ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόµου «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του
ν. 4334/2015 (Α΄ 80)»
Προς τη Βουλή των Ελλήνων
Άρθρο 1
Τροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας

Α. Επί της αρχής
Με την από 12.7.2015 Απόφαση της Συνόδου των Αρχηγών των κρατών - µελών της Ευρωζώνης που κυρώθηκε µε τον υπ’ αριθµ. 4334/16.7.2015 νόµο (Α΄ 80) «Επείγουσες ρυθµίσεις και σύναψη συµφωνίας µε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Στήριξης (Ε.Μ.Σ.), η Ελληνική Δηµοκρατία δεσµεύτηκε, µε τη σύµφωνη γνώµη των θεσµών,
να υιοθετήσει µέχρι την 22 Ιουλίου 2015 Σχέδιο Κώδικα
Πολιτικής Δικονοµίας. Η Ελληνική Δηµοκρατία συνεργαζόταν µε τους Θεσµούς προς εξεύρεση κοινής και αποδεκτής λύσεως και προς τούτο έχει συστήσει Νοµοπαρασκευαστική Επιτροπή για την τροποποίηση του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας. Όµως λόγω των ασφυκτικών
χρονικών περιθωρίων το µοναδικό κείµενο το οποίο έχει
λάβει τη σύµφωνη γνώµη των θεσµών είναι το σχέδιο
νόµου «Τροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας» που έχει κατατεθεί στη Βουλή των Ελλήνων το
Νοέµβριο του 2014.
Η Κυβέρνηση θα φέρει προς ψήφιση στη Βουλή, πριν
την ισχύ του νέου Κώδικα, το σύνολο των ρυθµίσεων για
τα καθυστερούµενα δάνεια, µεταξύ των οποίων και τις
ρυθµίσεις για την προστασία της πρώτης ή της µοναδικής κατοικίας, από πλειστηριασµούς για οφειλές προς
τις Τράπεζες. Εν τω µεταξύ, µέχρι να έρθουν οι διατάξεις αυτές προς ψήφιση, η Κυβέρνηση σε συνεργασία µε
την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, θα παράσχει de facto
προστασία στους πολίτες οι οποίοι θα υπάγονται στις
διατάξεις αυτές.

Β. Γενικό µέρος
Ι. Διαδικαστικό Ιστορικό
1. Με την απόφαση 26152/2012 και στη συνέχεια µε
την απόφαση 30268/2013 του Υπουργού Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων συνεστήθη για
την αναθεώρηση του ΚΠολΔ Νοµοπαρασκευαστική Επιτροπή, αποτελούµενη από τους: Ιωάννη Χαµηλοθώρη, Αρεοπαγίτη, ως Πρόεδρο, Πάνο Πετρόπουλο, Αρεοπαγίτη, Κυριάκο Οικονόµου, Πρόεδρο Εφετών, Γεώργιο Ορφανίδη, Καθηγητή Πολιτικής Δικονοµίας του Τµήµατος
Νοµικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου
Αθηνών, Χαρίκλεια Απαλαγάκη, Καθηγήτρια Πολιτικής
Δικονοµίας του Τµήµατος Νοµικής του Αριστοτελείου
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, Στυλιανό Σταµατόπουλο,
Καθηγητή Πολιτικής Δικονοµίας του Τµήµατος Νοµικής
του Δηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης, Κωνσταντίνο
Κουτσουλέλο, δικηγόρο Αθηνών, Θεόδωρο Σχινά, δικηγόρο Αθηνών, Αντώνιο Βγόντζα, δικηγόρο Αθηνών, ως
µέλη.
2. Ένα πρώτο σχέδιο του προτεινόµενου ΚΠολΔ αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης,

Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και δόθηκε σε
δηµόσια διαβούλευση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 4048/2012. Επίσης δόθηκε στους Δικηγορικούς Συλλόγους, καθώς και στον Άρειο Πάγο και σε άλλους ενδιαφερόµενους φορείς για τη διατύπωση παρατηρήσεων. Το Ανώτατο Δικαστήριο συνεδρίασε σε Ολοµέλεια στις 7 Μαΐου 2013 και συζήτησε πάνω στις προτεινόµενες νέες ρυθµίσεις µε βάση την εισήγηση του Αρεοπαγίτη Νικολάου Λεοντή. Παράλληλα παρατηρήσεις
και σχόλια επί του σχεδίου διατυπώθηκαν και από τους
Δικηγορικούς Συλλόγους, τη Συντονιστική Επιτροπή των
Συµβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος, την Οµοσπονδία Δικαστικών Επιµελητών και άλλα ενδιαφερόµενα µέρη.
3. Η Νοµοπαρασκευαστική Επιτροπή, σε επανειληµµένες εργώδεις συνεδριάσεις της, µελέτησε και έλαβε υπόψη της όχι µόνο το υλικό της θεσµικής διαβούλευσης,
αλλά και κάθε άλλη επιστηµονική παρατήρηση από τον
πλούσιο επιστηµονικό διάλογο, που αναπτύχθηκε δηµόσια.
IΙ. Ο σκοπός των προτεινόµενων ρυθµίσεων
1. Το δικονοµικό δίκαιο λειτουργικά και τελολογικά έχει µια βοηθητική ή εξυπηρετική λειτουργία απέναντι
στο ουσιαστικό δίκαιο, αφού κύριος σκοπός της πολιτικής δίκης είναι η προστασία των ουσιαστικών δικαιωµάτων, η οποία πραγµατοποιείται µε την αναγνώριση, ενδεχοµένως τη διάπλαση, όπως επίσης και την πραγµάτωση
τους. Βασική προϋπόθεση για να επιτελέσει η πολιτική
δίκη τον ανωτέρω σκοπό της είναι η έκδοση ορθής και δίκαιας αποφάσεως, σε συνδυασµό όµως µε την ανάγκη
για απονοµή της δικαιοσύνης σε εύλογο χρόνο µε βάση
την αρχή της οικονοµίας της δίκης. Με γνώµονα την παραδοχή αυτή, πρωταρχικός στόχος της Νοµοπαρασκευαστικής Επιτροπής του νέου ΚΠολΔ ήταν να προτείνει
νέες ρυθµίσεις και να επιφέρει βελτιώσεις στον ισχύοντα δικονοµικό νόµο, οι οποίες κατά την άποψη της Επιτροπής θα οδηγήσουν σε ταχύτερη απονοµή της δικαιοσύνης, χωρίς όµως να θυσιάζεται η εξίσου άξια προστασίας ανάγκη για έκδοση ορθής και δίκαιης απόφασης. Οι
βασικές αλλαγές που προτείνονται µε το νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας αφορούν στην τακτική διαδικασία ενώπιον των πρωτοβάθµιων δικαστηρίων, καθώς και στην
αναγκαστική εκτέλεση, όπου εκεί παρατηρούνται και οι
µεγαλύτερες χρονικές καθυστερήσεις. Σηµαντικές όµως
αλλαγές προτείνονται και στα υπόλοιπα κεφάλαια του
ΚΠολΔ και ιδιαίτερα στις ειδικές διαδικασίες, η αναδιάρθρωση των οποίων κρίθηκε επιβεβληµένη.
2. Οι σηµαντικότερες αλλαγές και καινοτοµίες που περιλαµβάνονται στο προτεινόµενο σχέδιο τροποποιήσεων του ΚΠολΔ διατρέχουν σχεδόν ολόκληρο το πεδίο εφαρµογής του και αφορούν κατά κύριο λόγο:
• Το πέµπτο κεφάλαιο του δεύτερου βιβλίου του
ΚΠολΔ, αναφορικά µε την τακτική διαδικασία στην πρωτοβάθµια δίκη.
• Το τέταρτο βιβλίο του ΚΠολΔ, αναφορικά µε τις ειδικές διαδικασίες και τη νέα συστηµατική διάρθρωσή τους.
• Τα πέµπτο βιβλίο του ΚΠολΔ, αναφορικά µε τη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων.
• Το όγδοο βιβλίο του ΚΠολΔ, αναφορικά µε το δίκαιο
της αναγκαστικής εκτέλεσης.
• Τα υπόλοιπα κεφάλαια του ΚΠολΔ.
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ΙΙΙ. Η τακτική διαδικασία στα πρωτοβάθµια δικαστήρια
1. Η µέχρι σήµερα δικαστηριακή πρακτική έχει δείξει
ότι οι µεγάλες χρονικές καθυστερήσεις στην εκδίκαση
των υποθέσεων της τακτικής διαδικασίας οφείλονται τουλάχιστον στα µεγάλα πρωτοδικεία και ειρηνοδικεία
της χώρας, τα οποία είναι επιφορτισµένα και µε τον κύριο όγκο των υποθέσεων - κατά πρωτεύοντα λόγο στις
µακρινές δικασίµους στις οποίες οι υποθέσεις αυτές
προσδιορίζονται και δευτερευόντως στις συναινετικές ή
µη αναβολές της δίκης, οι οποίες ζητούνται και δίδονται
κατά κανόνα αφειδώς, καθώς και στις ex officio αναβολές, λόγω παρέλευσης του δικαστικού ωραρίου (µε γενεσιουργό κατά κανόνα αιτία τον υπερβολικό χρόνο που
καταναλώνεται στην εξέταση των µαρτύρων της κάθε δικαζόµενης υπόθεσης). Η δικαστηριακή πρακτική έχει επιπλέον δείξει ότι στην ίδια διαδικασία και προεχόντως
στις υποθέσεις του ενοχικού, του εµπορικού, αλλά και
του κληρονοµικού δικαίου, το κύριο αποδεικτικό υλικό το
οποίο εισφέρουν οι διάδικοι και στη βάση του οποίου το
δικαστήριο σχηµατίζει τη δικανική πεποίθησή του, απαρτίζεται από έγγραφα, ενώ οι µάρτυρες ως αποδεικτικό
µέσο σε µικρό βαθµό και κατά κανόνα επικουρικά συνεισφέρουν στην ανεύρεση της ουσιαστικής αλήθειας. Έχοντας υπόψη της τα δυο αυτά δεδοµένα και µε κύριο
µέληµα την επιτάχυνση στην απονοµή της δικαιοσύνης,
η Νοµοπαρασκευαστική Επιτροπή πρότεινε σύµφωνα µε
το υποβληθέν σχέδιο ένα καινοτόµο δικονοµικό σύστηµα δίκης κατά την τακτική διαδικασία, το οποίο αφενός
οδηγεί στην ταχύτερη εκδίκαση των υποθέσεων (πλέον
οι υποθέσεις δικάζονται εντός 160 ηµερών από την κατάθεση της αγωγής), αφετέρου δίνει προτεραιότητα
στην έγγραφη διαδικασία έναντι της προφορικής και αυτό χωρίς να υποβαθµίζει την εµµάρτυρη απόδειξη, η οποία τίθεται επί του ίδιου δικονοµικού βάθρου µε τα υπόλοιπα αποδεικτικά µέσα και συνεχίζει να διεξάγεται, όταν και εφόσον το δικαστήριο το κρίνει απαραίτητο.
2. Η σηµαντικότερη καινοτοµία που εισάγεται µε το
προτεινόµενο σχέδιο είναι η αντικατάσταση της µέχρι
σήµερα εν µέρει προφορικής τακτικής διαδικασίας στον
πρώτο βαθµό δικαιοδοσίας (άρθρα 233 επ.), µε µια πιο
ευέλικτη, απλή και χρονικά συντοµότερη έγγραφη διαδικασία (άρθρα 237-238). Με τα νέα άρθρα 237 και 238, η
τακτική διαδικασία είναι καταρχήν έγγραφη, εξελίσσεται
µε βάση τις έγγραφες προτάσεις και τους περιεχόµενους σε αυτές ισχυρισµούς των διαδίκων, ενώ η συζήτηση στο ακροατήριο είναι τυπική, χωρίς να είναι αναγκαία
η παρουσία και η συµµετοχή των διαδίκων ή των πληρεξούσιων δικηγόρων τους. Μόνο αν το δικαστήριο κρίνει
ότι η υπόθεση δεν έχει διασαφηνιστεί αρκετά ώστε να
εκδοθεί επί της ουσίας απόφαση και υφίσταται λόγος εξέτασης µαρτύρων, τότε µε απλή πράξη του δικαστηρίου
καλείται σε µεταγενέστερο χρόνο µάρτυρας προς εξέταση. Η νέα διαδικασία είναι λιγότερο χρονοβόρα και απλούστερη στη διαµόρφωση της για τον διάδικο, ο οποίος πλέον προβαίνει σε λιγότερες διαδικαστικές πράξεις
κατά την εξέλιξη και περάτωση της (λιγότερα διαδικαστικά στάδια). Κατ’ αποτέλεσµα εξυπηρετεί καλύτερα
την οικονοµία της δίκης και ως εκ τούτου την ουσιαστική
απονοµή της δικαιοσύνης.
3. Η νέα τακτική διαδικασία στον πρώτο βαθµό δικαιοδοσίας των άρθρων 237-238 συνδυάζεται συστηµατικά
µε τις διατάξεις των άρθρων 215, 254, 260, 271 επ., 524,
527 και 591. Οι τελευταίες αυτές διατάξεις επίσης τροποποιήθηκαν και καταρτίστηκαν µε τρόπο ώστε να εναρ-

µονιστούν µε τη νέα διαδικασία. Παράλληλα διατάξεις,
οι οποίες συστηµατικά ανήκουν στο τέταρτο και στο πέµπτο κεφάλαιο του δευτέρου βιβλίου του ΚΠολΔ και θεσπίστηκαν για τη µέχρι σήµερα τακτική πρωτοβάθµια
διαδικασία, αλλά κατά παραποµπή εφαρµόζονται είτε
στις ειδικές διαδικασίες (βλ. άρθρο 591 παράγραφος 1)
είτε στη δευτεροβάθµια δίκη (βλ. άρθρο 524 παράγραφοι
1 και 2) και στη διαδικασία της αναψηλαφήσεως (βλ. άρθρο 548) και της αναιρέσεως (βλ. άρθρο 573), παρέµειναν για λόγους νοµοτεχνικής αρτιότητας στην ίδια θέση.
4. Το σχέδιο που υποβλήθηκε αποβλέπει σε σχέση µε
τη διαγνωστική διαδικασία στην υιοθέτηση ενός προτύπου δίκης που στηρίζεται, όπως ήδη αναφέρθηκε, σε µεγαλύτερο απ’ ότι µέχρι σήµερα βαθµό στην έγγραφη διαδικασία. Η προσέγγιση αυτή υιοθετήθηκε προκειµένου
να καταστεί δυνατή η αξιοποίηση του χρονικού διαστήµατος αµέσως µετά την άσκηση της αγωγής. Σήµερα,
µεταξύ καταθέσεως και συζητήσεως της αγωγής ή της
ανακοπής µεσολαβεί ένα χρονικό διάστηµα που είναι δικονοµικά αναξιοποίητο. Παρεµβάλλεται µόνο η προσπάθεια συµβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς, η δυνατότητα του προέδρου του πολυµελούς πρωτοδικείου ή του
δικαστή του µονοµελούς να λάβει τα µέτρα που αναγράφονται στο άρθρο 232, η δυνατότητα της παρεµπίπτουσας αγωγής, συµπεριλαµβανοµένης της δυνατότητας
της επιδείξεως εγγράφων (άρθρο 451).
5. Η θέση της Νοµοπαρασκευαστικής Επιτροπής υπαγορεύθηκε, προεχόντως, από την ανάγκη της επισπεύσεως της δίκης και της ορθολογικής χρήσεως των διαθέσιµων µέσων. Η Επιτροπή έλαβε υπ’ όψιν της τα εξής δεδοµένα:
5.1. Οι δυνατότητες του νοµοθέτη για εισαγωγή περαιτέρω απλουστεύσεων - βελτιώσεων στην υπάρχουσα
δοµή του ΚΠολΔ έχουν πλέον περιορισθεί αν όχι εξαντληθεί. Η αναδροµή, από τις εκτενείς τροποποιήσεις
του 1971 έως τις πλέον πρόσφατες, φανερώνει µια σταθερή εξέλιξη προς την κατεύθυνση της µίας και µοναδικής συζητήσεως στην οποία συµπίπτουν συζήτηση της
υποθέσεως και αποδεικτική διαδικασία. Είναι το πρότυπο
δίκης που έλκει την προέλευσή του από ειδικές διαδικασίες των αρχών του περασµένου αιώνα. Πρόκειται για ένα απλό πρότυπο δίκης. Την άσκηση της αγωγής διαδέχεται η κατάθεση προτάσεων, η συζήτηση της υποθέσεως στο ακροατήριο, η διεξαγωγή αποδείξεως στο ακροατήριο, η προσθήκη – αντίκρουση και η αξιολόγηση αποδείξεων. Εξαίρεση υπάρχει στη διαδικασία των πολυµελών δικαστηρίων στα οποία η κατάθεση προτάσεων και η
σχετική προσθήκη – αντίκρουση ολοκληρώνεται µε την
εξαίρεση της δυνατότητας του (παλαιού και πλέον καταργηθέντος) άρθρου 269 παράγραφος 2 πριν από τη
συζήτηση της υποθέσεως. Ο ισχυρισµός που προβάλλεται συχνά για τον περίπλοκο χαρακτήρα των δικαστικών
διαδικασιών αποδεικνύεται ως ένας τυχαίως διατυπούµενος ισχυρισµός, αν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι το
βασικό χαρακτηριστικό γνώρισµα της πολιτικής δίκης είναι κατά βάση η µία και µοναδική συζήτηση σε κάθε βαθµό δικαιοδοσίας. Η εξάντληση των περιθωρίων βελτιώσεως αυτής της διαδικασίας ωθεί στην αναζήτηση µιας
άλλης προσεγγίσεως.
5.2. Δεν µπορεί να αµφισβητηθεί ότι ένα πρότυπο δίκης δεν µπορεί να καλύψει όλες τις κατηγορίες διαφορών που φέρονται ενώπιον της δικαιοσύνης στη βάση αφηρηµένης νοµοθετικής ρυθµίσεως. Η διαπίστωση αυτή
δεν αναφέρεται στο είδος των υποθέσεων ως εργατι-
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κών, µισθωτικών κ.λπ. και στις προβλεπόµενες ειδικές
διαδικασίες. Αναφέρεται στην υφή των υποθέσεων. Υπάρχουν υποθέσεις απλές και περίπλοκες. Υποθέσεις
που απαιτούν µαρτυρική εξέταση ενώπιον του κρίνοντος
δικαστηρίου και υποθέσεις που δεν απαιτούν τέτοια εξέταση. Αρκεί η έγγραφη µαρτυρία ή έγγραφη εξέταση του
διαδίκου. Ακόµη, η διαφορά των διαδίκων µπορεί να αναφέρεται στο νοµικό ζήτηµα, στις συνέπειες που απορρέουν από µη αµφισβητούµενα πραγµατικά γεγονότα ή
στα πραγµατικά γεγονότα. Υπάρχουν υποθέσεις για τις
οποίες οι ισχυρισµοί αποδεικνύονται εγγράφως. Η ιδιοµορφία της υποθέσεως µπορεί να συνεκτιµηθεί µόνο από
το δικαστήριο και µια ικανοποιητική λύση προϋποθέτει αναγνώριση δικονοµικών δυνατοτήτων στο δικαστήριο
για διαµόρφωση της διαδικασίας µε βάση την υφή των υποθέσεων.
5.3. Mία λύση προς αυτή την κατεύθυνση είναι η αναγνώριση στο δικαστήριο της επιλογής µεταξύ της έγγραφης και της προφορικής διαδικασίας µε δυνατότητα επίσης ενός συνδυασµού των δύο ειδών διαδικασίας. Στο
σηµείο αυτό οι θεωρήσεις µπορούν να αποκλίνουν όπως
επίσης µπορούν να αποκλίνουν σε σχέση µε το χρόνο επιλογής της έγγραφης ή της προφορικής διαδικασίας.
Μπορεί η επιλογή αυτή να γίνει στην αρχή της δίκης, µετά από µια στοιχειώδη ανταλλαγή απόψεων εκ µέρους
των διαδίκων και συνεκτίµησή τους εκ µέρους του δικαστηρίου. Δεν απαιτείται δηλαδή η κατάθεση πλήρων
προτάσεων. Μπορεί επίσης να γίνεται σε ένα µεταγενέστερο στάδιο στη βάση προβληθέντων ισχυρισµών των
διαδίκων. Δεν αποκλείεται επίσης η ανάγκη να υπάρξει
µετάβαση από την έγγραφη διαδικασία που έχει επιλεγεί
αρχικώς στην προφορική διαδικασία, όταν αυτό αποδεικνύεται αναγκαίο κατά την εξέλιξη της υποθέσεως και
τη µελέτη αυτής.
5.4. Πρέπει να υπογραµµισθεί ότι το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων στην ελληνικού ενδιαφέροντος
υπόθεση Γλυκαντζή (2012) διαπίστωσε ότι ένας σηµαντικός αριθµός κρατών - µελών έχει εισαγάγει απλές διαδικασίες, λ.χ. µε τη µορφή µονοµελών δικαστηρίων, εγγράφων διαδικασιών, ολιγοδάπανων διαδικασιών, µη δηµοσίων συνεδριάσεων. Παρότρυνε εµµέσως την Ελλάδα
στην υιοθέτηση τέτοιων διαδικασιών.
5.5. Δεν πρέπει να παροράται ότι η προφορική διαδικασία ως πρότυπο δίκης προϋποθέτει ανάπτυξη όλων των
κρίσιµων πραγµατικών ισχυρισµών κατά τη συζήτηση
της υποθέσεως. Μόνο ό,τι αποτέλεσε περιεχόµενο της
συζητήσεως µπορεί να ληφθεί υπόψη κατά την έκδοση
της αποφάσεως. Αυτή είναι η συνέπεια της διατάξεως
του άρθρου 115 παράγραφος 2 που περιλαµβάνεται στις
θεµελιώδεις δικονοµικές αρχές και κατά την οποία στον
πρώτο βαθµό η προφορική συζήτηση είναι υποχρεωτική.
Για το λόγο αυτόν επέρχονται και οι συνέπειες της ερηµοδικίας όταν απολείπεται ο διάδικος κατά τη συζήτηση,
καίτοι έχει καταθέσει προτάσεις ως προς την ουσία της
υπόθεσης. Όπως όµως δεν αµφισβητείται, στην πράξη η
αρχή της προφορικής συζητήσεως έχει εδώ και δεκαετίες «φαλκιδευθεί» (έκφραση του αείµνηστου Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου Ευαγ. Κρουσταλάκη). Με την
πρώτη τροποποίηση του Κώδικα (1971) την αρχική ρύθµιση «Απλή αναφορά εις τας προτάσεις αντί προφορικής
αναπτύξεως δεν επιτρέπεται» (άρθρο 250 παρ. 2/ΚΠολΔ
1968) αντικατέστησε ρύθµιση που επέτρεψε τη συµφωνία των διαδίκων µε περιεχόµενο τη δήλωση ότι δεν θα
παραστούν κατά την εκφώνηση της υποθέσεως (άρθρο

