
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόµου «Ενισχυµένα µέτρα εποπτείας και
εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυµάτων – Ρύθµιση θε-
µάτων χρηµατοπιστωτικού χαρακτήρα – Κύρωση της
Σύµβασης Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατο-
πιστωτικής Σταθερότητας και των τροποποιήσεων της
και άλλες διατάξεις»

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Α΄. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Ι. Πρώτο µέρος

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ
ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Σκοπός του πρώτου µέρους του παρόντος νόµου είναι
η ενίσχυση του πλαισίου εποπτείας και ελέγχου των πι-
στωτικών ιδρυµάτων, ήτοι των τραπεζικών ανωνύµων ε-
ταιριών και των πιστωτικών συνεταιρισµών, καθώς και η
θέσπιση µέτρων εξυγίανσης αυτών, µε στόχο την αποτε-
λεσµατική διασφάλιση της χρηµατοοικονοµικής σταθε-
ρότητας έναντι συστηµικών κινδύνων και την ενεργό
προστασία της εµπιστοσύνης του κοινού στο εγχώριο
χρηµατοπιστωτικό σύστηµα. 
Ειδικότερα, ενισχύονται σηµαντικά οι εποπτικές αρµο-

διότητες της Τράπεζας της Ελλάδος, προκειµένου να α-
ντιµετωπισθεί έγκαιρα η µη συµµόρφωση ή ο κίνδυνος
µη συµµόρφωσης πιστωτικών ιδρυµάτων µε τις απαιτή-
σεις του νόµου και των σχετικών αποφάσεων της Τράπε-
ζας της Ελλάδος. Διευρύνονται επίσης οι περιπτώσεις
διορισµού Επιτρόπου σε πιστωτικό ίδρυµα, καθώς και οι
αρµοδιότητές του, ώστε να διασφαλίζεται η οµαλή λει-
τουργία του πιστωτικού ιδρύµατος και να αντιµετωπίζε-
ται έγκαιρα οποιοσδήποτε κίνδυνος αφερεγγυότητας.
Επιπλέον, θεσπίζεται η δυνατότητα επιβολής, εκ µέ-

ρους της Τράπεζας της Ελλάδος, συγκεκριµένων µέ-
τρων εξυγίανσης σε πιστωτικά ιδρύµατα, επί τη βάσει
κριτηρίων που σχετίζονται µε την κατά τα ανωτέρω ανά-
γκη διασφάλισης της χρηµατοοικονοµικής σταθερότη-
τας και της εµπιστοσύνης του κοινού στο εγχώριο χρη-
µατοπιστωτικό σύστηµα, και εξειδικεύεται περαιτέρω το
ισχύον καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης, στο οποίο τίθεται
υποχρεωτικώς πιστωτικό ίδρυµα σε περίπτωση ανάκλη-
σης της άδειας λειτουργίας του. 
Οι θεσπιζόµενες ρυθµίσεις λαµβάνουν υπόψη ανάλο-

γες νοµοθετικές πρωτοβουλίες κρατών-µελών της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης, µεταξύ των οποίων αυτών της Γερµα-
νίας, της Ολλανδίας, του Ηνωµένου Βασιλείου και της
Ιρλανδίας, καθώς και τα µέχρι στιγµής γνωστά αποτελέ-
σµατα σχετικής διαβούλευσης της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής, η οποία αναµένεται να οδηγήσει σε σχέδιο Ευρω-
παϊκής Οδηγίας εντός του τρέχοντος έτους. Παράλλη-
λα, υιοθετούνται λύσεις που ανταποκρίνονται τόσο στις
επιταγές του ενωσιακού και ελληνικού συνταγµατικού
δικαίου όσο και στις αυξηµένες, όπως απεδείχθησαν από
την πρόσφατη χρηµατοοικονοµική κρίση, απαιτήσεις ε-
ποπτείας και ελέγχου του χρηµατοπιστωτικού κλάδου εκ
µέρους των αρµόδιων εποπτικών αρχών. 

ΙΙ. Δεύτερο µέρος

ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Ι. Με το Κεφάλαιο Α΄ του δεύτερου µέρους του παρό-
ντος σχεδίου νόµου επιδιώκεται η ενσωµάτωση στην ελ-
ληνική έννοµη τάξη της Οδηγίας 2009/110/ΕΚ του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Σε-
πτεµβρίου 2009 για «την ανάληψη, άσκηση και προληπτι-
κή εποπτεία της δραστηριότητας ιδρύµατος ηλεκτρονι-
κού χρήµατος, την τροποποίηση των Οδηγιών 2005/
60/ΕΚ και 2006/48/ΕΚ και την κατάργηση της Οδηγίας
2000/46/ΕΚ» (ΕΕ L 267), εφεξής «Οδηγίας».
Η Οδηγία 2000/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

και του Συµβουλίου, της 18ης Σεπτεµβρίου 2000, για την
ανάληψη, την άσκηση και την προληπτική εποπτεία της
δραστηριότητας ιδρύµατος ηλεκτρονικού χρήµατος (ΕΕ
L 275), η οποία ενσωµατώθηκε στη νοµοθεσία µας µε τις
διατάξεις του Ι΄ Κεφαλαίου του ν. 3601/2007 (Α΄178), υι-
οθετήθηκε µε αφορµή την εµφάνιση νέων προπληρωµέ-
νων προϊόντων ηλεκτρονικών πληρωµών. Αποσκοπούσε
στη δηµιουργία σαφούς νοµικού πλαισίου το οποίο θα ε-
νίσχυε την εσωτερική αγορά και θα τόνωνε τον ανταγω-
νισµό, ενώ ταυτόχρονα θα διασφάλιζε επαρκή προληπτι-
κή εποπτεία. Ωστόσο, κατά την εφαρµογή της διαπιστώ-
θηκε ότι ορισµένες διατάξεις της παρεµπόδισαν τη δηµι-
ουργία ουσιαστικής ενιαίας αγοράς υπηρεσιών ηλεκτρο-
νικού χρήµατος και την ανάπτυξη φιλικών προς τον χρή-
στη υπηρεσιών, σύµφωνα µε έκθεση που παρουσίασε η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην οποία επισηµαινόταν η ανά-
γκη αναθεώρησής της.
Στη συνέχεια, εκδόθηκε η Οδηγία 2007/64/ΕΚ του Ευ-

ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 13ης
Νοεµβρίου 2007, για τις υπηρεσίες πληρωµών στην εσω-
τερική αγορά (ΕΕ L 319), η οποία ενσωµατώθηκε στην
ελληνική έννοµη τάξη µε το ν. 3862/2010 (Α΄ 113). Με
την Οδηγία αυτή θεσπίστηκε ένα σύγχρονο και συνεκτι-
κό νοµικό πλαίσιο για τις υπηρεσίες πληρωµών, που α-
φορά, µεταξύ άλλων, τον συντονισµό των εθνικών δια-
τάξεων προληπτικής εποπτείας για µια νέα κατηγορία
παρόχων υπηρεσιών πληρωµών, τα ιδρύµατα πληρωµών.
Τα δε ιδρύµατα έκδοσης ηλεκτρονικού χρήµατος ορίστη-
καν, επιπλέον αυτής της ιδιότητάς τους, και πάροχοι υ-
πηρεσιών πληρωµών. Με στόχο την άρση των εµποδίων
που παρακωλύουν την είσοδο στην αγορά, καθώς και τη
διευκόλυνση της ανάληψης και της άσκησης της δρα-
στηριότητας έκδοσης ηλεκτρονικού χρήµατος, κρίθηκε
αναγκαίο να αναθεωρηθούν οι κανόνες που διέπουν τα ι-
δρύµατα ηλεκτρονικού χρήµατος ώστε να εξασφαλι-
στούν ίσοι όροι ανταγωνισµού για όλους τους παρόχους
υπηρεσιών πληρωµών. Προς το σκοπό αυτό εκδόθηκε η
υπό ενσωµάτωση Οδηγία.
Για την ενσωµάτωση της Οδηγίας στην ελληνική έννο-

µη τάξη, κρίθηκε σκόπιµη η ψήφιση νέου νόµου και η κα-
τάργηση των διατάξεων του κεφαλαίου Ι’ του ν. 3601/
2007 που αναφέρονται στα ιδρύµατα ηλεκτρονικού χρή-
µατος (άρθρα 51-59), δεδοµένου ότι µε τις νέες διατά-
ξεις τα ιδρύµατα αυτά παύουν να είναι πιστωτικά και ε-
ντάσσονται στην κατηγορία των χρηµατοδοτικών ιδρυ-
µάτων. Κατά συνέπεια, οι διατάξεις του ν. 3601/2007 που
αναφέρονται στα πιστωτικά ιδρύµατα δεν τα αφορούν



πλέον. Προς τούτο, δηµιουργείται εκ νέου το νοµικό
πλαίσιο που ρυθµίζει κάθε θέµα σχετικό µε τη δραστη-
ριότητα έκδοσης ηλεκτρονικού χρήµατος και την επο-
πτεία των ιδρυµάτων έκδοσης ηλεκτρονικού χρήµατος.
Το καθεστώς προληπτικής εποπτείας των ιδρυµάτων

ηλεκτρονικού χρήµατος αναθεωρείται, προκειµένου να
ανταποκρίνεται περισσότερο αποτελεσµατικά στους κιν-
δύνους που αυτά αναλαµβάνουν. Επιπλέον, ευθυγραµµί-
ζεται µε το καθεστώς προληπτικής εποπτείας που ισχύει
για τα ιδρύµατα πληρωµών δυνάµει του ν. 3862/2010.
Στο πλαίσιο αυτό εφαρµόζονται στα ιδρύµατα ηλεκτρο-
νικού χρήµατος οι σχετικές διατάξεις του ν. 3862/2010,
κατ’ αναλογία, όπου αυτό απαιτείται. Στις περιπτώσεις
αυτές η αναφορά στον όρο «ιδρύµατα πληρωµών» στο ν.
3862/2010 εκλαµβάνεται ως αναφορά σε «ιδρύµατα ηλε-
κτρονικού χρήµατος» στο παρόν σχέδιο νόµου, ενώ α-
ντίστοιχα η αναφορά στον όρο «υπηρεσία πληρωµών» ε-
κλαµβάνεται ως αναφορά στη δραστηριότητα «υπηρε-
σιών πληρωµών και έκδοσης ηλεκτρονικού χρήµατος»
και η αναφορά στον όρο «χρήστης υπηρεσίας πληρω-
µών» εκλαµβάνεται ως αναφορά στον «χρήστη υπηρε-
σιών πληρωµών ή κάτοχο ηλεκτρονικού χρήµατος». Για
λόγους ασφάλειας δικαίου και πληρότητας του σχετικού
νοµοθετήµατος οι διατάξεις ορισµένων άρθρων του ν.
3862/2010, επαναλαµβάνονται αυτούσια στο παρόν σχέ-
διο νόµου. 
Εποπτική αρχή των ιδρυµάτων ηλεκτρονικού χρήµα-

τος, όσον αφορά τις απαιτήσεις για την ανάληψη, την ά-
σκηση και την προληπτική εποπτεία της δραστηριότητας
ιδρυµάτων ηλεκτρονικού χρήµατος ορίζεται η Τράπεζα
της Ελλάδος.
Περαιτέρω, καθορίζονται οι κεφαλαιακές απαιτήσεις

και ο τρόπος υπολογισµού των ιδίων κεφαλαίων των ι-
δρυµάτων ηλεκτρονικού χρήµατος, οι υποχρεώσεις δια-
σφάλισης ενεργητικού, τα εξαιρούµενα ιδρύµατα και οι
επιτρεπόµενες δραστηριότητες που µπορούν τα ιδρύµα-
τα αυτά να ασκούν εκτός της έκδοσης ηλεκτρονικού
χρήµατος, τόσο εντός Ελλάδος όσο και διασυνοριακά. 
Επίσης, καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας των ιδρυµά-

των πληρωµών που λειτουργούν στην Ευρωπαϊκή Ένω-
ση ως υποκαταστήµατα πιστωτικών ιδρυµάτων τρίτων
χωρών. 
Τέλος, θεσπίζονται ειδικές διατάξεις προς όφελος των

κατόχων ηλεκτρονικού χρήµατος για την υποβολή κα-
ταγγελιών και την εξωδικαστική επίλυση διαφορών που
προκύπτουν από τη δραστηριότητα των εκδοτών ηλε-
κτρονικού χρήµατος. Θεσπίστηκαν για τον σκοπό αυτό
όµοιες διατάξεις µε αυτές του ν. 3862/2010 µε την ανά-
λογη προσαρµογή στις ιδιαιτερότητες του ηλεκτρονικού
χρήµατος. Ορίζεται αρµόδια αρχή για τη διαχείριση των
καταγγελιών καθώς και οι φορείς που είναι αρµόδιοι για
την εξωδικαστική επίλυση διαφορών. 
Για λόγους ασφάλειας δικαίου θεσπίζονται µεταβατι-

κές διατάξεις που επιτρέπουν στα ιδρύµατα ηλεκτρονι-
κού χρήµατος που έχουν αρχίσει να ασκούν τις δραστη-
ριότητές τους στην Ελλάδα σύµφωνα µε το ν. 3601/2007
να συνεχίσουν τη δραστηριότητα αυτή για ορισµένο
χρονικό διάστηµα. Το εν λόγω διάστηµα είναι µεγαλύτε-
ρο για ιδρύµατα ηλεκτρονικού χρήµατος που κάνουν
χρήση των εξαιρέσεων του άρθρου 58 του ίδιου νόµου.
Στην Ελλάδα ωστόσο δεν υπάρχουν τέτοιες περιπτώ-
σεις και για το λόγο αυτό δεν ενσωµατώθηκαν οι αντί-
στοιχες διατάξεις της Οδηγίας.
Ο νέος, ενιαίος ορισµός του ηλεκτρονικού χρήµατος

επιβάλλει, εξάλλου, την τροποποίηση των διατάξεων άλ-
λων νόµων στις οποίες µνηµονεύεται, όπως ο ν. 3601/
2007 και ο ν. 3691/2008 (Α΄ 166) σχετικά µε την πρόλη-
ψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από ε-
γκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης
της τροµοκρατίας. 
ΙΙ. Με το Κεφάλαιο Β΄ του πρώτου µέρους του παρό-

ντος σχεδίου νόµου επιδιώκεται η ενσωµάτωση στην ελ-
ληνική νοµοθεσία της Οδηγίας 2009/111/ΕΚ του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και Συµβουλίου της 16ης Σεπτεµ-
βρίου 2009 (L 302/17.11.2009) «για την τροποποίηση
των Οδηγιών 2006/48/ΕΚ, 2006/49/ΕΚ και 2007/64/ΕΚ, ό-
σον αφορά τράπεζες συνδεδεµένες µε κεντρικούς οργα-
νισµούς, ορισµένα στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων, τα µε-
γάλα χρηµατοδοτικά ανοίγµατα, τις εποπτικές ρυθµίσεις
και τη διαχείριση κρίσεων». 
Ειδικότερα, µε την Οδηγία 2009/111/ΕΚ τροποποιού-

νται διατάξεις προηγούµενων Οδηγιών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ) που έχουν ενσω-
µατωθεί στο ελληνικό δίκαιο µε το ν. 3601/2007 (Α΄
178), καθώς και µε σειρά Πράξεων του Διοικητή της Τρά-
πεζας της Ελλάδος και αποφάσεων του ΔΣ της Επιτρο-
πής Κεφαλαιαγοράς. Με τον παρόντα νόµο σκοπείται η
ενσωµάτωση στο ελληνικό δίκαιο εκείνων των διατάξε-
ων της Οδηγίας 2009/111/ΕΚ που αφορούν ειδικώς τις
τροποποιήσεις του ν. 3601/2007. Οι λοιπές διατάξεις της
εν λόγω Οδηγίας που επηρεάζουν διατάξεις των αποφά-
σεων των πιο πάνω εποπτικών αρχών θα ενσωµατωθούν,
αντιστοίχως, µε νέες αποφάσεις των αρχών αυτών. 
Οι τροποποιήσεις που επέρχονται στο ν. 3601/2007 µε

το παρόν σχέδιο νόµου για σκοπούς ενσωµάτωσης της
Οδηγίας 2009/111/ΕΚ συνίστανται κυρίως στα εξής:

1. Τα σηµαντικά υποκαταστήµατα πιστωτικών ιδρυµά-
των αντιµετωπίζονται ως οιονεί θυγατρικές τους, σε
σχέση µε το χειρισµό εποπτικών ζητηµάτων, όπως η α-
νταλλαγή πληροφόρησης µεταξύ αρµοδίων αρχών χώ-
ρας καταγωγής και υποδοχής σε καιρούς οµαλής λει-
τουργίας ή κρίσεων, η εποπτική παρακολούθηση από
«σώµατα εποπτών». 

2. Καθιερώνεται ο θεσµός του «σώµατος εποπτών»,
δηλαδή οµάδας συγκροτούµενης από εκπροσώπους των
εποπτικών αρχών που εµπλέκονται στην εποπτεία πι-
στωτικών ιδρυµάτων µε παρουσία (θυγατρικό πιστωτικό
ίδρυµα-σηµαντικό υποκατάστηµα) σε άλλα κράτη - µέλη
ή τρίτες χώρες, ώστε να αξιολογούνται αποτελεσµατι-
κότερα οι αναλαµβανόµενοι κίνδυνοι και τα κεφάλαια
που απαιτούνται για την αντιµετώπισή τους σε επίπεδο
οµίλου. 

3. Θεσπίζεται η υποχρέωση της εποπτικής αρχής κάθε
κράτους - µέλους να λαµβάνει υπόψη της κατά τη λήψη
των αποφάσεών της τυχόν συνέπειες στη σταθερότητα
του χρηµατοοικονοµικού συστήµατος των λοιπών κρα-
τών - µελών, όπου το πιστωτικό ίδρυµα το οποίο οι απο-
φάσεις αυτές αφορούν, έχει παρουσία.

4. Καθιερώνεται υποχρέωση της εποπτικής αρχής να
υιοθετεί τις κατευθυντήριες γραµµές, τα πρότυπα, συ-
στάσεις κλπ που εκδίδονται από την Ευρωπαϊκή Τραπεζι-
κή Αρχή µε γνώµονα τη σύγκλιση των εποπτικών µέσων
και µεθόδων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

5. Θεσπίζεται υποχρέωση της εποπτικής αρχής να
συµµετέχει στις δραστηριότητες της πιο πάνω Αρχής.

6. Καθορίζεται το πλαίσιο συνεργασίας και ανταλλα-
γής πληροφόρησης µεταξύ των εποπτικών αρχών των
κρατών - µελών, περιλαµβανοµένων του συντονισµού
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και του προγραµµατισµού των δραστηριοτήτων των αρ-
µόδιων εποπτικών αρχών, τόσο υπό κανονικές συνθήκες
όσο και σε περιόδους έκτακτης ανάγκης, µέσω προκαθο-
ρισµένων διαύλων επικοινωνίας.

7. Καθορίζεται το πλαίσιο συνεργασίας, σε περιπτώ-
σεις πιστωτικών ιδρυµάτων µε παρουσία σε διαφορετικά
κράτη - µέλη, των αρµόδιων εποπτικών αρχών και λήψης
απόφασης, αναφορικά µε τον προσδιορισµό και την κα-
τανοµή εντός του οµίλου των ιδίων κεφαλαίων πιστωτι-
κών ιδρυµάτων, τα οποία υπολογίζονται, βάσει του άρ-
θρου 28 του ν. 3601/2007, για εποπτικούς σκοπούς, τόσο
σε ατοµική όσο και σε ενοποιηµένη βάση. 
Λόγω της έναρξης ισχύος από 1.1.2011 του Κανονι-

σµού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί-
ου και του Συµβουλίου, της 24ης Νοεµβρίου 2010, σχετι-
κά µε τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρω-
παϊκή Τραπεζική Αρχή), την τροποποίηση της απόφασης
αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης
2009/78/ΕΚ της Επιτροπής, όπου στην υπό ενσωµάτωση
οδηγία γίνεται αναφορά στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών Αρ-
χών Τραπεζικής Εποπτείας, στο σχέδιο νόµου η αναφο-
ρά γίνεται στην Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή.
ΙΙΙ. Με το Κεφάλαιο Γ΄ του δεύτερου µέρους του παρό-

ντος σχεδίου νόµου επιδιώκεται η ενσωµάτωση της οδη-
γίας 2009/44/ΕΚ «για την τροποποίηση των οδηγιών
95/26/ΕΚ και 2002/44/ΕΚ». 
Με τις διατάξεις του ν. 2789/2000, µε τον οποίο ενσω-

µατώθηκε στη νοµοθεσία µας η οδηγία 98/26/ΕΚ καθιε-
ρώθηκε ένα σύστηµα βάσει του οποίου διασφαλίζεται το
αµετάκλητο και ο συµψηφισµός των εντολών µεταβίβα-
σης, καθώς και η άσκηση των δικαιωµάτων που απορρέ-
ουν από ασφάλειες τόσο έναντι των εγχωρίων όσο και έ-
ναντι των αλλοδαπών συµµετεχόντων στο πλαίσιο συ-
στηµάτων πληρωµών και συστηµάτων διακανονισµού α-
ξιογράφων. 
Στην πορεία, κρίθηκε αναγκαία η τροποποίηση ορισµέ-

νων διατάξεων της κοινοτικής οδηγίας όχι µόνο για να α-
ποσαφηνιστούν και απλοποιηθούν κάποιες έννοιες και οι
εκεί προβλεπόµενες διαδικασίες αλλά κυρίως προκειµέ-
νου οι νοµοθετικές ρυθµίσεις να ανταποκρίνονται στις
σηµερινές ανάγκες εκκαθάρισης και διακανονισµού, έτσι
όπως έχει διαµορφωθεί ο ευρωπαϊκός χρηµατοπιστωτι-
κός τοµέας. 
Ενδεικτικά, κατά το χρόνο έκδοσης της αρχικής οδη-

γίας 98/26/ΕΚ, τα συστήµατα πληρωµών και διακανονι-
σµού λειτουργούσαν σχεδόν αποκλειστικά σε εθνικό ε-
πίπεδο και ανεξάρτητα από άλλα συστήµατα ενώ σήµε-
ρα ο αριθµός συνδέσεων µεταξύ συστηµάτων συνεχώς
αυξάνεται. Έτσι, µε την οδηγία 2009/44 τροποποιούνται
διατάξεις της 98/26, ώστε να υπάρχει συνεκτικό ευρω-
παϊκό νοµικό πλαίσιο που συνάδει µε τη νοµοθεσία για
τις αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων και τον ευρωπαϊ-
κό κώδικα δεοντολογίας για την εκκαθάριση και τον δια-
κανονισµό (clearance and settlement). Για το σκοπό αυτό
τροποποιούνται οι σχετικές διατάξεις του ν. 2789/2000. 
Με την ίδια οδηγία (2009/44), τροποποιούνται επίσης

διατάξεις της Οδηγίας 2002/47/ΕΚ, η οποία ενσωµατώ-
θηκε στη νοµοθεσία µας µε το ν. 3301/2004. Με την οδη-
γία αυτή, δηµιουργήθηκε ενιαίο θεσµικό πλαίσιο για τη
διασυνοριακή χρήση χρηµατοοικονοµικων ασφαλειών
και έτσι καταργήθηκαν οι περισσότερες από τις τυπικές
απαιτήσεις που παραδοσιακά ίσχυαν για τις συµφωνίες
παροχής χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας. Την 1η Ιανου-
αρίου 2007, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) απο-

φάσισε να επιτρέψει τη χρησιµοποίηση πιστωτικών απαι-
τήσεων ως ασφάλειας στις πιστωτικές πράξεις του Ευ-
ρωσυστήµατος. Προκειµένου να µεγιστοποιήσει τον οι-
κονοµικό αντίκτυπο της χρησιµοποίησης πιστωτικών α-
παιτήσεων, η ΕΚΤ συνέστησε τη διεύρυνση του πεδίου ε-
φαρµογής της Οδηγίας 2002/47. Η χρησιµοποίηση πι-
στωτικών απαιτήσεων θα αυξήσει τον αριθµό των διαθέ-
σιµων ασφαλειών. Η δε περαιτέρω εναρµόνιση στον το-
µέα των πληρωµών και των συστηµάτων διακανονισµού
αξιογράφων θα µπορούσε να συµβάλει ακόµη περισσό-
τερο στην εξασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισµού µεταξύ
πιστωτικών ιδρυµάτων σε όλα τα κράτη µέλη. Η περαιτέ-
ρω χρήση των πιστωτικών απαιτήσεων ως ασφάλειας α-
ναµένεται να λειτουργήσει προς όφελος των καταναλω-
τών, καθώς θα συµβάλει στην αύξηση του ανταγωνισµού
και τη µεγαλύτερη διαθεσιµότητα πιστώσεων. 
Για το σκοπό αυτό µε τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄

ενσωµατώνονται διατάξεις της Οδηγίας 2009/44 µε τις
οποίες τροποποιείται η Οδηγία 2002/47, που αφορούν τα
εξής: 

1. Διευρύνεται το πεδίο εφαρµογής της και επιτρέπε-
ται η χρήση των πιστωτικών απαιτήσεων ως µορφή χρη-
µατοοικονοµικής ασφάλειας.

2. Καταργούνται διοικητικής φύσεως κανόνες, όπως οι
υποχρεώσεις αναγγελίας και καταχώρισης, που θα µπο-
ρούσαν να καταστήσουν δυσχερή την εκχώρηση πιστω-
τικών απαιτήσεων. 

3. Δίνεται η δυνατότητα στους οφειλέτες να παραι-
τούνται εγκαίρως από δικαιώµατα συµψηφισµού έναντι
των πιστωτών τους. 

4. Οµοίως, µπορούν να παραιτούνται από την προστα-
σία των κανόνων του απορρήτου. Ωστόσο, οι διατάξεις
αυτές ισχύουν µε την επιφύλαξη της νοµοθεσίας για την
καταναλωτική πίστη. 
Για το σκοπό αυτό τροποποιούνται αναλόγως οι σχετι-

κές διατάξεις του ν. 3301/2004. 
Λόγω των διάσπαρτων αλλαγών στους δύο προανα-

φερθέντες νόµους οι αλλαγές έγιναν µε αντικατάσταση
ολόκληρων των άρθρων για να είναι ευχερής η ανάγνω-
ση και κατανόηση του κειµένου στο Σώµα και, στη συνέ-
χεια, στους εφαρµοστές του δικαίου.
Με το ΙV κεφάλαιο κυρώνεται, σύµφωνα µε το άρθρο 7

του κυρωµένου µε νόµο Καταστατικού της Τράπεζας της
Ελλάδος, η από 18 Απριλίου 2011 απόφαση της 78ης Ε-
τήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της
ανωτέρω Τράπεζας, περί τροποποίησης του Καταστατι-
κού αυτής, για την οποία έχει εκδοθεί και η προβλεπόµε-
νη Γνώµη της ΕΚΤ (CON/2011/36). Περαιτέρω, προς απο-
φυγή σύγχυσης, καταργούνται οι διατάξεις εκείνες του
ν. 3863/2010 και του ν. 3867/2010 το περιεχόµενο των ο-
ποίων, µε την κατά την προηγούµενη παράγραφο κύρω-
ση της απόφασης περί τροποποίησης του Καταστατικού
της Τράπεζας της Ελλάδος, ενσωµατώνεται ήδη και µά-
λιστα κατά τρόπο αρτιότερο, στο εν λόγω Καταστατικό.

ΙΙΙ. Τρίτο Μέρος 

ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Στο τρίτο µέρος, µε το άρθρο 46 κυρώνεται η από 25
Αυγούστου Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ανάλη-
ψη δανειακών υποχρεώσεων των Δήµων Ζωγράφου και
Αχαρνών από το Υπουργείο Οικονοµικών – Παράταση
δηµοσίευσης των οικονοµικών καταστάσεων των εισηγ-
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µένων στο Χρηµατιστήριο πιστωτικών ιδρυµάτων» που
δηµοσιεύτηκε στο µε αριθµό 183 Φύλλο της Εφηµερίδας
της Κυβερνήσεως (τεύχος Α)». Περαιτέρω, µε το άρθρο
47 τροποποιούνται διατάξεις του ν. 3943/2011 «Καταπο-
λέµηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών
υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» που αφορούν στην διαι-
τητική επίλυση φορολογικών διαφορών και το σώµα φο-
ρολογικών διαιτητών και µε το άρθρο 48 τροποποιούνται
διατάξεις του ν.δ 400/1970 και του π.δ. 237/1986 που α-
φορούν στο Επικουρικό Κεφάλαιο Ασφάλισης Ευθύνης
από ατυχήµατα αυτοκινήτων.

ΙV. Τέταρτο Μέρος 

ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΤΧΣ ΚΑΙ 
ΤΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ

ΤΟΥ ΕΤΧΣ 

Στο τέταρτο µέρος µε το άρθρο 49 κυρώνονται και έ-
χουν την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 του Συντάγµατος:
α) η Σύµβαση-Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµα-
τοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) µαζί µε τα τρία πα-
ραρτήµατά της, που υπογράφηκε στις 16 Ιουνίου 2010
µεταξύ αφ’ ενός των ακόλουθων Κρατών - Μελών της
Ευρωζώνης: Βασίλειο του Βελγίου, Οµοσπονδιακή Δη-
µοκρατία της Γερµανίας, Ιρλανδία, Βασίλειο της Ισπα-
νίας, Γαλλική Δηµοκρατία, Ιταλική Δηµοκρατία, Κυπριακή
Δηµοκρατία, Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεµβούργου, Δη-
µοκρατία της Μάλτας, Βασίλειο των Κάτω Χωρών, Δηµο-
κρατία της Αυστρίας, Πορτογαλική Δηµοκρατία, Δηµο-
κρατία της Σλοβενίας, Σλοβακική Δηµοκρατία, Δηµοκρα-
τία της Φινλανδίας, Ελληνική Δηµοκρατία και του Ευρω-
παϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
(EFSF) 
β) η τροποποίηση της Σύµβασης- Πλαίσιο του Ευρω-

παϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
(EFSF) µε τα τέσσερα παραρτήµατά της, που υπογράφη-
κε στις 30 Ιουνίου 2011, µεταξύ αφ’ ενός των ακόλουθων
κρατών - µελών: Βασίλειο του Βελγίου, Οµοσπονδιακή
Δηµοκρατία της Γερµανίας, Ιρλανδία, Βασίλειο της Ισπα-
νίας, Γαλλική Δηµοκρατία, Ιταλική Δηµοκρατία, Κυπριακή
Δηµοκρατία, Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεµβούργου, Δη-
µοκρατία της Μάλτας, Βασίλειο των Κάτω Χωρών, Δηµο-
κρατία της Αυστρίας, Πορτογαλική Δηµοκρατία, Δηµο-
κρατία της Σλοβενίας, Σλοβακική Δηµοκρατία, Δηµοκρα-
τία της Φινλανδίας, Ελληνική Δηµοκρατία και αφ’ ετέρου
του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερό-
τητας (EFSF) και

γ) η τροποποίηση της Σύµβασης Πλαίσιο του Ευρω-
παϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
(EFSF) µαζί µε τα τέσσερα παραρτήµατά της, που υπο-
γράφηκε την 1ην Σεπτεµβρίου 2011 µεταξύ αφ’ ενός των
ακόλουθων κρατών - µελών: Βασίλειο του Βελγίου, Οµο-
σπονδιακή Δηµοκρατία της Γερµανίας, Εσθονία, Ιρλαν-
δία, Ελληνική Δηµοκρατία, Βασίλειο της Ισπανίας, Γαλλι-
κή Δηµοκρατία, Ιταλική Δηµοκρατία, Κυπριακή Δηµοκρα-
τία, Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεµβούργου, Δηµοκρατία
της Μάλτας, Βασίλειο των Κάτων Χωρών, Δηµοκρατία
της Αυστρίας, Πορτογαλική Δηµοκρατία, Δηµοκρατία
της Σλοβενίας, Σλοβακική Δηµοκρατία, Δηµοκρατία της
Φινλανδίας και αφ’ ετέρου του Ευρωπαϊκού Ταµείου
Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF).
Οι τροποποιήσεις της σύµβασης πλαίσιο αποτελούν το

νέο θεσµικό πλαίσιο του EFSF, σύµφωνα µε τις αποφά-

σεις της Συνόδου Κορυφής της Ευρωζώνης της 21ης Ι-
ουλίου 2011. Ο νέος ρόλος του EFSF συνιστά τη βασική
απάντηση της Ευρωζώνης στις πιέσεις που ασκούν οι α-
γορές και η όσο γίνεται ταχύτερη ενεργοποίηση του µη-
χανισµού αυτού έχει κρίσιµη σηµασία και για την εφαρ-
µογή του ελληνικού προγράµµατος, αλλά και γενικότερα
για την ικανότητα της Ευρωζώνης να διαχειρίζεται κρί-
σεις, όπως αυτή που εξελίσσεται τα τελευταία χρόνια
και πλήττει ιδιαίτερα τη χώρα µας.

Β΄. ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Επί του άρθρου 1
Με το παρόν άρθρο διευρύνονται οι προϋποθέσεις λή-

ψης, που προβλέπονταν στο άρθρο 62 του ν. 3601/2007,
από την Τράπεζα της Ελλάδος, προληπτικών εποπτικών
µέτρων και εισάγεται, πέραν των υφισταµένων προβλέ-
ψεων, η δυνατότητα να απαιτεί η Τράπεζα της Ελλάδος
από τα πιστωτικά ιδρύµατα που έχουν λάβει από αυτή ά-
δεια λειτουργίας στην Ελλάδα την εκ µέρους της προη-
γούµενη έγκριση συναλλαγών που κατά την κρίση της
είναι δυνατόν να αποβούν σε βάρος της φερεγγυότητας
του πιστωτικού ιδρύµατος. 
Παράλληλα, θεσπίζεται η υποχρέωση των πιστωτικών

ιδρυµάτων να καταρτίζουν και υποβάλουν, ύστερα από
σχετική απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος, σχέδιο α-
νάκαµψης και εξυγίανσης, το οποίο µπορεί κατά περι-
πτώσεις να συµπληρώνεται από σχέδιο διαπραγµάτευ-
σης µε το σύνολο ή µέρος των πιστωτών του πιστωτικού
ιδρύµατος για την αναδιάρθρωση του χρέους του. Ανε-
ξάρτητα από την αξιολόγηση του ως άνω σχεδίου ανά-
καµψης και εξυγίανσης, η Τράπεζα της Ελλάδος δύνα-
ται, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόµου, να
διορίσει στο πιστωτικό ίδρυµα Επίτροπο ή να λάβει µέ-
τρα εξυγίανσης. 
Τέλος, ενσωµατώνονται διατάξεις της Οδηγίας 2010/

76/ΕΕ µε όµοιο περιεχόµενο.

Επί του άρθρου 2
Με το άρθρο αυτό προβλέπεται ως νέο µέτρο προλη-

πτικής εποπτείας η αύξηση µετοχικού κεφαλαίου µε υ-
πόδειξη της Τράπεζας της Ελλάδος και ρυθµίζονται οι
σχετικές λεπτοµέρειες. Προστίθεται ως νέο άρθρο 62Α.

Επί του άρθρου 3 
Με το άρθρο αυτό τροποποιείται το άρθρο 63. 
Ειδικότερα, οριοθετούνται, επεκτεινόµενες σε σχέση

µε το ως τώρα ισχύον θεσµικό πλαίσιο, οι αρµοδιότητες
του διοριζόµενου από την Τράπεζα της Ελλάδος Επιτρό-
που σε πιστωτικό ίδρυµα. Ο Επίτροπος µπορεί πλέον να
διορίζεται, πέραν των περιπτώσεων των στοιχείων (iv)
και (v) της παρ. 1 α του άρθρου 8 του ν. 3601/2007 (αδυ-
ναµία ή άρνηση αύξησης ιδίων κεφαλαίων, παρακώλυση
ελέγχου από την Τράπεζα της Ελλάδος), και εφόσον το
πιστωτικό ίδρυµα παραβιάζει νόµους ή υποχρεώσεις του
ή διαφαίνεται από την όλη πορεία του κίνδυνος για το ί-
διο ή για το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, όταν δεν είναι
σε θέση να εκπληρώσει τις κεφαλαιακές υποχρεώσεις
του, όταν δεν καταρτίζει ή δεν εφαρµόζει σχέδια ανά-
καµψης και εξυγίανσης, σε περίπτωση που του ζητού-
νται από την Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς και όταν δεν
συµµορφώνεται µε αποφάσεις της Τράπεζας της Ελλά-
δος που αφορούν την αύξηση του κεφαλαίου του και τη
µεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων του. Το πιστωτικό ί-
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δρυµα µπορεί και το ίδιο να ζητά διορισµό Επιτρόπου,
που παραµένει πάντως, σε κάθε περίπτωση, αποφασιστι-
κή αρµοδιότητα της Τράπεζας της Ελλάδος. Για την επι-
λογή του κατάλληλου προσώπου τίθενται τα γνωστά και
από το Καταστατικό της Τράπεζας της Ελλάδος κριτήρια
του αναγνωρισµένου κύρους και της ανάλογης επαγγελ-
µατικής εµπειρίας. 
Η απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος για το διορι-

σµό προβλέπεται να κοινοποιείται αµελλητί, ώστε η ανά-
ληψη των καθηκόντων να είναι άµεση, από της κοινοποί-
ησης δε δεν νοούνται νόµιµες πράξεις του πιστωτικού ι-
δρύµατος χωρίς τη σύµπραξη του Επιτρόπου. Η δράση
του Επιτρόπου είναι ευρέως καθορισµένη προς όφελος
του αναληφθέντος πιστωτικού ιδρύµατος και του χρηµα-
τοπιστωτικού συστήµατος, µπορεί δε να φτάνει, όµως ό-
χι αναγκαστικά αλλά κατ’ επιλογήν της Τράπεζας της
Ελλάδος, έως την ανάληψη της διοίκησης του ιδρύµα-
τος. Ο επίτροπος εποπτεύεται και ελέγχεται καθ’ όλη
την εκτέλεση των καθηκόντων του από την Τράπεζα της
Ελλάδος, δέχεται οδηγίες και του επιβάλλονται κανόνες
από αυτήν, ενώ είναι δυνατόν, ανά περίπτωση, η Τράπε-
ζα της Ελλάδος να απαιτεί την εκ µέρους της έγκριση ο-
ρισµένων –εκ των προτέρων καθορισµένων– αποφάσε-
ων του. Ο Επίτροπος υποχρεούται να υποβάλει στην
Τράπεζα της Ελλάδος (µέσα σε 30 ηµέρες από το διορι-
σµό του) έκθεση απογραφής των στοιχείων του πιστωτι-
κού ιδρύµατος και επίσης (µέσα σε 60 ηµέρες, αν δεν ο-
ρίσει άλλο χρόνο η Τράπεζα της Ελλάδος) εκθέσεις πε-
ριγραφής των προοπτικών του ιδρύµατος και προτάσεων
βελτιωτικής δράσης. 
Δύναται, εφόσον είναι αναγκαίο για την εκτέλεση των

καθηκόντων του, να ζητά, υπό τις προϋποθέσεις του νό-
µου, τη συνδροµή της αστυνοµικής Αρχής και να υπο-
βοηθείται από εξωτερικούς συµβούλους της δικής του ε-
πιλογής. Η θητεία του επιτρόπου είναι κατά γενικό κανό-
να 12µηνη, µε δυνατότητα εξάµηνης παράτασης µε από-
φαση της Τράπεζας της Ελλάδος µε ανώτατη συνολική
διάρκεια παρατάσεων τους 18 µήνες, εκτός από την πε-
ρίπτωση του διορισµού λόγω αµφισβήτησης του διοικητι-
κού συµβουλίου, οπότε η θητεία του είναι από 3 έως 6
µήνες, επίσης µε δυνατότητα παράτασης.  
Λόγω των διευρυµένων αρµοδιοτήτων του επιτρόπου

ιδίως σε σχέση µε την επιβολή και εφαρµογή των µέ-
τρων εξυγίανσης που εισάγονται µε τις διατάξεις των
άρθρων 63 Γ, 63 Δ και 63 Ε κρίνεται αναγκαία η διάκριση
των ενεργειών του ανάλογα µε τη φύση τους. Έτσι όταν
ο επίτροπος συµπράττει ή αντικαθιστά τη διοίκηση ενός
πιστωτικού ιδρύµατος θεωρείται εταιρικό όργανο. Όταν
επιβάλλει τα µέτρα εξυγίανσης των άρθρων 63Γ, 63Δ και
63 Ε , θεωρείται διοικητικό όργανο.

Επί του άρθρου 4
Με το άρθρο αυτό προστίθενται νέα άρθρα 63Α, 63Γ,

63Δ, 63Ε, 63ΣΤ, 63 Ζ, στο ν. 3601/2007. 

Άρθρο 63Α.
Στον παρόν άρθρο αναδιατυπώνονται οι προϋποθέσεις

παράτασης εκπλήρωσης υποχρεώσεων ενός πιστωτικού
ιδρύµατος, που υπήρχαν στο προϋφιστάµενο άρθρο 63.
Οι διατάξεις που αφορούν την παράταση εκπλήρωσης υ-
ποχρεώσεων αποτελούν πλέον χωριστό άρθρο, το οποίο
αναριθµείται σε 63 Α. Με απόφαση της Τράπεζας της Ελ-
λάδος και χάριν προστασίας των καταθετών και άλλων
πιστωτών του πιστωτικού ιδρύµατος, δίνεται παράταση

του χρόνου εκπλήρωσης ορισµένων ή του συνόλου των
υποχρεώσεων του πιστωτικού ιδρύµατος, µε παράλληλη
προσαρµογή του µέγιστου επιτρεπτού χρονικού διαστή-
µατος παράτασης, ώστε η εν λόγω παράταση να εναρ-
µονίζεται µε τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2009/14/ΕΚ πε-
ρί των συστηµάτων εγγυήσεων των καταθέσεων. Περαι-
τέρω, ορίζεται ότι κατά τη διάρκεια της ως άνω απόφα-
σης αναστέλλονται οι ατοµικές διώξεις κατά του πιστω-
τικού ιδρύµατος, ενώ αποσαφηνίζεται ότι η παράταση
της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που είναι ή καθίστα-
νται ληξιπρόθεσµες δεν ενεργοποιεί τη διαδικασία απο-
ζηµιώσεων καταθετών και επενδυτών-πελατών του
ν. 3746/2009 (Α΄ 27). 

Άρθρο 63Β-Μέτρα εξυγίανσης 
Στο άρθρο 63Β παρουσιάζεται ο σκοπός των µέτρων ε-

ξυγίανσης, τα οποία εισάγονται µε τα άρθρα 63Γ-63Ε. Ε-
ξηγείται ότι τα µέτρα αυτά δικαιολογούνται από την ανά-
γκη να διαφυλαχθεί η σταθερότητα του χρηµατοπιστωτι-
κού συστήµατος και η εµπιστοσύνη του κοινού σε αυτό.
Υπό το πρίσµα αυτό, η επέµβαση στο πιστωτικό ίδρυµα,
που βέβαια είναι και για το ίδιο προτιµότερη από την ε-
παπειλούµενη ή επελθούσα αποσταθεροποίησή του, α-
ποτελεί πρωτίστως µέσο προς προαγωγή του γενικού
συµφέροντος. 

Άρθρο 63Γ-Αύξηση κεφαλαίου
Στο άρθρο 63Γ προβλέπεται το πρώτο από τα θεσπιζό-

µενα µέτρα εξυγίανσης, δηλαδή η αύξηση κεφαλαίου µε
απόφαση επιτρόπου που τοποθετείται στο πιστωτικό ί-
δρυµα και εφαρµόζει σχετική εντολή της Τράπεζας της
Ελλάδος. Κατά την εν λόγω αύξηση τα δικαιώµατα προ-
τίµησης των παλαιών µετόχων δεν ισχύουν. Στόχος είναι
η ταχεία ανταπόκριση στις κεφαλαιακές ανάγκες του πι-
στωτικού ιδρύµατος, όπως αυτές διαπιστώνονται από
την Τράπεζα της Ελλάδος. 

Άρθρο 63Δ-Μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων
Στο άρθρο 63Δ προβλέπεται το δεύτερο από τα θεσπι-

ζόµενα µέτρα εξυγίανσης, δηλαδή η µεταβίβαση περιου-
σιακών στοιχείων (δικαιωµάτων και υποχρεώσεων) του
πιστωτικού ιδρύµατος κατόπιν απόφασης του Διοικητή
της Τράπεζας της Ελλάδος. Τα περιουσιακά στοιχεία µε-
ταβιβάζονται από το ίδιο το πιστωτικό ίδρυµα, είτε από
το διοικητικό συµβούλιό του είτε, σε περίπτωση άρνησής
του να συµµορφωθεί προς την ως άνω απόφαση, από ε-
πίτροπο που ορίζει η Τράπεζα της Ελλάδος. Η µεταβίβα-
ση γίνεται προς µεταβατικό πιστωτικό ίδρυµα, προς ήδη
λειτουργούν πιστωτικό ίδρυµα ή προς άλλο πρόσωπο,
στην τελευταία περίπτωση εφόσον πρόκειται για περιου-
σιακά στοιχεία, η κατοχή των οποίων δεν προϋποθέτει ά-
δεια λειτουργίας πιστωτικού ιδρύµατος. Με το µέτρο αυ-
τό σκοπείται η µεταβιβαστική εξυγίανση ενός τµήµατος
της περιουσίας του πιστωτικού ιδρύµατος, µε τα σχετικά
δικαιώµατα, υποχρεώσεις και συµβατικές σχέσεις να µε-
ταφέρονται σε υγιή φορέα, ενώ το ίδιο το πιστωτικό ί-
δρυµα λαµβάνει αντίστοιχο αντάλλαγµα. Καθώς δε οι
τυχόν µεταφερόµενες σε άλλο πιστωτικό ίδρυµα κατα-
θέσεις παραµένουν διαθέσιµες στους καταθέτες, µε µό-
νη αλλαγή την επερχόµενη στο πρόσωπο του οφειλέτη
τους, δεν συντρέχει λόγος αποζηµίωσής τους από το
Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ),
ενώ αντίστοιχα ισχύουν για τις καλυπτόµενες από το
ΤΕΚΕ απαιτήσεις επενδυτών.
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Καθιερώνεται στο πλαίσιο αυτό άτυπη διαδικασία προ-
σφορών, κατόπιν αποτίµησης από έναν ή δύο νόµιµους
ελεγκτές, προς απόκτηση των περιουσιακών στοιχείων,
η οποία συνδυάζει την ανάγκη επίτευξης ικανοποιητικής
τιµής µε την ταχύτητα και εµπιστευτικότητα της διαδικα-
σίας. Διαφυλάσσονται τα δικαιώµατα τρίτων, τα οποία, ε-
άν συντρέχει περίπτωση, ακολουθούν το µεταβιβαζόµε-
νο περιουσιακό στοιχείο. Στην περίπτωση που η αξία των
µεταβιβαζοµένων υποχρεώσεων υπερβαίνει την αξία
των µεταβιβαζοµένων απαιτήσεων, η διαφορά καλύπτε-
ται από το Σκέλος Εξυγίανσης του ΤΕΚΕ και παρέχεται
προς τον αγοραστή των περιουσιακών στοιχείων προκει-
µένου να επιτύχει η µεταβίβαση.

Άρθρο 63 Ε -Μεταβατικό πιστωτικό ίδρυµα
Στο άρθρο 63Ε προβλέπεται η σύσταση µεταβατικού

πιστωτικού ιδρύµατος, στο οποίο µεταβιβάζονται στοι-
χεία του ενεργητικού και υποχρεώσεις του αρχικού πι-
στωτικού ιδρύµατος. Κατα τη µεταβίβαση µεταβιβάζο-
νται υποχρεωτικά το σύνολο των εγγυηµένων καταθέσε-
ων και οι καταθέσεις του Ελληνικού Δηµοσίου (Κεντική
Κυβέρνηση, ΟΤΑ). Σκοπός του µεταβατικού πιστωτικού ι-
δρύµατος είναι η διασφάλιση της συνέχειας των κρίσι-
µων τραπεζικών εργασιών του αρχικού πιστωτικού ιδρύ-
µατος προκειµένου να εξασφαλιστεί η χρηµατοπιστωτι-
κή σταθερότητα και η προστασία των καταθετών και ε-
πενδυτών, η διαφύλαξη της αξίας της εισφερόµενης σε
αυτό περιουσίας και η οµαλή λειτουργία του προς µεγι-
στοποίηση της αξίας του µέχρι την εντός ευλόγου χρό-
νου πώληση των µετοχών του. Η άδεια του παλαιού πι-
στωτικού ιδρύµατος ανακαλείται και αυτό τίθεται σε ειδι-
κή εκκαθάριση. Οι δε παλαιές µετοχές ακυρώνονται.
Το µετοχικό κεφάλαιο του µεταβατικού πιστωτικού ι-

δρύµατος καταβάλλεται από το Ταµείο Χρηµατοπιστωτι-
κής Σταθερότητας. Διαφορά µεταξύ µεταβιβαζοµένων α-
παιτήσεων και υποχρεώσεων καλύπτεται από το ΤΕΚΕ-
Σκέλος Εξυγίανσης. Το µεταβατικό πιστωτικό ίδρυµα δεν
µπορεί να λειτουργήσει για διάστηµα πέραν των δύο ε-
τών. Για λόγους χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας, µε α-
πόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, µετά από εισήγηση
της Τράπεζας της Ελλάδος, η προθεσµία αυτή µπορεί να
παρατείνεται.

Άρθρο 63ΣΤ 
Με το άρθρο αυτό καθορίζεται η διαδικασία πώλησης

του µεταβατικού πιστωτικού ιδρύµατος µε πλειστηρια-
σµό που διενεργεί το διοικητικό του συµβούλιο, ύστερα
από αποτίµηση της περιουσίας του. 

Άρθρο 63 Ζ
Με το άρθρο αυτό δίνεται η δυνατότητα σε οποιονδή-

ποτε µέτοχο ή πιστωτή πιστωτικού ιδρύµατος στο οποίο
επιβλήθηκαν µέτρα εξυγίανσης να ζητήσει αποκατάστα-
ση της οικονοµικής του θέσης εάν θεωρεί ότι αυτή κατέ-
στη δυσµενέστερη εξαιτίας των µέτρων αυτών από την
αντίστοιχη θέση που θα είχε εάν το πιστωτικό ίδρυµα ε-
τίθετο απευθείας σε ειδική εκκαθάριση. Για την αποτίµη-
ση της πραγµατικής θέσης λαµβάνονται υπόψη τα οικο-
νοµικά στοιχεία του πιστωτικού ιδρύµατος πριν την ε-
φαρµογή των µέτρων εξυγίανσης και αφού αφαιρεθεί
κάθε κρατική ενίσχυση που είχε χορηγηθεί σε αυτό. 

Επί του άρθρου 5
Με το παρόν άρθρο, αντικαθίσταται το άρθρο 68 του

ν. 3601/2007 και καθίσταται σαφές ότι, σε περίπτωση
που ανακαλείται η άδεια λειτουργίας πιστωτικού ιδρύµα-
τος, αυτό τίθεται υποχρεωτικώς –αποκλειοµένης ούτως
ή άλλως της δυνατότητας κήρυξης πτώχευσης ή ενεργο-
ποίησης της διαδικασίας συνδιαλλαγής– υπό ειδική εκ-
καθάριση µε απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος, κατά
τη διάρκεια της οποίας τη διοίκηση του πιστωτικού ιδρύ-
µατος αναλαµβάνει ο οριζόµενος και εποπτευόµενος α-
πό την Τράπεζα της Ελλάδος ειδικός εκκαθαριστής. Επι-
πλέον ορίζεται ότι η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται, µέ-
χρι την ολοκλήρωση των εργασιών της ειδικής εκκαθάρι-
σης και χάριν προστασίας της χρηµατοοικονοµικής στα-
θερότητας, να υποχρεώνει τον ειδικό εκκαθαριστή σε
µεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων του υπό ειδική εκ-
καθάριση πιστωτικού ιδρύµατος σε άλλο πιστωτικό ίδρυ-
µα ή σε µεταβατικό πιστωτικό ίδρυµα. Ορίζονται επίσης
το καθεστώς ευθύνης και τα της καταβολής της αµοιβής
του ειδικού εκκαθαριστή και των εξόδων της διαδικα-
σίας. Τέλος, διευκρινίζεται ότι στην ειδική εκκαθάριση
πιστωτικού ιδρύµατος εφαρµόζονται συµπληρωµατικώς
οι διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα και αποσαφηνίζε-
ται η τύχη των ανηκόντων στους πελάτες του πιστωτι-
κού ιδρύµατος χρηµατοπιστωτικών µέσων, τα οποία κα-
τέχει, άµεσα ή έµµεσα, το πιστωτικό ίδρυµα. 

Επί του άρθρου 6 
Με το άρθρο αυτό τροποποιείται το άρθρο 69 του

ν. 3601/2007.

Επί του άρθρου 7
Με το παρόν άρθρο επέρχονται τροποποιήσεις στο νο-

µο για το ΤΕΚΕ αναγκαίες λόγω της θέσπισης των δια-
τάξεων του ν.3601/2007 για την εξυγίανση πιστωτικών ι-
δρυµάτων και ρυθµίζονται και άλλες λεπτοµέρειες που
αφορούν τη λειτουργία του. Ειδικότερα διευρύνεται ο
σκοπός του στον οποίο πλέον περιλαµβάνεται και η χο-
ρήγηση οικονοµικής βοήθειας σε πιστωτικά ιδρύµατα για
τους σκοπούς των µέτρων εξυγίανσης. Συστήνεται νέο
σκέλος Εξυγίανσης, νοµικά διαχωρισµένο από τα ήδη υ-
πάρχοντα. 
Το σκέλος αυτό σχηµατίζεται µε εισφορές των τραπε-

ζών. Κατά την πρώτη εφαρµογή του νόµου προβλέπεται
η δυνατότητα χορήγησης δανείων εγγυηµένων από το
Ελληνικό δηµόσιο. 

Επί του άρθρου 8
Με το άρθρο αυτό τροποποιούνται οι διατάξεις του

ν. 3458/2006, ώστε να περιλαµβάνουν τα νέα µέτρα εξυ-
γίανσης του ν. 3601/2007. Επίσης γίνεται αναγκαία τρο-
ποποίηση σε επόµενες διατάξεις του ν. 3601/2007.

Επί του άρθρου 9 
Με το άρθρο αυτό δίνεται ο σκοπός του παρόντος κε-

φαλαίου που είναι η ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθε-
σία της οδηγίας 2009/110/ΕΚ για το ηλεκτρονικό χρήµα

Επί του άρθρου 10 
Με το άρθρο αυτό δίνονται οι ορισµοί των εννοιών του

νόµου και συγκεκριµένα του ηλεκτρονικού χρήµατος,
των εκδοτών ηλεκτρονικού χρήµατος, του ιδρύµατος η-
λεκτρονικού χρήµατος και του µέσου όρου ηλεκτρονικού
χρήµατος σε κυκλοφορία. Περαιτέρω, ορίζεται η έννοια
του αντιπροσώπου ιδρύµατος ηλεκτρονικού χρήµατος
κατ’ αναλογία µε τη διάταξη της παραγράφου 22 του άρ-
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θρου 4 του ν. 3862/2010 καθώς και η έννοια των ειδικών
προπληρωµένων µέσων, για λόγους ασφαλείας δικαίου. 
Ο ορισµός του ηλεκτρονικού χρήµατος διατυπώνεται

έτσι ώστε να καθίσταται τεχνικώς ουδέτερος. Ειδικότε-
ρα, καλύπτει όλες τις περιπτώσεις στις οποίες ο πάρο-
χος υπηρεσιών πληρωµών εκδίδει προπληρωµένη απο-
θηκευµένη αξία έναντι χρηµατικών ποσών, η οποία µπο-
ρεί να χρησιµοποιηθεί για σκοπούς πληρωµής, επειδή εί-
ναι αποδεκτή από τρίτους ως πληρωµή. Καλύπτει, επί-
σης, το ηλεκτρονικό χρήµα είτε αυτό περιέχεται σε κά-
ποια συσκευή πληρωµής που ανήκει στον κάτοχο του η-
λεκτρονικού χρήµατος είτε είναι αποθηκευµένο σε κά-
ποιον αποµακρυσµένο διακοµιστή και το διαχειρίζεται ο
κάτοχος του ηλεκτρονικού χρήµατος µέσω ειδικού λο-
γαριασµού για ηλεκτρονικό χρήµα. Επιπλέον, είναι επαρ-
κώς ευρύς ώστε να µην παρεµποδίζει την τεχνολογική
καινοτοµία και να καλύπτει όχι µόνο όλα τα διαθέσιµα ε-
πί του παρόντος στην ηλεκτρονική αγορά προϊόντα ηλε-
κτρονικού χρήµατος, αλλά και εκείνα τα προϊόντα που
ενδέχεται να αναπτυχθούν στο µέλλον.

Επί του άρθρου 11
Το άρθρο αναφέρεται στο πεδίο εφαρµογής του νόµου

και τις εξαιρέσεις και για το σκοπό αυτό προσδιορίζει
τους φορείς που µπορούν να είναι εκδότες ηλεκτρονι-
κού χρήµατος. 
Ειδικότερα, ορίζεται ότι στο πεδίο εφαρµογής του νό-

µου εµπίπτουν τα πιστωτικά ιδρύµατα κατά την έννοια
του στοιχείου α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του
ν.3601/2007. Περιλαµβάνονται, επίσης, τα υποκαταστή-
µατα πιστωτικών ιδρυµάτων µε καταστατική έδρα εκτός
Ελλάδος, τα οποία λειτουργούν στην Ελλάδα, εφόσον η
άδεια λειτουργίας τους περιλαµβάνει και την παροχή υ-
πηρεσιών ηλεκτρονικού χρήµατος. Συµπεριλαµβάνονται
τα υποκαταστήµατα των πιστωτικών ιδρυµάτων µε κατα-
στατική έδρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουν κοινο-
τικό «διαβατήριο» και τούτο διότι ο νόµος αυτός περι-
λαµβάνει σηµαντικό αριθµό διατάξεων για την προστα-
σία του καταναλωτή και σύµφωνα µε την αρχή του γενι-
κού συµφέροντος δικαιολογείται η εφαρµογή του δικαί-
ου του κράτους - µέλους υποδοχής και, εν προκειµένω,
του ελληνικού δικαίου.
Στο πεδίο εφαρµογής του νόµου εµπίπτουν τα ιδρύµα-

τα ηλεκτρονικού χρήµατος, δηλαδή τα νοµικά πρόσωπα
που έχουν λάβει άδεια, δυνάµει του τίτλου ΙΙ του παρό-
ντος σχεδίου νόµου, να εκδίδουν ηλεκτρονικό χρήµα. 
Στις κατηγορίες εκδοτών ηλεκτρονικού χρήµατος ε-

ντάσσονται, επίσης, τα Ελληνικά Ταχυδροµεία, εφόσον,
σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία δύνανται να εκδί-
δουν ηλεκτρονικό χρήµα.
Επιπροσθέτως, στο πεδίο εφαρµογής του νόµου εµπί-

πτουν, η Τράπεζα της Ελλάδος, η Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα και οι λοιπές εθνικές κεντρικές τράπεζες, όταν
δεν ενεργούν υπό την ιδιότητά τους ως νοµισµατικών ή
άλλων δηµόσιων αρχών, καθώς και το Δηµόσιο και οι Ορ-
γανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου
βαθµού, όταν ενεργούν υπό την ιδιότητά τους ως Δηµό-
σιων Αρχών. 
Τέλος, στο πεδίο εφαρµογής του νόµου εµπίπτουν τα

κράτη - µέλη ή οι περιφερειακές ή οι τοπικές αρχές τους,
όταν παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικού χρήµατος ενερ-
γώντας ως δηµόσιες αρχές, λαµβάνοντας υπόψη ότι η
Ελλάδα, σε αυτή την περίπτωση, λειτουργεί ως κράτος -

µέλος υποδοχής. Στην περίπτωση που οι ως άνω φορείς
ενεργούν µε την ιδιότητα του ιδιώτη και όχι της δηµό-
σιας αρχής πρέπει να λάβουν άδεια ιδρύµατος ηλεκτρο-
νικού χρήµατος, εντασσόµενοι, για το σκοπό της εφαρ-
µογής του νόµου, στην κατηγορία των ιδρυµάτων ηλε-
κτρονικού χρήµατος. 
Επισηµαίνεται ότι έγινε χρήση της σχετικής ευχέρειας

που παρέχεται από την Οδηγία, η οποία συνίσταται στην
εκ του σχεδίου νόµου τούτου απαλλαγή του Ταµείου Πα-
ρακαταθηκών και Δανείων από τις απαιτήσεις για την α-
νάληψη, την άσκηση και την προληπτική εποπτεία της
δραστηριότητας ιδρυµάτων ηλεκτρονικού χρήµατος που
ορίζονται στον Τίτλο ΙΙ του παρόντος σχεδίου νόµου. Με
τη γενική αναφορά στα πιστωτικά ιδρύµατα, στα οποία
περιλαµβάνεται το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων,
έπεται ότι αυτό δεν εµπίπτει στον τίτλο ΙΙ του παρόντος
σχεδίου νόµου επειδή δεν είναι ίδρυµα ηλεκτρονικού
χρήµατος αλλά εκδότης ηλεκτρονικού χρήµατος.
Στη συνέχεια, καθορίζονται οι περιπτώσεις στις οποί-

ες, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για χρήση αποθηκευ-
µένων νοµισµατικών αξιών, δεν εφαρµόζεται ο νόµος, µε
αποτέλεσµα οι σχετικές δραστηριότητες να µην αποτε-
λούν αντικείµενο παροχής αδείας και εποπτείας και να
µην υπάγονται στις ειδικές διατάξεις του νόµου για την
προστασία του καταναλωτή. 
Ειδικότερα, ο νόµος δεν εφαρµόζεται σε νοµισµατική

αξία αποθηκευµένη σε ειδικά προπληρωµένα µέσα που
έχουν σχεδιασθεί για την αντιµετώπιση συγκεκριµένων
αναγκών, τα οποία µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε πε-
ριορισµένη κλίµακα µόνο, είτε διότι επιτρέπουν στον κά-
τοχο ηλεκτρονικού χρήµατος να αγοράζει αγαθά ή υπη-
ρεσίες µόνο στην επαγγελµατική στέγη του εκδότη ηλε-
κτρονικού χρήµατος ή εντός περιορισµένου δικτύου πα-
ρόχων υπηρεσιών που έχουν συνάψει απευθείας εµπορι-
κή συµφωνία µε κάποιον επαγγελµατία εκδότη, είτε διό-
τι µπορούν να χρησιµοποιηθούν µόνο για την απόκτηση
περιορισµένου φάσµατος αγαθών ή υπηρεσιών. 
Ένα µέσο θα πρέπει να θεωρείται ότι χρησιµοποιείται

εντός "περιορισµένου δικτύου" όταν µπορεί να χρησιµο-
ποιείται µόνο για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών σε
συγκεκριµένο κατάστηµα ή σε συγκεκριµένη αλυσίδα
καταστηµάτων ή για την αγορά περιορισµένου φάσµα-
τος αγαθών ή υπηρεσιών, ανεξάρτητα από το που βρί-
σκεται το σηµείο πώλησης. Στα µέσα αυτά θα µπορού-
σαν να περιληφθούν οι κάρτες που εκδίδουν διάφορα
καταστήµατα, οι κάρτες για την πληρωµή των καυσίµων,
οι κάρτες µέλους, οι κάρτες για τις δηµόσιες συγκοινω-
νίες, τα δελτία σίτισης ή δελτία για υπηρεσίες (δελτία
παιδικής µέριµνας, δελτία κοινωνικής µέριµνας ή συστή-
µατα δελτίων για υπηρεσίες µε τα οποία επιδοτείται η α-
πασχόληση προσωπικού για την εκτέλεση καθηκόντων
νοικοκυριού όπως καθαρισµός, σιδέρωµα ή κηπουρική),
τα οποία ενίοτε υπόκεινται σε ειδικό νοµικό πλαίσιο για
τη φορολογία και την εργασία µε προορισµό την προώ-
θηση της χρήσης τέτοιων µέσων για την υλοποίηση των
στόχων που ορίζονται στην κοινωνική νοµοθεσία των
κρατών µελών.

