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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΠΒ΄, 12 Φεβρουαρίου 2012,
Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία
ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου
Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος,
του Σχεδίου του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους
και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας
Άρθρο 1
Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής
Διευκόλυνσης, του Σχεδίου του Μνηµονίου
Συνεννόησης και παροχή εξουσιοδοτήσεων
για την υπογραφή τους
1. Εγκρίνονται τα ακόλουθα Σχέδια Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος
(ΤτΕ), όπως τα Σχέδια αυτά µε τα συνηµµένα παραρτήµατά τους στην αγγλική γλώσσα, ως επίσηµη γλώσσα
των κειµένων αυτών, και σε µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα προσαρτώνται στον παρόντα νόµο:
α) Το Σχέδιο Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης
µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
ΤτΕ, µε τίτλο «Σύµβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ» (“PSI LM Facility Agreement”), µαζί µε τα
επτά (7) παραρτήµατά της, για την παροχή χρηµατοδοτικής ενίσχυσης µέχρι του συνολικού ποσού των τριάντα
δισεκατοµµυρίων (30.000.000.000) ευρώ, µε σκοπό να
χρηµατοδοτηθεί µέρος της εθελοντικής ανταλλαγής οµολόγων της Ελλάδας µε επενδυτές του ιδιωτικού τοµέα, κατ’ εφαρµογή της δήλωσης της Συνόδου Κορυφής
των κρατών - µελών της Ευρωζώνης της 26ης Οκτωβρί-

ου 2011, όπως ειδικότερα ορίζεται στο Σχέδιο της Σύµβασης (Παράρτηµα I).
β) Το Σχέδιο Σύµβασης Συγχρηµατοδότησης µεταξύ
της Ελληνικής Δηµοκρατίας ως επωφελούµενου κράτους µέλους, της ΤτΕ, του Ε.Τ.Χ.Σ., και της Wilmington Trust
(London) Limited, µε τίτλο «Σύµβαση Συγχρηµατοδότησης» (“Co–Financing Agreement”), µε τα τρία (3) παραρτήµατά της, µε σκοπό να καθοριστούν για την εκτέλεση της
Σύµβασης της περίπτωσης α΄, το οφειλόµενο ποσό, οι
πληρωµές και οι υποχρεώσεις, καθώς και ο τρόπος πληρωµής µέσω κοινού φορέα πληρωµής, όπως ειδικότερα
ορίζεται στο Σχέδιο της Σύµβασης (Παράρτηµα ΙΙ).
γ) Το Σχέδιο Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης
µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
ΤτΕ, µε τίτλο «Συµφωνία Διευκόλυνσης Πιστωτικής Ενίσχυσης της ΕΚΤ» (“ECB Credit Enhancement Facility
Agreement”), µαζί µε τα έξι (6) παραρτήµατά της, για την
παροχή χρηµατοδοτικής ενίσχυσης, µέχρι του συνολικού ποσού των τριάντα πέντε δισεκατοµµυρίων
(35.000.000.000) ευρώ, µε σκοπό να παρασχεθεί στην
Ελληνική Δηµοκρατία η δυνατότητα να χρηµατοδοτήσει
την ενδεχόµενη επαναγορά τίτλων της που έχουν παρασχεθεί ως ενέχυρο στο Ευρωσύστηµα, µε τίτλους του
Ε.Τ.Χ.Σ., όπως ειδικότερα ορίζεται στο Σχέδιο της Σύµβασης (Παράρτηµα IIΙ).
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δ) Το Σχέδιο Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης
µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
ΤτΕ µε τίτλο «Διευκόλυνση αποπληρωµής Τόκων Οµολόγων» (“Bond Interest Facility”) µαζί µε τα έξι (6) παραρτήµατά της, σχετικά µε την παροχή χρηµατοδοτικής ενίσχυσης µέχρι του συνολικού ποσού των πέντε δισεκατοµµυρίων επτακοσίων εκατοµµυρίων (5.700.000.000)
ευρώ, µε σκοπό την εξυπηρέτηση των δεδουλευµένων
τόκων οµολόγων πριν την ανταλλαγή, όπως ειδικότερα
ορίζεται στο Σχέδιο της Σύµβασης (Παράρτηµα ΙV).
2. Εγκρίνονται τα Σχέδια:
α) Του Μνηµονίου Συνεννόησης (Memorandum Of
Understanding) µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος,
το οποίο αποτελείται από: αα) το Μνηµόνιο Οικονοµικής
και Χρηµατοπιστωτικής Πολιτικής (Memorandum of
Economic and Financial Policies), ββ) το Μνηµόνιο Συνεννόησης στις Συγκεκριµένες Προϋποθέσεις Οικονοµικής
Πολιτικής (Memorandum of Understanding on Specific
Economic Policy conditionality) και γγ) το Τεχνικό Μνηµόνιο Συνεννόησης (Technical Memorandum of Understanding)
µε τα παραρτήµατα και τους πίνακες που το συνοδεύουν
στην αγγλική ως επίσηµη γλώσσα, και σε µετάφρασή του
στην ελληνική γλώσσα, όπως το Σχέδιο του Μνηµονίου
προσαρτάται στον παρόντα νόµο (Παράρτηµα V).