241, παλαιό άρθρο 242). Θεσµοθετήθηκε επίσης ρητά η
δυνατότητα του διευθύνοντος τη συζήτηση «να απαγορεύσει και την ανάγνωσιν εγγράφων εάν κρίνη ταύτην
περιττή» (άρθρο 234/ΚΠολΔ 1971). Η Αιτιολογική Έκθεση έκανε λόγο για κατάχρηση «προς παρέλκυσιν της
διαδικασίας και άσκοπον καταπόνησιν δικαζόντων και δικαζοµένων δια του απολύτου δικαιώµατος της αναγνώσεως εγγράφων» (Αιτ.Εκθ. υπό αριθµ. 234 /ΚΠολΔ
1971). Είναι σαφές ότι η συζήτηση στο ακροατήριο αντιµετωπίζεται ως προς τις πτυχές αυτές ως µια κενή περιεχοµένου αλλά και επιβαρύνουσα τυπικότητα. Αν έτσι
έχει το πράγµα, τότε η απόσταση προς το πρότυπο δίκης, ως κατ’ αρχήν επιλογή, που στηρίζεται στην έγγραφη διαδικασία δεν είναι πλέον µεγάλη. Η επιλογή της έγγραφης ή της προφορικής διαδικασίας στο ακροατήριο
δεν συνέχεται κατ’ ανάγκη µε την αποδεικτική διαδικασία. Μπορεί να υφίσταται λ.χ. έγγραφη ή προφορική διαδικασία και διεξαγωγή αποδείξεων ενώπιον εισηγητή ή
του δικαστηρίου. Κατά κανόνα όµως η έγγραφη διαδικασία συνεπάγεται και την έγγραφη διεξαγωγή αποδείξεων.
5.6. Η Επιτροπή κινήθηκε στα όρια αυτού που θεωρήθηκε δικονοµικά εφικτό µε βάση τις δικαιϊκές συνθήκες
που επικρατούν στη χώρα. Κρίθηκε ότι δεν υφίστανται ακόµα οι προϋποθέσεις για αναγνώριση στον δικαστή ενός ιδιαιτέρως ενεργού ρόλου στη δίκη όπως αυτός ανευρίσκεται σε πολλές ξένες έννοµες τάξεις και που συνίσταται στην ανάπτυξη µιας αναιρετικώς ελέγξιµης υποχρέωσης καθοδηγήσεως των διαδίκων και καθιδρύσεως νοµικού διαλόγου µεταξύ των παραγόντων της δίκης.
Το θέµα αυτό είναι κρίσιµο σε πολλές ενότητες µεταξύ
άλλων και για την εξάλειψη του δυσάρεστου φαινοµένου της απορρίψεως πολλών ενδίκων βοηθηµάτων ως αορίστων ή νόµω αβασίµων, κάτι που έχει συνέπειες και
για την υπηρεσιακή επιβάρυνση των δικαστηρίων αλλά
και για το εν γένει κύρος του δικαιϊκού συστήµατος της
χώρας. Δεν παραβλέπεται επίσης το γεγονός ότι κατ’ εξοχήν η καθιέρωση εγγράφου διαδικασίας προϋποθέτει
τη διαµόρφωση των σχετικών κανόνων µε ελαστικότητα
και µε την πρωτοβουλία και έµφρονα κρίση του δικαστή.
6. Η έγγραφη διεξαγωγή της δίκης διαφοροποιείται
κατά τη δοµή της από την προφορική. Η έγγραφη εξελίσσεται στη βάση προθεσµιών και δηµιουργεί επί µέρους στάδια: αγωγή, απάντηση στην αγωγή, ενστάσεις,
αντενστάσεις, επαντενστάσεις. Οι διάδικοι ενεργούν µονοµερώς, ενώ η συµµετοχή του δικαστηρίου στην αποδοχή των προτάσεων θεωρείται περιττή. Αντίθετα η προφορική διαδικασία αναπτύσσεται στη βάση δικασίµων
που προϋποθέτουν τη σύµπραξη δικαστηρίου και διαδίκων. Η συζήτηση είναι προφορική και διµερής (για τα διάδικα µέρη). Βεβαίως, ιστορικά ανευρίσκονται και µεικτές
λύσεις, ενός συνδυασµού δηλαδή έγγραφης µε προθεσµίες και προφορικής µε δικάσιµο, διαδικασίας. Αυτό είναι, όπως µπορεί βάσιµα να υποστηριχθεί, και το πρότυπο δίκης στη χώρα µας αν και αυτό δεν έχει αρκετά συνειδητοποιηθεί. Ένα τέτοιο µεικτό σύστηµα µπορεί να επιβάλλεται επίσης από την αρχή της δηµοσιότητας της
δίκης που γνωρίζει σε πολλές έννοµες τάξεις όπως και
στην ελληνική (άρθρο 93 παράγραφος 2 και 3Σ) συνταγµατική κατοχύρωση.
7. Στη θεωρία υποστηρίζεται εδώ και δεκαετίες η άποψη ότι οι διάδικοι έχουν µια αυξηµένη ευθύνη στη δίκη
σε σχέση µε το δικαιοπρακτικό πεδίο. Θα πρέπει να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη πορεία της δίκης, κάτι που
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προϋποθέτει µια κατά το µάλλον ή ήττον τυποποιηµένη
διαδικασία. Για το λόγο αυτόν δεν επιτρέπονται αιρέσεις, η ανάκληση διαδικαστικών πράξεων δεν είναι πάντα ελεύθερη, υπάρχουν σύντοµες προθεσµίες, εκπτώσεις από δυνατότητα επιχείρησης διαδικαστικών πράξεων σε περίπτωση µη συµµορφώσεως των διαδίκων, αυστηρό δίκαιο ενδίκων µέσων σε σχέση µε νέα πραγµατικά γεγονότα και νέα αποδεικτικά µέσα, πρόβλεψη ακυροτήτων χωρίς στοιχειοθέτηση βλάβης κ.λπ.. Οι αυξηµένες απαιτήσεις που θέτει η δίκη είναι και ένας από τους
λόγους για την καθιέρωση του θεσµού της υποχρεωτικής συµπράξεως δικηγόρου (άρθρο 96). Περαιτέρω και οι
σύγχρονες κοινωνικές συνθήκες µε την ανάγκη για ταχεία απονοµή της δικαιοσύνης, µε τα περιορισµένα µέσα
που µπορεί να θέσει στην υπηρεσία των πολιτών η πολιτεία, µε την ανάγκη για εξορθολογισµό κάθε κρατικής
δράσεως προϋποθέτουν ότι ο δικαστικός αγώνας θα
πρέπει να εξελίσσεται µε ταχύτητα, οικονοµικά και µε
προβλέψιµο κατά το δυνατό τρόπο. Στην ενότητα αυτή
µπορεί να υπογραµµισθεί και η θέση ότι η πολιτική δίκη
µπορεί µεν να αφορά τα συµφέροντα των συγκεκριµένων διαδίκων, όµως ως κοινωνικό φαινόµενο δεν µπορεί
να θεωρηθεί ως µια αποκλειστικώς υπόθεση των διαδίκων. Υπάρχει ένα δηµόσιο συµφέρον για την ταχεία απονοµή της δικαιοσύνης και για την εµπέδωση στη δικαιϊκή
συνείδηση της δίκης ως ενός αποτελεσµατικού θεσµού
απονοµής δικαιοσύνης και επιλύσεως διαφορών. Για το
λόγο αυτόν αλλοδαπές έννοµες τάξεις προβλέπουν ρητά την υποχρέωση των παραγόντων της δίκης, διαδίκων
και δικαστηρίου, να συµβάλλουν στην ταχεία και απρόσκοπτη προώθηση της δίκης. Θεωρείται ότι µια τέτοια αντίληψη της δίκης προσφέρει τη νοµιµοποιητική βάση
για σύντοµες προθεσµίες, καθιέρωση πλασµάτων, επιβολή επιζηµίων συνεπειών, αναγνώριση µίας ή έστω δύο
δυνατοτήτων, όχι όµως απεριορίστων στους διαδίκους
στη δίκη, κάτι που είναι κρίσιµο για τη διαµόρφωση των
ενδίκων βοηθηµάτων και των ενδίκων µέσων. Κατ’ εξοχήν µια έγγραφη διαδικασία στηρίζεται και προϋποθέτει
την αυξηµένη ευθύνη των διαδίκων στη δίκη.
8. Στη λογική αυτή κινείται το υποβληθέν σχέδιο. Χαρακτηρίζεται από την πρόσδοση προτεραιότητας στην
έγγραφη διαδικασία και στην επιφύλαξη της δυνατότητας για επιλογή της προφορικής συζητήσεως και της διεξαγωγής αποδείξεων στο ακροατήριο σε ένα µεταγενέστερο στάδιο της δίκης µε συνεκτίµηση των µέχρι τότε
αποτελεσµάτων της δίκης. Η Επιτροπή δεν παραβλέπει
ότι ως προς το σηµείο αυτό υπάρχουν και άλλες δυνατές
θεωρήσεις όπως λ.χ. η τοποθέτηση του χρονικού σηµείου της επιλογής αυτής στην αρχή της δίκης. Κρίθηκε ότι
για τη λήψη αυτής της αποφάσεως καταλληλότερο είναι
εκείνο το σηµείο όταν οι διάδικοι θα έχουν υποβάλει µέσω των προτάσεών τους όλους τους κρίσιµους πραγµατικούς ισχυρισµούς και έχουν προσκοµίσει όλα τα αποδεικτικά µέσα. Η πρόσδοση προτεραιότητος στην έγγραφη διεξαγωγή της δίκης δεν σηµαίνει βεβαίως ότι υποβαθµίζεται ο πρωταρχικός σκοπός της δίκης που είναι η
έκδοση µιας ορθής αποφάσεως που στηρίζεται στην
πραγµατική και νοµική κατάσταση όπως αυτή υφίσταται
εξωδίκως.
IV. Βασικά χαρακτηριστικά της τακτικής διαδικασίας
1. Υπογραµµίζεται το στοιχείο της αυξηµένης ευθύνης
των διαδίκων µε την ένταξη στις θεµελιώδεις δικονοµικές αρχές της παρακάτω ρυθµίσεως του άρθρου 116 πα-

ράγραφος 2: «Το δικαστήριο, οι διάδικοι, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι και οι νόµιµοι εκπρόσωποι των διαδίκων οφείλουν να συµβάλλουν µε την εν γένει δικονοµική τους
συµπεριφορά και ιδίως µε την εµπρόθεσµη επιχείρηση
διαδικαστικών πράξεων, την έγκαιρη προβολή ισχυρισµών και προσαγωγή αποδεικτικών µέσων στην επίσπευση της δίκης και στην ταχεία επίλυση της διαφοράς». Επίσης, εντάσσεται στις θεµελιώδεις αρχές σε αντιστοιχία µε αλλοδαπές έννοµες τάξεις η υποχρέωση
του δικαστηρίου να ενθαρρύνει την προσφυγή των διαδίκων στις εναλλακτικές µορφές επιλύσεως διαφορών και
στη διαµεσολάβηση. Η έγγραφη διεξαγωγή της διαδικασίας δεν σηµαίνει ότι δεν υφίσταται χώρος αναπτύξεως
για τη διαµεσολάβηση.
2. Προτείνεται η εισαγωγή ενός θεσµού που είναι παρεµφερής µε το θεσµό που γνώριζε το προϊσχύσαν δίκαιο για την ανατροπή των δικών. Αν η δίκη δεν προωθείται για ορισµένο χρονικό διάστηµα τότε η αγωγή θεωρείται ανακληθείσα. Προβλέπεται επίσης σε συµφωνία και
µε αλλοδαπές έννοµες τάξεις η σύντµηση των καταχρηστικών προθεσµιών για τα ένδικα µέσα, η ενίσχυση των
εξουσιών του δικαστή, όπως λ.χ. µε τη δυνατότητα να
διατάξει το δικαστήριο την προσαγωγή εγγράφων που
βρίσκονται στην κατοχή ενός των διαδίκων ή τρίτων.
3. Η προτεινόµενη διαδικασία στα εισαγωγικά δικαστήρια για την τακτική διαδικασία, συµπεριλαµβανοµένης της διαδικασίας στο ειρηνοδικείο, διαµορφώνεται ως
εξής:
3.1 Η αγωγή επιδίδεται στον εναγόµενο µέσα σε προθεσµία τριάντα ή εξήντα αντίστοιχα ηµερών από την κατάθεσή της. Αν η αγωγή δεν επιδοθεί µέσα στην προθεσµία αυτή, θεωρείται ως µη ασκηθείσα.
3.2 Εντός προθεσµίας εκατό ή αντίστοιχα εκατόν τριάντα ηµερών από την κατάθεση της αγωγής οι διάδικοι
καταθέτουν τις προτάσεις τους και προσκοµίζουν τα επικαλούµενα αποδεικτικά µέσα. Οι αµοιβαίες αντικρούσεις
γίνονται εντός προθεσµίας 15 ηµερών από τη λήξη της
προθεσµίας από την κατάθεση των προτάσεων. Με τη
συµπλήρωση της προθεσµίας ολοκληρώνεται ο φάκελλος της δικογραφίας. Γεγονότα που λαµβάνουν χώρα
µετά την ολοκλήρωση της δικογραφίας θα συνεκτιµηθούν κατ’ ανάγκη στο δεύτερο βαθµό ή στο πλαίσιο δίκης ανακοπής σύµφωνα µε το άρθρο 933. Με αναγωγή
στο χρόνο αυτό ρυθµίζονται δικονοµικές ενότητες όπως
είναι η παραίτηση από το δικόγραφο της αγωγής.
3.3 Στη συνέχεια και εντός προθεσµίας δεκαπέντε ηµερών από το κλείσιµο της δικογραφίας ορίζεται, σύµφωνα µε τον κανονισµό του δικαστηρίου, ο δικαστής ή η
σύνθεση του δικαστηρίου. Το δικαστήριο ορίζει πάραυτα
ηµέρα και ώρα της συζήτησης της υποθέσεως στο ακροατήριο σε χρόνο που δεν µπορεί να απέχει τις τριάντα ηµέρες από την παρέλευση της προθεσµίας για τον ορισµό δικαστή. Η εγγραφή της υποθέσεως στο οικείο πινάκιο γίνεται µε πρωτοβουλία του γραµµατέα και ισχύει ως
κλήτευση όλων των διαδίκων. Η συζήτηση αυτή παρεµβάλλεται προκειµένου να υπάρξει ανταπόκριση στη συνταγµατικώς κατοχυρωµένη αρχή της δηµοσιότητας.
Μπορούν να επιχειρηθούν ορισµένες µόνο διαδικαστικές
πράξεις, όπως είναι η παραίτηση από το δικαίωµα της αγωγής, ο δικαστικός συµβιβασµός και η βίαια διακοπή
της δίκης. Δεν είναι δυνατή η προβολή νέων ισχυρισµών,
έστω και για αντίκρουση ισχυρισµών που προτάθηκαν µε
τις προτάσεις, οψιγενών ισχυρισµών, ισχυρισµών που αποδεικνύονται µε έγγραφα ή οµολογία. Η υπόθεση συζη-
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τείται και χωρίς την παρουσία διαδίκων ή πληρεξουσίων
δικηγόρων. Δεν επέρχονται οι συνέπειες της µαταιώσεως της συζητήσεως ή της ερηµοδικίας.
3.4. Μετά τη συζήτηση εκδίδεται η οριστική απόφαση
µε βάση τα στοιχεία του φακέλου της δικογραφίας. Δεν
αποκλείεται ωστόσο από τη µελέτη του φακέλου να κρίνεται απολύτως αναγκαία η εξέταση µαρτύρων στο ακροατήριο. Αυτό γίνεται µε απλή διάταξη του δικαστή
του µονοµελούς πρωτοδικείου και στην περίπτωση του
πολυµελούς πρωτοδικείου του προέδρου αυτού µετά από σχετική διάσκεψη της σύνθεσης. Διατάσσεται η επανάληψη της συζήτησης στο ακροατήριο σε χρόνο όχι µικρότερο των δεκαπέντε ηµερών και η εξέταση µαρτύρων
λαµβάνει χώρα ενώπιον του ήδη διορισµένου δικαστή
του µονοµελούς πρωτοδικείου ή του εισηγητή αν πρόκειται για πολυµελές πρωτοδικείο. Αν ο χρόνος δεν επαρκεί, επιτρέπεται διακοπή για άλλη ηµέρα. Με την ολοκλήρωση της εξέτασης των µαρτύρων θεωρείται κατά
πλάσµα δικαίου συντελεσµένη και η επανάληψη της συζήτησης. Οι διάδικοι µπορούν να προβούν σε αξιολόγηση των µαρτυρικών καταθέσεων εντός οκτώ εργάσιµων
ηµερών. Πάντως και εδώ δεν µπορούν να προβληθούν
νέοι ισχυρισµοί και να προσκοµισθούν νέα αποδεικτικά
µέσα.
3.5. Η διάταξη του άρθρου 254 για την επανάληψη της
συζήτησης διατηρείται και επεκτείνεται θεµατικά. Αν κατά τη µελέτη της υποθέσεως ή τη διάσκεψη προκύψει ότι επιβάλλεται η διενέργεια αυτοψίας, πραγµατογνωµοσύνης ή η εξέταση των διαδίκων στο δικαστήριο, τότε
διατάσσεται η επανάληψη της συζήτησης. Στην περίπτωση των άρθρων 237 και 238 για οικονοµία χρόνου και δαπάνης µε την ίδια απόφαση διατάσσεται και η µαρτυρική
απόδειξη στο ακροατήριο αν αυτό ήθελε κριθεί αναγκαίο. Οι διάδικοι κλητεύονται στην επαναλαµβανόµενη
συζήτηση που ορίζεται το συντοµότερο δυνατόν, τριάντα τουλάχιστον ηµέρες πριν από αυτή.
3.6. Παρεµβάσεις, προσεπικλήσεις, ανακοινώσεις και
ανταγωγή κατατίθενται και επιδίδονται σε όλους τους
διαδίκους µέσα σε εξήντα ή κατά περίπτωση ενενήντα ηµέρες από την κατάθεση της αγωγής, µε εξαίρεση την
παρέµβαση µετά από προσεπίκληση ή ανακοίνωση που
κατατίθεται και επιδίδεται εντός προθεσµίας ενενήντα ηµερών από την κατάθεση της αγωγής. Οι προτάσεις κατατίθενται πάντως εντός της γενικής προθεσµίας των
100 ή 130 ηµερών αντίστοιχα.
3.7. Διαδικαστικές αποκλίσεις. Αν οι διάδικοι δεν υποβάλλουν προτάσεις, η υπόθεση µαταιώνεται, γεγονός το
οποίο σηµειώνεται στο πινάκιο κατά την ορισµένη (τυπική) συζήτηση στο ακροατήριο. Θα πρέπει να ζητηθεί ο
προσδιορισµός νέας συζητήσεως εντός εξήντα ηµερών.
Άλλως η υπόθεση διαγράφεται και η αγωγή θεωρείται ως
µη ασκηθείσα. Από τον προσδιορισµό της νέας συζητήσεως τίθεται σε κίνηση η προθεσµία για την κατάθεση
προτάσεων. Αν η αγωγή δεν επιδόθηκε εµπρόθεσµα, η αγωγή θεωρείται ως µη ασκηθείσα. Η µη κατάθεση προτάσεων επάγεται ερηµοδικία ενάγοντος ή εναγοµένου. Η
συνέπεια της ερηµοδικίας είναι το πλάσµα της δικαστικής οµολογίας και της παραιτήσεως.
V. Οι ειδικές διαδικασίες
1. Οι ειδικές διαδικασίες διατηρούνται έως το 4ο βιβλίο του ΚΠολΔ, αλλά συστηµατοποιούνται πλέον σε 3
βασικές κατηγορίες. Θα πρέπει να υπογραµµιστεί ότι µε
κάποιες προσαρµογές και η παρούσα Επιτροπή υιοθέτη-