Όταν ένα τέτοιο µέσο ειδικού σκοπού εξελίσσεται σε
µέσο γενικού σκοπού, δεν ισχύει πλέον η εξαίρεση από
το πεδίο εφαρµογής του παρόντος σχεδίου νόµου. Οµοί-
ως, εντάσσονται στο πεδίο εφαρµογής του τα µέσα που
µπορούν να χρησιµοποιούνται για αγορές σε καταστή-
µατα εµπόρων οι οποίοι περιλαµβάνονται σε συγκεκρι-
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µένους καταλόγους, καθώς τα µέσα αυτά σχεδιάζονται
κατά κύριο λόγο για ένα δίκτυο παρόχων υπηρεσιών που
διαρκώς µεγαλώνει.
Εκτός του πεδίου εφαρµογής του σχεδίου νόµου τίθε-

νται οι περιπτώσεις νοµισµατικής αξίας που χρησιµοποι-
είται για την αγορά ψηφιακών αγαθών ή υπηρεσιών, ό-
που, λόγω της φύσης του αγαθού ή της υπηρεσίας, ο φο-
ρέας εκµετάλλευσης τους προσδίδει πραγµατική αξία
π.χ. µε τη µορφή ευκολιών πρόσβασης, έρευνας ή διανο-
µής, υπό τον όρο ότι το εν λόγω αγαθό ή η συγκεκριµένη
υπηρεσία µπορούν να χρησιµοποιηθούν µόνο µέσω ψη-
φιακής συσκευής, όπως το κινητό τηλέφωνο ή ο υπολο-
γιστής και ότι ο φορέας εκµετάλλευσης τηλεπικοινω-
νιών, ψηφιακών αγαθών ή αγαθών πληροφορικής δεν ε-
νεργεί απλώς ως µεσάζων µεταξύ του χρήστη της υπη-
ρεσίας πληρωµής και του παρόχου αγαθών και υπηρε-
σιών. Αυτό ισχύει όταν ένας συνδροµητής κινητού τηλε-
φώνου ή άλλου ψηφιακού δικτύου πληρώνει τον φορέα
εκµετάλλευσης του δικτύου απευθείας και δεν υπάρχει
άµεση σχέση πληρωµής ούτε άµεση σχέση οφειλέτη-πι-
στωτή µεταξύ του συνδροµητή δικτύου και οιουδήποτε
τρίτου προµηθευτή αγαθών ή υπηρεσιών που παρέχο-
νται ως µέρος της συναλλαγής.

Επί του άρθρου 12 
Με το άρθρο αυτό, µε το οποίο επαναλαµβάνεται το

άρθρο 20 του ν. 3862/2010, ορίζεται ως αρµόδια αρχή
για τη χορήγηση αδειών λειτουργίας και την προληπτική
εποπτεία των ιδρυµάτων ηλεκτρονικού χρήµατος η Τρά-
πεζα της Ελλάδος. 
Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα υποβολής αίτησης α-

κυρώσεως στο Συµβούλιο της Επικρατείας κατά αποφά-
σεων ή παράλειψης έκδοσης αποφάσεων της αρµόδιας
αρχής. Με τον τρόπο αυτό εκπληρώνεται η απαίτηση της
Οδηγίας για θέσπιση δικαιώµατος δικαστικής προσφυ-
γής και ορίζεται ως αρµόδιο το Συµβούλιο Επικρατείας,
ακολουθώντας την αντίστοιχη ρύθµιση του άρθρου 9 του
ν. 3601/2007.

Επί του άρθρου 13 
Με το άρθρο αυτό ορίζονται οι γενικοί κανόνες προλη-

πτικής εποπτείας των ιδρυµάτων ηλεκτρονικού χρήµα-
τος. 
Συγκεκριµένα, προβλέπεται ότι εφαρµόζονται στα ι-

δρύµατα ηλεκτρονικού χρήµατος οι διατάξεις του ν.
3862/2010 που αφορούν τις διαδικασίες χορήγησης ά-
δειας λειτουργίας και την ανάκληση άδειας λειτουργίας,
την καταχώρηση σε µητρώο ιδρυµάτων ηλεκτρονικού
χρήµατος των εκδοτών και των αντιπροσώπων τους, την
λογιστική και τον υποχρεωτικό έλεγχο, την ανάθεση λει-
τουργικών δραστηριοτήτων ιδρύµατος ηλεκτρονικού
χρήµατος σε εξωτερικούς συνεργάτες και την αντίστοι-
χη ευθύνη των ιδρυµάτων που προβαίνουν στην ανάθε-
ση, την τήρηση αρχείου από τα ιδρύµατα ηλεκτρονικού
χρήµατος, την εποπτεία τους από την Τράπεζα της Ελ-
λάδος, συµπεριλαµβανοµένων των κυρώσεων για παρα-
βάσεις της διάταξης του άρθρου 16 του νόµου, το επαγ-
γελµατικό απόρρητο και την ανταλλαγή πληροφοριών. 
Περαιτέρω ορίζονται κανόνες προληπτικής εποπτείας

ειδικά για τα ιδρύµατα ηλεκτρονικού χρήµατος, οι οποίοι
αφορούν την υποχρέωση παροχής ενηµέρωσης στην
Τράπεζα της Ελλάδος για οποιαδήποτε ουσιαστική µετα-
βολή των µέτρων που λαµβάνονται για τη διασφάλιση
χρηµάτων που έχουν ληφθεί έναντι ηλεκτρονικού χρή-
µατος. Το ίδιο ισχύει για τις διαδικασίες για την αύξηση ή

τη µείωση ειδικής συµµετοχής φυσικών ή νοµικών προ-
σώπων, ενώ παρέχεται στην Τράπεζα της Ελλάδος η ευ-
χέρεια να εκφράσει την αντίθεσή της σε µια σκοπούµενη
συµµετοχή και θεσπίζονται τα σχετικά µέτρα που δύνα-
ται να λάβει. 
Επίσης, τίθενται οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες τα ι-

δρύµατα ηλεκτρονικού χρήµατος δύνανται να διανέµουν
και να εξαργυρώνουν ηλεκτρονικό χρήµα δι’ αντιπροσώ-
πων. Ορίζεται ρητά ότι τα ιδρύµατα ηλεκτρονικού χρήµα-
τος δεν εκδίδουν ηλεκτρονικό χρήµα µέσω αντιπροσώ-
πων.  
Αναγνωρίζεται ότι τα ιδρύµατα ηλεκτρονικού χρήµα-

τος διανέµουν ηλεκτρονικό χρήµα, µεταξύ άλλων µε την
πώληση προϊόντων ηλεκτρονικού χρήµατος στο κοινό,
παρέχοντας µέσο διανοµής ηλεκτρονικού χρήµατος
στους πελάτες, ή εξαργύρωσης ηλεκτρονικού χρήµατος
κατόπιν αιτήσεως των πελατών ή τροφοδοτώντας τα
προϊόντα ηλεκτρονικού χρήµατος των πελατών, µέσω
φυσικών ή νοµικών προσώπων εξ ονόµατός τους, σύµ-
φωνα µε τις απαιτήσεις των αντίστοιχων επιχειρηµατι-
κών σχεδιασµών τους.
Είναι σηµαντικό να διευκρινίζεται κάθε φορά πως λό-

γω του ειδικού χαρακτήρα του ηλεκτρονικού χρήµατος
ως ηλεκτρονικού υποκατάστατου κερµάτων και χαρτο-
νοµισµάτων που θα χρησιµοποιείται στην πληρωµή µι-
κροποσών µόνο και όχι για αποταµίευση, η έκδοση του
ηλεκτρονικού χρήµατος δε συνιστά αποδοχή καταθέσε-
ων, δραστηριότητα που εµπίπτει στην αποκλειστική αρ-
µοδιότητα των πιστωτικών ιδρυµάτων. 
Τα ιδρύµατα ηλεκτρονικού χρήµατος δεν επιτρέπεται

να παρέχουν πιστώσεις από τα χρηµατικά ποσά που πα-
ραλαµβάνουν ή κατέχουν για την έκδοση ηλεκτρονικού
χρήµατος. Πέραν τούτου, οι εκδότες ηλεκτρονικού χρή-
µατος δεν επιτρέπεται να χορηγούν τόκο ή οιοδήποτε
άλλο όφελος, εκτός εάν αυτά τα οφέλη δεν έχουν σχέ-
ση µε τη διάρκεια του χρονικού διαστήµατος κατά το ο-
ποίο ο κάτοχος ηλεκτρονικού χρήµατος κατέχει ηλε-
κτρονικό χρήµα. Οι όροι χορήγησης και διατήρησης της
άδειας λειτουργίας ιδρυµάτων ηλεκτρονικού χρήµατος
περιλαµβάνουν απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας ανά-
λογες µε τους λειτουργικούς και χρηµατοπιστωτικούς
κινδύνους που αντιµετωπίζουν οι οργανισµοί αυτοί στο
πλαίσιο της συναφούς µε την έκδοση ηλεκτρονικού χρή-
µατος δραστηριότητάς τους, ανεξάρτητα από τις λοιπές
εµπορικές δραστηριότητες που αναπτύσσει το ίδρυµα η-
λεκτρονικού χρήµατος.

Επί του άρθρου 14 
Με αυτό το άρθρο θεσπίζονται η εταιρική µορφή, το ε-

λάχιστο αρχικό κεφάλαιο των ιδρυµάτων ηλεκτρονικού
χρήµατος καθώς και τα στοιχεία από τα οποία αποτελεί-
ται αυτό. 

Επί του άρθρου 15
Ορίζονται τα ίδια κεφάλαια των ιδρυµάτων ηλεκτρονι-

κού χρήµατος, καθώς και η υποχρέωση των εν λόγω ι-
δρυµάτων για τη συνεχή τήρησή τους στο καθορισµένο
ύψος. 
Ο συνδυασµός του αρχικού κεφαλαίου µε το απαιτού-

µενο ύψος ιδίων κεφαλαίων καθόλη τη διάρκεια λειτουρ-
γίας των ιδρυµάτων ηλεκτρονικού χρήµατος προβλέπε-
ται προκειµένου να διασφαλίζεται η ασφαλής και συνετή
λειτουργία τους και να προστατεύονται επαρκώς οι κα-
ταναλωτές. 
Προς τούτο εξειδικεύεται ότι οι κεφαλαιακές απαιτή-
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σεις για τα ιδρύµατα ηλεκτρονικού χρήµατος υπολογίζο-
νται, αφ’ ενός για την παροχή υπηρεσιών πληρωµών µε
τη µέθοδο Β που θεσπίζεται µε το άρθρο 8 του
ν. 3862/2010, αφ’ ετέρου για τις δραστηριότητες έκδο-
σης ηλεκτρονικού χρήµατος µε τη «µέθοδο Δ». Η εν λό-
γω µέθοδος ορίζεται ως το ισόποσο τουλάχιστον του 2%
του µέσου όρου ηλεκτρονικού χρήµατος σε κυκλοφορία.

Η εποπτική αρχή διατηρεί το δικαίωµα να επιβάλει σε
ένα ίδρυµα ηλεκτρονικού χρήµατος τον προσήκοντα
τρόπο υπολογισµού που ανταποκρίνεται στο προφίλ κιν-
δύνου, ενώ είναι αρµόδια να λαµβάνει µέτρα για την α-
ποτροπή της πολλαπλής χρήσης των στοιχείων των ι-
δίων κεφαλαίων του ιδρύµατος ηλεκτρονικού χρήµατος. 
Τέλος, επισηµαίνεται ότι, µε εξουσιοδότηση για τη λή-

ψη των ειδικών κατά περίπτωση αποφάσεων από την
Τράπεζα της Ελλάδος, έγινε χρήση των σχετικών ευχε-
ρειών που παρέχονται από την Οδηγία. Αναφέρονται ει-
δικότερα η ευχέρεια, αφ’ ενός για τη µείωση ή αύξηση
των κεφαλαιακών απαιτήσεων ιδρυµάτων ηλεκτρονικού
χρήµατος κατά 20%, υπό προϋποθέσεις που θεσπίζο-
νται, καθώς και η ευχέρεια για την εξαίρεση από τον υ-
πολογισµό κεφαλαιακών απαιτήσεων των ιδρυµάτων η-
λεκτρονικού χρήµατος που συµπεριλαµβάνονται στην ε-
ποπτεία σε ενοποιηµένη βάση των µητρικών πιστωτικών
ιδρυµάτων, υπό τις προϋποθέσεις που τίθενται στο
ν. 3601/2007. 

Επί του άρθρου 16 
Με το άρθρο αυτό καθορίζονται οι λοιπές δραστηριό-

τητες που µπορεί να ασκεί ένα ίδρυµα έκδοσης ηλεκτρο-
νικού χρήµατος –πλην της έκδοσης ηλεκτρονικού χρή-
µατος. Συγκεκριµένα, θεσπίζεται ότι εκτός από την έκ-
δοση ηλεκτρονικού χρήµατος, τα ιδρύµατα ηλεκτρονι-
κού χρήµατος µπορούν να παρέχουν υπηρεσίες πληρω-
µών για τις οποίες εφαρµόζεται ο ν. 3862/2010, να χορη-
γούν πιστώσεις και να µετέχουν σε συστήµατα πληρω-
µών στο πλαίσιο των διατάξεων του ίδιου νόµου, να πα-
ρέχουν επικουρικές υπηρεσίες που έχουν σχέση µε την
έκδοση ηλεκτρονικού χρήµατος ή µε την παροχή υπηρε-
σιών πληρωµών, καθώς και να ασκούν άλλες επιχειρηµα-
τικές δραστηριότητες εφόσον δεν υφίστανται περιορι-
σµοί από το εθνικό ή το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Διευκρινίζεται ότι λόγω του ειδικού χαρακτήρα του η-

λεκτρονικού χρήµατος ως ηλεκτρονικού υποκατάστατου
κερµάτων και χαρτονοµισµάτων που θα χρησιµοποιείται
στην πληρωµή µικροποσών µόνον και όχι για αποταµίευ-
ση, η έκδοση του ηλεκτρονικού χρήµατος δε συνιστά α-
ποδοχή καταθέσεων, δραστηριότητα που εµπίπτει στην
αποκλειστική αρµοδιότητα των πιστωτικών ιδρυµάτων. 
Τα ιδρύµατα ηλεκτρονικού χρήµατος δεν επιτρέπεται

να παρέχουν πίστωση από τα χρηµατικά ποσά που παρα-
λαµβάνουν ή κατέχουν για την έκδοση ηλεκτρονικού
χρήµατος. 
Οι όροι χορήγησης και διατήρησης της άδειας λειτουρ-

γίας ιδρυµάτων ηλεκτρονικού χρήµατος περιλαµβάνουν
απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας ανάλογες µε τους
λειτουργικούς και χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους που
αντιµετωπίζουν οι οργανισµοί αυτοί στο πλαίσιο της συ-
ναφούς µε την έκδοση ηλεκτρονικού χρήµατος δραστη-
ριότητάς τους, ανεξάρτητα από τις λοιπές εµπορικές
δραστηριότητες που αναπτύσσει το ίδρυµα ηλεκτρονι-
κού χρήµατος.

Επί του άρθρου 17
Με το άρθρο αυτό ορίζεται η υποχρέωση διασφάλισης

των ιδρυµάτων ηλεκτρονικού χρήµατος για τα χρηµατικά
ποσά που λαµβάνουν έναντι ηλεκτρονικού χρήµατος
που έχει εκδοθεί, κατ’ εφαρµογή των σχετικών διατάξε-
ων του ν. 3862/2010. 
Δεδοµένου ότι πρέπει να ισχύουν ισότιµοι όροι αντα-

γωνισµού µεταξύ ιδρυµάτων ηλεκτρονικού χρήµατος και
πιστωτικών ιδρυµάτων σε σχέση µε την έκδοση ηλεκτρο-
νικού χρήµατος προς όφελος των κατόχων ηλεκτρονι-
κού χρήµατος, θεσπίζονται διατάξεις αντίστοιχες µε τις
διατάξεις του ν.3601/2007 αναφορικά µε τη διασφάλιση
των ποσών που διακρατούν τα ιδρύµατα ηλεκτρονικού
χρήµατος για τους σκοπούς λειτουργίας τους. Τα εν λό-
γω ποσά διακρατούνται σε ασφαλή στοιχεία ενεργητι-
κού χαµηλού κινδύνου. Σε κάθε περίπτωση, λήφθηκε υ-
πόψη η διαφορετική αποστολή των ιδρυµάτων ηλεκτρο-
νικού χρήµατος σε σχέση µε τα πιστωτικά ιδρύµατα. 
Έχοντας υπόψη τη µεγάλη σηµασία της διασφάλισης,

θεσπίζεται ότι η Τράπεζα της Ελλάδος ενηµερώνεται εκ
των προτέρων για οποιαδήποτε ουσιαστική µεταβολή α-
ναφορικά µε τη µέθοδο διασφάλισης, το πιστωτικό ίδρυ-
µα όπου έχουν κατατεθεί τα διασφαλισµένα χρηµατικά
ποσά, καθώς και την ασφαλιστική επιχείρηση ή το πιστω-
τικό ίδρυµα που ασφάλισε ή εγγυήθηκε τα διασφαλισµέ-
να χρηµατικά ποσά.
Περαιτέρω επισηµαίνεται ότι έγινε χρήση των ευχερει-

ών που παρέχονται από την Οδηγία, αναφορικά µε τις α-
παιτήσεις διασφάλισης που προβλέπονται στο άρθρο 13,
παρ. 1 και 2 οι οποίες ορίζεται στο σχέδιο νόµου ότι ε-
φαρµόζονται και από τα ιδρύµατα ηλεκτρονικού χρήµα-
τος, καθώς και αναφορικά µε το επαγγελµατικό απόρρη-
το, που θεσπίζεται µε το άρθρο 22 του ν. 3862/2010 λαµ-
βανοµένου υπόψη, κατ’ αναλογία, του άρθρου 60 του ν.
3601/2007. 

Επί του άρθρου 18
Το καθεστώς που ισχύει για τα υποκαταστήµατα των ι-

δρυµάτων ηλεκτρονικού χρήµατος που έχουν την κατα-
στατική τους έδρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι
οµοιογενές σε όλα τα κράτη - µέλη. Το καθεστώς αυτό
δεν είναι ευνοϊκότερο από το καθεστώς των υποκατα-
στηµάτων ηλεκτρονικού χρήµατος των ιδρυµάτων µε κα-
ταστατική έδρα εντός άλλων κρατών - µελών, µε την επι-
φύλαξη της σύναψης συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης και τρίτων χωρών για την εφαρµογή διατά-
ξεων που παρέχουν στα υποκαταστήµατα αυτά την ίδια
µεταχείριση σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε κάθε πε-
ρίπτωση, τα υποκαταστήµατα ιδρυµάτων ηλεκτρονικού
χρήµατος τα οποία έχουν την καταστατική τους έδρα ε-
κτός της επικράτειας της Ένωσης δεν υπάγονται στην ε-
λεύθερη παροχή υπηρεσιών σύµφωνα µε το άρθρο 56
της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, ούτε στην ελευθερία εγκαταστάσεως σε κράτη - µέ-
λη, εκτός εκείνου στο οποίο είναι εγκατεστηµένα σύµ-
φωνα µε το άρθρο 49 της Συνθήκης για τη Λειτουργία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επί του άρθρου 19
Με το άρθρο αυτό, που αποτελεί χρήση ευχέρειας που

παρέχεται από την Οδηγία, εισάγεται η δυνατότητα εξαί-
ρεσης, µε απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος, νοµικών
προσώπων από την εφαρµογή του συνόλου ή µέρους
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των διατάξεων του νόµου που αφορούν γενικούς κανό-
νες προληπτικής εποπτείας, το αρχικό κεφάλαιο και τα ί-
δια κεφάλαια ιδρυµάτων ηλεκτρονικού χρήµατος καθώς
και των απαιτήσεων εξασφάλισης. Σε κάθε περίπτωση,
αρµόδια αρχή παραµένει η Τράπεζα της Ελλάδος και τη-
ρούνται οι διατάξεις αναφορικά µε το επαγγελµατικό α-
πόρρητο και την ανταλλαγή πληροφοριών που προβλέ-
πονται στο ν. 3862/2010. Τα εξαιρούµενα ιδρύµατα δεν
έχουν το δικαίωµα εγκατάστασης ούτε την ελευθερία
παροχής διασυνοριακών υπηρεσιών δυνάµει του παρό-
ντος σχεδίου νόµου. Επίσης, δεν µπορούν να ασκούν εµ-
µέσως τα δικαιώµατα αυτά ως µέλη συστήµατος πληρω-
µών. Τόσο τα εξαιρούµενα ιδρύµατα όσο και κάθε νοµικό
και φυσικό πρόσωπο που παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρο-
νικού χρήµατος εγγράφονται σε µητρώο ιδρύµατος ηλε-
κτρονικού χρήµατος.
Περαιτέρω, µε χρήση της σχετικής ευχέρειας που πα-

ρέχεται από την Οδηγία θεσπίζεται ότι στην περίπτωση
της παροχής της εν λόγω εξαίρεσης, το ανώτατο ποσό
που αποθηκεύεται στο µέσο πληρωµών ή στο λογαρια-
σµό πληρωµών του καταναλωτή όπου είναι αποθηκευµέ-
νο το ηλεκτρονικό χρήµα πρέπει να είναι µέχρι 150 ευ-
ρώ. 

Επί του άρθρου 20
Με το άρθρο αυτό ορίζεται ρητά ότι απαγορεύεται σε

οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που δεν είναι εκ-
δότης ηλεκτρονικού χρήµατος να εκδίδει ηλεκτρονικό
χρήµα, µε την επιφύλαξη της µεταβατικής διάταξης για
τα εξαιρούµενα, ιδρύµατα ηλεκτρονικού χρήµατος, δυ-
νάµει των προγενέστερων διατάξεων του νόµου. 

Επί του άρθρου 21
Με το άρθρο αυτό ρυθµίζονται ειδικότεροι κανόνες για

την έκδοση και την εξαργύρωση του ηλεκτρονικού χρή-
µατος προκειµένου να διατηρηθεί η εµπιστοσύνη των κα-
τόχων ηλεκτρονικού χρήµατος. Η δυνατότητα εξαργύ-
ρωσης δεν συνεπάγεται από µόνη της ότι τα εισπραχθέ-
ντα έναντι εκδόσεως ηλεκτρονικού χρήµατος χρηµατικά
ποσά πρέπει να θεωρούνται ως καταθέσεις ή άλλα επι-
στρεπτέα κεφάλαια για τους σκοπούς του ν. 3601/2007.
Η εξαργύρωση πρέπει να είναι πάντα εφικτή, ανά πάσα
χρονική στιγµή και στην ονοµαστική αξία του ηλεκτρονι-
κού χρήµατος που εκδόθηκε χωρίς καµιά δυνατότητα για
συµφωνία ελάχιστου ορίου εξαργύρωσης. 
Ορίζεται ότι η εξαργύρωση πρέπει γενικά να γίνεται

χωρίς οποιαδήποτε χρηµατική επιβάρυνση για τους κα-
τόχους ηλεκτρονικού χρήµατος. Ωστόσο σε περιπτώσεις
που προσδιορίζονται ρητά στο σχέδιο νόµου υπάρχει η
δυνατότητα να τίθεται εύλογη επιβάρυνση, βάσει του
κόστους. Τα ανωτέρω ισχύουν µε την επιφύλαξη των ε-
θνικών φορολογικών ή κοινωνικών νοµοθετικών διατά-
ξεων ή τυχόν υποχρεώσεων του εκδότη ηλεκτρονικού
χρήµατος που απορρέουν από άλλη συναφή νοµοθεσία,
ελληνική ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως διατάξεις πε-
ρί πρόληψης της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες
δραστηριότητες και χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας,
τυχόν ενέργειες που αφορούν τη δέσµευση περιουσια-
κών στοιχείων ή συγκεκριµένα µέτρα που συνδέονται µε
την πρόληψη και τη διερεύνηση εγκληµάτων.
Σε κάθε περίπτωση, τα πιστωτικά ιδρύµατα µπορούν

να εκδίδουν ηλεκτρονικό χρήµα και να εκτελούν τη συ-
γκεκριµένη δραστηριότητα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή
Ένωση, εφόσον απολαµβάνουν αµοιβαίας αναγνώρισης

και µε την επιφύλαξη του καθεστώτος προληπτικής επο-
πτείας που ισχύει στην περίπτωσή τους δυνάµει της νο-
µοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διέπει τον τρα-
πεζικό τοµέα. Προκειµένου, ωστόσο, να διατηρηθούν ι-
σότιµοι όροι ανταγωνισµού, τα πιστωτικά ιδρύµατα πρέ-
πει, εναλλακτικά, να είναι σε θέση να ασκούν τη δραστη-
ριότητα µέσω µιας θυγατρικής υπό το καθεστώς προλη-
πτικής εποπτείας που προβλέπει το παρόν σχέδιο νόµου
αντί του ν. 3601/2007.

Επί του άρθρου 22
Στο άρθρο αυτό προβλέπεται ότι οι εκδότες ηλεκτρο-

νικού χρήµατος δεν επιτρέπεται να χορηγούν τόκο ή οι-
οδήποτε άλλο όφελος, εκτός εάν αυτά τα οφέλη δεν έ-
χουν σχέση µε τη διάρκεια του χρονικού διαστήµατος
κατά το οποίο ο κάτοχος ηλεκτρονικού χρήµατος κατέ-
χει ηλεκτρονικό χρήµα.

Επί του άρθρου 23
Με το άρθρο αυτό θεµελιώνεται δικαίωµα των κατό-

χων ηλεκτρονικού χρήµατος να απευθύνονται σε αρµό-
δια διοικητική αρχή για να υποβάλλουν καταγγελίες για
παραβάσεις των διατάξεων του Τίτλου ΙΙΙ του νόµου.

Επί του άρθρου 24
Με το άρθρο αυτό εξειδικεύονται οι κυρώσεις που

µπορεί να επιβληθούν από το Υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης και τη Γενική Γραµµατεία Κατα-
ναλωτή για παραβάσεις των διατάξεων των άρθρων 18
και 19 του νόµου.

Επί του άρθρου 25
Με το άρθρο αυτό ορίζεται ως αρµόδια αρχή για τη

διαχείριση καταγγελιών η Γενική Γραµµατεία Καταναλω-
τή. Επίσης, στη Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή ανατίθε-
ται η επιβολή των κυρώσεων σε βάρος των εκδοτών ηλε-
κτρονικού χρήµατος. Περαιτέρω, ορίζεται ότι αρµόδια
αρχή αναφορικά µε παραβάσεις του άρθρου 16 είναι η
Τράπεζα της Ελλάδος.

Επί του άρθρου 26 
Εφόσον οι κάτοχοι ηλεκτρονικού χρήµατος επιθυµούν

να προβούν σε εξωδικαστική επίλυση των διαφορών
τους µε εκδότες ηλεκτρονικού χρήµατος, µπορούν να α-
πευθύνονται στο Συνήγορο του Καταναλωτή, στο Μεσο-
λαβητή Τραπεζικών – Επενδυτικών Υπηρεσιών και στις
Επιτροπές Φιλικού Διακανονισµού που προβλέπονται
στο άρθρο 11 του ν.2251/1994. 

Επί του άρθρου 27 
Με το άρθρο 27 ενσωµατώνεται το άρθρο 16 παρ.2 της

Οδηγίας και θεσπίζεται απαγόρευση παρέκκλισης από
τις διατάξεις του νόµου, εκτός από τις περιπτώσεις στις
οποίες ρητά επιτρέπεται. Ωστόσο, οι εκδότες ηλεκτρονι-
κού χρήµατος µπορούν να προβλέπουν ευνοϊκότερους
όρους στους κατόχους ηλεκτρονικού χρήµατος. 

Επί του άρθρου 28 
Στο άρθρο αυτό προβλέπονται οι αναγκαίες µεταβατι-

κές διατάξεις για το νοµικό καθεστώς που διέπει τη δρα-
στηριότητα έκδοσης ηλεκτρονικού χρήµατος βάσει των
προγενέστερων διατάξεων (Κεφάλαιο Ι΄του ν. 3601/
2007) που καταργούνται. 
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Επί του άρθρου 29 
Με το άρθρο αυτό εισάγονται οι αναγκαίες για την ε-

φαρµογή του νόµου τροποποιήσεις στο ν. 3691/2008.

Επί του άρθρου 30 
Με το άρθρο αυτό προσδιορίζονται οι αναγκαίες τρο-

ποποιήσεις του ν. 3601/2007 και οι καταργούµενες δια-
τάξεις βάσει του υπό ψήφιση νόµου.

Επί του άρθρου 31
Στο άρθρο αυτό προσδιορίζεται ο σκοπός και το πεδίο

εφαρµογής. Ειδικότερα µε τις διατάξεις των οδηγιών
2009/111/ΕΚ και 2010/76/ΕΚ που ενσωµατώνονται πλή-
ρως ή µερικώς µε τις διατάξεις αυτού του Κεφαλαίου
τροποποιούνται διατάξεις προηγούµενων Οδηγιών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ) που
έχουν ενσωµατωθεί στο ελληνικό δίκαιο µε το ν. 3601/
2007, καθώς και µε σειρά Πράξεων του Διοικητή της Τρά-
πεζας της Ελλάδος και αποφάσεων του Δ.Σ. της Επιτρο-
πής Κεφαλαιαγοράς. Προσδιορίζεται ότι ενσωµατώνο-
νται εκείνες οι διατάξεις της Οδηγίας 2009/111/ΕΚ και
2010/76/ΕΚ που αφορούν ειδικώς τις τροποποιήσεις του
ν. 3601/2007. Οι λοιπές διατάξεις της εν λόγω Οδηγίας
που επηρεάζουν διατάξεις των αποφάσεων των προανα-
φερόµενων εποπτικών αρχών θα ενσωµατωθούν, αντι-
στοίχως, µε νέες αποφάσεις των αρχών αυτών. 

Επί του άρθρου 32 
Το άρθρο αυτό αφορά περιπτώσεις όπου πιστωτικό ί-

δρυµα έχει έδρα σε διαφορετικό κράτος - µέλος από αυ-
τό όπου «σηµαντικό» υποκατάστηµά του είναι εγκατε-
στηµένο. Ειδικότερα µε το άρθρο αυτό καθιερώνονται τα
κριτήρια και η διαδικασία για το χαρακτηρισµό και την α-
ναγνώριση από τα εµπλεκόµενα κράτη - µέλη ενός υπο-
καταστήµατος πιστωτικού ιδρύµατος ως σηµαντικού. 
Πιο συγκεκριµένα, η ΤτΕ, εφόσον αποτελεί την αρµό-

δια αρχή του κράτους - µέλους υποδοχής, γνωστοποιεί
στην αρµόδια αρχή του κράτους - µέλους καταγωγής
του πιστωτικού ιδρύµατος µε υποκατάστηµα στην Ελλά-
δα ή στην αρµόδια αρχή για την εποπτεία σε ενοποιηµέ-
νη βάση (εφόσον πρόκειται για όµιλο µε έδρα στην Ε.Ε.)
τους λόγους που στοιχειοθετούν το χαρακτηρισµό του
υποκαταστήµατος ως σηµαντικού, λαµβάνοντας υπόψη
συγκεκριµένες παραµέτρους. Εντός δίµηνης προθε-
σµίας απαιτείται να έχει ληφθεί από τους ανωτέρω φο-
ρείς κοινή απόφαση. Σε περίπτωση που η έκδοση κοινής
απόφασης δεν καταστεί δυνατή εντός της εν λόγω προ-
θεσµίας, η αρµόδια αρχή του κράτους - µέλους καταγω-
γής µπορεί να αποφασίσει µόνη της το χαρακτηρισµό, ε-
νώ οι λοιπές εµπλεκόµενες αρχές οφείλουν να αναγνω-
ρίσουν την απόφασή της, ως τελική. Οι ανωτέρω διατά-
ξεις ισχύουν, κατ’ αντιστοιχία, και για την περίπτωση ό-
που η ΤτΕ είναι αρµόδια αρχή για την ενοποιηµένη επο-
πτεία ή αρµόδια αρχή κράτους - µέλους καταγωγής πι-
στωτικού ιδρύµατος µε σηµαντικό υποκατάστηµα σε άλ-
λο κράτος - µέλος. 
Ο χαρακτηρισµός υποκαταστήµατος ως σηµαντικού ε-

ξοµοιώνει την αντιµετώπισή του µε θυγατρική τόσο στην
περίπτωση ανταλλαγής πληροφόρησης µεταξύ των αρ-
µοδίων αρχών, ιδίως σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης,
όσο και στην περίπτωση εποπτικής του παρακολούθησης
από «σώµα εποπτών», που µπορεί να συγκροτείται υπό
την αιγίδα της εποπτικής αρχής του κράτους - µέλους
καταγωγής του πιστωτικού ιδρύµατος που διαθέτει ση-
µαντικά υποκαταστήµατα σε άλλα κράτη - µέλη. 

Διευκρινίζεται, όµως, ότι ο χαρακτηρισµός ενός υπο-
καταστήµατος ως «σηµαντικού» δεν θίγει τα δικαιώµατα
και τις αρµοδιότητες των εποπτικών αρχών όπως καθορί-
ζονται από τον παρόντα νόµο και την Οδηγία
2006/48/ΕΚ, όπως ισχύει.

Επί του άρθρου 33 
Με το άρθρο αυτό διευρύνονται οι υποχρεώσεις της ε-

ποπτικής αρχής ως εξής:
Σε περιπτώσεις που η ΤτΕ πρόκειται να λάβει αποφά-

σεις, κατά την άσκηση των εποπτικών της αρµοδιοτήτων
µε βάση το ν. 3601/2007, όπως τροποποιείται µε τον πα-
ρόντα νόµο, θα πρέπει να συνεκτιµά τον αντίκτυπο που
αυτές µπορεί να έχουν στη σταθερότητα του χρηµατοοι-
κονοµικού συστήµατος όλων των εµπλεκόµενων κρατών
- µελών υπό κανονικές συνθήκες και ιδίως σε καταστά-
σεις έκτακτης ανάγκης. 
Η παρούσα νοµοθετική πρόβλεψη σκοπό έχει την κατά

το δυνατό αποτροπή καταστάσεων που θα µπορούσαν
να θέσουν σε κίνδυνο τη χρηµατοοικονοµική σταθερότη-
τα στα λοιπά κράτη - µέλη. 
Καθιερώνεται υποχρέωση συνεργασίας της ΤτΕ µε την

Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή, που από 1.1.2011 αντικατέ-
στησε την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Αρχών Τραπεζικής Ε-
ποπτείας, δυνάµει του Κανονισµού (ΕΕ) 1093/2010 και
υιοθέτησης των παρεχόµενων από την εν λόγω Αρχή κα-
τευθυντηρίων οδηγιών, συστάσεων κλπ. Τυχόν απόκλιση
από τις οδηγίες αυτές είναι δυνατή µόνο κατόπιν επαρ-
κούς τεκµηρίωσης. Η ρύθµιση απηχεί την εντατικοποίη-
ση των προσπαθειών που καταβάλλονται σε ευρωπαϊκό
επίπεδο για εποπτική σύγκλιση και συνεργασία.

Επί του άρθρου 34 
Με το παρόν άρθρο καθορίζονται τα καθήκοντα που η

ΤτΕ έχει ως αρχή αρµόδια για την εποπτεία σε ενοποιη-
µένη βάση πιστωτικών ιδρυµάτων µε έδρα στην Ευρω-
πα�κή Ένωση και, αντιστοίχως, της υποχρέωσης που υ-
πέχει να συνεργάζεται µε την αρµόδια για την ενοποιη-
µένη εποπτεία αρχή άλλου κράτους - µέλους στις περι-
πτώσεις που δεν ενεργεί η ίδια µε την ιδιότητα αυτή. 
Η πιο πάνω συνεργασία καλύπτει τους τοµείς του προ-

γραµµατισµού και συντονισµού των εποπτικών δραστη-
ριοτήτων και της ανταλλαγής πληροφοριών, ιδίως σε κα-
ταστάσεις έκτακτης ανάγκης, ώστε να διασφαλίζεται η
αποτελεσµατικότερη εποπτεία του οµίλου και η χρηµα-
τοπιστωτική σταθερότητα των κρατών - µελών, µέσω και
της εγκαθίδρυσης µηχανισµού έγκαιρης προειδοποίησης
και διαχείρισης κρίσεων. 

Επί του άρθρου 35
Με το άρθρο αυτό εξειδικεύονται οι συνθήκες και τα

πρόσωπα τα οποία η ΤτΕ οφείλει να ειδοποιεί σε κατά-
σταση έκτακτης ανάγκης είτε µε την ιδιότητα της αρχής
της αρµόδιας για την εποπτεία σε ενοποιηµένη βάση πι-
στωτικών ιδρυµάτων µε παρουσία σε άλλα κράτη - µέλη
είτε ως κεντρική τράπεζα. 

Επί του άρθρου 36 
Με το άρθρο αυτό εισάγεται νοµοθετικά ο θεσµός του

«σώµατος εποπτών» και καθορίζεται το πλαίσιο λειτουρ-
γίας του. Το σώµα εποπτών συγκροτείται από εκπροσώ-
πους των εποπτικών αρχών των κρατών - µελών, όπου
πιστωτικό ίδρυµα έχει παρουσία (θυγατρική ή σηµαντικό
υποκατάστηµα ή µητρική χρηµατοδοτική εταιρεία συµµε-
τοχών). 
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Τα σώµατα εποπτών λειτουργούν υπό την αιγίδα της
αρχής που είναι, κατά περίπτωση, αρµόδια για την ενο-
ποιηµένη εποπτεία, βάσει γραπτών ρυθµίσεων που συµ-
φωνούνται από όλες τις εµπλεκόµενες αρχές µε στόχο
την αποτελεσµατικότερη εποπτεία, υπό κανονικές συν-
θήκες αλλά και σε περιόδους κρίσης, οµίλων πιστωτικών
ιδρυµάτων που δραστηριοποιούνται διασυνοριακά. Επί-
σης καθορίζονται οι προϋποθέσεις (ισοδύναµο νοµοθετι-
κό πλαίσιο για την εµπιστευτικότητα της ανταλλασσόµε-
νης πληροφόρησης) υπό τις οποίες επιτρέπεται και η
συµµετοχή των εποπτικών αρχών τρίτων χωρών, όπου
τυχόν ο όµιλος του πιστωτικού ιδρύµατος έχει παρου-
σία, µέσω εγκατάστασης πιστωτικού ιδρύµατος ή µητρι-
κής χρηµατοδοτικής εταιρείας συµµετοχών. Στα σώµατα
εποπτών µπορούν να συµµετέχουν και κεντρικές τράπε-
ζες των εµπλεκόµενων κρατών - µελών.

Επί του άρθρου 37 
Με το άρθρο αυτό ρυθµίζεται ιδίως το πλαίσιο συνερ-

γασίας –λήψης αποφάσεων για θέµατα που αφορούν
τον προσδιορισµό του ύψους και την κατανοµή των ιδίων
κεφαλαίων που απαιτούνται σε ατοµική και ενοποιηµένη
βάση, σε περίπτωση οµίλων πιστωτικών ιδρυµάτων που
έχουν παρουσία µε θυγατρικές ή µητρικές χρηµατοδοτι-
κές εταιρείες συµµετοχών σε άλλα κράτη - µέλη. Ειδικό-
τερα προβλέπεται η διαδικασία για τη λήψη κοινής από-
φασης από τις εµπλεκόµενες εποπτικές αρχές, καθώς
και ο τρόπος ρύθµισης του θέµατος σε περίπτωση δια-
φωνίας. 
Πιο συγκεκριµένα, σε περίπτωση διαφωνίας ζητείται η

γνώµη της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Αρχών Τραπεζικής Ε-
ποπτείας που αντικαταστάθηκε από 1.1.2011 από την
Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή. Εάν η διαφωνία δεν επιλυ-
θεί, η αρµόδια για την ενοποιηµένη εποπτεία αρχή απο-
φασίζει µόνη της, εκδίδοντας αιτιολογηµένη απόφαση,
αναφορικά µε τις υποχρεώσεις του πιστωτικού ιδρύµα-
τος σε ενοποιηµένη βάση, ενώ η εποπτική αρχή της χώ-
ρας όπου εδρεύει θυγατρικό πιστωτικό ίδρυµα διατηρεί
το δικαίωµα να αποφασίζει για τα θέµατα που το αφο-
ρούν σε ατοµική ή και υποενοποιηµένη βάση (δηλαδή α-
ναφορικά µε τον υποόµιλο του οποίου το εν λόγω πιστω-
τικό ίδρυµα τυχόν ηγείται). Οι σχετικές αποφάσεις ανα-
γνωρίζονται από όλα τα κράτη - µέλη ως δεσµευτικές.

Επί του άρθρου 38 
Με το άρθρο αυτό τροποποιούνται οι διατάξεις του άρ-

θρου 60 του ν. 3601/2007, ώστε να ευθυγραµµίζονται
πλήρως µε τις αντίστοιχες διατάξεις της Οδηγίας
2006/48/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2009/
111/ΕΚ.
Ειδικότερα, µε το άρθρο αυτό προστίθεται το Ταµείο

Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) στα
πρόσωπα έναντι των οποίων µπορεί να αίρεται το απόρ-
ρητο που καθιερώνεται µε το άρθρο 60 του ν. 3601/2007,
όπως προβλέπεται στο άρθρο 47 της Οδηγίας 2006/
48/ΕΚ. Τούτο επιτυγχάνεται µε τη συµπερίληψη του ΤΕ-
ΚΕ στα πρόσωπα που αναφέρονται στο εδάφιο α΄ της
παρ. 5 του άρθρου αυτού. Επίσης, διαγράφεται η αναφο-
ρά που υπήρχε στο εδάφιο γ΄ της ίδιας παραγράφου σε
οργανισµούς άλλων κρατών - µελών µε ίδια αποστολή
(εγγύηση καταθέσεων), καθώς η περίπτωση αυτή κατα-
λαµβάνεται πλέον δια της υφιστάµενης παραποµπής στο
εδάφιο α΄, στο οποίο ήδη µε τον παρόντα νόµο συµπερι-
λήφθηκε το ΤΕΚΕ. Με τη συµπερίληψη αυτή, εξάλλου, η

συγκεκριµένη περίπτωση καταλαµβάνεται πλέον και από
τα προβλεπόµενα στην παρ. 4 του άρθρου 60 του
ν. 3601/2007 (περί άρσης της εµπιστευτικότητας έναντι
φορέων τρίτων χωρών), όπως προβλέπεται στο άρθρο
46 της Οδηγίας 2006/48/ΕΚ.
Τέλος, αναδιατυπώνεται το εδάφιο δ΄ της παρ. 5 του

άρθρου 60 του ν. 3601/2007, όπως προβλέπει η αντίστοι-
χη διάταξη της Οδηγίας 2009/111/ΕΚ (άρθρο 1, παρ.5
στοιχείο α), ώστε η δυνατότητα παροχής από την ΤτΕ
πληροφόρησης να καταλαµβάνει τις κεντρικές τράπεζες
και τους οργανισµούς µε παρόµοια αποστολή (άσκηση
νοµισµατικής πολιτικής, παροχή ρευστότητας, επίβλεψη
συστηµάτων πληρωµών) οποιασδήποτε χώρας.
Διευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται η ενσωµάτωση των

διατάξεων της Οδηγίας 2009/111/ΕΚ (άρθρο 1, παρ. 5
στοιχείο β και παρ. 6), που καθιερώνουν υποχρέωση των
κρατών - µελών να επιτρέπουν στην εποπτική αρχή να
γνωστοποιεί εµπιστευτική πληροφόρηση σε ορισµένα
πρόσωπα, τουλάχιστον σε περιπτώσεις έκτακτης ανά-
γκης. Τούτο διότι, η δυνατότητα αυτή προβλέπεται ήδη
από το άρθρο 60 του ν. 3601/2007, καθώς είχε ενσωµα-
τωθεί ως διακριτική ευχέρεια κατά τη µεταφορά στο ελ-
ληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2006/48/ΕΚ.

Επί του άρθρου 39 
Με την πρώτη παράγραφο του άρθρου αυτού επανακα-

θορίζονται οι διατάξεις των άρθρων του ν. 3601/2007, οι
οποίες λαµβάνονται υπόψη για την ανάλογη εφαρµογή
του νόµου αυτού από τις ΕΠΕΥ, κατά τα προβλεπόµενα
στην Οδηγία 2006/49/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε µε την Ο-
δηγία 2009/111/ΕΚ. 
Με τη δεύτερη παράγραφο αντικαθίσταται η παραπο-

µπή σε διατάξεις της Οδηγίας 2004/39 µε παραποµπή
στις αντίστοιχες διατάξεις του ν. 3606/2007. 
Τέλος, µε την τρίτη παράγραφο προστίθεται νέα διά-

ταξη για τους σκοπούς ενσωµάτωσης της παρ. 7 του άρ-
θρου 2 της Οδηγίας 2009/111/ΕΚ. Με τη νέα παράγραφο,
καθορίζεται ότι οι διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 5 του ν.
3601/2007, όπως συµπληρώνεται µε τον παρόντα νόµο,
περί «σηµαντικού υποκαταστήµατος» καταλαµβάνουν ε-
κτός των πιστωτικών ιδρυµάτων και τις εταιρείες παρο-
χής επενδυτικών υπηρεσιών, πλην των ρητά αναφερόµε-
νων εξαιρέσεων.

Επί του άρθρου 40 
Με το άρθρο αυτό ενσωµατώνεται η παρ. 34 του άρ-

θρου 1 της Οδηγίας 2009/111/ΕΚ, µε αντίστοιχη τροπο-
ποίηση των άρθρων 42 και 45 του ν.3601/2007. Η τροπο-
ποίηση αφορά αντικατάσταση παραποµπής που αφορού-
σε τις ειδικές κεφαλαιακές απαιτήσεις, τις οποίες η επο-
πτική αρχή µπορεί να επιβάλλει υπό προϋποθέσεις, µε
παραποµπή στα εποπτικά µέτρα που αυτή µπορεί να λά-
βει σε περίπτωση µη τήρησης των υποχρεώσεων του
ν. 3601/2007.

Επί του άρθρου 41
Με το άρθρο αυτό τίθεται ο σκοπός του παρόντος κε-

φαλαίου που είναι η ενσωµάτωση της Οδηγίας 2009/
44/ΕΚ µε αντίστοιχη τροποποίηση διατάξεων των νόµων
3789/2002 και 3301/2004

Επί του άρθρου 42 
Με το άρθρο αυτό ενσωµατώνεται το άρθρο 1 της Ο-

δηγίας και επέρχονται οι αναγκαίες προσαρµογές σε
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διάσπαρτες διατάξεις του ν. 2789/2002 σχετικά µε τους
κανόνες που ισχύουν για το αµετάκλητο του διακανονι-
σµού και την εκκαθάριση στα συστήµατα πληρωµών. 

Ειδικότερα, 

Άρθρο 1(α) ν. 2789/2000 
Έγιναν οι προσθήκες που επιβάλλει η οδηγία χωρίς λε-

κτικές προσαρµογές. Μόνο ο όρος «συµψηφισµός» που
αναφέρει η ελληνική εκδοχή της οδηγίας (µετάφραση
του όρου «clearing») αντικαταστάθηκε από τον συνηθέ-
στερο για τέτοια συστήµατα όρο «εκκαθάριση».

Άρθρο 1(ιγ) ν. 2789/2000 
Έγιναν µικρές λεκτικές τροποποιήσεις. Ιδίως από τη

φράση «µε σκοπό την ασφάλιση δικαιωµάτων ή υποχρε-
ώσεων» αφαιρέθηκαν οι υποχρεώσεις, επειδή στο ελλη-
νικό δίκαιο η ασφάλεια αφορά πάντοτε δικαιώµατα (συ-
µπεριλαµβανοµένων των απαιτήσεων), ενώ η παράλλη-
λη αναφορά σε υποχρεώσεις, πέραν του ορολογικού ζη-
τήµατος, θα συνιστούσε περιττή επανάληψη.

Άρθρο 1(ιδ) επ ν. 2789/2000 - άρθρο 1(5)(θ) 
της οδηγίας 2009/44:
Έγιναν οι οικείες προσθήκες µε µικρές ορολογικές πα-

ρεµβάσεις και έγινε αναρίθµηση των επόµενων ορισµών.

Άρθρο 3(1) ν. 2789/2000 - άρθρο 1(6)(α) της οδηγίας
2009/44:
Στο κείµενο της οδηγίας αναφέρεται: «[…] εντολές

µεταβίβασης που εισάγονται στο σύστηµα µετά το χρο-
νικό σηµείο έναρξης της διαδικασίας αφερεγγυότητας
και εκτελούνται εντός της εργάσιµης ηµέρας […]» παρα-
µένουν έναντι όλων ισχυρές, αν δεν υπήρχε γνώση για
την έναρξη διαδικασίας αφερεγγυότητας. Η πρόβλεψη
αυτή υπήρχε και στην αρχική Οδηγία 98/26 (άρθρο 3
παρ. 1). Η υφιστάµενη διατύπωση του άρθρου 3 παρ. 1
εδ. β του ν. 2789/2000 αναφέρεται σε εντολές που «η
εκκαθάρισή τους αρχίζει την ηµέρα έναρξης της Διαδι-
κασίας Αφερεγγυότητας». Συνεπώς, ο νόµος αρκείται εν
προκειµένω στην έναρξη εκτέλεσης και όχι στην πλήρη
εκτέλεση των σχετικών εντολών. Το ερώτηµα που τίθε-
ται εν προκειµένω είναι αν θα διατηρηθεί η πρόβλεψη
αυτή, αν θα ακολουθηθεί πιστά η διατύπωση της οδη-
γίας, ή αν θα εισαχθεί πρόβλεψη που δεν θα εξαρτά την
ισχύ των εντολών µεταβίβασης από τον χρόνο εκτέλε-
σης, αλλά αποκλειστικά από τον χρόνο εισαγωγής στο
σύστηµα. Το πρόβληµα ανακύπτει ιδίως σε περιπτώσεις
που οι εντολές εισάγονται µε προβλεπόµενο χρόνο ε-
κτέλεσης µεταγενέστερο (π.χ. Τ+3) από τον χρόνο εισα-
γωγής. Αν µια εντολή έχει εισαχθεί σε χρόνο Τ, όταν ή-
δη έχει ξεκινήσει, εν αγνοία του διαχειριστή του συστή-
µατος, η διαδικασία αφερεγγυότητας, τότε η εντολή α-
νακαλείται και µετά την εισαγωγή της αν, όπως θα συµ-
βαίνει συχνά, δεν έχει αρχίσει η εκτέλεσή της (π.χ. µέχρι
και στο Τ+2, οπότε δεν έχει αρχίσει η διαδικασία εκτέλε-
σης). 
Η λύση που έχει επιλέξει ο ν. 2789/2000 φαίνεται δι-

καιότερη, δεδοµένου µάλιστα ότι είναι δυνατή η εισαγω-
γή µιας εντολής µεταβίβασης µε χρόνο εκτέλεσης πολύ
µεταγενέστερο (ιδίως από εξωχρηµατιστηριακή συναλ-
λαγή OTC) του χρόνου εισαγωγής της (π.χ. Τ+15). 
Πιο συγκεκριµένα, θα ήταν άδικο έναντι των λοιπών

πιστωτών αυτού που εισήγαγε την εντολή να µην ανα-

τρέπεται η εντολή και να ικανοποιείται έτσι προνοµιακά
ο ωφελούµενος από την εντολή, µολονότι η εκτέλεση
της εντολής δεν άρχισε ακόµη, ενώ µάλιστα η εντολή
δόθηκε από Συµµετέχοντα που είχε ήδη ενταχθεί σε κα-
θεστώς αφερεγγυότητας. Και από την άλλη πλευρά ό-
µως, η απαίτηση πλήρους εκτέλεσης που φαίνεται να θέ-
τει η οδηγία κρίνεται υπερβολικά αυστηρή όταν έχει ήδη
ξεκινήσει η διαδικασία εκκαθάρισης, δεδοµένου ότι η ε-
κτέλεση µιας εντολής συνδέεται συνήθως άµεσα ή έµµε-
σα µε την εκτέλεση αρκετών περαιτέρω εντολών. Για
τον λόγο αυτόν, η ανατροπή µιας διαδικασίας που έχει ή-
δη ξεκινήσει θα είναι συχνά πολύ δύσκολη στην πράξη,
ενώ θα οδηγεί ίσως σε απρόβλεπτα αποτελέσµατα σε
σχέση µε το πρόσωπο αυτού που βλάπτεται τελικά από
την ανατροπή και σε αυξηµένο κίνδυνο του συστήµατος. 
Περαιτέρω, επισηµαίνεται το εξής: Η γνώση του δια-

χειριστή κρίνεται από το αν έχει κινηθεί η διαδικασία του
άρθρου 6, ειδοποίηση δηλαδή από την Τράπεζα της Ελ-
λάδος. Ωστόσο, η αρχή εκκαθάρισης (εκτέλεσης της ε-
ντολής) πρέπει να γίνεται εντός της ηµέρας έναρξης της
Διαδικασίας Αφερεγγυότητας. Αν λοιπόν ο διαχειριστής
ειδοποιηθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος την ηµέρα
(Τ+1) µετά την έναρξη της Διαδικασίας Αφερεγγυότητας
(Τ) και έχει ήδη ξεκινήσει στην Τ+1 την εκτέλεση της ε-
ντολής δεν προστατεύεται ο διαχειριστής µολονότι δεν
γνώριζε την έναρξη της Διαδικασίας Αφερεγγυότητας.
Για τον λόγο αυτόν είναι εύλογο να τροποποιηθεί το άρ-
θρο 3 παρ. 1 του ν. 2789/2000 έτσι ώστε η εντολή να εί-
ναι απρόσβλητη όταν η εκτέλεσή της έχει ξεκινήσει τη
µέρα που ο διαχειριστής λαµβάνει γνώση σύµφωνα µε
το άρθρο 6. Αν λοιπόν ο διαχειριστής λάβει γνώση στο
Τ+1, η εντολή δεν ανατρέπεται αν η εκτέλεσή της έχει
αρχίσει στο Τ+1.
Επίσης, στη διάταξη αυτή γίνεται πλέον λόγος για έ-

ναρξη «εκτέλεσης» και όχι για έναρξη «εκκαθάρισης» ε-
ντολών, επειδή δεν προηγείται σε κάθε σύστηµα διαδι-
κασία οπωσδήποτε εκκαθάρισης πριν από τον διακανονι-
σµό. Ο όρος «έναρξη εκτέλεσης» είναι αρκετά γενικός
για να καταλαµβάνει όλες τις συναφείς περιπτώσεις.
Αφαιρέθηκε η επεξήγηση του όρου «διαχειριστής του

συστήµατος» (Διακανονιστής: Κεντρικός αντισυµβαλλό-
µενος ή το Συµψηφιστικό γραφείο) επειδή ο ορισµός του
όρου «διαχειριστής του συστήµατος» υπάρχει παραπά-
νω και δεν δηµιουργεί σχετικές αµφιβολίες.
Τροποποιήθηκε το άρθρο 3(3), µε την εισαγωγή β’ εδα-

φίου, προκειµένου να καταστεί σαφές ότι η έννοµη τάξη
αναγνωρίζει το αµετάκλητο της εντολής από το χρόνο
που ορίζουν οι κανόνες του συστήµατος, όπως επιβάλ-
λει το υφιστάµενο άρθρο 5 της οδηγίας 98/26, το οποίο
ενσωµατώθηκε στην ελληνική έννοµη τάξη µε το άρθρο
3(3) ν. 2789/2000. 
Τα εδάφια γ’ και δ’ προστέθηκαν βάσει του άρθρου 1(8)

της οδηγίας 2009/44, µε µερικές τροποποιήσεις λεκτικές
για να γίνει σαφέστερο και κυρίως να ανταποκρίνεται
στο νόηµα της οδηγίας. 
Μεταφορά του κειµένου της οδηγίας µε ορισµένες λε-

κτικές προσαρµογές ώστε να είναι πιο κατανοητό και να
ανταποκρίνεται στο νόηµα της οδηγίας (π.χ. διευκρινίζε-
ται ότι όταν γίνεται λόγος για «χρονικό σηµείο εισαγω-
γής» εννοείται το «χρονικό σηµείο εισαγωγής µιας εντο-
λής µεταβίβασης»).
Προστέθηκε εδάφιο β’ στο υφιστάµενο άρθρο 7 του ν.

2789/2000, σε ενσωµάτωση του άρθρου 1 (9) της τροπο-
ποιητικής οδηγίας. 
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Το άρθρο 9(1) τροποποιήθηκε έτσι ώστε να ανταποκρί-
νεται στην οδηγία, διατηρώντας πάντως τη συντακτική
δοµή του υφιστάµενου κειµένου. 
Προστέθηκε πάντως ρύθµιση για τον τρόπο ρευστο-

ποίησης της ασφάλειας που παρασχέθηκε σε συνάρτηση
µε σύστηµα ή υπέρ κάποιας κεντρικής τράπεζας, για τον
οποίο η οδηγία δεν έχει κάποια διάταξη. Συγκεκριµένα,
έγινε παραποµπή στην παρ. 2, η οποία είχε προστεθεί µε
τον ν. 3601/2007, µε την επιφύλαξη πάντως του ν.
3301/2004, ο οποίος απλοποιεί ακόµη περισσότερο τη
διαδικασία ρευστοποίησης αφήνοντας µεγαλύτερη ε-
λευθερία στα µέρη να διαµορφώσουν τους σχετικούς
κανόνες. 
Πρόκειται συγκεκριµένα για το άρθρο 4 του ν. 3301/

2004, ωστόσο η παραποµπή γίνεται σε ολόκληρο τον νό-
µο έτσι ώστε να καταλαµβάνει και άλλες διατάξεις (πχ
για τους ορισµούς των χρησιµοποιούµενων όρων ή για
την υποχρέωση εµπορικά εύλογου τρόπου ρευστοποίη-
σης).
Η 2η παράγραφος του άρθρου 9 ν. 2789/2000 τροπο-

ποιείται έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στην 1η παράγρα-
φο όσον αφορά τα πρόσωπα που δικαιούνται να ρευστο-
ποιούν την ασφάλεια µε τους περιγραφόµενους στην
παράγραφο αυτή τρόπους. Έτσι απλοποιείται και το λε-
κτικό της διάταξης και αποφεύγονται τυχόν αντιφάσεις
µε την 1η παράγραφο.
Όσον αφορά το περιεχόµενό της, η 2η παράγραφος εί-

ναι αµφίβολο αν προσφέρει πραγµατικά κάτι ενόψει του
ν. 3301/2004 που απλοποιεί τις διαδικασίες ρευστοποίη-
σης των ασφαλειών που παρέχονται στο πλαίσιο του νό-
µου αυτού. Η 2η παράγραφος έχει πάντως το πλεονέ-
κτηµα ότι 
α) προσφέρει ασφάλεια δικαίου καθώς αίρει τυχόν αµ-

φιβολίες σε σχέση µε το αν η ασφάλεια που παρασχέθη-
κε υπάγεται ή όχι στον ν. 3301/2004 και 
β) µπορεί να καλύψει την έλλειψη σχετικής συµφωνίας

παροχής χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας κατά τον
ν. 3301/2004: αν τα µέρη δεν συµφώνησαν κάτι για την
ασφάλεια που παρέχεται εφαρµόζεται η 2η παράγρα-
φος, η οποία κατά τούτο συνιστά ενδοτικό δίκαιο.
Γενικότερα πάντως οι ρυθµίσεις που εισάγονται µε το

άρθρο 9(2) θα πρέπει να θεωρηθεί ότι συνιστούν ενδοτι-
κό δίκαιο, ισχύουν δηλαδή µόνο αν τα µέρη (ασφαλειο-
δότης και ασφαλειολήπτης) δεν έχουν συµφωνήσει κάτι
διαφορετικό. 
Προσαρµόστηκε η διάταξη στο κείµενο της οδηγίας

και έγιναν ορισµένες απλοποιήσεις/ορολογικές διορθώ-
σεις, έτσι ώστε να αποφεύγονται οι επικαλύψεις. 
Δεν ρυθµίζεται στον νόµο το ζήτηµα, αλλά διατηρείται

η ευχέρεια έκδοσης της υπουργικής απόφασης που υ-
πάρχει ήδη στον νόµο σχετικά µε το αν και πότε θα εξο-
µοιώνεται ο εµµέσως συµµετέχων µε (αµέσως) συµµετέ-
χοντα. Ρυθµίζονται όµως οι συνέπειες της τυχόν εξοµοί-
ωσης για την ευθύνη του (αµέσως) συµµετέχοντα: Η ό-
ποια ευθύνη, αν υπάρχει, δεν µεταβάλλεται απλώς και
µόνο λόγω της παραπάνω εξοµοίωσης. 

Επί του άρθρου 43
Με το άρθρο αυτό ενσωµατώνεται το άρθρο 2 της οδη-

γίας και τροποποιούνται διάσπαρτες διατάξεις του ν.
3301/2004 που αφορούν την παροχή χρηµατοοικονοµι-
κής ασφάλειας στους συµµετέχοντες στα συστήµατα
πληρωµών. Για λογους συστηµατικούς επιλέχθηκε η τρο-
ποποίηση ολόκληρων των άρθρων. Στη συνέχεια παρου-
σιάζονται οι επιµέρους αλλαγές που τροποποιούν περι-
πτώσεις ή παραγράφους των οικείων άρθρων.

Άρθρο 1(2)(β) ν. 3301/2004 

Έγινε τροποποίηση του κειµένου του νόµου και όχι µό-
νο της παραποµπής επειδή τόσο στην ΠΔΤΕ 2588/2007
όσο και στην οδηγία 2006/48/ΕΚ δεν υπάρχει ορισµός
για τις πολυµερείς τράπεζες ανάπτυξης, αλλά γίνεται α-
ναφορά σε συγκεκριµένες τράπεζες οι οποίες υπάγονται
στην εν λόγω έννοια.

Άρθρο 1(5) ν. 3301/2004:

Είναι συχνό το φαινόµενο να καταρτίζεται µεταξύ των
µερών µια σύµβαση πλαίσιο και βάσει αυτής να καταρτί-
ζονται στη συνέχεια επιµέρους συµβάσεις προφορικά.
Οι επιµέρους αυτές συµβάσεις («πράξεις» κατά τη συνή-
θη οικονοµική ορολογία) ενδέχεται µεν να επιβεβαιώνο-
νται στη συνέχεια εγγράφως (ιδίως µε φαξ ή email), δε-
σµεύουν όµως τους συµβαλλοµένους ήδη από τη στιγµή
της προφορικής τους κατάρτισης (βλ. λ.χ. το άρθρο 9(e)
της ISDA Master Agreement του 1992). Αυτό ισχύει για
παράδειγµα σε συµβάσεις πώλησης τίτλων µε σύµφωνο
επαναγοράς (ρέπος): Οι επιµέρους πράξεις συχνά κα-
ταρτίζονται προφορικά και αποδεικνύονται µε τις µετα-
φορές των πωλούµενων τίτλων και του τιµήµατος στους
λογαριασµούς πωλητή και αγοραστή. Η προτεινόµενη
τροποποίηση επιτρέπει την εφαρµογή του ν. 3301/2004
και στις επιµέρους αυτές συµβάσεις αίροντας έτσι την
αµφιβολία που θα δηµιουργούσε η γενική πρόβλεψη για
έγγραφο τύπο.
Επισηµαίνεται πάντως ότι εδώ πρόκειται µόνο για τις

(ενοχικές, αν πρόκειται για παροχή ασφάλειας µε µετα-
βίβαση τίτλου) συµφωνίες επί χρηµατοοικονοµικών α-
σφαλειών, και όχι για τις εµπράγµατες συµβάσεις που
καταρτίζονται προς εκτέλεσή τους, οι οποίες πρέπει να α-
ποδεικνύονται σύµφωνα µε όσα ορίζει η παράγραφος 4.