β) Των Επιστολών Πρόθεσης (Letters of Intent) του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονοµικών, καθώς
και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος προς: αα)
τον Πρόεδρο των κρατών - µελών της Ευρωζώνης, τον
αρµόδιο Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις
Οικονοµικές και Νοµισµατικές Υποθέσεις και το Ευρώ,
και τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η
οποία θα συνοδεύεται από το Μνηµόνιο Συνεννόησης όπως εγκρίνεται σύµφωνα µε την προηγούµενη περίπτωση α΄ και ββ) το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο (ΔΝΤ), η οποία θα συνοδεύεται από το Μνηµόνιο Οικονοµικής και
Χρηµατοπιστωτικής Πολιτικής και το Τεχνικό Μνηµόνιο
Συνεννόησης, όπως εγκρίνονται σύµφωνα µε την προηγούµενη περίπτωση α΄, των οποίων τα Σχέδια στην αγγλική ως επίσηµη γλώσσα και σε µετάφρασή τους στην
ελληνική γλώσσα, προσαρτώνται στον παρόντα νόµο
(Παράρτηµα VI).
3. α) Παρέχεται στον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό
Οικονοµικών η εξουσιοδότηση να εκπροσωπήσουν την
Ελληνική Δηµοκρατία και να υπογράψουν τα εγκεκριµένα, σύµφωνα µε την περίπτωση β΄ της παραγράφου 2,
Σχέδια των Επιστολών Πρόθεσης µε το συνηµµένο σε
αυτές, εγκεκριµένο σύµφωνα µε την περίπτωση α΄ της
παραγράφου 2, Σχέδιο του Μνηµονίου Συνεννόησης.
β) Παρέχεται στον Υπουργό Οικονοµικών η εξουσιοδότηση να εκπροσωπήσει την Ελληνική Δηµοκρατία και
να υπογράψει τα εγκεκριµένα, σύµφωνα µε την παράγραφο 1, Σχέδια των Συµβάσεων, καθώς και των παραρτηµάτων τους όπου προβλέπεται.
γ) Παρέχεται στον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος η εξουσιοδότηση να εκπροσωπεί την Τράπεζα της
Ελλάδος και να υπογράφει τα εγκεκριµένα σύµφωνα µε
την παράγραφο 1 Σχέδια των Συµβάσεων και τα εγκεκριµένα, σύµφωνα µε την περίπτωση β΄ της παραγράφου 2,
Σχέδια των Επιστολών Πρόθεσης, µε το συνηµµένο σε
αυτές Μνηµόνιο Συνεννόησης, καθώς και τις ανά τρίµη-

νο αναθεωρήσεις του Μνηµονίου Συνεννόησης µε τις αντίστοιχες Επιστολές Πρόθεσης.
δ) Παρέχεται στον Υπουργό Οικονοµικών η εξουσιοδότηση να εκπροσωπεί την Ελληνική Δηµοκρατία και να
υπογράφει τις ανά τρίµηνο αναθεωρήσεις του Μνηµονίου Συνεννόησης της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2,
µε τις αντίστοιχες Επιστολές Πρόθεσης προς τον Πρόεδρο των κρατών - µελών της Ευρωζώνης, τον αρµόδιο Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις Οικονοµικές και Νοµισµατικές Υποθέσεις και το Ευρώ, τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και το Διεθνές
Νοµισµατικό Ταµείο (ΔΝΤ).
Στις ως άνω παρεχόµενες εξουσιοδοτήσεις περιλαµβάνεται και η υπογραφή των Σχεδίων των Συµβάσεων
της παραγράφου 1 και των Σχεδίων του Μνηµονίου Συνεννόησης της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2, µε τις
τυχόν αναγκαίες τροποποιήσεις για την αποκατάσταση
λαθών ή τη διευκρίνιση ασαφειών των Σχεδίων.
4. Παρέχεται στον Υπουργό Οικονοµικών η εξουσιοδότηση να εκπροσωπεί την Ελληνική Δηµοκρατία και να υπογράψει Σύµβαση Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µε το
Ε.Τ.Χ.Σ. και την Τράπεζα της Ελλάδος, µε την οποία θα
παρέχεται χρηµατοδοτική ενίσχυση από το Ε.Τ.Χ.Σ.,
προς το σκοπό της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών
στην Ελλάδα.
5. Η ισχύς των Συµβάσεων των παραγράφων 1 και 4
αρχίζει από την ηµεροµηνία υπογραφής τους από όλα τα
συµβαλλόµενα µέρη, σύµφωνα µε τους όρους και τις
προϋποθέσεις που ειδικότερα καθορίζονται σε αυτές.
Με µέριµνα του Υπουργού Οικονοµικών, οι Συµβάσεις
των παραγράφων 1 και 4, το Μνηµόνιο Συνεννόησης της
περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2, οι ανά τρίµηνο αναθεωρήσεις του Μνηµονίου Συνεννόησης και οι Επιστολές Πρόθεσης της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2,
καθώς και της προηγούµενης παραγράφου, µετά την υπογραφή τους από όλα τα προβλεπόµενα µέρη, διαβιβάζονται στη Βουλή για ενηµέρωση.
6. Οι ρυθµίσεις που περιλαµβάνονται στο κεφάλαιο Ε΄
«Διαρθρωτικές Μεταρρυθµίσεις», παράγραφοι 28 και 29
του Μνηµονίου Οικονοµικής και Χρηµατοπιστωτικής Πολιτικής και στο Κεφάλαιο 4 «Διαρθρωτικές Μεταρρυθµίσεις για την Ενίσχυση της Ανάπτυξης» παράγραφος 4.1:
«Διασφάλιση της ταχείας προσαρµογής της αγοράς εργασίας και ενίσχυση των θεσµών της αγοράς εργασίας»
του Μνηµονίου Συνεννόησης στις Συγκεκριµένες Προϋποθέσεις Οικονοµικής Πολιτικής, τα σχέδια των οποίων
εγκρίνονται κατά την παράγραφο 2 και προσαρτώνται ως
παράρτηµα V στον παρόντα νόµο, συνιστούν πλήρεις κανόνες δικαίου άµεσης εφαρµογής. Με αποφάσεις του Υπουργικού Συµβουλίου ρυθµίζεται κάθε αναγκαίο ζήτηµα
για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου.