σε την πρόταση της Επιτροπής του 2009 (υπό την Προεδρία του τότε Αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου κ. Ιωάννη
Παπανικολάου), η οποία µε τη σειρά της είχε δεχθεί σχετική εισήγηση του µέλους της δικηγόρου Πειραιώς Γρηγόρη Τιµαγένη. Είναι πολλοί οι λόγοι που συνηγόρησαν
υπέρ της διατήρησης των ειδικών διαδικασιών και στην
παρούσα µορφή του ΚΠολΔ, µε σηµαντικότερους τους
ακόλουθους: 1) πρωτίστως την επιτυχή µέχρι σήµερα εφαρµογή τους στην πράξη, 2) την εξειδίκευση των δικαστών, στην επίλυση των συγκεκριµένων διαφορών, 3)
στον ικανοποιητικό ρυθµό εκδίκασης των συγκεκριµένων διαφορών, 4) στο γεγονός ότι για το σύνολο περίπου των ειδικών διαδικασιών ισχύει η εξαιρετική, ανεξαρτήτως ποσού, καθ’ ύλην αρµοδιότητα των Μονοµελών Δικαστηρίων (άρθρα 15 για το ειρηνοδικείο και 16,
17 για το µονοµελές πρωτοδικείο). Κατάργηση των ειδικών διαδικασιών θα σήµαινε (µε εξαίρεση πάντα τη διαταγή πληρωµής και τη διαταγή αποδόσεως µισθίου) ότι
θα έπρεπε αυτές να υπαχθούν στο γενικό κανόνα του
άρθρου 14 και να καθιερωθεί και ως προς αυτές η καθ’ ύλην αρµοδιότητα του Πολυµελούς Πρωτοδικείου, επιλογή αντίθετη µε την αδήριτη ανάγκη της εξορθολογισµένης επιτάχυνσης της αστικής δίκης.
2. Είναι ακριβές ότι στην αρχική τουλάχιστον µορφή
του ΚΠολΔ η κυρίαρχη και ειδοποιός διαφορά των ειδικών διαδικασιών, έναντι της τακτικής διαδικασίας, ήταν η
περαίωση της συζητήσεως της υποθέσεως σε µία και µόνη υποχρεωτικά προφορική συζήτηση, χωρίς την έκδοση
προδικαστικής αποφάσεως. Παρόλα αυτά και παρά τις
σταδιακές τροποποιήσεις της τακτικής διαδικασίας και
την κατάργηση της προδικαστικής αποφάσεως και σε
αυτήν (από το ν. 1478/1984 και στη συνέχεια ιδίως από
το ν. 2915/2001), οι ειδικές διαδικασίες διατηρήθηκαν,
και συγχρόνως διατηρήθηκε η σηµαντικά ταχύτερη επίλυση των διαφορών που υπάγονται σε αυτές. Με την ήδη προτεινόµενη ριζική τροποποίηση της τακτικής διαδικασίας από τα νέα άρθρα 237 και 238, δηµιουργείται ένας ακόµη λόγος για τη διατήρηση των ειδικών διαδικασιών. Η τακτική διαδικασία µεταβάλλει τη διαδικαστική
της φυσιογνωµία µε ιδιαίτερη έµφαση στη γραπτή συγκέντρωση των ισχυρισµών των διαδίκων. Δεν θα συνέτρεχε λόγος εφαρµογής µίας ενιαίας διαδικασίας για το
σύνολο των διαφορών, και αντίστοιχα κατάργησης των
ειδικών διαδικασιών, που διαχρονικά εφαρµόστηκαν µε
επιτυχία. Η ριζοσπαστική µεταβολή της τακτικής διαδικασίας, µε έµφαση τη γραπτή διεξαγωγή της δίκης µε
την τυπική κατά κανόνα προφορική συζήτηση της υποθέσεως δεν προκρίθηκε και για τις ειδικές διαδικασίες, και
ορθά, αφού η νέα τακτική διαδικασία µένει να δοκιµαστεί
στην πράξη, ενόψει µάλιστα και των πρακτικών ζητηµάτων, που θα ανακύψουν κατά τη µετάβαση από το ένα
διαδικαστικό σύστηµα στο άλλο. Το µεγαλύτερο ωστόσο
εµπόδιο για την αθρόα µεταφορά ιδιωτικού δικαίου διαφορών από τις ειδικές διαδικασίες στη µία και µόνο δηλαδή την τακτική, βρίσκεται στην ίδια τη σύνθεση των δικαστηρίων. Όσο διατηρούµε τις πολυµελείς συνθέσεις,
τόσο παραµένουµε και στη διάκριση τακτικής προς ειδικές διαδικασίες. Διότι µία και µόνο διαδικασία θα προϋπέθετε και κατανοµή µεταξύ ειρηνοδικείων και πρωτοδικείων µονοµελούς και πολυµελούς συνθέσεως, και κατανοµή µε βάση αµιγώς ποσοτικά κριτήρια. Και η πολιτική δικαιοδοσία δεν φαίνεται έτοιµη για µία τέτοια κατανοµή, ούτε για την κατάργηση των δικαστηρίων πολυµελούς συνθέσεως. Αυτός είναι ίσως και ο βασικότερος
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λόγος. Θα ξανατεθεί η συζήτηση για τη διατήρηση ειδικών έναντι της τακτικής µόνο όταν επιλυθεί το µείζον
αυτό θέµα. Ένας δεύτερος λόγος, ήσσονος πάντως σηµασίας είναι ότι συχνά, ειδικοί νόµοι, υπάγουν ορισµένες διαφορές σε µία από τις ήδη υφιστάµενες ειδικές
διαδικασίες, για λόγους ευνόητους ταχύτητας όπως έγινε στο πιο πρόσφατο σχετικά παρελθόν µε την ειδική
διαδικασία του άρθρου 681Δ. Θα έπρεπε, εποµένως, να
υπάρχει ένα διαδικαστικό πλαίσιο υποδοχής για όσες περιπτώσεις ειδικοί νόµοι επιλέγουν µία διαφορετική σε
σχέση µε την τακτική διαδικασία. Τα κύρια χαρακτηριστικά των ειδικών διαδικασιών είναι τα ακόλουθα:
3. Η βασική διαδικαστική φυσιογνωµία όλων των ειδικών διαδικασιών αποτυπώνεται κατά βάση στην εισαγωγική για το τέταρτο κεφάλαιο διάταξη του άρθρου 591. Η
διάταξη παραπέµπει στις διατάξεις του Γενικού Μέρους
(όπως και µέχρι σήµερα), όπου αυτές δεν αντιβαίνουν
στις ειδικές διαδικασίες. Κατά τα λοιπά ρυθµίζει όλα τα
διαδικαστικά ζητήµατα που αφορούν τις ειδικές διαδικασίες από την άσκηση της αγωγής, και των παρεπόµενων
ή συναφών διαδικαστικών πράξεων, την προθεσµία κλητεύσεως, την κατάθεση των προτάσεων, την εισαγωγή
της αγωγής για συζήτηση στο ακροατήριο (που είναι υποχρεωτικά προφορική) την προβολή ισχυρισµών, τη
διαδικασία στο ακροατήριο, τις τυχόν συµπληρωµατικές
αποδείξεις, και το σύνολο των ενδίκων µέσων (τακτικών
και έκτακτων). Η άσκηση της αγωγής διαφοροποιείται έναντι της τακτικής διαδικασίας. Στην τακτική διαδικασία
η αγωγή πρέπει να επιδοθεί εντός 30 ή 60 ηµερών από
την κατάθεσή της, διότι διαφορετικά θεωρείται µη ασκηθείσα, επειδή η διεξαγωγή της δίκης είναι κατά βάση
γραπτή και οι διάδικοι προβάλλουν στην τακτική διαδικασία τους ισχυρισµούς τους και προσκοµίζουν τα αποδεικτικά τους µέσα, µέσα σε συγκεκριµένη προθεσµία από
την άσκηση της αγωγής (βλ. άρθρα 237 και 238). Τέτοια
ανάγκη δεν συνέτρεχε για τις ειδικές διαδικασίες. Η αγωγή ασκείται βέβαια και σε αυτές µε κατάθεση και επίδοση, ως σύνθετη διαδικαστική πράξη (βλ. και άρθρο
215), αλλά επειδή η υπόθεση εκδικάζεται σε µία και µόνο
προφορική συζήτηση, ο χρόνος επιδόσεως αυτής και κατά συνέπεια και ο χρόνος κλητεύσεως ορίζεται µε σηµείο αναφοράς τη συζήτηση της υποθέσεως. Η αλήθεια
είναι ότι µε τον τρόπο αυτό διαφοροποιείται η επίδοση
της αγωγής στην τακτική και στις ειδικές διαδικασίες αλλά αυτή η διαφοροποίηση είναι επιβεβληµένη και αναπόφευκτη λόγω των σηµαντικών πλέον διαδικαστικών αποκλίσεων της τακτικής έναντι των ειδικών διαδικασιών.
Ενδεχοµένως να υπάρχει αντίλογος ως προς αυτή τη
διαφοροποίηση ιδίως σε όσες περιπτώσεις δεν επιλεγεί
αρχικά η σωστή διαδικασία, οπότε είναι δύσκολο να εφαρµοστούν οι κανόνες της τακτικής. Καταβλήθηκε και
στις ειδικές διαδικασίες κάθε προσπάθεια να αποφευχθεί η παρέλκυση της δίκης, ιδίως επειδή οι παρεµβάσεις
προσεπικλήσεις κ.λπ. ασκούνται υποχρεωτικά 10 µέρες
πριν τη συζήτηση, αλλά υπάρχει ειδικότερη ρύθµιση της
προθεσµίας για την παρέµβαση, που ασκείται από τρίτο
λόγω προσεπικλήσεως ή ανακοινώσεως δίκης. Γενικά,
θεωρήθηκε από τη Νοµοπαρασκευαστική Επιτροπή ως
νοµοτεχνικά άρτια και διαδικαστικά ασφαλής η ρύθµιση
όλων των θεµάτων από τον πρώτο βαθµό και σε όλα τα
επόµενα διαδικαστικά στάδια σε µία κεντρική διάταξη.
4. Νοµοτεχνικά οι ειδικές διαδικασίες, κατανέµονται σε
τρεις µεγάλες κατηγορίες και ο αριθµός των επιµέρους
διατάξεων περιορίζεται δραστικά. Πιο συγκεκριµένα:

4.1. Η πρώτη κατηγορία καλύπτει τις προσωπικές διαφορές από την οικογένεια γενικότερα, δηλαδή κατά βάση από το γάµο και τις διαφορές γονέων και τέκνων, αλλά και τις διαφορές από την ελεύθερη συµβίωση (άρθρα
592 έως 613). Προστέθηκε στις διαφορές αυτές το σύµφωνο ελεύθερης συµβίωσης, λόγω της λειτουργικής του
προσέγγισης προς το γάµο, ενώ διατηρήθηκε η ελεύθερη εκτίµηση της οµολογίας στις γαµικές διαφορές. Η ιθαγένεια των συζύγων διατηρείται ως επικουρικός σύνδεσµος δικαιοδοσίας, σε αρµονία άλλωστε και µε τον
Κανονισµό 2201/2003, ενώ για την ερµηνευτικά αµφίβολη διάταξη του άρθρου 615 (που αναριθµείται σε άρθρο
607) υιοθετήθηκε η διατύπωση της νοµολογίας ότι δηλαδή η υπαίτια άρνηση τεκµαίρει την ύπαρξη βιολογικών
στοιχείων, που καθιστούν πιθανή ή σφόδρα πιθανή την
πατρότητα ή αντίστοιχα τη µητρότητα.
4.2. Η δεύτερη (εκτενέστερη) κατηγορία αφορά τις περιουσιακές διαφορές (άρθρα 614 έως και 622Β). Το άρθρο 614 είναι µία κεντρική διάταξη που αφορά όλες τις
περιουσιακές διαφορές. Νοµοτεχνικά ήταν αναπόφευκτη η έκταση που προσέλαβε το άρθρο 614. Η διάταξη
είναι πράγµατι εξαιρετικά σχοινοτενής, αλλά δεν µπορούσε να γίνει διαφορετικά, αφού είναι προτιµότερο να
έχει κανείς συνολική εποπτεία για την κατάταξη των υπαγόµενων διαφορών και επίσης ήταν αναπότρεπτο να
περιγραφούν µε πληρότητα, και για την αποφυγή αµφισβητήσεων οι διαφορές αυτές. Συγχρόνως, όµως, διατηρούνται ορισµένες καίριες για τις επιµέρους περιουσιακές διαφορές ρυθµίσεις όπως λ.χ. στις µισθωτικές διαφορές η αξίωση επανεγκαταστάσεως, η κατάργηση της
δίκης µε την καταβολή των µισθωµάτων. Αποτελούσε
µάλλον καθολικό αίτηµα της θεωρίας η κατάργηση της
παλιάς διατάξεως του άρθρου 651, ώστε το δεδικασµένο
για το σύνολο των προδικαστικών ζητηµάτων, που ανακύπτουν σε µία µισθωτική διαφορά, να δηµιουργείται και
ως προς τα προδικαστικά ζητήµατα, υπό τις γενικές προϋποθέσεις του άρθρου 331, και για το λόγο αυτόν ο περιορισµός του άρθρου 651 καταργήθηκε. Διατηρούνται
αντίστοιχα οι επιµέρους ρυθµίσεις στις εργατικές διαφορές όπως η άσκηση παρεµβάσεως από επαγγελµατικά
σωµατεία σε διαφορές των µελών τους, η εκδίκαση της
υποθέσεως ωσεί παρόντος του διαδίκου (µόνο για τις
εργατικές διαφορές). Επίσης, η απαγόρευση ασκήσεως
ανταγωγής στις διαφορές από πιστωτικούς τίτλους και η
αδυναµία ασκήσεως (αιτιολογηµένης) ανακοπής ερηµοδικίας στις διαφορές αυτές.
4.3. Στη διαταγή πληρωµής (άρθρα 623 επ.) οι όποιες
τροποποιήσεις προτείνονται έχουν ως σκοπό είτε να καταργήσουν κωλύµατα ως προς την έκδοσή της, που δεν
συνάδουν ιδίως µε την ευρωπαϊκή διαταγή πληρωµής
(Κανονισµός 1896/2006), είτε να επιλύσουν νοµολογιακές διακυµάνσεις ως προς τη δικαιοδοσία για την έκδοση της διαταγής πληρωµής, είτε να διευκολύνουν την
κοινή εκδίκαση της ανακοπής κατά της διαταγής πληρωµής, µε την ανακοπή κατά της αναγκαστικής εκτελέσεως, η οποία επισπεύδεται µε εκτελεστό τίτλο τη διαταγή
πληρωµής.
Ειδικότερα:
4.4. Στο άρθρο 623 ρητά πλέον ορίζεται ότι η έκδοση
διαταγής πληρωµής από τους δικαστές των πολιτικών δικαστηρίων, προϋποθέτει ιδιωτικού δικαίου διαφορά. Με
τη σαφή αυτή διατύπωση ενδεχοµένως να επαναλαµβάνουµε τη συνταγµατική πρόβλεψη του άρθρου 94 παρά-
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γραφος 2 του Συντάγµατος ή τη γενική διάταξη του άρθρου 1 του ΚΠολΔ, ότι δηλαδή η δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων προϋποθέτει ιδιωτικού δικαίου διαφορά, ωστόσο επιλύεται µία νοµολογιακή αµφισβήτηση ως
προς τη «δικαιοδοσία» των δικαστών των πολιτικών δικαστηρίων να εκδίδουν διαταγές πληρωµής για διαφορές µε υποκείµενη αιτία δηµοσίου δικαίου διαφορά, η οποία προέκυψε µε τη σειρά της από την έλλειψη αντίστοιχης πρόβλεψης για την έκδοση διαταγής πληρωµής
από τους δικαστές των Διοικητικών Δικαστηρίων (βλ. ενδεικτικά µόνο ΑΠ 1859/2009). Σκοπός της ρητής αναφοράς σε ιδιωτικού δικαίου διαφορές είναι να επιλύσει τη
σχετική διχογνωµία και να επιτρέψει την έκδοση διαταγής πληρωµής µόνο για όσες «ιδιωτικές διαφορές» η ανακοπή κατά της διαταγής πληρωµής υπάγεται στη δικαιοδοσία των Πολιτικών Δικαστηρίων. Ορθή θεωρήθηκε
στην ίδια διάταξη η προσθήκη που είχε ήδη γίνει από το
ν. 4055/2012 ως προς τη δυνατότητα εκδόσεως διαταγής πληρωµής όταν υπάρχει εξώδικη οµολογία, ζήτηµα
που αποκτά πρακτική σηµασία ιδίως όταν η εξώδικη οµολογία έχει δοθεί στο πλαίσιο εγγραφής συναινετικής
προσηµειώσεως από τον οφειλέτη υπέρ του δανειστή
του (βλ. για το ίδιο θέµα και ΑΠ 790/1999). Η συγκεκριµένη εξώδικη οµολογία αποδεικνύει, τουλάχιστον, την ύπαρξη της απαιτήσεως.
4.5. Αίρεται το κώλυµα για την έκδοση διαταγής πληρωµής για πρόσωπα που κατοικούν στο εξωτερικό ή δεν
είναι γνωστής διαµονής, αλλά έχουν νόµιµα διορισµένο
αντίκλητο.
4.6. Οριοθετείται η αναστολή της εκτελεστότητας της
διαταγής πληρωµής από τις επιπλέον διαδικαστικές δυνατότητες του άρθρου 724. Πράγµατι, η δυνατότητα του
δανειστή να προχωρήσει στην εγγραφή προσηµειώσεως
υποθήκης ή στην επιβολή συντηρητικής κατασχέσεως
δεν επηρεάζεται από τυχόν αναστολή της εκτελεστότητας της διαταγής πληρωµής, για όσο χρόνο διαρκεί η
προθεσµία ασκήσεώς της και ο οφειλέτης είναι κάτοικος
εξωτερικού, η έχει άγνωστη διαµονή, ή για όσο χρόνο
δεν επιτρέπεται, λόγω της δικαστικής αναστολής της εκτελεστότητάς της (βλ. άρθρα 631 και 632), η διενέργεια
πράξεων αναγκαστικής εκτελέσεως. Με τη ρύθµιση αυτή
εξισορροπούνται τα συµφέροντα δανειστή και οφειλέτη,
και εµποδίζεται η εκτέλεση, χωρίς να αναιρείται η εξασφάλιση του δανειστή. Η προθεσµία και η άσκηση της ανακοπής κατά της διαταγής πληρωµής δεν αποδυναµώνουν την εκτελεστότητά της, µε εξαίρεση τη διαταγή
πληρωµής, που έχει εκδοθεί και επιδοθεί στον αντίκλητο, οπότε η προθεσµία της ανακοπής αναστέλλει την εκτελεστότητά της, για προφανείς λόγους προστασίας
του οφειλέτη, που δεν έχει γνωστή διαµονή, ή δεν διαµένει στην ηµεδαπή. Η δυνατότητα σωρεύσεως της ανακοπής κατά της διαταγής πληρωµής στο ίδιο δικόγραφο
µε την ανακοπή κατά της εκτελέσεως, όταν αυτή επισπεύδεται µε εκτελεστό τίτλο τη διαταγή πληρωµής,
συµβάλλει στην οικονοµία της δίκης και αποτρέπει τις
περιττές δίκες είτε αυτές είναι δίκες ανακοπής είτε είναι
δίκες αναστολής.
4.7. Επιπροσθέτως, επαναφέρεται η καθ’ ύλην αρµοδιότητα και του Πολυµελούς Πρωτοδικείου στην εκδίκαση ανακοπής κατά της διαταγής πληρωµής, µε κριτήρια
καθ’ ύλην αρµοδιότητας και ορίζεται ως εφαρµοστέα
διαδικασία αυτή των περιουσιακών διαφορών των άρθρων 614 επ..
Βεβαίως όταν η απαίτηση για την οποία αυτή εκδόθηκε

προέρχεται από πιστωτικούς τίτλους, εφαρµοστέα είναι
και η διάταξη του άρθρου 622Β. Σηµαντική είναι η ως
προς την ερηµοδικία ρύθµιση, καθώς ο ανακόπτων αντιµετωπίζεται πλέον ως ερηµοδικών ενάγων. Τέλος η διαταγή αποδόσεως µισθώσεως διατήρησε την αρχική της
φυσιογνωµία, όπως αυτή είχε διαµορφωθεί µετά τις τροποποιήσεις του ν. 4055/2012.
VI. Η διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων
1. Οι διατάξεις του πέµπτου βιβλίου του ΚΠολΔ, που
περιλαµβάνονται στα άρθρα 682-738 και διαρθρώνονται
σε οκτώ συνολικά κεφάλαια, ρυθµίζουν την παροχή προσωρινής δικαστικής προστασίας µε ασφαλιστικά µέτρα
στο χώρο του ιδιωτικού δικαίου και στο πλαίσιο της αµφισβητουµένης δικαιοδοσίας. Το πρώτο κεφάλαιο συγκροτούν οι διατάξεις των άρθρων 682-703, οι οποίες είναι γενικές, ενώ στα επόµενα κεφάλαια (δεύτερο ως όγδοο) περιέχονται οι διατάξεις των άρθρων 704-738,
που αφορούν συγκεκριµένα ασφαλιστικά µέτρα. Στην εκουσία δικαιοδοσία ασφαλιστικά µέτρα µπορούν να ληφθούν κατά το άρθρο 781.
2. Οι ειδικές συνθήκες κάθε περιπτώσεως και ιδίως η
βραδύτητα, µε την οποία διεξάγεται κατά κανόνα η κύρια
διαγνωστική δίκη, δηµιουργούν ως την περάτωσή της ανεπανόρθωτες ή µη ευχερώς αναστρέψιµες καταστάσεις, που µαταιώνουν τον πρακτικό σκοπό της και αποδυναµώνουν τη δραστικότητα της οριστικής δικαστικής
προστασίας. Τις συνέπειες αυτές αποσκοπεί να αποτρέψει η προσωρινή δικαστική προστασία.
3. Η κατ’ άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγµατος δηµόσια αξίωση ένδικης προστασίας περιλαµβάνει, όλες τις µορφές παροχής έννοµης προστασίας, από το στάδιο της αναγνώρισης, µέχρι και αυτό της πραγµάτωσης των δικαιωµάτων, δηλαδή τόσο την οριστική δικαστική προστασία
στα πλαίσια της διαγνωστικής δίκης στον πρώτο βαθµό
δικαιοδοσίας όσο και την προσωρινή δικαστική προστασία, καθώς και την αναγκαστική εκτέλεση. Η παρεχόµενη δικαστική προστασία, όπως αυτή εκφράζεται και θεµελιώνεται στην ανωτέρω συνταγµατική διάταξη, καθώς
και στο άρθρο 6 παράγραφος 1 της ΕΣΔΑ, δεν αρκεί να
είναι µόνο δίκαιη, όπως η τελευταία διάταξη επιτάσσει,
αλλά είναι αναγκαίο να είναι και αποτελεσµατική, συνεπώς και ταχεία (βλ. σχετ. µόνο Βελλή, Ο ρόλος και η
σπουδαιότητα των ασφαλιστικών µέτρων, σ. 26 επ., στον
τόµο: Η σύγχρονη δυναµική των ασφαλιστικών µέτρων,
1999). Την ανάγκη αυτή εξυπηρετεί η διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων, η οποία σκοπεύει στη διασφάλιση
των αµφισβητουµένων δικαιωµάτων των διαδίκων προς
αποτροπή επικείµενου κινδύνου έως την οριστική κρίση
της διαφοράς ή η προσωρινή ρύθµιση κατάστασης λόγω
συνδροµής επείγουσας περίπτωσης (άρθρο 682 παράγραφος 1). Συνεπώς είναι µεγάλη η πρακτική σπουδαιότητά τους, εφόσον µέσω ταχείας διαδικασίας προσαρµόζονται ευχερώς στην ιδιοµορφία της περιπτώσεως και αντιµετωπίζουν αµέσως τα προβλήµατα της καθηµερινότητας.
4. Η απόφαση των ασφαλιστικών µέτρων, δεν επιτρέπεται να οδηγεί σε πλήρη ικανοποίηση του ασφαλιστέου
δικαιώµατος (άρθρο 692 παράγραφος 4), υπόκειται σε ανάκληση (άρθρα 696-698, άρθρο 702 παράγραφος 2 εδάφιο β΄) και ισχύει προσωρινώς, χωρίς να επηρεάζει την
κύρια δίκη (άρθρο 695).
5. Δεν αποτελούν ασφαλώς υποθέσεις ασφαλιστικών
µέτρων οι υποθέσεις που δικάζονται µε τη διαδικασία
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των άρθρων 682-703 προς οριστική επίλυση της διαφοράς. Για αυτό και στις υποθέσεις αυτές αναγνωρίζεται η
δυνατότητα άσκησης ενδίκων µέσων.
6. Τα ασφαλιστικά µέτρα µπορούν να διακριθούν συστηµατικώς σε συντηρητικά και ρυθµιστικά. Στην πρώτη
κατηγορία εντάσσονται εκείνα που δεσµεύουν προσωρινώς περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη, για να διασφαλίσουν την πιθανολογούµενη απαίτηση του δανειστή από τον κίνδυνο µη ικανοποιήσεως, όταν στο άµεσο µέλλον εξοπλισθεί µε εκτελεστό τίτλο, ενώ στη δεύτερη εντάσσονται τα ασφαλιστικά µέτρα που ρυθµίζουν προσωρινώς την κατάσταση, έως ότου κριθούν οριστικώς οι
αµφισβητούµενες έννοµες σχέσεις, ως προς τις οποίες
υπάρχει άµεση ανάγκη να ενεργοποιηθούν έως τότε ή,
αναλόγως, να αδρανοποιηθούν, ώστε να αποφευχθεί η
δηµιουργία ανεπανόρθωτων ή δυσβάστακτων συνεπειών
σε σχέση µε το πιθανολογούµενο αποτέλεσµα της κυρίας δίκης.
VII. Η διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης
1. Σε αντίθεση µε τη διαγνωστική δίκη, η αναγκαστική
εκτέλεση δεν εξελίσσεται σε µια τυπική σχέση αντιδικίας µεταξύ δανειστή και οφειλέτη, αφού ο σκοπός της
εκτελεστικής διαδικασίας αποβλέπει στην υλοποίηση
του περιεχοµένου του εκτελεστού τίτλου και η ουσιαστικού δικαίου αξίωση του δανειστή έχει ήδη (κατά κανόνα
µε δύναµη δεδικασµένου) διαγνωστεί. Εντούτοις µολονότι δεν υφίσταται εκκρεµής δίκη, µεγάλες χρονικές καθυστερήσεις παρατηρούνται και εδώ στην εξέλιξη και
περάτωση της διαδικασίας µε αποτέλεσµα η πραγµάτωση της εξοπλισµένης µε εκτελεστό τίτλο αξίωσης του
δανειστή να αποµακρύνεται σηµαντικά. Οι καθυστερήσεις αυτές οφείλονται κατά µείζονα λόγο στο µεγάλο
χρόνο που απαιτείται για τον προσδιορισµό και την εκδίκαση των ανακοπών του άρθρου 933 κατά της επισπευδόµενης εκτέλεσης, µε τις οποίες ανοίγει κάθε φορά
νέα διαγνωστική δίκη και µέχρι την έκδοση τελεσίδικης ή
αµετάκλητης απόφασης σε συνδυασµό µε την αναστολή
της εκτελεστικής διαδικασίας. Αποδίδονται όµως και σε
άλλους δευτερεύοντες λόγους, όπως ο µεγάλος αριθµός ένδικων βοηθηµάτων και ρυθµιστικών µέτρων που
παρέχονται κατά περίπτωση στον επισπεύδοντα, στον οφειλέτη και σε οποιονδήποτε έχει έννοµο συµφέρον, η
πληθώρα πράξεων της εκτελεστικής διαδικασίας και κοινοποιήσεων, οι οποίες πολλές φορές οδηγούν σε δικονοµικές ακυρότητες, η παρέλκυση της διαδικασίας ιδίως
κατόπιν συµπαιγνίας οφειλέτη και επισπεύδοντος ιδιαίτερα στη φάση του πλειστηριασµού, κ.ο.κ.. Με σκοπό τη
βελτίωση και απλοποίηση του συστήµατος της αναγκαστικής εκτέλεσης και την ταχύτερη διεξαγωγή της εκτελεστικής διαδικασίας, η Νοµοπαρασκευαστική Επιτροπή
πρότεινε και ενσωµάτωσε στο προτεινόµενο σχέδιο σηµαντικές αλλαγές, οι οποίες κατά την άποψη της Επιτροπής συµβάλλουν στην ταχύτερη απονοµή της δικαιοσύνης και ως εκ τούτου στην πληρέστερη ικανοποίηση της
αξίωσης του δανειστή.
2. Η γενική γραµµή στο πεδίο της αναγκαστικής εκτέλεσης ακολουθεί δύο βασικές κατευθύνσεις: Η πρώτη,
θέλει να περιορίσει τον αριθµό των ένδικων βοηθηµάτων
που µπορούν να ασκηθούν κατά τη διενέργεια των πράξεων της εκτελεστικής διαδικασίας και η δεύτερη να περιορίσει το χρόνο που απαιτείται για να ολοκληρωθεί η
υλοποίηση στην πράξη των εκτελεστών τίτλων. Το ισχύον σύστηµα προβλέπει πλήθος ανακοπών και ανα-