Άρθρο 1(6) ν. 3301/2004:

Έχουν πλέον καταργηθεί οι παρ. 12 και 13 του άρθρου
16 του κ.ν. 2190/1920, οι οποίες εισήγαγαν ειδικές προϋ-
ποθέσεις για την πώληση ιδίων µετοχών. Συνεπώς δεν έ-
χει νόηµα η διατήρηση της παλιάς παρ. 6, αφού µάλιστα
από πουθενά δεν προκύπτει ότι ο παρών νόµος δεν ε-
φαρµόζεται επί ιδίων µετοχών του ασφαλειοδότη. Είναι
όµως χρήσιµο να διευκρινιστεί ότι µε την παροχή της α-
σφάλειας ο ασφαλειοδότης αποξενώνεται πλέον επαρ-
κώς από τις µετοχές και δεν υποχρεούται να τις µεταβι-
βάσει για όσο χρόνο διαρκεί η ασφάλεια. Έτσι αίρονται
αµφιβολίες ως προς το αν η ενεχύραση µετοχών θεωρεί-
ται µεταβίβαση κατά την έννοια του άρθρου 16 παρ. 6 και
8 κ.ν. 2190/1920. Επίσης, όταν η ασφάλεια παρέχεται ως
µεταβίβαση κυριότητας, η προτεινόµενη παρ. 6 διευκρι-
νίζει ότι οι προθεσµίες του άρθρου 16 παρ. 6 και 8 κ.ν.
2190/1920 δεν διακόπτονται (δεν ξεκινούν από την αρχή
µε την επανάκτηση των µετοχών), αλλά αναστέλλονται.
Έτσι αποτρέπονται τυχόν καταστρατηγήσεις.

Άρθρο 2(1)(β) και (γ) ν. 3301/2004:

Στις απαιτήσεις δεν γίνεται λόγος για κυριότητα, γι’
αυτό είναι αναγκαία η µεταβολή της χρησιµοποιούµενης
ορολογίας µε την προσθήκη στην κυριότητα του όρου δι-
καίωµα. 

Αντικαθίσταται ο όρος «(υποκείµενο) περιουσιακό
στοιχείο» µε τον όρο «παρεχόµενη χρηµατοοικονοµική

14



ασφάλεια» για λόγους συνέπειας προς τη χρησιµοποιού-
µενη ορολογία στα άρθρα 1 παρ. 3, 2 παρ. 2 κλπ.
Αποκαθίσταται η συνέπεια της ορολογίας στο β) και γ).

Βέβαια, η διαφοροποίηση της ορολογίας υπάρχει στην ί-
δια την οδηγία, όµως εν προκειµένω δεν έχει κάποιο
νόηµα η διατήρησή της για το ελληνικό δίκαιο. Σε αµφό-
τερες τις περιπτώσεις κρίσιµη είναι η µεταβίβαση της κυ-
ριότητας ή η σύσταση του εµπράγµατου δικαιώµατος µε
σκοπό την εξασφάλιση των απαιτήσεων του ασφαλειο-
δότη. 

Άρθρο 3(2) ν. 3301/2004:

Με την προτεινόµενη τροποποίηση επιχειρείται η
πρόσδοση µεγαλύτερης σαφήνειας στον νόµο και η επί-
λυση των προβληµάτων που δηµιουργεί η υφιστάµενη
διάταξη. Ειδικότερα η επιφύλαξη για τον ν. 2844/2000
δεν δηµιουργεί αντίθεση προς την οδηγία σύµφωνα µε
όσα προαναφέρονται για τη διάκριση των αποτελεσµά-
των της εκχώρησης µεταξύ των µερών και τρίτων. Ούτως
ή άλλως πάντως, ο ν. 2844/2000 εφαρµόζεται µόνο εφό-
σον τα µέρη επιλέξουν την καταχώριση στο ενεχυροφυ-
λακείο. Επίσης γενικεύεται η αναφορά σε άυλους τίτ-
λους και η εφαρµογή των οικείων κανόνων.

Άρθρο 3(3) ν. 3301/2004:

Η αναγγελία διατηρείται αποκλειστικά ως µέσο προ-
στασίας του οφειλέτη, ο οποίος προστατεύεται, προπά-
ντων από την καταβολή σε µη δικαιούχο αλλά και την ά-
σκηση περαιτέρω άκυρων ενεργειών (λ.χ. σύµβαση άφε-
σης χρέους κλπ), από τις συνέπειες που θα είχε η ε-
σφαλµένη γνώση του για τον πραγµατικό δανειστή της
απαίτησης, µετά από εκχώρηση ή ενεχύραση που δεν
του έχει γνωστοποιηθεί. Ασφαλώς, η προστασία αυτή α-
ποκλείει κάθε αξίωση κατά του οφειλέτη, ο οποίος δεν
είναι υποχρεωµένος να στραφεί κατά του φαινοµενικού
δανειστή στον οποίο κατέβαλε για να αξιώσει επιστροφή
των καταβληθέντων. 
Η αναφορά στο άρθρο 460 καλύπτει τον τρόπο της α-

ναγγελίας, έτσι ώστε, παρά τα προβλήµατα της υφιστά-
µενης ρύθµισης του ΑΚ, να υπάρξει η αναγκαία συνέχεια
µε την εκχώρηση του κοινού δικαίου. Το ίδιο ισχύει και
για τις συνθήκες υπό τις οποίες πρέπει να γίνει δεκτό ό-
τι υποκαθίσταται η αναγγελία από τη γνώση του οφειλέ-
τη: για τα θέµατα αυτά ισχύουν τα ίδια µε την εκχώρηση
του κοινού δικαίου. 
Όσον αφορά τα αποτελέσµατά της, η αναγγελία δια-

σπά κάθε προηγούµενο δεσµό του οφειλέτη µε τον έως
την αναγγελία δανειστή, ενώ πριν την αναγγελία ο οφει-
λέτης συνεχίζει να οφείλει αποκλειστικά στον µέχρι την
αναγγελία δανειστή του. Αυτό ισχύει καταρχήν για όλες
τις συνέπειες που έχει η µεταβολή του δανειστή για τον
οφειλέτη, πχ αναφορικά µε τη δυνατότητα συµψηφισµού
(βλ. άρθρα 448 και 463 ΑΚ): Για τον οφειλέτη όλα τα α-
ποτελέσµατα της εκχώρησης επέρχονται µόνο µε την α-
ναγγελία.
Κατά τα λοιπά, η έλλειψη αναγγελίας δεν επηρεάζει

την έννοµη θέση τρίτων, παρά µόνο στον βαθµό που αυ-
τό είναι αναγκαίο για την προστασία των δικαιωµάτων
του οφειλέτη. Για παράδειγµα, η καταβολή (πριν από την
αναγγελία) από τον οφειλέτη σε δανειστή που είχε ήδη
εκχωρήσει την απαίτηση, αποσβήνει την απαίτηση και έ-
ναντι του πραγµατικού δικαιούχου, ο οποίος είναι πλέον

υποχρεωµένος να στραφεί κατά του εκχωρητή που δέ-
χτηκε την καταβολή και οδήγησε έτσι στην απόσβεση
της απαίτησης, αν όχι ενδοσυµβατικά ή αδικοπρακτικά,
πάντως µε βάση την αξίωση αδικαιολόγητου πλουτισµού
σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις των οικείων διατάξεων. 
Στην ουσία γίνεται εν προκειµένω µεταφορά κατά βά-

ση του γερµανικού δικαίου της εκχώρησης που θεωρεί έ-
γκυρη την εκχώρηση µεταξύ εκχωρητή και εκδοχέα κα-
θώς και έναντι όλων των τρίτων (π.χ. δανειστών τους),
ταυτόχρονα όµως προστατεύει τον οφειλέτη. Εν προκει-
µένω µάλιστα η προστασία του οφειλέτη είναι πληρέστε-
ρη καθώς δεν αρκεί η απλή γνώση του για την εκχώρηση
(πρβλ. άρθρο 407 ΓερµΑΚ), αλλά απαιτείται αναγγελία,
ενώ µε τον τρόπο αυτόν διατηρείται, όπως προαναφέρ-
θηκε, η συνέχεια µε το δίκαιο της κοινής εκχώρησης.
Για να µην υπάρχει αµφιβολία, διευκρινίζεται στο β’ ε-

δάφιο ότι εφόσον τα µέρη (εκχωρητής και εκδοχέας) ε-
πέλεξαν για την εκχώρηση ή ενεχύραση της απαίτησης
τη δηµοσίευση κατά τον ν. 2844/2000, εφαρµοστέες εί-
ναι πλέον αποκλειστικά οι διατάξεις του νόµου αυτού
για την προστασία του οφειλέτη.

Άρθρο 4(3) ν. 3301/2004:

Το άρθρο 11 παράγραφος 3 του ν. 2548/1997 (Α΄ 259)
είχε καταργηθεί, ήδη πριν από τη θέσπιση του ν. 3301/
2004, από το άρθρο 19 ν. 2832/2000 (Α΄ 141). Αντίστοιχο
σήµερα µπορεί να θεωρηθεί το άρθρο 9 παρ. 2 του
ν. 2789/2000, το οποίο ουσιαστικά επιτρέπει όσα και ο ν.
3301/2004, ενδεχοµένως δε και περισσότερα, αφού δεν
προβλέπει για την εφαρµογή του σχετική ρύθµιση στην
σύµβαση παροχής ασφάλειας. Για τον λόγο αυτόν, δεν
αναφέρεται εδώ. Άλλωστε η απαρίθµηση σχετικών δια-
τάξεων είναι ενδεικτική. Επίσης, το άρθρο 41 παρ. 1 του
ν.δ. της 17.7.- 13.8.1923 έθετε κι αυτή κάποιους περιορι-
σµούς που αντίκεινται στην οδηγία, γι’ αυτό πρέπει να
γίνει αναφορά σε όλο το άρθρο 41.
Επίσης διευκρινίζεται ότι ως «ρευστοποίηση» εννοεί-

ται τόσο η πώληση όσο και η κτήση της ασφάλειας από
τον ασφαλειολήπτη κατά τις προηγούµενες παραγρά-
φους.

Άρθρο 7α ν. 3301/2004:

Εισάγεται νέο άρθρο 7α, το οποίο συνιστά επαναδια-
τύπωση της υφιστάµενης παρ. 5 του άρθρου 4 µε θετικό
περιεχόµενο την θέσπιση της σχετικής υποχρέωσης του
ασφαλειολήπτη.

Eπί του άρθρου 44 
Με τις διατάξεις του άρθρου 44 κυρώνεται, σύµφωνα

µε το άρθρο 7 του κυρωµένου µε νόµο Καταστατικού της
Τράπεζας της Ελλάδος, η από 18 Απριλίου 2011 απόφα-
ση της 78ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των
Μετόχων της ανωτέρω Τράπεζας, περί τροποποίησης
του Καταστατικού αυτής, για την οποία έχει εκδοθεί και
η προβλεπόµενη Γνώµη της ΕΚΤ (CON/2011/36). 
Συγκεκριµένα:
Με τις υπό στοιχεία α) και ζ) τροποποιήσεις συµπλη-

ρώνονται οι οικείες διατάξεις του Καταστατικού µε την
συµπερίληψη, µεταξύ των βασικών αρµοδιοτήτων της
Τράπεζας της Ελλάδος, της εποπτείας της ιδιωτικής α-
σφάλισης, η οποία ανετέθη στην Τράπεζα µε το ν.
3867/2010. Επί πλέον µε την υπό στοιχείο ζ) τροποποίη-
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ση συµπληρώνεται η απαρίθµηση των λοιπών εποπτευό-
µενων προσώπων του άρθρου 55Α΄.
Με την υπό στοιχείο β) τροποποίηση η πρόβλεψη του

ως ανωτέρω ν. 3867/2010 για την υποβολή προς τη Βου-
λή των Ελλήνων Ετήσιας Έκθεσης σχετικά µε την άσκη-
ση της εποπτικής αρµοδιότητας της Τράπεζας επί των α-
σφαλιστικών επιχειρήσεων εντάσσεται στο Καταστατικό
και µάλιστα κατά τρόπο ευρύτερο, ώστε να περιλάβει και
την εποπτεία επί των πιστωτικών ιδρυµάτων, η οποία άλ-
λωστε αποτελεί το µείζον και βαρύνον σκέλος της όλης
αρµοδιότητας.
Με τις υπό στοιχεία γ), δ) και ε) τροποποιήσεις δια-

σφαλίζεται η εναρµόνιση του Καταστατικού µε το ευρω-
παϊκό κοινοτικό δίκαιο, δεδοµένης άλλωστε της υπερο-
χής του πρωτεύοντος και του παράγωγου αυτού δικαίου,
ανεξαρτήτως της ιδιάζουσας νοµικής φύσης του Κατα-
στατικού.
Καταρχάς τροποποιείται ο περιορισµός του άρθρου 14

περ. α΄, κατά τον οποίο µόνο µέτοχοι ελληνικής υπηκοό-
τητας µπορούν να ασκούν τα δικαιώµατα των µετόχων
στη γενική συνέλευση. Του λοιπού δυνατότητα άσκησης
αυτών των δικαιωµάτων θα έχουν και οι µέτοχοι που
προέρχονται από χώρες της Ε.Ε. (και του Ε.Ο.Χ.). Με
τον τρόπο αυτόν η ρύθµιση εναρµονίζεται µε την ελευ-
θερία κινήσεως των κεφαλαίων, που κατοχυρώνεται στο
άρθρο 63 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης και στοιχείο της οποίας είναι και η δυνατό-
τητα κτήσης µετοχών και άσκησης των εξ αυτών δικαιω-
µάτων σε εταιρίες εδρεύουσες σε όλα τα κράτη - µέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Περαιτέρω, µε τις προτεινόµενες τροποποιήσεις δια-

σφαλίζεται ότι το Καταστατικό εναρµονίζεται µε την Ο-
δηγία 2007/36/ΕΚ σχετικά µε την άσκηση ορισµένων δι-
καιωµάτων από µετόχους εισηγµένων εταιριών. Ειδικό-
τερα, µε τη µεταβολή της κρίσιµης για το δικαίωµα συµ-
µετοχής στη γενική συνέλευση «ηµεροµηνίας καταγρα-
φής» (record date) του άρθρου 13 εδ. α, η οποία πλέον
τοποθετείται όχι τρεις µήνες αλλά πέντε ηµέρες πριν α-
πό τη διεξαγωγή της συνέλευσης, αποτρέπεται η δυσχέ-
ρεια της µεταβίβασης των µετοχών για υπερβολικά µα-
κρό χρονικό διάστηµα, στον χρόνο µεταξύ ηµεροµηνίας
καταγραφής και διεξαγωγής της συνέλευσης. Επίσης, µε
την πρόβλεψη ότι τα πληρεξούσια έγγραφα για το δικαί-
ωµα ψήφου πρέπει να κατατίθενται µόνο τρεις ηµέρες
πριν από τη διεξαγωγή της συνέλευσης, διευκολύνεται η
ψήφος µε πληρεξούσιο ως µέθοδος αποτελεσµατικής ά-
σκησης του δικαιώµατος ψήφου. Άλλωστε, αυτή η τρο-
ποποίηση του άρθρου 17, κατά την οποία τα πληρεξού-
σια πρέπει να κατατίθενται µόνο τρεις, και όχι πλέον ε-
πτά, ηµέρες πριν από τη συνέλευση, καθίσταται ανα-
γκαία λόγω της τροποποίησης του άρθρου 13 εδ. α, βά-
σει της οποίας η ηµεροµηνία καταγραφής ορίζεται στις
πέντε ηµέρες πριν από τη συνέλευση, καθώς δεν είναι
βέβαια δυνατόν να απαιτείται κατάθεση πληρεξουσίων
εγγράφων πριν από την πάροδο της ηµεροµηνίας κατα-
γραφής.
Με την υπό στοιχείο στ) προσθήκη εντάσσεται µεταξύ

των συλλογικών οργάνων της Τράπεζας το Συµβούλιο Α-
σφάλισης, που ιδρύθηκε µε το άρθρο 64 του ν.
3863/2010, προκειµένου να επιλαµβάνεται ζητηµάτων
της Τράπεζας ως φορέα κοινωνικής ασφάλισης του προ-
σωπικού της. Κατά την ενσωµάτωση του εν λόγω οργά-
νου, ελήφθη πρόνοια, κατόπιν και των ειδικότερων πα-
ρατηρήσεων της προαναφερόµενης Γνώµης της ΕΚΤ, ώ-

στε οι αρµοδιότητες, η συγκρότηση και η σύνθεσή του
να εναρµονίζονται απολύτως µε την όλη δοµή και λει-
τουργία της Τράπεζας και των καταστατικών της οργά-
νων, ιδίως του Γενικού Συµβουλίου της, εξ ονόµατος του
οποίου άλλωστε το Συµβούλιο Ασφάλισης ασκεί, βάσει
του άρθρου 38 του Καταστατικού, την ευρεία αρµοδιότη-
τά του σε κοινωνικοασφαλιστικά ζητήµατα, µε συµµετο-
χή µάλιστα Κυβερνητικού Επιτρόπου σε όσα από αυτά α-
φορούν τον κλάδο κύριας σύνταξης. 
Με την προτεινόµενη υπό στοιχείο η) προσθήκη διευ-

κολύνεται η ταχύτερη και αποτελεσµατικότερη εκκαθά-
ριση των εποπτευόµενων από την Τράπεζα της Ελλάδος
νοµικών προσώπων. Ειδικότερα, διασφαλίζεται ότι ο εκ-
καθαριστής θα λαµβάνει την αµοιβή και τα έξοδά του α-
πό την Τράπεζα, αν αυτή το κρίνει απαραίτητο, ώστε να
µπορεί να προχωρεί η εκκαθάριση ανεξαρτήτως της πε-
ριουσιακής κατάστασης του υπό εκκαθάριση νοµικού
προσώπου. Η Τράπεζα, παρεµβαλλόµενη µε αυτόν τον
τρόπο στην κάλυψη της αµοιβής και των εξόδων, έχει α-
ξίωση απόδοσης των δαπανών της από το υπό εκκαθάρι-
ση νοµικό πρόσωπο, η οποία ικανοποιείται προ πάσης
άλλης αξιώσεως από το προϊόν της εκκαθάρισης, αφού η
Τράπεζα καθιστά δυνατή τη συνέχιση της εκκαθάρισης. 

Επί του άρθρου 45

Με την παράγραφο 2 του προτεινόµενου άρθρου κα-
ταργούνται, προς αποφυγή σύγχυσης, οι διατάξεις εκεί-
νες το περιεχόµενο των οποίων, µε την κατά την προη-
γούµενη παράγραφο κύρωση της απόφασης περί τροπο-
ποίησης του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος,
ενσωµατώνεται ήδη και µάλιστα κατά τρόπο αρτιότερο,
στο εν λόγω Καταστατικό.

Επί του άρθρου 46 

Με το άρθρο 46 κυρώνεται η από 24 Αυγούστου Πράξη
Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ανάληψη δανειακών υπο-
χρεώσεων των Δήµων Ζωγράφου και Αχαρνών από το Υ-
πουργείο Οικονοµικών – Παράταση δηµοσίευσης των οι-
κονοµικών καταστάσεων των εισηγµένων στο Χρηµατι-
στήριο πιστωτικών ιδρυµάτων» που δηµοσιεύτηκε στο
µε αριθµό 183 Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως
(τεύχος Α )».

Επί του άρθρου 47 

Με το άρθρο 47 τροποποιούνται οι διατάξεις του ν.
3943/2011 «Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής στελέχω-
ση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» που
αφορούν στην διαιτητική επίλυση φορολογικών διαφο-
ρών και το σώµα φορολογικών διαιτητών και µε το άρ-
θρο 48 τροποποιούνται διατάξεις του ν.δ. 400/1970 και
του π.δ. 237/1986 που αφορούν το Επικουρικό Κεφάλαιο
Ασφάλισης Ευθύνης από ατυχήµατα αυτοκινήτων.

Επί του άρθρου 48 

Με το άρθρο 48 τροποποιείται το άρθρο 10 του ν.δ.
400/70 προκειµένου για την εναρµόνιση του µε τα οριζό-
µενα στην οδηγία 17/2001. Ειδικότερα καταργείται η διά-
ταξη του άρθρου 10 παρ. 1 του ν.δ. 400/41970 περί προ-
τεραιότητας των απαιτήσεων από σχέση εξαρτηµένης
εργασίας επί του συνόλου της περιουσίας της ασφαλι-
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στικής επιχείρησης στους κλάδους γενικών ασφαλίσεων
όπως και στους κλάδους στους οποίους δεν τηρείται µα-
θηµατικό απόθεµα, καθώς η προσθήκη της συγκεκριµέ-
νης παραγράφου (µε το ν. 3557/2007 άρθρο 11, παρά-
γραφος 2) αλλοιώνει τη πρόβλεψη της Οδηγίας 17/2001
«για την εξυγίανση και την εκκαθάριση των ασφαλιστι-
κών επιχειρήσεων». Ο εθνικός νοµοθέτης έχει υιοθετή-
σει την επιλογή της περίπτωσης α) του άρθρου 10 της ο-
δηγίας 2001/17 ΕΕ, η οποία προβλέπει ότι οι απαιτήσεις
εξ ασφαλίσεως έχουν απόλυτη προνοµιακή µεταχείριση
έναντι οιασδήποτε άλλης απαιτήσεως κατά της ασφαλι-
στικής επιχείρησης ως προς τα στοιχεία του ενεργητι-
κού, τα οποία απαρτίζουν τις τεχνικές προβλέψεις. Η Ο-
δηγία προβλέπει ότι τα κράτη - µέλη που έχουν επιλέξει
την περίπτωση α) θα πρέπει να επιβάλλουν στις ασφαλι-
στικές επιχειρήσεις και στους αλληλασφαλιστικούς συ-
νεταιρισµούς την τήρηση ειδικών µητρώων, προϋπόθεση
που έχει εκπληρωθεί µε την απόφαση 143/7/30.04.2009
του ΔΣ της ΕΠΕΙΑ. Σηµειώνεται ότι όπως προβλέπει το
άρθρο 11 της οδηγίας 2001/17/ΕΕ για τις απαιτήσεις των
εργαζοµένων έχει δηµιουργηθεί και εφαρµόζεται στην
Ελλάδα σύστηµα εγγύησης αποδοχών σύµφωνα µε το
π.δ. 1/1990 «Προστασία Εργαζοµένων σε Αφερέγγυο
Εργοδότη». 
Περαιτέρω, τροποποιείται το άρθρο 19 του π.δ. 237/

1986, µε σκοπό τον περιορισµό των υποχρεώσεων που
ανατίθενται στο Επικουρικό Κεφάλαιο. Λαµβάνοντας υ-
πόψη την «αρχή της επικουρικότητας» που διέπει τις κα-
ταβολές αποζηµιώσεων από τον οργανισµό σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στην οδηγία 84/5/ΕΟΚ, διαµορφώνεται κλί-
µακα που ικανοποιεί τους δικαιούχους «επικουρικά» δη-
λαδή συµπληρωµατικά στο ποσό που θα µπορούν να λά-
βουν από την (κοινή) εκκαθάριση. Επίσης εισάγεται πλα-
φόν αποζηµιώσεων έτσι ώστε σε περίπτωση ζηµίας ύ-
ψους άνω των 100.000 Ευρώ ο οργανισµός να αποζηµιώ-
νει έως 100.000 Ευρώ. 
Περαιτέρω καταργείται η υποχρέωση του Επικουρικού

Κεφαλαίου που ίσχυε σύµφωνα µε τη παράγραφο 1 στοι-
χείο γ) του άρθρου 19 του π.δ. 237/1986 για αποζηµίωση
παθόντων από αυτοκινητικό ατύχηµα που προκάλεσε ο
υπαίτιος από πρόθεση. Η διάταξη αυτή λειτουργούσε µό-
νο εις όφελος των ασφαλιστικών εταιριών µεταθέτοντας
το βάρος της επανείσπραξης από τον υπαίτιο (εκ προθέ-
σεως ενεργούντα) στο Επικουρικό Κεφάλαιο το οποίο ε-
πιβαρύνεται µε τα δικαστικά έξοδα. Η κατάργηση της
διάταξης εναρµονίζεται πλήρως µε την οδηγία 84/5/Ε-
ΟΚ.

Επί του άρθρου 49
Με το άρθρο 49 κυρώνονται: α) η Σύµβαση-Πλαίσιο

του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερό-
τητας (EFSF) µαζί µε τα τρία παραρτήµατά της, που υπο-
γράφηκε στις 16 Ιουνίου 2010 µεταξύ αφ’ ενός των ακό-
λουθων Κρατών Μελών της Ευρωζώνης: Βασίλειο του
Βελγίου, Οµοσπονδιακή Δηµοκρατία της Γερµανίας, Ιρ-
λανδία, Βασίλειο της Ισπανίας, Γαλλική Δηµοκρατία, Ιτα-
λική Δηµοκρατία, Κυπριακή Δηµοκρατία, Μεγάλο Δουκά-
το του Λουξεµβούργου, Δηµοκρατία της Μάλτας, Βασί-
λειο των Κάτω Χωρών, Δηµοκρατία της Αυστρίας, Πορ-
τογαλική Δηµοκρατία, Δηµοκρατία της Σλοβενίας, Σλο-
βακική Δηµοκρατία, Δηµοκρατία της Φινλανδίας, Ελληνι-

κή Δηµοκρατία και του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπι-
στωτικής Σταθερότητας (EFSF) β) η τροποποίηση της
Σύµβασης- Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπι-
στωτικής Σταθερότητας (EFSF) µε τα τέσσερα παραρτή-
µατά της, που υπογράφηκε στις 30 Ιουνίου 2011, µεταξύ
αφ’ ενός των ακόλουθων κρατών µελών: Βασίλειο του
Βελγίου, Οµοσπονδιακή Δηµοκρατία της Γερµανίας, Ιρ-
λανδία, Βασίλειο της Ισπανίας, Γαλλική Δηµοκρατία, Ιτα-
λική Δηµοκρατία, Κυπριακή Δηµοκρατία, Μεγάλο Δουκά-
το του Λουξεµβούργου, Δηµοκρατία της Μάλτας, Βασί-
λειο των Κάτω Χωρών, Δηµοκρατία της Αυστρίας, Πορ-
τογαλική Δηµοκρατία, Δηµοκρατία της Σλοβενίας, Σλο-
βακική Δηµοκρατία, Δηµοκρατία της Φινλανδίας, Ελληνι-
κή Δηµοκρατία και αφετέρου του Ευρωπαϊκού Ταµείου
Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) και γ) η τρο-
ποποίηση της Σύµβασης Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταµεί-
ου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) µαζί µε τα
τέσσερα παραρτήµατά της, που υπογράφηκε την 1ην Σε-
πτεµβρίου 2011 µεταξύ αφ’ ενός των ακόλουθων κρατών
µελών: Βασίλειο του Βελγίου, Οµοσπονδιακή Δηµοκρα-
τία της Γερµανίας, Εσθονία, Ιρλανδία, Ελληνική Δηµο-
κρατία, Βασίλειο της Ισπανίας, Γαλλική Δηµοκρατία, Ιτα-
λική Δηµοκρατία, Κυπριακή Δηµοκρατία, Μεγάλο Δουκά-
το του Λουξεµβούργου, Δηµοκρατία της Μάλτας, Βασί-
λειο των Κάτων Χωρών, Δηµοκρατία της Αυστρίας, Πορ-
τογαλική Δηµοκρατία, Δηµοκρατία της Σλοβενίας, Σλο-
βακική Δηµοκρατία, Δηµοκρατία της Φινλανδίας και αφ’
ετέρου του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής
Σταθερότητας (EFSF).
Οι τροποποιήσεις της σύµβασης πλαίσιο αποτελούν το

νέο θεσµικό πλαίσιο του EFSF, σύµφωνα µε τις αποφά-
σεις της Συνόδου Κορυφής της Ευρωζώνης της 21ης Ι-
ουλίου 2011. Ο νέος ρόλος του EFSF συνιστά τη βασική
απάντηση της Ευρωζώνης στις πιέσεις που ασκούν οι α-
γορές και η όσο γίνεται ταχύτερη ενεργοποίηση του µη-
χανισµού αυτού έχει κρίσιµη σηµασία και για την εφαρ-
µογή του ελληνικού προγράµµατος, αλλά και γενικότερα
για την ικανότητα της Ευρωζώνης να διαχειρίζεται κρί-
σεις, όπως αυτή που εξελίσσεται τα τελευταία χρόνια
και πλήττει ιδιαίτερα τη χώρα µας.

Επί του άρθρου 50 
Με το άρθρο 50 προβλέπεται ο χρόνος έναρξης ι-

σχύος των συµβάσεων που κυρώνονται µε το άρθρο 49.

Αθήνα, 1 Σεπτεµβρίου 2011

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Ευάγ. Βενιζέλος Μ. Χρυσοχοΐδης

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Μ. Παπαϊωάννου Γ. Κουτρουµάνης
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Ενισχυµένα µέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πι-
στωτικών ιδρυµάτων – Ρύθµιση θεµάτων χρηµατοπι-
στωτικού χαρακτήρα – Κύρωση της Σύµβασης - Πλαίσιο
του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερό-
τητας και των τροποποιήσεών της και άλλες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 
ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Άρθρο 1

Το άρθρο 62 του ν. 3601/2007 αντικαθίσταται ως εξής:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ – ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ – 

ΜΕΤΡΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ – 
ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

Άρθρο 62
Προληπτικά εποπτικά µέτρα

1. Η Τράπεζα της Ελλάδος απαιτεί από τα πιστωτικά ι-
δρύµατα που δεν συµµορφώνονται ή για τα οποία υπάρ-
χουν ισχυρές ενδείξεις µη συµµόρφωσής τους προς τις
απαιτήσεις του νόµου και των σχετικών αποφάσεών της
να προβαίνουν έγκαιρα στις απαραίτητες ενέργειες ή να
λαµβάνουν τα κατάλληλα διορθωτικά µέτρα προκειµέ-
νου να αντιµετωπιστούν τυχόν ελλείψεις ή αδυναµίες.

2. Για το σκοπό της παραγράφου 1 του παρόντος άρ-
θρου, η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να απαιτεί από τα
πιστωτικά ιδρύµατα που έχουν λάβει από αυτή, σύµφω-
να µε τον παρόντα νόµο, άδεια λειτουργίας στην Ελλά-
δα και τα ακόλουθα:
α) Την τήρηση ιδίων κεφαλαίων καθ’ υπέρβαση του ε-

λαχίστου ύψους που ορίζεται µε τις εκάστοτε γενικής ε-
φαρµογής σχετικές αποφάσεις της περί κεφαλαιακής ε-
πάρκειας.
β) Τη βελτίωση των στρατηγικών, πολιτικών, συστηµά-

των και διαδικασιών που εφαρµόζονται µε βάση τα άρ-
θρα 26 και 28.
γ) Την εφαρµογή µιας ειδικής, από απόψεως κεφαλαι-

ακής επάρκειας, πολιτικής προβλέψεων ή µεταχείρισης
των στοιχείων του ενεργητικού.
δ) Τον περιορισµό ή την τήρηση ορίων ως προς το εί-

δος και την έκταση των δραστηριοτήτων τους ή το δί-
κτυό τους ή την εκποίηση στοιχείων του ενεργητικού
τους.
ε) Τη µείωση του κινδύνου τον οποίον ενέχουν οι δρα-

στηριότητες, τα προϊόντα και τα συστήµατά τους.
στ) Την ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων µέσω των καθα-
ρών κερδών και ειδικότερα τη µη διανοµή ή τον περιορι-
σµό της διανοµής κερδών και τη µεταφορά τους σε ειδι-
κό αποθεµατικό ή το σχηµατισµό προβλέψεων.
ζ) Την εκ µέρους της Τράπεζας της Ελλάδος προηγού-

µενη έγκριση συναλλαγών που κατά την κρίση της είναι
δυνατόν να αποβούν σε βάρος της φερεγγυότητας του
πιστωτικού ιδρύµατος.
η) Τον περιορισµό των µεταβλητών αποδοχών ως πο-

σοστό του συνόλου των καθαρών εσόδων σε περιπτώ-
σεις όπου το ύψος των ως άνω αποδοχών δεν συµβάλλει
στη διατήρηση υγιούς κεφαλαιακής βάσης.

θ) Την εκπόνηση σχεδίου ανάκαµψης και εξυγίανσης.
ι) Την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου σύµφωνα µε το

άρθρο 62Α.
3. Η Τράπεζα της Ελλάδος επιβάλλει ειδικές κεφαλαι-

ακές απαιτήσεις, καθ’ υπέρβαση του ελαχίστου ορίου
που καθορίζεται µε τις γενικής ισχύος περί κεφαλαιακής
επάρκειας αποφάσεις της, κατά τις διατάξεις του άρ-
θρου 27 του παρόντος νόµου, στα πιστωτικά ιδρύµατα
που δεν πληρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από
την εφαρµογή των άρθρων 26 και 28 και των αποφάσεων
της Τράπεζας της Ελλάδος περί µεγάλων χρηµατοδοτι-
κών ανοιγµάτων ή στα πιστωτικά ιδρύµατα για τα οποία
κατέληξε σε αρνητικές διαπιστώσεις στο πλαίσιο της α-
ξιολόγησης που διενήργησε µε βάση τα προβλεπόµενα
στην παράγραφο 5 του άρθρου 25, εφόσον κρίνει σε αµ-
φότερες τις περιπτώσεις, ότι η εφαρµογή άλλων µέτρων
δεν θα αποφέρει ικανοποιητικά αποτελέσµατα εντός εύ-
λογου χρονικού διαστήµατος.

4. Για τον καθορισµό του κατάλληλου επιπέδου ιδίων
κεφαλαίων, στο πλαίσιο της εξέτασης και της εποπτικής
αξιολόγησης που διενεργείται σύµφωνα µε το εδάφιο α΄
της παραγράφου 5 του άρθρου 25, η Τράπεζα της Ελλά-
δος αξιολογεί κατά πόσον, για την κάλυψη των κινδύνων
τους οποίους ένα πιστωτικό ίδρυµα έχει αναλάβει ή εν-
δέχεται να αναλάβει, απαιτείται η τήρηση ιδίων κεφαλαί-
ων υψηλότερων του ελάχιστου ύψους, που ορίζεται µε
τις εκάστοτε γενικής ισχύος αποφάσεις περί κεφαλαια-
κής επάρκειας. Για την αξιολόγηση αυτή λαµβάνονται υ-
πόψη τα ακόλουθα: 
α) Τα ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία των στρατηγικών

και διαδικασιών αξιολόγησης και διατήρησης κεφαλαίων
των πιστωτικών ιδρυµάτων όπως ορίζονται στο άρθρο
28. 
β) Οι εσωτερικές ρυθµίσεις, οι διαδικασίες και οι µηχα-

νισµοί του πιστωτικού ιδρύµατος όπως ορίζονται στο άρ-
θρο 26.
γ) Το αποτέλεσµα της εξέτασης και της εποπτικής α-

ξιολόγησης που διενεργείται σύµφωνα µε τα προβλεπό-
µενα στο εδάφιο α΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 25.

5. Η Τράπεζα της Ελλάδος απαιτεί από τα πιστωτικά ι-
δρύµατα τη λήψη κατάλληλων διορθωτικών µέτρων και
στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Όταν η οικονοµική αξία των στοιχείων πιστωτικού ι-

δρύµατος, που δεν περιλαµβάνονται στο χαρτοφυλάκιο
συναλλαγών, µειωθεί κατά ποσοστό µεγαλύτερο του
20% των ιδίων κεφαλαίων του λόγω αιφνίδιας και µη α-
ναµενόµενης µεταβολής των επιτοκίων, η οποία υπερ-
βαίνει το µέγεθος που έχει καθοριστεί για το σκοπό αυ-
τόν µε τις γενικής ισχύος αποφάσεις της Τράπεζας της
Ελλάδος.
β) Όταν οι εντός οµίλου συναλλαγές που προβλέπο-

νται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 38 θέτουν σε
κίνδυνο τη χρηµατοοικονοµική κατάσταση πιστωτικού ι-
δρύµατος.

6. Προκειµένου να αποτραπούν η άσκηση επιρροής ή
καταστάσεις προερχόµενες από οποιοδήποτε από τα
φυσικά πρόσωπα, µετόχους, που αναφέρονται στο άρ-
θρο 24, ή από τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για τον
καθορισµό του προσανατολισµού της δραστηριότητας
του πιστωτικού ιδρύµατος κατά την περίπτωση (i) του ε-
δαφίου γ΄ της παραγράφου 10 του άρθρου 5, που ενδέ-
χεται να οδηγήσουν σε σύγκρουση συµφερόντων ή να
δηµιουργήσουν δυσχέρειες στην άσκηση εποπτείας ή να
αποβούν σε βάρος της συνετής και χρηστής διαχείρισης
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πιστωτικού ιδρύµατος, η Τράπεζα της Ελλάδος γνωστο-
ποιεί στα οικεία πρόσωπα τις ειδικότερες ενέργειες ή
παραλείψεις τους ή τις παράλληλες δραστηριότητές
τους σε άλλους τοµείς που κατά την κρίση της είναι δυ-
νατόν να αποβούν σε βάρος της συνετής και χρηστής
διαχείρισης του πιστωτικού ιδρύµατος και αφού ακούσει
τις απόψεις τους, υποδεικνύει τη λήψη των κατάλληλων
διορθωτικών µέτρων εντός ορισµένης προθεσµίας. Σε
περίπτωση µη συµµόρφωσης η Τράπεζα της Ελλάδος
µπορεί να επιβάλλει κυρώσεις σύµφωνα µε την παρά-
γραφο 3 του άρθρου 64.

7. Η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται µε απόφασή της να
απαιτεί από τα πιστωτικά ιδρύµατα, να καταρτίζουν και
να της υποβάλουν σχέδιο ανάκαµψης και εξυγίανσης. 
α) Η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να απαιτεί από πι-

στωτικό ίδρυµα:
αα) την παροχή πρόσθετων πληροφοριών ή στοιχείων

που κρίνονται απαραίτητα για την αξιολόγηση του υπο-
βληθέντος σχεδίου ανάκαµψης και την προετοιµασία
του σχεδίου εξυγίανσης,
ββ) τη συµπλήρωση του σχεδίου ανάκαµψης µε σχέδιο

διαπραγµάτευσης µε το σύνολο ή µέρος των πιστωτών
του πιστωτικού ιδρύµατος για την αναδιάρθρωση του
χρέους του,
γγ) την τροποποίηση του σχεδίου ανάκαµψης ούτως

ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσµατική εφαρµογή του
και
δδ) την εφαρµογή των ως άνω σχεδίων ή µέρους αυ-

τών.
Η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να ζητήσει σχέδιο α-

νάκαµψης και εξυγίανσης από τα πιστωτικά ιδρύµατα και
σε ενοποιηµένη βάση.
β) Ανεξάρτητα από την αξιολόγηση του σχεδίου ανά-

καµψης και την κατάρτιση του σχεδίου εξυγίανσης, η
Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να διορίσει στο πιστωτικό
ίδρυµα επίτροπο κατά το άρθρο 63 ή να λάβει µέτρα εξυ-
γίανσης κατά τα άρθρα 63Γ-Ε.  
γ) Με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος που εκδί-

δεται εντός δύο (2) µηνών από την έναρξη ισχύος του
παρόντος άρθρου καθορίζεται το περιεχόµενο των σχε-
δίων ανάκαµψης και εξυγίανσης, ο χρόνος και τρόπος υ-
ποβολής τους σε αυτήν και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια.

8. Ειδικότερα θέµατα και τεχνικές λεπτοµέρειες για
την εφαρµογή των ειδικότερων ρυθµίσεων του παρό-
ντος άρθρου ρυθµίζονται µε απόφαση της Τράπεζας της
Ελλάδος.»

Άρθρο 2

Μετά το άρθρο 62 προστίθεται άρθρο 62A ως εξής:

«Άρθρο 62Α
Αύξηση κεφαλαίου 

1. Για το σκοπό των παραγράφων 1, 3 και 4 του άρθρου
62 , η Τράπεζα της Ελλάδος µε απόφασή της µπορεί να
ζητήσει από πιστωτικό ίδρυµα να αυξήσει το κεφάλαιό
του εντός προθεσµίας και κατά τους ειδικότερους όρους
που ορίζονται στην ίδια απόφαση. Η απόφαση προσδιο-
ρίζει το ελάχιστο ποσό της απαιτούµενης αύξησης κεφα-
λαίου, προκειµένου το πιστωτικό ίδρυµα να διαθέτει ίδια
κεφάλαια ανταποκρινόµενα στις κεφαλαιακές απαιτή-
σεις του άρθρου 27. Με την ίδια απόφαση είναι δυνατόν
να προβλέπεται ότι οι µετοχές που εκδίδονται για την
αύξηση του κεφαλαίου είναι προνοµιούχες, να προσδιο-

ρίζεται το προνόµιο και να καθορίζονται οι όροι και διαδι-
κασίες που υποχρεούνται να ακολουθήσουν το πιστωτι-
κό ίδρυµα και οι µέτοχοί του για την πραγµατοποίηση
της αύξησης εντός της τασσόµενης προθεσµίας. Επίσης
µπορεί να απαιτείται, εάν αυτό είναι αναγκαίο για την ε-
πιτυχία της αύξησης και την εξυγίανση του πιστωτικού ι-
δρύµατος, ταυτόχρονη µε την αύξηση ονοµαστική µείω-
ση του κεφαλαίου.

2. Εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την κοινο-
ποίηση της αποφάσεως της παραγράφου 1, το πιστωτικό
ίδρυµα ανακοινώνει στην Τράπεζα της Ελλάδος τα µέ-
τρα που έχει λάβει ή προτίθεται να λάβει προς συµµόρ-
φωση µε την απόφαση αυτή, όπως και το σχετικό χρονο-
διάγραµµα. Εάν το διοικητικό συµβούλιο του πιστωτικού
ιδρύµατος δεν συγκαλέσει τη γενική συνέλευση, όπως
απαιτεί η απόφαση της παραγράφου 1, ή δεν αποφασίσει
αύξηση κεφαλαίου αν και είχε εξουσιοδοτηθεί προς τού-
το, η Τράπεζα της Ελλάδος επιβάλλει σε κάθε µέλος του
διοικητικού συµβουλίου, που δεν ενήργησε τα δέοντα
για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης ή την αύξηση
του κεφαλαίου, πρόστιµο µέχρι ένα εκατοµµύριο
(1.000.000) ευρώ. 

3. Εάν η αύξηση του κεφαλαίου στην περίπτωση της
παραγράφου 1 αποφασίζεται από τη γενική συνέλευση,
εφαρµόζονται οι απαιτήσεις απαρτίας και πλειοψηφίας
των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 29 και της παρ. 1
του άρθρου 31 του ν. 2190/1920. Ως προς τον τυχόν α-
ποκλεισµό ή περιορισµό του δικαιώµατος προτίµησης ή
την τυχόν µείωση του κεφαλαίου εφαρµόζονται οι απαι-
τήσεις απαρτίας και πλειοψηφίας των παραγράφων 3 και
4 του άρθρου 29 και της παρ. 2 του άρθρου 31 του
ν. 2190/1920. Τυχόν αυστηρότερες καταστατικές διατά-
ξεις δεν ισχύουν. 

4. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης του πιστωτικού
ιδρύµατος που λαµβάνεται κατόπιν της αποφάσεως της
παραγράφου 1 δεν ανακαλείται. Ως τιµή διάθεσης των
µετοχών στην αύξηση κεφαλαίου ορίζεται η ονοµαστική
αξία τους.

5. Εντός µηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος
νόµου, το διοικητικό συµβούλιο συγκαλεί τη γενική συ-
νέλευση του πιστωτικού ιδρύµατος, η οποία συνέρχεται
εντός µηνός από την ως άνω απόφαση του διοικητικού
συµβουλίου, προκειµένου αυτή να εξουσιοδοτήσει, µε ε-
φαρµογή των απαιτήσεων απαρτίας και πλειοψηφίας
των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και της παρ. 2
του άρθρου 31 του ν. 2190/1920, το διοικητικό συµβού-
λιο προς αύξηση κεφαλαίου σύµφωνα µε την παρ. 1 του
άρθρου 13 του ν. 2190/1920, καθώς και προς αποκλεισµό
του δικαιώµατος προτίµησης της παρ. 7 του άρθρου 13
του ν. 2190/1920, για την περίπτωση που θα ζητηθεί αύ-
ξηση κεφαλαίου σύµφωνα µε την παράγραφο 1 ή σύµ-
φωνα µε το άρθρο 63Γ. Η εξουσιοδότηση αυτή ανανεώ-
νεται πριν από την εκάστοτε λήξη της. Η προβλεπόµενη
στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 13 του
ν. 2190/1920 έκθεση συντάσσεται και υποβάλλεται στις
διατυπώσεις δηµοσιότητας της παρ. 2 του άρθρου 26 του
ν. 2190/1920 πριν από τη διάθεση των νέων µετοχών µε
χρήση της εξουσιοδότησης. Εάν διοικητικό συµβούλιο
πιστωτικού ιδρύµατος δεν συγκαλέσει τη γενική συνέ-
λευση των µετόχων, όπως απαιτεί η παρούσα παράγρα-
φος, η Τράπεζα της Ελλάδος επιβάλλει σε κάθε µέλος
του διοικητικού συµβουλίου, που δεν ενήργησε τα δέο-
ντα για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης, πρόστιµο
µέχρι ένα εκατοµµύριο (1.000.000) ευρώ.»
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Άρθρο 3

Το άρθρο 63 του ν. 3601/2007 αντικαθίσταται ως εξής: 

« Άρθρο 63
Διορισµός επιτρόπου

1. Η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να διορίσει στο πι-
στωτικό ίδρυµα επίτροπο στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Όταν συντρέχει µία εκ των περιπτώσεων υπό στοι-

χεία (iv) και (v) της παραγράφου 1α του άρθρου 8. 
β) Όταν το πιστωτικό ίδρυµα προβαίνει σε σοβαρές ή

κατ’ εξακολούθηση παραβάσεις διατάξεων νόµων ή απο-
φάσεων της Τράπεζας της Ελλάδος ή όταν η επιχειρη-
µατική του πορεία δηµιουργεί εύλογες αµφιβολίες για τη
χρηστή και συνετή διαχείρηση των εταιρικών υποθέσεων
από τη διοίκησή του, µε συνέπεια να τίθενται σε κίνδυνο
η φερεγγυότητα του πιστωτικού ιδρύµατος, τα συµφέρο-
ντα των καταθετών του ή εν γένει η διασφάλιση της χρη-
µατοοικονοµικής σταθερότητας και η προστασία της ε-
µπιστοσύνης του κοινού στο εγχώριο χρηµατοπιστωτικό
σύστηµα. 
γ) Όταν διαφαίνεται ότι το πιστωτικό ίδρυµα δεν δια-

θέτει επαρκή ίδια κεφάλαια ή ότι δεν είναι σε θέση να εκ-
πληρώσει τις υποχρεώσεις του και ιδίως να διασφαλίσει
τα επιστρεπτέα κεφάλαια που του έχουν εµπιστευθεί οι
καταθέτες και οι λοιποί πιστωτές του. 
δ) Όταν το πιστωτικό ίδρυµα υποβάλλει σχετικό αίτη-

µα.
2. Η Τράπεζα της Ελλάδος διορίζει στο πιστωτικό ίδρυ-

µα επίτροπο στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Όταν το πιστωτικό ίδρυµα δεν έχει λάβει τα απαραί-

τητα διορθωτικά µέτρα κατ’ εφαρµογή της παραγράφου
2 του άρθρου 62 ή δεν έχει εφαρµόσει το σχέδιο ανά-
καµψης ή το σχέδιο εξυγίανσης, παρότι αυτό του ζητή-
θηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος, σύµφωνα µε την
παράγραφο 7 του άρθρου 62. 
β) Όταν το πιστωτικό ίδρυµα δεν συµµορφώνεται µε

την απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος κατά τις παρα-
γράφους 1 ή 5 του άρθρου 62Α.
στ) Όταν το πιστωτικό ίδρυµα δεν συµµορφώνεται µε

την απόφαση της παραγράφου 1 του άρθρου 63Δ ή µε
την απόφαση της παραγράφου 1 του άρθρου 63Ε.

3. Ο επίτροπος αξιολογεί την εν γένει οικονοµική, διοι-
κητική και οργανωτική κατάσταση του πιστωτικού ιδρύ-
µατος και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη
διασφάλιση της οµαλής λειτουργίας του, µε σκοπό είτε
την ανάκαµψη του πιστωτικού ιδρύµατος είτε την προε-
τοιµασία εφαρµογής των µέτρων εξυγίανσης των άρ-
θρων 63Γ-Ε ή θέσης του πιστωτικού ιδρύµατος υπό ειδι-
κή εκκαθάριση κατά το άρθρο 68.

4. Ο επίτροπος επιλέγεται µεταξύ προσώπων αναγνω-
ρισµένου κύρους και επαγγελµατικής εµπειρίας σε τρα-
πεζικά θέµατα, είναι πλήρους απασχόλησης και υπόκει-
ται στους κανόνες περί απορρήτου της παραγράφου 1
του άρθρου 60. 

5. Η απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος για το διορι-
σµό επιτρόπου κοινοποιείται αµελλητί στο πιστωτικό ί-
δρυµα και ισχύει από τη λήψη της ως άνω κοινοποίησης.
Κοινοποιείται επίσης στο Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων
και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), τις εποπτικές αρχές άλλων
κρατών - µελών και στην Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή. Η
απόφαση για το διορισµό επιτρόπου δεν ενεργοποιεί τη
διαδικασία αποζηµιώσεων καταθετών και επενδυτών–

πελατών του ν. 3746/2009 (Α΄ 27) και του ν. 2533/1997
(Α΄ 228).

6. Από την κοινοποίηση στο πιστωτικό ίδρυµα του διο-
ρισµού του επιτρόπου, κάθε πράξη που αφορά στη διοί-
κηση του πιστωτικού ιδρύµατος είναι ανίσχυρη εάν δεν
συνέπραξε και ο επίτροπος. Εάν η Τράπεζα της Ελλά-
δος, κατόπιν σχετικής εισήγησης του επιτρόπου ή και α-
πό άλλα στοιχεία και πληροφορίες που διαθέτει, κρίνει
ότι οι εργασίες του πιστωτικού ιδρύµατος δεν δύνανται
να εξακολουθήσουν υπό την παρούσα διοίκηση, αποφα-
σίζει την ανάθεση της διοίκησής του στον Επίτροπο. Η α-
πόφαση του προηγούµενου εδαφίου δύναται να ληφθεί
παράλληλα µε το διορισµό του επιτρόπου. 

7. Με την απόφαση διορισµού επιτρόπου δύναται να
καθορίζονται θέµατα για τα οποία απαιτείται απόφαση
της Τράπεζας της Ελλάδος ή σχετική εκ µέρους της έ-
γκριση. Επιπλέον, µε την ως άνω απόφαση δύναται να α-
παιτείται από τον επίτροπο η λήψη συγκεκριµένων µέ-
τρων ή η αποφυγή συγκεκριµένων ενεργειών προς ικα-
νοποίηση του σκοπού της παραγράφου 3. Ο διορισµός ε-
πιτρόπου δεν συνεπάγεται την ακύρωση, καταγγελία ή
τροποποίηση συµφωνιών, το ληξιπρόθεσµο οποιουδήπο-
τε χρέους του πιστωτικού ιδρύµατος ή την αναστολή
των ατοµικών διώξεων κατά αυτού. 

8. Ο επίτροπος υποχρεούται να υποβάλει στην Τράπε-
ζα της Ελλάδος τις ακόλουθες εκθέσεις:
α) Το συντοµότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση ε-

ντός τριάντα (30) ηµερών από την έκδοση της απόφασης
διορισµού του, έκθεση απογραφής των στοιχείων του ε-
νεργητικού και παθητικού του πιστωτικού ιδρύµατος. Η
ως άνω έκθεση κατατάσσει τα στοιχεία του ενεργητικού
του πιστωτικού ιδρύµατος σε κατηγορίες κινδύνου και
ταξινοµεί τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια.
β) Το συντοµότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση, ε-

κτός εάν έχει συµφωνηθεί άλλος χρόνος µε την Τράπεζα
της Ελλάδος, εντός εξήντα (60) ηµερών από την έκδοση
της απόφασης διορισµού του, έκθεση για:
αα) την εν γένει οικονοµική κατάσταση και τις προο-

πτικές του πιστωτικού ιδρύµατος, που θα περιλαµβάνει
έναν αναθεωρηµένο ισολογισµό και µια προκαταρκτική
εκτίµηση της καταλληλότητας των µέτρων εξυγίανσης
του άρθρου 63Β και των ενδεχόµενων επιπτώσεων της
θέσης των µετόχων και πιστωτών σε περίπτωση ειδικής
εκκαθάρισης,
ββ) το προτεινόµενο σχέδιο δράσης που µπορεί να πε-

ριλαµβάνει προτάσεις:
i) για την επιστροφή του πιστωτικού ιδρύµατος σε οµα-

λή λειτουργία µέσω διορθωτικών µέτρων, καθώς και για
την πολιτική διανοµής µερισµάτων,

ii) για τη λήψη τυχόν άλλων µέτρων προκειµένου να
διασφαλισθεί η χρηµατοοικονοµική σταθερότητα και να
προστατευθεί η εµπιστοσύνη του κοινού στο εγχώριο
χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, συµπεριλαµβανοµένων των
µέτρων εξυγίανσης κατά το άρθρο 63Β και 

iii) για την προετοιµασία θέσης του πιστωτικού ιδρύµα-
τος υπό καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης σε περίπτωση
που δεν κρίνεται εφικτή η ανάκαµψη ή εξυγίανσή του. 
Ο επίτροπος υποχρεούται να παρέχει οποιοδήποτε άλ-

λο στοιχείο ή να υποβάλει οποιαδήποτε πρόσθετη έκθε-
ση του ζητηθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος. Ο επίτρο-
πος επιβλέπει την εφαρµογή ή εφαρµόζει ο ίδιος το σχέ-
διο δράσης.

9. Στις περιπτώσεις εφαρµογής του παρόντος άρθρου,
είναι δυνατή η σφράγιση γραφείων και εγκαταστάσεων
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του πιστωτικού ιδρύµατος από όργανα της Τράπεζας της
Ελλάδος µε τη συνδροµή της αστυνοµικής αρχής κατά
τους όρους του νόµου. Η διοίκηση και οι εργαζόµενοι
του πιστωτικού ιδρύµατος υποχρεούνται να παρέχουν
στον επίτροπο οποιοδήποτε στοιχείο ή πληροφορία τους
ζητηθεί σχετικά µε το πιστωτικό ίδρυµα και να διευκολύ-
νουν την άσκηση των κατά το νόµο και την απόφαση της
Τράπεζας της Ελλάδος καθηκόντων του επιτρόπου.

10. Ο επίτροπος, είτε αναλαµβάνει είτε συµπράττει α-
πλώς στη διοίκηση του πιστωτικού ιδρύµατος, δύναται:
α) να προσλαµβάνει εξωτερικούς νοµικούς ή οικονοµι-
κούς συµβούλους, καθώς και λοιπό βοηθητικό προσωπι-
κό και β) να ασκεί στο όνοµα του πιστωτικού ιδρύµατος
κάθε ένδικο βοήθηµα ή µέσο για την προάσπιση των
συµφερόντων του, συµπεριλαµβανοµένων αγωγών απο-
ζηµίωσης κατά προσώπων της διοίκησης ή του προσωπι-
κού, εφόσον µε πράξεις ή παραλείψεις τους ζηµίωσαν το
πιστωτικό ίδρυµα. Τα σχετικά έξοδα βαρύνουν το πιστω-
τικό ίδρυµα.

11. Εάν στο πιστωτικό ίδρυµα έχει διορισθεί επίτρο-
πος, η απόφαση του διοικητικού συµβουλίου του άρθρου
62Α λαµβάνεται µε τη σύµπραξη του επιτρόπου, σε περί-
πτωση εφαρµογής του πρώτου εδαφίου της παραγρά-
φου 5 του ως άνω άρθρου, ή από τον ίδιο τον επίτροπο,
σε περίπτωση εφαρµογής του δευτέρου εδαφίου της πα-
ραγράφου 5 του ως άνω άρθρου. 

12. Ο επίτροπος υπόκειται στον έλεγχο και την επο-
πτεία της Τράπεζας της Ελλάδος και ευθύνεται µόνο για
δόλο και βαρειά αµέλεια. Η αµοιβή και το εν γένει κό-
στος που συνεπάγεται η άσκηση των καθηκόντων του ε-
πιτρόπου καλύπτεται από το πιστωτικό ίδρυµα στο οποίο
έχει διορισθεί επίτροπος, σύµφωνα µε σχετική απόφαση
της Τράπεζας της Ελλάδος. Σε περίπτωση αδυναµίας
του πιστωτικού ιδρύµατος να καταβάλει το σύνολο ή µέ-
ρος της δαπάνης, η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να
προβεί στην καταβολή. 

13. Ο επίτροπος διορίζεται για διάστηµα που δεν υπερ-
βαίνει τους δώδεκα (12) µήνες. Ο ως άνω διορισµός µπο-
ρεί να παρατείνεται µε απόφαση της Τράπεζας της Ελ-
λάδος για διάστηµα που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) µή-
νες. Η συνολική περίοδος των παρατάσεων δεν µπορεί
να υπερβεί τους δεκαοκτώ (18) µήνες. Με απόφαση της
Τράπεζας της Ελλάδος δύναται να αντικαθίσταται ο επί-
τροπος ή να τερµατίζεται το έργο του. Ο τερµατισµός
του έργου του επιτρόπου πριν από τη λήξη της κατά τα
εδάφια α΄ και β΄ της παρούσας παραγράφου ορισθείσας
θητείας επιτρέπεται εφόσον η Τράπεζα της Ελλάδος
διαπιστώσει ότι:
α) Οι λόγοι διορισµού κατά την παράγραφο 1 δεν υφί-

στανται πλέον ή
β) το πιστωτικό ίδρυµα δεν µπορεί να ανακάµψει ή να

εξυγιανθεί. 
Στην τελευταία περίπτωση, η Τράπεζα της Ελλάδος α-

ποφασίζει την ανάκληση της άδειας του πιστωτικού ι-
δρύµατος κατά το άρθρο 8 και το θέτει υπό ειδική εκκα-
θάριση κατά το άρθρο 68. Σε περίπτωση τερµατισµού
του έργου του επιτρόπου που δεν σχετίζεται µε τη θέση
του πιστωτικού ιδρύµατος υπό ειδική εκκαθάριση, ο επί-
τροπος εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά του µέχρι το
διορισµό ή την εκλογή νέου διοικητικού συµβουλίου.  

14. Όταν δυνάµει δικαστικής αποφάσεως προκύπτει ά-

µεσα ή έµµεσα θέµα νοµιµότητας ή εγκυρότητας της ε-
κλογής, συγκρότησης, σύνθεσης ή λειτουργίας του διοι-
κητικού συµβουλίου πιστωτικού ιδρύµατος, έτσι ώστε να
µπορεί να τεθεί σε κίνδυνο η εύρυθµη λειτουργία του, η
Τράπεζα της Ελλάδος διορίζει επίτροπο, ο οποίος ασκεί
τη διοίκηση του πιστωτικού ιδρύµατος σύµφωνα µε τις
διατάξεις του παρόντος άρθρου για διάστηµα τριών (3)
έως έξι (6) µηνών που µπορεί να παρατείνεται. 

15. Κατά το µέρος που ο επίτροπος συµπράττει ή α-
σκεί τη διοίκηση πιστωτικού ιδρύµατος ενεργεί ως οιονεί
εταιρικό όργανο. Κατά το µέρος που εκτελεί πράξεις ε-
ποπτείας της Τράπεζας της Ελλάδος ενεργεί ως διοικη-
τικό όργανο.

16. Ειδικότερα θέµατα και τεχνικές λεπτοµέρειες για
την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου ρυθ-
µίζονται µε απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος.»

Άρθρο 4

Μετά το άρθρο 63 προστίθενται νέα άρθρα 63Α, 63Β,
63Γ, 63Δ, 63Ε, 63ΣΤ, 63Ζ, ως εξής:

« Άρθρο 63Α
Παράταση χρόνου εκπλήρωσης υποχρεώσεων

1. Μετά το διορισµό επιτρόπου σε πιστωτικό ίδρυµα, ό-
ταν αυτό παρουσιάζει σηµαντικά µειωµένη ρευστότητα
µε πιθανολογούµενη ανεπάρκεια ιδίων κεφαλαίων, για
λόγους προστασίας των καταθετών και άλλων πιστωτών
του, δύναται να δοθεί µε απόφαση της Τράπεζας της Ελ-
λάδος παράταση του χρόνου εκπλήρωσης ορισµένων ή
του συνόλου των υποχρεώσεών του για χρονικό διάστη-
µα µέχρι είκοσι (20) εργάσιµων ηµερών, που µπορεί να
παραταθεί άπαξ, µε νεότερη απόφαση της Τράπεζας της
Ελλάδος, για δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες. 

2. Η παράταση του χρόνου εκπλήρωσης υποχρεώσεων
της παραγράφου 1 του παρόντος δεν ισχύει για την εκ-
πλήρωση των υποχρεώσεων του πιστωτικού ιδρύµατος
που πηγάζουν από συναλλαγές σε χρηµατοπιστωτικά
µέσα που συνάπτονται σε κεφαλαιακές αγορές ή/και α-
γορές χρήµατος, καθώς και στη διατραπεζική αγορά, συ-
µπεριλαµβανοµένων των υποχρεώσεων έναντι συµµετε-
χόντων σε οποιοδήποτε σύστηµα, όπως αυτό ορίζεται
στο άρθρο 1 του ν. 2789/2000 (Α΄ 21). 

3. Κατά τη διάρκεια των ως άνω παρατάσεων αναστέλ-
λονται οι προθεσµίες και η άσκηση των διαδικαστικών
πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του πιστωτικού
ιδρύµατος. Το ίδιο ισχύει για τις αιτήσεις ασφαλιστικών
µέτρων και κήρυξης της πτώχευσης. 

4. Η παράταση της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων
που είναι ή καθίστανται ληξιπρόθεσµες τερµατίζεται αυ-
τοδικαίως µε τη λήξη της αναφερόµενης στην απόφαση
της Τράπεζας της Ελλάδος προθεσµίας, µπορεί δε να
αρθεί, µε νεότερη απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος,
και πριν από την πάροδο του χρόνου που ορίζεται στην
προγενέστερη απόφαση. 

5. Η παράταση της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων
που είναι ή καθίστανται ληξιπρόθεσµες δεν ενεργοποιεί
τη διαδικασία αποζηµιώσεων καταθετών και επενδυτών–
πελατών του ν. 3746/2009 και του ν. 2533/1997. 



Άρθρο 63Β
Προϋποθέσεις ενεργοποίησης 

των µέτρων εξυγίανσης

1. Με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος µπορεί να
επιβληθούν, χάριν της προστασίας της χρηµατοοικονοµι-
κής σταθερότητας και της ενίσχυσης της εµπιστοσύνης
του κοινού στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, σε πιστωτι-
κό ίδρυµα, δηλαδή τραπεζική ανώνυµη εταιρία ή πιστωτι-
κό συνεταιρισµό, τα µέτρα εξυγίανσης των άρθρων 63Γ-
63E. Με τα µέτρα εξυγίανσης διασφαλίζεται κατά το δυ-
νατόν η οµαλή άσκηση των βασικών τραπεζικών εργα-
σιών του υπό εξυγίανση πιστωτικού ιδρύµατος, η µεγι-
στοποίηση της αξίας των περιουσιακών του στοιχείων
και η προστασία των συµφερόντων των πιστωτών, κατα-
θετών και επενδυτών κατά την έννοια του ν. 3746/2009. 

2. Λόγοι λήψης των µέτρων εξυγίανσης κατά την πα-
ράγραφο 1 είναι ενδεικτικά, πέραν εκείνων που αποτε-
λούν λόγο ορισµού επιτρόπου κατά τα στοιχεία α΄, β΄
και γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 63, και οι ακόλου-
θοι:
α) Η ανάγκη σταθεροποίησης πιστωτικού ιδρύµατος ή

αποτροπής κινδύνου οικονοµικής αστάθειας σε πιστωτι-
κό ίδρυµα χάριν της συστηµικής ευστάθειας.
β) Η ανάγκη προστασίας της εµπιστοσύνης του κοι-

νού, ιδίως των καταθετών, στη σταθερότητα και την εύ-
ρυθµη λειτουργία του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος.
γ) Η πρόληψη δηµιουργίας συστηµικού κινδύνου ή κα-

ταστάσεων αποσταθεροποιητικών του χρηµατοπιστωτι-
κού συστήµατος, λαµβανοµένων υπόψη και των συνθη-
κών που επικρατούν στην τραπεζική και διατραπεζική α-
γορά.