Άρθρο 2
Τροποποίηση των νόµων 2198/1994 και 2362/1995
1. Οι υφιστάµενες διατάξεις του άρθρου 10 του ν.
2198/ 1994 (Α΄ 43), όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε
µε την περίπτωση στ΄ της παρ. 8 του άρθρου 15 του ν.
2469/1997 (Α΄ 67), αριθµούνται ως παράγραφος 1 και
προστίθεται νέα παράγραφος 2, ως εξής:
«2. Σε περίπτωση αναστολής της λειτουργίας του Συ-
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στήµατος για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον 14 συνεχόµενων ηµερών, µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών
εκδίδονται ενσώµατοι τίτλοι, οι οποίοι παραδίδονται
στους φορείς του Συστήµατος προς φύλαξη ή προς διάθεση στους δικαιούχους επενδυτές. Οι τίτλοι του προηγούµενου εδαφίου δύνανται να εκδίδονται και υπό µορφή αποθετηρίων εγγράφων. Ειδικά θέµατα και λεπτοµέρειες σχετικά µε τους τίτλους της παρούσας παραγράφου ρυθµίζονται µε κοινές αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.»
2. Το άρθρο 11 του ν. 2198/1994 (Α΄43) αντικαθίσταται
ως εξής:
«Άρθρο 11
Επέκταση Συστήµατος - Φορολογικές απαλλαγές
1. Στο Σύστηµα δύνανται να εισάγονται και χρηµατοπιστωτικά µέσα Ελλήνων ή αλλοδαπών εκδοτών, κατά την
έννοια του άρθρου 2 στοιχείο 13 περιπτώσεις β΄ και γ΄
και στοιχείο 14 του ν. 3606/2007. Η εισαγωγή στο Σύστηµα των παραπάνω χρηµατοπιστωτικών µέσων γίνεται µε
πράξεις του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Οι διατάξεις του παρόντος νόµου εφαρµόζονται αναλόγως και
ως προς τα χρηµατοπιστωτικά µέσα της παρούσας παραγράφου.
2. Στο Σύστηµα δύνανται επίσης να καταχωρίζονται, υπό µορφή τίτλων σε λογιστική µορφή, και: α) χρηµατοπιστωτικά µέσα, κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο 13
περιπτώσεις β΄ και γ΄ και στοιχείο 14 του ν. 3606/2007,
Ελλήνων ή αλλοδαπών εκδοτών, που έχουν εκδοθεί σε
υλική ή άυλη µορφή, καθώς και β) δικαιώµατα επί των ως
άνω χρηµατοπιστωτικών µέσων. Η εισαγωγή στο Σύστηµα των παραπάνω τίτλων γίνεται µε πράξεις του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Οι διατάξεις του παρόντος νόµου εφαρµόζονται αναλόγως και ως προς τους
τίτλους της παρούσας παραγράφου, µε την επιφύλαξη
των ειδικών διατάξεων του παρόντος άρθρου.
3. α) Η καταχώριση στο Σύστηµα των χρηµατοπιστωτικών µέσων της παραγράφου 2 ή και των δικαιωµάτων επ’
αυτών γίνεται:
αα) από τον εκδότη των χρηµατοπιστωτικών µέσων ή
ββ) από
i) φορέα του Συστήµατος ή
ii) άλλο πρόσωπο που παρέχει νόµιµα υπηρεσίες θεµατοφύλακα κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ. 2 στοιχείο
α΄ του ν. 3606/2007 σε κράτος - µέλος του ΕΟΧ,
που κατέχει αυτά τα χρηµατοπιστωτικά µέσα (οι «υποκείµενες αξίες») σε υλική ή άυλη µορφή µέσω λογαριασµών τίτλων που τηρεί σε Κεντρικό Μητρώο Τίτλων, Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων ή άλλον θεµατοφύλακα υπό
µορφή πιστωτικού ιδρύµατος, ΕΠΕΥ ή άλλου φορέα που
αποτελεί αντικείµενο εποπτείας για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής σε κράτος - µέλος του ΕΟΧ (ο «Θεµατοφύλακας των υποκείµενων αξιών»).
β) Τα ως άνω πρόσωπα, που καταχωρίζουν στο Σύστηµα χρηµατοπιστωτικά µέσα ή δικαιώµατα επ’ αυτών κατά
τα ανωτέρω, αποτελούν τους εκδότες των τίτλων σε λογιστική µορφή του Συστήµατος.
4. Οι διατάξεις του άρθρου 8 παράγραφοι 2 επ. εφαρµόζονται αναλόγως και στην περίπτωση αα΄ του στοιχείου α΄ της παραγράφου 3.
5. Κατά την έκδοση των καταχωριζόµενων στο Σύστη-

µα, σε λογιστική µορφή, τίτλων, της περίπτωσης ββ΄ του
στοιχείου α΄ της παραγράφου 3, καθορίζεται εάν η καταβολή των ληξιπρόθεσµων τόκων και κεφαλαίων των υποκείµενων αξιών, θα γίνεται: α) από τον εκδότη των τίτλων που εκδίδονται στο Σύστηµα ή β) απ’ ευθείας από
τον Θεµατοφύλακα των υποκείµενων αξιών, µέσω της
Τράπεζας της Ελλάδος, ως διαχειρίστριας του Συστήµατος, στους οικείους λογαριασµούς των φορέων του Συστήµατος στους οποίους είναι καταχωρισµένοι οι τίτλοι
σε λογιστική µορφή που αντιστοιχούν στις υποκείµενες
αξίες. Με την επιφύλαξη των ειδικότερων διατάξεων του
παρόντος άρθρου, εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις
του άρθρου 8 παράγραφοι 2 επ..