στολών που µπορεί να ασκήσουν οι ενδιαφερόµενοι,
προκειµένου να προβάλλουν τους ισχυρισµούς τους κατά την αναγκαστική εκτέλεση, ενώ η διαδικασία που ακολουθείται προβλέπει τη δυνατότητα στη συνέχεια άσκησης ένδικων µέσων κατά των αποφάσεων που εκδίδονται σχετικά, ώστε πολλές φορές ο χρόνος που απαιτείται για να ολοκληρωθεί το στάδιο της αναγκαστικής εκτέλεσης να είναι ίσης διάρκειας µε εκείνον που απαιτήθηκε, όταν ο εκτελεστός τίτλος είναι δικαστική απόφαση, για να εκδοθεί η τελευταία.
3. Η ικανοποίηση των δύο αυτών αναγκών µπορεί να επιτευχθεί µε το ακόλουθο σύστηµα: όλα τα παράπονα
που µπορούν να προβληθούν για πληµµέλειες της εκτελεστικής διαδικασίας θα ασκούνται µόνο σε δύο χρονικά
σηµεία:
3.1. Το πρώτο θα βρίσκεται πριν τον πλειστηριασµό και
θα περιλαµβάνει όλα ανεξαιρέτως τους λόγους, για τους
οποίους τα µέρη της διαδικασίας ισχυρίζονται ότι η τελευταία πάσχει σε κάποιο σηµείο της και το δεύτερο µετά τον πλειστηριασµό. Ειδικότερα, αµέσως µετά την επίδοση της επιταγής προς εκτέλεση και την επιβολή της
κατάσχεσης θα διενεργούνται σε πολύ µικρό χρονικό
πλαίσιο όλες οι απαιτούµενες γνωστοποιήσεις και κοινοποιήσεις της προδικασίας του πλειστηριασµού και ο τελευταίος θα προσδιορίζεται να διενεργηθεί µέσα σε λίγους µήνες από την ηµέρα της κατάσχεσης. Αφού, λοιπόν, όλες οι πράξεις θα ενεργούνται αµέσως µετά την
κατάσχεση, ο ενδιαφερόµενος διάδικος θα µπορεί αλλά
και θα πρέπει να συγκεντρώσει όλα τα παράπονά του κατά της µέχρι τώρα εκτελεστικής διαδικασίας σε µια ανακοπή, που θα εκδικάζεται πριν από τη διενέργεια του
πλειστηριασµού. Η διαδικασία που θα τηρείται θα είναι εκείνη των περιουσιακών διαφορών και θα επιτρέπεται
στη συνέχεια η άσκηση µόνο έφεσης κατά της απόφασης που θα εκδίδεται, χωρίς να αναστέλλεται η περαιτέρω διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης. Θα υπάρχει
όµως η δυνατότητα υπό προϋποθέσεις της άσκησης αίτησης αναστολής στο δικαστήριο του ένδικου µέσου, το
οποίο θα µπορεί να διατάξει την αναστολή της αναγκαστικής εκτέλεσης. Με τον τρόπο αυτό πριν από τον πλειστηριασµό θα έχουν λυθεί όλα τα ζητήµατα που ενδεχοµένως θα έχουν ανακύψει σε αυτό το πρώτο στάδιο και
δεν θα υπάρχει ο κίνδυνος καθυστερήσεων µέσω της άσκησης πολλών ένδικων βοηθηµάτων, τα οποία µέχρι
τώρα συνοδεύουν την άσκηση των ανακοπών κατά της
εκτέλεσης.
3.2. Το δεύτερο στάδιο προσβολής της εκτελεστικής
διαδικασίας τοποθετείται µετά τη διενέργεια του πλειστηριασµού και θα περιλαµβάνει τη δυνατότητα άσκησης
ανακοπής για όλα τα παράπονα για ενδεχόµενες πληµµέλειες, οι οποίες εµφιλοχώρησαν από την πράξη του
πλειστηριασµού µέχρι την τελευταία που είναι η σύνταξη έκθεσης πλειστηριασµού και κατακύρωσης. Έτσι, µε
την άσκηση µιας δεύτερης – και τελευταίας – ανακοπής
θα επιλύονται πάλι αποτελεσµατικά και γρήγορα όλα τα
ζητήµατα, τα οποία αφορούν το δεύτερο στάδιο της εκτελεστικής διαδικασίας. Με τη συνολική αυτή ρύθµιση
µέσα σε διάστηµα ενός χρόνου το µέγιστο θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης, γεγονός το οποίο αποτελεί µεγάλη χρονική βελτίωση σε
σύγκριση µε το σηµερινό καθεστώς.
3.3. Ένα ιδιαίτερο πρόβληµα που µπορεί να εµφανιστεί
είναι εκείνο που αφορά τις περιπτώσεις άσκησης ανακοπής, όταν η αναγκαστική εκτέλεση που επισπεύδεται
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δεν στηρίζεται σε δικαστική απόφαση ως εκτελεστό τίτλο ή σε διαταγή πληρωµής που είναι εξοπλισµένη µε δεδικασµένο, αλλά σε κάποιον άλλο τίτλο από εκείνους
που προβλέπει η διάταξη του άρθρου 904 παράγραφος
2. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις εκτελεστών τίτλων µέχρι την έναρξη της εκτελεστικής διαδικασίας δεν έχει αποτελέσει αντικείµενο δικαστικής κρίσης η αξίωση που
στηρίζεται σε αυτούς. Γι’ αυτή, λοιπόν, την κατηγορία εκτελεστών τίτλων επιλέγεται η λύση να εκδικάζονται αυτές οι διαφορές µε την ειδική διαδικασία των περιουσιακών διαφορών και η πρωτοβάθµια απόφαση που θα εκδίδεται σχετικά θα είναι προσωρινώς εκτελεστή, ώστε σε
περίπτωση νίκης του δανειστή, αυτός να µπορεί να συνεχίσει την εκτελεστική διαδικασία, παρέχοντας όµως ισόποση µε την εκτελούµενη αξίωση εγγύηση. Με τον τρόπο αυτό, ο οφειλέτης θα είναι εξασφαλισµένος για την
περίπτωση, κατά την οποία αργότερα ανατραπεί η πρωτοβάθµια προσωρινώς εκτελεστή απόφαση. Άλλωστε,
αυτή τη λύση γνωρίζει ο δικονοµικός νοµοθέτης στη διάταξη του άρθρου 911, η οποία προβλέπει τη δυνατότητα
κήρυξης µιας πρωτοβάθµιας απόφασης ως προσωρινώς
εκτελεστής υπό τον όρο παροχής εγγύησης από το διάδικο που νίκησε. Στην κατηγορία αυτή των εκτελεστών
τίτλων θα επιτρέπονται κατά της πρωτοβάθµιας απόφασης όλα τα ένδικα µέσα πλην της ανακοπής ερηµοδικίας.
4. Αναφορικά µε τις δικαστικές αποφάσεις ως εκτελεστούς τίτλους δεν δηµιουργείται κάποιο σοβαρό ζήτηµα,
αφού όλα τα παράπονα κατά της απαίτησης θα καλύπτονται από το δεδικασµένο της απόφασης και το µόνο που
θα αποµένει να αντιµετωπιστεί θα είναι η εξόφληση της
εκτελούµενης απαίτησης, για την απόδειξη της οποίας
θα πρέπει να παραµείνει η ανάγκη άµεσης απόδειξης,
κατά την έννοια του άρθρου 933 παράγραφος 4 εδάφιο
α΄.
VIII. Οι ρυθµίσεις στα υπόλοιπα κεφάλαια του ΚΠολΔ
1. Εκτός από τις ανωτέρω συνοπτικά αναφερόµενες
καινοτοµίες που περιλαµβάνει το προτεινόµενο σχέδιο
ΚΠολΔ, η Νοµοπαρασκευαστική Επιτροπή προχώρησε
σε βασικές αλλαγές και στα υπόλοιπα κεφάλαια του
ΚΠολΔ, οι σηµαντικότερες των οποίων είναι οι κάτωθι:
• Σωρευτική και όχι επικουρική η λήψη υπόψη και αποδεικτικών µέσων που δεν πληρούν τους όρους του νόµου (άρθρο 340 παράγραφος 1, παλαιό άρθρο 270 παράγραφος 2).
• Αναλυτικές διατάξεις για το επώνυµο αποδεικτικό
µέσο των ενόρκων βεβαιώσεων. Διεύρυνση και πειθάρχηση της χρήσης του αποδεικτικού µέσου και συστηµατική κατάταξη των διατάξεων στο δίκαιο της αποδείξεως
του 12ου Κεφαλαίου του ΚΠολΔ (άρθρα 421-424).
• Πρόβλεψη διετούς πλέον καταχρηστικής προθεσµίας
για την άσκηση εφέσεως και αναιρέσεως σε περίπτωση
µη επίδοσης της απόφασης (άρθρα 518 παράγραφος 2
και άρθρο 564 παράγραφος 3 αντίστοιχα) και αντίστοιχα
πενταετούς προθεσµίας για την αναψηλάφιση (άρθρο
545 παράγραφος 5).
• Επέκταση των αναιρετικών λόγων στις αποφάσεις
κατωτέρων δικαστηρίων (άρθρο 560), µε την προσθήκη
δύο νέων λόγων αναίρεσης κατά αποφάσεων των Ειρηνοδικείων, καθώς και των αποφάσεων των Πρωτοδικείων
που εκδίδονται σε αντίστοιχες εφέσεις.
• Κατάργηση της εισηγητικής εκθέσεως στη διαδικασία
ενώπιον του ΑΠ και επαναφορά του συστήµατος «φιλτραρίσµατος» των αιτήσεων αναιρέσεως που ίσχυε προ

του ν. 3994/2011 (άρθρο 574).
• Εγγραφή προσηµείωσης υποθήκης και επιβολή συντηρητικής κατάσχεσης εκτός από τη διαταγή πληρωµής
και µε βάση οριστική απόφαση (άρθρο 724 παράγραφος
1).
• Επαναφορά υποθέσεων εκουσίας δικαιοδοσίας στην
αρµοδιότητα του µονοµελούς πρωτοδικείου (άρθρο 740
παράγραφος 1). Ως προς τις συνέπειες της ερηµοδικίας
προβλέπεται ότι µπορεί να συνεχιστεί η συζήτηση αίτησης που υποβάλλεται στην εκούσια δικαιοδοσία ακόµα
και αν δεν εµφανιστεί ο αιτών, αν έχει εµφανιστεί ο καθ’
ου η αίτηση ή ο τρίτος που έχει κλητευθεί ή έχει παρέµβει. Με αυτή τη ρύθµιση επιδιώκεται να περιοριστεί το
φαινόµενο αδικαιολόγητης υποβολής αιτήσεων, µε µόνο
το στόχο διατήρησης µιας εξαιρετικά ενοχλητικής εκκρεµοδικίας (άρθρο 754).
• Στην εκουσία δικαιοδοσία η ευθύνη των διορισµένων
µελών της προσωρινής διοίκησης και των εκκαθαριστών
περιορίζεται στις πράξεις ή παραλείψεις των κατά τη
διάρκεια της θητείας τους (άρθρο 786 παράγραφος 4)
και ρυθµίζεται αναλυτικά η δικαιοδοσία των ελληνικών
δικαστηρίων για την τέλεση της υιοθεσίας (άρθρο 800).

Γ. Ειδικό µέρος - κατ’ άρθρο
Ι. Βιβλίο πρώτο - Γενικές διατάξεις (κεφ. 1 έως 23).
1. Άρθρο 14: Προστίθεται νέα περίπτωση γ΄ στο άρθρο
14 ΚΠολΔ, σύµφωνα µε την οποία διαφορές που αφορούν κοινόχρηστες δαπάνες και υπάγονται στην καθ’ ύλην λόγο ποσού αρµοδιότητα των ειρηνοδικείων δικάζονται από τα δικαστήρια αυτά. Οι διαφορές αυτές δεν δηµιουργούν πολύπλοκα νοµικά ζητήµατα, ώστε να υπάγονται συλλήβδην χωρίς διαφοροποιήσεις ανάλογα µε την
αξία του αντικειµένου τους στην αποκλειστική αρµοδιότητα του µονοµελούς πρωτοδικείου, σύµφωνα µε το άρθρο 17 παράγραφος 3. Οι υπόλοιπες διαφορές του άρθρου 17 παράγραφος 3, εν όψει των συχνά δυσχερών
νοµικών θεµάτων που παρουσιάζουν, συνεχίζουν να εκδικάζονται αποκλειστικά από το µονοµελές πρωτοδικείο.
2. Άρθρα 16 και 200: Λόγω της ουσιαστικής εξαφάνισης του θεσµού των δικολάβων, κρίθηκε σκόπιµο
να καταργηθούν και οι αντίστοιχες διατάξεις του ΚΠολΔ
που προέβλεπαν ειδικές ρυθµίσεις για τους δικολάβου
και συγκεκριµένα αυτές των άρθρων 16 περίπτωση 7 (για
τις αµοιβές των δικολάβων) και 200 (για το ευεργέτηµα της πενίας και τη δικαστική πληρεξουσιότητα).
Να σηµειωθεί ότι σε αντίθεση µε τον προγενέστερο
(ν.δ. 3026/1954), ο νέος Κώδικας Δικηγόρων (ν. 4194/
2013) δεν περιλαµβάνει ρυθµίσεις για τους δικολάβους.
3. Άρθρο 17: Γίνονται οι κατάλληλες προσαρµογές
στην αρίθµηση και τίθεται στην περίπτωση 3 η επιφύλαξη, λόγω της προσθήκης της ειδικής ρύθµισης στο άρθρο
14 παράγραφος 1 περίπτωση γ΄.
4. Άρθρο 47: Βελτιώθηκε λεκτικά και τροποποιήθηκε εν
µέρει το περιεχόµενό του, ώστε για λόγους οικονοµίας
της δίκης και προς αποφυγή παρέλκυσής της, να µην είναι δυνατή η προσβολή µε ένδικο µέσο της απόφασης
κατώτερου δικαστηρίου που παραπέµπει την απόφαση
σε ανώτερο. Το ανώτερο δικαστήριο ως τέτοιο διαθέτει
κατά τεκµήριο τα εχέγγυα ορθής δικαστικής κρίσης.
5. Άρθρο 79 παράγραφος 1: Με τη νέα παράγραφο 1
του άρθρου 79 περιορίζεται η δικονοµική δυνατότητα άσκησης κυρίας παρέµβασης µόνο στον πρώτο βαθµό. Με
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την ισχύουσα ρύθµιση που επιτρέπει την κύρια παρέµβαση σε κάθε στάση της πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας
διαδικασίας, είναι συχνός ο αιφνιδιασµός των αρχικών
διαδίκων όταν η αντιποίηση του επίδικου πράγµατος ή
δικαιώµατος γίνεται από τρίτον απευθείας στο δεύτερο
βαθµό και ως εκ τούτου η δικονοµική στάση των αρχικών
διαδίκων και τα µέσα επίθεσης και άµυνας αυτών κατά
κανόνα είναι ήδη γνωστά. Με την προτεινόµενη ρύθµιση
αποτρέπεται το φαινόµενο αυτό.
6. Άρθρο 89: Καταργήθηκε η πρόβλεψη για άσκηση της
προσεπίκλησης το αργότερο ως τη συζήτηση στο ακροατήριο, µε σκοπό την εναρµόνιση των διατάξεων της τακτικής διαδικασίας και των ειδικών διατάξεων που εφαρµόζονται για την άσκησή της.
7. Άρθρο 91: Τέθηκε η επιφύλαξη του άρθρου 238, καθόσον στο άρθρο αυτό και εν όψει της δοµής της νέας
τακτικής διαδικασίας του άρθρου 237, τίθενται συγκεκριµένα χρονικά όρια για τη συµµετοχή τρίτων στη δίκη
στην τακτική διαδικασία στο µονοµελές και στο πολυµελές πρωτοδικείο.
8. Άρθρο 94: Απαλείφθηκε η πρόβλεψη στην παράγραφο 1 για υποχρεωτική παράσταση των διαδίκων µε πληρεξούσιο δικηγόρο για την κατάρτιση της έγγραφης
συµφωνίας του συναινετικού διαζυγίου. Από τον κανόνα
της υποχρεωτικής παράστασης µε πληρεξούσιο δικηγόρο εξαιρούνται στην παράγραφο 2 µόνο οι µικροδιαφορές, λόγω της φύσης και του ύψους του αντικειµένου
των εκδικαζόµενων διαφορών, καθώς και οι περιπτώσεις
αποτροπής επικείµενου κινδύνου. Η ασφαλιστική δικλείδα της παρ. 3 παραµένει.
9. Άρθρο 115: Τέθηκε στην παράγραφο 2 η επιφύλαξη
των άρθρων 237 και 238, δεδοµένου ότι η τακτική διαδικασία στα µονοµελή και πολυµελή πρωτοδικεία είναι κατά κανόνα έγγραφη. Προς γενική ενίσχυση της έγγραφης διαδικασίας και στα ειρηνοδικεία, η κατάθεση έγγραφων προτάσεων είναι υποχρεωτική σύµφωνα µε τη
νέα παράγραφο 3 ενώπιον όλων των δικαστηρίων. Από
την υποχρέωση αυτή, λόγω του µικρού οικονοµικού αντικειµένου της διαφοράς και της εν γένει απλότητας των
υποθέσεων, εξαιρούνται οι µικροδιαφορές, στις οποίες
ούτως ή άλλως επιτρέπεται η παράσταση των διαδίκων
χωρίς την παρουσία πληρεξουσίων δικηγόρων.
10. Άρθρο 116 παράγραφος 2: Με τη διάταξη του άρθρου 116 παράγραφος 2, η οποία εντάσσεται συστηµατικά στο πλαίσιο των θεµελιωδών δικονοµικών αρχών, υπογραµµίζεται το στοιχείο της αυξηµένης ευθύνης των
διαδίκων, µε την καθιέρωση γνήσιας δικονοµικής υποχρέωσής τους να συµβάλλουν µε την εν γένει δικονοµική τους συµπεριφορά και ιδίως µε την επιµελή διεξαγωγή της δίκης, την εµπρόθεσµη επιχείρηση διαδικαστικών
πράξεων, την έγκαιρη προβολή ισχυρισµών και προσαγωγή αποδεικτικών µέσων στην επίσπευση της δίκης και
στην ταχεία επίλυση της διαφοράς.
11. Άρθρο 116A: Με το άρθρο 116Α εντάσσεται στις
θεµελιώδεις αρχές του δικονοµικού δικαίου και σε αντιστοιχία µε αλλοδαπές έννοµες τάξεις η υποχρέωση του
δικαστηρίου να ενθαρρύνει την προσφυγή των διαδίκων
στις εναλλακτικές µορφές επιλύσεως διαφορών και στη
διαµεσολάβηση. Η ρύθµιση αυτή αναλύεται στο άρθρο
214Γ.
12. Άρθρα 117, 118, 305, 630, 955 παράγραφος 2, 995,
παράγραφος 4: Προστέθηκαν στα υποχρεωτικά στοιχεία
που πρέπει να αναφέρονται στις εκθέσεις, στα δικόγραφα, στις δικαστικές αποφάσεις, στις διαταγές πληρω-