3. Η Τράπεζα της Ελλάδος λαµβάνει τα κατάλληλα κα-
τά την κρίση της µέτρα για την εξυγίανση πιστωτικού ι-
δρύµατος, εκτιµώντας τα ακόλουθα: 
α) Τη διαφαινόµενη αδυναµία του πιστωτικού ιδρύµα-

τος να ανακάµψει.
β) Την αδυναµία λήψης εναλλακτικών µέτρων ισοδύ-

ναµου αποτελέσµατος εντός κατάλληλου χρόνου για
την αποτροπή κατάρρευσης του πιστωτικού ιδρύµατος.
γ) Τις εκτιµώµενες συνέπειες της αδυναµίας πληρω-

µών πιστωτικού ιδρύµατος για το χρηµατοπιστωτικό σύ-
στηµα, λαµβανοµένων υπόψη ιδίως:
αα) του ύψους των καταθέσεων στο πιστωτικό ίδρυµα

και των απαιτήσεων επενδυτών κατ’ αυτού, 
ββ) του είδους και εύρους των υποχρεώσεων του πι-

στωτικού ιδρύµατος έναντι άλλων πιστωτικών ιδρυµά-
των, επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, ορ-
γανισµών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και
ασφαλιστικών επιχειρήσεων, και 
γγ) των συµµετοχών του πιστωτικού ιδρύµατος στο

µετοχικό κεφάλαιο εταιριών που ανήκουν στις αναφερό-
µενες στο στοιχείο ββ΄ της παρούσας περίπτωσης κατη-
γορίες, όπως και των συµµετοχών τέτοιων εταιριών στο
µετοχικό κεφάλαιο του πιστωτικού ιδρύµατος.
δ) Την ανάγκη να επωµιστούν πρωτίστως οι µέτοχοι

του υπό εξυγίανση πιστωτικού ιδρύµατος τις τυχόν απώ-
λειες.

4. Με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων, η λήψη
των µέτρων εξυγίανσης δεν λογίζεται ως διαδικασία α-
φερεγγυότητας του υπό εξυγίανση πιστωτικού ιδρύµα-
τος που θα δικαιούνταν να επικαλεσθούν πιστωτές του.
Τυχόν συµβατικές ρήτρες που ενεργοποιούνται σε περί-
πτωση πτώχευσης ή αφερεγγυότητας ή επέλευσης άλ-

λου γεγονότος που χαρακτηρίζεται ως «πιστωτικό γεγο-
νός» ή ισοδύναµο της αφερεγγυότητας δεν ενεργοποι-
ούνται από το γεγονός της λήψης µέτρων εξυγίανσης.

5. Ειδικότερα θέµατα και τεχνικές λεπτοµέρειες για
την εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 63Β-63Ζ ρυθ-
µίζονται µε απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος.

Άρθρο 63Γ
Αύξηση κεφαλαίου

1. Ο επίτροπος που έχει διοριστεί σε πιστωτικό ίδρυµα,
µετά από σχετική ρητή εντολή της Τράπεζας της Ελλά-
δος αποφασίζει την αύξηση κεφαλαίου του πιστωτικού ι-
δρύµατος εντός ορισµένου χρονικού διαστήµατος, σύµ-
φωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται
στην ως άνω απόφαση. Τα εδάφια 2 και 3 της παραγρά-
φου 1 του άρθρου 62Α εφαρµόζονται στην ως άνω αύξη-
ση κεφαλαίου. 

2. Δικαιώµατα προτίµησης των παλαιών µετόχων δεν ι-
σχύουν κατά την εφαρµογή του παρόντος.

Άρθρο 63Δ
Μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων

1. Η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται µε απόφασή της να
υποχρεώσει πιστωτικό ίδρυµα στη µεταβίβαση περιου-
σιακών στοιχείων του προς άλλο πιστωτικό ίδρυµα ή
προς άλλο πρόσωπο. Τα προς µεταβίβαση περιουσιακά
στοιχεία προσδιορίζονται στην απόφαση του προηγού-
µενου εδαφίου και µπορούν να είναι δικαιώµατα, απαιτή-
σεις, υποχρεώσεις ή και συµβατικές σχέσεις.

2. Το πιστωτικό ίδρυµα υποχρεούται να µεταβιβάσει τα
προσδιοριζόµενα στην απόφαση µεταβίβασης περιου-
σιακά στοιχεία παραχρήµα και σε κάθε περίπτωση προ
της έναρξης της επόµενης εργάσιµης ηµέρας. Εάν το πι-
στωτικό ίδρυµα δεν µεταβιβάσει τα προσδιοριζόµενα
στην απόφαση µεταβίβασης περιουσιακά στοιχεία εντός
των χρονικών ορίων του προηγούµενου εδαφίου, ορίζε-
ται επίτροπος σύµφωνα µε το στοιχείο γ΄ της παραγρά-
φου 2 του άρθρου 63, ο οποίος µεταβιβάζει αυτά τα πε-
ριουσιακά στοιχεία σύµφωνα µε την απόφαση µεταβίβα-
σης χωρίς τη σύµπραξη του διοικητικού συµβουλίου και
πριν από την έναρξη της επόµενης εργάσιµης ηµέρας.

3. Το προς η µεταβίβαση πρόσωπο συναινεί µε πρότε-
ρη έγγραφη δήλωσή του προς την Τράπεζα της Ελλάδος
στην προς αυτό µεταβίβαση και στο αντάλλαγµα που κα-
θορίζεται σύµφωνα µε την παράγραφο 4. Η δήλωση αυτή
αποτελεί εκτελεστό τίτλο για την αξίωση του µεταβιβά-
ζοντος πιστωτικού ιδρύµατος κατά του προς η µεταβίβα-
ση προσώπου στο καθοριζόµενο αντάλλαγµα. Εάν δεν ε-
φαρµόζεται το άρθρο 63Ε, η Τράπεζα της Ελλάδος καλεί
πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα πρόσωπα, που κατά την κρί-
ση της και σύµφωνα µε τις διαθέσιµες σε αυτήν κατά το
χρόνο αυτόν πληροφορίες είναι κατάλληλα για την κτή-
ση των υπό µεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων, σε άτυ-
πη και εµπιστευτική διαδικασία υποβολής προσφορών
για την απόκτησή τους. Τα κληθέντα σε υποβολή προ-
σφορών πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα πρόσωπα, καθώς και
οι διοικούντες, υπάλληλοι και συνεργάτες τους, τηρούν
απόρρητο ως προς την ως άνω διαδικασία και κάθε πλη-
ροφορία που απέκτησαν µε την ευκαιρία αυτής. Η Τράπε-
ζα της Ελλάδος επιβάλλει κατά οποιουδήποτε προσώ-
που παραβιάζει το απόρρητο του προηγούµενου εδαφί-
ου πρόστιµο που δεν µπορεί να υπερβαίνει τις τριακό-
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σιες χιλιάδες (300.000) ευρώ. 
4. Πριν από την έκδοση της απόφασης µεταβίβασης

και πριν από τη διαδικασία υποβολής προσφορών σύµ-
φωνα µε το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3, η Τρά-
πεζα της Ελλάδος αναθέτει σε έναν ή δύο νόµιµους ελε-
γκτές την αποτίµηση της περιουσίας που πρόκειται να
µεταβιβαστεί. Το αντάλλαγµα για τη µεταβίβαση καθορί-
ζεται µε την απόφαση µεταβίβασης κατά την εύλογη κρί-
ση της Τράπεζας της Ελλάδος και λαµβανοµένων υπόψη
της έκθεσης ή των εκθέσεων αποτίµησης, των τρεχου-
σών συνθηκών της αγοράς και της ανάγκης εύρυθµης
λειτουργίας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. Η έκ-
θεση ή οι εκθέσεις αποτίµησης και η απόφαση της Τρά-
πεζας της Ελλάδος σχετικά µε το αντάλλαγµα για τη µε-
ταβίβαση λαµβάνουν επίσης υπόψη τα στοιχεία που δι-
καιολογούν τη λήψη του συγκεκριµένου µέτρου εξυγίαν-
σης και αφαιρούν από το ύψος του ανταλλάγµατος οποι-
οδήποτε ποσό κρατικής ενίσχυσης προς το πιστωτικό ί-
δρυµα προ της εφαρµογής του µέτρου εξυγίανσης. Στην
απόφαση µεταβίβασης καθορίζεται επίσης ο χρόνος,
στον οποίο η αξίωση του µεταβιβάζοντος πιστωτικού ι-
δρύµατος σε αυτό το αντάλλαγµα, εφόσον αυτό υφίστα-
ται, καθίσταται απαιτητή, και οι όροι καταβολής. Οι υπο-
χρεώσεις απορρήτου της παραγράφου 3, καθώς και η πε-
ρί προστίµου σχετική διάταξη εφαρµόζονται και στους
νόµιµους ελεγκτές.

5. Εάν συντρέχει περίπτωση για ορισµένα περιουσιακά
στοιχεία, η µεταβίβαση σηµειώνεται ατελώς στα οικεία
δηµόσια βιβλία και αρχεία µε αίτηση του προς η µεταβί-
βαση προσώπου. Το άρθρο 479 του Αστικού Κώδικα δεν
εφαρµόζεται. Για το κύρος της µεταβίβασης και το αντι-
τάξιµό της έναντι τρίτων, οι οποίοι είναι υποκείµενα δι-
καιωµάτων, υποχρεώσεων ή συµβατικών σχέσεων που
µεταφέρονται στο µεταβατικό πιστωτικό ίδρυµα, δεν α-
παιτείται αναγγελία προς αυτούς ή συναίνεσή τους. Εκ-
κρεµείς δίκες που σχετίζονται µε τα µεταβιβαζόµενα πε-
ριουσιακά στοιχεία συνεχίζονται από το προς η µεταβί-
βαση πιστωτικό ίδρυµα, χωρίς διακοπή της δίκης και χω-
ρίς να απαιτείται δήλωση για την επανάληψή τους. 

6. Εάν η µεταβίβαση ορισµένων από τα περιουσιακά
στοιχεία, τα οποία αφορά η απόφαση της παραγράφου 1,
υπόκειται σε διατυπώσεις προβλεπόµενες από αλλοδα-
πό δίκαιο, το προς η µεταβίβαση πρόσωπο λαµβάνει α-
µελλητί µέριµνα για την τήρηση αυτών των διατυπώσε-
ων. Έως την πλήρωση αυτών των διατυπώσεων το µετα-
βιβάζον πιστωτικό ίδρυµα διαχειρίζεται αυτά τα περιου-
σιακά στοιχεία για λογαριασµό του προς η µεταβίβαση
προσώπου και σύµφωνα µε τις οδηγίες του τελευταίου.

7. Αντισυµβαλλόµενοι του πιστωτικού ιδρύµατος δικαι-
ούνται να προτείνουν απαίτησή τους κατά του µεταβιβά-
σαντος πιστωτικού ιδρύµατος προς συµψηφισµό κατά α-
παίτησης που περιήλθε στο προς η µεταβίβαση πρόσωπο
κατ’ εφαρµογήν του παρόντος άρθρου, εφόσον οι προϋ-
ποθέσεις του συµψηφισµού συνέτρεξαν πριν από το
χρόνο µεταβίβασης.

8. Οι αξιώσεις από εµπράγµατη ασφάλεια επί περιου-
σιακών στοιχείων που µεταβιβάζονται κατ’ εφαρµογήν
του παρόντος άρθρου ασκούνται κατά του προς η µετα-
βίβαση προσώπου.

9. Εάν µε την απόφαση της παραγράφου 1 µεταβιβά-
ζονται σύµφωνα συµψηφισµού και µετατροπής χρέους
µε την έννοια του ν. 3458/2006 ή συµφωνίες παροχής
χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας µε την έννοια του
ν. 3301/2004 (Α΄ 263), τότε οι συµφωνίες αυτές µεταβι-

βάζονται υποχρεωτικά στο σύνολό τους.
10. Mε την απόφαση της παραγράφου 1 είναι δυνατόν

να υποχρεώνεται το µεταβιβάζον πιστωτικό ίδρυµα σε
µεταφορά συµβάσεων εργασίας µισθωτών του στο προς
η µεταβίβαση πρόσωπο, εάν αυτό εξυπηρετεί το σκοπό
της µεταβίβασης. Το προς η µεταβίβαση πρόσωπο συναι-
νεί στη µεταφορά των συµβάσεων εργασίας µε πρότερη
έγγραφη δήλωσή του προς την Τράπεζα της Ελλάδος.

11. Οι µεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων κατά τις
διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν υπόκεινται σε πτω-
χευτική ανάκληση.

12. Η έκδοση απόφασης της παραγράφου 1 δεν ενερ-
γοποιεί τη διαδικασία αποζηµιώσεων καταθετών και ε-
πενδυτών-πελατών του ν. 3746/2009.

13. Σε περίπτωση που η αξία των µεταβιβαζόµενων υ-
ποχρεώσεων προς το η µεταβίβαση πιστωτικό ίδρυµα υ-
περβαίνει την αξία των αντίστοιχων απαιτήσεων η δια-
φορά καλύπτεται απο το Σκέλος Εξυγίανσης του ΤΕΚΕ
σύµφωνα µε το άρθρο 13Α του ν. 3746/2009. 

14. Το υποκείµενο σε µέτρα εξυγίανσης πιστωτικό ί-
δρυµα υποχρεούται να θέτει στη διάθεση του προς η µε-
ταβίβαση ιδρύµατος όλες τις υπηρεσίες του και να το δι-
ευκολύνει προκειµένου να εκτελέσει αποτελεσµατικά
τις εργασίες που µεταβιβάζονται σε αυτό δυνάµει της α-
πόφασης µεταβίβασης, σύµφωνα µε τα άρθρα 63Δ και
63Ε. 

Άρθρο 63Ε
Μεταβατικό πιστωτικό ίδρυµα

1. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, κατόπιν
εισήγησης της Τράπεζας της Ελλάδος δύναται, για λό-
γους δηµοσίου συµφέροντος, να συσταθεί µεταβατικό
πιστωτικό ίδρυµα, προς το οποίο µεταβιβάζεται το σύνο-
λο ή µέρος των περιουσιακών στοιχείων του αρχικού πι-
στωτικού ιδρύµατος, σύµφωνα µε τη διαδικασία που
προβλέπεται στο άρθρο 63Δ. Με την ίδια απόφαση ρυθ-
µίζεται η καταβολή του µετοχικού κεφαλαίου, διορίζεται
το πρώτο διοικητικό συµβούλιο, καθορίζεται το περιεχό-
µενο του καταστατικού και ρυθµίζεται κάθε αναγκαία λε-
πτοµέρεια για τη βιώσιµη λειτουργία του µεταβατικού πι-
στωτικού ιδρύµατος. 

2. Η απόφαση της παραγράφου 1 δηµοσιεύεται στο Γε-
νικό Εµπορικό Μητρώο. Με τη δηµοσίευση το µεταβατι-
κό πιστωτικό ίδρυµα αποκτά νοµική προσωπικότητα. Κοι-
νοποιείται αυθηµερόν στην Τράπεζα της Ελλάδος, στο
Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων, Επενδύσεων και Εξυ-
γίανσης και στο Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότη-
τας.

3. Το µεταβατικό πιστωτικό ίδρυµα τελεί υπό τον έλεγ-
χο του Ελληνικού Δηµοσίου, ανεξαρτήτως της υποχρεω-
τικής και για λόγους βιώσιµης λειτουργίας του συµµετο-
χής άλλων φορέων στο µετοχικό του κεφάλαιο ή την µε
άλλο τρόπο χρηµατοδότησή του από αυτούς. Σκοπός
του είναι η διασφάλιση της συνέχειας των κρίσιµων τρα-
πεζικών εργασιών και υπηρεσιών πληρωµών του αρχικού
πιστωτικού ιδρύµατος προκειµένου να διατηρηθεί η χρη-
µατοπιστωτική σταθερότητα και να εξασφαλιστεί η προ-
στασία των καταθετών και επενδυτών υπό την έννοια
του ν. 3746/2009, η διαφύλαξη της αξίας της εισφερόµε-
νης σε αυτό περιουσίας και η οµαλή λειτουργία του προς
µεγιστοποίηση της αξίας του µέχρι την εντός ευλόγου
χρόνου πώληση των µετοχών του, κατά τα ειδικότερα ο-
ριζόµενα στο άρθρο 63ΣΤ.
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4. Με τη σύσταση µεταβατικού πιστωτικού ιδρύµατος,
η άδεια λειτουργίας του αρχικού πιστωτικού ιδρύµατος
ανακαλείται και αυτό τίθεται σε ειδική εκκαθάριση, σύµ-
φωνα µε το άρθρο 68. Η εσωτερική αξία των µετοχών
του ορίζεται αρνητική, παύουν να υφίστανται τα εξ αυ-
τών δικαιώµατα και οι τίτλοι ακυρώνονται.
Στο µεταβατικό πιστωτικό ίδρυµα χορηγείται νέα ά-

δεια λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος, χωρίς
την τήρηση των προϋποθέσεων της περίπτωσης δ΄ της
παραγράφου 10 του άρθρου 5. Οι υποχρεώσεις που προ-
βλέπονται στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 10 του
άρθρου 5 εκπληρώνονται από το µεταβατικό πιστωτικό ί-
δρυµα σε ρητή προθεσµία που ορίζεται για το σκοπό αυ-
τόν µε την απόφαση της παραγράφου 1 του παρόντος
άρθρου.
Το µετοχικό κεφάλαιο καταβάλλεται στο σύνολό του

από το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας.
5. Τη διοίκηση του µεταβατικού πιστωτικού ιδρύµατος

ασκεί το διοικητικό του συµβούλιο. Το πρώτο διοικητικό
συµβούλιο απαρτίζεται από πέντε µέλη. Εντός είκοσι
(20) εργάσιµων ηµερών από την έκδοση της απόφασης
της παραγράφου 1, το διοικητικό συµβούλιο συγκαλεί
γενική συνέλευση για την εκλογή νέου διοικητικού συµ-
βουλίου σύµφωνα µε τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920.

6. Τα προς µεταβίβαση περιουσιακά στοιχεία, ορίζο-
νται µε την απόφαση της παραγράφου 1 του άρθρου 63Δ
σύµφωνα µε τη διαδικασία της παραγράφου 4 του ίδιου
άρθρου. Στα προς µεταβίβαση περιουσιακά στοιχεία πε-
ριλαµβάνονται υποχρεωτικά: 
α. Οι υποχρεώσεις του πιστωτικού ιδρύµατος από κα-

ταθέσεις έως του ορίου του στοιχείου α΄ της παρ. 1 του
άρθρου 9 του ν. 3746/2009.
β. Οι υποχρεώσεις του πιστωτικού ιδρύµατος από ε-

πενδυτικές υπηρεσίες έως του ορίου του στοιχείου α΄
της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3746/2009.
γ. Οι υποχρεώσεις του πιστωτικού ιδρύµατος από κα-

ταθέσεις των φορέων της Κεντρικής Κυβέρνησης.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, κατόπιν ει-

σήγησης της Τράπεζας της Ελλάδος, δύναται να αυξά-
νεται το όριο των αναδεχοµένων υποχρεώσεων που α-
φορούν καταθέσεις, όταν αυτό απαιτείται για την εκπλή-
ρωση των σκοπών του µεταβατικού πιστωτικού ιδρύµα-
τος.

7. Σε περίπτωση που η αξία των µεταβιβαζοµένων
προς το µεταβατικό πιστωτικό ίδρυµα υποχρεώσεων υ-
περβαίνει την αξία των αντίστοιχων απαιτήσεων, η δια-
φορά καλύπτεται από το Σκέλος Εξυγίανσης του ΤΕΚΕ
σύµφωνα µε το άρθρο 13Α του ν. 3746/2009. 
Στο µεταβατικό πιστωτικό ίδρυµα παρέχεται κεφαλαια-

κή ενίσχυση από το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερό-
τητας, προκειµένου να διαθέτει την κεφαλαιακή επάρ-
κεια που προβλέπεται στο άρθρο 27, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του ν. 3864/2010.

8. Η έκδοση της απόφασης της παραγράφου 1 δεν ε-
νεργοποιεί καθ’ εαυτήν τη διαδικασία αποζηµιώσεων κα-
ταθετών και επενδυτών-πελατών του ν. 3746/2009 και
δεν λογίζεται ως διαδικασία αφερεγγυότητας του µετα-
βατικού πιστωτικού ιδρύµατος που θα δικαιούνταν να ε-
πικαλεσθούν πιστωτές, οι απαιτήσεις των οποίων µετα-
φέρονται στο µεταβατικό πιστωτικό ίδρυµα. Τυχόν συµ-
βατικές ρήτρες που ενεργοποιούνται σε περίπτωση πτώ-
χευσης ή αφερεγγυότητας ή επέλευσης άλλου γεγονό-
τος που χαρακτηρίζεται ως «πιστωτικό γεγονός» ή ισο-
δύναµο της αφερεγγυότητας δεν ενεργοποιούνται ως

προς το µεταβατικό πιστωτικό ίδρυµα και η συνδροµή
των σχετικών όρων κρίνεται στο πρόσωπο του µεταβατι-
κού πιστωτικού ιδρύµατος και όχι του υπό ειδική εκκαθά-
ριση.

9. Το µεταβατικό πιστωτικό ίδρυµα που συστήνεται
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν
µπορεί να λειτουργήσει για διάστηµα πέραν των δύο (2)
ετών. Για λόγους χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας, µε
απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, κατόπιν εισήγη-
σης της Τράπεζας της Ελλάδος, το διάστηµα αυτό µπο-
ρεί να παρατείνεται για ένα (1) ακόµη έτος.

Άρθρο 63ΣΤ
Πώληση µετοχών του µεταβατικού 

πιστωτικού ιδρύµατος

1. Η πώληση του συνόλου των µετοχών του µεταβατι-
κού πιστωτικού ιδρύµατος γίνεται µε πλειστηριασµό,
που προκηρύσσει το διοικητικό συµβούλιο, ύστερα από
εκτίµηση που διενεργεί ανεξάρτητος οίκος, οριζόµενος
από το διοικητικό συµβούλιο. 

2. Τα κριτήρια επιλογής του πλειοδότη είναι το προ-
σφερόµενο τίµηµα, η αξιολόγηση του προγράµµατος ε-
πιχειρηµατικής δραστηριότητας, η καταλληλότητα και
οικονοµική φερεγγυότητα των υποψήφιων αγοραστών
και η διατήρηση θέσεων εργασίας. 

3. Το διοικητικό συµβούλιο δύναται να επαναλαµβάνει
τον πλειστηριασµό, εάν αυτός αποβεί άκαρπος. Σε κάθε
περίπτωση η διαδικασία πώλησης των µετοχών του µε-
ταβατικού πιστωτικού ιδρύµατος ολοκληρώνεται εντός
διετίας από την έκδοση της απόφασης µεταβίβασης και
σε κάθε περίπτωση εντός της ενδεχόµενης παράτασης
λειτουργίας του µεταβατικού πιστωτικού ιδρύµατος σύµ-
φωνα µε την απόφαση του τελευταίου εδαφίου της πα-
ραγράφου 9 του άρθρου 63Ε. Σε περίπτωση αποτυχίας
του πλειστηριασµού ή την πάροδο άπρακτης της ως άνω
προθεσµίας ή µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών,
κατόπιν εισήγησης της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία
µπορεί να ληφθεί κατά πάντα χρόνο εφόσον έχει κατα-
στεί αδύνατη η πραγµατοποίηση του σκοπού του µετα-
βατικού πιστωτικού ιδρύµατος, το µεταβατικό πιστωτικό
ίδρυµα λύεται αυτοδικαίως και εκκαθαρίζεται σύµφωνα
µε το άρθρο 68. To προϊόν της εκκαθάρισης που αντι-
στοιχεί σε εισφερθέντα περιουσιακά στοιχεία του µετα-
βιβάζοντος πιστωτικού ιδρύµατος περιέρχεται σε αυτό,
αφού προηγουµένως αφαιρεθεί κάθε ποσό κρατικής ενί-
σχυσης που έλαβε το µεταβατικό πιστωτικό ίδρυµα κατά
τη διάρκεια λειτουργίας του. Κατά την πώληση του µετα-
βατικού πιστωτικού ιδρύµατος ή την υποχρεωτική λύση
αυτού το Ελληνικό Δηµόσιο ικανοποιείται προνοµιακά
και κατ’ απόλυτη προτεραιότητα, πριν από κάθε άλλη α-
ξίωση. 

4. Η εξειδίκευση των κριτηρίων της παραγράφου 2, η
διαδικασία και οι λοιποί όροι του διαγωνισµού και της κα-
τακύρωσης καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Οι-
κονοµικών, κατόπιν εισήγησης της Τράπεζας της Ελλά-
δος. 

Άρθρο 63Ζ
Αποζηµίωση 

Αν κάποιος µέτοχος ή πιστωτής πιστωτικού ιδρύµατος
θεωρήσει ότι, ως συνέπεια της εφαρµογής ενός µέτρου
εξυγίανσης από τα προβλεπόµενα στα άρθρα 63Β έως
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63E, η οικονοµική του θέση έχει επιδεινωθεί σε σχέση
µε αυτή στην οποία θα βρισκόταν εάν το πιστωτικό ίδρυ-
µα ετίθετο άµεσα σε ειδική εκκαθάριση πριν από την ε-
φαρµογή ενός τέτοιου µέτρου, ο εν λόγω µέτοχος ή πι-
στωτής δικαιούται να ζητήσει αποζηµίωση ύψους τέτοι-
ου που να τον αποκαθιστά στη θέση που θα είχε αν γινό-
ταν απευθείας ειδική εκκαθάριση. Τα κριτήρια αποτίµη-
σης που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου
63Δ εφαρµόζονται προκειµένου να καθορισθεί εάν υ-
πήρξε πράγµατι χειροτέρευση θέσης. Αρµόδιο δικαστή-
ριο ορίζεται το Πολυµελές Πρωτοδικείο Αθηνών.»

Άρθρο 5

Το άρθρο 68 του ν. 3601/2007 αντικαθίσταται ως εξής: 

« Άρθρο 68
Ειδική εκκαθάριση πιστωτικών ιδρυµάτων

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 3458/2006
(Α΄ 94 ) και του άρθρου 63Ε:
α) Πιστωτικό ίδρυµα δεν δύναται να κηρυχθεί σε πτώ-

χευση ούτε είναι δυνατόν να ανοίξει επ’ αυτού διαδικα-
σία συνδιαλλαγής.
β) Στην περίπτωση που ανακαλείται η άδεια λειτουρ-

γίας πιστωτικού ιδρύµατος σύµφωνα µε το άρθρο 8, αυ-
τό τίθεται υποχρεωτικώς υπό ειδική εκκαθάριση µε από-
φαση της Τράπεζας της Ελλάδος. 
γ) Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης, τη διοίκηση του

πιστωτικού ιδρύµατος αναλαµβάνει ο οριζόµενος από
την Τράπεζα της Ελλάδος ειδικός εκκαθαριστής.
δ) Ο ειδικός εκκαθαριστής υπόκειται στον έλεγχο και

την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία δύνα-
ται να τον αντικαθιστά κατά πάντα χρόνο.
ε) Από την κοινοποίηση στο πιστωτικό ίδρυµα της από-

φασης περί ειδικής εκκαθάρισης, το πιστωτικό ίδρυµα α-
παγορεύεται να δέχεται καταθέσεις. Η Τράπεζα της Ελ-
λάδος δύναται να περιορίζει και άλλες εργασίες του υπό
ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύµατος.
στ) Με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος δύναται,

µέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών εκκαθάρισης και
χάριν προστασίας της χρηµατοοικονοµικής σταθερότη-
τας και ενίσχυσης της εµπιστοσύνης του κοινού στο εγ-
χώριο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, να υποχρεωθεί ο ει-
δικός εκκαθαριστής στη µεταβίβαση περιουσιακών στοι-
χείων του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύµατος
σε άλλο πιστωτικό ίδρυµα ή σε µεταβατικό πιστωτικό ί-
δρυµα κατά το άρθρο 63Ε. Στην περίπτωση αυτή, οι δια-
τάξεις του άρθρου 63Δ εφαρµόζονται ανάλογα. 
ζ) Ο ειδικός εκκαθαριστής ευθύνεται µόνο για δόλο και

βαρειά αµέλεια. Δεν προσωποκρατείται ούτε υπέχει ο-
ποιαδήποτε ποινική, αστική ή άλλη ευθύνη για χρέη του
υπό εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύµατος που γεννήθηκαν
πριν από το διορισµό του, ανεξάρτητα από το χρόνο βε-
βαίωσής τους.
η) Η αµοιβή του εκκαθαριστή και τα έξοδα διαδικασίας

καταβάλλονται από το υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικό
ίδρυµα. Σε περίπτωση αδυναµίας του πιστωτικού ιδρύµα-
τος να καταβάλει το σύνολο ή µέρος της δαπάνης, η
Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να αναλάβει τη σχετική υ-
ποχρέωση. 
θ) Οι διατάξεις για τις εποπτικές αρµοδιότητες της

Τράπεζας της Ελλάδος έναντι του πιστωτικού ιδρύµατος
και τις αντιστοιχούσες σε αυτές υποχρεώσεις του τε-

λευταίου δεν παραβλάπτονται εκ της υπαγωγής του σε
ειδική εκκαθάριση, του εποπτικού ρόλου της Τράπεζας
της Ελλάδος και των αρµοδιοτήτων, εποπτικών και κυ-
ρωτικών, προσαρµοζοµένων καταλλήλως στους σκο-
πούς και τις ανάγκες της ειδικής εκκαθάρισης.
ι) Τα στελέχη και οι απασχολούµενοι στο πιστωτικό ί-

δρυµα υποχρεούνται να συµπράττουν µε τον ειδικό εκ-
καθαριστή, τα όργανα της ειδικής εκκαθάρισης και το Τα-
µείο Εγγύησης Καταθέσεων, Επενδύσεων και Εξυγίαν-
σης και να ακολουθούν τις οδηγίες και υποδείξεις της
Τράπεζας της Ελλάδος για τη διασφάλιση της οµαλής
εκκαθάρισης του πιστωτικού ιδρύµατος και την ικανοποί-
ηση του δηµόσιου συµφέροντος. Σε περίπτωση µη συµ-
µόρφωσης, η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να επιβάλ-
λει στους παραβάτες, πέραν των κυρώσεων που µπορεί
να επιβάλλει στο πιστωτικό ίδρυµα κατά την ισχύουσα
νοµοθεσία, και πρόστιµο υπέρ του Ελληνικού Δηµοσίου
ποσού µέχρι τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ, το ο-
ποίο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής. 

2. Με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος µπορεί να
εξειδικεύονται οι όροι εφαρµογής του παρόντος άρθρου.
Στην ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύµατος εφαρµό-
ζονται συµπληρωµατικώς και στο µέτρο που δεν αντίκει-
ται στο παρόν άρθρο όπως αυτό εξειδικεύεται µε την α-
νωτέρω απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος, οι διατά-
ξεις του Πτωχευτικού Κώδικα.

3. Tα ανήκοντα στους πελάτες του πιστωτικού ιδρύµα-
τος χρηµατοπιστωτικά µέσα, σε υλική ή άυλη µορφή,
που κατέχει, άµεσα ή έµµεσα, το πιστωτικό ίδρυµα, επί
των οποίων η απαίτηση των πελατών επαληθεύεται µε
βάση τις εγγραφές στα βιβλία και στοιχεία του πιστωτι-
κού ιδρύµατος, καθώς και µε κάθε άλλο έγγραφο απο-
δεικτικό µέσο, καθώς και το περιεχόµενο των τραπεζι-
κών θυρίδων, αποχωρίζονται από την προς διανοµή εται-
ρική περιουσία και αποδίδονται στους δικαιούχους τους,
εκτός εάν: 

(α) έχει συσταθεί επ’ αυτών ενέχυρο, οπότε παραδίδο-
νται στον ενεχυρούχο δανειστή ή 

(β) υφίσταται απαίτηση του πιστωτικού ιδρύµατος κα-
τά των δικαιούχων, οπότε συµψηφίζονται οι αντίθετες ο-
µοειδείς απαιτήσεις.»

Άρθρο 6

Το άρθρο 69 του ν. 3601/2007 αντικαθίσταται ως εξής: 

« Άρθρο 69
Επιµέτρηση - Είσπραξη προστίµων - Δηµοσιοποίηση

αποφάσεων της Τράπεζας της Ελλάδος
περί επιβολής κυρώσεων - Αστική ευθύνη

του προσωπικού της Τράπεζας της Ελλάδος

1. Κατά την επιµέτρηση των προστίµων και λοιπών κυ-
ρώσεων που επιβάλλονται από την Τράπεζα της Ελλά-
δος λαµβάνονται υπόψη, ιδίως, το είδος και η βαρύτητα
της παράβασης, η επίπτωση της παράβασης στην εύρυθ-
µη λειτουργία του πιστωτικού ή χρηµατοδοτικού ιδρύµα-
τος, η τυχόν καθ’ υποτροπή τέλεση παραβάσεων του πα-
ρόντος νόµου, η ανάγκη πρόληψης παρόµοιων παραβά-
σεων, καθώς και οι τυχόν αρνητικές επιπτώσεις επί των
συναλλασσοµένων µε το πιστωτικό ή χρηµατοδοτικό ί-
δρυµα.

2. Τα διοικητικά πρόστιµα που επιβάλλονται από την
Τράπεζα της Ελλάδος καταβάλλονται εντός προθεσµίας
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οριζόµενης µε γενικής ισχύος απόφασή της, αποτελούν
έσοδα του Δηµοσίου και εισπράττονται κατά τις διατά-
ξεις περί εισπράξεως δηµοσίων εσόδων.

3. Οι αποφάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος, που εκδί-
δονται µε βάση τα άρθρα 63, 63Α, 63Γ, 63Δ, 63Ε και 68
του παρόντος νόµου, δηµοσιεύονται αυθηµερόν στην Ε-
φηµερίδα της Κυβερνήσεως και στον ιστότοπο της Τρά-
πεζας της Ελλάδος.

4. Οι αποφάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος µε τις ο-
ποίες επιβάλλονται κυρώσεις µπορεί να δηµοσιοποιού-
νται, για την ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά, εφό-
σον αυτή κρίνει ότι η σχετική δηµοσιοποίηση δεν συνδέ-
εται µε τις εποπτικές απαιτήσεις που θεσπίζονται µε τον
παρόντα νόµο και δεν είναι πιθανό να δηµιουργήσει κίν-
δυνο σοβαρής διατάραξης των χρηµατοπιστωτικών αγο-
ρών ή δυσανάλογης ζηµίας στα ενδιαφερόµενα µέρη.

5. Ο Διοικητής, οι Υποδιοικητές, τα µέλη συλλογικών
οργάνων και το εν γένει προσωπικό της Τράπεζας της
Ελλάδος δεν ευθύνονται αστικά έναντι τρίτων για πρά-
ξεις ή παραλείψεις κατά την άσκηση των καθηκόντων
τους εντός των κατά τον παρόντα νόµο αρµοδιοτήτων
τους, καθώς επίσης εντός των λοιπών αρµοδιοτήτων τις
οποίες ασκεί η Τράπεζα της Ελλάδος κατ’ ανάθεση δη-
µόσιας εξουσίας, εκτός εάν τα υπαίτια πρόσωπα βαρύ-
νονται µε βαρειά αµέλεια ή δόλο.»

Άρθρο 7
Τροποποιήσεις του ν. 3746/2009 

1. α. Στην παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3746/2009 προ-
στίθεται περίπτωση γ΄ ως εξής:

« (γ) η χρηµατοδότηση των πιστωτικών ιδρυµάτων για
τους σκοπούς των άρθρων 63Δ και 63Ε του ν. 3601/
2007, σύµφωνα µε το άρθρο 13Α. »
β. Η παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3746/2009 αντικαθί-

σταται ως εξής:
«6. Το ενεργητικό του ΤΕΚΕ που τίθεται προς εξυπη-

ρέτηση του σκοπού της περίπτωσης α΄ της παραγράφου
2 («Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων»), το ενεργητικό του
ΤΕΚΕ που τίθεται προς εξυπηρέτηση του σκοπού της πε-
ρίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 («Σκέλος Κάλυψης Ε-
πενδύσεων») και το ενεργητικό του ΤΕΚΕ που τίθεται
προς εξυπηρέτηση του σκοπού της περίπτωσης γ΄ της
παραγράφου 2 («Σκέλος Εξυγίανσης») είναι σαφώς δια-
κριτά µεταξύ τους και αποτελούν αυτοτελή σύνολα περι-
ουσίας, κάθε ένα εκ των οποίων χρησιµοποιείται απο-
κλειστικά για την εκπλήρωση των σκοπών τους οποίους
εξυπηρετεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νό-
µου.» 

2. Μετά την παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 3746/2009 προ-
στίθεται παράγραφος 2α, ως εξής:

«2α. Στο Σκέλος Εξυγίανσης του ΤΕΚΕ συµµετέχουν
υποχρεωτικά όλα τα κατά την έννοια της περίπτωσης α΄
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3601/2007 πιστωτικά ι-
δρύµατα, τα οποία έχουν λάβει άδεια λειτουργίας στην
Ελλάδα, πλην των περιπτώσεων της παραγράφου 2 του
άρθρου 3 του ως άνω νόµου.»

3. α. Στο τέλος της περίπτωσης α΄ της παρ. 3 του άρ-
θρου 4 του ν. 3746/2009 προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

«Για τα παραπάνω δάνεια µπορεί να παρέχεται η εγ-
γύηση του Ελληνικού Δηµοσίου.»
β. Η υποπερίπτωση iv) της περίπτωσης στ΄ της παρ. 4

του άρθρου 4 του ν. 3746/2009 αντικαθίσταται ως εξής:

«iv) To Διοικητικό Συµβούλιο του ΤΕΚΕ µε αιτιολογη-
µένη απόφασή του που λαµβάνεται µε την ειδική πλειο-
ψηφία της παραγράφου 9 του άρθρου 23 του παρόντος
νόµου δύναται να αποφασίζει διαφορετικό τρόπο κατα-
βολής των εισφορών και την τοποθέτηση των διαθεσί-
µων που προορίζονται για την ασφάλιση των καταθέσε-
ων σε κινητές αξίες, κατά την έννοια του ν. 3606/2007,
κατά παρέκκλιση των διατάξεων της περίπτωσης στ΄ υ-
πό στοιχείο (i) και (ii) της παρούσας παραγράφου, εφό-
σον, κατά την εύλογη κρίση του, οι τοποθετήσεις αυτές
παρέχουν ισοδύναµη ασφάλεια και µπορούν να ρευστο-
ποιηθούν άµεσα.» 
γ. Η παρ. 16 του άρθρου 4 του ν. 3746/2009 αντικαθί-

σταται ως εξής: 
«16. Οι καταθέσεις των καταθετών οι οποίες είναι εγ-

γυηµένες έως του ποσού που αναφέρεται στην παρά-
γραφο 2 του άρθρου 9 τυγχάνουν, ως τάξη πιστωτών,
προνοµιακής κατάταξης σε σχέση µε κάθε άλλη απαίτη-
ση και θα κατατάσσονται ως η πρώτη τάξη πιστωτών
σύµφωνα µε κάθε εφαρµοστέα διάταξη του Πτωχευτι-
κού νόµου, νόµου περί Εκκαθάρισης, του Κώδικα Πολιτι-
κής Δικονοµίας και κάθε άλλης σχετικής διατάξεως, µε
την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 13Α. Το
Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων του ΤΕΚΕ αποκτά αυτοδι-
καίως, κατά την ίδια σειρά κατάταξης που ορίζεται παρα-
πάνω, απαιτήσεις κατά του περιελθόντος σε αδυναµία
πιστωτικού ιδρύµατος για ποσά που καταβάλλονται σε
καταθέτες-πελάτες του εν λόγω πιστωτικού ιδρύµατος,
καθώς και από το Πρόσθετο Κεφάλαιο Κάλυψης Καταθέ-
σεων πέραν της ατοµικής µερίδας του περιελθόντος σε
αδυναµία πιστωτικού ιδρύµατος, καθώς και για κάθε άλ-
λη δαπάνη ή ποσό, που βαρύνουν το Σκέλος Κάλυψης
Καταθέσεων του ΤΕΚΕ και συνδέονται µε τη διαδικασία
καταβολής αποζηµιώσεων.»

4. Στην περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 9 του
ν. 3746/2009 διαγράφονται οι λέξεις «σύµφωνα µε το
άρθρο 6 του ν. 3714/2008 (Α΄ 231)» 

5. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρ-
θρου 13 του ν. 3746/2009, προστίθενται οι λέξεις: «εν ό-
λω ή εν µέρει». 

6. Στο τέλος του άρθρου 13 του ν. 3746/2009 προστί-
θεται άρθρο13Α ως εξής:

« Άρθρο 13Α
Σκέλος Εξυγίανσης

1. Το Σκέλος Εξυγίανσης παρέχει χρηµατοδότηση:
α. σε πιστωτικό ίδρυµα κατ’ εφαρµογή των διατάξεων

του άρθρου 63Δ του ν. 3601/2007,
β. σε µεταβατικό πιστωτικό ίδρυµα κατ΄ εφαρµογή των

διατάξεων του άρθρου 63Ε του ν. 3601/2007.
2. Τα πιστωτικά ιδρύµατα που συµµετέχουν στο Σκέ-

λος Εξυγίανσης υποχρεούνται να καταβάλουν εισφο-
ρές. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, κατόπιν
εισήγησης της Τράπεζας της Ελλάδος, καθορίζεται το ύ-
ψος των εισφορών, το οποίο ανέρχεται σε ποσοστό
0,2% επί των τηρούµενων σε κάθε πιστωτικό ίδρυµα κα-
ταθέσεων, καθώς και ο τρόπος καταβολής τους. Μεταβα-
τικά πιστωτικά ιδρύµατα κατά την έννοια του άρθρου
63Ε του ν. 3601/2007 εξαιρούνται από την παραπάνω υ-
ποχρέωση. 

3. Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος άρθρου το
κεφάλαιο που απαιτείται για το σχηµατισµό του Σκέλους
Εξυγίανσης δύναται να καταβληθεί υπό µορφή δανείου
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από το Ελληνικό Δηµόσιο ή από κρατικά νοµικά πρόσω-
πα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου µε την εγγύηση του Ελ-
ληνικού Δηµοσίου. Με απόφαση του Υπουργού Οικονο-
µικών, καθορίζεται το χρονικό διάστηµα εφαρµογής του
προηγούµενου εδαφίου, οι όροι χορήγησης και αποπλη-
ρωµής του δανείου, οι όροι χορήγησης εγγυήσεων και
κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια.

4. Εάν κατά την ισχύ της παραγράφου 3, ενεργοποιη-
θεί το Σκέλος Εξυγίανσης για τους σκοπούς των άρθρων
63Δ και 63Ε του ν. 3601/2007, σε περίπτωση ειδικής εκ-
καθάρισης το Σκέλος Εξυγίανσης ικανοποιείται κατ’ από-
λυτη προτεραιότητα έναντι κάθε άλλης αξίωσης.»

7. Η παράγραφος 3 του άρθρου 20 του ν. 3746/2009 α-
ντικαθίσταται ως εξής: 

«3. Με την επιφύλαξη του στοιχείου iii της περίπτωσης
στ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 4 και της παραγρά-
φου 10 του άρθρου 7 του παρόντος νόµου, το ΤΕΚΕ υ-
ποκαθίσταται στα δικαιώµατα των αποζηµιωθέντων κα-
ταθετών και επενδυτών- πελατών και για ποσό ίσο προς
τις πληρωµές του προς αυτούς και ικανοποιείται προνο-
µιακά κατά τη διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης των πι-
στωτικών ιδρυµάτων από το προϊόν της εκκαθάρισης. Σε
περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης, το ΤΕΚΕ κατατάσ-
σεται στη σειρά που προβλέπεται από την εκάστοτε ι-
σχύουσα νοµοθεσία για τις απαιτήσεις του Συνεγγυητι-
κού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών
του ν. 2533/1997 κατά οφειλέτη-ΕΠΕΥ, όπως ισχύει.»

8. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 3746/
2009 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Για την εξέταση και λήψη αποφάσεως για την παροχή
χρηµατοδότησης προς πιστωτικά ιδρύµατα κατά το άρ-
θρο 13Α, το Διοικητικό Συµβούλιο του ΤΕΚΕ συγκροτεί-
ται από πέντε µέλη, δηλαδή τον ως άνω Πρόεδρο του Δι-
οικητικού Συµβουλίου, το µέλος που προέρχεται από το
Υπουργείο Οικονοµικών και τα τρία µέλη που προέρχο-
νται από την Τράπεζα της Ελλάδος.»

9. Όπου στις διατάξεις του παρόντος νόµου αναφέρε-
ται το «Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων»
νοείται το «Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων -Επενδύσεων
και Εξυγίανσης».
Όπου στις διατάξεις του παρόντος νόµου αναφέρεται

ο Υπουργός Οικονοµίας και Οικονοµικών νοείται ο
Υπουργός Οικονοµικών.

Άρθρο 8
Λοιπές διατάξεις

Τροποποιήσεις του ν. 3458/2006 και του ν. 3601/2007

1. Το τελευταίο εδάφιο του ορισµού «µέτρα εξυγίαν-
σης» του άρθρου 3 του ν. 3458/2006 αντικαθίσταται ως
εξής:

«Αυτά, σύµφωνα µε το ελληνικό δίκαιο, είναι:
α) ο διορισµός επιτρόπου στο πιστωτικό ίδρυµα από

την Τράπεζα της Ελλάδος σύµφωνα µε το άρθρο 63 του
ν. 3601/2007,
β) η παράταση από την Τράπεζα της Ελλάδος του χρό-

νου εκπλήρωσης ορισµένων ή του συνόλου των ληξιπρό-
θεσµων υποχρεώσεων πιστωτικού ιδρύµατος, σε εφαρ-
µογή του άρθρου 63Α του ν. 3601/2007,
γ) η υποχρέωση αύξησης µετοχικού κεφαλαίου πιστω-

τικού ιδρύµατος σύµφωνα µε το άρθρο 63Γ του ν. 3601/
2007,
δ) η µεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων πιστωτικού ι-

δρύµατος σε εφαρµογή του άρθρου 63Δ του ν. 3601/
2007,

ε) η σύσταση µεταβατικού πιστωτικού ιδρύµατος σύµ-
φωνα µε το άρθρο 63Ε του ν. 3601/2007,
στ) κάθε άλλο µέτρο που προβλέπεται από τις ισχύου-

σες διατάξεις που έχει ως περιεχόµενο τα «µέτρα εξυ-
γίανσης», όπως αυτά ορίζονται παραπάνω.»

2. Όπου στο ν. 3601/2007 γίνεται αναφορά στις παρα-
γράφους 4 και 5 του άρθρου 62 του νόµου αυτού, από
την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου νοούνται ως α-
ναφορές στις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 62 του ί-
διου νόµου.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 
ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΑΝΑΛΗΨΗ, ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ
ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ 
(ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ 2009/110/ΕΚ)

Άρθρο 9
Σκοπός 

Με τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 30 του παρόντος
Κεφαλαίου σκοπείται η ενσωµάτωση στην ελληνική νο-
µοθεσία των διατάξεων της Οδηγίας 2009/110/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης
Σεπτεµβρίου 2009 «για την ανάληψη, άσκηση και προλη-
πτική εποπτεία της δραστηριότητας ιδρύµατος ηλεκτρο-
νικού χρήµατος, την τροποποίηση των Οδηγιών 2005/
60/ΕΚ και 2006/48/ΕΚ και την κατάργηση της Οδηγίας
2000/46/ΕΚ (ΕΕ L 267)». 

Άρθρο 10
(Άρθρο 2 της Οδηγίας)

Ορισµοί 

Για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος Κεφα-
λαίου νοούνται ως:

1. «Ηλεκτρονικό χρήµα»: οποιαδήποτε νοµισµατική α-
ξία αποθηκευµένη σε ηλεκτρονικό, συµπεριλαµβανοµέ-
νου µαγνητικού, υπόθεµα, που εµφανίζεται ως απαίτηση
έναντι του εκδότη ηλεκτρονικού χρήµατος, η οποία έχει
εκδοθεί κατόπιν παραλαβής χρηµατικού ποσού για το
σκοπό της πραγµατοποίησης πράξεων πληρωµών όπως
ορίζονται στο άρθρο 4 παρ. 5 του ν. 3862/2010 (Α΄ 113)
και γίνεται δεκτή από άλλα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα
πέραν του εκδότη. 

2. «Εκδότες ηλεκτρονικού χρήµατος»: οι κατηγορίες
εκδοτών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρ-
θρου 11 και τα νοµικά πρόσωπα που τυγχάνουν εξαίρε-
σης δυνάµει του άρθρου 19. 

3.  «Ίδρυµα ηλεκτρονικού χρήµατος»: νοµικό πρόσωπο
που έχει λάβει άδεια, δυνάµει των διατάξεων των άρ-
θρων 12 έως 19, να εκδίδει ηλεκτρονικό χρήµα. 

4. «Μέσος όρος ηλεκτρονικού χρήµατος σε κυκλοφο-
ρία»: ο µέσος όρος του συνολικού όγκου των χρηµατοοι-
κονοµικών υποχρεώσεων που συνδέονται µε το ηλε-
κτρονικό χρήµα, το οποίο έχει εκδοθεί, από το ίδρυµα η-
λεκτρονικού χρήµατος, όπως διαµορφώνεται στο τέλος
κάθε ηµερολογιακής ηµέρας κατά τους προηγούµενους
έξι ηµερολογιακούς µήνες. Οι ηµερολογιακοί µήνες υπο-
λογίζονται την πρώτη ηµερολογιακή ηµέρα εκάστου η-
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µερολογιακού µήνα. Ο µέσος όρος ηλεκτρονικού χρήµα-
τος σε κυκλοφορία που προκύπτει κατά τα ανωτέρω ι-
σχύει για τον εν λόγω ηµερολογιακό µήνα. 

5. «Αντιπρόσωπος»: Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που
διανέµει και εξαργυρώνει ηλεκτρονικό χρήµα εξ ονόµα-
τος ενός εκδότη ηλεκτρονικού χρήµατος.

6. «Ειδικά προπληρωµένα µέσα»: Τα µέσα που έχουν
σχεδιασθεί για την αντιµετώπιση συγκεκριµένων ανα-
γκών, τα οποία µπορούν να χρησιµοποιηθούν εντός «πε-
ριορισµένου δικτύου». Τα εν λόγω ειδικά προπληρωµένα
µέσα χρησιµοποιούνται µόνο για την αγορά αγαθών και
υπηρεσιών σε συγκεκριµένο κατάστηµα ή σε συγκεκρι-
µένη αλυσίδα καταστηµάτων ή για την αγορά περιορι-
σµένου φάσµατος αγαθών ή υπηρεσιών, ανεξάρτητα α-
πό το µέρος όπου βρίσκεται το σηµείο πώλησης. 

Άρθρο 11
(Άρθρο 1 της Οδηγίας)

Πεδίο εφαρµογής και εξαιρέσεις

1. Με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου θεσπίζο-
νται οι κανόνες για την άσκηση της δραστηριότητας της
έκδοσης ηλεκτρονικού χρήµατος και ορίζονται οι ακό-
λουθες πέντε κατηγορίες εκδοτών ηλεκτρονικού χρήµα-
τος:
α) τα πιστωτικά ιδρύµατα κατά την έννοια της παρα-

γράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 3601/2007 (Α΄ 178), όπως
ισχύει, περιλαµβανοµένων των, κατά την έννοια της πα-
ραγράφου 3 του ίδιου άρθρου, εντός της Ευρωπαϊκής Έ-
νωσης υποκαταστηµάτων πιστωτικών ιδρυµάτων µε έ-
δρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύµφωνα µε τα ορι-
ζόµενα στο άρθρο 38 της Οδηγίας 2006/48/ΕΚ·
β) τα ιδρύµατα ηλεκτρονικού χρήµατος, κατά την έν-

νοια της περίπτωσης 3 του άρθρου 10, συµπεριλαµβανο-
µένων, σύµφωνα µε το άρθρο 18, των εντός της Ευρω-
παϊκής Ένωσης υποκαταστηµάτων ιδρυµάτων ηλεκτρο-
νικού χρήµατος µε έδρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης·
γ) τα γραφεία ταχυδροµικών επιταγών τα οποία εξου-

σιοδοτούνται, βάσει της εθνικής νοµοθεσίας, να εκδί-
δουν ηλεκτρονικό χρήµα·
δ) η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, και οι εθνικές κε-

ντρικές τράπεζες, όταν δεν ενεργούν υπό την ιδιότητά
τους ως νοµισµατικών ή άλλων δηµόσιων αρχών·
ε) τα κράτη - µέλη ή οι περιφερειακές ή τοπικές αρχές

τους όταν ενεργούν υπό την ιδιότητά τους ως δηµόσιων
αρχών.

2. Με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου θεσπίζο-
νται κανόνες για την ανάληψη, την άσκηση και την προ-
ληπτική εποπτεία της δραστηριότητας των ιδρυµάτων η-
λεκτρονικού χρήµατος.

3. α) Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου δεν εφαρ-
µόζονται σε νοµισµατικές αξίες, οι οποίες είναι αποθη-
κευµένες: 
αα) σε µέσα ή «ειδικά προπληρωµένα µέσα» που εµπί-

πτουν στην εξαίρεση της περίπτωσης ια΄ του άρθρου 3
του ν. 3862/2010· 
ββ) σε πράξεις πληρωµής της περίπτωσης ιβ΄ του άρ-

θρου 3 του ν. 3862/2010·
β) Όταν ένα ειδικό προπληρωµένο µέσο της περίπτω-

σης α΄ της παραγράφου 1 από ειδικού σκοπού εξελίσσε-
ται σε γενικού σκοπού, παύει να ισχύει η παρούσα εξαί-
ρεση και εφαρµόζονται οι διατάξεις του Κεφαλαίου αυ-
τού. 

Άρθρο 12
(Άρθρο 3 της Οδηγίας)

Ορισµός των αρµόδιων αρχών

1. Η Τράπεζα της Ελλάδος ορίζεται ως αρµόδια αρχή,
η οποία ασκεί τα καθήκοντα που προβλέπονται στις δια-
τάξεις των άρθρων 12 έως 19 του παρόντος Κεφαλαίου
και είναι υπεύθυνη για τη χορήγηση αδειών λειτουργίας
και την προληπτική εποπτεία των ιδρυµάτων ηλεκτρονι-
κού χρήµατος.

2. Τα καθήκοντα της Τράπεζας της Ελλάδος ως αρµό-
διας αρχής, που έχουν οριστεί σύµφωνα µε την ανωτέρω
παράγραφο, εµπίπτουν στην ευθύνη των αρµόδιων αρ-
χών του κράτους - µέλους καταγωγής.

3. Η εποπτική αρµοδιότητα της Τράπεζας της Ελλάδος
αφορά την εποπτεία των δραστηριοτήτων έκδοσης ηλε-
κτρονικού χρήµατος, όπως ορίζονται στο άρθρο 16 και
δεν συνεπάγεται αρµοδιότητα για την εποπτεία των λοι-
πών επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων των ιδρυµάτων η-
λεκτρονικού χρήµατος, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά
κατά νόµο. 

4. Με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος εξειδικεύο-
νται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για τη χορήγηση
άδειας λειτουργίας σε ιδρύµατα ηλεκτρονικού χρήµατος
και η εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 12 έως 19,
όπου απαιτείται.

5. Οι αρµοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος που α-
πορρέουν από τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου α-
σκούνται µε Πράξη του Διοικητή της ή εξουσιοδοτηµέ-
νου από αυτόν οργάνου. 

6. Οι αποφάσεις που εκδίδονται από την Τράπεζα της
Ελλάδος κατ’ εφαρµογή του παρόντος Κεφαλαίου υπό-
κεινται σε αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συµβουλίου
της Επικρατείας. 

Άρθρο 13 
(Άρθρο 3 της Οδηγίας)

Γενικοί κανόνες προληπτικής εποπτείας 

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος κε-
φαλαίου, οι διατάξεις των άρθρων 5 παράγραφος 1, 10
έως 15, 17 παράγραφος 7, 18, 19 και 21 έως 24 του
ν. 3862/2010 εφαρµόζονται, επίσης, στα ιδρύµατα ηλε-
κτρονικού χρήµατος. 

2. Τα ιδρύµατα ηλεκτρονικού χρήµατος ενηµερώνουν
την Τράπεζα της Ελλάδος εκ των προτέρων για οποιαδή-
ποτε ουσιαστική µεταβολή των µέτρων που λαµβάνονται
για τη διασφάλιση χρηµατικών ποσών που έχουν ληφθεί
έναντι ηλεκτρονικού χρήµατος. 

3. Φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, το οποίο έχει λάβει από-
φαση να αποκτήσει ή να διαθέσει, άµεσα ή έµµεσα, ειδι-
κή συµµετοχή κατά την έννοια της παραγράφου 13 του
άρθρου 2 του ν. 3601/2007, όπως ισχύει, σε ίδρυµα ηλε-
κτρονικού χρήµατος ή να αυξήσει περαιτέρω ή να µειώ-
σει, άµεσα ή έµµεσα, αυτή την ειδική συµµετοχή, µε α-
ποτέλεσµα η αναλογία των δικαιωµάτων ψήφου στο κε-
φάλαιο που κατέχει να ανέρχεται σε 20%, στο 1/3 ή σε
50%, ή να υπερβαίνει τα εν λόγω όρια ή να µειώνεται έ-
τσι ώστε να διαµορφώνεται σε αυτά ή το ίδρυµα ηλε-
κτρονικού χρήµατος να γίνεται ή να παύει να είναι θυγα-
τρική του, ενηµερώνει την Τράπεζα της Ελλάδος για την
πρόθεσή του αυτή πριν από την κατά τα ανωτέρω από-
κτηση, διάθεση, αύξηση ή µείωση. 
Οι υποψήφιοι αγοραστές παρέχουν στην Τράπεζα της
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Ελλάδος πληροφορίες που αναφέρουν το µέγεθος της
συµµετοχής που προτίθενται να αποκτήσουν και άλλες
σχετικές πληροφορίες, εφαρµόζοντας αναλόγως την
παράγραφο 5 του άρθρου 24 του ν. 3601/2007. 
Σε περίπτωση που η επιρροή των προσώπων αυτών εί-

ναι δυνατόν να αποβεί εις βάρος της συνετής και χρη-
στής διαχείρισης του ιδρύµατος, η Τράπεζα της Ελλάδος
εκφράζει την αντίθεσή της ή λαµβάνει τα κατάλληλα µέ-
τρα για να αντιµετωπισθεί η ως άνω επιρροή. Στα µέτρα
είναι δυνατό να περιλαµβάνονται εντολές, κυρώσεις κα-
τά των διευθυνόντων ή αναστολή της άσκησης των δι-
καιωµάτων ψήφου που απορρέουν από τη συµµετοχή
των εν λόγω προσώπων. 
Παρόµοια µέτρα εφαρµόζονται κατά των φυσικών ή

νοµικών προσώπων τα οποία δεν τηρούν την υποχρέωση
της, εκ των προτέρων, ενηµέρωσης που αναφέρεται
στην παράγραφο αυτή. 
Σε περίπτωση απόκτησης συµµετοχής παρά την αντί-

θεση της Τράπεζας της Ελλάδος, η τελευταία, ανεξάρτη-
τα από τις άλλες κυρώσεις που πρόκειται να επιβληθούν,
προβλέπει είτε την αναστολή της άσκησης των αντίστοι-
χων δικαιωµάτων ψήφου είτε την ακυρότητα ή τη δυνα-
τότητα ακύρωσης των σχετικών ψήφων. 

4. Τα ιδρύµατα ηλεκτρονικού χρήµατος δύνανται να
διανέµουν και να εξαργυρώνουν ηλεκτρονικό χρήµα µέ-
σω φυσικών ή νοµικών προσώπων τα οποία ασκούν τις
δραστηριότητες αυτές εξ ονόµατός των ιδρυµάτων ηλε-
κτρονικού χρήµατος (αντιπροσώπων). Εφόσον το ίδρυµα
ηλεκτρονικού χρήµατος επιθυµεί να διανείµει ηλεκτρονι-
κό χρήµα σε άλλο κράτος - µέλος µε πρόσληψη φυσικού
ή νοµικού προσώπου ως αντιπροσώπου, ακολουθεί τις
διαδικασίες του άρθρου 24 του ν. 3862/2010. 

5. Ανεξαρτήτως των διατάξεων της παραγράφου 4, τα
ιδρύµατα ηλεκτρονικού χρήµατος δεν εκδίδουν ηλε-
κτρονικό χρήµα µέσω αντιπροσώπων ή οποιουδήποτε
άλλου φυσικού ή νοµικού προσώπου. Τα ιδρύµατα ηλε-
κτρονικού χρήµατος παρέχουν υπηρεσίες πληρωµών, ό-
πως ορίζεται στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του
άρθρου 16, µέσω αντιπροσώπων, µόνον εφόσον πληρού-
νται οι προϋποθέσεις του άρθρου 17 του ν. 3862/2010. 

Άρθρο 14
(Άρθρο 4 της Οδηγίας)

Αρχικό κεφάλαιο 

1. Τα ιδρύµατα ηλεκτρονικού χρήµατος ιδρύονται και
λειτουργούν µόνον µε τη µορφή ανώνυµης εταιρείας. 

2. Για τη χορήγηση από την Τράπεζα της Ελλάδος ά-
δειας λειτουργίας ιδρύµατος ηλεκτρονικού χρήµατος α-
παιτείται αρχικό κεφάλαιο ποσού τουλάχιστον τριακο-
σίων πενήντα χιλιάδων (350.000) ευρώ.

3. Το αρχικό κεφάλαιο αποτελείται από το καταβεβλη-
µένο κεφάλαιο και τη διαφορά από έκδοση µετοχών υ-
πέρ το άρτιο, όπως αυτά ορίζονται µε τις διατάξεις των
παραγράφων 1 και 2 του υπο-τµήµατος Α1 του τµήµατος
Α του κεφαλαίου Ι της ΠΔ/ΤΕ 2630/29.10.2010 (Β΄
1714), αντίστοιχα.

Άρθρο 15
(Άρθρο 5 της Οδηγίας)

Ίδια κεφάλαια 

1. Τα ίδια κεφάλαια του ιδρύµατος ηλεκτρονικού χρή-
µατος, όπως ορίζονται µε τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ι,

εξαιρουµένου του τµήµατος Δ, του Κεφαλαίου ΙΙΙ και του
Κεφαλαίου IV της ΠΔ/ΤΕ 2630/2010 δεν επιτρέπεται να
υπολείπονται του µεγαλύτερου ποσού που προβλέπεται
στις παραγράφους από 2 έως 4 του παρόντος άρθρου ή
στην παράγραφο 2 του άρθρου 13. 

2. α) Για τις δραστηριότητες που ορίζονται στην περί-
πτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 16, οι κεφαλαι-
ακές απαιτήσεις ιδρύµατος ηλεκτρονικού χρήµατος υπο-
λογίζονται µε τη µέθοδο B΄ που αναφέρεται στις παρα-
γράφους 1 και 2 του άρθρου 8 του ν. 3862/2010, σύµφω-
να µε τα οριζόµενα στο τµήµα Α του κεφαλαίου ΙΙΙ της
ΠΔ/ΤΕ 2628/30.9.2010 (Β΄ 1677).
β) Για τις δραστηριότητες έκδοσης ηλεκτρονικού χρή-

µατος, τα απαιτούµενα ίδια κεφάλαια ιδρύµατος ηλε-
κτρονικού χρήµατος υπολογίζονται σύµφωνα µε τη «µέ-
θοδο Δ», η οποία ορίζεται ως το ισόποσο τουλάχιστον
του 2% του µέσου όρου ηλεκτρονικού χρήµατος σε κυ-
κλοφορία.
Τα ίδια κεφάλαια των ιδρυµάτων ηλεκτρονικού χρήµα-

τος υπερβαίνουν ή είναι ίσα του ποσού των κεφαλαια-
κών απαιτήσεων που προκύπτουν από την εφαρµογή
των ανωτέρω διατάξεων της παρούσας παραγράφου σε
κάθε χρονική στιγµή. 