6. Ο κατά περίπτωση υπόχρεος για την καταβολή σύµφωνα µε την παράγραφο 5 αποδίδει στους οικείους λογαριασµούς του κάθε φορέα του Συστήµατος τους τόκους και το κεφάλαιο των οφειλόµενων τίτλων. Η κατά
τα ανωτέρω καταβολή επιφέρει την απόσβεση των υποχρεώσεων της Τράπεζας της Ελλάδος, του εκδότη των
τίτλων σε λογιστική µορφή, του Θεµατοφύλακα των υποκείµενων αξιών και του εκδότη των υποκείµενων αξιών έναντι των δικαιούχων των τίτλων.
7. Δικαιούχοι των δικαιωµάτων που απορρέουν από
τους τίτλους που καταχωρίζονται και παρακολουθούνται
από το Σύστηµα κατά τις διατάξεις των παραγράφων 2
επ. του παρόντος άρθρου, έναντι του εκδότη τους ή, κατά περίπτωση, του εκδότη των υποκείµενων αξιών, καθώς και ως προς τον Θεµατοφύλακα των υποκείµενων αξιών και κάθε τρίτο είναι οι δικαιούχοι των λογαριασµών
των φορέων που τηρούνται στο Σύστηµα κατά τις διατάξεις των άρθρων 6 – 8 και του παρόντος. Προκειµένου
περί λογαριασµών επενδυτών, δικαιούχοι είναι οι επενδυτές, κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, εφαρµοζοµένων αναλόγως και των διατάξεων των άρθρων
6 – 8 του παρόντος νόµου, του άρθρου 68 παρ. 3
του ν. 3601/2007 (Α΄ 178), καθώς και του άρθρου 23
παρ. 4 και του άρθρου 12 παράγραφοι 10-11 του
ν. 3606/2007 (Α΄ 195).
8. Με την επιφύλαξη των ειδικότερων διατάξεων του
παρόντος άρθρου, ο επενδυτής έχει αξίωση εκ του τίτλου του, στρεφόµενη µόνο κατά του φορέα του Συστήµατος, στον οποίο τηρείται ο λογαριασµός του. Προκειµένου περί τίτλων της περίπτωσης αα΄ του στοιχείου α΄
της παραγράφου 3, εάν ο εκδότης του τίτλου δεν έχει
εκπληρώσει τις κατά την παράγραφο 6 του άρθρου 8 υποχρεώσεις του, οι δικαιούχοι των τίτλων, φορείς του
Συστήµατος και επενδυτές, έχουν αξίωση εκ του τίτλου
µόνο κατά του εκδότη του τίτλου. Προκειµένου περί τίτλων της περίπτωσης ββ΄ του στοιχείου α΄ της παραγράφου 3, οι φορείς του Συστήµατος και, κατά περίπτωση, οι
επενδυτές, έχουν αξίωση στρεφόµενη µόνο κατά του
εκδότη της υποκείµενης αξίας ή, κατά περίπτωση, του
Θεµατοφύλακα των υποκείµενων αξιών, εφόσον ο εκδότης της υποκείµενης αξίας δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του ή ο Θεµατοφύλακας των υποκείµενων αξιών
δεν αποδίδει τα προσηκόντως καταβληθέντα σε αυτόν
από τον εκδότη κεφάλαια ή τόκους, αντιστοίχως, προς
πληρωµή των δικαιούχων των υποκείµενων αξιών.
9. α) Εάν ο εκδότης των υποκείµενων αξιών δεν έχει
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του για καταβολή των ληξιπρόθεσµων τόκων και κεφαλαίων, δεν ευθύνονται έναντι
των φορέων ή των επενδυτών ο εκδότης των τίτλων σε

4
λογιστική µορφή, ο Θεµατοφύλακας των υποκείµενων αξιών ή η Τράπεζα της Ελλάδος. Ο εκδότης των τίτλων σε
λογιστική µορφή, καθώς και, κατά περίπτωση, οι οικείοι
φορείς του Συστήµατος και οι επενδυτές έχουν ευθεία
αξίωση κατά του εκδότη των υποκείµενων αξιών. Ο εκδότης των τίτλων σε λογιστική µορφή ασκεί τις αξιώσεις
ή συνδράµει στην άσκηση των αξιώσεων επί και εκ των
υποκείµενων αξιών για λογαριασµό των εκάστοτε τελικών δικαιούχων.
β) Εάν ο Θεµατοφύλακας των υποκείµενων αξιών δεν
έχει εκπληρώσει την υποχρέωσή του προς καταβολή
στον εκδότη των τίτλων σε λογιστική µορφή των κεφαλαίων και τόκων, που αποδόθηκαν σε αυτόν από τον εκδότη των υποκείµενων αξιών, προς πληρωµή των δικαιούχων τους, ο εκδότης των τίτλων σε λογιστική µορφή,
καθώς και οι οικείοι φορείς του Συστήµατος και οι επενδυτές έχουν ευθεία αξίωση κατά του Θεµατοφύλακα
των υποκείµενων αξιών, εφαρµοζοµένου και του τελευταίου εδαφίου του στοιχείου α΄ της παρούσας παραγράφου. Δεν ευθύνονται έναντι των φορέων του Συστήµατος ή των επενδυτών ο εκδότης των υποκείµενων αξιών,
ο εκδότης των τίτλων σε λογιστική µορφή ή η Τράπεζα
της Ελλάδος.