µής, στις κατασχετήριες εκθέσεις και στα αποσπάσµατα
αυτών, ο αριθµός φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ) και η ακριβής διεύθυνση των διαδίκων και των εν γένει συµµετεχόντων στη δικονοµική διαδικασία µερών. Σκοπός της
ρύθµισης αυτής είναι η ακριβής και επαρκής ταυτοποίηση τους, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια και η τυπικότητα της διαδικασίας και να διευκολύνεται η πραγµάτωση της αξίωσης του ενάγοντος και γενικότερα η ορθή
απονοµή της δικαιοσύνης. Ο ΑΦΜ είναι µοναδικός για
κάθε φυσικό και νοµικό πρόσωπο και δεν αλλάζει και ως
εκ τούτου το πρόσωπο αυτό προσδιορίζεται µε ασφάλεια. Η υποχρεωτική αναγραφή ισχύει για όλους τους
διαδίκους και τα υπόλοιπα πρόσωπα που είναι παρόντα
και συµπράττουν κατά τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων (άρθρο 117). Με αυτόν τον τρόπο ο ενάγων, αιτών
κ.λπ. θα υποχρεούται να αναφέρει στο εισαγωγικό της
δίκης δικόγραφο που καταθέτει το δικό του ΑΦΜ και τα
υπόλοιπα ως άνω αναγκαία στοιχεία, ο εναγόµενος, καθ’
ου στις προτάσεις, ανταγωγή, ανακοπή κ.λπ. τα δικά του
στοιχεία, τα οποία θα συµπεριληφθούν στην απόφαση
που θα εκδοθεί. Σε περιπτώσεις βέβαια ερηµοδικίας ή εκδόσεως διαταγής πληρωµής η αναγραφή των στοιχείων
του εναγοµένου και καθ’ ου αντίστοιχα θα πραγµατοποιηθεί, µόνο εάν τα στοιχεία αυτά είναι µε κάποιον τρόπο
γνωστά. Στις εκθέσεις αναγκαστικής κατάσχεσης και
στα αντίγραφα αυτών, η συµπλήρωση των παραπάνω
στοιχείων προσδιορισµού των διαδίκων είναι ευχερέστερη, καθόσον η αναγκαστική εκτέλεση επισπεύδεται µε εκτελεστό τίτλο, ο οποίος κατά κανόνα στηρίζεται σε δικαστική απόφαση ή διαταγή πληρωµής. Τέλος πρέπει να
σηµειωθεί ότι η υποχρεωτική αναγραφή του ΑΦΜ στις
παραπάνω περιπτώσεις διευκολύνει σηµαντικά την προάσπιση των δικαιωµάτων του Δηµοσίου, δεδοµένου ότι
οι αρµόδιες Δ.Ο.Υ. θα µπορούν να προσδιορίζουν µε µεγαλύτερη ευκολία τους πλειστηριασµούς, στους οποίους πρέπει να αναγγέλλονται.
13. Άρθρο 119: Προβλέπεται ρητά στην παράγραφο 1
ότι τα δικόγραφα περιέχουν τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδροµείου των πληρεξουσίων δικηγόρων. Παράλληλα διευκρινίζεται προς αποφυγή παρερµηνειών
στην παράγραφο 4 ότι µε ηλεκτρονικά µέσα µπορούν να
κατατεθούν όλα τα δικόγραφα (λ.χ. προτάσεις, προσθήκη-αντίκρουση) και όχι µόνο τα εισαγωγικά της δίκης,
καθώς και τα αποδεικτικά µέσα που επικαλούνται µε τις
προτάσεις τους οι διάδικοι.
14. Άρθρο 128: Καταργήθηκε η πρόβλεψη για επίδοση
των εγγράφων σε υπηρέτες, διότι η ορολογία αυτή είναι
απαξιωτική και δεν συµβαδίζει µε τις σηµερινές κοινωνικές δοµές και βελτιώθηκε νοµοτεχνικά η ρύθµιση. Σε περίπτωση απουσίας του παραλήπτη η επίδοση µπορεί να
γίνει σε οποιονδήποτε σύνοικο (εδώ εννοιολογικά εντάσσεται και το «υπηρετικό προσωπικό» της ισχύουσας
ρύθµισης), υπό τις σωρευτικές προϋποθέσεις ότι αυτός
είναι ενήλικος, έχει συνείδηση των πραττοµένων και δεν
συµµετέχει στη δίκη ως αντίδικος του παραλήπτη. Σκοπός της ρύθµισης αυτής είναι η διασφάλιση της εγκυρότητας των επιδόσεων και ως εκ τούτου έµµεσα το δικαίωµα της δικαστικής ακρόασης του διαδίκου, το οποίο υλοποιείται µε τη γνωστοποίηση του δικογράφου µέσω
της ασφαλέστερης κατά το δυνατό επίδοσης.
15. Άρθρο 147: Διορθώθηκαν οι παραποµπές στις νέες
λόγω της αναρίθµησης διατάξεις και προστέθηκαν στις
προθεσµίες που αναστέλλονται κατά το µήνα Αύγουστο,
σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 147, οι εξής
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γνήσιες δικονοµικές προθεσµίες ενέργειας που αφορούν την τακτική διαδικασία: α) του άρθρου 215 παράγραφος 2 (προθεσµία επίδοσης της αγωγής), β) του άρθρου 237 παράγραφος 1 (προθεσµία για την κατάθεση
προτάσεων, διαδικαστικών εγγράφων και αποδεικτικών
µέσων), γ) του άρθρου 238 παράγραφος 1 (προθεσµία
παρέµβασης, προσεπίκλησης, ανακοίνωσης, ανταγωγής
και παρέµβασης µετά από προσεπίκληση ή ανακοίνωση).
Η αναστολή αυτή των ιδιαίτερα στενών προθεσµιών που
προβλέπει η νέα τακτική διαδικασία, εξυπηρετεί τα συµφέροντα των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων
τους. Για τον ίδιο λόγο προστίθεται στις διατάξεις του
άρθρου 147 παράγραφος 2 και το άρθρο 997 παράγραφος 2, ως προς τις προθεσµίες επίδοσης αντιγράφου της
κατασχετήριας έκθεσης, οι οποίες επίσης αναστέλλονται κατά το µήνα Αύγουστο. Οι δικαστικές διακοπές που
διαρκούν από 1η Ιουλίου µέχρι 15 Σεπτεµβρίου αποτελούν λόγο αναστολής µόνο της προθεσµίας αναστολής
κατά της εκτέλεσης του (νέου) άρθρου 1011Α παράγραφος 2 εδάφιο γ΄, το οποίο συνιστά εξαιρετική ρύθµιση
και αφορά στον πλειστηριασµό πλοίων.
16. Άρθρο 148: Με τη νέα διατύπωση προβλέπεται δικονοµική δυνατότητα παράτασης των νόµιµων ή των δικαστικών προθεσµιών και από τον ίδιο τον δικαστή (χωρίς δηλαδή κοινή πράξη των διαδίκων), µετά από στάθµιση των περιστάσεων.
17. Άρθρο 190: Διευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις της
τακτικής διαδικασίας των άρθρων 237 και 238 ο κατάλογος των εξόδων υποβάλλεται µόνο µε τις προτάσεις και
όχι κατά τη διάρκεια της συζήτησης της παραγράφου 4
του άρθρου 237. Είναι αυτονόητο ότι οι αντιρρήσεις του
διαδίκου ως προς τον κατάλογο που υπέβαλε ο αντίδικος του µπορούν να υποβληθούν και µε την προσθήκη,
ώστε να παρέχεται πάντοτε χρόνος σε αυτόν να διατυπώσει τις αντιρρήσεις του.
18. Άρθρο 192: Γίνεται η ορθή παραποµπή στη νέα διαδικασία των περιουσιακών διαφορών των άρθρων 614
επ..
19. Άρθρα 204, 205, 232 παράγραφος 2: Στο άρθρο
205 αυξήθηκαν τα κατώτατα και τα ανώτατα όρια των
χρηµατικών ποινών (1.500-2.500 ευρώ), ούτως ώστε η
πάταξη της στρεψόδικης δικονοµικής συµπεριφοράς να
εξυπηρετείται επαρκέστερα. Σε όλες πλέον τις ρυθµίσεις τα χρηµατικά ποσά περιέρχονται στο Δηµόσιο ως
δηµόσιο έσοδο, το οποίο λαµβάνει γνώση για την επιβολή της χρηµατικής ποινής µε τη γνωστοποίηση της απόφασης που την διατάσσει, η οποία επιτυγχάνεται µε επιµέλεια της γραµµατείας του δικάζοντος δικαστηρίου.
20. Άρθρο 207 παράγραφος 2: Τροποποιείται η παράγραφος 2 του άρθρου 207 λόγω της θεσµοθέτησης νέου
Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013), ο οποίος δεν συµπεριέλαβε στις ρυθµίσεις του τις καταργούµενες περιπτώσεις.
ΙΙ. Βιβλίο δεύτερο - Διαδικασία στα πρωτοβάθµια δικαστήρια (Κεφάλαιο 1 έως 11)
1. Άρθρο 208: Καταργήθηκε η υποχρέωση απόπειρας
συµβιβασµού του ειρηνοδίκη, η οποία ούτως ή άλλως ως
lex imperfecta δεν συνοδευόταν από κυρώσεις σε περίπτωση µη τήρησής της. Δικαιολογητικός λόγος της κατάργησης είναι ο εξορθολογισµός της συµβιβαστικής επέµβασης του ειρηνοδίκη, η οποία εξετάζεται και εντάσσεται συστηµατικά στις αµέσως επόµενες διατάξεις του
κώδικα.

2. Άρθρο 209: Με την εισαγόµενη τροποποίηση και εν
όψει της κατάργησης του παλαιού άρθρου 208 και της εισαγωγής του άρθρου 214Β για τη δικαστική µεσολάβηση
στο πρωτοδικείο µε το ν. 4055/2012, η αίτηση συµβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς µπορεί να υποβληθεί µόνο στον αρµόδιο καθ’ ύλη και κατά τόπο ειρηνοδίκη.
3. Άρθρο 210: Με σκοπό την επιτάχυνση της δίκης, καταργήθηκε η δικονοµική εξουσία που παρεχόταν στον ειρηνοδίκη να αναβάλει τη συζήτηση για το συµβιβασµό ή
να ορίσει άλλη ηµεροµηνία για τη συµβιβαστική του επέµβαση. Συγχρόνως απαλείφθηκε η πρόβλεψη για απόπειρα του συµβιβασµού και λόγω της κατάργησης του
άρθρου 208.
4. Άρθρο 211: Με το άρθρο 14 παρ. 1 του ν. 2915/2001
καταργήθηκε ο όρκος ως αποδεικτικό µέσο. Μετά την
κατάργηση αυτή το άρθρο 211 ήταν ούτως ή άλλως ανεφάρµοστο και έπρεπε να καταργηθεί.
5. Άρθρα 212, 213: Λόγω της κατάργησης της απόπειρας για συµβιβασµό στα παλαιά άρθρα 208 και 210, η
γραµµατική διατύπωση των άρθρων 212 και 213 άλλαξε
αντίστοιχα.
6. Άρθρο 214Γ: Εισάγονται ειδικές ρυθµίσεις για το θεσµό της διαµεσολάβησης, ο οποίος µε το άρθρο 116Α εντάχθηκε για πρώτη φορά στις θεµελιώδεις αρχές του
δικονοµικού δικαίου.
7. Άρθρο 215 παρ. 2: Θεσπίζεται προθεσµία για την επίδοση της αγωγής στην τακτική διαδικασία στα πρωτοβάθµια δικαστήρια, η οποία καθορίζεται σε τριάντα (30)
ηµέρες από την κατάθεσή της αν ο εναγόµενος διαµένει
στην Ελλάδα και σε εξήντα (60) ηµέρες αν ο εναγόµενος ή κάποιος από τους οµοδίκους του διαµένει στην αλλοδαπή. Η διάταξη αυτή συνδυάζεται συστηµατικά µε τις
ρυθµίσεις των άρθρων 237 και 238, οι οποίες εισάγουν
τον κανόνα της έγγραφης διαδικασίας και εκµεταλλεύονται χρονικά προς εξυπηρέτηση της οικονοµίας της δίκης τον µέχρι σήµερα «νεκρό» χρόνο από την κατάθεση
της αγωγής και µέχρι τη συζήτησή της. Αν ο ενάγων δεν
εκπληρώσει το δικονοµικό αυτό βάρος, τότε η αγωγή θεωρείται ότι δεν ασκήθηκε και ως εκ τούτου δεν παράγει
δικονοµικές έννοµες συνέπειες. Οι ουσιαστικού δικαίου
συνέπειες βεβαίως διατηρούνται.
8. Άρθρο 226: Εν όψει των εξαιρετικά σηµαντικών συνεπειών της µη κατάθεσης προτάσεων στην τακτική διαδικασία ενώπιον των ειρηνοδικείων, των µονοµελών και
των πολυµελών πρωτοδικείων (ερηµοδικία των διαδίκων) και προς όφελος των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους, τίθεται ειδική πρόβλεψη στο άρθρο 226 παράγραφος 2 εδάφιο β΄ για τη σηµείωση µε επιµέλεια του γραµµατέα στο πρωτότυπο της αγωγής και
στα αντίγραφά της, της προθεσµίας κατάθεσης των προτάσεων, καθώς και ότι εκπρόθεσµες προτάσεις δεν λαµβάνονται υπόψη. Πρέπει να σηµειωθεί εδώ ότι η διάταξη
του άρθρου 226, πλην του ανωτέρω εδαφίου, δεν έχει εφαρµογή στην τακτική διαδικασία των άρθρων 237 και
238. Εφαρµόζεται στις λοιπές διαδικασίες του ΚΠολΔ
(ειδικές διαδικασίες των άρθρων 591 επ.,) και όπου γίνεται ρητή παραποµπή στη συγκεκριµένη διάταξη και πάντοτε υπό την επιφύλαξη ύπαρξης ειδικότερης ρύθµισης.
9. Άρθρο 228: Η επιφύλαξη για διαφορετική ρύθµιση,
τέθηκε πρωτίστως για τις ειδικότερες διατάξεις των άρθρων 237 και 238.
10. Άρθρο 232: Επεκτείνεται και εξειδικεύεται η κατ’
άρθρο 232 εξουσία του δικαστηρίου να ζητήσει προσκο-
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µιδή εγγράφων από τους διαδίκους ή, πλέον, και από τρίτους. Η διάταξη αυτή, η οποία υπήρχε εξαρχής στον
ΚΠολΔ (από το 1968), είχε ως αποδέκτες της διαταγής
τους διαδίκους να προσκοµίσουν έγγραφα που βρίσκονται στην κατοχή τους (αδιακρίτως). Συνεπώς υπόχρεος
ήταν και είναι και ο αντίδικος αυτού που φέρει το βάρος
απόδειξης ενός ισχυρισµού. Η διάταξη περιέχει αντίστοιχη ρύθµιση µε αυτή του άρθρου 142ZPO (γερµανικός ΚΠολΔ). Τυχόν άρνηση των διαδίκων ή των τρίτων
να εκπληρώσουν τη γνήσια αυτή δικονοµική υποχρέωσή
τους, εκτιµάται µεν ελεύθερα από το δικαστήριο, αλλά επιφέρει ως κύρωση την καταδίκη τους στα δικαστικά έξοδα και σε χρηµατική ποινή, υπέρ του Δηµοσίου, το οποίο λαµβάνει γνώση της καταδίκης µε τη γνωστοποίηση
της σχετικής απόφασης (µε επιµέλεια της γραµµατείας).
11. Άρθρα 237 και 238: 1. Όπως και κατά τον ισχύοντα
ΚΠολΔ, η αγωγή ασκείται µε κατάθεση στη γραµµατεία
του δικαστηρίου (άρθρο 215) και επίδοση στον εναγόµενο, η οποία λαµβάνει χώρα µέσα σε προθεσµία τριάντα
ηµερών και κατά περίπτωση εξήντα από την κατάθεσή
της. Αφετηρία και σταθερό σηµείο όλων των διαδικαστικών πράξεων των µερών της έννοµης σχέσης της δίκης
αποτελεί σύµφωνα µε την προτεινόµενη ρύθµιση η κατάθεση της αγωγής. Το χρονικό αυτό σηµείο προκρίθηκε από τη Νοµοπαρασκευαστική Επιτροπή ως ασφαλέστερο
και απλούστερο για τους διαδίκους και το δικαστήριο για
τον υπολογισµό των περαιτέρω (αποκλειστικών) προθεσµιών σε σχέση µε αυτό της επίδοσης της αγωγής. Αν η
αγωγή δεν επιδοθεί µέσα στην παραπάνω προθεσµία,
θεωρείται ως µη ασκηθείσα και ως εκ τούτου δεν παράγει δικονοµικές έννοµες συνέπειες (άρθρο 215 παρ. 2).
2. Όπως έχει ήδη αναφερθεί ανωτέρω στο γενικό µέρος
της παρούσας, µέσα σε εκατό ή κατά περίπτωση εκατόν
τριάντα ηµέρες από την κατάθεση της αγωγής οι διάδικοι φέρουν το δικονοµικό βάρος να καταθέσουν στον
αρµόδιο υπάλληλο της γραµµατείας τις προτάσεις τους
µε τις οποίες προβάλλουν τους ισχυρισµούς τους (µέσα
επίθεσης και άµυνας), και να προσκοµίσουν όλα τα αποδεικτικά µέσα και τα διαδικαστικά έγγραφα που επικαλούνται µε αυτές (άρθρο 237 παρ. 1). Μέσα στις επόµενες δεκαπέντε ηµέρες γίνονται οι αµοιβαίες αντικρούσεις µε προσθήκη στις προτάσεις. Με την παρέλευση και
αυτής της προθεσµίας κλείνει ο φάκελος της δικογραφίας. Εκπρόθεσµες προτάσεις και προσθήκες δεν λαµβάνονται υπόψη (άρθρο 237 παρ. 2). 3. Μέσα σε δεκαπέντε ηµέρες από το κλείσιµο του φακέλου της δικογραφίας µε πράξη του προέδρου του τριµελούς συµβουλίου
ή του αρµόδιου δικαστή και σύµφωνα µε τις προβλέψεις
του κανονισµού του δικαστηρίου, ορίζεται ο δικαστής και
για τις υποθέσεις αρµοδιότητας του πολυµελούς πρωτοδικείου η σύνθεση του δικαστηρίου για την εκδίκαση της
υπόθεσης, καθώς και ο εισηγητής. Συγχρόνως ορίζεται
ηµέρα και ώρα συζήτησης στο ακροατήριο σε χρόνο όχι
µεγαλύτερο των τριάντα ηµερών από την παρέλευση
της αµέσως πιο πάνω δεκαπενθήµερης προθεσµίας ή
στον απολύτως αναγκαίο χρόνο, εάν ο προβλεπόµενος
από τον κανονισµό του δικαστηρίου αριθµός υποθέσεων,
που ανατίθεται σε κάθε δικαστή, καλυφθεί. Η Νοµοπαρασκευαστική Επιτροπή επέλεξε τη συγκεκριµένη γραµµατική διατύπωση («στον απολύτως αναγκαίο χρόνο»), για
να τονίσει και να υποδείξει την αναγκαιότητα προσδιορισµού της συζήτησης της υπόθεσης, κατά απόλυτη προτεραιότητα στην πρώτη δυνατή δικάσιµο. Η εγγραφή της
υπόθεσης στο οικείο πινάκιο, το οποίο µπορεί να τηρεί-

ται και ηλεκτρονικά, γίνεται µε πρωτοβουλία του γραµµατέα και ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων. Η πρόβλεψη για ηλεκτρονική τήρηση τόσο του πινακίου, όσο
και της καταχώρισης της διάταξης για επανάληψη της
συζήτησης, έγινε -σε αρµονία µε τις ειδικές διατάξεις
του ΚΠολΔ για ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφωνπρος εξυπηρέτηση και αποφυγή ταλαιπωρίας των πληρεξουσίων δικηγόρων για «επιτόπιο» έλεγχο των σχετικών
έντυπων βιβλίων. Η υλοποίηση της πρόβλεψης αυτής είναι και εύκολη µε τα σηµερινά τεχνολογικά µέσα, αλλά
και επιβεβληµένη στη σύγχρονη εποχή της ηλεκτρονικής
πληροφόρησης και της ευρείας χρήσης του διαδικτύου.
4. Στη δικάσιµο αυτή δεν εξετάζονται µάρτυρες και η υπόθεση συζητείται και χωρίς την παρουσία των διαδίκων
ή των πληρεξουσίων δικηγόρων τους. Όπως έχει ήδη τονιστεί παραπάνω στο γενικό µέρος της παρούσας, η «τυπική» αυτή συζήτηση προβλέφθηκε προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες της αρχή της δηµοσιότητας των συνεδριάσεων του δικαστηρίου που προστατεύεται συνταγµατικά από το άρθρο 93 του Συντάγµατος, αλλά και
για να παρασχεθεί η δυνατότητα ενέργειας ορισµένων
διαδικαστικών πράξεων, όπως είναι η βίαια διακοπή της
δίκης (άρθρο 287), ο δικαστικός συµβιβασµός (άρθρο
293) και η παραίτηση από το δικαίωµα της αγωγής (άρθρο 296). Αναβολή της συζήτησης, κατά το άρθρο 241
δεν είναι επιτρεπτή. Ως εκ τούτου το άρθρο 241 το οποίο
παρέµεινε στο προτεινόµενο σχέδιο του ΚΠολΔ, καθόσον εξυπηρετεί άλλες διαδικασίες, στις οποίες η αναβολή είναι επιτρεπτή (λ.χ. στις ειδικές διαδικασίες) δεν εφαρµόζεται εδώ. Σε αντιδιαστολή, οι λόγοι αναβολής
των άρθρων 265 (αναβολή της συζήτησης σε περίπτωση
πρόωρης αγωγής κατά κληρονόµου) και 266 (αναβολή
της συζήτησης λόγω προσεπίκλησης), εφαρµόζονται και
προβάλλονται νόµιµα και στη διαδικασία του άρθρου 237
µε την έκδοση της αντίστοιχης µη οριστικής απόφασης,
όπως και κατά το ισχύον δικονοµικό σύστηµα. Οµοίως
πεδίο εφαρµογής έχουν και τα άρθρα 247 επ.. Η µη εφαρµογή του άρθρου 241 στην τακτική διαδικασία προκρίθηκε από τη Νοµοπαρασκευαστική Επιτροπή για λόγους επιτάχυνσης της δίκης και πάταξης παρελκυστικών
τακτικών, ιδιαίτερα συνηθισµένων κατά το µέχρι σήµερα
ισχύον δικονοµικό σύστηµα, όπου αναβολές χορηγούνταν (και συχνά πέραν της µιας), χωρίς οποιονδήποτε έλεγχο της βασιµότητας του αιτήµατος. Άλλωστε η χορήγηση αναβολής δεν είναι συµβατή µε το προτεινόµενο
σύστηµα των άρθρων 237 και 238, σύµφωνα µε το οποίο,
όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οι προτάσεις έχουν ήδη
κατατεθεί και ο φάκελος της δικογραφίας έχει κλείσει.
Να σηµειωθεί εδώ ότι αν υπάρχουν περιστάσεις που θα
δικαιολογούσαν την αναβολή της συζήτησης, οι διάδικοι
επαρκώς προστατεύονται µε τη δικονοµική δυνατότητα
παράτασης της προθεσµίας κατά το άρθρο 148, η οποία
πλέον µπορεί να δοθεί και αυτεπαγγέλτως από τον δικαστή. 5. Μετά την ανωτέρω (τυπική) συζήτηση εκδίδεται η
οριστική απόφαση µε βάση τα στοιχεία του φακέλου της
δικογραφίας (άρθρο 237 παρ. 4 και 5 ΚΠολΔ). Αν από τη
µελέτη του φακέλου της δικογραφίας, το δικαστήριο δεν
µπορεί να αποφασίσει επί της ουσίας της υπόθεσης και
να σχηµατίσει πλήρη δικανική πεποίθηση και κρίνει προς
την κατεύθυνση αυτή απολύτως αναγκαία την εµµάρτυρη απόδειξη, τότε µε απλή διάταξη του δικαστηρίου, ως
ειδική πρόβλεψη, διατάσσεται η επανάληψη της συζήτησης στο ακροατήριο σε χρόνο όχι συντοµότερο των δεκαπέντε ηµερών, για την εξέταση των µαρτύρων (ενός
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από κάθε πλευρά) ενώπιον του ήδη ορισµένου δικαστή,
στον τόπο και στην ηµέρα και ώρα που ορίζεται µε τη
διάταξη αυτή µέσα στο ίδιο δικαστικό έτος, εκτός εάν
αυτό είναι χρονικά αδύνατο. Αυτονόητο είναι ότι στην
περίπτωση των πολυµελών συνθέσεων, η διάταξη, η οποία εκδίδεται από τον πρόεδρο του δικαστηρίου, ακολουθεί κατόπιν διασκέψεως. Ο ήδη ορισµένος δικαστής,
κατά την πρόβλεψη της συγκεκριµένης διάταξης, είναι
αυτός που έχει οριστεί παραπάνω (βλ. άρθρο 237 παρ. 4
εδάφια α΄ και β΄) για την εκδίκαση της υπόθεσης και η
δικογραφία, την οποία αυτός έχει χρεωθεί, τον ακολουθεί µέχρι την έκδοση της απόφασης. 6. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης των µαρτύρων θεωρείται συντελεσµένη και η επανάληψη της συζήτησης (άρθρο 237 παρ. 6 ΚΠολΔ). Δεν αποκλείεται η επανάληψη
της συζήτησης, σύµφωνα µε τη γενική διάταξη του άρθρου 254, η οποία µπορεί να έχει και ως αντικείµενο τη
διενέργεια αυτοψίας, πραγµατογνωµοσύνης ή εξέτασης
των διαδίκων και ενδεχοµένως, µαζί µε αυτά, την εξέταση µαρτύρων στο ακροατήριο. Μέσα σε οκτώ εργάσιµες
ηµέρες από την εξέταση των µαρτύρων οι διάδικοι δικαιούνται µε προσθήκη να προβούν σε αξιολόγηση των αποδείξεων αυτών. Νέοι ισχυρισµοί και νέα αποδεικτικά
µέσα δεν λαµβάνονται υπόψη και δεν κατατίθενται νέες
προτάσεις ή προσθήκη. Μετά την περάτωση της δίκης οι
διάδικοι οφείλουν να αναλάβουν όλα τα σχετικά έγγραφα τους. Ο γραµµατέας βεβαιώνει στις προτάσεις κάθε
διαδίκου ότι ανέλαβε τα έγγραφα του (άρθρο 237 παράγραφοι 7 και 8). 7. Κατά το άρθρο 238, παρεµβάσεις,
προσεπικλήσεις, ανακοινώσεις και ανταγωγές κατατίθενται και επιδίδονται σε όλους τους διαδίκους µέσα σε εξήντα ηµέρες από την κατάθεση της αγωγής. Παρεµβάσεις µετά από προσεπίκληση ή ανακοίνωση κατατίθενται
και επιδίδονται σε όλους τους διαδίκους, µέσα σε ενενήντα ηµέρες από την κατάθεση της αγωγής. Οι παραπάνω
προθεσµίες παρατείνονται κατά τριάντα ηµέρες για όλους τους διάδικους αν ο αρχικός εναγόµενος ή κάποιος
από τους οµοδίκους του διαµένει στο εξωτερικό ή είναι
άγνωστης διαµονής. Η κατάθεση των προτάσεων και της
προσθήκης σε αυτές, γίνεται και στην τελευταία περίπτωση µέσα στις προθεσµίες των παραγράφων 1 και 2
του άρθρου 237. Μέσα στην προθεσµία της κατάθεσης
των προτάσεων προσκοµίζονται και όλα τα επικαλούµενα µε αυτές αποδεικτικά µέσα και διαδικαστικά έγγραφα.
12. Άρθρο 244: Καταργήθηκε από τη Νοµοπαρασκευαστική Επιτροπή λόγω της µη εφαρµογής του.
13. Άρθρο 254: Εισάγεται στην παρ. 1 του άρθρου 254
ειδική ρύθµιση, ώστε να καθίσταται δυνατή κατά την τακτική διαδικασία των άρθρων 237 και 238, όπου η συζήτηση στο ακροατήριο είναι «τυπική», η εξέταση των διαδίκων ή η διενέργεια αυτοψίας ή πραγµατογνωµοσύνης,
όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο από το δικαστήριο. Σε
συµπλήρωση της ρύθµισης αυτής και µε σκοπό την οικονοµία της δίκης προστίθεται νέο τέταρτο εδάφιο στην ίδια παράγραφο, ώστε σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο
από το δικαστήριο και να καταφύγει σε κάποιο από τα
παραπάνω αποδεικτικά µέσα, αλλά και να εξετάσει µάρτυρα κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 237 παρ.
6, να το πράξει αυτό «uno actu» µε την απόφαση για την
επανάληψη της συζήτησης και να µην απαιτείται ξεχωριστή διάταξη του δικαστή.
14. Άρθρο 260 παράγραφοι 2 και 3: Στο άρθρο 260
παρ. 2 ρυθµίζονται οι συνέπειες της µη κανονικής συµµετοχής όλων των διαδίκων στη δίκη που διεξάγεται κατά