3. Όταν τα ιδρύµατα ηλεκτρονικού χρήµατος ασκούν
οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες της περίπτωσης α΄
της παραγράφου 1 του άρθρου 16 ή οποιαδήποτε από τις
δραστηριότητες των περιπτώσεων β΄ έως ε΄ της ίδιας
παραγράφου, έτσι ώστε να µην είναι εφικτό να ορισθεί
εκ των προτέρων το ποσό του ηλεκτρονικού χρήµατος
σε κυκλοφορία, η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να επι-
τρέπει στα ιδρύµατα αυτά να υπολογίσουν τα ίδια κεφά-
λαιά τους ως εξής: 
Τα εν λόγω ιδρύµατα εφαρµόζουν την υπόθεση ότι έ-

να αντιπροσωπευτικό ποσό των ιδίων κεφαλαίων θα χρη-
σιµοποιηθεί για τις υπηρεσίες πληρωµών, υπό την προϋ-
πόθεση ότι, µε βάση τα ιστορικά στοιχεία, αυτό το αντι-
προσωπευτικό ποσό µπορεί να εκτιµηθεί ορθά και µε
τρόπο ικανοποιητικό για την Τράπεζα της Ελλάδος. 
Εάν ένα ίδρυµα ηλεκτρονικού χρήµατος δεν έχει ακό-

µη ασκήσει δραστηριότητα για ικανό, ανάλογα µε τη µέ-
θοδο υπολογισµού κεφαλαιακών απαιτήσεων, χρονικό
διάστηµα, το οποίο µπορεί να είναι από έξι µήνες ως ένα
χρόνο, τα ίδια κεφάλαια υπολογίζονται βάσει των προ-
βλέψεων για το ηλεκτρονικό χρήµα σε κυκλοφορία που
προκύπτει από το επιχειρηµατικό του σχέδιο, µε την επι-
φύλαξη τυχόν προσαρµογών σε αυτό, κατόπιν απαίτη-
σης της Τράπεζας της Ελλάδος. 

4. Η Τράπεζα της Ελλάδος, βάσει αξιολόγησης των
διαδικασιών διαχείρισης κινδύνου, των βάσεων δεδοµέ-
νων κινδύνου ζηµίας και του συστήµατος εσωτερικού ε-
λέγχου ιδρύµατος ηλεκτρονικού χρήµατος δύναται: 
α) να απαιτεί από αυτό να διατηρεί ίδια κεφάλαια έως

και 20% περισσότερα από το ποσό που θα προέκυπτε α-
πό την εφαρµογή των µεθόδων που ορίζονται µε την πα-
ράγραφο 2 ανωτέρω και 
β) να επιτρέπει σε αυτό να διατηρεί ίδια κεφάλαια έως

και 20% χαµηλότερα, αντίστοιχα. 
5. Στις περιπτώσεις που ένα ίδρυµα ηλεκτρονικού χρή-

µατος είτε ανήκει στον ίδιο όµιλο µε άλλο ίδρυµα ηλε-
κτρονικού χρήµατος, πιστωτικό ίδρυµα, ίδρυµα πληρω-
µών, εταιρεία επενδύσεων, εταιρεία παροχής επενδυτι-
κών υπηρεσιών, ανώνυµη εταιρεία διαχείρισης αµοιβαί-
ων κεφαλαίων, οργανισµό συλλογικών επενδύσεων ή α-
σφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση, είτε ασκεί
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δραστηριότητες άλλες από την έκδοση ηλεκτρονικού
χρήµατος, δεν επιτρέπεται η πολλαπλή χρήση στοιχείων
επιλέξιµων ως ίδια κεφάλαια.

6. Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 31
του ν. 3601/2007, η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να ε-
ξαιρεί από την εφαρµογή των παραγράφων 2 και 3 του
παρόντος άρθρου τα ιδρύµατα ηλεκτρονικού χρήµατος
τα οποία συµπεριλαµβάνονται στην εποπτεία σε ενοποι-
ηµένη βάση των µητρικών πιστωτικών ιδρυµάτων, σύµ-
φωνα µε τον ίδιο νόµο. 

7. Εξουσιοδοτείται η Τράπεζα της Ελλάδος για τη λή-
ψη των απαιτούµενων µέτρων ώστε να αποτραπεί η πολ-
λαπλή χρήση των στοιχείων ιδίων κεφαλαίων των ιδρυ-
µάτων ηλεκτρονικού χρήµατος, καθώς και για τη θεσµο-
θέτηση κάθε απαιτούµενης προσαρµογής αναφορικά µε
τα ίδια κεφάλαια.

Άρθρο 16
(Άρθρο 6 της Οδηγίας)
Λοιπές δραστηριότητες

1. Εκτός από την έκδοση ηλεκτρονικού χρήµατος, τα ι-
δρύµατα ηλεκτρονικού χρήµατος µπορούν να ασκούν ο-
ποιαδήποτε από τις ακόλουθες δραστηριότητες: 
α) Την παροχή των υπηρεσιών πληρωµών που αναφέ-

ρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 4 του ν. 3862/
2010, οι οποίες δεν έχουν σχέση µε τη δραστηριότητα
της έκδοσης ηλεκτρονικού χρήµατος, τηρουµένων των
διατάξεων των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 16 του
ν. 3862/2010, οι οποίες εφαρµόζονται στα χρηµατικά πο-
σά που τυχόν λαµβάνονται για τον σκοπό αυτό.
β) Τη χορήγηση πιστώσεων σχετικών µε τις υπηρεσίες

πληρωµών που αναφέρονται στις περιπτώσεις δ΄, ε΄ και
ζ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του ν. 3862/2010, ε-
φόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται
στις παραγράφους 3 και 5 του άρθρου 16 του ιδίου ως ά-
νω νόµου.
γ) Την παροχή λειτουργικών και στενά συνδεόµενων

επικουρικών υπηρεσιών που έχουν σχέση µε την έκδοση
ηλεκτρονικού χρήµατος ή µε την κατά την περίπτωση α΄
ανωτέρω παροχή υπηρεσιών πληρωµών.
δ) Τη λειτουργία συστηµάτων πληρωµών όπως ορίζε-

ται στην παράγραφο 6 του άρθρου 4 ν. 3862/2010 και µε
την επιφύλαξη του άρθρου 25 του εν λόγω νόµου.
ε) Άλλες επιχειρηµατικές δραστηριότητες, εφόσον αυ-

τές δεν απαγορεύονται από το εθνικό δίκαιο ή το δίκαιο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Οι πιστώσεις της περίπτωσης β΄ ανωτέρω δεν χορη-

γούνται από τα ποσά που λαµβάνονται σε ανταλλαγή η-
λεκτρονικού χρήµατος και κατέχονται σύµφωνα µε την
παράγραφο 1 του άρθρου 22. 

2. Απαγορεύεται στα ιδρύµατα ηλεκτρονικού χρήµα-
τος η κατ’ επάγγελµα αποδοχή καταθέσεων, χρηµάτων ή
άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων από το κοινό, κατά την
έννοια των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 4 του
ν. 3601/2007.

3. Η παραλαβή εκ µέρους των ιδρυµάτων ηλεκτρονι-
κού χρήµατος τυχόν χρηµατικών ποσών από τους κατό-
χους ηλεκτρονικού χρήµατος ανταλλάσσεται άµεσα µε
ηλεκτρονικό χρήµα. Τα χρηµατικά αυτά ποσά δεν συνι-
στούν κατάθεση ή άλλα επιστρεπτέα κεφάλαια που λαµ-
βάνονται από το κοινό κατά την έννοια των παραγράφων
1 και 3 του άρθρου 4 του ν. 3601/2007.

Άρθρο 17
(Άρθρο 7 της Οδηγίας)
Απαιτήσεις διασφάλισης

1. Τα ιδρύµατα ηλεκτρονικού χρήµατος πρέπει να δια-
σφαλίζουν, σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων
1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 3862/2010, τα χρηµατικά πο-
σά που λαµβάνουν έναντι ηλεκτρονικού χρήµατος που έ-
χει εκδοθεί. Χρηµατικά ποσά που λαµβάνονται υπό µορ-
φή πληρωµής από µέσα πληρωµών διασφαλίζονται σε
κάθε περίπτωση όταν πιστωθούν σε λογαριασµούς πλη-
ρωµών ιδρυµάτων ηλεκτρονικού χρήµατος ή καταστούν
µε άλλο τρόπο διαθέσιµα σε ίδρυµα ηλεκτρονικού χρή-
µατος, σύµφωνα µε τις κατά περίπτωση απαιτήσεις περί
προθεσµίας εκτέλεσης, που ορίζονται στο ν. 3862/2010.
Σε κάθε περίπτωση, τα εν λόγω χρηµατικά ποσά διασφα-
λίζονται έως το αργότερο πέντε εργάσιµες ηµέρες µετά
την έκδοση ηλεκτρονικού χρήµατος, όπως αυτές ορίζο-
νται στην παράγραφο 27 του άρθρου 4 του ν. 3862/2010. 

2. Για τους σκοπούς της διασφάλισης, όπως ορίζεται
στην παράγραφο 1, ως ασφαλή, χαµηλού κινδύνου στοι-
χεία ενεργητικού νοούνται: 
α) Τα στοιχεία που εµπίπτουν σε µία από τις κατηγο-

ρίες του Πίνακα 1 της παρ. 2 του Τµήµατος Γ΄ του Πα-
ραρτήµατος Ι της ΠΔ/ΤΕ 2591/2007 (Β΄ 1759), όπως ι-
σχύει, για τα οποία η κεφαλαιακή απαίτηση ειδικού κιν-
δύνου δεν υπερβαίνει το 1,6%, αλλά που αποκλείουν άλ-
λα αποδεκτά στοιχεία κατά την έννοια της παραγράφου
5 του Τµήµατος Γ΄ του Παραρτήµατος Ι της ανωτέρω
Πράξης, καθώς και 
β) τα µερίδια σε οργανισµό συλλογικών επενδύσεων

σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) που επενδύει αποκλειστικά σε
στοιχεία ενεργητικού όπως ορίζονται στην περίπτωση
α΄ ανωτέρω. 
Σε εξαιρετικές περιστάσεις και µε επαρκή αιτιολόγη-

ση, η Τράπεζα της Ελλάδος καθορίζει, βάσει αξιολόγη-
σης της ασφαλείας, της ληκτότητας, της αξίας ή άλλης
παραµέτρου κινδύνου των στοιχείων ενεργητικού όπως
προσδιορίζονται ανωτέρω, ποιά από τα στοιχεία ενεργη-
τικού δεν συνιστούν ασφαλή, χαµηλού κινδύνου στοι-
χεία για τους σκοπούς της παραγράφου 1. 

3. Για τις δραστηριότητες που ορίζονται στην περίπτω-
ση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 16, εφαρµόζονται
οι διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 3862/2001. 

4. Για τους σκοπούς των παραγράφων 1 και 3, η Τρά-
πεζα της Ελλάδος µπορεί να καθορίζει µε απόφασή της,
τη µέθοδο που χρησιµοποιείται από τα ιδρύµατα ηλε-
κτρονικού χρήµατος για τη διασφάλιση των χρηµατικών
ποσών, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 

Άρθρο 18
(Άρθρο 8 της Οδηγίας)
Σχέσεις µε τρίτες χώρες 

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, επί των υπο-
καταστηµάτων των ιδρυµάτων ηλεκτρονικού χρήµατος
που έχουν την έδρα τους σε τρίτη χώρα και παρέχουν υ-
πηρεσίες στην Ελλάδα εφαρµόζονται οι αντίστοιχες δια-
τάξεις του άρθρου 20 του ν. 3601/2007, όπως ισχύει. 

2. Η Τράπεζα της Ελλάδος κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή τις περιπτώσεις εφαρµογής της παραγράφου
1.

3. Σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Ένωση συνάψει
συµφωνίες µε µία ή περισσότερες τρίτες χώρες για την
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εφαρµογή διατάξεων σύµφωνα µε τις οποίες διασφαλί-
ζεται ότι τα υποκαταστήµατα ιδρύµατος ηλεκτρονικού
χρήµατος που έχουν την έδρα τους εκτός της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης υπόκεινται στο ίδιο καθεστώς στο σύνολο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφαρµόζονται οι εν λόγω συµ-
φωνίες. 

Άρθρο 19
(Άρθρο 9 της Οδηγίας)
Δυνητικές εξαιρέσεις 

1. Η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να εξαιρεί νοµικά
πρόσωπα από την εφαρµογή του συνόλου ή µέρους των
διαδικασιών και των προϋποθέσεων που προβλέπονται
στα άρθρα 13,14,15 και 17 τηρουµένων σε κάθε περίπτω-
ση των διατάξεων του άρθρου 12 του παρόντος νόµου
και των άρθρων 22 και 23 του ν. 3862/2010 και να τους ε-
πιτρέπει να εγγράφονται στο µητρώο ιδρυµάτων ηλε-
κτρονικού χρήµατος, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι
κατωτέρω προϋποθέσεις:
α) όλες οι επιχειρηµατικές δραστηριότητες οδηγούν

σε µέσο όρο ηλεκτρονικού χρήµατος σε κυκλοφορία που
δεν υπερβαίνει το όριο των 5.000.000 ευρώ, και
β) κανένα από τα φυσικά πρόσωπα που είναι υπεύθυνα

για τη διαχείριση ή τη λειτουργία της επιχείρησης δεν έ-
χει καταδικαστεί για αδικήµατα σχετικά µε τη νοµιµοποί-
ηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή τη χρη-
µατοδότηση της τροµοκρατίας ή άλλα οικονοµικά εγκλή-
µατα. 
Όταν τα ιδρύµατα ηλεκτρονικού χρήµατος ασκούν ο-

ποιαδήποτε από τις δραστηριότητες της περίπτωσης α΄
της παραγράφου 1 του άρθρου 16 ή οποιαδήποτε από τις
δραστηριότητες των περιπτώσεων β΄ έως ε΄ της παρα-
γράφου 1 του ίδιου άρθρου και δεν µπορεί να ορισθεί εκ
των προτέρων το ποσό του ηλεκτρονικού χρήµατος σε
κυκλοφορία, η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να επιτρέ-
πει στα ιδρύµατα αυτά να εκτιµήσουν το όριο που ανα-
φέρεται στην προϋπόθεση της περίπτωσης α΄ ανωτέρω,
εφαρµόζοντας την υπόθεση ότι ένα αντιπροσωπευτικό
ποσό θα χρησιµοποιηθεί στις υπηρεσίες πληρωµών, εφό-
σον, µε βάση τα ιστορικά δεδοµένα, το εν λόγω αντιπρο-
σωπευτικό ποσό είναι δυνατό να υπολογισθεί σωστά και
µε τρόπο ικανοποιητικό για την Τράπεζα της Ελλάδος. 
Όταν ένα ίδρυµα ηλεκτρονικού χρήµατος δεν έχει α-

κόµη ασκήσει δραστηριότητα για επαρκές χρονικό διά-
στηµα, η ως άνω απαίτηση αξιολογείται βάσει του προ-
βλεπόµενου ηλεκτρονικού χρήµατος σε κυκλοφορία που
αποδεικνύεται από το επιχειρηµατικό του σχέδιο, µε την
επιφύλαξη τυχόν προσαρµογών σε αυτό κατόπιν απαίτη-
σης της Τράπεζας της Ελλάδος. 
Στις περιπτώσεις της εν λόγω εξαίρεσης, το ανώτατο

ποσό που αποθηκεύεται στο µέσο πληρωµών ή στον λο-
γαριασµό πληρωµών του καταναλωτή όπου είναι αποθη-
κευµένο το ηλεκτρονικό χρήµα πρέπει να είναι µέχρι 150
ευρώ. 
Νοµικά πρόσωπα που έχουν καταχωρισθεί σύµφωνα

µε την παράγραφο αυτή δεν επιτρέπεται να παρέχουν υ-
πηρεσίες πληρωµών που δεν έχουν σχέση µε ηλεκτρονι-
κό χρήµα το οποίο εκδίδεται σύµφωνα µε το παρόν άρ-
θρο. 

2. Νοµικά πρόσωπα τα οποία έχουν καταχωρισθεί σύµ-
φωνα µε την παράγραφο 1 υποχρεούνται να διατηρούν

τα κεντρικά τους γραφεία στην Ελλάδα, όπου ασκούν
πραγµατικά τις επιχειρηµατικές τους δραστηριότητες. 

3. Κάθε νοµικό πρόσωπο που αναφέρεται στην παρά-
γραφο 1 νοείται ως ίδρυµα ηλεκτρονικού χρήµατος. Ω-
στόσο, η παράγραφος 9 του άρθρου 10 του ν. 3862/2010
και το άρθρο 24 του ίδιου νόµου δεν εφαρµόζονται σε
αυτά. 

4. Τα νοµικά πρόσωπα καταχωρισµένα σύµφωνα µε
την παράγραφο 1 ανωτέρω µπορούν να ασκούν µόνο τις
δραστηριότητες των περιπτώσεων γ΄ και ε΄ της παρα-
γράφου 1 του άρθρου 16. 

5. Τα νοµικά πρόσωπα που αναφέρονται στην παρά-
γραφο 1:
α) γνωστοποιούν στην Τράπεζα της Ελλάδος κάθε µε-

ταβολή της κατάστασής τους που έχει επίπτωση στους
όρους που προβλέπονται στην παράγραφο 1, και 
β) υποβάλλουν έκθεση για το κατά µέσο όρο ηλεκτρο-

νικό χρήµα σε κυκλοφορία, τουλάχιστον µια φορά το
χρόνο, σε ηµεροµηνία που καθορίζει, µε απόφασή της, η
Τράπεζα της Ελλάδος. 

6. Υπό την προϋπόθεση ότι δεν ισχύουν πλέον οι προ-
ϋποθέσεις των παραγράφων 1, 2, και 4 και σε διάστηµα
που δεν υπερβαίνει τις τριάντα ηµερολογιακές ηµέρες,
το οικείο νοµικό πρόσωπο οφείλει να υποβάλει αίτηµα
για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ιδρύµατος ηλεκτρο-
νικού χρήµατος, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέ-
πεται στο άρθρο 12. Τα ως άνω πρόσωπα τα οποία δεν υ-
πέβαλαν αίτηµα κατά τα ανωτέρω και εντός της προανα-
φερθείσας προθεσµίας, εµπίπτουν στη διάταξη του άρ-
θρου 20 και απαγορεύεται σε αυτά να εκδίδουν ηλεκτρο-
νικό χρήµα. 

7. Η κατ’ εφαρµογή της παρούσας διάταξης παρεχόµε-
νη εξαίρεση δεν αφορά την τήρηση των διατάξεων του
ν. 3691/2008 (Α΄166), όπως εκάστοτε ισχύει. 

8. Η Τράπεζα της Ελλάδος ενηµερώνει την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή: α) για τον αριθµό των φυσικών και νοµικών
προσώπων τα οποία εµπίπτουν στο παρόν άρθρο και β)
σε ετήσια βάση, για το συνολικό ποσό ηλεκτρονικού
χρήµατος σε κυκλοφορία που έχει εκδοθεί, µε ηµεροµη-
νία αναφοράς την 31η Δεκεµβρίου. 

9. Η τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το
παρόν άρθρο, των εν γένει απαιτήσεων και περιορισµών
που καθορίζονται σε σχέση µε τη δραστηριότητα των ι-
δρυµάτων ηλεκτρονικού χρήµατος, καθώς και των λοι-
πών εκδοτών ηλεκτρονικού χρήµατος, οι οποίοι υπάγο-
νται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου, αποτελούν α-
ντικείµενο εποπτείας και ελέγχου από την Τράπεζα της
Ελλάδος. Με αποφάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος κα-
θορίζονται και εξειδικεύονται τα στοιχεία και οι πληρο-
φορίες που υποχρεούνται να της παρέχουν οι εν λόγω
εκδότες, καθώς και οι λεπτοµέρειες και η διαδικασία ε-
ξακρίβωσης της συνεχούς τήρησης των απαιτήσεων και
των σχετικών περιορισµών. 

Άρθρο 20
(Άρθρο 10 της Οδηγίας)

Απαγόρευση έκδοσης ηλεκτρονικού χρήµατος 

Με την επιφύλαξη του άρθρου 28, απαγορεύεται στα
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που δεν είναι εκδότες ηλε-
κτρονικού χρήµατος να εκδίδουν ηλεκτρονικό χρήµα. 
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Άρθρο 21
(Άρθρο 11 της Οδηγίας)
Έκδοση και εξαργύρωση

1. Οι εκδότες ηλεκτρονικού χρήµατος εκδίδουν ηλε-
κτρονικό χρήµα κατόπιν παραλαβής χρηµατικού ποσού ί-
σης αξίας. 

2. Οι εκδότες ηλεκτρονικού χρήµατος, κατόπιν αιτήσε-
ως του κατόχου ηλεκτρονικού χρήµατος, εξαργυρώ-
νουν, ανά πάσα χρονική στιγµή και στην ονοµαστική του
αξία, τη νοµισµατική αξία του ηλεκτρονικού χρήµατος. 

3. Στη σύµβαση µεταξύ του εκδότη ηλεκτρονικού χρή-
µατος και του κατόχου ηλεκτρονικού χρήµατος αναφέ-
ρονται σαφώς και εµφανώς οι όροι εξαργύρωσης, περι-
λαµβανοµένων των συναφών τελών, ο δε κάτοχος ηλε-
κτρονικού χρήµατος ενηµερώνεται για τους όρους αυ-
τούς πριν δεσµευθεί από οποιαδήποτε σύµβαση ή προ-
σφορά. 

4. Η εξαργύρωση µπορεί να υπόκειται σε τέλος µόνον
εάν αυτό αναφέρεται στη σύµβαση, όπως ορίζεται στην
παράγραφο 3, και µόνον σε οποιαδήποτε από τις ακό-
λουθες περιπτώσεις: 
α) Όταν η εξαργύρωση ζητείται πριν από τη λύση της

σύµβασης. 
β) Όταν στη σύµβαση προβλέπεται ηµεροµηνία λύσης

και ο κάτοχος ηλεκτρονικού χρήµατος έλυσε τη σύµβα-
ση πριν από την ηµεροµηνία αυτή ή 
γ) Όταν η εξαργύρωση ζητείται ένα έτος και πλέον α-

πό την ηµεροµηνία λύσης της σύµβασης. 
Οποιοδήποτε παρόµοιο τέλος ορίζεται κατ’ αναλογία

και αντίστοιχα προς το πραγµατικό κόστος που βαρύνει
τον εκδότη ηλεκτρονικού χρήµατος. 

5. Όταν η εξαργύρωση ζητείται πριν από την ηµεροµη-
νία λύσης της σύµβασης, ο κάτοχος ηλεκτρονικού χρή-
µατος µπορεί να ζητήσει να εξαργυρωθεί είτε µέρος είτε
το σύνολο του ηλεκτρονικού χρήµατος. 

6. Όταν η εξαργύρωση ζητείται κατά την ηµεροµηνία
λύσης της σύµβασης ή µέχρι ένα έτος µετά τη λύση αυ-
τής, κατόπιν αιτήσεως του κατόχου ηλεκτρονικού χρή-
µατος: 
α) Εξαργυρώνεται η συνολική ονοµαστική αξία του η-

λεκτρονικού χρήµατος, ή
β) Εάν ίδρυµα ηλεκτρονικού χρήµατος ασκεί µία ή πε-

ρισσότερες από τις δραστηριότητες υπό περίπτωση ε΄
της παραγράφου 1 του άρθρου 16 και δεν είναι γνωστό
εκ των προτέρων το τµήµα του χρηµατικού ποσού το ο-
ποίο πρόκειται να χρησιµοποιηθεί ως ηλεκτρονικό χρή-
µα, το ίδρυµα ηλεκτρονικού χρήµατος εξαργυρώνει όλα
τα χρηµατικά ποσά που απαιτεί ο κάτοχος ηλεκτρονικού
χρήµατος. 

7. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 4 έως 6, τα δι-
καιώµατα εξαργύρωσης προσώπων άλλων από τους κα-
ταναλωτές, κατά την έννοια της παραγράφου 11 του άρ-
θρου 4 του ν. 3862/2010, που αποδέχονται ηλεκτρονικό
χρήµα υπόκεινται σε σύµβαση µεταξύ των εκδοτών ηλε-
κτρονικού χρήµατος και των ιδίων. 

Άρθρο 22
(Άρθρο 12 της Οδηγίας)
Απαγόρευση τόκων

Απαγορεύεται η απόδοση τόκου ή οποιουδήποτε άλ-
λου οφέλους που έχει σχέση µε τη διάρκεια του χρονι-
κού διαστήµατος κατά το οποίο ο κάτοχος ηλεκτρονικού
χρήµατος κατέχει ηλεκτρονικό χρήµα. 

Άρθρο 23
(Άρθρο 13 της Οδηγίας)

Καταγγελίες

1. Οι κάτοχοι ηλεκτρονικού χρήµατος και τα άλλα εν-
διαφερόµενα µέρη, περιλαµβανοµένων των ενώσεων
καταναλωτών, έχουν το δικαίωµα να υποβάλλουν καταγ-
γελίες στη Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή του Υπουρ-
γείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σχετικά µε ι-
σχυρισµούς περί παραβάσεων των διατάξεων των άρ-
θρων 20 έως 26 του παρόντος Κεφαλαίου από εκδότες
ηλεκτρονικού χρήµατος. 

2. Ανάλογα µε την περίπτωση και µε την επιφύλαξη
του δικαιώµατος προσφυγής ενώπιον δικαστηρίου σύµ-
φωνα µε τη δικονοµία, η αρµόδια αρχή ενηµερώνει µε
την απάντησή της τον καταγγέλλοντα για τις προβλεπό-
µενες από το άρθρο 26 διαδικασίες εξωδικαστικής επίλυ-
σης διαφορών, υποβολής καταγγελιών και προσφυγής.

Άρθρο 24
(Άρθρο 13 της Οδηγίας)

Κυρώσεις

1. Με την επιφύλαξη άλλων ειδικότερων διατάξεων, µε
απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφά-
λισης επιβάλλεται σε βάρος των εκδοτών ηλεκτρονικού
χρήµατος, οι οποίοι δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους
που απορρέουν από τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22,
πρόστιµο από δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) έως πεντακό-
σιες χιλιάδες (500.000) ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής
το ανώτατο όριο προστίµου διπλασιάζεται. Κατά την επι-
µέτρηση του προστίµου λαµβάνονται ιδίως υπόψη και
συνεκτιµώνται: α) η βαρύτητα της παράβασης, β) η συ-
χνότητα αυτής, γ) η διάρκειά της, δ) οι ειδικές συνθήκες
τέλεσής της, ε) ο βαθµός υπαιτιότητας και στ) ο κύκλος
εργασιών του παραβάτη.

2. Τα ποσά των προστίµων που επιβάλλονται αποτε-
λούν δηµόσιο έσοδο και εισπράττονται σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974, Α΄ 90) και µπορεί
να αναπροσαρµόζονται µε κοινή απόφαση των Υπουρ-
γών Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλι-
σης. 

3. Η επιβολή των ως άνω διοικητικών κυρώσεων είναι
ανεξάρτητη από κάθε άλλη διοικητική, αστική, ποινική ή
πειθαρχική κύρωση που προβλέπεται σε βάρος των εκ-
δοτών ηλεκτρονικού χρήµατος από τον νόµο αυτό και
την κείµενη νοµοθεσία.

Άρθρο 25
(Άρθρο 13 της Οδηγίας)

Αρµόδια αρχή

1. Αρµόδια αρχή για τη διαχείριση των καταγγελιών,
σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου
23 και για την επιβολή των κυρώσεων που προβλέπονται
στο άρθρο 24 ορίζεται η Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. 

2. Με την επιφύλαξη της διάταξης της παραγράφου 6
του άρθρου 64 του ν. 3601/2007 σε περιπτώσεις παράβα-
σης του άρθρου 20, σε περίπτωση παράβασης ή εικαζό-
µενης παράβασης των διατάξεων των άρθρων 20 έως
22, υπεύθυνες δυνάµει της παραγράφου 1 είναι οι αρµό-
διες αρχές του κράτους - µέλους καταγωγής του εκδότη
ηλεκτρονικού χρήµατος. Ωστόσο, για τους αντιπροσώ-
πους και τα υποκαταστήµατα που λειτουργούν υπό το δι-



καίωµα εγκατάστασης αρµόδιες είναι οι αρχές του κρά-
τους - µέλους υποδοχής.

Άρθρο 26
(Άρθρο 13 της Οδηγίας)

Εξωδικαστική επίλυση διαφορών

1. Για την εξωδικαστική επίλυση διαφορών, οι οποίες
ανακύπτουν µεταξύ κατόχου ηλεκτρονικού χρήµατος και
εκδότη ηλεκτρονικού χρήµατος και αφορούν τα δικαιώ-
µατα και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται µε τις διατά-
ξεις αυτού του νόµου, αρµόδιοι είναι ο Συνήγορος του
Καταναλωτή, ο Μεσολαβητής Τραπεζικών – Επενδυτι-
κών Υπηρεσιών και οι Επιτροπές Φιλικού Διακανονισµού
που προβλέπονται στο άρθρο 11 του ν. 2251/1994 (Α΄
191).

2. Σε περίπτωση διασυνοριακών διαφορών, οι ανωτέ-
ρω φορείς συνεργάζονται µε τους αντίστοιχους φορείς
των άλλων κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 27
(Άρθρο 16 παρ. 2 της Οδηγίας)

Οι εκδότες ηλεκτρονικού χρήµατος απαγορεύεται να
παρεκκλίνουν, εις βάρος των κατόχων ηλεκτρονικού
χρήµατος, από τις διατάξεις του νόµου, εκτός εάν η δυ-
νατότητα παρέκκλισης προβλέπεται ρητά από αυτόν.

Άρθρο 28
(Άρθρο 18 της Οδηγίας)
Μεταβατική διάταξη

Τα ιδρύµατα ηλεκτρονικού χρήµατος που έχουν εξαι-
ρεθεί από την εφαρµογή διατάξεων δυνάµει του άρθρου
58 του ν. 3601/2007, δύναται να συνεχίσουν να ασκούν
δραστηριότητες σύµφωνα µε το Κεφάλαιο Ι΄ του ίδιου
νόµου, µέχρι την 30ή Απριλίου 2012, χωρίς να υποχρε-
ούνται να εφαρµόσουν τις διατάξεις των άρθρων 12 έως
19 του παρόντος Κεφαλαίου. Μετά την πάροδο της συ-
γκεκριµένης χρονικής περιόδου και εφόσον τα εν λόγω
ιδρύµατα ηλεκτρονικού χρήµατος δεν έχουν λάβει άδεια
λειτουργίας ούτε εξαίρεση κατά την έννοια του άρθρου
19, απαγορεύεται να εκδίδουν ηλεκτρονικό χρήµα. 

Άρθρο 29
(Άρθρο 19 της Οδηγίας)

Τροποποιήσεις στο ν. 3691/2008

1. α) Η περίπτωση β΄της παραγράφου 2 του άρθρου 4
του ν. 3691/2008 καταργείται. 
β) Η περίπτωση ιστ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 4

του ν. 3691/2008 αντικαθίσταται ως εξής: 
«ιστ) Άλλες επιχειρήσεις που δεν είναι πιστωτικά ιδρύ-

µατα και των οποίων η κύρια δραστηριότητα συνίσταται
στην απόκτηση συµµετοχών ή στην άσκηση µιας ή πε-
ρισσότερων από τις δραστηριότητες που αναφέρονται
στα στοιχεία β΄ έως ιβ΄ και ιε΄ της παραγράφου 1 του
άρθρου 11 του ν. 3601/2007. Με απόφαση του Υπουργού
Οικονοµικών, ύστερα από εισήγηση της Τράπεζας της
Ελλάδος δύναται να ορίζονται και άλλες δραστηριότη-
τες των επιχειρήσεων της κατηγορίας αυτής.» 

2. Στο τέλος του εδαφίου α΄ της παραγράφου 2 του
άρθρου 6 του ν. 3691/2008 προστίθενται λέξεις: «- τα ι-
δρύµατα ηλεκτρονικού χρήµατος.» 

3. Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 17
του ν. 3691/2008 αντικαθίσταται ως εξής:

«δ) το ηλεκτρονικό χρήµα, κατά την έννοια της παρα-
γράφου 2 του άρθρου 2 της Οδηγίας 2009/110/ΕΚ, εφό-
σον η νοµισµατική αξία που είναι αποθηκευµένη στο ηλε-
κτρονικό υπόθεµα, αν αυτό δεν µπορεί να επαναφορτι-
στεί, δεν υπερβαίνει τα 250 ευρώ, ή εφόσον, αν το ηλε-
κτρονικό υπόθεµα µπορεί να επαναφορτιστεί, το συνολι-
κό ποσό συναλλαγής για ένα ηµερολογιακό έτος δεν υ-
περβαίνει τα 2.500 ευρώ, εκτός εάν ο κάτοχος ηλεκτρο-
νικού χρήµατος εξαργυρώσει ποσό 1.000 ευρώ ή µεγα-
λύτερο κατά το ίδιο ηµερολογιακό έτος, σύµφωνα µε το
άρθρο 11 της ως ανωτέρω Οδηγίας.» 

Άρθρο 30
(Άρθρο 20 της Οδηγίας)

Τροποποιούµενες και καταργούµενες διατάξεις του
ν. 3601/2007

1. α) Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 του ν. 3601/2007
αντικαθίσταται ως εξής: 

«1. Πιστωτικό ίδρυµα: η επιχείρηση, η δραστηριότητα
της οποίας συνίσταται στην αποδοχή καταθέσεων ή άλ-
λων επιστρεπτέων κεφαλαίων από το κοινό και στη χο-
ρήγηση δανείων ή λοιπών πιστώσεων για λογαριασµό
της.»
β) Η παράγραφος 11 του άρθρου 2 του ν. 3601/2007 α-

ντικαθίσταται ως εξής: 
«11. Χρηµατοδοτικό ίδρυµα: επιχείρηση η οποία δεν

είναι πιστωτικό ίδρυµα και της οποίας η κύρια δραστη-
ριότητα συνίσταται στην απόκτηση συµµετοχών ή στην
άσκηση µιας ή περισσότερων από τις δραστηριότητες
που αναφέρονται στα υπό στοιχεία β΄- ιβ΄ και ιε΄ της πα-
ραγράφου 1 του άρθρου 11 του παρόντος νόµου.»

2. Από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου καταργού-
νται οι παρακάτω διατάξεις του ν. 3601/2007 και οποια-
δήποτε υφιστάµενη αναφορά σε αυτές νοείται στο εξής
ως αναφορά στις αντίστοιχες διατάξεις του παρόντος
κεφαλαίου:
α)  οι παράγραφοι 19 και 20 του άρθρου 2,
β) η παράγραφος 5 του άρθρου 4,
γ) το Κεφάλαιο Ι΄(άρθρα 51 – 59).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ

2009/111/ΕΚ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ
2006/48/ΕΚ, 2006/49/ΕΚ ΚΑΙ 2007/64/ΕΚ, ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ, ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ 

ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ, ΤΙΣ ΕΠΟΠΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ»

Άρθρο 31
Σκοπός και πεδίο εφαρµογής 

Με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου σκοπείται η
ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία των διατάξεων
της µε αριθµό 2009/111/ΕΚ Οδηγίας του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
της 16ης Σεπτεµβρίου 2009 (L 302/17.11.2009) «για την
τροποποίηση των Οδηγιών 2006/48/ΕΚ, 2006/49/ΕΚ και
2007/64/ΕΚ, όσον αφορά τράπεζες συνδεδεµένες µε κε-
ντρικούς οργανισµούς, ορισµένα στοιχεία των ιδίων κε-
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φαλαίων, τα µεγάλα χρηµατοδοτικά ανοίγµατα, τις επο-
πτικές ρυθµίσεις και τη διαχείριση κρίσεων». Η Οδηγία
2009/111/ΕΚ τροποποιεί τις Οδηγίες 2006/48/ΕΚ,
2006/49/ΕΚ και 2007/64/ΕΚ που έχουν ενσωµατωθεί
στην ελληνική νοµοθεσία µε τις διατάξεις του ν. 3601/
2007 «Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα πι-
στωτικά ιδρύµατα, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των πιστω-
τικών ιδρυµάτων και των επιχειρήσεων παροχής επενδυ-
τικών υπηρεσιών και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 178) και αφο-
ρά τράπεζες συνδεδεµένες µε κεντρικούς οργανισµούς,
ορισµένα στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων, τα µεγάλα χρη-
µατοδοτικά ανοίγµατα, τις εποπτικές ρυθµίσεις και τη
διαχείριση κρίσεων. 

Άρθρο 32
(άρθρο 1 παρ. 4 της Οδηγίας)

Συνεργασία αρµόδιων αρχών στην περίπτωση 
σηµαντικού υποκαταστήµατος

Στο άρθρο 22 του ν. 3601/2007 προστίθενται παράγρα-
φοι 5, 6 και 7 ως εξής:

«5. α) Η Τράπεζα της Ελλάδος µπορεί, ως αρµόδια αρ-
χή του κράτους - µέλους υποδοχής, να ζητήσει από την
αρµόδια αρχή για την ενοποιηµένη εποπτεία στις περι-
πτώσεις που εφαρµόζεται η παράγραφος 1 του άρθρου
41 ή από τις αρµόδιες αρχές του κράτους - µέλους κατα-
γωγής, να θεωρηθεί σηµαντικό το υποκατάστηµα στην
Ελλάδα πιστωτικού ιδρύµατος που εδρεύει στο εν λόγω
κράτος - µέλος. 
β) Στο παραπάνω αίτηµα εκτίθενται οι λόγοι για τους

οποίους το υποκατάστηµα πρέπει να θεωρηθεί σηµαντι-
κό, αναφορικά ιδίως µε τις εξής παραµέτρους:

i) το βαθµό κατά τον οποίο το µερίδιο αγοράς του υπο-
καταστήµατος επί των καταθέσεων στην Ελλάδα υπερ-
βαίνει ποσοστό 2%, 

ii) τις πιθανές συνέπειες από την αναστολή ή τον τερ-
µατισµό των εργασιών του πιστωτικού ιδρύµατος στη
ρευστότητα της αγοράς και στα συστήµατα πληρωµών,
εκκαθάρισης και διακανονισµού στην Ελλάδα και

iii) το µέγεθος και τη σηµασία του υποκαταστήµατος
στο τραπεζικό ή το χρηµατοοικονοµικό σύστηµα της Ελ-
λάδας µε βάση τον αριθµό των πελατών του. 
γ) Η Τράπεζα της Ελλάδος, εφόσον ενεργεί µε την ι-

διότητα της αρµόδιας αρχής του κράτους - µέλους υπο-
δοχής, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνερ-
γασία µε τις αρµόδιες αρχές του κράτους - µέλους κατα-
γωγής, καθώς και µε την αρµόδια αρχή για την ενοποιη-
µένη εποπτεία στις περιπτώσεις κατά τις οποίες εφαρµό-
ζεται η παράγραφος 1 του άρθρου 41, προκειµένου να α-
ποφασίσουν από κοινού ως προς το χαρακτηρισµό ενός
υποκαταστήµατος ως σηµαντικού.
δ) Σε περίπτωση που η απόφαση που προβλέπεται στο

εδάφιο γ΄ δεν ληφθεί εντός δύο µηνών από την παραλα-
βή από τις αρµόδιες αρχές του αιτήµατος του ανωτέρω
εδαφίου β΄, η Τράπεζα της Ελλάδος, εφόσον ενεργεί µε
την ιδιότητα της αρµόδιας αρχής του κράτους - µέλους
υποδοχής, λαµβάνει µόνη τη σχετική απόφαση εντός
χρονικού διαστήµατος δύο µηνών από τη λήξη της προη-
γούµενης δίµηνης προθεσµίας. Για τη λήψη της απόφα-
σης αυτής λαµβάνονται υπόψη όλες οι επιφυλάξεις της
αρµόδιας αρχής για την ενοποιηµένη εποπτεία ή των αρ-
µόδιων αρχών του κράτους - µέλους καταγωγής. 
ε) Οι αποφάσεις που αναφέρονται στα εδάφια γ΄ και

δ΄ της παρούσας παραγράφου διατυπώνονται εγγράφως

µε πλήρη αιτιολόγηση και διαβιβάζονται στις εµπλεκόµε-
νες αρµόδιες αρχές. Οι αποφάσεις αυτές γίνονται δε-
κτές και εφαρµόζονται από τις αρµόδιες αρχές στα ε-
µπλεκόµενα κράτη - µέλη.
στ) Τα εδάφια α΄ έως ε΄ εφαρµόζονται αναλόγως στις

περιπτώσεις που η Τράπεζα της Ελλάδος υπέχει την ι-
διότητα της αρµόδιας αρχής για την ενοποιηµένη επο-
πτεία ή της αρµόδιας αρχής του κράτους - µέλους κατα-
γωγής πιστωτικού ιδρύµατος µε υποκατάστηµα σε άλλο
κράτος - µέλος. Στις περιπτώσεις αυτές, η Τράπεζα της
Ελλάδος µε την παραλαβή του σχετικού αιτήµατος του
ανωτέρω εδαφίου β΄ , καταβάλλει αντιστοίχως κάθε δυ-
νατή προσπάθεια για τη λήψη της κοινής απόφασης του
ως άνω εδαφίου γ΄ εντός της δίµηνης προθεσµίας, ανα-
γνωρίζει δε και εφαρµόζει την απόφαση των αρµόδιων
αρχών υποδοχής που τυχόν λαµβάνεται µε τη διαδικασία
του εδαφίου δ΄ της παρούσας παραγράφου.
ζ) Ο χαρακτηρισµός ενός υποκαταστήµατος ως σηµα-

ντικού δεν επηρεάζει τα δικαιώµατα και τις αρµοδιότη-
τες των αρµόδιων αρχών, όπως καθορίζονται από τον
παρόντα νόµο και την Οδηγία 2006/48/ΕΚ.

6. Η Τράπεζα της Ελλάδος στις περιπτώσεις που ενερ-
γεί µε την ιδιότητα της αρµόδιας αρχής του κράτους -
µέλους καταγωγής διαβιβάζει στις αρµόδιες αρχές του
κράτους - µέλους υποδοχής όπου είναι εγκατεστηµένο
σηµαντικό υποκατάστηµα τις πληροφορίες που αναφέ-
ρονται στα στοιχεία (iii) και (iv) του εδαφίου β΄της παρα-
γράφου 1 του άρθρου 42 και εκτελεί τις εργασίες που α-
ναφέρονται στο άρθρο εδάφιο γ΄ της παραγράφου 1 του
άρθρου 41 σε συνεργασία µε τις αρχές του κράτους - µέ-
λους υποδοχής.
Στις περιπτώσεις, αντίστοιχα, που η Τράπεζα της Ελ-

λάδος υπέχει την ιδιότητα της αρµόδιας αρχής του κρά-
τους - µέλους υποδοχής σηµαντικού υποκαταστήµατος,
µπορεί να ζητεί από τις αρµόδιες αρχές του κράτους -
µέλους καταγωγής τις πληροφορίες που αναφέρονται
στοιχεία (iii) και (iv) του εδαφίου β΄ της παραγράφου 1
του άρθρου 42 και συνεργάζεται µε τις εν λόγω αρχές
για την εκτέλεση εκ µέρους τους των εργασιών που α-
ναφέρονται στο εδάφιο γ΄της παραγράφου 1 του άρ-
θρου 41.
Εάν η Τράπεζα της Ελλάδος ως αρµόδια αρχή του

κράτους - µέλους καταγωγής αντιληφθεί κατάσταση έ-
κτακτης ανάγκης πιστωτικού ιδρύµατος, υπό την έννοια
του άρθρου 43, ειδοποιεί όσο το δυνατόν συντοµότερα
τις αρχές που αναφέρονται στο εδάφιο δ΄ της παραγρά-
φου 5 του άρθρου 60, καθώς και τις αρχές που είναι αρ-
µόδιες για τη νοµοθεσία περί εποπτείας των πιστωτικών
ιδρυµάτων, των χρηµατοδοτικών ιδρυµάτων, των επιχει-
ρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και των ασφα-
λιστικών επιχειρήσεων.

7. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν έχει εφαρµογή
το άρθρο 43α του παρόντος νόµου, η Τράπεζα της Ελλά-
δος ενεργώντας µε την ιδιότητα της αρµόδιας αρχής
που εποπτεύει πιστωτικό ίδρυµα µε σηµαντικά υποκατα-
στήµατα σε άλλα κράτη - µέλη συστήνει σώµα εποπτών
υπό την προεδρία της, προκειµένου να διευκολύνει τη
συνεργασία που προβλέπεται στην παράγραφο 6 του πα-
ρόντος άρθρου και στην παράγραφο 1 του άρθρου 22. Η
σύσταση και η λειτουργία του σώµατος βασίζονται σε
ρυθµίσεις που καθορίζονται εγγράφως από την Τράπεζα
της Ελλάδος ως αρµόδια αρχή του κράτους - µέλους κα-
ταγωγής, µετά από διαβούλευση µε τις εµπλεκόµενες
αρµόδιες αρχές. Η Τράπεζα της Ελλάδος ως αρµόδια
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αρχή του κράτους - µέλους καταγωγής αποφασίζει ποιες
αρµόδιες αρχές συµµετέχουν στις εκάστοτε συνεδριά-
σεις ή δραστηριότητες του σώµατος.
Για την ανωτέρω απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος

ως αρµόδιας αρχής του κράτους - µέλους καταγωγής
λαµβάνεται υπόψη η σηµασία την οποία έχει για τις λοι-
πές εµπλεκόµενες αρχές η εποπτική δραστηριότητα που
αποτελεί αντικείµενο προγραµµατισµού ή συντονισµού.
Ιδιαίτερα λαµβάνονται υπόψη οι ενδεχόµενες επιπτώ-
σεις στη σταθερότητα του χρηµατοοικονοµικού συστή-
µατος στα εµπλεκόµενα κράτη - µέλη, όπως προβλέπε-
ται στην παράγραφο 8 του άρθρου 25, καθώς και οι υπο-
χρεώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 6 του πα-
ρόντος άρθρου.
Η Τράπεζα της Ελλάδος ως αρµόδια αρχή του κράτους

- µέλους καταγωγής ενηµερώνει εκ των προτέρων και
πλήρως όλα τα µέλη του σώµατος σχετικά µε την οργά-
νωση αυτών των συνεδριάσεων, τα κύρια θέµατα προς
συζήτηση και τις κυριότερες δραστηριότητες προς εξέ-
ταση. Κατόπιν ενηµερώνει εγκαίρως και πλήρως όλα τα
µέλη του σώµατος σχετικά µε τις δράσεις που αναλαµ-
βάνονται σε αυτές τις συνεδριάσεις ή µε τα µέτρα που
λαµβάνονται.
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα διαλαµβανόµενα

στο ανωτέρω εδάφιο α΄ της παρούσας παραγράφου α-
φορούν τις αρµόδιες αρχές καταγωγής άλλου κράτους -
µέλους, η Τράπεζα της Ελλάδος συµµετέχει στο σώµα ε-
ποπτών που συστήνεται από τις αρχές αυτές, ως αρµό-
δια αρχή του κράτους - µέλους υποδοχής.». 

Άρθρο 33 
(άρθρο 1 παρ. 3 και παρ. 4 της Οδηγίας)
Αρµοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος

Στο άρθρο 25 του ν. 3601/2007 προστίθενται νέοι πα-
ράγραφοι 8 και 9, ως εξής:

«8. Η Τράπεζα της Ελλάδος κατά την άσκηση των κα-
θηκόντων της µε βάση τον παρόντα νόµο, λαµβάνει δεό-
ντως υπόψη της, τις πιθανές επιπτώσεις των αποφάσε-
ών της στη σταθερότητα του χρηµατοοικονοµικού συ-
στήµατος όλων των άλλων εµπλεκόµενων κρατών - µε-
λών, ιδίως δε, σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, µε βά-
ση τις πληροφορίες που διαθέτει κατά το χρόνο λήψης
της σχετικής απόφασης.

9. Η Τράπεζα της Ελλάδος, στο πλαίσιο της άσκησης
των καθηκόντων της κατά τον παρόντα νόµο, λαµβάνει
υπόψη τη σύγκλιση που επιδιώκεται σε ευρωπαϊκό επί-
πεδο ως προς τα εποπτικά µέσα και τις µεθόδους που υι-
οθετούνται αναφορικά µε την εφαρµογή των διατάξεων
των Οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ. Για τον σκοπό
αυτό η Τράπεζα της Ελλάδος:
α) συµµετέχει στις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής

Τραπεζικής Αρχής και 
β) ακολουθεί τις κατευθυντήριες γραµµές, συστάσεις,

πρότυπα και άλλα µέτρα που εκδίδονται από την Ευρω-
παϊκή Τραπεζική Αρχή, αιτιολογώντας τυχόν µη υιοθέτη-
σή τους.» 

Άρθρο 34
(άρθρο 1 παρ. 31 περίπτωση α΄ της Οδηγίας)
Συντονιστικός ρόλος της αρµόδιας αρχής
για την εποπτεία σε ενοποιηµένη βάση 

Το άρθρο 41 του ν. 3601/2007 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 41
Συντονιστικός ρόλος της αρµόδιας αρχής
για την εποπτεία σε ενοποιηµένη βάση 

1. Η Τράπεζα της Ελλάδος, ενεργώντας µε την ιδιότη-
τα της αρµόδιας αρχής για την άσκηση της εποπτείας σε
ενοποιηµένη βάση επί των «µητρικών πιστωτικών ιδρυ-
µάτων εγκατεστηµένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση», υπό
την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 33, ή και επί
των πιστωτικών ιδρυµάτων που ελέγχονται από «µητρι-
κές χρηµατοδοτικές εταιρείες συµµετοχών εγκατεστη-
µένες στην Ευρωπαϊκή Ένωση», υπό την έννοια της πα-
ραγράφου 6 του άρθρου 33, µε βάση τον παρόντα νόµο,
υποχρεούται:
α) να συντονίζει τη συγκέντρωση και τη γνωστοποίηση

στις εµπλεκόµενες αρµόδιες αρχές των λοιπών κρατών -
µελών των σχετικών και ουσιωδών για την άσκηση της ε-
ποπτείας πληροφοριών, κατά την έννοια της παραγρά-
φου 1 του άρθρου 42 του παρόντος νόµου,
β) να προγραµµατίζει και να συντονίζει τις εποπτικές

δραστηριότητες σε περίοδο οµαλής λειτουργίας (going
concern), περιλαµβανοµένων αυτών που είναι σχετικές
µε τις δραστηριότητες που αναφέρονται στα άρθρα 25
παράγραφος 5 εδάφια α΄ και β΄, 28, 29, 62 παράγραφοι
1, 2, 3 και 5 εδάφιο α’, στις διατάξεις της ΠΔ/ΤΕ 2589/
20.8.2007 Τµήµα Α΄παράγραφος 3 και της ΠΔ/ΤΕ
2595/20.8.2007, Κεφάλαιο Ι, Ενότητα Α και Παράρτηµα 5
αυτής, σε συνεργασία µε τις εµπλεκόµενες αρµόδιες αρ-
χές,
γ) να προγραµµατίζει και να συντονίζει τις εποπτικές

δραστηριότητες σε συνεργασία µε τις εµπλεκόµενες αρ-
µόδιες αρχές και, εφόσον παραστεί ανάγκη, µε τις κε-
ντρικές τράπεζες, κατά το στάδιο προετοιµασίας για την
αντιµετώπιση έκτακτων καταστάσεων, καθώς και κατά τη
διάρκεια αυτών, συµπεριλαµβανοµένων των περιπτώσε-
ων που σηµειώνονται αρνητικές εξελίξεις σε πιστωτικά ι-
δρύµατα ή σε αγορές χρηµατοοικονοµικών προϊόντων
και των παραγώγων τους, χρησιµοποιώντας, κατά το δυ-
νατόν, προκαθορισµένους διαύλους επικοινωνίας για τη
διευκόλυνση της διαχείρισης κρίσεων. Ο προαναφερόµε-
νος προγραµµατισµός και συντονισµός των εποπτικών
δραστηριοτήτων περιλαµβάνει τα ειδικά µέτρα που ανα-
φέρονται στο εδάφιο β΄της παραγράφου 1 του άρθρου
45, τη διεξαγωγή κοινών αξιολογήσεων, την εφαρµογή
σχεδίων έκτακτης ανάγκης και θέµατα σχετικά µε την ε-
νηµέρωση του κοινού. 

2. Αντιστοίχως, η Τράπεζα της Ελλάδος συνεργάζεται
µε την αρµόδια αρχή για την εποπτεία σε ενοποιηµένη
βάση, προκειµένου για την άσκηση των αναφερόµενων
στα εδάφια α΄ έως γ΄ της ανωτέρω παραγράφου 1 καθη-
κόντων, στις περιπτώσεις οµίλων πιστωτικών ιδρυµάτων
για τους οποίους δεν έχει η ίδια τη σχετική αρµοδιότη-
τα.»

Άρθρο 35
(άρθρο 1 παρ. 32 της Οδηγίας)

Ειδοποίηση αρµοδίων αρχών σε περίπτωση κρίσης

Το άρθρο 43 του ν. 3601/2007 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 43
Ειδοποίηση αρµοδίων αρχών σε περίπτωση κρίσης

Όταν προκύπτει κατάσταση έκτακτης ανάγκης, µεταξύ
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άλλων αρνητικές εξελίξεις σε αγορές χρηµατοοικονοµι-
κών προϊόντων και των παραγώγων τους, η οποία ενδέ-
χεται να θέσει σε κίνδυνο τη ρευστότητα της αγοράς και
τη σταθερότητα του χρηµατοοικονοµικού συστήµατος
σε οποιοδήποτε από τα κράτη - µέλη όπου έχουν λάβει
άδεια λειτουργίας επιχειρήσεις του οµίλου ή όπου έχουν
ιδρυθεί σηµαντικά υποκαταστήµατα κατά το άρθρο 22
παράγραφοι 5, 6 και 7, η Τράπεζα της Ελλάδος, εφόσον
ενεργεί ως αρµόδια αρχή για την ενοποιηµένη εποπτεία
βάσει των άρθρων 34 παράγραφοι 1 και 2, 46 παράγρα-
φοι 3 και 4 ή και 41 παράγραφος 1, ειδοποιεί, σύµφωνα
µε το άρθρο 60, το συντοµότερο δυνατό, τις κεντρικές
τράπεζες και τους οργανισµούς που αναφέρονται στο ε-
δάφιο δ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 60, καθώς και
τις αρχές που είναι αρµόδιες για τη νοµοθεσία περί επο-
πτείας των πιστωτικών ιδρυµάτων, των χρηµατοδοτικών
ιδρυµάτων, των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υ-
πηρεσιών και των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και διαβι-
βάζει σε αυτές όλες τις πληροφορίες που είναι σηµαντι-
κές για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
Στις περιπτώσεις που η Τράπεζα της Ελλάδος αντιλη-

φθεί µια κατάσταση που περιγράφεται στο προηγούµενο
εδάφιο, αναφορικά µε όµιλο για τον οποίο δεν έχει η ίδια
την ιδιότητα της αρµόδιας αρχής για την ενοποιηµένη ε-
ποπτεία, ειδοποιεί µε την ιδιότητα της κεντρικής τράπε-
ζας το συντοµότερο πρακτικά δυνατό την αρµόδια αρχή
για την ενοποιηµένη εποπτεία.
Στο µέτρο του δυνατού, για την εφαρµογή του παρό-

ντος άρθρου χρησιµοποιούνται προκαθορισµένοι δίαυλοι
επικοινωνίας.»

Άρθρο 36
(άρθρο 1 παρ. 33 της Οδηγίας)

Σώµατα εποπτών

Μεταξύ των άρθρων 43 και 44 του ν. 3601/2007 παρεµ-
βάλλεται άρθρο 43Α ως εξής: 

«Άρθρο 43Α
Σώµατα εποπτών

1. Η Τράπεζα της Ελλάδος, εφόσον ενεργεί ως αρµό-
δια αρχή για την ενοποιηµένη εποπτεία, συστήνει σώµα-
τα εποπτών για τη διευκόλυνση της εκτέλεσης των ερ-
γασιών που αναφέρονται στα άρθρα 41 παράγραφος 1,
43, 44, και 44α και εξασφαλίζει τηρώντας τις απαιτήσεις
εµπιστευτικότητας της παραγράφου 4 και της νοµοθε-
σίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου κρίνεται απαραίτη-
το, κατάλληλο συντονισµό και συνεργασία µε τις σχετι-
κές αρµόδιες αρχές τρίτων χωρών. Αντιστοίχως, η Τρά-
πεζα της Ελλάδος µπορεί να συµµετέχει σε σώµατα ε-
ποπτών υπό την προεδρία της αρχής άλλου κράτους -
µέλους που είναι αρµόδια για την εποπτεία σε ενοποιη-
µένη βάση.

2. Τα σώµατα εποπτών παρέχουν ένα πλαίσιο συνερ-
γασίας της αρµόδιας αρχής για την ενοποιηµένη επο-
πτεία µε τις άλλες ενδιαφερόµενες αρµόδιες αρχές, για
την εξυπηρέτηση των ακόλουθων σκοπών:
α) Ανταλλαγή πληροφοριών.
β) Συµφωνία σχετικά µε την εκούσια ανάθεση εργα-

σιών και την εκούσια ανάθεση αρµοδιοτήτων, σε περι-
πτώσεις που αυτή ενδείκνυται.
γ) Καθορισµό προγραµµάτων εποπτικής αξιολόγησης,

τα οποία θα βασίζονται σε αξιολόγηση των κινδύνων του

οµίλου σύµφωνα µε το εδάφιο α΄της παραγράφου 5 του
άρθρου 25 και το εδάφιο α΄της παραγράφου 5 του άρ-
θου 62.
δ) Ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας της εποπτείας

µε αποφυγή περιττής επικάλυψης των εποπτικών απαι-
τήσεων, συµπεριλαµβανοµένης της απαίτησης υποβολής
των στοιχείων και πληροφοριών που αναφέρονται στο
άρθρο 42 παρ. 2 του νόµου αυτού και στο άρθρο 132 πα-
ράγραφος 2 της Οδηγίας 2006/48/ΕΚ. 
ε) Συνεπή εφαρµογή των απαιτήσεων προληπτικής ε-

ποπτείας βάσει της Οδηγίας 2006/48/ΕΚ από όλες τις ε-
πιχειρήσεις των τραπεζικών οµίλων, µε την επιφύλαξη
των προβλεπόµενων στην οικεία νοµοθεσία της Ευρω-
παϊκής Ένωσης εναλλακτικών επιλογών και διακριτικών
ευχερειών.
στ) Εφαρµογή του εδαφίου γ΄της παραγράφου 1 του

άρθρου 41, λαµβάνοντας υπόψη το έργο άλλων φορέων
που έχουν ενδεχοµένως δηµιουργηθεί στον τοµέα αυ-
τόν.

3. Η σύσταση και η λειτουργία του σώµατος εποπτών
βασίζεται σε ρυθµίσεις που αναφέρονται στις παραγρά-
φους 1, 2 και 4 του άρθρου 46 και καθορίζονται εγγρά-
φως µετά από διαβούλευση της αρµόδιας αρχής για την
ενοποιηµένη εποπτεία µε τις ενδιαφερόµενες αρµόδιες
αρχές.

4. Στα σώµατα εποπτών επιτρέπεται να συµµετέχουν
οι αρµόδιες αρχές που ευθύνονται για την εποπτεία θυ-
γατρικών επιχειρήσεων ενός µητρικού πιστωτικού ιδρύ-
µατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή µιας µητρικής χρηµα-
τοδοτικής εταιρείας συµµετοχών της Ευρωπαϊκής ΄Ενω-
σης, οι αρµόδιες αρχές µιας χώρας υποδοχής όπου έ-
χουν ιδρυθεί σηµαντικά υποκαταστήµατα όπως αναφέ-
ρονται στις παραγράφους 5, 6 και 7 του άρθρου 22, οι κε-
ντρικές τράπεζες κατά περίπτωση, καθώς και αρµόδιες
αρχές τρίτων χωρών, εφόσον συντρέχει λόγος και υπό
την επιφύλαξη απαιτήσεων εµπιστευτικότητας που, κατά
τη γνώµη όλων των αρµόδιων αρχών, είναι ισοδύναµες
µε τις απαιτήσεις κατά Τµήµα 1 του Κεφαλαίου 2 της Ο-
δηγίας 2006/48/ΕΚ.

5. Η Τράπεζα της Ελλάδος εφόσον ενεργεί ως αρµό-
δια αρχή για την ενοποιηµένη εποπτεία στο πλαίσιο του
παρόντος άρθρου:
α) Προεδρεύει στις συνεδριάσεις του σώµατος επο-

πτών και αποφασίζει ποιές αρµόδιες αρχές συµµετέχουν
σε µια συνεδρίαση ή σε µια δραστηριότητα του σώµατος.
β) Ενηµερώνει εκ των προτέρων και πλήρως όλα τα

µέλη του σώµατος σχετικά µε την οργάνωση αυτών των
συνεδριάσεων, τα κύρια θέµατα προς συζήτηση και τις
κυριότερες δραστηριότητες προς εξέταση.
γ) Ενηµερώνει, επίσης, εγκαίρως και πλήρως όλα τα

µέλη του σώµατος σχετικά µε τις ενέργειες που αναλαµ-
βάνονται και µε τα µέτρα που λαµβάνονται σε αυτές τις
συνεδριάσεις, και
δ) Ενηµερώνει δυνάµει του άρθρου 60 και µε την επι-

φύλαξη των απαιτήσεων εµπιστευτικότητας, την Ευρω-
παϊκή Τραπεζική Αρχή σχετικά µε τις δραστηριότητες
του σώµατος εποπτών, µεταξύ άλλων σε καταστάσεις έ-
κτακτης ανάγκης, και διαβιβάζει στην εν λόγω Αρχή ό-
λες τις πληροφορίες που έχουν ιδιαίτερη σηµασία για
τους σκοπούς της εποπτικής σύγκλισης.

6. Στην απόφαση που λαµβάνεται από την Τράπεζα της
Ελλάδος για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, εφό-
σον αυτή ενεργεί ως αρµόδια αρχή για την ενοποιηµένη
εποπτεία, συνεκτιµάται η σηµασία που η εποπτική δρα-
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στηριότητα που θα προγραµµατιστεί ή θα συντονιστεί ε-
πέχει για τις λοιπές αρµόδιες αρχές, ιδίως δε οι ενδεχό-
µενες επιπτώσεις στη σταθερότητα του χρηµατοοικονο-
µικού συστήµατος στα εµπλεκόµενα κράτη - µέλη, όπως
προβλέπει η παράγραφος 8 του άρθρου 25 και οι υπο-
χρεώσεις που επιβάλλει η παράγραφος 6 του άρθρου 22.

7. Η Τράπεζα της Ελλάδος συνεργάζεται στενά µε τις
λοιπές αρµόδιες αρχές που συµµετέχουν σε σώµα επο-
πτών, ανεξάρτητα εάν συµµετέχει σε αυτό υπό την ιδιό-
τητα της αρµόδιας για την ενοποιηµένη αρχή εποπτείας.
Οι απαιτήσεις εµπιστευτικότητας βάσει του άρθρου 60
δεν εµποδίζουν την ανταλλαγή εµπιστευτικών πληροφο-
ριών µεταξύ της Τράπεζας της Ελλάδος και των λοιπών
αρµόδιων αρχών στο πλαίσιο λειτουργίας των σωµάτων
εποπτών. Η σύσταση και λειτουργία σωµάτων εποπτών
δεν επηρεάζει επίσης τα δικαιώµατα και τις ευθύνες των
αρµόδιων αρχών δυνάµει της Οδηγίας 2006/48/ΕΚ και
του παρόντος νόµου.»