γ) Επιφυλασσοµένων των ανωτέρω, εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 8 παράγραφοι 2 επ..
10. α) Η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να τηρεί λογαριασµούς τίτλων σε Κεντρικό Μητρώο Τίτλων ή Κεντρικό
Αποθετήριο Τίτλων για χρηµατοπιστωτικά µέσα κατά την
έννοια του άρθρου 2 στοιχείο 13 περιπτώσεις β΄ και γ΄
και στοιχείο 14 του ν. 3606/2007, ελλήνων ή αλλοδαπών
εκδοτών, που έχουν εκδοθεί σε υλική ή άυλη µορφή ή δικαιώµατα επ’ αυτών. Ως προς τους τίτλους αυτούς δύναται: αα) να εκδίδει στο Σύστηµα σε λογιστική µορφή τίτλους που αντιπροσωπεύουν δικαιώµατα στα εν λόγω υποκείµενα χρηµατοπιστωτικά µέσα ή τα δικαιώµατα επ’
αυτών κατά τις διατάξεις του παρόντος νόµου ή ββ) να
καταχωρίζει τα δικαιώµατα εξ αυτών µε λογιστικές εγγραφές στους λογαριασµούς τίτλων που τηρεί κατ’ ανάλογο εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος νόµου.
β) Οι διατάξεις του παρόντος νόµου για την τήρηση και
µεταβίβαση τίτλων στο Σύστηµα, περιλαµβανοµένων
των διατάξεων για τα δικαιώµατα, τις αξιώσεις και την
προστασία των δικαιούχων των τίτλων, φορέων και επενδυτών, εφαρµόζονται και ως προς τους τίτλους της
περίπτωσης αα΄ του στοιχείου α΄, καθώς και ως προς τα
δικαιώµατα της περίπτωσης ββ΄ του στοιχείου α΄. Σε περίπτωση µη εκπλήρωσης υποχρεώσεων: αα) εκδότη υποκείµενων χρηµατοπιστωτικών µέσων που η Τράπεζα της
Ελλάδος κατέχει µέσω λογαριασµού σε Κεντρικό Μητρώο Τίτλων ή σε Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων ή ββ) Κεντρικού Μητρώου Τίτλων και Κεντρικού Αποθετηρίου
Τίτλων, ως προς τα υποκείµενα χρηµατοπιστωτικά µέσα
που η Τράπεζα της Ελλάδος κατέχει µέσω αυτών, η Τράπεζα της Ελλάδος λαµβάνει κάθε εύλογο πρόσφορο µέτρο για την προάσπιση των δικαιωµάτων και συµφερόντων των δικαιούχων των υποκείµενων αξιών, όπως αυτοί προκύπτουν από τις σχετικές εγγραφές στα βιβλία
και στοιχεία της, σύµφωνα µε τις οδηγίες που λαµβάνει
από αυτούς, όπως δύναται να προσδιορίζεται µε Πράξεις
του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.
γ) Ως προς τους τίτλους και τα δικαιώµατα επί χρηµατοπιστωτικών µέσων της παρούσας παραγράφου, περι-

λαµβανοµένων και των δικαιωµάτων επί των υποκείµενων αξιών εφόσον εφαρµόζεται Ελληνικό Δίκαιο, εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 10 και
11 του άρθρου 12 του ν. 3606/2007, του άρθρου 57Α τέταρτη παράγραφος του Καταστατικού της Τράπεζας της
Ελλάδος και της παραγράφου 3 του άρθρου 68 του
ν. 3601/2007.
11. Ειδικά θέµατα του παρόντος άρθρου, ενδεικτικώς
ως προς τις υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα των φορέων
και, εν γένει, ως προς την άσκηση των δικαιωµάτων που
απορρέουν από τους τίτλους του παρόντος άρθρου, και
λεπτοµέρειες επεκτάσεως του Συστήµατος ως προς τις
κατηγορίες των τίτλων που θα εγγράφονται σε λογαριασµούς του Συστήµατος κατά το παρόν άρθρο, δύνανται
να ρυθµίζονται µε Πράξεις του Διοικητή της Τράπεζας
της Ελλάδος.
12. Όπου στον παρόντα νόµο αναφέρεται πράξη του
Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, νοείται και πράξη
του νοµίµως υπ’ αυτού εξουσιοδοτηµένου οργάνου.
13. Απαλλάσσεται των τελών χαρτοσήµου η εξόφληση των τόκων των κατά τον παρόντα νόµο εκδιδόµενων
δανείων του Δηµοσίου. Οµοίως απαλλάσσονται των τελών χαρτοσήµου οι οµολογιακοί τίτλοι ή οµόλογα µε ρήτρα συναλλάγµατος ή άλλη ρήτρα, καθώς και η µεταβίβασή τους και η ενεχυρίασή τους.»
3. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του
ν. 2198/1994 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Το απόρρητο αυτό δεν ισχύει έναντι του εκδότη των
τίτλων.»