την τακτική διαδικασία ενώπιον του ειρηνοδικείου, του
µονοµελούς ή του πολυµελούς δικαστηρίου. Διευκρινίζεται εδώ ότι µη κανονική συµµετοχή µε συνέπεια τη µαταίωση της υπόθεσης, αποτελεί η µη κατάθεση ή η µη εµπρόθεσµη κατάθεση προτάσεων από όλους τους διαδίκους. Αντίθετα η µη κανονική συµµετοχή κάποιου µόνο
από τους διαδίκους επιφέρει κατά περίπτωση τις συνέπειες της ερηµοδικίας κατά τα ειδικότερα στα άρθρα 271
επ. προβλεπόµενα. Με σκοπό επίσης, την εκκαθάριση
των πινακίων από τις αδρανείς υποθέσεις, την ταχεία επίλυση της διαφοράς και την εξυπηρέτηση της ασφάλειας του δικαίου ορίζεται ότι αν εντός εξήντα ηµερών από
τη µαταίωση δεν γίνει (από τον επιµελέστερο διάδικο)
νέος προσδιορισµός για τη συζήτηση της υπόθεσης, τότε η αγωγή θεωρείται ως µη ασκηθείσα και ως εκ τούτου
δεν παράγει (δικονοµικού δικαίου) συνέπειες. Ο χρόνος
µε βάση τον οποίον υπολογίζεται η προθεσµία των εξήντα ηµερών είναι ο χρόνος της τυπικής συζήτησης της αγωγής (άρθρο 237 παράγραφοι 4), κατά την οποία και κηρύσσεται η µαταίωση. Ως προσδιορισµός της συζήτησης
νοείται η κατάθεση της κλήσης για τη νέα συζήτηση, η οποία µπορεί να γίνει και µε ηλεκτρονικά µέσα, κατ’ εφαρµογή του άρθρου 119 παρ. 4. Οι προθεσµίες επίδοσης
της κλήσης και κατάθεσης των προτάσεων και της προσθήκης είναι αυτές των άρθρων 215 παρ. 2 και 237 παρ.
1 και 2, τα οποία εφαρµόζονται αναλόγως. Οι υπόλοιπες
διαδικαστικές πράξεις που πρέπει να ακολουθήσουν και
οι προθεσµίες που πρέπει να τηρηθούν ορίζονται στο άρθρο 215 παρ. 2. Έτσι η κλήση πρέπει να επιδοθεί εντός
προθεσµίας τριάντα ή εξήντα ηµερών από τον προσδιορισµό της νέας συζήτησης και οι διάδικοι υποχρεούνται
να καταθέσουν προτάσεις εντός της προθεσµίας εκατό ή
εκατόν τριάντα ηµερών από την ηµεροµηνία κατάθεσης
της κλήσης αντίστοιχα. Η κατάθεση της αίτησης µπορεί
να γίνει και µε ηλεκτρονικά µέσα, όπως προβλέπεται για
το εισαγωγικό της δίκης και τα υπόλοιπα δικόγραφα.
15. Άρθρο 263: Τα διαδικαστικά κωλύµατα του άρθρου
263 µπορούν προταθούν µόνο µε τις προτάσεις στις περιπτώσεις των άρθρων 237 και 238, διαφορετικά είναι απαράδεκτα. Ο περιορισµός αυτός τέθηκε, λόγω της διαδικαστικής εξέλιξης της έγγραφης διαδικασίας, στην οποία αφενός τα µέσα επίθεσης και άµυνας των διαδίκων
προτείνονται µε τις προτάσεις, αφετέρου η συζήτηση
του άρθρου 237 παρ. 6 είναι «τυπική».
16. Άρθρο 268 παρ. 4: Ρητά ορίζεται ότι η ανταγωγή ασκείται µόνο µε χωριστό δικόγραφο και όχι µε τις προτάσεις.
17. Άρθρα 271-277: Τροποποιήθηκαν οι διατάξεις για
την ερηµοδικία των διαδίκων (και τρίτων που ενδεχοµένως συµµετέχουν στη δίκη), ώστε να εναρµονιστούν µε
τη νέα έγγραφη διαδικασία των άρθρων 237 και 238. Επαναλαµβάνεται εδώ ότι ως κανονική συµµετοχή στη δίκη νοείται στην τακτική διαδικασία η (εµπρόθεσµη) κατάθεση προτάσεων και σηµειώνεται ότι η διατήρηση της
κλήσης στο άρθρο 271 αφορά τις περιπτώσεις που υπάρχει κλήση προς συζήτηση (ειδικές διαδικασίες, προσδιορισµός νέας συζήτησης µε κλήση σύµφωνα µε το άρθρο
260 παρ. 2, προσδιορισµός της επανάληψης της συζήτησης, σύµφωνα µε το άρθρο 254 κ.ο.κ). Ερηµοδικία του ενάγοντος, δηλαδή µη κανονική συµµετοχή αυτού στη δίκη, έχει ως συνέπεια την απόρριψη της αγωγής (άρθρο
272 παρ. 1). Αν ο εναγόµενος δεν λάβει µέρος κανονικά
στη δίκη, το δικαστήριο εξετάζει αυτεπαγγέλτως, αν η αγωγή (και η κλήση για συζήτηση, όπου αυτή προβλέπε-

14
ται) επιδόθηκαν σε αυτόν νόµιµα και εµπρόθεσµα. Αν η
αγωγή και η κλήση για συζήτηση δεν επιδόθηκαν νόµιµα
και εµπρόθεσµα, η αγωγή θεωρείται ως µη ασκηθείσα.
Διαφορετικά συζητεί την υπόθεση ερήµην του εναγοµένου (άρθρα 271 παρ. 1 και 2).
18. Άρθρο 286: Στην αρχή του άρθρου αυτού γίνεται αναφορά απλώς στη συζήτηση, έτσι ώστε να περιληφθεί
και η «τυπική» συζήτηση των άρθρων 237 και 238.
19. Άρθρο 287: Με την προσθήκη που έγινε στο άρθρο
287, η βίαιη διακοπή της δίκης µπορεί έγκυρα να γνωστοποιηθεί στον αντίδικο και µε τις προτάσεις. Μολονότι
οι προτάσεις δεν επιδίδονται, ο αντίδικος λαµβάνει γνώση αυτών και του λόγου διακοπής της δίκης που περιλαµβάνουν. Η ρύθµιση αυτή εξυπηρετεί κατά κύριο λόγο
τη νέα έγγραφη διαδικασία των άρθρων 237 και 238, όπου στην τυπική συζήτηση του άρθρου 237 η παρουσία
των διαδίκων και των πληρεξούσιων δικηγόρων τους δεν
είναι αναγκαία. Μπορεί βέβαια οι διάδικοι να παρασταθούν στο ακροατήριο κατά την τυπική συζήτηση και να
γνωστοποιήσουν εκεί το λόγο της διακοπής.
20. Άρθρο 293: Λόγω της πρόβλεψης εισηγητή δικαστή στη διαδικασία των άρθρων 237 και 238, ο δικαστικός συµβιβασµός µπορεί να γίνει και ενώπιον του εισηγητή δικαστή.
21. Άρθρα 294 και 297: Η παραίτηση από το δικόγραφο
της αγωγής και από το δικαίωµα που ασκείται µε αυτήν
έγκυρα πραγµατοποιείται και µε τις προτάσεις, µολονότι
αυτές δεν επιδίδονται (όπως τα δικόγραφα) στον αντίδικο. Με τη ρύθµιση αυτή επιλύεται νοµοθετικά το ζήτηµα
που είχε διχάσει τη θεωρία και τη νοµολογία αν είναι έγκυρη η παραίτηση που γίνεται µε τις προτάσεις.
22. Άρθρο 305: Διαγράφηκε το επάγγελµα από τα υποχρεωτικώς αναγραφόµενα στη δικαστική απόφαση στοιχεία των διαδίκων. Η ρύθµιση αυτή έχει περιπέσει σε αχρησία αφού σχεδόν ποτέ δεν αναφέρεται το στοιχείο
αυτό στις δικαστικές αποφάσεις, ενώ η αναγραφή του επαγγέλµατος σε τίποτα δεν προσθέτει στην ταυτοποίηση των διαδίκων που είναι αναγκαία για την ορθή απονοµή της δικαιοσύνης.
23. Άρθρο 317 παρ. 3: Επέρχεται η αναγκαία αναδιατύπωση, ώστε να καλύπτονται και οι περιπτώσεις των άρθρων 237 και 238.
ΙΙΙ. Βιβλίο δεύτερο – Διαδικασία στα πρωτοβάθµια δικαστήρια (Κεφάλαιο 12 απόδειξη).
1. Άρθρο 340: Σύµφωνα µε τη µέχρι σήµερα ισχύουσα
διάταξη του άρθρου 270 παρ. 2 «το δικαστήριο λαµβάνει
υπόψη τα αποδεικτικά µέσα που πληρούν τους όρους
του νόµου, σύµφωνα µε την προβλεπόµενη αποδεικτική
του καθενός. Συµπληρωµατικά µπορεί να λαµβάνει υπόψη και να εκτιµά ελεύθερα και αποδεικτικά µέσα που δεν
πληρούν τους όρους του νόµου, µε την επιφύλαξη των
άρθρων 393 και 394». Η νόθευση αυτή που πραγµατοποιείται στο δεύτερο εδάφιο της παραπάνω διάταξης στο
σύστηµα της αυστηρής απόδειξης που καθιερώνει το
πρώτο εδάφιο, µε την πρόβλεψη της «συµπληρωµατικότητας» ερµηνεύθηκε από τη θεωρία ποικιλοτρόπως. Κατά µια άποψη λαµβάνονται υπόψη µόνο τα αποδεικτικά
µέσα του άρθρου 339 και αν ο δικαστής δεν σχηµατίσει
πλήρη δικανική πεποίθηση από αυτά, τότε και τα µη πληρούντα. Κατά µια άλλη άποψη κρατούσα και στη νοµολογία λαµβάνονται υπόψη σωρευτικά και παράλληλα µε τα
επώνυµα αποδεικτικά µέσα του άρθρου 339. Η Νοµοπαρασκευαστική Επιτροπή τάχθηκε υπέρ της δεύτερης από

τις ανωτέρω θέσεις, η οποία δέχεται πληρούντα και µη
πληρούντα αποδεικτικά µέσα σωρευτικά. Έτσι στο άρθρο
340 προστίθεται η παράγραφος 1 στην οποία επαναδιατυπώνεται η παράγραφος 2 του παλαιού άρθρου 270, ώστε να µην δηµιουργούνται προβλήµατα κατά την ερµηνεία και την εφαρµογή της. Το δικαστήριο λαµβάνει υπόψη του τα αποδεικτικά µέσα που πληρούν τους όρους
του νόµου και αξιολογεί αυτά κατά την αποδεικτική δύναµη που έχει το καθένα σύµφωνα µε τον νόµο. Λαµβάνει όµως υπόψη του σωρευτικά και παράλληλα και αποδεικτικά µέσα που δεν πληρούν τους όρους του νόµου,
µε τις εξαιρέσεις που ισχύουν για το µη επιτρεπτό της
εµµάρτυρης απόδειξης, τα οποία και εκτιµά ελεύθερα.
2. Άρθρο 370: Γίνεται αναρίθµιση των παραγραφων 2
και 3 σε 1 και 2 αντίστοιχα µετά την κατάργηση της
παραγράφου 1 από το άρθρο 14 παράγραφος 1 του
ν. 2915/2001.
3. Άρθρο 393: Συγχωνεύονται στην παράγραφο 1 οι
παράγραφοι 1 και 3 και η παλιά παράγραφος 3 αναριθµείται σε 2. Επίσης, αυξάνεται το χρηµατικό όριο του µη
επιτρεπτού της εµµάρτυρης απόδειξης από 20.000 σε
30.000 ευρώ.
4. Άρθρο 394: Γίνεται σαφέστερο ότι το άρθρο αυτό αποτελεί εξαιρετική ρύθµιση.
5. Άρθρο 396: Με το άρθρο 396, το οποίο είχε καταργηθεί µε το άρθρο 14 παρ. 1 του ν. 2915/2001 προβλέπεται, -µε την επιφύλαξη των οριζοµένων στα άρθρα 237
και 238, τα οποία περιλαµβάνουν ειδικές ρυθµίσεις για
την εµµάρτυρη απόδειξη- ότι το δικαστήριο υποχρεούται
να εξετάσει έναν τουλάχιστον µάρτυρα από τους προτεινόµενους από κάθε πλευρά. Σε περίπτωση οµοδικίας
µπορεί να εξετασθεί µάρτυρας από κάθε οµόδικο εφόσον το δικαστήριο κρίνει ότι υφίστανται µεταξύ των οµοδίκων διαφορετικά συµφέροντα. Η τελευταία αυτή περίπτωση ισχύει και για τη διαδικασία των άρθρων 237 και
238 και για το λόγο αυτόν δεν τίθεται η σχετική επιφύλαξη και στο εδάφιο αυτό της διάταξης.
6. Άρθρο 400: Στο άρθρο 400 καταργείται η παράγραφος 3 και έτσι µπορεί να εξετάζονται ως µάρτυρες και
πρόσωπα που έχουν συµφέρον από τη δίκη, των οποίων
βέβαια η κατάθεση σταθµίζεται από το δικαστήριο.
7. Άρθρα 421-424: Με τα νέα άρθρα 421-424 προβλέπεται µε αναλυτικές ρυθµίσεις το επώνυµο αποδεικτικό
µέσο των ενόρκων βεβαιώσεων, το οποίο προστέθηκε
στον κατάλογο του άρθρου 339 µε το άρθρο 36 του
ν. 3994/2011. Με τις διατάξεις αυτές προβλέπεται: α) ότι
οι ένορκες βεβαιώσεις, µέχρι πέντε τον αριθµό, συντάσσονται από ειρηνοδίκη ή συµβολαιογράφο προαποδεικτικά, β) απαιτείται προηγούµενη (προ 2 ηµερών) κλήτευση
του αντιδίκου µε το περιεχόµενο που ορίζει το άρθρο
422, γ) µπορούν κατά την εξέταση των ενόρκως βεβαιούντων να παρίστανται οι διάδικοι και σε περίπτωση που
προβάλλουν ενστάσεις καταχωρίζονται µεν στο προοίµιο της βεβαίωσης, αλλά κρίνονται από το δικαστήριο
στο οποίο θα υποβληθούν, δ) οι όροι και περιορισµοί που
ισχύουν για τους µάρτυρες στις διατάξεις των άρθρων
393, 394, 398 παρ. 2, 399, 400, 402, 405, 407, 408, 409
παρ. 2, 411 και 413 εφαρµόζονται ανάλογα και στους ενόρκως βεβαιούντες. Σε περίπτωση τέλος που δεν τηρηθούν όλες οι ανωτέρω διατυπώσεις δεν λαµβάνονται υπόψη από το δικαστήριο ούτε στην έµµεση απόδειξη. Οι
ένορκες βεβαιώσεις διαδραµατίζουν βασικό ρόλο και
στην αποδεικτική διαδικασία των άρθρων 237 και 238, αφού ως µάρτυρας σε περίπτωση που κριθεί αναγκαία η
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εµµάρτυρη απόδειξη καλείται ένας (από κάθε πλευρά) από τους ενόρκως βεβαιώσαντες. Με αυτόν τον τρόπο,
προσδοκάται ότι θα αναβαθµιστεί παράλληλα και το ουσιαστικό περιεχόµενο των ενόρκων βεβαιώσεων και θα
µειωθούν οι περιπτώσεις ψευδορκίας, αφού πλέον αυτός
που την παρέχει γνωρίζει ότι η αξιοπιστία της µαρτυρίας
του ενδέχεται να υποβληθεί σε προφορικό έλεγχο εκ µέρους του δικαστή.
8. Άρθρο 461: Λόγω της υποχρεωτικής κατάθεσης
προτάσεων σε όλα τα δικαστήρια (βλ. άρθρο 115 παράγραφος 3) καταργείται η δικονοµική δυνατότητα προφορικής υποβολής της ένστασης πλαστογραφίας.
9. Άρθρο 468: Με την τροποποίηση που επέρχεται
στην παράγραφο 1 γίνεται σαφές ότι δεν επιτρέπεται
πλέον προφορική άσκηση της αγωγής ενώπιον του ειρηνοδικείου για µικροδιαφορές. Αν και η κατάθεση προτάσεων στις µικροδιαφορές δεν είναι υποχρεωτική, κατά
τη νέα διατύπωση του άρθρου 115 παράγραφος 3, σε περίπτωση που ο διάδικος επιλέξει να καταθέσει προτάσεις
θα το πράξει το αργότερο κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο.
10. Άρθρο 472: Το άρθρο 472 που προέβλεπε τη δικονοµική δυνατότητα αντιπροσώπευσης του διαδίκου από
συγκεκριµένα πρόσωπα καταργείται.
11. Άρθρο 484: Τροποποιείται, λόγω της κατάργησης
της περίληψης της κατασχετήριας έκθεσης.
ΙV. Βιβλίο τρίτο - Ένδικα µέσα και ανακοπές (Κεφάλαια
1 έως 6).
1. Άρθρο 495 παρ. 3: Αναγκαία συνέπεια της κατάργησης της προφορικής άσκησης αγωγών κ.λπ. στο ειρηνοδικείο, αποτελεί η κατάργηση της προφορικής άσκησης ένδικων µέσων κατά των αποφάσεων των ειρηνοδικείων, η
οποία προβλεπόταν στην παράγραφο 3 του άρθρου 495.
2. Άρθρο 495 παράγραφος 4: Γίνονται οι κατάλληλες
προσαρµογές στην αρίθµηση.
3. Άρθρο 498 παράγραφος 2: Έγινε σύντµηση των
προπαρασκευαστικών προθεσµιών κλήτευσης των διαδίκων σε εναρµόνιση µε τις αντίστοιχες προθεσµίες του
άρθρου 228. Οι προθεσµίες αυτές κρίνονται επαρκείς,
λαµβανοµένου υπόψη ότι ακόµα και στην περίπτωση εφέσεως σε απόφαση που εκδόθηκε ερήµην στον πρώτο
βαθµό, οι προτάσεις κατατίθενται έως την έναρξη της
συζήτησης.
4. Άρθρα 518 παράγραφος 2 και 564 παράγραφος 3: Η
µεταβολή της καταχρηστικής τριετούς προθεσµίας των
άρθρων 518 παράγραφος 2 και 564 παράγραφος 3 για
την άσκηση έφεσης και αναίρεσης αντίστοιχα στις περιπτώσεις µη επίδοσης της απόφασης, έγινε διότι η Νοµοπαρασκευαστική Επιτροπή θεώρησε ότι η προθεσµία των
τριών ετών υπήρξε υπερβολικά µεγάλη και έπρεπε να
περιορισθεί σε διετή για την ταχεία περάτωση των δικών.
5. Άρθρο 524: Στο άρθρο 524 η προσαρµογή κατέστη
αναγκαία µετά τις µεταβολές στην τακτική διαδικασία ενώπιον των πρωτοβάθµιων δικαστηρίων. Η προφορική
συζήτηση είναι υποχρεωτική µόνο στην περίπτωση ερηµοδικίας του άρθρου 528. Σε µια τέτοια περίπτωση δεν έχει εφαρµογή το άρθρο 237, αλλά οι προτάσεις κατατίθενται έως την έναρξη της συζήτησης και η προσθήκη εντός του τριηµέρου, όπως ισχύει και στην περίπτωση της
κατ’ αντιµωλίαν διεξαγωγής της πρωτοβάθµιας δίκης
στις ειδικές διαδικασίες. Στην παράγραφο 3 επανέρχεται
η παλαιότερη διατύπωση.