Άρθρο 37
(άρθρο 1 παρ. 31 περίπτωση β΄ της Οδηγίας)

Συνεργασία αρµοδίων αρχών για τον προσδιορισµό 
των ιδίων κεφαλαίων του άρθρου 28

Μεταξύ των άρθρων 44 και 45 του ν. 3601/2007 παρεµ-
βάλλεται άρθρο 44Α ως εξής: 

«Άρθρο 44Α
Συνεργασία αρµοδίων αρχών για το προσδιορισµό 

των ιδίων κεφαλαίων του άρθρου 28

«1. Η Τράπεζα της Ελλάδος ενεργώντας µε την ιδιότη-
τα της αρµόδιας αρχής για την ενοποιηµένη εποπτεία ή
ως αρµόδια αρχή για την εποπτεία θυγατρικών επιχειρή-
σεων ενός «µητρικού πιστωτικού ιδρύµατος εγκατεστη-
µένου στην Ευρωπαϊκή Ενωση» ή µιας «µητρικής χρηµα-
τοδοτικής εταιρείας συµµετοχών εγκατεστηµένης στην
Ευρωπαϊκή Ενωση», καταβάλλει κάθε δυνατή προσπά-
θεια από κοινού µε τις αρµόδιες αρχές που έχουν τις
προαναφερόµενες αρµοδιότητες προκειµένου να κατα-
λήξουν σε κοινή απόφαση όσον αφορά: α) την εφαρµογή
των άρθρων 25 παράγραφος 5 εδάφιο α΄ , 28 και 62 πα-
ράγραφος 5 εδάφιο α΄ για να καθοριστεί η επάρκεια του
ύψους των ιδίων κεφαλαίων σε ενοποιηµένη βάση που
βρίσκονται στην κατοχή του οµίλου, και β) την οικονοµι-
κή κατάστασή του, τα χαρακτηριστικά κινδύνου και το α-
παιτούµενο ύψος ιδίων κεφαλαίων για την εφαρµογή
του άρθρου 62 παράγραφος 3 σε ατοµική βάση για κάθε
επιχείρηση του τραπεζικού οµίλου και σε ενοποιηµένη
βάση.

2. Η κοινή απόφαση της παρ. 1 του παρόντος άρθρου
λαµβάνεται εντός τεσσάρων µηνών από την υποβολή έκ-
θεσης εκ µέρους της αρµόδιας για την ενοποιηµένη επο-
πτεία αρχής προς τις άλλες αντίστοιχες αρµόδιες αρχές,
η οποία περιλαµβάνει την αξιολόγηση κινδύνου του οµί-
λου σύµφωνα µε τα άρθρα 25 παράγραφος 5 εδάφιο α΄,
28 και 62 παράγραφος 5 εδάφιο α΄. Για τη λήψη της α-
νωτέρω κοινής απόφασης λαµβάνονται επίσης δεόντως
υπόψη οι αξιολογήσεις κινδύνου που πραγµατοποιούν οι
σχετικές αρµόδιες αρχές για τις θυγατρικές επιχειρή-
σεις βάσει των άρθρων 25 παράγραφος 5 εδάφιο α΄, 28
και 62 παράγραφος 5 εδάφιο α΄. 
Η κοινή απόφαση διατυπώνεται εγγράφως µε πλήρη

αιτιολόγηση και διαβιβάζεται από την Τράπεζα της Ελλά-
δος, εφόσον αυτή έχει την ιδιότητα της αρµόδιας αρχής

για την ενοποιηµένη εποπτεία, στο µητρικό πιστωτικό ί-
δρυµα της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης. 
Σε περίπτωση διαφωνίας, η Τράπεζα της Ελλάδος, ε-

φόσον ενεργεί ως αρµόδια αρχή για την ενοποιηµένη ε-
ποπτεία, συµβουλεύεται την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρ-
χή, κατόπιν αιτήσεως οποιασδήποτε άλλης από τις εν-
διαφερόµενες αρµόδιες αρχές ή µε δική της πρωτοβου-
λία.

3. Εάν δεν ληφθεί κοινή απόφαση από τις αρµόδιες
αρχές εντός τεσσάρων µηνών, η απόφαση για την εφαρ-
µογή των άρθρων 25 παράγραφος 5 εδάφιο α΄, 28 και 62
παράγραφος 3 και παραγράφος 5 εδάφιο α΄ λαµβάνεται
σε ενοποιηµένη βάση από την αρµόδια αρχή για την ενο-
ποιηµένη εποπτεία έπειτα από τη δέουσα συνεκτίµηση
της αξιολόγησης κινδύνου που έχουν πραγµατοποιήσει
για τις θυγατρικές επιχειρήσεις οι σχετικές αρµόδιες αρ-
χές.
Η απόφαση για την εφαρµογή των άρθρων 25 παρά-

γραφος 5 εδάφιο α΄, 28 και 62 παράγραφος 3 και παρά-
γραφος 5 εδάφιο α΄λαµβάνεται από τις αντίστοιχες αρ-
µόδιες αρχές που είναι υπεύθυνες για την εποπτεία των
θυγατρικών επιχειρήσεων ενός µητρικού πιστωτικού ι-
δρύµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή µιας µητρικής χρη-
µατοδοτικής εταιρείας συµµετοχών της Ευρωπαϊκής ΄Ε-
νωσης σε ατοµική ή υποενοποιηµένη βάση έπειτα από
δέουσα εξέταση των απόψεων και επιφυλάξεων που έ-
χει εκφράσει η αρµόδια αρχή για την ενοποιηµένη επο-
πτεία.
Για τη λήψη των αποφάσεων του προηγούµενου εδα-

φίου λαµβάνονται υπόψη η αξιολόγηση κινδύνου, οι θέ-
σεις και οι επιφυλάξεις που έχουν εκφράσει οι άλλες αρ-
µόδιες αρχές εντός του χρονικού διαστήµατος των τεσ-
σάρων µηνών. Οι αποφάσεις αυτές διατυπώνονται εγ-
γράφως µε πλήρη αιτιολόγηση. Η απόφαση διαβιβάζεται
από την Τράπεζα της Ελλάδος, εφόσον αυτή ενεργεί ως
αρµόδια αρχή για την ενοποιηµένη εποπτεία, προς όλες
τις οικείες αρµόδιες αρχές και προς το µητρικό πιστωτι-
κό ίδρυµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στις περιπτώσεις που έχει ζητηθεί η συµβουλή της Ευ-

ρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής, όλες οι αρµόδιες αρχές
λαµβάνουν υπόψη τη συµβουλή αυτή και επεξηγούν κά-
θε τυχόν σηµαντική παρέκκλιση από αυτή.

4. Η κοινή απόφαση που προβλέπεται στην παράγρα-
φο 1, καθώς και οι αποφάσεις που λαµβάνουν οι αρµό-
διες αρχές όταν δεν υπάρχει κοινή απόφαση, γίνονται
δεκτές ως αυτές που καθορίζουν τα θέµατα για την ε-
φαρµογή των άρθρων 123 και 124 της Οδηγίας 2006/
48/ΕΚ και υιοθετούνται από τις αρµόδιες αρχές των ε-
µπλεκοµένων κρατών - µελών.
Η κοινή απόφαση της παραγράφου 1 και οι αποφάσεις

της παραγράφου 3, προσαρµόζονται στα πρόσφατα δε-
δοµένα σε ετήσια βάση ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ό-
ταν η αρµόδια αρχή που είναι υπεύθυνη για την εποπτεία
των θυγατρικών επιχειρήσεων µητρικού πιστωτικού ι-
δρύµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή µητρικής χρηµατο-
δοτικής εταιρείας συµµετοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
υποβάλλει γραπτό και πλήρως αιτιολογηµένο αίτηµα
προς την αρµόδια αρχή για την ενοποιηµένη εποπτεία,
προκειµένου να προσαρµόσει στα πρόσφατα δεδοµένα
την απόφαση για την εφαρµογή της παραγράφου 3 του
άρθρου 62. Στην τελευταία περίπτωση, η προσαρµογή
στα πρόσφατα δεδοµένα µπορεί να αντιµετωπίζεται σε
διµερή βάση µεταξύ της αρµόδιας αρχής για την ενοποι-
ηµένη εποπτεία και της αιτούσας αρµόδιας αρχής.»
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Άρθρο 38
(άρθρο 1 παρ. 5 της Οδηγίας)

Υπηρεσιακό � Επαγγελµατικό απόρρητο

1. Στο εδάφιο α΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 60
του ν. 3601/2007 προστίθενται στοιχεία v και vi ως εξής:

«v) Το Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων,
εφόσον πρόκειται για πληροφορίες αναγκαίες για την
εκπλήρωση της αποστολής του.

vi) Το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, εφό-
σον πρόκειται για πληροφορίες αναγκαίες για την εκ-
πλήρωση της αποστολής του».

2. Τα εδάφια γ΄ και δ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου
60 του ν. 3601/2007 αντικαθίστανται ως εξής:

«γ) Η Τράπεζα της Ελλάδος µπορεί να γνωστοποιεί σε
αρχές, όργανα ή πρόσωπα άλλων κρατών - µελών, αντί-
στοιχα προς αυτά που αναφέρονται στα εδάφια α΄ και β΄
της παρούσας παραγράφου, πληροφορίες που προορίζο-
νται για την εκπλήρωση της εποπτικής αποστολής τους.
δ) Επιτρέπεται η ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ α-

φενός της Τράπεζας της Ελλάδος ως αρµόδιας αρχής
και αφετέρου: i) των κεντρικών τραπεζών του ευρωπαϊ-
κού συστήµατος κεντρικών τραπεζών και άλλων οργανι-
σµών µε παρόµοια αποστολή, όταν ενεργούν µε την ιδιό-
τητα νοµισµατικής αρχής, εφόσον αυτές οι πληροφορίες
είναι σχετικές µε την εκπλήρωση του, βάσει του Κατα-
στατικού τους, σκοπού, συµπεριλαµβανοµένης της ά-
σκησης νοµισµατικής πολιτικής και της σχετικής µε αυ-
τήν παροχής ρευστότητας, της επίβλεψης συστηµάτων
πληρωµών, εκκαθάρισης και διακανονισµού και της δια-
φύλαξης της σταθερότητας του χρηµατοοικονοµικού συ-
στήµατος και ii) τυχόν άλλων αρχών επιφορτισµένων µε
την επίβλεψη των συστηµάτων πληρωµών.»

Άρθρο 39
(άρθρο 2 παρ. 7 της Οδηγίας)
Διατάξεις για τις Ε.Π.Ε.Υ. 

1. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 70
του ν. 3601/2007 αντικαθίσταται ως εξής:

«(α) Ως επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών
νοούνται οι επιχειρήσεις που ορίζονται στην παράγραφο
1 του άρθρου 2 του ν. 3606/2007 (Α΄ 195), όπως εκάστο-
τε ισχύει εκτός από:
αα) τα πιστωτικά ιδρύµατα,
ββ) τις επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν άδεια µόνο για

την παροχή υπηρεσίας επενδυτικών συµβουλών ή για τη
λήψη και διαβίβαση εντολών επενδυτών, χωρίς να κατέ-
χουν χρήµατα ή τίτλους που ανήκουν στους πελάτες
τους, και οι οποίες, για το λόγο αυτόν, δεν µπορούν να
βρίσκονται ποτέ σε θέση οφειλέτη έναντι των πελατών
τους.
Για τους σκοπούς της άσκησης εποπτείας σε ενοποιη-

µένη βάση, ο όρος «επιχείρηση παροχής επενδυτικών υ-
πηρεσιών» περιλαµβάνει και τις επιχειρήσεις παροχής ε-
πενδυτικών υπηρεσιών κρατών - µελών και άλλων χω-
ρών.»

2. Το εδάφιο α΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 80 του
ν. 3601/2007 αντικαθίσταται ως εξής:

«α) για τις επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρε-
σιών ισχύουν οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στα άρ-
θρα 63 και 67 του νόµου 3606/2007.»

3. Στο άρθρο 80 του ν. 3601/2007 προστίθεται παρά-
γραφος 6 ως εξής:

«6. Οι παράγραφοι 5 έως 7 του άρθρου 22, µε εξαίρε-
ση το στοιχείο i του εδαφίου β΄ της παραγράφου 5, ε-
φαρµόζονται αναλόγως στην εποπτεία επιχειρήσεων
παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, εκτός εάν αυτές πλη-
ρούν τα κριτήρια στην απόφαση του Διοικητικού Συµβου-
λίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η οποία εκδίδεται
σύµφωνα µε τις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου
4 του άρθρου 72 του παρόντος.».

Άρθρο 40
(άρθρο 1 παρ. 34 της Οδηγίας)

Λοιπές τροποποιήσεις του ν. 3601/2007

1. Στο άρθρο 42 παράγραφος 1 εδάφιο β΄ στοιχείο iv
του ν. 3601/2007 η αναφορά στην παράγραφο 3 του άρ-
θρου 62 του ν. 3601/2007 αντικαθίσταται από αναφορά
στην παράγραφο 2 του άρθρου 62 του ίδιου νόµου.

2. Στο άρθρο 45 παράγραφος 1 εδάφιο β΄ του   ν. 3601/
2007 η αναφορά στην παράγραφο 3 του άρθρου 62 του
ν. 3601/2007 αντικαθίσταται από αναφορά στην παρά-
γραφο 2 του άρθρου 62 του ίδιου νόµου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΣΤΑ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ,
ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
(ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ 2009/44/ΕΚ)

Άρθρο 41 
Σκοπός και πεδίο εφαρµογής

Με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου σκοπείται η
ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία των διατάξεων
της οδηγίας 2009/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου της 6ης Μαΐου 2009, «για την τροπο-
ποίηση της οδηγίας 98/26/ΕΚ σχετικά µε το αµετάκλητο
του διακανονισµού στα συστήµατα πληρωµών και στα
συστήµατα διακανονισµού αξιογράφων, καθώς και της ο-
δηγίας 2002/47/ΕΚ για τις συµφωνίες παροχής χρηµατο-
οικονοµικής ασφάλειας, όσον αφορά συνδεδεµένα συ-
στήµατα και πιστωτικές απαιτήσεις (ΕΕ L 146/37)». 
Η οδηγία 2009/44/ΕΚ τροποποιεί τις οδηγίες 98/26/ΕΚ

και 2002/47/ΕΚ, που έχουν ενσωµατωθεί στην ελληνική
νοµοθεσία µε τις διατάξεις του ν. 2789/2000 (Α΄ 21) και
τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3301/2004 (Α΄
263), αντίστοιχα. 

2. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου εφαρµόζο-
νται στους συµµετέχοντες σε συστήµατα πληρωµών, σε
συστήµατα διακανονισµού επί αξιογράφων και άλλων
χρηµατοπιστωτικών µέσων ως και σε συστήµατα εκκα-
θάρισης ή κεντρικού αντισυµβαλλοµένου επί τέτοιων µέ-
σων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 και 3, στους διαχειρι-
στές συστήµατος αυτών των συστηµάτων, καθώς και
στην πρόσθετη ασφάλεια που παρέχεται σε συνάρτηση
µε τη συµµετοχή σε ένα σύστηµα ή τις πράξεις των κε-
ντρικών τραπεζών των κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης µε την ιδιότητά τους ως κεντρικών τραπεζών. 



Άρθρο 42 
(άρθρο 1 της Οδηγίας)

Τροποποιήσεις του ν. 2789/2000 

1. Τα άρθρα 1, 2, 3 και 4 του ν. 2789/2000 ( Α΄ 21) αντι-
καθίστανται ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

« Άρθρο 1

Για τους σκοπούς του παρόντος νοούνται ως:
α. Σύστηµα:
1. Η νοµοθετικά, κανονιστικά ή συµβατικά ρυθµιζόµενη

σχέση µε κοινούς και τυποποιηµένους κανόνες:
(i) µεταξύ τριών ή περισσότερων συµµετεχόντων,

στους οποίους δεν περιλαµβάνονται ο διαχειριστής αυ-
τού του Συστήµατος, τυχόν διακανονιστής ή κεντρικός
αντισυµβαλλόµενος, τυχόν συµψηφιστικό γραφείο ή τυ-
χόν εµµέσως συµµετέχων, µε κοινούς κανόνες και τυπο-
ποιηµένες ρυθµίσεις για την εκκαθάριση, είτε µέσω κε-
ντρικού αντισυµβαλλόµενου είτε όχι, ή για την εκτέλεση
εντολών µεταβίβασης µεταξύ των συµµετεχόντων, και

(ii) η οποία διέπεται από το δίκαιο του κράτους - µέ-
λους που έχουν επιλέξει οι συµµετέχοντες σε αυτήν, υ-
πό την προϋπόθεση ότι σε αυτό το κράτος - µέλος βρί-
σκεται η κεντρική διοίκηση ενός τουλάχιστον των συµ-
µετεχόντων και

(iii) η οποία σχέση έχει ανακοινωθεί ως Σύστηµα στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή από κράτος - µέλος το οποίο έχει
κρίνει τους κανόνες του συστήµατος ως ικανοποιητι-
κούς.

2. Η νοµοθετική ή κανονιστική ρύθµιση ή σύµβαση που
πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις και έχει ως αντικεί-
µενο την εκτέλεση εντολών µεταβίβασης που αναφέρο-
νται στην παράγραφο θ΄ περίπτωση (ii) του παρόντος
άρθρου και σε περιορισµένη κλίµακα την εκτέλεση εντο-
λών µε αντικείµενο άλλα µέσα της κεφαλαιαγοράς, ό-
πως συµβάσεις παραγώγων επί εµπορευµάτων, η οποία
έχει χαρακτηρισθεί ως Σύστηµα από κράτος - µέλος και
έχει ανακοινωθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

3. Η νοµοθετική ή κανονιστική ρύθµιση ή σύµβαση µε-
ταξύ δύο συµµετεχόντων, στους οποίους δεν περιλαµ-
βάνονται ο διαχειριστής αυτού του συστήµατος, ο τυχόν
διακανονιστής, ο τυχόν κεντρικός αντισυµβαλλόµενος,
το τυχόν συµψηφιστικό γραφείο ή ο τυχόν εµµέσως
συµµετέχων, η οποία έχει χαρακτηριστεί ως Σύστηµα α-
πό κράτος - µέλος και έχει ανακοινωθεί στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή.

4. Συµφωνία που συνάπτεται µεταξύ διαλειτουργικών
συστηµάτων δεν συνιστά σύστηµα.
β. Ίδρυµα:
(i) το πιστωτικό ίδρυµα, όπως αυτό ορίζεται στην πα-

ράγραφο 1 του άρθρου 2 του ν. 3601/2007 (Α΄ 178 ), συ-
µπεριλαµβανοµένων και των ιδρυµάτων που αναφέρο-
νται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 του ιδίου
νόµου, 

(ii)  η Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, ό-
πως αυτή ορίζεται στην περίπτωση 1 του άρθρου 2 του
ν. 3606/2007 (Α΄ 195 ), µε εξαίρεση τα ιδρύµατα που α-
ναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 3 του ίδιου
νόµου, 

(iii) το Δηµόσιο ή επιχειρήσεις µε εγγύηση του Δηµοσί-
ου,

(iv) το ίδρυµα, η κεντρική διοίκηση του οποίου βρίσκε-
ται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και που το αντικείµενό
του είναι ανάλογο των Πιστωτικών Ιδρυµάτων ή των Επι-
χειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, όπως ορί-
ζονται ανωτέρω, εφόσον τελεί υπό αντίστοιχη µε αυτά
εποπτεία, 

(v) επιχειρήσεις που έχουν χαρακτηρισθεί ως ιδρύµατα
σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 10 παράγραφος 1
για τα ηµεδαπά συστήµατα, καθώς και επιχειρήσεις που
έχουν χαρακτηριστεί ως ιδρύµατα µε ανάλογες διαδικα-
σίες για Συστήµατα των άλλων κρατών - µελών της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον συµµετέχουν σε Σύστηµα
και ευθύνονται για την εκπλήρωση υποχρεώσεων που
προκύπτουν από Εντολές µεταβίβασης στο πλαίσιο του
συστήµατος αυτού.
γ. Κεντρικός Αντισυµβαλλόµενος:
Ο οργανισµός ο οποίος παρεµβάλλεται µεταξύ των ι-

δρυµάτων ενός Συστήµατος και ο οποίος δρα ως ο απο-
κλειστικός αντισυµβαλλόµενος αυτών των ιδρυµάτων ό-
σον αφορά τις εντολές τους µεταβίβασης.
δ. Διακανονιστής:
Ο οργανισµός ο οποίος παρέχει σε ιδρύµατα ή/και σε

κεντρικό αντισυµβαλλόµενο που συµµετέχουν σε συ-
στήµατα, λογαριασµούς διακανονισµού µέσω των οποί-
ων γίνεται ο διακανονισµός εντολών µεταβίβασης στο
πλαίσιο των συστηµάτων αυτών και ο οποίος, αν συντρέ-
χει περίπτωση, παρέχει πίστωση στα εν λόγω ιδρύµατα
ή/και κεντρικούς αντισυµβαλλοµένους µε σκοπό το δια-
κανονισµό.
ε. Συµψηφιστικό Γραφείο:
Ο οργανισµός που είναι υπεύθυνος για τον υπολογι-

σµό της καθαρής θέσης των ιδρυµάτων, του τυχόν κε-
ντρικού αντισυµβαλλοµένου ή/και τυχόν διακανονιστή. 
στ. Συµµετέχων:
Ίδρυµα, κεντρικός αντισυµβαλλόµενος, διακανονιστής

ή συµψηφιστικό γραφείο ή διαχειριστής συστήµατος.
Σύµφωνα µε τους κανόνες του Συστήµατος, ο ίδιος

συµµετέχων δύναται να δρα ως κεντρικός αντισυµβαλ-
λόµενος, διακανονιστής ή γραφείο συµψηφισµού ή να ε-
κτελεί µέρος ή το σύνολο αυτών των καθηκόντων.
ζ. Εµµέσως Συµµετέχων:
Ίδρυµα, κεντρικός αντισυµβαλλόµενος, διακανονι-

στής, συµψηφιστικό γραφείο ή διαχειριστής συστήµατος
που έχει µε συµµετέχοντα σε σύστηµα το οποίο εκτελεί
εντολές µεταβίβασης συµβατική σχέση η οποία του επι-
τρέπει να δίδει εντολές µεταβίβασης µέσω του συστήµα-
τος, υπό τον όρο ότι ο εµµέσως συµµετέχων είναι γνω-
στός στον διαχειριστή του συστήµατος.
η. Χρηµατοπιστωτικά µέσα:
Τα µέσα που αναφέρονται στο άρθρο 5 του ν. 3606/

2007.
θ. Εντολή µεταβίβασης:
(i) κάθε οδηγία συµµετέχοντος να τεθεί στη διάθεση ε-

νός αποδέκτη χρηµατικό ποσό µέσω λογιστικής εγγρα-
φής στους λογαριασµούς πιστωτικού ιδρύµατος, κεντρι-
κής τράπεζας, κεντρικού αντισυµβαλλόµενου ή διακανο-
νιστή ή κάθε οδηγία η οποία συνεπάγεται την ανάληψη ή
την εκπλήρωση οφειλής πληρωµής, όπως ορίζεται από
τους κανόνες του συστήµατος ή

(ii) κάθε οδηγία συµµετέχοντος να µεταβιβασθεί η κυ-
ριότητα ή άλλο εµπράγµατο ή ενοχικό δικαίωµα επί χρη-
µατοπιστωτικού µέσου, µέσω λογιστικής εγγραφής σε
µητρώο ή µε άλλον τρόπο.
ι. Διαδικασία Αφερεγγυότητας:
Κάθε συλλογικό µέτρο που προβλέπεται από το δίκαιο
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κράτους - µέλους ή τρίτης χώρας και συνεπάγεται την α-
παγόρευση ή τον περιορισµό της εξουσίας διάθεσης ό-
πως η πτώχευση, η ειδική εκκαθάριση ή η εξυγίανση.
ια. Συµψηφισµός:
Η µετατροπή σε καθαρή απαίτηση ή καθαρή οφειλή, α-

παιτήσεων και οφειλών που προκύπτουν από εντολές
µεταβίβασης, τις οποίες ένας συµµετέχων ή συµµετέχο-
ντες απευθύνουν προς ή λαµβάνουν από έναν ή περισ-
σότερους άλλους συµµετέχοντες µε τελικό εξαγόµενο
µία µόνο καθαρή απαίτηση ή καθαρή οφειλή.
ιβ. Λογαριασµός διακανονισµού:
Λογαριασµός σε κεντρική τράπεζα, διακανονιστή ή κε-

ντρικό αντισυµβαλλόµενο που χρησιµοποιείται για την
κατοχή κεφαλαίων ή χρηµατοπιστωτικών µέσων, καθώς
και για το διακανονισµό συναλλαγών µεταξύ των συµµε-
τεχόντων σε Σύστηµα.
ιγ. Ασφάλεια: 
Όλα τα ρευστοποιήσιµα περιουσιακά στοιχεία, περι-

λαµβανοµένων ιδίως των χρηµατοοικονοµικών ασφαλει-
ών που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 1
του ν. 3301/2004 (Α΄ 263), που παρέχονται δυνάµει ενε-
χύρου, εγγυοδοσίας, σύµβασης πωλήσεως µε σύµφωνο
επαναγοράς ή παρεµφερούς συµφωνίας ή µε άλλο τρό-
πο, για την εξασφάλιση δικαιωµάτων και υποχρεώσεων,
που ενδέχεται να προκύψουν σε συνάρτηση µε Σύστηµα
ή που παρέχονται στις κεντρικές τράπεζες των κρατών  -
µελών ή στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
ιδ. Εργάσιµη ηµέρα: 
Καλύπτει τόσο τους ηµερήσιους όσο και τους νυκτερι-

νούς διακανονισµούς και περιλαµβάνει όλα τα γεγονότα
που συµβαίνουν κατά τον επιχειρησιακό κύκλο ενός συ-
στήµατος.
ιε. Διαλειτουργικά συστήµατα: 
Δύο ή περισσότερα συστήµατα των οποίων οι διαχειρι-

στές έχουν συνάψει µεταξύ τους συµφωνία που περι-
λαµβάνει τη διασυστηµική εκτέλεση εντολών µεταβίβα-
σης.
ιστ. Διαχειριστής συστήµατος: 
Το ή τα νοµικά πρόσωπα που είναι νοµικά υπεύθυνα

για τη λειτουργία του συστήµατος. Ο διαχειριστής συ-
στήµατος µπορεί επίσης να ενεργεί ως διακανονιστής,
κεντρικός αντισυµβαλλόµενος ή συµψηφιστικό γραφείο.
ιζ. Αρµόδιες αρχές:
Οι αρχές που έχουν ορισθεί από τα λοιπά κράτη - µέλη

και έχουν γνωστοποιηθεί από αυτές στην Ευρωπαϊκή Ε-
πιτροπή ως αρµόδιες για την ενηµέρωση, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του εσωτερικού δικαίου κάθε κράτους - µέ-
λους, µε τις οποίες επήλθε εναρµόνιση στις διατάξεις
του άρθρου 6 της Οδηγίας 98/26/Ε.Κ..
ιη. Ηµεδαπά Συστήµατα:
Τα Συστήµατα της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του

παρόντος, καθώς και εκείνα, που ορίζονται σύµφωνα µε
το άρθρο 10 του παρόντος, στο πλαίσιο των οποίων οι ε-
ντολές µεταβίβασης εκτελούνται εντός Ελλάδος ή είναι
διασυνοριακές.

Άρθρο 2

Οι διατάξεις του παρόντος εφαρµόζονται, ανεξαρτή-
τως του νοµίσµατος ή των νοµισµάτων διενέργειας των
πράξεων:

1. Στα Συστήµατα που ορίζονται σύµφωνα µε τη διαδι-
κασία του άρθρου 10 του παρόντος και στα εξής Συστή-
µατα:
α) στο Σύστηµα Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και

Διακανονισµού σε Συνεχή Χρόνο «TARGET2-GR.»,
β) στο Σύστηµα Παρακολούθησης Συναλλαγών επί Τίτ-

λων σε Λογιστική Μορφή (Άυλοι Τίτλοι), που προβλέπε-
ται από το ν. 2198/1994 (Α΄ 43) και βρίσκεται υπό τη δια-
χείριση και την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος.
γ) στο Γραφείο Συµψηφισµού Αθηνών,
δ) στο Σύστηµα Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών

Αξιών σε Λογιστική Μορφή που τελεί υπό τη διαχείριση
της Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηµατιστηρί-
ου Αθηνών Α.Ε. (στο εξής ΕΤ.ΕΚ.), όπως εκάστοτε ορί-
ζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 72επ. του ν.
3606/2007 (Α΄ 195 ),
ε) στο Σύστηµα Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παρα-

γώγων που τελεί υπό τη διαχείριση της ΕΤ.ΕΚ. όπως ε-
κάστοτε ορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων
72επ. του ν. 3606/2007.
στ) στο Σύστηµα Άυλων Τίτλων που τελεί υπό τη δια-

χείριση της Ελληνικά Χρηµατιστήρια Α.Ε. (Ε.Χ.Α.Ε.), ό-
πως εκάστοτε ορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις των
άρθρων 1επ. του ν. 3756/2009 (Α΄ 53 ). 

2. Στους ηµεδαπούς και αλλοδαπούς Συµµετέχοντες
σε Ηµεδαπά Συστήµατα, καθώς και στους ηµεδαπούς
Συµµετέχοντες σε Συστήµατα άλλων κρατών - µελών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3. Στην Ασφάλεια, κατά την έννοια της παραγράφου
ιγ΄ του άρθρου 1 που παρέχεται σε συνάρτηση µε Συ-
στήµατα, καθώς και µε τις πράξεις νοµισµατικής πολιτι-
κής και τις λοιπές πράξεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας, της Τράπεζας της Ελλάδος και των άλλων κε-
ντρικών τραπεζών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό την ι-
διότητά τους ως κεντρικών τραπεζών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ

Άρθρο 3

1. Οι εντολές µεταβίβασης και ο συµψηφισµός ισχύ-
ουν και αντιτάσσονται έναντι κάθε τρίτου ακόµη και σε
περίπτωση διαδικασίας αφερεγγυότητας κατά συµµετέ-
χοντος, εφόσον οι εντολές µεταβίβασης εισήχθησαν
στο σύστηµα πριν από το χρονικό σηµείο έναρξης της
διαδικασίας αφερεγγυότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο
5 του παρόντος. Αυτό ισχύει ακόµη και σε περίπτωση
διαδικασίας αφερεγγυότητας κατά συµµετέχοντος (στο
οικείο σύστηµα ή σε διαλειτουργικό σύστηµα) ή κατά
διαχειριστή διαλειτουργικού συστήµατος, ο οποίος δεν
είναι συµµετέχων.
Αν οι εντολές µεταβίβασης εισέλθουν στο Σύστηµα

µετά τη στιγµή της έναρξης της Διαδικασίας Αφερεγ-
γυότητας, είναι ισχυρές και αντιτάσσονται έναντι κάθε
τρίτου, εφόσον ο διαχειριστής του Συστήµατος αποδεί-
ξει ότι δεν είχε λάβει γνώση για την έναρξη της Διαδικα-
σίας Αφερεγγυότητας, σύµφωνα µε τη διαδικασία του
άρθρου 5 του παρόντος, υπό την προϋπόθεση ότι η εκτέ-
λεση των εντολών αυτών αρχίζει εντός της εργάσιµης η-
µέρας, όπως αυτή ορίζεται από τους κανόνες του συστή-
µατος, κατά τη διάρκεια της οποίας ο διαχειριστής του
Συστήµατος έλαβε γνώση για την έναρξη της Διαδικα-
σίας Αφερεγγυότητας, σύµφωνα µε τη διαδικασία του
άρθρου 5 του παρόντος.

2. Το κύρος του Συµψηφισµού δεν θίγεται από διατά-
ξεις που προβλέπουν την ακύρωση των δικαιοπραξιών
που έχουν συναφθεί πριν από την έναρξη της Διαδικα-
σίας Αφερεγγυότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 του
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παρόντος.
3. Τα Ηµεδαπά Συστήµατα διέπονται από σαφείς κανό-

νες που ορίζουν το χρόνο εισαγωγής µιας Εντολής µε-
ταβίβασης στο Σύστηµα, καθώς και τη χρονική στιγµή
µετά την οποία η Εντολή αυτή δεν ανακαλείται ούτε από
συµµετέχοντα ούτε από τρίτο. Μια εντολή µεταβίβασης
δεν ανακαλείται ούτε από συµµετέχοντα ούτε από τρίτο
µετά από τη χρονική στιγµή που καθορίζουν οι κανόνες
του Συστήµατος. Στην περίπτωση διαλειτουργικών συ-
στηµάτων, κάθε σύστηµα καθορίζει στους δικούς του κα-
νόνες το χρονικό σηµείο στο οποίο µια εντολή µεταβίβα-
σης καθίσταται αµετάκλητη, προκειµένου να εξασφαλί-
ζεται, κατά το δυνατόν, ο συντονισµός, ως προς το ση-
µείο αυτό, των κανόνων όλων των σχετικών διαλειτουρ-
γικών συστηµάτων. Οι κανόνες ενός συστήµατος σχετι-
κά µε το χρονικό σηµείο στο οποίο µια εντολή µεταβίβα-
σης καθίσταται αµετάκλητη δεν επηρεάζονται από τους
κανόνες των άλλων συστηµάτων µε τα οποία είναι δια-
λειτουργικό, εκτός εάν οι κανόνες όλων των συστηµά-
των που συµµετέχουν στα διαλειτουργικά συστήµατα
προβλέπουν ρητώς κάτι διαφορετικό. 

4. Στην περίπτωση διαλειτουργικών συστηµάτων, κάθε
σύστηµα καθορίζει στους δικούς του κανόνες το χρονικό
σηµείο εισαγωγής µιας εντολής µεταβίβασης κατά τρό-
πον ώστε να εξασφαλίζεται, στο µέτρο του δυνατού, ότι
θα υπάρχει συντονισµός των κανόνων όλων των σχετι-
κών διαλειτουργικών συστηµάτων ως προς το σηµείο
αυτό. Οι κανόνες ενός συστήµατος σχετικά µε το χρονι-
κό σηµείο εισαγωγής µιας εντολής µεταβίβασης, δεν ε-
πηρεάζονται από τους κανόνες των άλλων συστηµάτων
µε τα οποία είναι διαλειτουργικό, εκτός εάν οι κανόνες
όλων των συστηµάτων που συµµετέχουν στα διαλειτουρ-
γικά συστήµατα προβλέπουν ρητώς κάτι διαφορετικό.

Άρθρο 4

Κεφάλαια ή χρηµατοπιστωτικά µέσα του Συµµετέχο-
ντος που είναι διαθέσιµα στο Λογαριασµό διακανονι-
σµού του δύνανται να χρησιµοποιούνται για την εκπλή-
ρωση των υποχρεώσεων του εν λόγω συµµετέχοντος
στο Σύστηµα ή σε διαλειτουργικό σύστηµα, οι οποίες έ-
χουν γεννηθεί µέχρι και την εργάσιµη ηµέρα έναρξης
της Διαδικασίας Αφερεγγυότητας ή, αν η Διαδικασία Α-
φερεγγυότητας δεν αρχίζει εντός κάποιας εργάσιµης η-
µέρας, την αµέσως προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα. Πι-
στωτική διευκόλυνση η οποία παρασχέθηκε σε αυτόν
τον συµµετέχοντα σε συνάρτηση µε το σύστηµα έναντι
διαθέσιµης υφιστάµενης ασφάλειας, δύναται να χρησι-
µοποιείται για την εκπλήρωση των κατά το προηγούµενο
εδάφιο υποχρεώσεων του συµµετέχοντος στο σύστηµα
ή σε διαλειτουργικό σύστηµα.»

2. Στο τέλος του άρθρου 7 του ν. 2789/2000 προστίθε-
ται εδάφιο ως εξής:

«Τούτο ισχύει, µεταξύ άλλων, σε σχέση µε τα δικαιώ-
µατα και τις υποχρεώσεις ενός συµµετέχοντος σε δια-
λειτουργικό σύστηµα ή του διαχειριστή συστήµατος ε-
νός διαλειτουργικού συστήµατος, ο οποίος δεν είναι
συµµετέχων.»

3. Το άρθρο 9 του ν. 2789/2000 αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΕΡ ΩΝ Η

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΝΤΟΣ

«Άρθρο 9

1. Η Ασφάλεια που έχει παρασχεθεί:
α) σε Συµµετέχοντα σε συνάρτηση µε σύστηµα ή οποι-

οδήποτε διαλειτουργικό σύστηµα, ή
β) στις κεντρικές τράπεζες των κρατών - µελών της

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπε-
ζα δεν θίγεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από τη διαδικασία
αφερεγγυότητας έναντι:
αα) συµµετέχοντος (στο οικείο σύστηµα ή σε διαλει-

τουργικό σύστηµα),
ββ) του διαχειριστή συστήµατος διαλειτουργικού συ-

στήµατος που δεν είναι συµµετέχων,
γγ) αντισυµβαλλόµενου κεντρικών τραπεζών των κρα-

τών - µελών ή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ή
δδ) οποιουδήποτε τρίτου παρέσχε την ασφάλεια,
και µπορεί, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του

ν. 3301/2004, να ρευστοποιηθεί προς ικανοποίηση αυτών
των δικαιωµάτων σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην επόµε-
νη παράγραφο.

2. Εφόσον υφίσταται ληξιπρόθεσµη οφειλή Συµµετέ-
χοντος σε Σύστηµα ή σε διαλειτουργικό σύστηµα, στο
πλαίσιο λειτουργίας τους, ή Αντισυµβαλλοµένου κεντρι-
κής τράπεζας των κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης ή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τα εισηγµέ-
να σε οργανωµένη αγορά χρηµατοπιστωτικά µέσα ή οι
απαιτήσεις εκ τραπεζικών δανείων ή λοιπών πιστώσεων
επί των οποίων έχει συσταθεί Ασφάλεια κατά την προη-
γούµενη παράγραφο, επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση των
διατάξεων περί αναγκαστικής εκποίησης, να εκποιούνται
από τον ασφαλειολήπτη ή, εφόσον πρόκειται περί τίτ-
λων ή απαιτήσεων ληξιπρόθεσµων και απαιτητών, να ει-
σπράττονται τα σχετικά ποσά από τον ασφαλειολήπτη ι-
δίω ονόµατι. Η εκποίηση γίνεται χρηµατιστηριακώς, µέ-
σω µέλους της οργανωµένης αγοράς που ορίζει ο ασφα-
λειολήπτης, ή κατ’ επιλογήν του, εξωχρηµατιστηριακώς,
εφόσον αντικείµενο της Ασφάλειας είναι απαιτήσεις εκ
τραπεζικών δανείων ή λοιπών πιστώσεων, τίτλοι του Δη-
µοσίου ή και άλλοι τίτλοι τους οποίους διαπραγµατεύο-
νται νοµίµως κατ’  επάγγελµα πιστωτικό ίδρυµα ή επιχεί-
ρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών διενεργώντας α-
πευθείας συναλλαγές για ίδιο λογαριασµό µε πελάτες
τους. Το προϊόν της εκποιήσεως ή το εισπραττόµενο πο-
σό διατίθεται κατά προτεραιότητα για την ικανοποίηση
της ασφαλιζόµενης απαιτήσεως. Όταν η Ασφάλεια έχει
παρασχεθεί µε τη µορφή συµβάσεως πωλήσεως τίτλων
µε σύµφωνο επαναγοράς και ο υπόχρεος σε επαναγορά
καταστεί υπερήµερος ως προς την εκπλήρωση της υπο-
χρεώσεώς του για την καταβολή του τιµήµατος, ο ασφα-
λειολήπτης δύναται αµέσως να διαθέτει ελεύθερα τους
τίτλους που είχε αγοράσει.

3. Οι διατάξεις της νοµοθεσίας που εφαρµόζονται κα-
τά τη σύσταση ενεχύρου υπέρ της Τράπεζας της Ελλά-
δος, την αναγκαστική εκποίηση του ενεχύρου αυτού και
τη διανοµή του πλειστηριάσµατος ισχύουν και για τη σύ-
σταση και την αναγκαστική εκποίηση ενεχύρου επί άυ-
λων τίτλων Δηµοσίου υπέρ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής



Τράπεζας και των κεντρικών τραπεζών των κρατών - µε-
λών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και για τη διανοµή
του πλειστηριάσµατος.

4. Όταν παρέχεται ασφάλεια επί χρηµατοπιστωτικών
µέσων ή επί δικαιωµάτων σε χρηµατοπιστωτικά µέσα σε
συµµετέχοντες, διαχειριστές συστηµάτων ή Κεντρικές
Τράπεζες των κρατών - µελών ή στην Ευρωπαϊκή Κεντρι-
κή Τράπεζα σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του παρόντος
άρθρου µε νόµιµη καταχώριση του δικαιώµατος του α-
σφαλειολήπτη σε Σύστηµα ή σε µητρώο ή σε λογαρια-
σµό ή σε αποθετήριο, το εν λόγω δικαίωµα, ιδίως ως
προς τη νόµιµη σύστασή του, την εγκυρότητά του και τη
διαδικασία αναγκαστικής εκποίησης, διέπεται από το ου-
σιαστικό δίκαιο του κράτους - µέλους στο οποίο έγινε η
καταχώρισή του. Η παραπάνω διάταξη ισχύει και στην
περίπτωση που ο ασφαλειολήπτης ενεργεί ιδίω ονόµατι
αλλά για λογαριασµό τρίτου.»

4. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου
10 του ν. 2789/2000, µετά τις λέξεις «ορίζονται τα Συ-
στήµατα», προστίθενται οι λέξεις « και οι οικείοι διαχει-
ριστές συστηµάτων».

5. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του ν.
2789/2000 προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

«Η επέκταση αυτή δεν περιορίζει την ευθύνη του συµ-
µετέχοντος µέσω του οποίου ο Εµµέσως Συµµετέχων
διαβιβάζει εντολές µεταβίβασης στο Σύστηµα.»

6. Η παράγραφος 3 του άρθρου 12 του ν. 2789/2000 α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«3. Κάθε Ίδρυµα υποχρεούται, µετά από σχετική αίτη-
ση, να ενηµερώνει οποιονδήποτε έχει έννοµο συµφέρον
για τα Συστήµατα στο οποία είναι Συµµετέχων ή Εµµέ-
σως Συµµετέχων και να παρέχει πληροφορίες για τους
βασικούς κανόνες που διέπουν τη λειτουργία των εν λό-
γω Συστηµάτων.»

7. Το άρθρο 15 του ν. 2789/2000 αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«Άρθρο 15

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της νοµοθεσίας
που προβλέπουν την επιβολή κυρώσεων από την Τράπε-
ζα της Ελλάδος και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η
Τράπεζα της Ελλάδος και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
δύνανται να επιβάλουν πρόστιµο ύψους µέχρι 190.000
ευρώ στους εποπτευόµενους ή επιβλεπόµενους από αυ-
τές Συµµετέχοντες, εφόσον αυτοί παραβιάζουν τις δια-
τάξεις του παρόντος. Σε περίπτωση σοβαρών υποτρο-
πών, το πρόστιµο δύναται να ανέρχεται σε 380.000 ευ-
ρώ.

2. Σε περίπτωση παράβασης των καθηκόντων που α-
πορρέουν από την εκτέλεση των διατάξεων της παρ. 2
του άρθρου 6 του παρόντος επιβάλλεται κατά των εντε-
ταλµένων οργάνων πρόστιµο έως 65.000 ευρώ µε από-
φαση του Υπουργού Οικονοµικών, µετά από εισήγηση
της Τράπεζας της Ελλάδος.»

8. Όπου στις διατάξεις του ν. 2789/2000 αναφέρεται ο
Υπουργός Εθνικής Οικονοµίας, νοείται ο Υπουργός Οι-
κονοµικών.

Άρθρο 43
Τροποποιήσεις του ν. 3301/2004 

(άρθρο 2 της Οδηγίας)

1. Τα άρθρα 1, 2, 3, 4 και 5 του ν. 3301/2004 (Α΄ 263) α-

ντικαθίστανται ως εξής:

«ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Άρθρο 1
Αντικείµενο και πεδίο εφαρµογής

1. Με τις διατάξεις του παρόντος νόµου θεσπίζεται το
καθεστώς που εφαρµόζεται στις συµφωνίες παροχής
χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας, οι οποίες ικανοποιούν
τις απαιτήσεις των παραγράφων 2 και 5 του άρθρου αυ-
τού, καθώς και στη χρηµατοοικονοµική ασφάλεια που
παρέχεται σύµφωνα µε τους όρους των παραγράφων 3
και 4 του άρθρου αυτού.

2. Τόσο ο ασφαλειολήπτης όσο και ο ασφαλειοδότης
πρέπει να ανήκουν σε µια από τις ακόλουθες κατηγο-
ρίες:
α) δηµόσια αρχή πλην των επιχειρήσεων µε εγγύηση

του Δηµοσίου, εκτός εάν αυτές εµπίπτουν στα κατωτέ-
ρω στοιχεία β΄ έως ε΄, όπως µεταξύ άλλων: 
αα) δηµόσιοι φορείς των κρατών - µελών της Ευρω-

παϊκής Ένωσης που έχουν αναλάβει τη διαχείριση του
δηµόσιου χρέους ή παρεµβαίνουν σε αυτή,
ββ) δηµόσιοι φορείς των κρατών - µελών της Ευρωπαϊ-

κής Ένωσης που έχουν εξουσιοδοτηθεί να τηρούν λογα-
ριασµούς πελατών,
β) εθνική κεντρική τράπεζα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική

Τράπεζα, η Τράπεζα Διεθνών Διακανονισµών, κάποια α-
πό τις πολυµερείς τράπεζες ανάπτυξης που αναφέρο-
νται στην Πράξη Διοικητή Τραπέζης της Ελλάδος υπ’ αρ.
2588/2007 (Β΄ 1758/4.9.2007) υπό «Τυποποιηµένη Προ-
σέγγιση», Τµήµα Ε΄ παράγραφος 6, καθώς και στο πα-
ράρτηµα VI, Μέρος 1, Τµήµα 4 της Οδηγίας 2006/48/ΕΚ,
όπως ενσωµατώθηκε στη νοµοθεσία των κρατών - µε-
λών, το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και η Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων,
γ) χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα που υπόκειται σε επο-

πτεία, όπως, µεταξύ άλλων: 
αα) πιστωτικό ίδρυµα, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 πα-

ράγραφος 1 του ν. 3601/2007, 
ββ) επιχείρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, ό-

πως ορίζεται στο άρθρο 2 περίπτωση 1 του ν. 3606/2007, 
γγ) χρηµατοδοτικό ίδρυµα, όπως ορίζεται στο άρθρο 2

παράγραφος 11 του ν. 3601/2007, 
δδ) ασφαλιστική επιχείρηση, όπως ορίζεται στο άρθρο

2α στοιχείο α΄ του ν.δ. 400/1970 (Α΄ 10), και ασφαλιστι-
κή επιχείρηση ζωής, όπως ορίζεται στην ίδια διάταξη του
ανωτέρω νοµοθετικού διατάγµατος, 
εε) ανώνυµες εταιρείες διαχείρισης αµοιβαίων κεφα-

λαίων, οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές
αξίες, αµοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις, όπως ορί-
ζεται στο άρθρο 2 του ν. 3283/2004 (A΄ 210), 
στστ) εταιρεία διαχείρισης, όπως ορίζεται στο άρθρο
17α παράγραφος 1 του ν. 1969/1991(Α΄ 167),
δ) κεντρικός αντισυµβαλλόµενος, διακανονιστής ή

συµψηφιστικό γραφείο, όπως ορίζονται, αντίστοιχα, στις
περιπτώσεις γ΄, δ΄ και ε΄ της παραγράφου 4 του άρθρου
1 του ν. 2789/2000, καθώς και στο άρθρο 2 στοιχεία γ΄,
δ΄ και ε΄ της Οδηγίας 98/26/ΕΚ, όπως ενσωµατώθηκε
στην εθνική νοµοθεσία των λοιπών κρατών - µελών, συ-
µπεριλαµβανοµένων των οµοειδών ιδρυµάτων που υπό-
κεινται σε εποπτεία σύµφωνα µε το εθνικό δίκαιο και τα
οποία ασκούν δραστηριότητες στις αγορές συµβολαίων
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µελλοντικής εκπλήρωσης, προαιρέσεων και παράγωγων
µέσων σε βαθµό µη καλυπτόµενο από τον παρόντα νόµο
και την εν λόγω Οδηγία και πρόσωπο, πλην των φυσικών
προσώπων, το οποίο ενεργεί ως καταπιστευµατοδόχος ή
υπό την ιδιότητα αντιπροσώπου εξ ονόµατος ενός ή πε-
ρισσότερων προσώπων στα οποία περιλαµβάνονται τυ-
χόν οµολογιούχοι ή κάτοχοι άλλων µορφών εξασφαλι-
σµένων δανείων ή ίδρυµα που ορίζεται στα στοιχεία α΄
έως δ΄,
ε) κάθε νοµικό πρόσωπο υπό τον όρο ότι ο αντισυµ-

βαλλόµενος είναι ίδρυµα που ορίζεται στα στοιχεία α΄ έ-
ως δ΄.

3. Η παρεχόµενη χρηµατοοικονοµική ασφάλεια πρέπει
να συνίσταται σε µετρητά, χρηµατοπιστωτικά µέσα ή πι-
στωτικές απαιτήσεις.

4. Ο νόµος αυτός καταλαµβάνει τις χρηµατοοικονοµι-
κές ασφάλειες από το χρόνο της παροχής τους και εφό-
σον η παροχή πιστοποιείται εγγράφως. Η απόδειξη της
παροχής χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας πρέπει να επι-
τρέπει τον προσδιορισµό της χρηµατοοικονοµικής ασφά-
λειας στην οποία αναφέρεται. Για το σκοπό αυτόν, αρκεί
να αποδεικνύεται ότι η ασφάλεια επί τίτλων σε λογιστική
µορφή έχει µεταφερθεί σε πίστωση του σχετικού λογα-
ριασµού ή αποτελεί πίστωση του λογαριασµού αυτού και
ότι η ασφάλεια σε µετρητά έχει µεταφερθεί σε πίστωση
του καθορισµένου λογαριασµού ή αποτελεί πίστωση του
λογαριασµού αυτού. Αν πρόκειται για πιστωτικές απαιτή-
σεις, η εγγραφή των απαιτήσεων σε έναν κατάλογο α-
παιτήσεων που υποβάλλεται εγγράφως ή µε νοµικά ισο-
δύναµο τρόπο στον ασφαλειολήπτη επαρκεί για τον
προσδιορισµό των απαιτήσεων και την απόδειξη της πα-
ροχής τους ως χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας µεταξύ
των µερών. Η εγγραφή των απαιτήσεων σε έναν κατάλο-
γο απαιτήσεων κατά το προηγούµενο εδάφιο επαρκεί
για τον προσδιορισµό των απαιτήσεων και την απόδειξη
της παροχής τους ως χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας
και έναντι τρίτων, µε την επιφύλαξη του άρθρου 3 παρ. 3
και των διατάξεων του ν. 2844/2000 (Α΄ 220).

5. Ο νόµος αυτός εφαρµόζεται στις συµφωνίες παρο-
χής χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας εφόσον οι συµφω-
νίες αυτές πιστοποιούνται εγγράφως ή µε νοµικά ισοδύ-
ναµο τρόπο. Δεν απαιτείται η έγγραφη πιστοποίηση εφό-
σον πρόκειται για επί µέρους συµφωνίες παροχής χρη-
µατοοικονοµικής ασφάλειας, όπως ιδίως επί µέρους
συµβάσεις πώλησης µε σύµφωνο επαναγοράς οι οποίες
καταρτίζονται βάσει σύµβασης-πλαισίου που έχει καταρ-
τιστεί εγγράφως ή µε νοµικά ισοδύναµο τρόπο µεταξύ
πωλητή και αγοραστή.

6. Οι προθεσµίες του άρθρου 16 παρ. 6 και 8 του
κ.ν. 2190/ 1920 (Α΄ 37) αναστέλλονται για όσο χρόνο
διαρκεί η ασφάλεια που ο ασφαλειοδότης έχει παράσχει
επί ιδίων µετοχών του. 

Άρθρο 2
Ορισµοί

1. Για τους σκοπούς του νόµου αυτού νοούνται ως:
α) «συµφωνία παροχής χρηµατοοικονοµικής ασφάλει-

ας»: η συµφωνία παροχής χρηµατοοικονοµικής ασφάλει-
ας µε µεταβίβαση τίτλου ή η συµφωνία παροχής εµπράγ-
µατης χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας, ανεξαρτήτως
του εάν καλύπτονται από σύµβαση πλαίσιο ή γενικούς ό-
ρους·
β) «συµφωνία παροχής χρηµατοοικονοµικής ασφάλει-

ας µε µεταβίβαση τίτλου»: η συµφωνία, συµπεριλαµβα-
νοµένων των συµφωνιών επαναγοράς, βάσει της οποίας
ο ασφαλειοδότης µεταβιβάζει την πλήρη κυριότητα ή το
πλήρες δικαίωµα επί της παρεχόµενης χρηµατοοικονοµι-
κής ασφάλειας µε σκοπό την εξασφάλιση ή την κάλυψη
της εκτέλεσης των σχετικών χρηµατοοικονοµικών υπο-
χρεώσεων·
γ) «συµφωνία παροχής εµπράγµατης χρηµατοοικονο-

µικής ασφάλειας»: η συµφωνία βάσει της οποίας ο α-
σφαλειοδότης παρέχει στον ασφαλειολήπτη ή υπέρ αυ-
τού ενέχυρο ή άλλο αντίστοιχο περιορισµένο, κατά το
οικείο εφαρµοστέο δίκαιο, εµπράγµατο δικαίωµα επί της
παρεχόµενης χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας µε σκοπό
την εξασφάλιση ή την κάλυψη της εκτέλεσης των σχετι-
κών χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων, ενώ η κυριότη-
τα ή το δικαίωµα επί της παρεχόµενης χρηµατοοικονοµι-
κής ασφάλειας παραµένει στον ασφαλειοδότη κατά τη
σύσταση του εµπράγµατου δικαιώµατος,
δ) «µετρητά»: τα χρήµατα που έχουν πιστωθεί σε λο-

γαριασµό, σε οποιοδήποτε νόµισµα ή παρεµφερείς αξιώ-
σεις για την επιστροφή χρηµάτων, όπως οι καταθέσεις
χρηµαταγοράς·
ε) «χρηµατοπιστωτικά µέσα»: οι µετοχές και άλλοι τίτ-

λοι που ισοδυναµούν µε µετοχές και οµολογίες και άλλα
είδη χρεωστικών µέσων, εφόσον αποτελούν αντικείµενο
διαπραγµάτευσης στην κεφαλαιαγορά και οποιοιδήποτε
άλλοι τίτλοι που είναι συνήθως διαπραγµατεύσιµοι και οι
οποίοι παρέχουν το δικαίωµα απόκτησης µετοχών, οµο-
λογιών ή άλλου είδους κινητών αξιών µε εγγραφή, αγο-
ρά ή ανταλλαγή ή οι οποίοι συνεπάγονται διακανονισµό
τοις µετρητοίς, εξαιρουµένων των µέσων πληρωµής, πε-
ριλαµβανοµένων των µεριδίων οργανισµών συλλογικών
επενδύσεων, των µέσων χρηµαταγοράς και των αξιώσε-
ων σε σχέση µε ή των δικαιωµάτων επί ή σε σχέση µε τα
ανωτέρω στοιχεία.
στ) «σχετικές χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις»: οι

υποχρεώσεις των οποίων η εκπλήρωση εξασφαλίζεται
µε συµφωνία παροχής χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας
και οι οποίες παρέχουν αντιστοίχως δικαίωµα διακανονι-
σµού τοις µετρητοίς ή/και παράδοσης χρηµατοπιστωτι-
κών µέσων.
Οι σχετικές χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις είναι

δυνατόν να συνίστανται σε ή να περιλαµβάνουν:
αα) υποχρεώσεις παρούσες ή µελλοντικές, υφιστάµε-

νες ή ενδεχόµενες ή τελούσες υπό αίρεση ή προθεσµία
συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων που απορρέουν από
µια γενική σύµβαση ή παρόµοιο διακανονισµό,
ββ) υποχρεώσεις που έχει προς τον ασφαλειολήπτη

κάποιο πρόσωπο εκτός του ασφαλειοδότη,
γγ) υποχρεώσεις ορισµένης κατηγορίας ή είδους οπο-

τεδήποτε και αν προκύπτουν.
ζ) «ασφάλεια επί τίτλων σε λογιστική µορφή»: η χρη-

µατοοικονοµική ασφάλεια που παρέχεται στο πλαίσιο
συµφωνίας παροχής χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας και
η οποία συνιστάται επί χρηµατοπιστωτικών µέσων, το δι-
καίωµα επί των οποίων αποδεικνύεται µε εγγραφές σε
µητρώο ή λογαριασµό που τηρείται από ενδιάµεσο ή εν
ονόµατι αυτού,
η) «σχετικός λογαριασµός»: σε σχέση µε ασφάλειες

επί τίτλων σε λογιστική µορφή που παρέχονται στο πλαί-
σιο συµφωνίας παροχής χρηµατοοικονοµικής ασφάλει-
ας, το µητρώο ή ο λογαριασµός - που µπορεί να τηρείται
από τον ασφαλειολήπτη - όπου γίνονται οι εγγραφές µέ-
σω των οποίων παρέχεται στον ασφαλειολήπτη η ασφά-
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λεια επί τίτλων σε λογιστική µορφή.
θ) «ισοδύναµη ασφάλεια»:
αα) στην περίπτωση των µετρητών, η πληρωµή του ίδι-

ου ποσού και στο ίδιο νόµισµα,
ββ) στην περίπτωση των χρηµατοπιστωτικών µέσων,

τα χρηµατοπιστωτικά µέσα του ίδιου εκδότη ή χρεώστη
που αποτελούν τµήµα της ίδιας έκδοσης ή κατηγορίας
και του ίδιου ονοµαστικού ποσού, νοµίσµατος και περι-
γραφής ή, σε περίπτωση συµφωνίας παροχής χρηµατο-
οικονοµικής ασφάλειας που προβλέπει τη µεταβίβαση
άλλων περιουσιακών στοιχείων ως αποτέλεσµα της επέ-
λευσης οποιουδήποτε γεγονότος που συνδέεται ή επη-
ρεάζει κάποιο από τα χρηµατοπιστωτικά µέσα που έχουν
δοθεί ως ασφάλεια, τα εν λόγω άλλα περιουσιακά στοι-
χεία.
ι) «διαδικασίες εκκαθάρισης»: κάθε διαδικασία η οποία

περιλαµβάνει την εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων
και τη διανοµή των εσόδων µεταξύ των δανειστών, µετό-
χων ή µελών, ανάλογα µε την περίπτωση, η οποία συνε-
πάγεται παρέµβαση διοικητικών ή δικαστικών αρχών, συ-
µπεριλαµβανοµένων των περιπτώσεων στις οποίες οι
συλλογικές διαδικασίες τερµατίζονται µε συµβιβασµό ή
άλλο ανάλογο µέτρο είτε βασίζονται σε αφερεγγυότητα
είτε όχι, και ανεξάρτητα από τον υποχρεωτικό ή προαι-
ρετικό χαρακτήρα τους όπως ενδεικτικά η πτώχευση, η
ειδική εκκαθάριση του άρθρου 46 του ν. 3588/2007 (Α΄
153), η ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυµάτων του
άρθρου 68 του ν. 3601/2007, η ειδική εκκαθάριση των α-
νωνύµων χρηµατιστηριακών εταιρειών και των Ανωνύ-
µων Εταιρειών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών
(Α.Ε.Π.Ε.Υ.) του ν. 3606/2007, η εκκαθάριση των ασφαλι-
στικών επιχειρήσεων σύµφωνα µε το ν.δ. 400/1970.
ια) «µέτρα εξυγίανσης»: όλα τα µέτρα τα οποία περι-

λαµβάνουν παρέµβαση διοικητικών ή δικαστικών αρχών
µε σκοπό τη διατήρηση ή αποκατάσταση της χρηµατοοι-
κονοµικής κατάστασης και που επηρεάζουν τα προϋπάρ-
χοντα δικαιώµατα τρίτων, συµπεριλαµβανοµένων, µετα-
ξύ άλλων, των µέτρων που συνεπάγονται αναστολή πλη-
ρωµών, αναστολή µέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης ή πε-
ριορισµό των αξιώσεων, όπως ενδεικτικά οι συµφωνίες
πιστωτών και επιχείρησης κατά το ν. 3588/2007 ή η εξυ-
γίανση των ασφαλιστικών επιχειρήσεων σύµφωνα µε το
ν.δ. 400/1970.
ιβ) «γεγονός που συνεπάγεται αναγκαστική εκτέλε-

ση»: οποιοδήποτε γεγονός αθέτησης υποχρέωσης ή πα-
ρεµφερές, κατά τη συµφωνία των συµβαλλόµενων µε-
ρών, γεγονός µε την επέλευση του οποίου, βάσει των ό-
ρων της συµφωνίας παροχής χρηµατοοικονοµικής α-
σφάλειας ή κατ’ εφαρµογή νοµοθετικής διάταξης, ο α-
σφαλειολήπτης δικαιούται να εκποιήσει ή να αποκτήσει
την κυριότητα της ασφάλειας ή λόγω του οποίου τίθεται
σε ισχύ η ρήτρα συµψηφισµού.
ιγ) «δικαίωµα χρήσης»: το δικαίωµα του ασφαλειολή-

πτη να χρησιµοποιεί και να διαθέτει τα υποκείµενα στην
ασφάλεια περιουσιακά στοιχεία ως κάτοχός τους στο
πλαίσιο της συµφωνίας παροχής χρηµατοοικονοµικής ε-
µπράγµατης ασφάλειας.
ιδ) «ρήτρα εκκαθαριστικού συµψηφισµού»: η διάταξη

της συµφωνίας παροχής χρηµατοοικονοµικής ασφάλει-
ας ή της συµφωνίας της οποίας αποτελεί µέρος η συµ-
φωνία παροχής ασφάλειας ή, εάν δεν υπάρχει τέτοια
διάταξη, οποιαδήποτε νοµοθετική διάταξη, βάσει της ο-
ποίας, µε την επέλευση ενός γεγονότος που συνεπάγε-
ται αναγκαστική εκτέλεση είτε µέσω συµψηφισµού ή α

ντιστάθµισης είτε µε άλλον τρόπο:
αα) οι υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων καθίστανται

άµεσα απαιτητές και εκφράζονται ως υποχρέωση κατα-
βολής του ποσού που αντιπροσωπεύει την κατ’ εκτίµηση
τρέχουσα αξία τους ή λήγουν και αντικαθίστανται από υ-
ποχρέωση καταβολής ενός τέτοιου ποσού, ή
ββ) υπολογίζονται οι οφειλές του κάθε συµβαλλοµέ-

νου προς τον άλλο σε σχέση µε τις υποχρεώσεις αυτές
και ο συµβαλλόµενος ο οποίος οφείλει το µεγαλύτερο
ποσό καταβάλλει καθαρό ποσό, ίσο προς τη διαφορά
των οφειλών.
ιε) «πιστωτικές απαιτήσεις»: χρηµατικές απαιτήσεις

που πηγάζουν από συµφωνία βάσει της οποίας ένα πι-
στωτικό ίδρυµα χορηγεί πίστωση υπό τη µορφή δανείου
ή κάθε άλλες χρηµατικές απαιτήσεις του ασφαλειοδότη
κατά τρίτων ή του ίδιου του ασφαλειολήπτη.

2. Όπου στον παρόντα νόµο αναφέρεται ότι «παρέχε-
ται» χρηµατοοικονοµική ασφάλεια ή όπου υπάρχει ανα-
φορά στην «παροχή» χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας,
µε τη διατύπωση αυτή νοείται ότι η χρηµατοοικονοµική
ασφάλεια παραδίδεται, µεταβιβάζεται, κατακρατείται,
καταχωρείται ή άλλως καθορίζεται, ούτως ώστε να βρί-
σκεται στην κατοχή ή υπό τον έλεγχο του ασφαλειολή-
πτη ή προσώπου ενεργούντος για λογαριασµό του α-
σφαλειολήπτη. Τυχόν δικαίωµα υποκατάστασης ή άρσης
πλεονάζουσας χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας υπέρ
του ασφαλειοδότη ή, στην περίπτωση πιστωτικών απαι-
τήσεων, είσπραξης του προϊόντος αυτών µέχρι νεωτέ-
ρας εντολής, δεν θίγει την παρασχεθείσα στον ασφαλει-
ολήπτη χρηµατοοικονοµική ασφάλεια κατά το νόµο αυ-
τόν.

3. Όπου στο νόµο αυτόν υπάρχει η λέξη «εγγράφως»,
αυτή περιλαµβάνει και την καταχώρηση µε ηλεκτρονικό
µέσο ή σε οποιοδήποτε άλλο σταθερό υπόθεµα.