4. Σε περίπτωση ανταλλαγής τίτλων του Ελληνικού
Δηµοσίου κατ’ εφαρµογή προγράµµατος για την αναδιάταξη του ελληνικού χρέους, ουδεµία µεταβολή επέρχεται στους λογαριασµούς τίτλων που τηρούνται στο Σύστηµα Παρακολούθησης Συναλλαγών επί Τίτλων σε Λογιστική Μορφή που διαχειρίζεται η Τράπεζα της Ελλάδος (το Σύστηµα), όσον αφορά τους επιλέξιµους τίτλους, µετά το πέρας της ηµέρας κατά την οποία δηµοσιεύεται η σχετική απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου
για έγκριση της απόφασης των Οµολογιούχων. Εντολές
µεταβίβασης, ως προς τους επιλέξιµους τίτλους που
πρόκειται να ανταλλαγούν, οι οποίες έχουν εισαχθεί στο
Σύστηµα και δεν έχουν εκτελεστεί µέχρι το πέρας της ηµέρας δηµοσίευσης της απόφασης του Υπουργικού Συµβουλίου, δεν ισχύουν πλέον ως προς το Σύστηµα και τα
συµβαλλόµενα µέρη µεριµνούν διµερώς για την εκκαθάριση και το διακανονισµό των µεταξύ τους απαιτήσεων
και υποχρεώσεων. Με πράξη του Διοικητή της Τράπεζας
της Ελλάδος δύναται να ρυθµίζεται κάθε αναγκαίο θέµα
για την εφαρµογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου.
5. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 64 του ν. 2362/1995,
όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει µε το άρθρο 38 του
ν. 3871/2010 (Α΄ 141), µετά την περίπτωση η΄ προστίθεται περίπτωση θ΄ ως εξής:
«θ) προσδιορίζονται οι δαπάνες και τα έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισµού που δηµιουργούνται χωρίς ταµειακή ροή και καθορίζονται οι διαδικασίες και τα δικαιολογητικά για την εµφάνιση στα έσοδα και τα έξοδα του
Κρατικού Προϋπολογισµού.»
6. Η παρ. 5 του άρθρου 64 του ν. 2362/1995, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει µε το άρθρο 38 του ν. 3871/2010
(Α΄ 141), αναδιατυπώνεται ως ακολούθως:
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«5. Με τις αποφάσεις αυτές µπορεί να ορίζεται η
πραγµατοποίηση των ανωτέρω δαπανών και εσόδων της
παραγράφου 4, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του παρόντος νόµου.»
7. Στο άρθρο 15 του ν. 2362/1995 (Α΄ 247), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει µε το άρθρο 17 του ν. 3871/2010
(Α΄ 141), προστίθεται νέα παράγραφος 11, ως εξής:
«11. Για δαπάνες χρεολυσίων που αφορούν αγορά
χρέους λήξης µελλοντικών ετών και εξόφλησης βραχυπρόθεσµου δανεισµού, οι σχετικές πιστώσεις εγγράφονται και αναλαµβάνονται στον Κρατικό Προϋπολογισµό
κατά το χρόνο πραγµατοποίησης των δαπανών αυτών
και δεν απαιτείται για την κατηγορία αυτή ψήφιση συµπληρωµατικού προϋπολογισµού.»
8. Δαπάνες και έσοδα, µε ή χωρίς ταµειακή ροή, που
δηµιουργούνται στο πλαίσιο και κατά την υλοποίηση αποφάσεων της συνόδου κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 26ης Οκτωβρίου 2011 για την αναδιάταξη του
ελληνικού δηµόσιου χρέους και την παροχή χρηµατοδοτικών διευκολύνσεων προς την Ελλάδα, ή αντίστοιχων
µεταγενέστερων αποφάσεων Συνόδων Κορυφής, καθώς
και την ανταλλαγή οµολόγων του Ελληνικού Δηµοσίου
µε οµόλογα νέας έκδοσης, τακτοποιούνται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Δηµόσιου Λογιστικού. Οι ειδικότερες διαδικασίες και κάθε αναγκαίο θέµα για την εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου καθορίζονται µε
σχετική απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών.
Με όµοια απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, στα
πλαίσια εφαρµογής των ανωτέρω προγραµµάτων και για
την ολοκλήρωσή τους, µπορεί να παρέχεται εξουσιοδότηση στην Τράπεζα της Ελλάδος ή οποιοδήποτε άλλο πιστωτικό ίδρυµα του εσωτερικού ή εξωτερικού, να προβαίνει ενεργώντας για λογαριασµό του Ελληνικού Δηµοσίου σε οποιαδήποτε πράξη, ενέργεια η διαδικασία κρίνεται αναγκαία για την εκτέλεση του προγράµµατος, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης.
Άρθρο 3
Ρυθµίσεις θεµάτων φορολόγησης οµολόγων
και συµπλήρωση διατάξεων των νόµων 3863/2010
και 2469/1997
1. Στο τέλος της παραγράφου 11 του άρθρου 12 του
Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, που κυρώθηκε µε
το ν. 2238/1994 (Α΄ 151), προστίθεται νέο εδάφιο που έχει ως εξής:
«Η ανταλλαγή οµολόγων από τον αρχικό κάτοχό τους
µε άλλους τίτλους, κατ’ εφαρµογή προγράµµατος συµµετοχής στην αναδιάταξη του ελληνικού χρέους, θεωρείται διακράτηση µέχρι την ηµεροµηνία λήξης των αρχικών οµολόγων για την απαλλαγή που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.»
2. Στο άρθρο 12 του ΚΦΕ, που κυρώθηκε µε το ν. 2238/
1994 (Α΄ 151), προστίθεται νέα παράγραφος 14 ως ακολούθως:
«14. Οι τόκοι που προκύπτουν από οµόλογα που εκδίδονται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Χρηµατοοικονοµικής
Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), κατ’ εφαρµογή προγράµµατος
συµµετοχής στην αναδιάταξη του ελληνικού χρέους, έχουν την ίδια φορολογική αντιµετώπιση µε τους τόκους
που προκύπτουν από οµόλογα που εκδίδει το Ελληνικό
Δηµόσιο στην Ελλάδα. Για τους τόκους που προκύπτουν

από τα οµόλογα αυτά εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παραγράφου 11.»