6. Άρθρο 527: Στο άρθρο 527 η προσαρµογή, αναφορικά µε τους πραγµατικούς ισχυρισµούς στη δευτεροβάθµια δίκη, κατέστη αναγκαία µετά την κατάργηση του άρθρου 269, οι διατάξεις του οποίου επαναφέρθηκαν στο
άρθρο αυτό. Στην τακτική διαδικασία των άρθρων 237 και
238 το χρονικό σηµείο για την παραδεκτή προβολή οψιγενών ισχυρισµών είναι αυτό της παρέλευσης της προθεσµίας για την κατάθεση προτάσεων, κατά τους ορισµούς του άρθρου 237 παράγραφος 1. Αν οι σχετικοί ισχυρισµοί γεννήθηκαν πριν το χρονικό σηµείο αυτό και
δεν συντρέχουν οι υπόλοιπες προϋποθέσεις του άρθρου
527 (αριθµοί 3 έως 6), τότε δεν µπορούν να προβληθούν
παραδεκτά στη δευτεροβάθµια δίκη. Λόγω της δυνατότητας άσκησης κύριας παρέµβασης µόνο στον πρώτο
βαθµό, καταργήθηκε η σχετική πρόβλεψη που υπήρχε
στη διάταξη αναφορικά µε τους πραγµατικούς ισχυρισµούς του κυρίως παρεµβαίνοντος (το πρώτον) στη δευτεροβάθµια δίκη.
7. Άρθρο 538: Επανέρχεται η παλαιά διάταξη ως είχε
πριν την τροποποίηση που υπέστη από το άρθρο 45 παρ.
1 του ν. 3994/2011. Σε προσβολή µε αναψηλάφηση υπόκεινται οι αποφάσεις του Αρείου Πάγου (ολοµέλειας και
τµηµάτων) µόνο όταν δικάζει κατ’ ουσίαν και όχι ως ακυρωτικό. Η εξαίρεση του κανόνα αναφορικά µε το επιτρεπτό αναψηλάφησης όταν στηρίζεται στο λόγο του αριθµού 10 του άρθρου 544 (δωροληψία ή εκ προθέσεως παράβαση καθήκοντος συµπράττοντος στην έκδοση της απόφασης δικαστή) καταργήθηκε από τη Νοµοπαρασκευαστική Επιτροπή.
8. Άρθρο 544 παρ. 6: Με σκοπό την πληρότητα της διάταξης, προστίθεται στο λόγο αναψηλαφήσεως του αριθµού 6 ο ψευδής όρκος ενόρκως βεβαιώσαντος, δεδοµένου ότι οι ένορκες βεβαιώσεις αποτελούν επώνυµο αποδεικτικό µέσο του καταλόγου του άρθρου 339.
9. Άρθρο 546 παράγραφος 1: Γίνονται οι κατάλληλες
προσαρµογές στην αρίθµηση.
10. Άρθρο 548: Γίνονται οι κατάλληλες προσαρµογές
στην αρίθµηση. Στη διαδικασία της κατ’ αναψηλάφηση
δίκης η κατάθεση των προτάσεων γίνεται έως την έναρξη της συζήτησης και η κατάθεση της προσθήκης σε αυτές έως τη δωδέκατη ώρα της τρίτης εργάσιµης ηµέρας
µετά τη συζήτηση, κατά ρητή παραποµπή στο άρθρο 524
παράγραφος 1 εδάφιο β΄.
11. Άρθρο 560: Στο άρθρο 560 διευρύνθηκαν οι λόγοι
αναίρεσης αποφάσεων του ειρηνοδικείου µε την προσθήκη δυο νέων λόγων, µε σκοπό την ενότητα της νοµολογίας και την εξασφάλιση ορθότερης δικαστικής κρίσης. Προστέθηκαν ως λόγοι αναίρεσης αν το δικαστήριο
παρά το νόµο έλαβε υπόψη πράγµατα που δεν προτάθηκαν ή δεν έλαβε υπόψη πράγµατα που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης, και αν η
απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζήτηµα που ασκεί ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης.
12. Άρθρο 562 παράγραφος 4: Λόγω της κατάργησης
της εισηγητικής έκθεσης στον Άρειο Πάγο, η διάταξη
της παραγράφου 4 τροποποιήθηκε αντίστοιχα.
13. Άρθρο 564 παράγραφος 2: Στο πλαίσιο τη γενικότερης σύντµησης των δικονοµικών προθεσµιών και σε εναρµόνιση µε την προθεσµία επίδοσης της αγωγής στην
αλλοδαπή σύµφωνα µε το άρθρο 215 παράγραφος 2, η
αντίστοιχη προθεσµία επίδοσης της αναίρεσης συντµήθηκε σε εξήντα (60) ηµέρες.
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14. Άρθρο 565: Γίνονται οι κατάλληλες προσαρµογές
στην αρίθµηση.
15. Άρθρο 568 παράγραφος 2 στ. γ΄: Σύµφωνα µε τη
διάταξη αυτή εισηγητής αρεοπαγίτης, προς τον οποίον
διαβιβάζεται ο φάκελος της δικογραφίας, ορίζεται µόνο
για να κρίνει το απαράδεκτο της αναίρεσης ή το απαράδεκτο ή το προδήλως αβάσιµο όλων των λόγων της (αρχικών και προσθέτων), κατά τα ειδικότερα στο άρθρο
571 οριζόµενα.
16. Άρθρο 569 παράγραφος 2: Σε περίπτωση προσθέτων λόγων, αντίγραφο του δικογράφου που τους περιέχει παραδίδεται από τη γραµµατεία του Αρείου Πάγου
και στον εισηγητή της υπόθεσης για τους σκοπούς του
άρθρου 571.
17. Άρθρο 571: Η κατάργηση της εισήγησης του άρθρου 571 κρίθηκε αναγκαία για τη συµµόρφωση προς τις
αποφάσεις του ΕΔΔΑ που αφορούν καταδίκες για παραβίαση της αρχής της ισότητας των όπλων λόγω της εισηγήσεως και για εξοικονόµηση χρόνου µάταιης εργασίας.
Μετά την κατάργηση της εισήγησης κατέστη αναγκαία
η προσαρµογή των άρθρων 562 παράγραφος 4, 565 παράγραφος 2, 569 παράγραφος 2, 574 και 575. Παράλληλα εισάγεται εκ νέου η διάταξη που ίσχυε πριν το
ν. 3994/2011 αναφορικά µε το «φιλτράρισµα» των αναιρέσεων στον Άρειο Πάγο. Εισηγητής δικαστής πλέον ορίζεται µόνο για να κρίνει σε πρώτο στάδιο περιπτώσεις
απαραδέκτου της αναίρεσης ή απαραδέκτου ή προδήλως αβασίµου (όλων) των λόγων αυτής. Σε µια τέτοια
περίπτωση ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται
στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 571.
18. Άρθρο 574: Λόγω της κατάργησης της εισηγητικής
έκθεσης το άρθρο 574 τροποποιείται αντίστοιχα. Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων αγορεύουν µόνο εφόσον το ζητήσουν.
19. Άρθρο 575: Λόγω της κατάργησης της εισηγητικής
έκθεσης το άρθρο 574 τροποποιείται αντίστοιχα.
20. Άρθρο 580 παρ. 3: Με το άρθρο 580 παράγραφος 3
αποσαφηνίζεται ότι µετ’ αναίρεση η υπόθεση, όταν συντρέχει περίπτωση να συζητηθεί στον Άρειο Πάγο, εισάγεται δια κλήσεως στο ίδιο τµήµα.
21. Άρθρο 581 παράγραφος 2: Διευκρινίζεται ότι η κατάθεση των προτάσεων στο δικαστήριο της παραποµπής
γίνεται µέχρι την έναρξη της συζήτησης, σύµφωνα µε το
άρθρο 524 παρ. 1 εδάφιο β΄.
22. Άρθρο 585 παράγραφος 2: Σε συµφωνία µε τις
προθεσµίες της τακτικής διαδικασίας των άρθρων 237
και 238, οι νέοι λόγοι ανακοπής προτείνονται µε πρόσθετο δικόγραφο, το οποίο κατατίθεται και επιδίδεται στον
αντίδικο εντός εξήντα ηµερών από την κατάθεση της ανακοπής. Στις ειδικές διαδικασίες η προθεσµία των οκτώ
ηµερών πριν από τη συζήτηση διατηρείται.
V. Βιβλίο τέταρτο – Ειδικές διαδικασίες (κεφάλαια 1 έως 4).
1. Άρθρα 591 έως 645 (γενικά): Στις ειδικές διαδικασίες, στις οποίες η εµµάρτυρη απόδειξη έχει µεγαλύτερη δικονοµική βαρύτητα και η αµεσότητα διαδραµατίζει
σηµαντικότερο ρόλο, λόγω της ειδικής φύσης των επιµέρους διαδικασιών, παραµένει σε ισχύ η προφορική διαδικασία. Τα άρθρα 1 έως 590 εφαρµόζονται και εδώ, εκτός
αν αντιβαίνουν προς ειδικές διατάξεις. Η εφαρµοστέα
διαδικασία περιγράφεται στο άρθρο 591 παράγραφοι 1-7
και περιληπτικά έχει ως εξής: Η προθεσµία για την κλή-

τευση των διαδίκων είναι τριάντα (30) ηµέρες και, αν ο
διάδικος που καλείται ή κάποιος από τους οµοδίκους
διαµένει στο εξωτερικό ή είναι άγνωστης διαµονής, εξήντα (60) ηµέρες πριν από τη συζήτηση. Οι προτάσεις κατατίθενται το αργότερο κατά τη συζήτηση. Οι διάδικοι το
αργότερο κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο προσάγουν
όλα τα αποδεικτικά τους µέσα και µπορούν έως τη δωδέκατη ώρα της τρίτης εργάσιµης ηµέρας από τη συζήτηση
να καταθέσουν προσθήκη στις προτάσεις τους, µε την οποία αξιολογούνται οι αποδείξεις, προτείνονται ισχυρισµοί και προσκοµίζονται ένορκες βεβαιώσεις, έγγραφα
και γνωµοδοτήσεις κατά το άρθρο 390 µόνο για την αντίκρουση ισχυρισµών που προτάθηκαν. Με σκοπό την απλοποίηση του υπάρχοντος συστήµατος των ειδικών
διαδικασιών και την ταχύτερη απονοµή της δικαιοσύνης,
οι ειδικές διαδικασίες ενοποιήθηκαν και κατατάχθηκαν
συστηµατικά σε τρεις ευρύτερες κατηγορίες, όπως ήδη
αναφέρθηκε στο γενικό µέρος της παρούσας: α) Στις
διαφορές από την οικογένεια, το γάµο και την ελεύθερη
συµβίωση (άρθρα 592-613), β) στις περιουσιακές διαφορές (άρθρα 614-622Β) και γ) στις διαταγές (άρθρα 623646). Η ενοποίηση αυτή κρίθηκε από τη Νοµοπαρασκευαστική Επιτροπή επιβεβληµένη, καθόσον η πληθώρα των
µέχρι σήµερα ειδικών διαδικασιών, οι οποίες µάλιστα εκδικάζονται από τα αρµόδια δικαστήρια κατά ενιαίο τρόπο
µε την ίδια δικονοµική διαδικασία, δεν φαίνεται να προσφέρει κάποιο πλεονέκτηµα στην ουσιαστική απονοµή
της δικαιοσύνης. Αντίθετα το δαιδαλώδες ισχύον σύστηµα των ειδικών διαδικασιών και οι χωρίς ουσιαστικό λόγο
ενυπάρχουσες σε αυτό δικονοµικές αποκλίσεις, περιπλέκουν περισσότερο, παρά βοηθούν το έργο των συµµετεχόντων στην κάθε δίκη διαδίκων, πληρεξούσιων δικηγόρων και δικάζοντος δικαστή.
2. Άρθρα 592 έως 613: Στην πρώτη κατηγορία των
οικογενειακών διαφορών υπήχθησαν συστηµατικά οι γαµικές διαφορές και οι διαφορές που προκύπτουν από το
ν. 3719/2008 για την ελεύθερη συµβίωση (άρθρο 592 παράγραφος 1), οι διαφορές από τις σχέσεις γονέων και
τέκνων (άρθρο 592 παράγραφος 2) και οι λοιπές οικογενειακές διαφορές (άρθρο 592 παράγραφος 3). Σύµφωνα
µε τη διάρθρωση του καταρτισθέντος σχεδίου, για τις
διαφορές αυτές προβλέπονται αρχικά κοινές διατάξεις
(άρθρα 593-602) και στη συνέχεια ακολουθούν οι ειδικές
διατάξεις (άρθρα 603-605: γαµικές διαφορές, άρθρα 606
- 609: διαφορές από τις σχέσεις γονέων και τέκνων, άρθρα 610 - 613: λοιπές οικογενειακές διαφορές). Οι διατάξεις αυτές αποδίδουν κατά βάση στην ουσία τους το ισχύον δίκαιο.
3. Άρθρα 614 έως 622Β: Στη δεύτερη κατηγορία των
περιουσιακών διαφορών υπήχθησαν συστηµατικά οι µισθωτικές διαφορές (άρθρο 614 παράγραφος 1), οι διαφορές από οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία (άρθρο 614 παράγραφος 2), οι εργατικές διαφορές (άρθρο 614 παράγραφος 3), οι διαφορές επαγγελµατιών και οργανισµών
κοινωνικής ασφάλισης (άρθρο 614 παράγραφος 4), οι
διαφορές από αµοιβές (άρθρο 614 παράγραφος 5), οι
διαφορές για ζηµιές από αυτοκίνητα (άρθρο 614 παράγραφος 6), οι διαφορές από δηµοσιεύµατα ή ραδιοτηλεοπτικές εκποµπές (άρθρο 614 παράγραφος 7) και οι διαφορές από πιστωτικούς τίτλους (άρθρο 614 παράγραφος
8). Από τις ανωτέρω περιουσιακές διαφορές, λόγω του
ειδικού χαρακτήρα τους ξεχωριστή ρύθµιση µε ειδικές
διατάξεις προβλέπεται για τις µισθωτικές διαφορές (άρ-
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θρα 615-620: το άρθρο 620 αφορά και στις διαφορές από
οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία), για τις εργατικές διαφορές (άρθρα 621-622), για τις διαφορές από αµοιβές (άρθρο 622Α), καθώς και για τις διαφορές από πιστωτικούς
τίτλους (άρθρο 622Β).
4. Άρθρο 621 παράγραφος 2 εδάφιο β΄: Ως προς τις
εργατικές διαφορές διατηρείται η ισχύουσα ρύθµιση,
σύµφωνα µε την οποία αν κάποιος από τους διαδίκους
δεν εµφανιστεί κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο ή εµφανιστεί και δεν λάβει νόµιµα µέρος στη συζήτηση, η
διαδικασία προχωρεί σαν να ήταν παρόντες όλοι οι διάδικοι. Για τις υπόλοιπες περιουσιακές διαφορές ισχύει
πλέον ο κανόνας των άρθρων 271 επ., στα οποία γίνεται
παραποµπή µε το άρθρο 591 παράγραφος 1.
5. Άρθρο 665 (καταργηθέν): Αναφορικά µε τις εργατικές διαφορές καταργείται το ισχύον άρθρο 665 και συνεπώς πλέον αφενός ισχύει ο γενικός κανόνας του άρθρου
94 ως προς την υποχρεωτική παράσταση µε δικηγόρο, αφετέρου η πληρεξουσιότητα δίνεται µόνο κατά τα ειδικότερα στο άρθρο 96 οριζόµενα. Παράλληλα καταργείται η δικονοµική δυνατότητα εκπροσώπησης του εργαζοµένου από άλλον εργαζόµενο και του εργοδότη από
υπάλληλό του.
6. Άρθρα 623-645: Στην τρίτη κατηγορία των διαταγών
υπήχθησαν συστηµατικά η διαταγή πληρωµής (άρθρα
624-636) και η διαταγή απόδοσης της χρήσης µισθίου
(άρθρα 637-646). Η διαταγή πληρωµής ρυθµίζεται ειδικότερα στα άρθρα 623-636. Η διαταγή απόδοσης της χρήσης µισθίου ρυθµίζεται ειδικότερα στα άρθρα 637-645.
Ειδικά ως προς την τελευταία κατηγορία δικαστικών διαταγών, η Νοµοπαρασκευαστική Επιτροπή διατήρησε τις
ρυθµίσεις του ν. 4055/2012, οι οποίες φαίνεται ότι διατηρούν µια δικαιότερη ισορροπία ανάµεσα στα συµφέροντα των µισθωτών και των εκµισθωτών επιφέροντας µικρές µόνο νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
7. Άρθρο 623: Ορίζεται ρητά πλέον ότι η έκδοση διαταγής πληρωµής από τους δικαστές των πολιτικών δικαστηρίων, προϋποθέτει ιδιωτικού δικαίου διαφορά.
8. Άρθρο 624 παρ. 2: Αίρεται το κώλυµα για την έκδοση διαταγής πληρωµής για πρόσωπα που κατοικούν στο
εξωτερικό ή δεν είναι γνωστής διαµονής, αλλά έχουν
νόµιµα διορισµένο αντίκλητο.
9. Άρθρα 631, 632 παρ. 3: Οριοθετείται η αναστολή της
εκτελεστότητας της διαταγής πληρωµής από τις επιπλέον διαδικαστικές δυνατότητες του άρθρου 724. Η δυνατότητα του δανειστή να προχωρήσει στην εγγραφή προσηµειώσεως υποθήκης ή στην επιβολή συντηρητικής κατασχέσεως δεν επηρεάζεται από τυχόν αναστολή της εκτελεστότητας της διαταγής πληρωµής, για όσο χρόνο
διαρκεί η προθεσµία ασκήσεώς της και ο οφειλέτης είναι
κάτοικος εξωτερικού ή έχει άγνωστη διαµονή, ή για όσο
χρόνο δεν επιτρέπεται, λόγω της δικαστικής αναστολής
της εκτελεστότητάς της η διενέργεια πράξεων αναγκαστικής εκτελέσεως. Η προθεσµία και η άσκηση της ανακοπής κατά της διαταγής πληρωµής δεν αποδυναµώνουν την εκτελεστότητά της, µε εξαίρεση τη διαταγή
πληρωµής, που έχει εκδοθεί και επιδοθεί στον αντίκλητο, οπότε η προθεσµία της ανακοπής αναστέλλει την εκτελεστότητά της, για προφανείς λόγους προστασίας
του οφειλέτη, που δεν έχει γνωστή διαµονή ή δεν διαµένει στην ηµεδαπή.
10. Άρθρο 632 παράγραφος 1: Επαναφέρεται η καθ’ ύλην αρµοδιότητα και του Πολυµελούς Πρωτοδικείου
στην εκδίκαση ανακοπής κατά της διαταγής πληρωµής,

µε κριτήρια καθ’ ύλην αρµοδιότητας και ορίζεται ως εφαρµοστέα διαδικασία αυτή των περιουσιακών διαφορών των άρθρων 614 επ.. Βεβαίως όταν η απαίτηση για
την οποία αυτή εκδόθηκε προέρχεται από πιστωτικούς
τίτλους, εφαρµοστέα είναι και η διάταξη του άρθρου
622Β, ως ειδικότερη ρύθµιση.
11. Άρθρο 632 παράγραφος 6: Προβλέπεται η δικονοµική δυνατότητα σωρεύσεως της ανακοπής κατά της
διαταγής πληρωµής στο ίδιο δικόγραφο µε την ανακοπή
κατά της εκτελέσεως, όταν αυτή επισπεύδεται µε εκτελεστό τίτλο τη διαταγή πληρωµής, εφόσον βέβαια πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις της αντικειµενικής σώρευσης (βλ. και άρθρο 218).
12. Άρθρο 632 παράγραφος 7: Ο ανακόπτων αντιµετωπίζεται πλέον ως ερηµοδικών ενάγων. Συνεπώς αν ο ανακόπτων δεν λάβει µέρος κανονικά στη δίκη, το δικαστήριο συζητεί την υπόθεση χωρίς αυτόν και απορρίπτει
την ανακοπή.
VI. Βιβλίο πέµπτο – Ασφαλιστικά µέτρα (κεφάλαια 1 έως 8).
1. Άρθρο 682: Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη ασφαλιστικών µέτρων είναι η ύπαρξη δικαιώµατος του αιτούντος, που προκύπτει από το ουσιαστικό δίκαιο. Το δικαίωµα, σύµφωνα µε την ήδη ισχύουσα διάταξη του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 682, µπορεί να τελεί υπό αίρεση (αναβλητική) ή προθεσµία. Αυτό
σηµαίνει ότι πρέπει το δικαίωµα να είναι «γεννηµένο», έστω και αν τελεί υπό αίρεση ή προθεσµία, να έχει, δηλαδή, συντελεστεί ο νοµικός λόγος παραγωγής του. Δεν
καλύπτονται υπό την ισχύουσα διάταξη οι µελλοντικές
απαιτήσεις, των οποίων ο λόγος παραγωγής δεν έχει ακόµη συντελεστεί. Η τελευταία αυτή περίπτωση δεν εξοµοιώνεται µε γεννηµένο δικαίωµα υπό αναβλητική αίρεση, αφού δεν έχουν ακόµη υπάρξει οι νόµιµες προϋποθέσεις για τη γέννηση της απαίτησης. Στο στάδιο αυτό
το µόνο που υπάρχει είναι απλώς ένα δικαίωµα προσδοκίας, δηλαδή µια πλήρως µελλοντική απαίτηση (βλ. Μιχ.
Σταθόπουλου, Γεν. Ενοχ. Δίκαιο, 2004, παρ. 27, σελ.
1383-1384). Χαρακτηριστική περίπτωση τέτοιας µελλοντικής απαίτησης είναι εκείνη της συµµετοχής στα αποκτήµατα µετά την έγερση αγωγής διαζυγίου ή ακύρωσης
του γάµου ή της έναρξης διάστασης των συζύγων, αλλά
πριν από την αµετάκλητη λύση ή ακύρωση του γάµου ή
τη συµπλήρωση διετούς διάστασης, Για να καλυφθούν από το εύρος της διάταξης του άρθρου 682 παράγραφος
1 και αυτές οι περιπτώσεις, τίθεται η προτεινόµενη ρύθµιση ότι το ασφαλιστέο δικαίωµα µπορεί να αφορά και
µέλλουσες απαιτήσεις. Οι εν λόγω απαιτήσεις θα πρέπει, βέβαια, να τελούν υπό τον αυτονόητο όρο του οριστού τόσο του οφειλέτη, όσο και του περιεχοµένου
τους.
2. Άρθρο 686: Για την πληρέστερη προετοιµασία κατά
την υποβολή των αιτήσεων δικαστικής προστασίας, την
αποφυγή αοριστιών και ακυροτήτων, ως και τη διασφάλιση της βεβαιότητας της διαδικασίας επιβάλλεται η έγγραφη κατάρτιση των δικογράφων και στα ειρηνοδικεία.
Καταργείται προς τούτο το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1, καθώς και το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 προβλέπεται ότι γνωστοποίηση του τόπου και του χρόνου της συζήτησης της αιτήσεως µπορεί να γίνεται, εκτός των άλλων τρόπων, και µε ηλεκτρονικά µέσα. Με την νέα ρύθµιση παρέχεται η δυνατότητα χρησιµοποιήσεως ενός νέ-
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ου, ταχέος, άµεσου, αποτελεσµατικού και λιγότερο δαπανηρού µέσου. Εξάλλου, στην παράγραφο 6 ορίζεται ότι στη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων µόνο η πρόσθετη παρέµβαση µπορεί πλέον να ασκηθεί και προφορικά, όχι και η κυρία, λόγω της σοβαρότητας του δικαιώµατος που εισάγεται προς διάγνωση.
3. Άρθρο 689: Κατά την ισχύουσα διάταξη η επέµβαση
του Υπουργού Δικαιοσύνης στη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων εις βάρος αλλοδαπού δηµοσίου, µε την
έκδοση εκ µέρους του σχετικής άδειας, αναφέρεται
στην εκ µέρους του στάθµιση της σκοπιµότητας της λήψεως των µέτρων αυτών από της πλευράς της µη διαταράξεως ή της εξυπηρετήσεως των καλών σχέσεων της
Χώρας µε την οικεία αλλοδαπή Πολιτεία. Με τη νέα ρύθµιση το ζήτηµα τίθεται σε ορθότερη βάση, ως συνάρτηση
του επείγοντος χαρακτήρα των ασφαλιστικών µέτρων
και της δυνατότητας εκτελέσεώς τους στην ηµεδαπή ή
στην αλλοδαπή. Έτσι δεν είναι απαράδεκτη η αίτηση για
τη λήψη ασφαλιστικών µέτρων κατά αλλοδαπού δηµοσίου χωρίς προηγούµενη άδεια του Υπουργού της Δικαιοσύνης, και συνακόλουθα η έκδοση σχετικής αποφάσεως,
αλλά κωλύεται η εκτέλεση του εις βάρος του αλλοδαπού
δηµοσίου διαταχθέντος ασφαλιστικού µέτρου (πρβλ. άρθρο 923). Η ως άνω άδεια απαιτείται πλέον για την εκτέλεση της αποφάσεως που διατάσσει ασφαλιστικό µέτρο.
Η άνευ αδείας διενεργουµένη εκτέλεση είναι άκυρη. Η
ακυρότητα επέρχεται σύµφωνα µε το άρθρο 159 αριθµ. 1
χωρίς την ανάγκη ύπαρξης δικονοµικής βλάβης.
4. Άρθρο 690: Μετά τις µεταρρυθµίσεις που επέφερε ο
ν. 2915/2001 δεν εκδίδεται απόφαση που να διατάζει αποδείξεις. Έτσι η αναφορά περί προαποδείξεως στη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων καθίσταται περιττή
και δεν έχει πλέον θέση η συγκεκριµένη ρύθµιση στην
παράγραφο 1 του άρθρου. Ούτως ή άλλως οι διάδικοι υποχρεούνται σε προαποδεικτική προσκόµιση όλων των
αποδεικτικών τους µέσων και προσαγωγή των µαρτύρων, ανεξάρτητα αν πρόκειται για κύρια απόδειξη ή ανταπόδειξη. Στη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων
αρκεί πιθανολόγηση. Για τη διαδικασία συλλογής του αποδεικτικού υλικού έχει τούτο ιδιαίτερη σηµασία, αφού,
σύµφωνα µε το άρθρο 347, στις περιπτώσεις που ο νόµος αρκείται σε πιθανολόγηση, το δικαστήριο δεν δεσµεύεται από τους κανόνες που ρυθµίζουν την αποδεικτική διαδικασία. Δηλαδή, µε µέτρο την ανάγκη ταχείας
παροχής της ζητούµενης προσωρινής δικαστικής προστασίας, ο δικαστής θα κρίνει ελεύθερα, κάθε φορά, αν
θα εφαρµόσει µια από τις γενικές διατάξεις που συνθέτουν την αποδεικτική διαδικασία, στο πλαίσιο της διαγνωστικής δίκης. Εξάλλου, σύµφωνα µε το άρθρο 347, ο
δικαστής δεν δεσµεύεται από τον κατάλογο του άρθρου
339 που απαριθµεί τα αποδεικτικά µέσα. Εδώ ισχύει ελεύθερη απόδειξη, στο πλαίσιο της οποίας ο δικαστής έχει την ευχέρεια να στηριχτεί σε οποιαδήποτε «πρόσφορα µέσα», τα οποία είναι σε θέση να πιθανολογήσουν
την αλήθεια των κρίσιµων πραγµατικών γεγονότων.
5. Άρθρο 691: Για λόγους αρτιότερης νοµοτεχνικής
διατύπωσης, στις διατάξεις του άρθρου 691 περιλαµβάνονται µόνο οι ρυθµίσεις που αφορούν την απόφαση των
ασφαλιστικών µέτρων, ενώ ρυθµίσεις για την προσωρινή
διαταγή αποσπώνται και εντάσσονται στο επόµενο άρθρο. Η υφιστάµενη ρύθµιση που περιέχεται στην παράγραφο 1 («και µε την απόφασή του δέχεται ή απορρίπτει
ολόκληρη ή εν µέρει την αίτηση») καταργείται διότι είναι
περιττή. Ο κώδικας του 1968 όριζε ότι η απόφαση των α-