Άρθρο 3
Τυπικές προϋποθέσεις

1. Εφόσον πληρούνται οι διατάξεις του παρόντος νό-
µου για έγγραφη πιστοποίηση της συµφωνίας παροχής
χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας και για έγγραφη πιστο-
ποίηση της παροχής χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας,
δεν απαιτείται η τήρηση οποιουδήποτε περαιτέρω τύπου
ή η εκτέλεση οποιασδήποτε τυπικής πράξεως για το κύ-
ρος και την απόδειξη της συµφωνίας ή της παροχής της
ασφάλειας. Ιδίως δεν εφαρµόζονται το άρθρο 460, µε
την επιφύλαξη της παραγράφου 3, τα άρθρα 1211 και
1247 του Αστικού Κώδικα, το άρθρο 49 παράγραφος 1
του ν. 2396/1996 και τα άρθρα 36 παράγραφος 2 και 39
παράγραφος 2 του νοµοθετικού διατάγµατος της
17.7. - 13.8.1923. 

2. Η προηγούµενη παράγραφος δεν θίγει:
α) την εφαρµογή των διατάξεων του ν. 2844/2000 (Α΄

220) για την εκχώρηση ή ενεχύραση απαιτήσεων που υ-
ποβάλλεται σε δηµοσίευση·
β) την απαίτηση για οπισθογράφηση τίτλων σε διατα-

γή· 
γ) την απαίτηση για παράδοση του τίτλου ως προϋπό-

θεση για την παροχή χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας·
δ) τις προϋποθέσεις για την παροχή ασφάλειας επί τίτ-

λων σε λογιστική µορφή τις οποίες θέτουν οι κανόνες
που διέπουν το οικείο αποθετήριο.

3. Η παροχή ασφάλειας επί πιστωτικών απαιτήσεων
κατά τις διατάξεις του παρόντος ισχύει έναντι του οφει-
λέτη µόνο µετά από αναγγελία κατά το άρθρο 460 ΑΚ.
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Εφόσον η εκχώρηση ή ενεχύραση απαιτήσεων υποβλη-
θεί σε δηµοσίευση κατά τις διατάξεις του ν. 2844/2000, η
θέση του οφειλέτη καθορίζεται σύµφωνα µε τις διατά-
ξεις του νόµου αυτού.

4. Οι οφειλέτες πιστωτικών απαιτήσεων µπορούν έ-
γκαιρα να παραιτηθούν εγγράφως από δικαιώµατα συµ-
ψηφισµού έναντι των δανειστών της πιστωτικής απαίτη-
σης και έναντι των προσώπων προς τα οποία ο πιστωτής
εκχώρησε, ενεχυρίασε ή διέθεσε µε οποιονδήποτε τρό-
πο την πιστωτική απαίτηση ως ασφάλεια. 

5. Οι οφειλέτες πιστωτικών απαιτήσεων µπορούν έ-
γκαιρα να παραιτούνται εγγράφως από τα δικαιώµατά
τους που προκύπτουν από τους κανόνες περί τραπεζικού
απορρήτου, τα οποία δύναται να παρεµποδίσουν ή να
περιορίσουν τη δυνατότητα του δανειστή της πιστωτικής
απαίτησης να παράσχει πληροφορίες σχετικά µε την πι-
στωτική απαίτηση ή τον οφειλέτη προς το σκοπό της
χρησιµοποίησης της πιστωτικής απαίτησης ως ασφάλει-
ας. 

Άρθρο 4
Αναγκαστική εκτέλεση των συµφωνιών παροχής 

χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας

1. Κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη, µε την ε-
πέλευση γεγονότος που συνεπάγεται αναγκαστική εκτέ-
λεση, ο ασφαλειολήπτης δικαιούται να επιδιώξει µε τους
ακόλουθους τρόπους την ικανοποίηση της απαίτησής
του σχετικά µε οποιαδήποτε ασφάλεια, η οποία παρέχε-
ται δυνάµει συµφωνίας παροχής εµπράγµατης χρηµατο-
οικονοµικής ασφάλειας και σύµφωνα µε τους όρους της:
α) επί χρηµατοπιστωτικών µέσων, µε πώληση και µετα-

βίβαση των χρηµατοπιστωτικών µέσων ή κτήση της κυ-
ριότητάς τους από τον ασφαλειολήπτη και συµψηφισµό
του τιµήµατος ή της αξίας τους µε τις σχετικές χρηµατο-
οικονοµικές υποχρεώσεις,
β) επί µετρητών, µε χρησιµοποίησή τους για την ολική

ή µερική απόσβεση των σχετικών χρηµατοοικονοµικών
υποχρεώσεων,
γ) επί απαιτήσεων, µε πώληση και εκχώρηση ή κτήση

των απαιτήσεων από τον ασφαλειολήπτη και συµψηφι-
σµό του τιµήµατος ή της αξίας τους µε τις σχετικές χρη-
µατοοικονοµικές υποχρεώσεις.

2. Η κτήση της χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας από
τον ασφαλειολήπτη κατά την προηγούµενη παράγραφο
είναι δυνατή µόνο, εφόσον:
α) αυτό έχει συµφωνηθεί από τους συµβαλλόµενους

στη συµφωνία παροχής εµπράγµατης ασφάλειας και
β) οι συµβαλλόµενοι έχουν συµφωνήσει στη συµφωνία

εµπράγµατης παροχής ασφάλειας για τον τρόπο αποτί-
µησης των χρηµατοπιστωτικών µέσων ή των απαιτήσε-
ων. 

3. Κατά παρέκκλιση από τα άρθρα 1237 και 1239 του
Αστικού Κώδικα, τα άρθρα 40, 41, 42 και 44 του νοµοθε-
τικού διατάγµατος της 17.7.- 13.8.1923, και από κάθε άλ-
λη διάταξη νόµου και µε την επιφύλαξη των όρων της
συµφωνίας παροχής εµπράγµατης χρηµατοοικονοµικής
ασφάλειας, για τη ρευστοποίηση της χρηµατοοικονοµι-
κής ασφάλειας κατά τις προηγούµενες παραγράφους
δεν απαιτείται:
α) να κοινοποιείται εκ των προτέρων η πρόθεση ρευ-

στοποίησης,
β) οι όροι της ρευστοποίησης να έχουν εγκριθεί από

δικαστήριο, δηµόσιο λειτουργό ή άλλο πρόσωπο,

γ) η ρευστοποίηση να διεξαχθεί µε δηµόσιο πλειστη-
ριασµό ή οποιονδήποτε άλλο νοµοθετικά καθορισµένο
τρόπο,
δ) να έχει παρέλθει οποιαδήποτε συµπληρωµατική

χρονική περίοδος. 
4. Όταν η ασφάλεια έχει συσταθεί επί τίτλων σε λογι-

στική µορφή που τηρούνται από τρίτο πρόσωπο, αυτό
προβαίνει στις απαραίτητες εγγραφές για τη µεταβίβαση
των τίτλων στον αγοραστή ή για την κτήση τους από τον
ασφαλειολήπτη µε µόνη την έγγραφη δήλωση του α-
σφαλειολήπτη, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη
διαδικασία ή προϋπόθεση. 

5. Η ρευστοποίηση της χρηµατοοικονοµικής ασφάλει-
ας σύµφωνα µε τους όρους της δεν εµποδίζεται από την
τυχόν έναρξη ή τη συνέχιση διαδικασιών εκκαθάρισης ή
µέτρων εξυγίανσης σε σχέση µε τον ασφαλειοδότη ή
τον ασφαλειολήπτη. »

2. Στο τέλος του άρθρου 5 του ν.3301/2004 προστίθε-
ται παράγραφος µε αριθµό 6, ως εξής:

«6. Το παρόν άρθρο δεν εφαρµόζεται επί πιστωτικών
απαιτήσεων.»

3. Στο τέλος του άρθρου 7 του ν. 3301/2004 προστίθε-
ται άρθρο 7α που έχει ως εξής:

«Άρθρο 7α
Η ρευστοποίηση και η αποτίµηση της χρηµατοοικονο-

µικής ασφάλειας καθώς και ο υπολογισµός των σχετικών
χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων στο πλαίσιο των άρ-
θρων 4, 5, 6 και 7 του παρόντος νόµου πραγµα τοποιού-
νται µε εµπορικά εύλογο τρόπο.»

4. Όπου στις διατάξεις του ν.3301/2004 αναφέρεται ο
Υπουργός Εθνικής Οικονοµίας, νοείται ο Υπουργός Οι-
κονοµικών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 3863/2010

ΚΑΙ ΤΟΥ Ν. 3867/2010 

Άρθρο 44 
Τροποποίηση και συµπλήρωση του Καταστατικού της

Τράπεζας της Ελλάδος 

1. Κυρώνεται η από 18 Απριλίου 2011 απόφαση της
78ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετό-
χων της Τράπεζας της Ελλάδος, περί τροποποίησης και
προσθήκης άρθρων του Καταστατικού της ίδιας Τράπε-
ζας, το κείµενο της οποίας έχει ως εξής:
α) To στοιχείο δ΄ του άρθρου 2 αναδιατυπώνεται, ως

εξής:
«Ασκεί την εποπτεία των πιστωτικών ιδρυµάτων και

άλλων επιχειρήσεων και οργανισµών του χρηµατοπιστω-
τικού τοµέα της οικονοµίας, καθώς και των ασφαλιστι-
κών επιχειρήσεων, σύµφωνα µε το άρθρο 55Α΄ του πα-
ρόντος.»
β) Στο τέλος της πρώτης παραγράφου του άρθρου 5Β

προστίθεται εδάφιο, ως εξής:
«Η Τράπεζα της Ελλάδος υποβάλλει κάθε έτος Έκθε-

ση στη Βουλή των Ελλήνων για την άσκηση της εποπτι-
κής της αρµοδιότητας κατά το προηγούµενο έτος.»
γ) Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 13 οι λέξεις «τρεις

µήνας» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «κατά την έναρξη
της πέµπτης ηµέρας». 
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δ) Στο τέλος του στοιχείου α΄ του άρθρου 14 προστί-
θενται οι λέξεις:

«ή την υπηκοότητα κράτους - µέλους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου».
ε) Στο άρθρο 17 η λέξη «επτά» αντικαθίσταται µε τη

λέξη «τρεις».
στ) Μετά το άρθρο 37 προστίθεται άρθρο 37Α, ως ε-

ξής:

«Άρθρο 37Α

Για την άσκηση, από την Τράπεζα της Ελλάδος, σύµ-
φωνα µε το νόµο και το προτελευταίο εδάφιο του άρ-
θρου 38 του παρόντος, του έργου της κοινωνικής ασφά-
λισης του προσωπικού της, συνιστάται «Συµβούλιο Α-
σφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος», το οποίο συ-
γκροτείται µε απόφαση του Γενικού Συµβουλίου της Τρά-
πεζας, έχει τριετή θητεία και αποτελείται από: (α) τον Δι-
οικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, ως Πρόεδρο, ανα-
πληρούµενο από έναν Υποδιοικητή ή ένα µέλος του Γενι-
κού Συµβουλίου της Τράπεζας που υποδεικνύει το Συµ-
βούλιο αυτό, (β) τρεις (3) ανώτατους ή ανώτερους υπαλ-
λήλους της Τράπεζας της Ελλάδος που υποδεικνύονται,
µε τους αναπληρωτές τους, από το Γενικό Συµβούλιο
της Τράπεζας της Ελλάδος,(γ) δύο (2) εκπροσώπους των
ασφαλισµένων, µέλη του προσωπικού της Τράπεζας της
Ελλάδος, που υποδεικνύονται, µε τους αναπληρωτές
τους, από το Σύλλογο Υπαλλήλων της Τράπεζας της Ελ-
λάδος και (δ) έναν (1) εκπρόσωπο των συνταξιούχων,
που υποδεικνύεται, µε τον αναπληρωτή του, από το Σύλ-
λογο Συνταξιούχων της Τράπεζας της Ελλάδος. Στις συ-
νεδριάσεις του Συµβουλίου Ασφάλισης µετέχει χωρίς δι-
καίωµα ψήφου Κυβερνητικός Επίτροπος, ο οποίος διορί-
ζεται, µε τον αναπληρωτή του, σύµφωνα µε τις ισχύου-
σες για τους ασφαλιστικούς οργανισµούς διατάξεις της
νοµοθεσίας, καλείται δε πάντοτε, επί ποινή ακυρότητας
της συνεδρίασης, σε όλες τις συνεδριάσεις. Αρµοδιότη-
τες του Κυβερνητικού Επιτρόπου είναι εκείνες που ορί-
ζονται για τους κυβερνητικούς επιτρόπους στα Διοικητι-
κά Συµβούλια των Ασφαλιστικών Οργανισµών από τις ε-
κάστοτε ισχύουσες διατάξεις νόµων για θέµατα του κλά-
δου κύριας σύνταξης. Η απουσία του Κυβερνητικού Επι-
τρόπου ή του αναπληρωτή του, εφόσον αυτοί έχουν
προσκληθεί κανονικά και δεν προσήλθαν, δεν επηρεάζει
το κύρος των συνεδριάσεων του Συµβουλίου. Χρέη
γραµµατέα του Συµβουλίου Ασφάλισης εκτελεί υπάλλη-
λος της Τράπεζας της Ελλάδος, ο οποίος ορίζεται µε τον
αναπληρωτή του µε Πράξη του Προέδρου. Το Συµβούλιο
Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος καταρτίζει Κανο-
νισµό Λειτουργίας, ο οποίος εγκρίνεται µε απόφαση του
Γενικού Συµβουλίου της Τράπεζας της Ελλάδος. 
Το Συµβούλιο Ασφάλισης χαράσσει εξ ονόµατος του

Γενικού Συµβουλίου τις γενικές κατευθύνσεις της πολιτι-
κής της Τράπεζας ως φορέα ασφάλισης του προσωπικού
της και αποφαίνεται επί γενικών ζητηµάτων σχετικών µε
την εφαρµογή της ισχύουσας νοµοθεσίας από τα αρµό-
δια όργανα της Τράπεζας. Αποφαίνεται, επίσης, επί εν-
στάσεων κατά πάσης φύσεως αποφάσεων της Τράπεζας
της Ελλάδος ως φορέα ασφάλισης του προσωπικού της,
εν όλω ή εν µέρει απορριπτικών και εγκρίνει την άσκηση
όλων των ενδίκων βοηθηµάτων και ενδίκων µέσων της
Τράπεζας της Ελλάδος ως φορέα ασφάλισης του προ-
σωπικού της σε κάθε δικαστήριο ανεξαρτήτως βαθµού
και δικαιοδοσίας.»

ζ) Το πρώτο εδάφιο της πρώτης παραγράφου του άρ-
θρου 55Α΄ αναδιατυπώνεται, ως εξής:

«Η Τράπεζα της Ελλάδος ασκεί την εποπτεία στα πι-
στωτικά ιδρύµατα, στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, κα-
θώς και στις ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων και
οργανισµών του χρηµατοπιστωτικού τοµέα της οικονο-
µίας», προστιθέµενου, στην ακολουθούσα απαρίθµηση,
στοιχείου ζ) ως εξής «ιδρυµάτων πληρωµών».

η) Μετά το άρθρο 55Δ΄ προστίθεται άρθρο 55Ε΄, ως
εξής:

«Άρθρο 55Ε
Όταν εποπτευόµενο από την Τράπεζα της Ελλάδος

νοµικό πρόσωπο έχει τεθεί σε εκκαθάριση κατόπιν ανά-
κλησης της άδειας λειτουργίας του, η Τράπεζα δύναται
κατά περίπτωση να καταβάλει στον εκκαθαριστή την α-
µοιβή του και έξοδα εκκαθάρισης. Στην περίπτωση αυτή,
η Τράπεζα έχει κατά του υπό εκκαθάριση νοµικού προ-
σώπου αξίωση απόδοσης όσων κατέβαλε στον εκκαθαρι-
στή, η οποία ικανοποιείται προ πάσης άλλης αξιώσεως α-
πό το προϊόν της εκκαθάρισης.».

Άρθρο 45

Οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου
1 του άρθρου 1 του ν. 3867/2010 (Α΄ 128) και των παρα-
γράφων 2 και 3 του άρθρου 64 του ν. 3863/2010 (Α΄115 )
καταργούνται. 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 46

Κυρώνεται και έχει ισχύ νόµου από δηµοσίευσή της
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως η από 25 Αυγούστου
2011 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ανάληψη δα-
νειακών υποχρεώσεων των Δήµων Ζωγράφου και Αχαρ-
νών από το Υπουργείο Οικονοµικών – Παράταση δηµοσί-
ευσης των οικονοµικών καταστάσεων των εισηγµένων
στο Χρηµατιστήριο πιστωτικών ιδρυµάτων», που δηµοσι-
εύτηκε στο µε αριθµό 183 Φύλλο της Εφηµερίδας της
Κυβερνήσεως (τεύχος Α΄) και έχει ως εξής:

«ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Ανάληψη δανειακών υποχρεώσεων των Δήµων Ζω-
γράφου και Αχαρνών από το Υπουργείο Οικονοµικών –
Παράταση δηµοσίευσης των οικονοµικών καταστάσεων
των εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο πιστωτικών ιδρυµά-
των.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 του Συντάγµα-

τος.
2. Τις αποφάσεις που ελήφθησαν κατά την σύνοδο κο-

ρυφής των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της Ευρω-
παϊκής Ένωσης που πραγµατοποιήθηκε στις Βρυξέλλες
στις 21 Ιουλίου 2011 σχετικά µε την εθελοντική συµµε-
τοχή του ιδιωτικού τοµέα στο σχέδιο χρηµατοδότησης
της Ελλάδας.
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3. Την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και
απρόβλεπτης ανάγκης: α) να αποτραπεί η δηµιουργία
προβληµάτων στο δανεισµό της χώρας από τα κράτη-
µέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νοµισµατικό
Ταµείο, και β) να διαµορφωθεί άµεσα και να ολοκληρω-
θεί το συντοµότερο δυνατό η διαδικασία συµµετοχής
των ελληνικών πιστωτικών ιδρυµάτων, τα οποία και κατέ-
χουν µεγάλο αριθµό Οµολόγων του Ελληνικού Δηµοσί-
ου, στο σχέδιο αναδιάρθρωσης του χρέους του Ελληνι-
κού Δηµοσίου, µε σκοπό την προώθηση και διασφάλιση
της βιωσιµότητας του χρέους αυτού, τη χρηµατοπιστωτι-
κή σταθερότητα και τη σταθερότητα του τραπεζικού συ-
στήµατος, που επιβάλλει την παράταση της προθεσµίας
για τη δηµοσιοποίηση της εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθε-
σης του άρθρου 5 του ν. 3556/2007 (Α΄ 91), που λήγει
για το πρώτο εξάµηνο του έτους 2011, την 30.8.2011, έ-
ως την 15.09.2011. 

4. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συµβουλίου, α-
ποφασίζουµε:

Άρθρο 1

1. Το Υπουργείο Οικονοµικών αναλαµβάνει την εξυπη-
ρέτηση των δανείων που έχουν συνάψει οι Δήµοι Αχαρ-
νών και Ζωγράφου µε τράπεζες του εξωτερικού συνολι-
κών αρχικά εγκριθέντων ποσών 40.000.000 και
25.000.000 ευρώ αντίστοιχα.

2. Τα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί από το Υπουρ-
γείο Οικονοµικών και όσα θα καταβάλλονται για την εξυ-
πηρέτηση των δανείων αυτών µέχρι την πλήρη εξόφλη-
σή τους, θα παρακρατούνται από τους πόρους των ΚΑΠ
που αναλογούν στους παραπάνω Δήµους. 

3. Το ακριβές ύψος των δανείων, που αναλαµβάνονται
από το Υπουργείο Οικονοµικών, καθώς και οι λεπτοµέ-
ρειες εφαρµογής της διάταξης αυτής ρυθµίζονται µε κοι-
νή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερι-
κών.

4. Τυχόν ευθύνες των αρµόδιων οργάνων που σχετίζο-
νται µε τα δάνεια αυτά, δεν παραγράφονται, ούτε επηρε-
άζονται κατά κανένα τρόπο µε τη διάταξη αυτή.

Άρθρο 2

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 5 του ν. 3556/2007, η ε-
ξαµηνιαία οικονοµική έκθεση για την περίοδο από
1.1.2011 έως 30.6.2011 των πιστωτικών ιδρυµάτων µε
µετοχές εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, µπορεί
να δηµοσιοποιηθεί µέχρι την 15.9.2011. 

Άρθρο 3

Η ισχύς της Πράξης αυτής, η οποία θα κυρωθεί νοµο-
θετικά σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 1 του
άρθρου 44 του Συντάγµατος, αρχίζει από τη δηµοσίευσή
της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

Λευκάδα, 25 Αυγούστου 2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ,
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΕΠΠΑΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ,
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟ-
ΠΟΥΛΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥ-
ΜΑΝΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ, ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ, ΠΑΥΛΟΣ ΓΕ-
ΡΟΥΛΑΝΟΣ, ΗΛΙΑΣ ΜΟΣΙΑΛΟΣ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ,
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΜΑΡΙΑ-ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑ-
ΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥ-
ΝΑΚΗΣ»

Άρθρο 47

Τροποποιήσεις στο ν. 3943/2011 «Καταπολέµηση της
φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών
και άλλες διατάξεις»

1. Οι παράγραφοι 1, 2, 4, 5 και 6 του άρθρου 31 του
ν. 3943/2011 τροποποιούνται ως εξής:
α) Στην παράγραφο 1 αντί της τελείας τίθενται οι λέ-

ξεις «και αποστολή την εποπτεία των φορολογικών δικα-
στών».
β) Στην παράγραφο 2 αντί των λέξεων «έργο του

ΣΦΔ» τίθενται οι λέξεις «έργο των Φορολογικών Διαιτη-
τών».
γ) Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Το Σώµα Φορολογικών Διαιτητών διοικείται από

πενταµελές διοικητικό συµβούλιο που συγκροτείται από
τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τρία µέλη τα οποία ε-
πιλέγονται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παρά-
γραφο 6».
δ) Η παράγραφος 5 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Ως Φορολογικοί Διαιτητές πιστοποιούνται πρόσω-

πα που λόγω της επιστηµονικής κατάρτισης και της ε-
παγγελµατικής εµπειρίας τους παρέχουν τα εχέγγυα α-
µερόληπτης και αποτελεσµατικής άσκησης των καθηκό-
ντων τους. Ως Φορολογικοί Δικαστές µπορούν να πιστο-
ποιούνται επίτιµοι ή πρώην δικαστικοί λειτουργοί του
Συµβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητι-
κών δικαστηρίων και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, επίτιµα
ή πρώην µέλη του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους,
πρώην δηµόσιοι υπάλληλοι µε βαθµό α΄ που είναι πτυχι-
ούχοι νοµικής µε εµπειρία σε φορολογικού χαρακτήρα
θέµατα, µέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ µε γνωστικό αντικείµενο συ-
ναφές προς το δηµόσιο δίκαιο και ειδικότερα το φορολο-
γικό, δικηγόροι παρ’ Αρείω Πάγω µε τουλάχιστον δεκαε-
τή εµπειρία σε θέµατα φορολογικού δικαίου ή µε µετα-
πτυχιακές σπουδές στο δηµόσιο δίκαιο ή µε ειδική εκπαί-
δευση διαµεσολαβητή που πιστοποιείται από φορέα που
λειτουργεί εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πιστοποίη-
ση των Φορολογικών Διαιτητών γίνεται από τον ΣΦΔ. Με
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Δικαιο-
σύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων ρυθµί-
ζεται κάθε ειδικότερο θέµα σχετικό µε τα κριτήρια και τη
διαδικασία πιστοποίησης. Οι πιστοποιηµένοι Φορολογι-
κοί Διαιτητές απαγορεύεται να παρέχουν οποιαδήποτε
άλλη υπηρεσία σε ιδιώτες γύρω από φορολογικά θέµατα
και υπάγονται στους λόγους εξαίρεσης και αποχής που
ισχύουν για τους δικαστικούς λειτουργούς.
ε) Η παρ. 6 του άρθρου 31 καταργείται και οι υπόλοι-

πες παράγραφοι αναριθµούνται αναλόγως.



στ) Η παρ. 6, όπως αναριθµείται σύµφωνα µε τα ανω-
τέρω, αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Το Δ.Σ. του ΣΦΔ συγκροτείται από: α) έναν επίτιµο
αντιπρόεδρο του Συµβουλίου της Επικρατείας ή έναν ε-
πίτιµο σύµβουλο της επικρατείας ως πρόεδρο β) έναν ε-
πίτιµο νοµικό σύµβουλο του κράτους ως αντιπρόεδρο, γ)
έναν επίτιµο πρόεδρο εφετών διοικητικών δικαστηρίων,
δ) έναν καθηγητή νοµικού τµήµατος ΑΕΙ µε αντικείµενο
το Δηµόσιο Δίκαιο ε) έναν επίτιµο γενικό διευθυντή του
Υπουργείου Οικονοµικών µε εµπειρία στα φορολογικά ή
τελωνειακά θέµατα. Τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου
διορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµι-
κών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαι-
ωµάτων µετά από γνώµη της Επιτροπής Θεσµών και Δια-
φάνειας της Βουλής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον
Κανονισµό της Βουλής. Τα µέλη διορίζονται για πενταε-
τή θητεία που µπορεί να ανανεώνεται. 

2. Η παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 3943/2011 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«2. Η αµοιβή των Φορολογικών Δικαστών συνιστά ει-
σόδηµα από άσκηση ελευθέριου επαγγέλµατος. Τα σχε-
τικά µε τον τρόπο αµοιβής των Φορολογικών Δικαστών
ορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών
και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµά-
των.»

3. Η παρ. 5 του άρθρου 33 του ν. 3943/2011 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«5. Η διαφορά επιλύεται εάν το αντικείµενο είναι έως
150.000 ευρώ από έναν και στις άλλες περιπτώσεις από
τρεις διαιτητές που κληρώνονται. Οι Φορολογικοί Διαιτη-
τές εδρεύουν στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσ-
σαλονίκη διεξάγονται φορολογικές διαιτησίες που αφο-
ρούν πράξεις φορολογικών αρχών που εδρεύουν στις
περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδο-
νίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Ηπείρου και
Θεσσαλίας.»

4. Το άρθρο 34 του ν. 3943/2011 αντικαθίσταται ως ε-
ξής: 

«Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µετά από πρό-
ταση των Υπουργών Οικονοµικών και Δικαιοσύνης, Δια-
φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, ρυθµίζει τα σχε-
τικά µε τη συγκρότηση και τη λειτουργία του Σώµατος
Φορολογικών Δικαστών, καθώς και τα σχετικά µε την ορ-
γάνωση και διεξαγωγή των Φορολογικών Διαιτησιών και
κάθε άλλο συναφές θέµα.»

5. Το άρθρο 35 αντικαθίσταται ως εξής: 
«Η γραµµατειακή υποστήριξη των Φορολογικών Διαι-

τητών παρέχεται από τη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών
Ελέγχων και Εισπράξεων Δηµοσίων Εσόδων του Υπουρ-
γείου Οικονοµικών. Με απόφαση του Υπουργού Οικονο-
µικών ρυθµίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια. Με την α-
πόφαση αυτή µπορεί να ιδρύονται αυτοτελή γραφεία υ-
παγόµενα απευθείας στην παραπάνω Γενική Διεύθυνση
µε έδρα την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και αντικείµενο
τη γραµµατειακή υποστήριξη των Φορολογικών Διαιτη-
τών.» 

Άρθρο 48
Τροποποιήσεις διατάξεων για το Επικουρικό 

Κεφάλαιο Ασφάλισης Ευθύνης 
από Ατυχήµατα Αυτοκινήτων

1. Οι διατάξεις του ν.δ. 400/1970 (Α΄ 10) τροποποιού-
νται ως εξής:

α. το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 10
του ν.δ. 400/1970 καταργείται,
β. στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 8

του άρθρου 10 διαγράφονται οι λέξεις «της ασφαλιστι-
κής τοποθέτησης της εταιρείας σε όλους τους κλάδους
που ασκούσε» και προστίθενται οι λέξεις «του συνόλου
των περιουσιακών στοιχείων της ασφαλιστικής επιχείρη-
σης».

2. Οι διατάξεις του π.δ. 237/1986 (Α΄ 110) τροποποιού-
νται ως εξής:
α. Το στοιχείο γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του

π.δ. 237/1986, καταργείται και τα στοιχεία δ) και ε) ανα-
ριθµούνται σε γ) και δ) αντίστοιχα.
β. Στο δεύτερο εδάφιο του σηµείου δ) του άρθρου 19

του ν. 237/1986 οι λέξεις «του ισόποσου σε δραχµές των
1.500 ECU» αντικαθίσταται από τις λέξεις «των 1.500
ευρώ». 
γ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 19 του π.δ. 237/1986,

αντικαθίσταται ως ακολούθως: 
«2. Στην αποζηµίωση που καταβάλλει το Επικουρικό

Κεφάλαιο δεν συµπεριλαµβάνονται οι χρηµατικές ικανο-
ποιήσεις λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης. Η απο-
ζηµίωση για τα εδάφια α΄ και β΄ της προηγούµενης πα-
ραγράφου του παρόντος άρθρου δεν µπορεί να υπερβεί
τα κατά το άρθρο 6 παράγραφος 5 κατώτατα όρια ασφα-
λιστικών ποσών του χρόνου του ατυχήµατος, η δε σχετι-
κή αξίωση υπόκειται στην κατά το άρθρο 10 παρ. 2 παρα-
γραφή.
Στις περιπτώσεις του εδαφίου γ) της προηγούµενης

παραγράφου η αποζηµίωση καταβάλλεται σύµφωνα µε
τα ακόλουθα:
α) για ζηµία ύψους έως 2.000 ευρώ καταβάλλεται απο-

ζηµίωση ίση προς το 90% αυτής, 
β) για ζηµία ύψους από 2.001 έως 4.000 ευρώ κατα-

βάλλεται αποζηµίωση ίση προς το 87,5% αυτής,
γ) για ζηµία ύψους από 4.001 έως 6.000 ευρώ κατα-

βάλλεται αποζηµίωση ίση προς το 85% αυτής,
δ) για ζηµία ύψους από 6.001 έως 8.000 ευρώ κατα-

βάλλεται αποζηµίωση ίση προς το 82,5% αυτής,
ε) για ζηµία ύψους από 8.001 έως 10.000 ευρώ κατα-

βάλλεται αποζηµίωση ίση προς το 80% αυτής,
στ) για ζηµία ύψους από 10.001 έως 30.000 ευρώ κατα-
βάλλεται αποζηµίωση ίση προς το 75% αυτής,
ζ) για ζηµία ύψους από 30.001 έως 60.000 ευρώ κατα-

βάλλεται αποζηµίωση ίση προς το 70% αυτής,
η) για ζηµία ύψους από 60.001 έως 100.000 ευρώ κα-

ταβάλλεται αποζηµίωση ίση προς το 60% αυτής,
θ) για ζηµιές το ύψος των οποίων υπερβαίνουν τις

100.000 ευρώ η αποζηµίωση καταβάλλεται µε µείωση
40% µε ανώτατο όριο τις 100.000 ευρώ.
Η ρύθµιση της παρούσας παραγράφου καταλαµβάνει

και τις ήδη γεγεννηµένες αξιώσεις κατά του Επικουρι-
κού Κεφαλαίου, χωρίς πάντως να θίγει αξιώσεις που έ-
χουν επιδικαστεί µε τελεσίδικη δικαστική απόφαση.
Οι δικαιούχοι αποζηµίωσης δύναται να διεκδικήσουν

το υπόλοιπο ποσόν της ζηµιάς από την κοινή εκκαθάρι-
ση.
Οι τόκοι που στις περιπτώσεις της προηγούµενης πα-

ραγράφου του παρόντος άρθρου υποχρεούται να κατα-
βάλει το Επικουρικό Κεφάλαιο υπολογίζονται σε κάθε
περίπτωση µε επιτόκιο έξι τοις εκατό (6%) ετησίως.
Με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία δη-

µοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως µπορεί να
µεταβάλλεται το εν λόγω ποσοστό.»
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δ. Το σηµείο γ της παρ. 6 του άρθρου 19 του π.δ 237/
1986 διαγράφεται.
ε. Στο τέλος του άρθρου 19 του π.δ 237/1986 προστί-

θενται νέα παράγραφος ως εξής: « 7. Η αγωγή κατά του
Επικουρικού Κεφαλαίου είναι παραδεκτή, µόνο αν ο ενά-
γων έχει υποβάλει προ της άσκησής της στο Επικουρικό
Κεφάλαιο έγγραφη αίτηση αποζηµίωσης, µε συνηµµένα
τα έγγραφα που αποδεικνύουν την απαίτησή του. Το Επι-
κουρικό Κεφάλαιο είναι υποχρεωµένο να απαντήσει αι-
τιολογηµένα στην αίτηση εντός µηνός από την υποβολή
της. Μετά τη λήψη της απάντησης του Επικουρικού Κε-
φαλαίου ή την άπρακτη παρέλευση της ως άνω προθε-
σµίας, ο παθών δύναται να ασκήσει αγωγή κατά του Επι-
κουρικού Κεφαλαίου. Με απόφαση της Τράπεζας της Ελ-
λάδος καθορίζονται ειδικότερα οι λεπτοµέρειες για τα α-
ποδεικτικά έγγραφα που αναφέρονται στο πρώτο εδά-
φιο της παραγράφου αυτής.» 
στ. Στην περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 20 του

π.δ. 237/1986, στην πρώτη πρόταση οι λέξεις « 5% επί
των καθαρών ασφαλίστρων» αντικαθίσταται από τις λέ-
ξεις «6% επί των ακαθαρίστων καταχωρηµένων (εγγε-
γραµµένων) ασφαλίστρων» και στη τρίτη πρόταση οι λέ-
ξεις «επί των καθαρών ασφαλίστρων» αντικαθίσταται α-
πό τις λέξεις «επί των ακαθαρίστων καταχωρηµένων
(εγγεγραµµένων) ασφαλίστρων».
ζ. Στο σηµείο α) της παρ. 1 του άρθρου 20 του π.δ.

237/1986 προστίθεται νέο εδάφιο:
«Οι αλληλασφαλιστικοί συνεταιρισµοί είναι υποχρεω-

µένοι να αποδίδουν στο Επικουρικό Κεφάλαιο τις εισφο-
ρές, που αναλογούν στους πρωτοβάθµιους συνεταιρι-
σµούς, τους οποίους αντασφαλίζουν, ανεξάρτητα αν ει-
σέπραξαν τις εισφορές αυτές ή όχι.»
η. Στο πρώτο εδάφιο του σηµείου β) της παρ. 1 του άρ-

θρου 20 του π.δ 237/1986 οι λέξεις « οι εισφορές αυτές»
αντικαθίσταται από τις λέξεις «τα ασφάλιστρα αυτά».
θ. Στο τέλος του σηµείου β) της παρ. 1 του άρθρου 20

του π.δ.  237/1986 προστίθεται νέο εδάφιο:
«Με απόφαση του Επικουρικού Κεφαλαίου ρυθµίζο-

νται θέµατα στοιχείων και διαδικασιών του τρόπου εί-
σπραξης των εισφορών. Το Επικουρικό Κεφάλαιο είναι υ-
ποχρεωµένο ένα µήνα µετά τη λήξη κάθε ηµερολογια-
κού διµήνου να ενηµερώνει τη Τράπεζα της Ελλάδος για
το ύψος των εισφορών που εισέπραξε, αναλυτικά για κά-
θε επιχείρηση όπως και την ηµεροµηνία καταβολής της
εισφοράς, καθώς και ποιες επιχειρήσεις δεν κατέβαλαν
την εισφορά τους.»
ι. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 25 του

π.δ. 237/1986 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 
«Οι εκκρεµείς δίκες αναστέλλονται για τρείς µήνες α-

πό την ηµεροµηνία ανάκλησης της άδειας λειτουργίας
της ασφαλιστικής επιχείρησης, συνεχίζονται δε χωρίς
άλλο από το Επικουρικό Κεφάλαιο µετά την εκπνοή της
αναστολής.»
ια. Στο τέλος του άρθρου 34α του π.δ. 237/1986 προ-

στίθεται νέα παράγραφος:
«3. Όπου στον παρόντα νόµο αναφέρεται «Απόφαση

του Υπουργού Εµπορίου ή Ανάπτυξης ή ΕΠ.Ε.Ι.Α.» νοεί-
ται Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος.»

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΤΧΣ ΚΑΙ

ΤΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΠΛΑΙΣΙΟ
ΤΟΥ ΕΤΧΣ 

Άρθρο 49

Κυρώνονται και έχουν την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28
του Συντάγµατος: 
α) H Σύµβαση-Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρη-

µατοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) µε τα τρία Παραρ-
τήµατά της, που υπογράφηκε στις 16 Ιουνίου 2010, µετα-
ξύ αφ’ ενός των ακόλουθων Kρατών - Mελών της Ευρω-
ζώνης: Βασίλειο του Βελγίου, Οµοσπονδιακή Δηµοκρα-
τία της Γερµανίας, Ιρλανδία, Βασίλειο της Ισπανίας, Γαλ-
λική Δηµοκρατία, Ιταλική Δηµοκρατία, Κυπριακή Δηµο-
κρατία, Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεµβούργου, Δηµο-
κρατία της Μάλτας, Βασίλειο των Κάτω Χωρών, Δηµο-
κρατία της Αυστρίας, Πορτογαλική Δηµοκρατία, Δηµο-
κρατία της Σλοβενίας, Σλοβακική Δηµοκρατία, Δηµοκρα-
τία της Φινλανδίας, Ελληνική Δηµοκρατία και αφ’ ετέρου
του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερό-
τητας (EFSF).
β) H τροποποίηση της Σύµβασης-Πλαίσιο του Ευρω-

παϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
(EFSF) µε τα τέσσερα Παραρτήµατά της, που υπογρά-
φηκε στις 30 Ιουνίου 2011, µεταξύ αφ’ ενός των ακόλου-
θων Κκρατών - Μελών: Βασίλειο του Βελγίου, Οµοσπον-
διακή Δηµοκρατία της Γερµανίας, Ιρλανδία, Βασίλειο της
Ισπανίας, Γαλλική Δηµοκρατία, Ιταλική Δηµοκρατία, Κυ-
πριακή Δηµοκρατία, Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεµβούρ-
γου, Δηµοκρατία της Μάλτας, Βασίλειο των Κάτω Χω-
ρών, Δηµοκρατία της Αυστρίας, Πορτογαλική Δηµοκρα-
τία, Δηµοκρατία της Σλοβενίας, Σλοβακική Δηµοκρατία,
Δηµοκρατία της Φινλανδίας, Ελληνική Δηµοκρατία, Δη-
µοκρατία της Εσθονίας και αφ’ ετέρου του Ευρωπαϊκού
Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) και 
γ) H τροποποίηση της Σύµβασης-Πλαίσιο του Ευρω-

παϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
(EFSF) µε τα τρία Παραρτήµατά της, που υπογράφηκε
την 1η Σεπτεµβρίου 2011, µεταξύ αφ’ ενός των ακόλου-
θων κρατών-µελών: Βασίλειο του Βελγίου, Οµοσπονδια-
κή Δηµοκρατία της Γερµανίας, Eσθονία, Ιρλανδία, Ελλη-
νική Δηµοκρατία, Βασίλειο της Ισπανίας, Γαλλική Δηµο-
κρατία, Ιταλική Δηµοκρατία, Κυπριακή Δηµοκρατία, Με-
γάλο Δουκάτο του Λουξεµβούργου, Δηµοκρατία της
Μάλτας, Βασίλειο των Κάτω Χωρών, Δηµοκρατία της Αυ-
στρίας, Πορτογαλική Δηµοκρατία, Δηµοκρατία της Σλο-
βενίας, Σλοβακική Δηµοκρατία, Δηµοκρατία της Φινλαν-
δίας και αφ’ ετέρου του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπι-
στωτικής Σταθερότητας (EFSF), τα κείµενα των οποίων,
σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε µετάφραση
στην ελληνική γλώσσα, έχουν ως εξής:
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Άρθρο 50

Η ισχύς της σύµβασης της περίπτωσης α΄ του άρθρου
49 αρχίζει από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρ-
θρου 1 αυτής.
Η ισχύς της σύµβασης της περίπτωσης β΄ του άρθρου

49 αρχίζει από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρ-
θρου 3 αυτής.
Η ισχύς της σύµβασης της περίπτωσης γ΄ του άρθρου

49 αρχίζει από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρ-
θρου 3 αυτής.

Άρθρο 51
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από την ηµεροµη-
νία δηµοσίευσής του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως,
εκτός αν άλλως ορίζεται στις επί µέρους διατάξεις του. 

Αθήνα, 1 Σεπτεµβρίου 2011

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Ευάγ. Βενιζέλος Μ. Χρυσοχοΐδης
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ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών «Ενι-
σχυµένα µέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πιστωτι-
κών ιδρυµάτων – Ρύθµιση θεµάτων χρηµατοπιστωτικού
χαρακτήρα – Κύρωση της Σύµβασης-Πλαίσιο του Ευρω-
παϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και
των τροποποιήσεων της και άλλες διατάξεις»

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
Με τις διατάξεις του πρώτου µέρους του υπό ψήφιση

νόµου προβλέπονται ενισχυµένα µέτρα εποπτείας και ε-
ξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυµάτων. Ειδικότερα:

1.α. Προστίθενται στα διορθωτικά µέτρα που µπορεί να
απαιτεί η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) από τα πιστωτικά ι-
δρύµατα και:

- Η προηγούµενη έγκριση από αυτήν συναλλαγών που
κατά την κρίση της είναι δυνατόν να αποβούν σε βάρος
της φερεγγυότητας του πιστωτικού ιδρύµατος,

- Ο περιορισµός των µεταβλητών αποδοχών, ως ποσο-
στού του συνόλου των καθαρών εσόδων, σε περιπτώσεις

όπου το ύψος των ως άνω αποδοχών δεν συµβάλλει στη
διατήρηση υγιούς κεφαλαιακής βάσης,

- Η εκπόνηση σχεδίου ανάκαµψης και εξυγίανσης (και
σε ενοποιηµένη βάση),

- Η αύξηση µετοχικού κεφαλαίου σύµφωνα µε το άρ-
θρο 62Α του ν. 3601/2007, το οποίο προστίθεται µε το
άρθρο 2 του υπό ψήφιση νόµου.

β. Εάν το διοικητικό συµβούλιο του πιστωτικού ιδρύ-
µατος δεν συγκαλέσει τη γενική συνέλευση, όπως απαι-
τεί η απόφαση της ΤτΕ για την αύξηση του µετοχικού κε-
φαλαίου, ή δεν αποφασίσει αύξηση κεφαλαίου αν και εί-
χε εξουσιοδοτηθεί προς τούτο, η Τράπεζα της Ελλάδος
επιβάλλει σε κάθε µέλος του διοικητικού συµβουλίου,
που δεν ενήργησε τα δέοντα για τη σύγκληση της γενι-
κής συνέλευσης ή την αύξηση του κεφαλαίου, πρόστιµο
µέχρι ένα εκατοµµύριο (1.000.000) ευρώ. 

γ. Εντός µηνός από την έναρξη ισχύος του υπό ψήφι-
ση νόµου, το διοικητικό συµβούλιο συγκαλεί τη γενική
συνέλευση του πιστωτικού ιδρύµατος, η οποία συνέρχε-
ται εντός µηνός από την ως άνω απόφαση του διοικητι-
κού συµβουλίου, προκειµένου αυτή να εξουσιοδοτήσει
το διοικητικό συµβούλιο, προς αύξηση κεφαλαίου σύµ-
φωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του κ. ν.
2190/1920, καθώς και προς αποκλεισµό του δικαιώµατος
προτίµησης της παραγράφου 7 του άρθρου 13 του κ. ν.
2190/1920, για την περίπτωση που θα ζητηθεί αύξηση
κεφαλαίου από την ΤτΕ ή από τον διορισµένο από αυτήν
Επίτροπο, σύµφωνα µε το άρθρο 63Γ. Η εξουσιοδότηση
αυτή ανανεώνεται πριν από την εκάστοτε λήξη της. 
Εάν διοικητικό συµβούλιο πιστωτικού ιδρύµατος δεν

συγκαλέσει τη γενική συνέλευση των µετόχων, η Τράπε-
ζα της Ελλάδος επιβάλλει σε κάθε µέλος του διοικητικού
συµβουλίου, που δεν ενήργησε τα δέοντα για τη σύ-
γκληση της γενικής συνέλευσης, πρόστιµο µέχρι ένα ε-
κατοµµύριο (1.000.000) ευρώ.                      (άρθρα 1 -2)

2. Διευρύνονται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες η Τρά-
πεζα της Ελλάδος µπορεί ή οφείλει να διορίζει στο πι-
στωτικό ίδρυµα Επίτροπο και καθορίζονται οι υποχρεώ-
σεις αυτού, οι εξουσίες του, οι συνέπειες διορισµού του,
το µέγιστο διάστηµα της θητείας του κ.λπ. (άρθρο 3)

3.α. Τροποποιούνται οι διατάξεις, σχετικά µε την πα-
ράταση του χρόνου εκπλήρωσης ορισµένων ή του συνό-
λου των ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων των πιστωτικών
ιδρυµάτων µε σύντµηση του αρχικού επιτρεπόµενου δια-
στήµατος στις είκοσι (20) εργάσιµες µέρες (από δύο µή-
νες που ισχύει), καθώς και του διαστήµατος της επιπλέ-
ον παράτασης στις δέκα (10) εργάσιµες µέρες (από έναν
µήνα που ισχύει). 

β. Με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος µπορεί να
επιβληθούν, χάριν της προστασίας της χρηµατοοικονοµι-
κής σταθερότητας και της ενίσχυσης της εµπιστοσύνης
του κοινού στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, σε πιστωτι-
κό ίδρυµα (δηλ. τραπεζική ανώνυµη εταιρία ή πιστωτικό
συνεταιρισµό), τα ακόλουθα µέτρα εξυγίανσης που προ-
βλέπονται µε τις διατάξεις του υπό ψήφιση νόµου:

- Αύξηση κεφαλαίου µε απόφαση του Επιτρόπου, µετά
από σχετικά ρητή εντολή της ΤτΕ,

- Υποχρεωτική µεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων
(δικαιώµατα, απαιτήσεις, υποχρεώσεις ή και συµβατικές
σχέσεις) είτε προς άλλο πιστωτικό ίδρυµα, ή προς άλλο
πρόσωπο, έναντι ανταλλάγµατος που καθορίζεται µε την
οριζόµενη διαδικασία. Η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται
να καλέσει πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα πρόσωπα, που
κατά την κρίση της και σύµφωνα µε τις διαθέσιµες σε αυ-
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τήν κατά τον χρόνο αυτόν πληροφορίες είναι κατάλληλα
για την κτήση των υπό µεταβίβαση περιουσιακών στοι-
χείων, σε άτυπη και εµπιστευτική διαδικασία υποβολής
προσφορών για την απόκτησή τους. Τα κληθέντα σε υ-
ποβολή προσφορών πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα πρόσω-
πα, καθώς και οι διοικούντες, υπάλληλοι και συνεργάτες
τους, τηρούν απόρρητο ως προς την ως άνω διαδικασία
και κάθε πληροφορία που απέκτησαν µε την ευκαιρία αυ-
τής. Η Τράπεζα της Ελλάδος επιβάλλει κατά οποιουδή-
ποτε προσώπου παραβιάζει το απόρρητο, πρόστιµο που
δεν µπορεί να υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες
(300.000) ευρώ. Σε περίπτωση που, από τα προς µεταβί-
βαση περιουσιακά στοιχεία η αξία των υποχρεώσεων υ-
περβαίνει την αξία των απαιτήσεων, η διαφορά καλύπτε-
ται από το Σκέλος Εξυγίανσης του ΤΕΚΕ σύµφωνα µε το
άρθρο 13 Α του ν. 3746/2009. 

- Η σύσταση µεταβατικού πιστωτικού ιδρύµατος, µε α-
πόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, κατόπιν εισήγησης
της Τράπεζας της Ελλάδος , για λόγους δηµοσίου συµ-
φέροντος, προς το οποίο µεταβιβάζεται το σύνολο ή µέ-
ρος των περιουσιακών στοιχείων του αρχικού πιστωτι-
κού ιδρύµατος. Με την ίδια απόφαση ρυθµίζεται η κατα-
βολή του µετοχικού κεφαλαίου, διορίζεται το πρώτο δι-
οικητικό συµβούλιο, καθορίζεται το περιεχόµενο του κα-
ταστατικού και ρυθµίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια
για τη βιώσιµη λειτουργία του µεταβατικού πιστωτικού ι-
δρύµατος. 
Το µεταβατικό πιστωτικό ίδρυµα τελεί υπό τον έλεγχο

του Ελληνικού Δηµοσίου ανεξαρτήτως της υποχρεωτι-
κής και για λόγους βιώσιµης λειτουργίας του συµµετο-
χής άλλων φορέων στο µετοχικό του κεφάλαιο ή την µε
άλλο τρόπο χρηµατοδότησή του από αυτούς. Σκοπός
του είναι η διασφάλιση της συνέχειας των κρίσιµων τρα-
πεζικών εργασιών και υπηρεσιών πληρωµών του αρχικού
πιστωτικού ιδρύµατος προκειµένου να διατηρηθεί η χρη-
µατοπιστωτική σταθερότητα και να εξασφαλιστεί η προ-
στασία των καταθετών και επενδυτών υπό την έννοια
του ν. 3746/2009, η διαφύλαξη της αξίας της εισφερόµε-
νης σε αυτό περιουσίας και η οµαλή λειτουργία του προς
µεγιστοποίηση της αξίας του µέχρι την εντός ευλόγου
χρόνου πώληση των µετοχών του, κατά τα ειδικότερα ο-
ριζόµενα.
Με τη σύσταση µεταβατικού πιστωτικού ιδρύµατος, η

άδεια λειτουργίας του αρχικού πιστωτικού ιδρύµατος α-
νακαλείται και αυτό τίθεται σε ειδική εκκαθάριση. Η εσω-
τερική αξία των µετοχών του ορίζεται αρνητική, παύουν
να υφίστανται τα εξ αυτών δικαιώµατα και οι τίτλοι ακυ-
ρώνονται.
Το µετοχικό κεφάλαιο του µεταβατικού πιστωτικού ι-

δρύµατος, στο οποίο χορηγείται άµεσα νέα άδεια λει-
τουργίας, καταβάλλεται στο σύνολό του από το Ταµείο
Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας.
Στα προς µεταβίβαση περιουσιακά στοιχεία περιλαµ-

βάνονται υποχρεωτικά oι υποχρεώσεις του πιστωτικού ι-
δρύµατος από: i. καταθέσεις έως του ορίου του στοιχεί-
ου α της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν.3746/2009, ii.
επενδυτικές υπηρεσίες έως του ορίου του στοιχείου α
της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του ν.3746/2009 και iii.
καταθέσεις των φορέων της Κεντρικής Κυβέρνησης και
των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Με απόφαση
του Υπουργού Οικονοµικών, κατόπιν εισήγησης της Τρά-
πεζας της Ελλάδος, δύναται να αυξάνεται το όριο των α-
ναδεχοµένων υποχρεώσεων που αφορούν καταθέσεις,
όταν αυτό απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών

του µεταβατικού πιστωτικού ιδρύµατος.
Σε περίπτωση που από τα προς µεταβίβαση περιουσια-

κά στοιχεία η αξία των υποχρεώσεων υπερβαίνει την α-
ξία των απαιτήσεων, στο προς η µεταβίβαση πιστωτικό ί-
δρυµα η διαφορά καλύπτεται από το Σκέλος Εξυγίανσης
του ΤΕΚΕ σύµφωνα µε το άρθρο 13 Α του ν. 3746/2009. 
Στο µεταβατικό πιστωτικό ίδρυµα παρέχεται κεφαλαια-

κή ενίσχυση από το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερό-
τητας, προκειµένου να διαθέτει την απαιτούµενη κεφα-
λαιακή επάρκεια.
Το µεταβατικό πιστωτικό ίδρυµα δεν µπορεί να λει-

τουργήσει για διάστηµα πέραν των δύο (2) ετών. Για λό-
γους χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας, µε απόφαση
του Υπουργού Οικονοµικών, κατόπιν εισήγησης της Τρά-
πεζας της Ελλάδος, το διάστηµα αυτό µπορεί να παρα-
τείνεται για ένα (1) ακόµη έτος.
Προβλέπεται η διαδικασία πώλησης των µετοχών του

µεταβατικού πιστωτικού ιδρύµατος (µε εκούσιο πλειστη-
ριασµό) , τα κριτήρια επιλογής του πλειοδότη, κ.λπ. Κατά
την πώληση του µεταβατικού πιστωτικού ιδρύµατος ή
την υποχρεωτική λύση αυτού το Ελληνικό Δηµόσιο ικα-
νοποιείται προνοµιακά και κατ’ απόλυτη προτεραιότητα,
πριν από κάθε άλλη αξίωση. (άρθρο 4)

4.α. Συµπληρώνεται το άρθρο 68 του ν.3601/2007,
σχετικά µε την εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυµάτων, η
οποία πλέον χαρακτηρίζεται ειδική.
Οι διατάξεις για τις εποπτικές αρµοδιότητες της Τρά-

πεζας της Ελλάδος έναντι του πιστωτικού ιδρύµατος και
τις υποχρεώσεις του τελευταίου δεν παραβλάπτονται εκ
της υπαγωγής του σε ειδική εκκαθάριση. Τα στελέχη και
οι απασχολούµενοι στο πιστωτικό ίδρυµα υποχρεούνται
να συµπράττουν µε τον ειδικό εκκαθαριστή, τα όργανα
της ειδικής εκκαθάρισης και το Ταµείο Εγγύησης Κατα-
θέσεων και Επενδύσεων και να ακολουθούν τις οδηγίες
και υποδείξεις της Τράπεζας της Ελλάδος για τη δια-
σφάλιση της οµαλής εκκαθάρισης του πιστωτικού ιδρύ-
µατος και την ικανοποίηση του δηµοσίου συµφέροντος.
Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης, η Τράπεζα της Ελλάδος
δύναται να επιβάλλει στους παραβάτες, πέραν των κυ-
ρώσεων που µπορεί να επιβάλλει στο πιστωτικό ίδρυµα
κατά την ισχύουσα νοµοθεσία, και πρόστιµο υπέρ του
Ελληνικού Δηµοσίου ποσού µέχρι 300.000 ευρώ, το ο-
ποίο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής. 

β. Τροποποιούνται, επίσης οι διατάξεις του άρθρου 69
του ίδιου νόµου, σχετικά µε τη δηµοσιοποίηση των απο-
φάσεων της Τράπεζας της Ελλάδος και την αστική ευθύ-
νη του προσωπικού της. (άρθρα 5 - 6)

5. Ρυθµίζονται τα ακόλουθα θέµατα σχετικά µε το «Τα-
µείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων» (ΤΕΚΕ),
το οποίο µετονοµάζεται σε «Ταµείο Εγγύησης Καταθέ-
σεων -Επενδύσεων και Εξυγίανσης»:
α. Προστίθεται στους σκοπούς του η χρηµατοδότηση

των πιστωτικών ιδρυµάτων για τους σκοπούς των άρ-
θρων που προστίθενται στο ν. 3601/2007 µε το άρθρο 4
του υπό ψήφιση νόµου σχετικά µε την µεταβίβαση περι-
ουσιακών στοιχείων και τη σύσταση µεταβατικού πιστω-
τικού ιδρύµατος.
β. Δηµιουργείται στο ενεργητικό του ΤΕΚΕ νέο διακρι-

τό και αυτοτελές Σκέλος Εξυγίανσης του, στο οποίο
συµµετέχουν υποχρεωτικά όλα τα κατά την έννοια της
περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν.
3601/2007 πιστωτικά ιδρύµατα, τα οποία έχουν λάβει ά-
δεια λειτουργίας στην Ελλάδα, πλην των οριζόµενων
περιπτώσεων.
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γ. Προβλέπεται ότι, για τα δάνεια που λαµβάνει το
Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων του ΤΕΚΕ, κατά τις διατά-
ξεις της περ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3746/
2009, µπορεί να παρέχεται η εγγύηση του Ελληνικού
Δηµοσίου. 
δ. Παρέχεται η δυνατότητα στο Διοικητικό Συµβούλιο

του ΤΕΚΕ, να αποφασίζει µε ειδική πλειοψηφία, την µε
διαφορετικό τρόπο καταβολή των εισφορών των πιστω-
τικών ιδρυµάτων και την τοποθέτηση των διαθεσίµων
που προορίζονται για την ασφάλιση των καταθέσεων σε
κινητές αξίες, κατά την έννοια του ν. 3606/2007. 
ε. Προστίθεται διάταξη, σύµφωνα µε την οποία, οι κα-

ταθέσεις των καταθετών οι οποίες είναι εγγυηµένες έως
του ποσού που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του άρ-
θρου 9 του ν. 3746/2009, τυγχάνουν, ως τάξη πιστωτών,
προνοµιακής κατάταξης σε σχέση µε κάθε άλλη απαίτη-
ση και θα κατατάσσονται ως η πρώτη τάξη πιστωτών
σύµφωνα µε κάθε εφαρµοστέα διάταξη του Πτωχευτι-
κού νόµου, νόµου περί Εκκαθάρισης, του Κώδικα Πολιτι-
κής Δικονοµίας και κάθε άλλης σχετικής διατάξεως, µε
την επιφύλαξη της κατά απόλυτη προτεραιότητα ικανο-
ποίησης του Σκέλους Εξυγίανσης, όταν αυτό ενεργοποι-
είται.
στ. Προβλέπεται η αποζηµίωση των καταθετών εφό-

σον µία κατάθεση καταστεί έστω και εν µέρει µη διαθέσι-
µη. 
ζ. Τίθενται διατάξεις σχετικά µε το νέο Σκέλος Εξυ-

γίανσης, σύµφωνα µε τις οποίες τα πιστωτικά ιδρύµατα
που συµµετέχουν σε αυτό υποχρεούνται να καταβάλουν
εισφορές, το ύψος των οποίων ανέρχεται σε ποσοστό
0,5% επί των τηρούµενων σε κάθε πιστωτικό ίδρυµα κα-
ταθέσεων. Τα µεταβατικά πιστωτικά ιδρύµατα εξαιρού-
νται από την παραπάνω υποχρέωση. 
Κατά την πρώτη εφαρµογή των ανωτέρω, το κεφάλαιο

που απαιτείται για το σχηµατισµό του Σκέλους Εξυγίαν-
σης δύναται να καταβληθεί υπό µορφή δανείου από το
Ελληνικό Δηµόσιο ή από κρατικά νοµικά πρόσωπα δηµο-
σίου ή ιδιωτικού δικαίου µε την εγγύηση του Ελληνικού
Δηµοσίου. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, κα-
θορίζεται το χρονικό διάστηµα εφαρµογής της δυνατό-
τητας αυτής, οι όροι χορήγησης και αποπληρωµής του
δανείου, οι όροι χορήγησης εγγυήσεων και κάθε ανα-
γκαία λεπτοµέρεια.
η. Ορίζεται ότι για την εξέταση και λήψη αποφάσεως

για την παροχή χρηµατοδότησης προς πιστωτικά ιδρύ-
µατα από το Σκέλος Εξυγίανσης, το Διοικητικό Συµβού-
λιο του ΤΕΚΕ συγκροτείται από πέντε µέλη (τον Πρόε-
δρο του, το µέλος που προέρχεται από το Υπουργείο Οι-
κονοµικών και τα τρία µέλη που προέρχονται από την
Τράπεζα της Ελλάδος). (άρθρο 7)

6. Τροποποιείται, αναλόγως µε τις διατάξεις του υπό
ψήφιση νόµου, ο ορισµός «µέτρα εξυγίανσης» του άρ-
θρου 3 του ν. 3458/2006. (άρθρο 8)

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 

Με τις διατάξεις του κεφαλαίου Α’ ενσωµατώνεται στο
Ελληνικό Δίκαιο η οδηγία 2009/110/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16.9.2009. «Για
την ανάληψη, άσκηση και προληπτική εποπτεία της δρα-
στηριότητας ιδρύµατος ηλεκτρονικού χρήµατος, την
τροποποίηση των οδηγιών 2005/60/ΕΚ και 2006/48/ΕΚ
και την κατάργηση της Οδηγίας 2000/46/ΕΚ». Ειδικότε-

ρα:
1.  Ορίζονται: 
α. Ο σκοπός των προτεινόµενων διατάξεων. 
β. Έννοιες όπως «ηλεκτρονικό χρήµα», «ειδικά προ-

πληρωµένα µέσα», «εκδότες ηλεκτρονικού χρήµατος»,
«ίδρυµα ηλεκτρονικού χρήµατος» κ.λπ.  

γ. Οι ακόλουθες πέντε κατηγορίες εκδοτών ηλεκτρο-
νικού χρήµατος: 

- τα πιστωτικά ιδρύµατα κατά την έννοια της παραγρά-
φου 1 του άρθρου 2 του ν. 3601/2007, όπως ισχύει, περι-
λαµβανοµένων των εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπο-
καταστηµάτων πιστωτικών ιδρυµάτων µε έδρα εκτός της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρ-
θρο 38 της Οδηγίας 2006/48/ΕΚ·

- τα ιδρύµατα ηλεκτρονικού χρήµατος, κατά την έν-
νοια των προτεινοµένων διατάξεων, συµπεριλαµβανοµέ-
νων, των εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποκαταστηµά-
των ιδρυµάτων ηλεκτρονικού χρήµατος µε έδρα εκτός
της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

- τα γραφεία ταχυδροµικών επιταγών τα οποία εξου-
σιοδοτούνται, βάσει της εθνικής νοµοθεσίας, να εκδί-
δουν ηλεκτρονικό χρήµα·

- η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, και οι εθνικές κε-
ντρικές τράπεζες, όταν δεν ενεργούν υπό την ιδιότητά
τους ως νοµισµατικών ή άλλων δηµόσιων αρχών·

- τα κράτη µέλη ή οι περιφερειακές ή τοπικές αρχές
τους όταν ενεργούν υπό την ιδιότητά τους ως δηµόσιων
αρχών. 
δ. Η Τράπεζα της Ελλάδος, ως αρµόδια αρχή για την

ανάληψη, την άσκηση και την προληπτική εποπτεία της
δραστηριότητας ιδρυµάτων ηλεκτρονικού χρήµατος, κα-
θώς και τη χορήγηση των σχετικών αδειών λειτουργίας.

(άρθρα 9 – 12)
2.  Προβλέπονται οι γενικοί κανόνες προληπτικής επο-

πτείας των ιδρυµάτων ηλεκτρονικού χρήµατος, το ελάχι-
στο ύψος του αρχικού κεφαλαίου (350.000 ευρώ) για τη
χορήγηση άδειας λειτουργίας ιδρύµατος ηλεκτρονικού
χρήµατος και το ύψος των ιδίων κεφαλαίων των ιδρυµά-
των ηλεκτρονικού χρήµατος     (άρθρα 13 – 15)

3.  Καθορίζονται οι δραστηριότητες που µπορούν να α-
σκούν τα ιδρύµατα ηλεκτρονικού χρήµατος, οι απαιτή-
σεις διασφάλισης των χρηµατικών ποσών που λαµβά-
νουν τα ιδρύµατα ηλεκτρονικού χρήµατος, οι σχέσεις
τους µε τρίτες χώρες, οι δυνητικές εξαιρέσεις από τις
διατάξεις του υπό ψήφιση νόµου, η απαγόρευση έκδο-
σης ηλεκτρονικού χρήµατος από φυσικά ή νοµικά πρό-
σωπα που δεν είναι εκδότες ηλεκτρονικού χρήµατος και
ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν στην έκδοση και εξαρ-
γύρωση ηλεκτρονικού χρήµατος.            (άρθρα 16 - 21)

4.α. Απαγορεύεται η απόδοση τόκου ή οποιουδήποτε
άλλου οφέλους που έχει σχέση µε τη διάρκεια του χρο-
νικού διαστήµατος κατά το οποίο ο κάτοχος ηλεκτρονι-
κού χρήµατος κατέχει ηλεκτρονικό χρήµα.        
β. Οι κάτοχοι ηλεκτρονικού χρήµατος και τα άλλα εν-

διαφερόµενα µέρη, περιλαµβανοµένων των ενώσεων
καταναλωτών, έχουν το δικαίωµα να υποβάλλουν καταγ-
γελίες στη Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή του Υπουρ-
γείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σχετικά µε ι-
σχυρισµούς περί παραβάσεων των οριζόµενων διατάξε-
ων από εκδότες ηλεκτρονικού χρήµατος. 