3. Στο τέλος της περίπτωσης η΄ της παραγράφου 1 του
άρθρου 24 του ΚΦΕ, που κυρώθηκε µε το ν. 2238/1994
(Α΄ 151), προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
«Ως παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα νοούνται
και τα χρηµατοοικονοµικά µέσα που εκδίδει το Ελληνικό
Δηµόσιο, κατ’ εφαρµογή προγράµµατος συµµετοχής
στην αναδιάταξη του ελληνικού χρέους, η απόδοση των
οποίων συνδέεται µε το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ρήτρες ΑΕΠ).»
4. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 38
του ΚΦΕ, που κυρώθηκε µε το ν. 2238/1994 (Α΄ 151), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«7. Τα κεφαλαιακά κέρδη που αποκτούν ατοµικές επιχειρήσεις και υπόχρεοι που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 2 και οι οποίοι τηρούν βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων από συναλλαγές σε παράγωγα προϊόντα των υποπεριπτώσεων γγ΄
έως ζζ΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 2396/1996 (Α΄ 73) και της περίπτωσης α΄
της παραγράφου 1 του άρθρου 54 του ν. 3371/2005 (Α΄
178) ή από συναλλαγές σε προϊόντα του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης η΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του ΚΦΕ, που διαπραγµατεύονται στην αγορά
παραγώγων του Χρηµατιστηρίου Αθηνών ή σε αλλοδαπό
χρηµατιστήριο παραγώγων ή σε άλλη οργανωµένη αγορά, απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήµατος.»
5.α) Στο άρθρο 105 του ΚΦΕ, οι παράγραφοι που προστέθηκαν µε την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του
ν. 3301/2004 (Α΄ 263) ως παράγραφοι 15 και 16 αναριθµούνται σε 16 και 17 αντίστοιχα.
β) Στο άρθρο 105 του ΚΦΕ, οι παράγραφοι 13, 14, 15,
16 και 17, όπως αναριθµήθηκαν µε την προηγούµενη περίπτωση, αναριθµούνται σε 14, 15, 16, 17 και 18 αντίστοιχα και προστίθεται νέα παράγραφος 13 που έχει ως
εξής:
«13. Η χρεωστική διαφορά που προκύπτει σε βάρος
των νοµικών προσώπων από την ανταλλαγή οµολόγων
του Ελληνικού Δηµοσίου ή εταιρικών οµολόγων, κατ’ εφαρµογή προγράµµατος συµµετοχής στην αναδιάταξη
του ελληνικού χρέους, εκπίπτει σε ίσες δόσεις από τα ακαθάριστα έσοδα των διαχειριστικών περιόδων που µεσολαβούν µέχρι τη λήξη των οµολόγων του Ελληνικού
Δηµοσίου που δόθηκαν σε ανταλλαγή, αρχής γενοµένης
από αυτή µέσα στην οποία πραγµατοποιείται η ανταλλαγή των τίτλων και ανεξάρτητα από το χρόνο διακράτησής τους.»
6. Το πιστωτικό υπόλοιπο που προκύπτει από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος οικονοµικού έτους 2011
και µετά των τραπεζών, ανεξάρτητα από τη νοµική µορφή που λειτουργούν στην Ελλάδα, κατά το µέρος που οφείλεται σε φόρο που έχει παρακρατηθεί επί τόκων οµολόγων ή εντόκων γραµµατίων του Ελληνικού Δηµοσίου
και οµολόγων ηµεδαπών επιχειρήσεων, µε την εγγύηση
του Ελληνικού Δηµοσίου συµψηφίζεται µε το φόρο εισοδήµατος διαδοχικώς στα πέντε (5) επόµενα οικονοµικά
έτη από τη δηµιουργία του πιστωτικού υπολοίπου, κατά
το υπόλοιπο που αποµένει κάθε φορά.
7. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 45 του
ν. 3863/2010 (Α΄ 115) προστίθενται εδάφια ως εξής:
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«Η απόφαση συµµετοχής ή µη των Φ.Κ.Α. σε πρόγραµµα ανταλλαγής τίτλων του Ελληνικού Δηµοσίου που βρίσκονται στο χαρτοφυλάκιό τους µε νέους τίτλους, κατ’
εφαρµογή προγράµµατος για την αναδιάταξη του ελληνικού χρέους, ανήκει αποκλειστικά στην αρµοδιότητα
του Διοικητικού Συµβουλίου του Φ.Κ.Α., τα µέλη του οποίου, κατά την άσκηση της αρµοδιότητας αυτής, δεν υπέχουν καµία ευθύνη, ποινική, αστική, διοικητική ή άλλη.»
8. Στο τέλος της υποπαραγράφου γ΄ της παραγράφου
11 του άρθρου 15 του ν. 2469/1997 (Α΄ 38) προστίθεται
εδάφιο ως εξής:
«Η απόφαση συµµετοχής ή µη του Κ.Κ. Ν.Π.Δ.Δ. και
Α.Φ. σε πρόγραµµα ανταλλαγής τίτλων του Ελληνικού
Δηµοσίου, κατ’ εφαρµογή προγράµµατος για την αναδιάταξη του ελληνικού χρέους, ανήκει αποκλειστικά στην
αρµοδιότητα της Τράπεζας της Ελλάδος ως διαχειριστή
του Κ.Κ., η οποία, καθώς και τα στελέχη της, κατά την άσκηση της αρµοδιότητας αυτής, δεν υπέχουν καµία ευθύνη, ποινική, αστική, διοικητική ή άλλη.»
9. Η απόφαση συµµετοχής ή µη, ηµεδαπών εταιρειών
και λοιπών νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, καθώς
και ηµεδαπών νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, σε
πρόγραµµα ανταλλαγής τίτλων του Ελληνικού Δηµοσίου, ή άλλης χρηµατοδοτικής διευκόλυνσης, κατ’ εφαρµογή προγράµµατος για την αναδιάταξη του ελληνικού
χρέους, ανήκει αποκλειστικά στο διοικητικό τους συµβούλιο και εάν δεν προβλέπεται από το νόµο ή τις οικείες καταστατικές διατάξεις τέτοιο, από το ανώτατο συλλογικό όργανο διοικήσεώς τους, κατά παρέκκλιση από
τυχόν αντίθετη διάταξη νόµου ή καταστατικού. Τα µέλη
του διοικητικού συµβουλίου ή του συλλογικού οργάνου
διοίκησης, κατά την άσκηση της αρµοδιότητας αυτής,
δεν υπέχουν καµιά ευθύνη ποινική, αστική, διοικητική ή
άλλη.
Άρθρο 4
Σύσταση «Ταµείου Στήριξης Ασφαλιστικού
Συστήµατος Α.Ε.»
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, που δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, συστήνεται ανώνυµη
εταιρεία αποκλειστικού σκοπού µε την επωνυµία «Ταµείο Στήριξης Ασφαλιστικού Συστήµατος Α.Ε.» (Ταµείο)
και καταρτίζεται το καταστατικό της.
Το Ταµείο έχει αποκλειστικό σκοπό την αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων της ιδιωτικής περιουσίας του Δηµοσίου ή νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, τα οποία
µεταβιβάζονται και περιέρχονται στο Ταµείο χωρίς αντάλλαγµα, µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και του κατά
περίπτωση αρµόδιου Υπουργού. Το προϊόν της αξιοποίησης των παραπάνω περιουσιακών στοιχείων χρησιµοποιείται αποκλειστικά για την οικονοµική στήριξη του ασφαλιστικού συστήµατος, όπως ειδικότερα προσδιορίζεται
στο καταστατικό του.
Το Ταµείο λειτουργεί για την εξυπηρέτηση του δηµοσίου συµφέροντος, σύµφωνα µε τους κανόνες της ιδιωτικής οικονοµίας και διέπεται από τις διατάξεις του

κ.ν. 2190/1920 (Α΄ 37), όπως ισχύει κάθε φορά, εκτός
εάν ορίζεται διαφορετικά στην απόφαση που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.
2. Με την απόφαση της παραγράφου 1, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, προσδιορίζεται
ειδικότερα ο σκοπός του Ταµείου και καθορίζονται τα θέµατα που αφορούν τα περιουσιακά στοιχεία που περιέρχονται σε αυτό, τα έσοδα και τη διάθεσή τους και εγκρίνεται το προβλεπόµενο στο άρθρο 2 του κ.ν. 2190/1920
καταστατικό του Ταµείου, µε το οποίο ρυθµίζονται όλα
τα θέµατα που προβλέπονται από την κείµενη για τις ανώνυµες εταιρείες νοµοθεσία. Το καταστατικό µπορεί να
τροποποιείται και να κωδικοποιείται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Ταµείου, που εγκρίνεται µε απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως.
Με το καταστατικό ρυθµίζονται τα θέµατα που αφορούν την έδρα, το αρχικό µετοχικό κεφάλαιο, την αύξηση και τη µείωση του µετοχικού κεφαλαίου, την έκδοση
των µετοχών, τα δικαιώµατα των µετόχων, τη σύγκληση,
τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τις αρµοδιότητες της
Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συµβουλίου, τις
αρµοδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συµβουλίου και του Διευθύνοντος Συµβούλου, τους πόρους του
Ταµείου, τους ελεγκτές, την εταιρική χρήση, τις ετήσιες
οικονοµικές καταστάσεις, τη λύση και την εκκαθάριση
της εταιρείας, την πρώτη εταιρική χρήση, το πρώτο Διοικητικό Συµβούλιο, τους πρώτους, τακτικό και αναπληρωµατικό, ελεγκτές και κάθε άλλο σχετικό θέµα που προβλέπεται από την κείµενη για τις ανώνυµες εταιρείες νοµοθεσία.
3. Ο εσωτερικός κανονισµός λειτουργίας του Ταµείου,
µε τον οποίο καθορίζονται η διάρθρωση του Ταµείου, οι
θέσεις προσωπικού, τα αναγκαία προσόντα για την πρόσληψη στη θέση, οι πάσης φύσεως αποδοχές του προσωπικού, ανάλογα µε τα τυπικά και ουσιαστικά του προσόντα και τα καθήκοντα που ασκεί, και ο πειθαρχικός έλεγχος του προσωπικού καταρτίζεται από το Διοικητικό
Συµβούλιο του Ταµείου και εγκρίνεται µε κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
4. Με κανονισµό που καταρτίζεται από το Διοικητικό
Συµβούλιο του Ταµείου και εγκρίνεται µε κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι όροι και οι διαδικασίες ανάθεσης µελετών και υπηρεσιών και εκτέλεσης έργων
και εργασιών, προµηθειών, αγορών ακινήτων, µισθώσεων, εκµισθώσεων και γενικά παραχωρήσεων χρήσης και
κάθε άλλου ενοχικού ή εµπράγµατου δικαιώµατος επί ακινήτων.
5. Μέχρι την έγκριση των κανονισµών που προβλέπονται στις παραγράφους 3 και 4 του παρόντος άρθρου, τα
σχετικά θέµατα διέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες
γενικές διατάξεις, επιφυλασσοµένων των διατάξεων για
το συντονισµό των διαδικασιών σύναψης συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών.

584
Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόµου αρχίζει από
τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί µέρους διατάξεις
του.

585

Αθήνα,
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