(άρθρα 22 - 23)
5. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνι-

κής Ασφάλισης επιβάλλεται σε βάρος των εκδοτών ηλε-
κτρονικού χρήµατος, οι οποίοι δεν τηρούν τις υποχρεώ-
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σεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις των άρθρων
22 και 23, του υπό ψήφιση νόµου, πρόστιµο από δεκαπέ-
ντε χιλιάδες (15.000) έως πεντακόσιες χιλιάδες
(500.000) ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής το ανώτατο ό-
ριο προστίµου διπλασιάζεται. Τα ποσά των προστίµων
που επιβάλλονται αποτελούν δηµόσιο έσοδο και ει-
σπράττονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. και
µπορεί να αναπροσαρµόζονται µε κοινή απόφαση των Υ-
πουργών Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικής Α-
σφάλισης. Η επιβολή των ως άνω διοικητικών κυρώσεων
είναι ανεξάρτητη από κάθε άλλη διοικητική, αστική, ποι-
νική ή πειθαρχική κύρωση που προβλέπεται σε βάρος
των εκδοτών ηλεκτρονικού χρήµατος από τον νόµο αυτό
και την κείµενη νοµοθεσία.   (άρθρο 24)

6.α. Αρµόδια αρχή για τη διαχείριση των καταγγελιών
και για την επιβολή των προβλεποµένων κυρώσεων ορί-
ζεται η Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. 
β. Για την εξωδικαστική επίλυση διαφορών, οι οποίες

ανακύπτουν µεταξύ κατόχου ηλεκτρονικού χρήµατος και
εκδότη ηλεκτρονικού χρήµατος, αρµόδιοι είναι ο Συνή-
γορος του Καταναλωτή, ο Μεσολαβητής Τραπεζικών –
Επενδυτικών Υπηρεσιών και οι Επιτροπές Φιλικού Διακα-
νονισµού που προβλέπονται στο άρθρο 11 του ν. 2251/
1994. Σε περίπτωση διασυνοριακών διαφορών, οι ανωτέ-
ρω φορείς συνεργάζονται µε τους αντίστοιχους φορείς
των άλλων κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

(άρθρα 25 - 26)
7.α. Ορίζεται η απαγόρευση των εκδοτών ηλεκτρονι-

κού χρήµατος να παρεκκλίνουν, εις βάρος των κατόχων
ηλεκτρονικού χρήµατος, από τις διατάξεις του υπό ψήφι-
ση νόµου, εκτός εάν η δυνατότητα παρέκκλισης προβλέ-
πεται ρητά από αυτόν. 
β. Τίθεται µεταβατική διάταξη, σύµφωνα µε την οποία,

τα ιδρύµατα ηλεκτρονικού χρήµατος που έχουν εξαιρε-
θεί από την εφαρµογή διατάξεων δυνάµει του άρθρου 58
του ν. 3601/2007, δύναται να συνεχίσουν να ασκούν
δραστηριότητες σύµφωνα µε το Κεφάλαιο Ι΄ του ίδιου
νόµου, µέχρι την 30 Απριλίου 2012, χωρίς να υποχρεού-
νται να εφαρµόσουν τις αντίστοιχες διατάξεις του υπό
ψήφιση νόµου. 
γ.  Τίθενται, επίσης , οι τροποποιούµενες και οι καταρ-

γούµενες διατάξεις.                               (άρθρα 27 - 30)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 

Με τις διατάξεις του κεφαλαίου Β’ ενσωµατώνεται στο
Ελληνικό Δίκαιο η οδηγία 2009/111/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16.9.2009. «Για
την τροποποίηση των Οδηγιών 2006/48/ΕΚ, 2006/49/ΕΚ
και 2007/64/ΕΚ, όσον αφορά τράπεζες συνδεδεµένες µε
κεντρικούς οργανισµούς, ορισµένα στοιχεία των ιδίων
κεφαλαίων, τα µεγάλα χρηµατοδοτικά ανοίγµατα, τις ε-
ποπτικές ρυθµίσεις και τη διαχείριση κρίσεων». Οι τρο-
ποποιούµενες Οδηγίες 2006/48/ΕΚ, 2006/49/ΕΚ και
2007/64/ΕΚ έχουν ενσωµατωθεί στην ελληνική νοµοθε-
σία µε τις διατάξεις του ν.3601/2007, διατάξεις του οποί-
ου συµπληρώνονται ή αντικαθίστανται µε το εν λόγω κε-
φάλαιο. Ειδικότερα: 

1.α. Προβλέπεται ότι η Τράπεζα της Ελλάδος µπορεί,
ως αρµόδια αρχή του κράτους - µέλους υποδοχής, να ζη-
τήσει από την αρµόδια αρχή για την ενοποιηµένη επο-
πτεία ή από τις αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους κα-
ταγωγής, να θεωρηθεί σηµαντικό το υποκατάστηµα στην

Ελλάδα πιστωτικού ιδρύµατος που εδρεύει στο εν λόγω
κράτος - µέλος. 

β. Ορίζονται οι υποχρεώσεις της Τράπεζας της Ελλά-
δος στις περιπτώσεις που ενεργεί µε την ιδιότητα της
αρµόδιας αρχής του κράτους - µέλους καταγωγής σχετι-
κά µε την διαβίβαση πληροφοριών στις αρµόδιες αρχές
του κράτους µέλους υποδοχής, καθώς και τα δικαιώµατα
της να ζητά τις αντίστοιχες πληροφορίες, στις περιπτώ-
σεις, που υπέχει την ιδιότητα της αρµόδιας αρχής του
κράτους µέλους υποδοχής σηµαντικού υποκαταστήµα-
τος, 

γ. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η Τράπεζα της Ελ-
λάδος ενεργεί µε την ιδιότητα της αρµόδιας αρχής που
εποπτεύει πιστωτικό ίδρυµα µε σηµαντικά υποκαταστή-
µατα σε άλλα κράτη - µέλη, συστήνει σώµα εποπτών υπό
την προεδρία της. 

δ. Η Τράπεζα της Ελλάδος, λαµβάνει υπόψη τη σύ-
γκλιση που επιδιώκεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο ως προς
τα εποπτικά µέσα και τις µεθόδους που υιοθετούνται α-
ναφορικά µε την εφαρµογή των διατάξεων των Οδηγιών
2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ και για τον σκοπό αυτό:

- συµµετέχει στις δραστηριότητες της Επιτροπής Ευ-
ρωπαϊκών Αρχών Τραπεζικής Εποπτείας και 

- ακολουθεί τις κατευθυντήριες γραµµές, συστάσεις,
πρότυπα και άλλα µέτρα που εκδίδονται από την Επιτρο-
πή Ευρωπαϊκών Αρχών Τραπεζικής Εποπτείας, αιτιολο-
γώντας τυχόν µη υιοθέτησή τους. (άρθρα 31 - 33)

2. Αντικαθίστανται τα άρθρα 41 και 43 του ν. 3601/
2007, σχετικά µε τον Συντονιστικό ρόλο της Τράπεζας
της Ελλάδος, ως αρµόδιας αρχής για την άσκηση της ε-
ποπτείας σε ενοποιηµένη βάση και την ειδοποίηση των
αρµοδίων αρχών σε περίπτωση καταστάσεων έκτακτης
ανάγκης, όπως αρνητικές εξελίξεις σε αγορές χρηµατο-
οικονοµικών προϊόντων και των παραγώγων τους, η ο-
ποία ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο τη ρευστότητα της
αγοράς και τη σταθερότητα του χρηµατοοικονοµικού συ-
στήµατος σε οποιοδήποτε από τα κράτη - µέλη όπου έ-
χουν λάβει άδεια λειτουργίας επιχειρήσεις του οµίλου ή
όπου έχουν ιδρυθεί σηµαντικά υποκαταστήµατα. 

(άρθρα 34 - 35)

3. Προστίθενται στον ανωτέρω νόµο άρθρα 43α, σύµ-
φωνα µε το οποίο, εφόσον η Τράπεζα της Ελλάδος ε-
νεργεί ως αρµόδια αρχή για την ενοποιηµένη εποπτεία,
συστήνει σώµατα εποπτών και 44α, σχετικά µε τη συνερ-
γασία των αρµοδίων αρχών για το προσδιορισµό των ι-
δίων κεφαλαίων του άρθρου 28 του ν. 3601/2007. 

(άρθρα 36 - 37)
4.α. Επιτρέπεται η ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ

της Τράπεζας της Ελλάδος και του Ταµείου Εγγύησης
Καταθέσεων και Επενδύσεων, καθώς και του Ταµείου
Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, εφόσον πρόκειται
για πληροφορίες αναγκαίες για την εκπλήρωση της απο-
στολής τους. 
β. Τροποποιούνται διατάξεις του ν. 3601/2007 σχετικά

µε τις Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών
(Ε.Π.Ε.Υ.), καθώς και λοιπές διατάξεις του ιδίου νόµου. 

(άρθρα 38 - 40)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ 

Με τις διατάξεις του κεφαλαίου Γ΄ ενσωµατώνεται
στο Ελληνικό Δίκαιο η οδηγία 2009/44/ΕΚ του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 6.5.2009. «Για
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την τροποποίηση της Οδηγίας 98/26/ΕΚ σχετικά µε το α-
µετάκλητο του διακανονισµού στα συστήµατα πληρω-
µών και στα συστήµατα διακανονισµού αξιογράφων, κα-
θώς και της Οδηγίας 2002/47/ΕΚ για τις συµφωνίες πα-
ροχής χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας, όσον αφορά
συνδεδεµένα συστήµατα και πιστωτικές απαιτήσεις». Οι
τροποποιούµενες Οδηγίες ενσωµατώθηκαν στην ελληνι-
κή νοµοθεσία µε τους νόµους 2789/2000 και 3301/2004.
Ειδικότερα:

1. Καθορίζονται ο σκοπός των προτεινόµενων διατά-
ξεων και ορίζεται ότι, οι διατάξεις αυτές εφαρµόζονται
στα συστήµατα πληρωµών και στους συµµετέχοντες σε
αυτά, καθώς και στην ασφάλεια που παρέχεται σε συ-
νάρτηση µε τη συµµετοχή σε ένα σύστηµα ή τις πράξεις
των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε την ιδιό-
τητά τους ως κεντρικών τραπεζών.                 (άρθρο 41)

2.α. Αντικαθίστανται τα άρθρα 1,2,3,4 του ν. 2789/
2000, προσδιορίζεται εκ νέου η έννοια των όρων Σύστη-
µα, Ίδρυµα, Κεντρικός Αντισυµβαλλόµενος, Διακανονι-
στής, Συµψηφιστικό Γραφείο κ.λπ., καθορίζεται το πεδίο
εφαρµογής των διατάξεων του υπό ψήφιση νόµου και
ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν στους συµψηφισµούς
και στις εντολές µεταβίβασης.
β.  Αντικαθίσταται το άρθρο 9 του ν.2789/2000, ορίζε-

ται ότι η ασφάλεια που έχει παρασχεθεί σε Συµµετέχο-
ντα στο πλαίσιο λειτουργίας Συστήµατος ή στις κεντρι-
κές τράπεζες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης ή στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν θίγεται
καθ’ οιονδήποτε τρόπο από την οριζόµενη διαδικασία α-
φερεγγυότητας, τροποποιούνται-συµπληρώνονται τα
άρθρα 10,11,12 του ν. 2789/2000 και ορίζεται ότι, όπου
στον ν. 2789/2000 αναφέρεται ο Υπουργός Εθνικής Οι-
κονοµίας, νοείται ο Υπουργός Οικονοµικών. 
γ. Αναπροσαρµόζεται το ύψος των προστίµων που

µπορούν να επιβάλλουν η Τράπεζα της Ελλάδος και η Ε-
πιτροπή Κεφαλαιαγοράς στους εποπτευόµενους ή επι-
βλεπόµενους από αυτές Συµµετέχοντες σύµφωνα µε το
ν. 2789/2000. (άρθρο 42)

3. Αντικαθίστανται τα άρθρα 1,2,3,4, και 5 του ν.
3301/2004, µε τα οποία:
α.  Καθορίζεται το πεδίο εφαρµογής του καθεστώτος

που εφαρµόζεται στις συµφωνίες παροχής χρηµατοοικο-
νοµικής ασφάλειας, η οποία και πρέπει να συνίσταται σε
µετρητά, χρηµατοπιστωτικά µέσα ή πιστωτικές απαιτή-
σεις, και προσδιορίζεται µεταξύ άλλων η έννοια των ό-
ρων «συµφωνία παροχής χρηµατοοικονοµικής ασφάλει-
ας», «συµφωνία παροχής χρηµατοοικονοµικής ασφάλει-
ας µε µεταβίβαση τίτλου», «ρήτρα εκκαθαριστικού συµ-
ψηφισµού» κ.λπ.
β.  Προβλέπεται ότι, τόσο η παροχή, όσο και η συµφω-

νία παροχής χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας, πρέπει να
πιστοποιούνται εγγράφως ή µε νοµικά ισοδύναµο τρόπο,
κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων που απαιτούν
συγκεκριµένο τύπο και ορίζονται τα δικαιώµατα του α-
σφαλειολήπτη, προς ικανοποίηση της απαίτησης του, επί
χρηµατοπιστωτικών µέσων, µετρητών και απαιτήσεων,
σε περίπτωση επέλευσης γεγονότος που συνεπάγεται
αναγκαστική εκτέλεση.
γ.  Ορίζεται ότι: 
-  το δικαίωµα του ασφαλειολήπτη να κάνει χρήση των

τίτλων που δόθηκαν ως ασφάλεια στις συµφωνίες µετα-
βίβασης τίτλου και στην εµπράγµατη χρηµατοοικονοµική
ασφάλεια, υπό τις οριζόµενες προϋποθέσεις, δεν εφαρ-
µόζεται επί πιστωτικών απαιτήσεων.

- η ρευστοποίηση και η αποτίµηση της χρηµατοοικονο-
µικής ασφάλειας καθώς και ο υπολογισµός των σχετικών
χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων στο πλαίσιο των άρ-
θρων 4, 5, 6 και 7 του ν. 3301/2004, πραγµατοποιούνται
µε εµπορικά εύλογο τρόπο.

- όπου στις διατάξεις του ν. 3301/2004 αναφέρεται ο
Υπουργός Εθνικής Οικονοµίας, νοείται ο Υπουργός Οι-
κονοµικών.                                                       (άρθρο 43)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

1. Κυρώνεται η από 18 Απριλίου 2011 απόφαση της
78ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετό-
χων της Τράπεζας της Ελλάδος(ΤτΕ) µε την οποία τρο-
ποποιείται και συµπληρώνεται το Καταστατικό της στα ε-
ξής κυρίως σηµεία:
α. Προστίθεται στις αρµοδιότητες της ΤτΕ η εποπτεία

των ασφαλιστικών επιχειρήσεων (σύµφωνα και µε το άρ-
θρο 1 του ν.3867/2010), καθώς και των ιδρυµάτων πλη-
ρωµών.
β. Δικαίωµα συµµετοχής στη Γενική Συνέλευση (ΓΣ)

της ΤτΕ έχουν οι κύριοι 25 τουλάχιστον µετοχών, που εί-
ναι εγγεγραµµένοι στο ειδικό βιβλίο κατά την έναρξη
της πέµπτης ηµέρας προ της ΓΣ (αντί 3 µήνες προ αυ-
τής).
γ. Το 7µελές Συµβούλιο Ασφάλισης της Τράπεζας της

Ελλάδος, που είχε συσταθεί µε την παρ.2 του άρθρου 64
του ν.3863/2010, δεν συγκροτείται πλέον µε απόφαση
του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης , αλ-
λά µε απόφαση του Γενικού Συµβουλίου της Τράπεζας.
Επίσης τροποποιείται η σύνθεση αυτού.
δ. Προβλέπεται ότι, όταν εποπτευόµενο από την ΤτΕ

νοµικό πρόσωπο έχει τεθεί σε εκκαθάριση κατόπιν ανά-
κλησης της άδειας λειτουργίας του, η Τράπεζα δύναται
κατά περίπτωση να καταβάλει στον εκκαθαριστή την α-
µοιβή του και έξοδα εκκαθάρισης. Στην περίπτωση αυτή,
η Τράπεζα έχει κατά του υπό εκκαθάριση νοµικού προ-
σώπου αξίωση απόδοσης όσων κατέβαλε στον εκκαθαρι-
στή, η οποία ικανοποιείται προ πάσης άλλης αξιώσεως α-
πό το προϊόν της εκκαθάρισης. (άρθρο 44)

2. Καταργούνται οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου
της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 3867/2010 και
των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 64 του ν. 3863/
2010. (άρθρο 45)

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

1. Κυρώνεται και έχει ισχύ νόµου από τη δηµοσίευση
της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως η από 24 Αυγού-
στου Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ανάληψη δα-
νειακών υποχρεώσεων των Δήµων Ζωγράφου και Αχαρ-
νών από το Υπουργείο Οικονοµικών – Παράταση δηµοσί-
ευσης των οικονοµικών καταστάσεων των εισηγµένων
στο Χρηµατιστήριο πιστωτικών ιδρυµάτων» σύµφωνα µε
την οποία:
α. Το Υπουργείο Οικονοµικών αναλαµβάνει την εξυπη-

ρέτηση των δανείων που έχουν συνάψει οι Δήµοι Αχαρ-
νών και Ζωγράφου µε τράπεζες του εξωτερικού συνολι-
κών αρχικά εγκριθέντων ποσών 40.000.000 και
25.000.000 ευρώ αντίστοιχα.
β. Τα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί από το Υπουρ-

γείο Οικονοµικών και όσα θα καταβάλλονται για την εξυ-
πηρέτηση των δανείων αυτών µέχρι την πλήρη εξόφλη-
σή τους, θα παρακρατούνται από τους πόρους των ΚΑΠ
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που αναλογούν στους παραπάνω Δήµους.
γ. Το ακριβές ύψος των δανείων, που αναλαµβάνονται

από το Υπουργείο Οικονοµικών, καθώς και οι λεπτοµέ-
ρειες εφαρµογής της διάταξης αυτής ρυθµίζονται µε κοι-
νή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερι-
κών.
δ. Τυχόν ευθύνες των αρµόδιων οργάνων που σχετίζο-

νται µε τα δάνεια αυτά, δεν παραγράφονται, ούτε επηρε-
άζονται κατά κανένα τρόπο µε τη διάταξη αυτή. 

(άρθρο 46)
Τροποποιούνται διατάξεις του Κεφαλαίου Δ΄ του ν.

3943/2011 «Διαιτητική Επίλυση Διαφορών, Σώµα Φορο-
λογικών Διαιτητών», ως εξής:

2.α.  Καθορίζεται η αποστολή του ΣΦΔ και ορίζεται ότι
η διαιτητική επίλυση των διαφορών αποτελεί έργο των
Φορολογικών Διαιτητών.
β. Αντικαθίστανται οι παρ. 4-6 του άρθρου 31 και προσ-

διορίζεται το όργανο διοίκησης του ΣΦΔ, η σύνθεση, ο
τρόπος ανάδειξης και διορισµού των µελών του και οι
κατηγορίες προσώπων που µπορούν να πιστοποιηθούν
ως Φορολογικοί Διαιτητές και Φορολογικοί Δικαστές. 
γ. Ορίζεται ότι η αµοιβή των Φορολογικών Δικαστών

συνιστά εισόδηµα από την άσκηση ελευθέριου επαγγέλ-
µατος (µέχρι σήµερα φορολογούνταν ως εισοδήµατα α-
πό µισθωτές υπηρεσίες). Ειδικότερα ζητήµατα αµοιβής
των Φορολογικών Δικαστών ρυθµίζονται µε την έκδοση
κυα.

δ. Διευκρινίζεται ότι οι διαιτητές καθορίζονται µετά α-
πό κλήρωση και ορίζεται ως έδρα των Φορολογικών Διαι-
τητών η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη.

ε. Παρέχεται εξουσιοδότηση, µε την έκδοση π.δ., να
ρυθµιστούν ζητήµατα σχετικά µε τη συγκρότηση, τη φύ-
ση και τη λειτουργία του ΣΦΔ.

στ. Ορίζεται ότι η γραµµατειακή υποστήριξη των Φο-
ρολογικών Διαιτητών ασκείται από τη Γενική Διεύθυνση
Φορολογικών Ελέγχων και Εισπράξεων Δηµοσίων Εσό-
δων του Υπουργείου Οικονοµικών. Παρέχεται εξουσιο-
δότηση για την έκδοση απόφασης µε την οποία ρυθµίζο-
νται οι αναγκαίες λεπτοµέρειες. Με όµοια απόφαση µπο-
ρεί να ιδρύονται αυτοτελή γραφεία στην Αθήνα και τη
Θεσσαλονίκη. (άρθρο 47)

3.α. Καταργείται το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1
του άρθρου 10 του νδ 400/1970, όπως ισχύει, σχετικά µε
το προνόµιο των απαιτήσεων των εργαζοµένων σε α-
σφαλιστικές επιχειρήσεις επί του συνόλου της περιου-
σίας της ασφαλιστικής επιχείρησης. Τροποποιείται επί-
σης η παρ. 8 του ίδιου άρθρου σχετικά µε τον τρόπο υ-
πολογισµού του ποσού που υποχρεούται να καταβάλλει
το Επικουρικό Κεφάλαιο Ασφάλισης Ευθύνης από Ατυ-
χήµατα Αυτοκινήτων (Επικουρικό Κεφάλαιο) για την α-
ναλογική συµµετοχή του στις απαιτήσεις των εργαζοµέ-
νων και στα έξοδα εκκαθάρισης. 
β. Τροποποιούνται και συµπληρώνονται διατάξεις του

π.δ.237/1986, σχετικά µε τις αποζηµιώσεις που οφείλει
να καταβάλλει το ανωτέρω ν.π.ι.δ. (µεταξύ άλλων ορίζε-
ται ότι δεν συµπεριλαµβάνονται οι χρηµατικές ικανοποι-
ήσεις λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης), τις προϋ-
ποθέσεις για το παραδεκτό της αγωγής κατά αυτού, το
ανώτατο ύψος των εισφορών υπέρ αυτού κ.λπ. Τέλος ο-
ρίζεται ότι, όπου στο εν λόγω π.δ. αναφέρεται «Απόφα-
ση του Υπουργού Εµπορίου ή Ανάπτυξης ή ΕΠ.Ε.Ι.Α» νο-
είται Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος.    (άρθρο 48)
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

Με τις διατάξεις του µέρους αυτού κυρώνονται και έ-
χουν την ισχύ νόµου σύµφωνα µε το άρθρο 28 παρ.1 του
Συντάγµατος:

Α.  H Σύµβαση-Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρη-
µατοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) µε τα τρία Παραρ-
τήµατά της, που υπογράφηκε στις 16 Ιουνίου 2010, µετα-
ξύ αφ’ ενός των ακόλουθων Κρατών Mελών της Ευρω-
ζώνης: Βασίλειο του Βελγίου, Οµοσπονδιακή Δηµοκρα-
τία της Γερµανίας, Ιρλανδία, Βασίλειο της Ισπανίας, Γαλ-
λική Δηµοκρατία, Ιταλική Δηµοκρατία, Κυπριακή Δηµο-
κρατία, Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεµβούργου, Δηµο-
κρατία της Μάλτας, Βασίλειο των Κάτω Χωρών, Δηµο-
κρατία της Αυστρίας, Πορτογαλική Δηµοκρατία, Δηµο-
κρατία της Σλοβενίας, Σλοβακική Δηµοκρατία, Δηµοκρα-
τία της Φινλανδίας, Ελληνική Δηµοκρατία και του Ευρω-
παϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
(EFSF), αφ’ ετέρου και

Β.  H τροποποίηση της Σύµβασης-Πλαίσιο του Ευρω-
παϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
(EFSF) µαζί µε τα τέσσερα παραρτήµατά της, που υπο-
γράφηκε στις 30 Ιουνίου 2011, µεταξύ αφ’ ενός των α-
νωτέρω κρατών-µελών της Ευρωζώνης και της Δηµο-
κρατίας της Εσθονίας ως νέου κράτους µέλους αυτής
και του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθε-
ρότητας (EFSF), αφ’ ετέρου.
Με τα ανωτέρω κείµενα προβλέπονται, κυρίως, τα α-

κόλουθα:

Α. Με τη Σύµβαση-Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταµείου
Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF), τίθενται οι ό-
ροι και οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων, το EFSF µπο-
ρεί να χορηγεί Δάνεια σε Κράτη - Μέλη της Ευρωζώνης
και να χρηµατοδοτεί τα εν λόγω Δάνεια µέσω της έκδο-
σης ή της σύναψης Χρηµατοδοτικών Μέσων καλυµµέ-
νων από Εγγυήσεις που εκδίδονται από τους Εγγυητές,
οι όροι και οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων οι Εγγυη-
τές θα εκδίδουν τις Εγγυήσεις για τα Χρηµατοδοτικά
Μέσα τα οποία εκδίδονται ή συνάπτονται από το EFSF,
ορισµένα άλλα θέµατα τα οποία σχετίζονται µε το EFSF
κ.λπ. Ειδικότερα:

1. Ορίζονται οι προϋποθέσεις, υπό τις οποίες θα τεθεί
σε ισχύ η κυρούµενη Σύµβαση ( µόλις υποβάλουν στο
EFSF Επιβεβαίωση Δέσµευσης τουλάχιστον 5 Κράτη
Μέλη της Ευρωζώνης που αποτελούν τουλάχιστον τα
2/3 των Συνολικών Εγγυητικών Δεσµεύσεων, που ορίζο-
νται στο Παράρτηµα 1), καθώς και οι προϋποθέσεις, υπό
τις οποίες θα καταστεί δεσµευτική η υποχρέωση των
Κρατών Μελών της Ευρωζώνης να εκδίδουν Εγγυήσεις.

(άρθρο 1 της Σύµβασης)
2.α. Εξουσιοδοτείται η Επιτροπή (συµπράττοντας µε

την ΕΚΤ και το ΔΝΤ), στην περίπτωση υποβολής αιτήµα-
τος από κάποιο Κράτος Μέλος της Ευρωζώνης προς τα
υπόλοιπα Κράτη - Μέλη για δάνειο στήριξης σταθερότη-
τας, να διαπραγµατευτεί µε τον Δανειολήπτη το Μνηµό-
νιο, να οριστικοποιήσει τους όρους του εν λόγω Μνηµο-
νίου και να το υπογράψει µε το Δανειολήπτη για λογα-
ριασµό των Κρατών - Μελών της Ευρωζώνης, αφότου
αυτό εγκριθεί από την Οµάδα Εργασίας του Eurogroup.
Μετά την έγκριση του εν λόγω Μνηµονίου, η Επιτρο-

πή, συµπράττοντας µε την ΕΚΤ, θα υποβάλει πρόταση
στην Οµάδα Εργασίας του Eurogroup µε τους βασικούς
όρους της Σύµβασης Δανειακής Διευκόλυνσης που θα
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προταθούν στο Δανειολήπτη, βάσει αξιολόγησης των
συνθηκών της αγοράς και µε την προϋπόθεση ότι οι όροι
της Σύµβασης Δανειακής Διευκόλυνσης θα περιλαµβά-
νουν χρηµατοπιστωτικούς όρους συµβατούς µε το Μνη-
µόνιο και ότι οι προθεσµίες λήξης των δόσεων θα είναι
συµβατές µε τη βιωσιµότητα του χρέους.
Κατόπιν απόφασης της Οµάδας Εργασίας του

Eurogroup, το EFSF (σε συνεργασία µε την Οµάδα Εργα-
σίας του Eurogroup) θα διαπραγµατευτεί τους αναλυτι-
κούς και τεχνικούς όρους των Συµβάσεων Δανειακής Δι-
ευκόλυνσης βάσει των οποίων τα Δάνεια, σύµφωνα µε
τους όρους και τις προϋποθέσεις τους, θα διατίθενται
στον αντίστοιχο Δανειολήπτη, µε την προϋπόθεση ότι οι
εν λόγω Συµβάσεις Δανειακής Διευκόλυνσης θα έχουν
ουσιαστικά τη µορφή µίας πρότυπης Σύµβασης Δανεια-
κής Διευκόλυνσης η οποία θα έχει εγκριθεί από τα Κράτη
- Μέλη της Ευρωζώνης για τους σκοπούς της παρούσας
Σύµβασης, και ότι οι χρηµατοπιστωτικές παράµετροι των
εν λόγω Συµβάσεων Δανειακής Διευκόλυνσης θα βασί-
ζονται στους χρηµατοπιστωτικούς όρους που έχουν
προταθεί από την Επιτροπή, σε σύµπραξη µε την ΕΚΤ,
και θα έχουν εγκριθεί από την Οµάδα Εργασίας του
Eurogroup. 
Οι Εγγυητές εξουσιοδοτούν το EFSF να υπογράφει

τις εν λόγω Συµβάσεις Δανειακής Διευκόλυνσης, µε την
προϋπόθεση της προηγούµενης οµόφωνης έγκρισης α-
πό όλους τους Εγγυητές που συµµετέχουν στη σχετική
ψηφοφορία των Εγγυητών. 

β. Αναφορικά µε κάθε Σύµβαση Δανειακής Διευκόλυν-
σης και τα Δάνεια που θα χορηγούνται βάσει αυτής, τα
Κράτη - Μέλη της Ευρωζώνης συµφωνούν ότι το EFSF
(σε συνεργασία µε την Οµάδα Εργασίας του Eurogroup)
θα είναι εξουσιοδοτηµένο να δοµεί και να διαπραγµα-
τεύεται τους όρους, βάσει των οποίων το EFSF µπορεί
να εκδίδει ή να συνάπτει Χρηµατοδοτικά Μέσα είτε µε-
µονωµένα είτε στο πλαίσιο ενός προγράµµατος ή προ-
γραµµάτων έκδοσης χρεογράφων για τη χρηµατοδότη-
ση των Δανείων που παρέχονται στους Δανειολήπτες.
Το επιτόκιο που θα ισχύει για κάθε Δάνειο έχει σκοπό

να καλύπτει το κόστος χρηµατοδότησης από το EFSF
και θα περιλαµβάνει ένα περιθώριο (το «Περιθώριο») το
οποίο θα παρέχει αποζηµίωση για τους Εγγυητές. Η Δια-
χειριστική Αµοιβή µπορεί να χρησιµοποιείται για την κά-
λυψη των λειτουργικών δαπανών του EFSF και κάθε άλ-
λης δαπάνης και εξόδου που σχετίζεται µε την έκδοση
των Χρηµατοδοτικών Μέσων και δεν έχει µε άλλο τρόπο
χρεωθεί στον αντίστοιχο Δανειολήπτη. 

γ. Αναφορικά µε τα Χρηµατοδοτικά Μέσα τα οποία εκ-
δίδονται ή συνάπτονται είτε βάσει ενός Προγράµµατος
EFSF είτε ανεξάρτητα, κάθε Εγγυητής θα εκδίδει µία α-
νέκκλητη και άνευ όρων Εγγύηση, η µορφή της οποίας
θα πρέπει να έχει εγκριθεί από τους Εγγυητές, ενώ το ύ-
ψος της θα ισούται µε το γινόµενο (i) του ποσοστού που
ορίζεται δίπλα στο όνοµα κάθε Εγγυητή στην τρίτη στή-
λη («Κλίµακα Συνεισφοράς») στο Παράρτηµα 2, (ii) του
120%, και (iii) των υποχρεώσεων του EFSF (ως προς το
αρχικό κεφάλαιο, τον τόκο ή άλλα οφειλόµενα ποσά) α-
ναφορικά µε τα Χρηµατοδοτικά Μέσα τα οποία εκδίδο-
νται ή συνάπτονται από το EFSF. 
Από κανένα Εγγυητή δεν θα απαιτείται να εκδίδει Εγ-

γυήσεις που θα τον οδηγούσαν σε Έκθεση σε Εγγυητικό
Κίνδυνο η οποία υπερβαίνει τη συνολική του εγγυητική
δέσµευση («Εγγυητική Δέσµευση»), που ορίζεται δίπλα
στο όνοµά του στο Παράρτηµα 1. Η «Έκθεση σε Εγγυη-

τικό Κίνδυνο» κάποιου Εγγυητή ισούται µε το άθροισµα:
(i) του ποσού των Εγγυήσεων που έχει εκδώσει µεν αλ-
λά παραµένουν µη ενεργοποιηθείσες και (ii) του ποσού
που έχει καταβάλει και δεν του έχει αποδοθεί βάσει των
Εγγυήσεων που έχει εκδώσει. Αναλόγως, εάν κάποια α-
νεξόφλητη, µη ενεργοποιηθείσα Εγγύηση λήξει ή εάν α-
ποδοθεί κάποιο ποσό το οποίο έχει αναληφθεί βάσει Εγ-
γύησης, αυτό θα µειώσει την Έκθεση του Εγγυητή σε
Εγγυητικό Κίνδυνο και θα ανανεώσει τη δυνατότητά του
να εκδίδει Εγγυήσεις.

δ. Καθορίζονται οι προϋποθέσεις έκδοσης εγγύησης,
µεταξύ των οποίων είναι αυτή να εκδίδεται για τη διευ-
κόλυνση της χρηµατοδότησης, βάσει Συµβάσεων Δανει-
ακών Διευκολύνσεων, που θα συναφθούν έως και τις 30
Ιουνίου 2013. 

ε. Εάν κάποιο Κράτος - Μέλος της Ευρωζώνης, λόγω
οικονοµικών δυσκολιών, υποβάλει αίτηµα στο EFSF για
δάνειο στήριξης σταθερότητας, µπορεί να ζητήσει από
τους υπόλοιπους Εγγυητές, µέσω γραπτής γνωστοποίη-
σης, η οποία θα συνοδεύεται από επαρκή δικαιολογητικά
(µε κοινοποίηση προς την Επιτροπή και τον Πρόεδρο της
Οµάδας Εργασίας του Eurogroup), να δεχθούν ότι ο συ-
γκεκριµένος Εγγυητής δεν θα συµµετάσχει πλέον στην
έκδοση Εγγύησης για οποιαδήποτε µελλοντική έκδοση
χρεογράφων από το EFSF. Η απόφαση των Κρατών Με-
λών της Ευρωζώνης επί ενός τέτοιου αιτήµατος θα λαµ-
βάνεται το αργότερο όταν αποφασίζουν για τη σύναψη
οποιασδήποτε µελλοντικής Σύµβασης Δανειακής Διευ-
κόλυνσης ή µελλοντικού Δανείου.

στ. Σε κάθε Δανειολήπτη θα χρεώνεται µία προκατα-
βολική «διαχειριστική αµοιβή», η οποία θα υπολογίζεται
ως 50 µονάδες βάσης επί του συνολικού αρχικού κεφα-
λαίου κάθε Δανείου και η οποία θα παρακρατείται από το
χρηµατικό ποσό που εισπράττεται από το Δανειολήπτη
για κάθε τέτοιο Δάνειο. Επιπροσθέτως, η καθαρή τρέ-
χουσα αξία («Προεξοφλητικό Επιτόκιο») του αναµενόµε-
νου Περιθωρίου που θα συσσωρευόταν επί κάθε Δανείου
κατά την προγραµµατισµένη ηµεροµηνία λήξης του θα
παρακρατείται από το χρηµατικό ποσό που εισπράττεται
από το Δανειολήπτη για κάθε τέτοιο Δάνειο. Τα εν λόγω
παρακρατηθέντα ποσά θα αποτελούν το «Ταµειακό Από-
θεµα», στο οποίο θα περιλαµβάνονται και όλα τα έσοδα
και οι αποδόσεις που προέρχονται από την επένδυση
των εν λόγω ποσών. Εάν, µετά την αποπληρωµή όλων
των Δανείων που χορηγούνται βάσει των Συµβάσεων
Δανειακής Διευκόλυνσης και όλων των Χρηµατοδοτικών
Μέσων που εκδίδονται ή συνάπτονται από το EFSF, πα-
ραµείνουν χρήµατα στο Ταµειακό Απόθεµα, τα ποσά αυ-
τά θα καταβληθούν στους Εγγυητές ως αντάλλαγµα για
την έκδοση των Εγγυήσεών τους.   

(άρθρο 2 της Σύµβασης)
3. Καθορίζονται οι όροι και η διαδικασία των δανεια-

κών εκταµιεύσεων. Προϋπόθεση εκταµίευσης (µε εξαί-
ρεση το πρώτο δάνειο) βάσει κάποιας Σύµβασης Δανεια-
κής Διευκόλυνσης, είναι η οµόφωνη απόφαση των Εγ-
γυητών σχετικά µε τη συµµόρφωση του Δανειολήπτη µε
τους όρους και τις προϋποθέσεις του Μνηµονίου.   

(άρθρο 3 της Σύµβασης)
4.α. Προβλέπεται ο τρόπος κατά τον οποίον, το EFSF

θα εκδίδει ή θα συνάπτει ανεξάρτητα Χρηµατοδοτικά
Μέσα, είτε θα καθιερώνει ένα ή περισσότερα Προγράµ-
µατα EFSF για τους σκοπούς της έκδοσης Χρηµατοδοτι-
κών Μέσων που αποτελούν αντικείµενο Εγγυήσεων, τα
οποία θα χρηµατοδοτήσουν τα Δάνεια σύµφωνα µε τους
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όρους της κυρούµενης Σύµβασης. 
β. Το EFSF θα χρηµατοδοτεί τα Δάνεια µέσω της έκ-

δοσης ή σύναψης Χρηµατοδοτικών Μέσων στη βάση
συνδυασµένης χρηµατοδότησης, κατά τρόπο ώστε τα
Χρηµατοδοτικά Μέσα τα οποία χρηµατοδοτούν ένα Δά-
νειο να είναι ουσιαστικά του ιδίου προφίλ µε το ποσό, το
χρόνο έκδοσης, το νόµισµα, το πρόγραµµα αποπληρω-
µής, την τελική λήξη και το επιτόκιο αυτών. 

γ. Εάν, λόγω των συνθηκών της αγοράς ή του όγκου
των Χρηµατοδοτικών Μέσων που πρόκειται να εκδοθούν
ή να συναφθούν από το EFSF, δεν είναι πρακτικά δυνα-
τό να εκδοθούν ή να συναφθούν Χρηµατοδοτικά Μέσα
αυστηρά στη βάση συνδυασµένης χρηµατοδότησης, το
EFSF δύναται να ζητήσει από τους Εγγυητές να του επι-
τρέψουν κάποιο βαθµό ευελιξίας ως προς τη χρηµατοδό-
τηση, ώστε αυτή να µην είναι συνδυασµένη µε τα Δάνεια
τα οποία παρέχει.
Οι Εγγυητές, ενεργώντας οµόφωνα, δύνανται να επι-

τρέψουν στο EFSF κάποιο βαθµό χρηµατοδοτικής ευελι-
ξίας, ενώ θα προσδιορίσουν το πλαίσιο και τα όρια εντός
των οποίων, το EFSF µπορεί να υιοθετήσει µία µη-συν-
δυασµένη χρηµατοδοτική στρατηγική («Διαφοροποιηµέ-
νη Χρηµατοδοτική Στρατηγική»).
Στην περίπτωση αυτή, το EFSF µπορεί να αναθέσει τη

διαχείριση των εν λόγω χρηµατοδοτικών δραστηριοτή-
των, τη διαχείριση των στοιχείων ενεργητικού και παθη-
τικού καθώς και τη σύναψη συναφών πράξεων αντιστάθ-
µισης κινδύνου κατά της αναντιστοιχίας νοµίσµατος, ε-
πιτοκίου ή λήξης, σε έναν ή περισσότερους φορείς δια-
χείρισης χρεών του Κράτους Μέλους της Ευρωζώνης ή
σε άλλους φορείς ή ιδρύµατα τα οποία θα έχουν οµόφω-
να εγκριθεί από τους Εγγυητές, οι οποίοι (φορείς) θα δι-
καιούνται αποζηµίωσης µε βάση τους όρους που επικρα-
τούν στην αγορά, για την παροχή των εν λόγω υπηρε-
σιών. Το κόστος της αποζηµίωσης θα αποτελεί λειτουρ-
γικό κόστος για το EFSF.        (άρθρο 4 της Σύµβασης)

5.α. Η πιστωτική ενίσχυση για το Πρόγραµµα EFSF θα
περιλαµβάνει τις Εγγυήσεις, το Ταµειακό Απόθεµα, που
θα λειτουργεί ως ταµειακό αποθεµατικό ασφαλείας και
κάθε άλλο µηχανισµό που ενδέχεται να εγκριθεί µε οµό-
φωνη απόφαση των Κρατών Μελών της Ευρωζώνης. 
β. Στην περίπτωση που υπάρξει καθυστέρηση ή αδυνα-

µία καταβολής πληρωµής από κάποιο Δανειολήπτη και,
αναλόγως, υπάρξει έλλειµµα στα κεφάλαια που είναι
διαθέσιµα για την εκπλήρωση της προγραµµατισµένης
καταβολής τόκων ή αρχικού κεφαλαίου βάσει κάποιου
Χρηµατοδοτικού Μέσου που έχει εκδοθεί από το EFSF,
τότε αυτό: 
πρώτον, θα ζητήσει σε αναλογική και ισότιµη βάση από

τους Εγγυητές που έχουν εγγυηθεί το συγκεκριµένο
Χρηµατοδοτικό Μέσο έως το 120% του αντίστοιχου
Προσαρµοσµένου Ποσοστού Κλίµακας Συνεισφοράς
τους επί του ποσού που είναι οφειλόµενο και παραµένει
ανεξόφλητο,
δεύτερον, εάν τα ανωτέρω µέτρα δεν καλύψουν πλή-

ρως το έλλειµµα, θα αποδεσµεύσει ένα ποσό από το Τα-
µειακό Απόθεµα προκειµένου να καλύψει το εν λόγω έλ-
λειµµα, και 
τρίτον, θα λάβει κάθε άλλο µέτρο που µπορεί να είναι

διαθέσιµο, στην περίπτωση που έχουν εγκριθεί πρόσθε-
τοι µηχανισµοί πιστωτικής ενίσχυσης. 

γ. Εάν ένας Εγγυητής δεν καταβάλει την πληρωµή
που είναι οφειλόµενη και πληρωτέα αναφορικά µε κά-
ποια Εγγύηση και, συνεπεία αυτού, το EFSF προβεί σε
ανάληψη από το Ταµειακό Απόθεµα για την κάλυψη του

ελλείµµατος, τότε ο εν λόγω Εγγυητής οφείλει να απο-
δώσει το συγκεκριµένο ποσό στο EFSF σε πρώτη έγγρα-
φη ζήτηση, µαζί µε τον αντίστοιχο τόκο, υπολογισµένο
µε επιτόκιο ίσο µε το µηνιαίο EURIBOR συν 500 µονάδες
βάσης. Το EFSF θα χρησιµοποιήσει τα εν λόγω αποδιδό-
µενα ποσά (και τον συσσωρευµένο τόκο επί αυτών) για
την ανανέωση του Ταµειακού Αποθέµατος.

(άρθρο 5 της Σύµβασης)
6. Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τις απορρέουσες α-

πό την Εγγύηση αξιώσεις και τη συνεισφορά µεταξύ εγ-
γυητών. Με βάση την τελευταία, εάν κάποιος Εγγυητής
ικανοποιήσει αξιώσεις ή απαιτήσεις αναφορικά µε οποια-
δήποτε Εγγύηση την οποία έχει εκδώσει ή εάν επιβαρυν-
θεί µε έξοδα, ζηµίες, δαπάνες ή υποχρεώσεις σε σχέση
µε αυτήν («Εγγυητικές Υποχρεώσεις») και το συνολικό
ποσό των Εγγυητικών Υποχρεώσεων που ικανοποιεί ή
µε τις οποίες επιβαρύνεται υπερβαίνει την Απαιτούµενη
Αναλογία του για τη δεδοµένη Εγγύηση, τότε ο Εγγυη-
τής θα δικαιούται αποζηµίωσης και είσπραξης ανταλλάγ-
µατος, σε πρώτη έγγραφη ζήτηση, από τους υπόλοιπους
Εγγυητές, αναφορικά µε τις συγκεκριµένες Εγγυητικές
Υποχρεώσεις, έτσι ώστε ο κάθε Εγγυητής να επιβαρύνε-
ται εν τέλει µόνο µε τη δική του Απαιτούµενη Αναλογία
των εν λόγω συνολικών Εγγυητικών Υποχρεώσεων.
Η «Απαιτούµενη Αναλογία» ισούται µε το Προσαρµο-

σµένο Ποσοστό Κλίµακας Συνεισφοράς το οποίο ισχύει
για τη συγκεκριµένη Εγγύηση. Η καταβολή αποζηµίωσης
ή συνεισφοράς από έναν Εγγυητή σε άλλον θα είναι το-
κοφόρος µε επιτόκιο ίσιο µε το µηνιαίο EURIBOR συν
500 µονάδες βάσης και το οποίο θα συσσωρεύεται από
την ηµεροµηνία απαίτησης της εν λόγω καταβολής έως
την ηµεροµηνία είσπραξής της από τον εν λόγω Εγγυη-
τή.                                    (άρθρα 6 και 7 της Σύµβασης)

7.α. Το EFSF δύναται να αναθέσει στην ΕΤΕπ (ή οποι-
ονδήποτε άλλο φορέα, ίδρυµα, φορέα ή χρηµατοπιστω-
τικό ίδρυµα της ΕΕ, όπως µπορεί να εγκριθεί οµόφωνα
από τους Εγγυητές) το έργο της πραγµατοποίησης των
υπολογισµών για τους σκοπούς της παρούσας Σύµβα-
σης, κάθε Σύµβασης Δανειακής Διευκόλυνσης, της χρη-
µατοδότησης του EFSF µέσω της έκδοσης ή της σύνα-
ψης Χρηµατοδοτικών Μέσων (ή µε άλλο τρόπο) και των
Εγγυήσεων. 

β. Στην περίπτωση που κάποιος Εγγυητής αντιµετωπί-
ζει σοβαρή οικονοµική δυσχέρεια και ζητήσει δάνειο
στήριξης σταθερότητας ή επωφεληθεί από οικονοµική
στήριξη βάσει παρόµοιου προγράµµατος, τότε αυτός (ο
«Αποχωρών Εγγυητής») δύναται να ζητήσει από τους υ-
πόλοιπους Εγγυητές να αναστείλουν τη δέσµευσή του
για την παροχή περαιτέρω Εγγυήσεων βάσει της κυρού-
µενης Σύµβασης. Οι υπόλοιποι Εγγυητές, ενεργώντας ο-
µόφωνα και συνεδριάζοντας µέσω της Οµάδας Εργα-
σίας του Eurogroup, δύνανται να αποφασίσουν να δε-
χθούν το συγκεκριµένο αίτηµα και, στην περίπτωση αυ-
τή, ο Αποχωρών εγγυητής δεν θα απαιτείται να εκδώσει
Εγγύηση για µελλοντικές εκδόσεις ή συνάψεις Χρηµα-
τοδοτικών Μέσων από το EFSF, ενώ οι µελλοντικές Εγ-
γυήσεις θα εκδίδονται βάσει της παρούσας Σύµβασης α-
πό τους εναποµείναντες Εγγυητές και το Προσαρµοσµέ-
νο Ποσοστό Κλίµακας Συνεισφοράς για την έκδοση των
µελλοντικών Εγγυήσεων θα προσαρµόζεται αναλόγως.
Οι εν λόγω προσαρµογές δεν θίγουν την ευθύνη του Α-
ποχωρούντος Εγγυητή βάσει των υφιστάµενων Εγγυή-
σεων. 

γ. Αναγνωρίζεται και συµφωνείται ότι η Ελληνική Δη-
µοκρατία θεωρείται ότι είναι Αποχωρών Εγγυητής από
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την ηµεροµηνία θέσης της κυρούµενης Σύµβασης σε ι-
σχύ.   (άρθρο 8 της Σύµβασης)

8.α. Τίθενται διατάξεις σχετικά µε τις περιπτώσεις α-
θέτησης υποχρεώσεων στο πλαίσιο µίας Σύµβασης Δα-
νειακής Διευκόλυνσης, καταστάσεων που ενδέχεται να
καταστήσουν αναγκαίες τροποποιήσεις, αναδιαρθρώ-
σεις και/ ή αποποιήσεις δικαιωµάτων αναφορικά µε οποι-
οδήποτε Δάνειο κ.λπ. 

β. Σε περίπτωση που τα Κράτη-Μέλη της Ευρωζώνης
συναινέσουν στην τροποποίηση οποιουδήποτε Μνηµονί-
ου που έχει συναφθεί µε έναν Δανειολήπτη, η Επιτροπή
είναι εξουσιοδοτηµένη να υπογράψει την τροποποίηση
του εν λόγω Μνηµονίου εκ µέρους των Κρατών - Μελών
της Ευρωζώνης. (άρθρο 9 της Σύµβασης)

9.α. Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τον τρόπο διακυ-
βέρνησης του EFSF, το διοικητικό συµβούλιο αυτού κ.λπ
και , µεταξύ άλλων προβλέπεται ότι:
Το EFSF διαθέτει διοικητικό συµβούλιο µε τόσα µέλη

όσοι και οι Μέτοχοι του.
Κάθε Μέτοχος προτείνει για υποψηφιότητα στο διοι-

κητικό συµβούλιο τον εκάστοτε εκπρόσωπό του στην Ο-
µάδα Εργασίας του Eurogroup (ή τον αναπληρωτή του
στη συγκεκριµένη οµάδα).
Σε περίπτωση ψηφοφορίας του διοικητικού συµβουλί-

ου του EFSF, κάθε µέλος το οποίο έχει προταθεί σε υπο-
ψηφιότητα από κάποιο Κράτος - Μέλος της Ευρωζώνης
θα έχει ένα σταθµισµένο αριθµό από το συνολικό αριθµό
ψήφων που αντιστοιχεί στο πλήθος των µετοχών που
κατέχει το Κράτος - Μέλος της Ευρωζώνης που προτεί-
νει την υποψηφιότητά του/της στο εκδοθέν µετοχικό κε-
φάλαιο του EFSF. 

β. Καθορίζονται τα ζητήµατα για τα οποία απαιτείται
οµόφωνη απόφαση των Εγγυητών και αυτά για τα οποία
αρκεί η πλειοψηφία των 2/3. Προβλέπονται, επίσης τα ε-
ταιρικά ζητήµατα αναφορικά µε το EFSF, που απαιτούν
την οµόφωνη απόφαση όλων των Μελών Κρατών της
Ευρωζώνης. 

γ. Τα Κράτη - Μέλη της Ευρωζώνης δύνανται, στο
βαθµό που επιτρέπεται από την εθνική τους νοµοθεσία,
να παρέχουν αποζηµιώσεις προς τα πρόσωπα που έχουν
προτείνει ως υποψηφίους για µέλη του διοικητικού συµ-
βουλίου του EFSF.

δ. Σε περίπτωση που τα Κράτη - Μέλη της Ευρωζώνης
συµφωνούν οµοφώνως για την αύξηση του εκδοθέντος
καταβληθέντος κεφαλαίου του EFSF, κάθε Κράτος Μέ-
λος της Ευρωζώνης θα εγγραφεί και θα καταβάλει πλή-
ρως ένα ποσοστό της συγκεκριµένης αύξησης του κατα-
βληθέντος κεφαλαίου, το οποίο θα ισούται µε το ποσο-
στό της κλίµακας συνεισφοράς του στην εν λόγω αύξη-
ση του καταβληθέντος κεφαλαίου κατά ή πριν την ηµε-
ροµηνία που ορίζεται από το EFSF.     

(άρθρο 10 της Σύµβασης)
10.α. Προβλέπεται η διάρκεια ισχύος της Σύµβασης και

δεσµεύονται τα Κράτη Μέλη της Ευρωζώνης να εκκαθα-
ρίσουν το EFSF σύµφωνα µε το Καταστατικό του, κατά
τη συντοµότερη ηµεροµηνία µετά τις 30 Ιουνίου 2013,
κατά την οποία δεν θα υφίστανται πλέον ανεξόφλητα
Δάνεια προς κάποιο Κράτος Μέλος της Ευρωζώνης και
που όλα τα Χρηµατοδοτικά Μέσα που θα έχουν εκδοθεί
από το EFSF και οποιαδήποτε αποδιδόµενα ποσά που θα
οφείλονται προς τους Εγγυητές, θα έχουν πλήρως εξο-
φληθεί. Επίσης, καθορίζεται ο τρόπος κατανοµής τυχόν
υποχρεώσεων ή πλεονάσµατος του EFSF κατά την εκ-
καθάριση. 

β. Παρέχεται η δυνατότητα στο EFSF να διορίσει την
ΕΤΕπ (ή συναφείς άλλους φορείς, ιδρύµατα, οργανι-
σµούς της ΕΕ, χρηµατοδοτικά ιδρύµατα ή άλλα πρόσω-
πα εφόσον υφίσταται οµόφωνη έγκριση από τα Κράτη
Μέλη) για τη διαχείριση της παροχής των κεφαλαίων α-
πό επενδυτές µετά την έκδοση οµολόγων ή αξιογράφων
στο πλαίσιο ενός Προγράµµατος EFSF, τη σχετική δια-
χείριση του ταµείου του EFSF περιλαµβανοµένων ιδιαι-
τέρως του Ταµειακού Αποθέµατος και οποιωνδήποτε κε-
φαλαίων που προέρχονται µέσω προεξόφλησης ή προ-
καταβολής των Δανείων για το χρονικό διάστηµα µεσο-
λαβεί έως τη χρησιµοποίηση των εν λόγω κεφαλαίων για
την εξόφληση των Χρηµατοδοτικών Μέσων, οποιεσδή-
ποτε άλλες συναφείς εργασίες διαχείρισης χρηµατικών
ποσών και ταµείου, την παροχή νοµικών υπηρεσιών, ε-
σωτερικού ελέγχου κ.λπ. Οι εν λόγω αναθέσεις δύνα-
νται να γίνουν βάσει µίας Σύµβασης Παροχής Υπηρε-
σιών µεταξύ του EFSF και της ΕΤΕπ (ή τον αρµόδιο φο-
ρέα ή οργανισµό). 

γ. Ρυθµίζονται λοιπά διοικητικά θέµατα του EFSF και,
µεταξύ άλλων, προβλέπεται η απαγόρευση µεταβίβασης
από τα Κράτη - Μέλη της Ευρωζώνης των µετοχών που
κατέχουν στο EFSF για χρονικό διάστηµα 10 (δέκα) ε-
τών από την ηµεροµηνία απόκτησης, µε τις οριζόµενες
εξαιρέσεις.

δ. Τίθενται διατάξεις για την έγκυρη επίδοση των κοι-
νοποιήσεων, τις συνέπειες τυχόν ακυρότητας διατάξεων
της Σύµβασης, το εφαρµοστέο δίκαιο (Αγγλικό) και τη
δωσιδικία κ.λπ. 

ε. Παρατίθενται τα ακόλουθα τρία Παραρτήµατα, ως
αναπόσπαστο µέρος της Σύµβασης: 
Κατάλογος Εγγυητών και οι αντίστοιχες Εγγυητικές

Δεσµεύσεις τους, Κλίµακα Συνεισφοράς, και Πρότυπο
Εγγράφου για Επιβεβαίωση της Δέσµευσης.

(άρθρα 11 – 18 της Σύµβασης)

Β.  Με την Τροποποίηση της Σύµβασης- Πλαισίου του
Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
επέρχονται µεταβολές και προσθήκες στην αρχική Σύµ-
βαση- Πλαίσιο, ως εξής:

1. Συµπεριλαµβάνεται η Εσθονία στον κατάλογο των
Μερών της Σύµβασης Πλαισίου. 

2. Προστίθεται, κατ’ εξαίρεση, ως µέσο στήριξης προς
κράτος µέλος της Ευρωζώνης, η αγορά οµολόγων στην
πρωτογενή αγορά.

3. Καθορίζεται το ύψος του Περιθωρίου για Δάνεια
που εκταµιεύονται µετά την Ηµεροµηνία Ισχύος των
Τροποποιήσεων. Ορίζεται ότι η εφαρµοζόµενη τιµολο-
γιακή δοµή των Συµβάσεων Δανειακής Διευκόλυνσης α-
ναθεωρείται τακτικά από το EFSF σε συνεργασία µε
τους Εγγυητές.

4.α. Η Κλίµακα Συνεισφοράς και το Προσαρµοσµένο
Ποσοστό της Κλίµακας Συνεισφοράς για τα Χρηµατοδο-
τικά Μέσα που εκδόθηκαν ή συνάφθηκαν πριν την Ηµε-
ροµηνία Ισχύος των Τροποποιήσεων καθορίζονται µε βά-
ση τους ισχύοντες, πριν τις τροποποιήσεις, όρους της
Σύµβασης Πλαισίου.

β. Αντικαθίσταται το ποσοστό 120% για τον υπολογι-
σµό του ύψους της Εγγύησης µε ποσοστό έως 165%
(Ποσοστό Υπερ- Εγγύησης) για Χρηµατοδοτικά Μέσα
που εκδίδονται ή συνάπτονται µετά την Ηµεροµηνία Ι-
σχύος των Τροποποιήσεων. Το προϊσχύον ποσοστό,
120%, εξακολουθεί να ισχύει για προγενέστερα Χρηµα-
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τοδοτικά Μέσα.
γ. Ορίζεται εκ νέου η Εγγυητική Δέσµευση και καθορί-

ζεται ο τρόπος υπολογισµού της Τεκµαρτής Έκθεσης σε
Εγγυητικό Κίνδυνο. 

δ. Διευκρινίζεται ότι η ευθύνη των Εγγυητών η οποία
απορρέει από προγενέστερα των Τροποποιήσεων Χρη-
µατοδοτικά Μέσα δεν επηρεάζεται µε κανένα τρόπο από
τις ανωτέρω τροποποιήσεις.

5. Προστίθενται νέα άρθρα 2(9) και 5(7-9), µε τα οποία: 
α. ρυθµίζονται ειδικότερα ζητήµατα για τη χρηµατο-

δότηση Δανείων, που εκταµιεύονται µετά την Ηµεροµη-
νία Ισχύος των Τροποποιήσεων, µε την έκδοση Οµολό-
γων.

β. καθορίζονται οι υπόχρεοι για την κάλυψη των εξό-
δων και δαπανών που απορρέουν από Συµβάσεις Δανει-
ακής Διευκόλυνσης, για Δάνεια που εκταµιεύονται µετά
την Ηµεροµηνία Ισχύος των Τροποποιήσεων.

γ. παρέχεται, υπό προϋποθέσεις, η δυνατότητα στο
EFSF να χρησιµοποιεί µέρος του Ταµειακού Αποθέµατος
για την κάλυψη γενικών λειτουργικών δαπανών ή έκτα-
κτων εξόδων του εκτός δανείων.

6. Διευκρινίζεται ότι η Δηµοκρατία της Εσθονίας ε-
ντάσσεται στη διαδικασία συνεισφοράς µεταξύ εγγυη-
τών για Χρηµατοδοτικά Μέσα που συνάπτονται µετά την
Ηµεροµηνία Ισχύος των Τροποποιήσεων.

7. Ορίζονται η Ιρλανδία και η Πορτογαλία ως αποχω-
ρούντες Εγγυητές.

8. Εντάσσονται στον κατάλογο των θεµάτων για τα ο-
ποία απαιτείται οµόφωνη έγκριση των Εγγυητών i) οι α-
ποφάσεις για την αλλαγή της τιµολογιακής δοµής των
Συµβάσεων Δανειακής Διευκόλυνσης, ii) οι αποφάσεις
για την παροχή οικονοµικής βοήθειας µέσω της αγοράς
οµολόγων στην πρωτογενή αγορά και iii) η µεταβίβαση
δικαιωµάτων, υποχρεώσεων και/ή ευθυνών του EFSF
προς τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Στήριξης.

9. Προστίθεται νέο άρθρο 13(10), µε το οποίο παρέχε-
ται η δυνατότητα στο EFSF να µεταβιβάσει όλα τα δικαι-
ώµατα, υποχρεώσεις και ευθύνες του στον Ευρωπαϊκό
Μηχανισµό Στήριξης.

10. Τροποποιούνται τα Παραρτήµατα 1 και 2, ως προς
το ποσό των εγγυητικών δεσµεύσεων και την κλίµακα
συνεισφοράς κάθε κράτους µέλους, αντίστοιχα, και προ-
στίθεται νέο Παράρτηµα 4. (άρθρο 1)

11.α. Καθορίζεται i) το εφαρµοστέο δίκαιο, ii) τα καθ’
ύλη αρµόδια δικαστήρια για την επίλυση διαφορών και
iii) η Ηµεροµηνία Ισχύος των Τροποποιήσεων. 

β. Ορίζεται ότι οι Τροποποιήσεις της Σύµβασης Πλαι-
σίου δεν θίγουν τα δικαιώµατα και υποχρεώσεις των Με-
ρών που απορρέουν από τα Υφιστάµενα Χρηµατοδοτικά
Μέσα ή σχετίζονται µε τα Υφιστάµενα Δάνεια. 

γ. Ρυθµίζεται η διαδικασία υπογραφής της Σύµβασης.
(άρθρα 2-4)

12. Στα Παραρτήµατα που επισυνάπτονται στη Σύµβα-
ση προστίθεται νέο Παράρτηµα 4 «Μοντέλο τιµολόγη-
σης για τις Συµβάσεις Δανειακής Διευκόλυνσης»

(άρθρο 5)
Από τις προτεινόµενες διατάξεις προκαλούνται τ’ ακό-

λουθα οικονοµικά αποτελέσµατα:

Α. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού.

1. Ενδεχόµενη δαπάνη από: 
α. τυχόν κατάπτωση των εγγυήσεων του Ελληνικού

Δηµοσίου που θα παρασχεθούν για δάνεια προς το Σκέ-

λος Κάλυψης Καταθέσεων και το Σκέλος Εξυγίανσης
του ΤΕΚΕ (άρθρο 7 παρ.3 και 6) και

β. τη δυνατότητα ίδρυσης αυτοτελών γραφείων γραµ-
µατειακής υποστήριξης το ύψος της οποίας θα καθορι-
στεί µε την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Οικο-
νοµικών.                                              (άρθρο 47 παρ.5)

2. Ενδεχόµενη αύξηση εσόδων από την επιβολή προ-
στίµων από: α. την Τράπεζα της Ελλάδος σύµφωνα µε
τις διατάξεις των άρθρων 2, 4, 5 και 42 παρ.7 του υπό
ψήφιση νόµου και β. τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνι-
κής Ασφάλισης σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 24

(άρθρα 2, 4, 5, 24 και 42 παρ.7)

Β. Επί του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας.

Δαπάνη από την καταβολή του µετοχικού κεφαλαίου
τυχόν µεταβατικού πιστωτικού ιδρύµατος που θα συστα-
θεί.                                                                      (άρθρο 4)

Αθήνα, 1 Σεπτεµβρίου 2011

Ο Γενικός Διευθυντής

Βασίλειος Κατριβέσης

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου «Ενισχυµένα µέτρα εποπτείας και
εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυµάτων – Ρύθµιση θε-
µάτων χρηµατοπιστωτικού χαρακτήρα – Κύρωση της
Σύµβασης-Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατο-
πιστωτικής Σταθερότητας και των τροποποιήσεων της
και άλλες διατάξεις»

Από τις διατάξεις του προτεινόµενου νοµοσχεδίου
προκαλείται επί του Κρατικού Προϋπολογισµού ενδεχό-
µενη δαπάνη από: 

α. τυχόν κατάπτωση των εγγυήσεων του Ελληνικού
Δηµοσίου που θα παρασχεθούν για δάνεια προς το Σκέ-
λος Κάλυψης Καταθέσεων και το Σκέλος Εξυγίανσης
του ΤΕΚΕ (άρθρο 7 παρ.3 και 6) και

β. τη δυνατότητα ίδρυσης αυτοτελών γραφείων γραµ-
µατειακής υποστήριξης το ύψος της οποίας θα καθορι-
στεί µε την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Οικο-
νοµικών.                                                  (άρθρο 47 παρ.5)
Η ανωτέρω δαπάνη θα καλυφθεί από πιστώσεις του

Κρατικού Προϋπολογισµού.

Αθήνα, 1 Σεπτεµβρίου 2011 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ευάγ. Βενιζέλος
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