σφαλιστικών µέτρων καταχωριζόταν στα πρακτικά, στα
οποία αναγραφόταν το διατακτικό και σύντοµη σηµείωση του σκεπτικού (735 παράγραφος 1 ΚΠολΔ/1968). Όµως, µε το ν.δ. 958/1971 καταργήθηκε ο τρόπος αυτός
έκδοσης της απόφασης των ασφαλιστικών µέτρων, όπως
επίσης έπαψε να είναι υποχρεωτική η τήρηση πρακτικών.
Ήδη η απόφαση των ασφαλιστικών µέτρων καταχωρίζεται σε αυτοτελές διαδικαστικό έγγραφο. Τέλος η προθεσµία των σαράντα οκτώ ωρών ή των τριάντα ηµερών αντίστοιχα για τη δηµοσίευση της απόφασης των ασφαλιστικών µέτρων, υπολογίζεται µε χρονικό σηµείο τη λήξη
της προθεσµίας για υποβολή σηµειώµατος, εφόσον βέβαια έχει δοθεί τέτοια προθεσµία στους διαδίκους.
6. Άρθρο 691Α: Για λόγους καλύτερης νοµοτεχνικής
διατύπωσης και σαφέστερης κατάστρωσης των ρυθµίσεων δηµιουργείται νέο άρθρο, στο οποίο περιλαµβάνονται
οι υφιστάµενες διατάξεις που αφορούν την προσωρινή
διαταγή. Στην παράγραφο 2 του άρθρου αντικαθίστανται
οι αδόκιµοι όροι «αντίδικος» και «εκδικάζει» της παλαιάς
ρυθµίσεως µε την ορθότερη διατύπωση «καθ’ ου η αίτηση» και «δικάζει».
7. Άρθρο 693: Η παράγραφος 1 του άρθρου 693
ΚΠολΔ τροποποιείται και διατυπώνεται στην µορφή που
είχε πριν από την τροποποίησή του µε το άρθρο 105 παρ.
3 του ν. 4172/2013. Ο δικαιοπολιτικός λόγος της τροποποίησης υπαγορεύεται από την ανάγκη επιταχύνσεως
της πολιτικής δίκης µέσω της µειώσεως των αγωγών
που ασκούνται, κατ’ επιταγή του νόµου. Η υποχρεωτική
άσκηση αγωγής παραµένει αµετάβλητη στις ιδιαίτερα
σοβαρές περιπτώσεις των άρθρων 715 παρ. 5, 727, 729
παρ. 5 ΚΠολΔ. Περαιτέρω, η άσκηση αγωγής και η προθεσµία ασκήσεώς της επαφίεται στην ευχέρεια του δικαστηρίου που εκδικάζει την αίτηση λήψεως ασφαλιστικών
µέτρων. Οι διατάξεις του άρθρου 693 ΚΠολΔ ως ίσχυαν
προ της τροποποίησής του µε τον ως άνω νόµο έχουν
λειτουργήσει επί σειρά ετών και είναι οικείες στο νοµικό
κόσµο. Ο κίνδυνος διαιωνίσεως αποφάσεων ασφαλιστικών µέτρων, ελλείψει διατάξεως του δικαστηρίου περί ασκήσεως αγωγής, σταθµίζεται ως λίαν περιορισµένος σε
σχέση µε την ανάγκη επιταχύνσεως. Ακόµη και εάν δεν
διαταχθεί άσκηση αγωγής εντός ορισµένης προθεσµίας,
ο ηττηθείς διάδικος διαθέτει παραδεδεγµένους τρόπους
αντιµετωπίσεως του κινδύνου αυτού (λ.χ. άσκηση αρνητικής αναγνωριστικής αγωγής από τον ηττηθέντα στη δίκη των ασφαλιστικών µέτρων διάδικο, ανάκληση της αποφάσεως των ασφαλιστικών µέτρων επί τη βάσει µεταβολής συνθηκών ή και άνευ αυτής εάν έχει ασκηθεί αρνητική αναγνωριστική αγωγή). Με τη νέα ρύθµιση της
παραγράφου 2 απαιτείται όχι µόνο η έκδοση, αλλά και η
επίδοση της διαταγής πληρωµής, ώστε να λαµβάνει γνώση και να καθορίζει την περαιτέρω στάση του εκείνος εις
βάρος του οποίου διετάχθη το ασφαλιστικό µέτρο. Το
δεύτερο εδάφιο για την υποβολή νέας αιτήσεως καταργείται, διότι η υφισταµένη ρύθµιση κρίνεται περιττή.
8. Άρθρο 696: Η παράγραφος 2 του άρθρου 696 καταργείται, καθόσον τυγχάνει περιττή.
9. Άρθρο 697: Η διάταξη δεν θέτει περιορισµούς για
την ανάκληση ή τη µεταρρύθµιση αποφάσεως ασφαλιστικών µέτρων που δεν εκδόθηκε από το δικαστήριο κύριας δίκης και προπάντων δεν απαιτεί µεταβολή των
πραγµάτων. Έτσι η ανάκληση ή µεταρρύθµιση ενεργεί
ως υποκατάστατο των καταρχήν απαγορευµένων από το
άρθρο 699 ενδίκων µέσων, δηλαδή, µπορεί να βασίζεται
και σε νοµικά ή ουσιαστικά σφάλµατα της αποφάσεως,
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εξαιτίας των οποίων δεν είναι πλέον δικαιολογηµένη η
συνέχιση των µέτρων που διέταξε. Ο ίδιος δικαιολογητικός λόγος επιβάλλει τον έλεγχο αποφάσεως που απέρριψε ασφαλιστικό µέτρο προς αποκατάσταση της ισότητας των όπλων µεταξύ των διαδίκων. Έτσι, µε την προτεινόµενη συµπληρωµατική ρύθµιση, το δικαστήριο της
κυρίας δίκης έχει την δυνατότητα και ευχέρεια, εκτιµώντας το ενώπιον του εισφερθέν αποδεικτικό υλικό να καταστήσει ανενεργό, εν όλω ή εν µέρει, την απόφαση που
εσφαλµένως απέρριψε το ασφαλιστικό µέτρο και να διατάξει, κατόπιν σχετικώς υποβληθέντος αιτήµατος, τη λήψη νέου ή τροποποιηµένου ασφαλιστικού µέτρου.
10. Άρθρο 702: Στην παράγραφο 3 του άρθρου αντικαθίσταται ο αδόκιµος όρος «πείθεται» και τίθεται ο ορθός
«πιθανολογεί».
11. Άρθρο 724: Το άρθρο 724 υπό την υφισταµένη
(πριν από την τροποποίηση) ρύθµιση καθιερώνει τη διαταγή πληρωµής ως τίτλο για την αυτοδύναµη εγγραφή
προσηµείωσης υποθήκης και την επιβολή συντηρητικής
κατάσχεσης. Η διαταγή πληρωµής στηρίζεται µόνο στο
πραγµατικό και αποδεικτικό υλικό που προσκόµισε ο δανειστής, χωρίς οποιαδήποτε δυνατότητα ακρόασης του
οφειλέτη εποµένως δεν παρουσιάζει περισσότερα εχέγγυα ορθής κρίσης από την οριστική απόφαση που δέχθηκε την αγωγή και διέγνωσε την ισχύ της επικαλούµενης
χρηµατικής αξίωσης του δανειστή. Μολονότι αποτελεί η
διαταγή πληρωµής εκτελεστό τίτλο εν τούτοις µε την
παρεχοµένη δυνατότητα αναστολής της εκτελεστότητάς της (άρθρο 632 παράγραφος 2) δεν διαφοροποιείται
από τη µη κηρυχθείσα προσωρινώς εκτελεστή οριστική
απόφαση, της οποίας µεταγενέστερα διατάχθηκε αναστολή της προσωρινής εκτελεστότητας. Υπάρχει λοιπόν
όχι µόνον απόλυτη οµοιότητα ανάµεσα στη διαταγή πληρωµής και στην οριστική απόφαση, αλλά υπεροχή της
τελευταίας. Επιπλέον, µε βάση την οριστική, και µη καταστάσα τελεσίδικη, απόφαση µπορούν να επιβληθούν αυτοδύναµα ασφαλιστικά µέτρα (άρθρα 519 παράγραφος 1
και άρθρο 521 παράγραφος 1), προδήλως τα ίδια ασφαλιστικά µέτρα που προβλέπει και το άρθρο 724. Ως εκ
τούτου κρίνεται αναγκαία η εισαγωγή της παρούσας
ρύθµισης, µε την οποία καθιερώνεται η οριστική απόφαση ως τίτλος για την αυτοδύναµη εγγραφή προσηµείωσης υποθήκης και την επιβολή συντηρητικής κατάσχεσης.
12. Άρθρο 727: Στόχος του άρθρου 727 είναι να διασφαλίσει την κοινή νοµοθετική ρύθµιση όλων των ασφαλιστικών µέτρων που συνίστανται στην υλική και νοµική
δέσµευση αντικειµένων, ανεξάρτητα από το εάν αυτά αποβλέπουν στην εξασφάλιση της µελλοντικής έµµεσης
αναγκαστικής εκτέλεσης για την ικανοποίηση χρηµατικών απαιτήσεων (κάτι που επιδιώκεται µε τη συντηρητική κατάσχεση) ή στην εξασφάλιση της µελλοντικής άµεσης αναγκαστικής εκτέλεσης µη χρηµατικών απαιτήσεων (στην οποία αποβλέπει η δικαστική µεσεγγύηση).Η
διάταξη αυτή παραπέµπει σε διατάξεις της συντηρητικής
κατάσχεσης, που εφαρµόζονται και στη δικαστική µεσεγγύηση, προσαρµοσµένες αναλόγως στις ιδιαιτερότητές της. Με την εισαγοµένη νέα ρύθµιση κρίνεται ότι,
πλην των ήδη προβλεποµένων, εφαρµοστέα στη δικαστική µεσεγγύηση τυγχάνουν και τα άρθρα 713 και 714 του
Κώδικα για την επιβολή της συντηρητικής κατάσχεσης
πλοίων, αεροσκαφών και ακινήτων µε απλή επίδοση
προς τον τρίτο της απόφασης που διέταξε την κατάσχε-

σή τους. Σε περίπτωση δικαστικής µεσεγγύησης απαιτείται οπωσδήποτε αφαίρεση των δεσµευόµενων αντικειµένων, παράδοσή τους στο µεσεγγυούχο και σύνταξη
σχετικής έκθεσης από το δικαστικό επιµελητή, στην οποία πρέπει να περιγραφούν λεπτοµερώς. Αυτό βέβαια
δεν σηµαίνει ότι δεν είναι απαραίτητη η επίδοση της απόφασης στον τρίτο και στις δηµόσιες αρχές που τηρούν
τα βιβλία κατασχέσεων για ακίνητα, πλοία ή αεροσκάφη,
όµως το ζήτηµα τούτο ρυθµίζεται µε την παραποµπή του
άρθρου 727 στο άρθρο 715.
13. Άρθρο 729: Προκειµένου να µην αιφνιδιάζονται οι
διάδικοι και χάνουν τα δια δικαστικής αποφάσεως προσωρινώς κτηθέντα δικαιώµατα αυξάνεται η προβλεποµένη στην παρ. 5 του άρθρου 729 προθεσµία ασκήσεως τακτικής αγωγής για τη συγκεκριµένη αξίωση σε εξήντα ήµερες και ως αφετηρία τίθεται όχι η δηµοσίευση αλλά η
επίδοση της απόφασης που επιδικάζει προσωρινά απαίτηση ή µεταρρυθµίζει προσωρινά απόφαση κατά το άρθρο 728 παράγραφος 2.
14. Άρθρο 729Α: Κρίνεται ότι η υφισταµένη ρύθµιση
τυγχάνει ανεφάρµοστη στην πράξη και ως εκ τούτου δεν
έχει πλέον λόγο υπάρξεως και καταργείται.
15. Άρθρο 730: Για την ικανοποίηση της αξίωσης προς
απόδοση των προσωρινώς καταβληθέντων µπορεί κατ’
ελεύθερη κρίση του δικαστηρίου να επιτραπεί και η κατάσχεση ακατάσχετων, στο µέτρο που αυτό επιτρέπεται
για απαιτήσεις διατροφής συζύγου, δηλαδή επιτρέπεται
να κατασχεθούν ως το µισό απαιτήσεις µισθών, συντάξεων ή ασφαλιστικών παροχών, οι οποίες αλλιώς είναι ακατάσχετες (982 παράγραφος 3 σε συνδυασµό µε παράγραφο 2δ). Με τη νέα ρύθµιση στην παράγραφο 3 του ανωτέρω άρθρου παρέχεται η δυνατότητα κατασχέσεως
όχι µόνο πραγµάτων, αλλά και απαιτήσεων.
16. Άρθρο 734: Στην παράγραφο 3 η υφισταµένη πρόβλεψη για την εφαρµογή της διατάξεως του άρθρου 652
παράγραφος 3 περί ορισµού σύντοµων προθεσµιών τυγχάνει ανεφάρµοστη στην πράξη και ως εκ τούτου δεν έχει πλέον λόγο υπάρξεως και καταργείται. Η ανάκληση ή
η µεταρρύθµιση της αποφάσεως, που διέταξε ασφαλιστικά µέτρα νοµής ή κατοχής, ρυθµίζεται από τα άρθρα
696-698. Εξαίρεση αποτελεί η διάταξη του άρθρου 696
παρ. 3, η οποία δεν εφαρµόζεται, όταν πρόκειται για απόφαση του ειρηνοδικείου, αφού η δυνατότητα εφέσεως
κατά της αποφάσεως αυτής παρέχει ευρύτερη προστασία. Με την νέα ρύθµιση της παραγράφου 5 εισάγεται
και η εξαίρεση του άρθρου 697, µε αποτέλεσµα οι αποφάσεις που διατάσσουν ασφαλιστικά µέτρα νοµής ή κατοχής δεν ανακαλούνται ούτε µεταρρυθµίζονται από το
δικαστήριο της κύριας δίκης, ως ίσχυε µέχρι τώρα. Η
διόρθωση της εσφαλµένης αποφάσεως θα γίνει από το
δευτεροβάθµιο δικαστήριο, κατόπιν εφέσεως που θα ασκηθεί.
17. Άρθρο 736: Ως αρµόδιο δικαστήριο για την ακύρωση των αποφάσεων της γενικής συνελεύσεως σωµατείων ή συνεταιρισµών ορίζεται, σύµφωνα µε το άρθρο 17
αριθµ. 3, το µονοµελές πρωτοδικείο. Κρίνεται ότι ως
πλέον αρµόδιο δικαστήριο να διατάξει την αναστολή εκτελέσεως των ίδιων αποφάσεων είναι το µονοµελές
πρωτοδικείο, αφού δεν δικαιολογείται απόκλιση από τις
γενικές διατάξεις του άρθρου 683 παράγραφοι 2 και 3 µε
τη διατήρηση της αρµοδιότητας του ειρηνοδικείου. Για
το λόγο αυτόν µε την νέα ρύθµιση το άρθρο 736 καταργείται.
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VΙI. Βιβλίο έκτο – Εκουσία δικαιοδοσία (κεφάλαια 1 έως 2).
1. Άρθρα 740 παράγραφος 1: Όπως είναι γνωστό µε
τις διατάξεις των άρθρων 17 και 20 του ν. 4055/2012 όλες οι υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας υπήχθησαν
στην αρµοδιότητα των ειρηνοδικείων, πλην της περίπτωσης της ανακοπής των άρθρων 787 και 82 Α.Κ.. Στη συνέχεια όµως µε τους νόµους 4077/2012 και 4138/2013 επήλθαν και νέες τροποποιήσεις σχετικά µε την αρµοδιότητα των υποθέσεων εκουσίας δικαιοδοσίας. Η Νοµοπαρασκευαστική Επιτροπή προκρίνει, ως δικαστήριο γενικής αρµοδιότητας για τις υποθέσεις της εκούσιας δικαιοδοσίας το µονοµελές πρωτοδικείο. Για να εξασφαλιστούν όµως τα εχέγγυα ορθής κρίσης και να εµπεδωθεί
η ασφάλεια δικαίου ορισµένες ιδιαίτερα σοβαρές υποθέσεις, όπως είναι η υιοθεσία και η ιατρικώς υποβοηθούµενη ανθρώπινη αναπαραγωγή υπάγονται στην αρµοδιότητα του πολυµελούς πρωτοδικείου. Αντίστοιχα στην αρµοδιότητα του ειρηνοδικείου υπάγονται πλέον ορισµένες απλούστερες υποθέσεις, τις οποίες ρητά προβλέπει
ο νόµος.
2. Άρθρο 747 παράγραφος 1: Με την τροποποίηση που
επέρχεται στη διάταξη αυτή η αίτηση ασκείται ενώπιον
όλων των δικαστηρίων, δηλαδή και ενώπιον του ειρηνοδικείου µόνο µε δικόγραφο. Εξάλλου, εν όψει της πιο
πάνω ρύθµισης της αρµοδιότητας µε τη διάταξη του άρθρου 740 παράγραφος 1, επιβάλλεται να προβλεφθεί ότι
η αίτηση κατατίθεται στη γραµµατεία του δικαστηρίου
στο οποίο απευθύνεται και όχι µόνο στη γραµµατεία του
ειρηνοδικείου.
3. Άρθρο 748: Προς αποφυγή παρερµηνειών διασαφηνίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 748, ότι στις υποθέσεις αρµοδιότητας πολυµελούς πρωτοδικείου, δηλαδή
στις υποθέσεις υιοθεσίας και ιατρικά υποβοηθούµενης αναπαραγωγής, ο προσδιορισµός δικασίµου της υπόθεσης γίνεται από τον πρόεδρο. Στις παραγράφους 3 και 4
του ίδιου άρθρου αντικαθίσταται η λέξη «ειρηνοδίκης»
µε την προσιδιάζουσα πλέον λέξη «δικαστής».
4. Άρθρο 749: Στο άρθρο 749 ορίζεται ότι στις υποθέσεις εκουσίας δικαιοδοσίας εκτός από την απόπειρα
συµβιβασµού δεν επιτρέπεται ούτε ο συναφής θεσµός
της διαµεσολάβησης.
5. Άρθρο 750: Γίνεται η αναγκαία τροποποίηση ώστε
να είναι δυνατή η παράσταση του εισαγγελέα όχι µόνο
στο ειρηνοδικείο αλλά και στα άλλα αρµόδια δικαστήρια.
6. Άρθρο 751: Γίνεται η αναγκαία αντικατάσταση της
λέξης «ειρηνοδίκης» από τη λέξη «δικαστής».
7. Άρθρο 754: Προβλέπεται η µαταίωση της συζήτησης
σε περίπτωση που δεν εµφανισθεί κανένας διάδικος ή
εµφανισθούν οι διάδικοι και δεν λάβουν µέρος στη συζήτηση κανονικά. Σε περίπτωση όµως που δεν εµφανισθεί
ο αιτών (ή τρίτος) ή εµφανισθεί και δεν λάβει µέρος στη
συζήτηση κανονικά, το δικαστήριο δεν µαταιώνει τη συζήτηση, αλλά εξετάζει την υπόθεση κατ’ ουσίαν.
8. Άρθρα 755 και 756: Τα άρθρα 755 και 756 που αφορούν τον τρόπο τήρησης των πρακτικών και του τρόπου
και του χρόνου έκδοσης απόφασης καταργούνται και
στα ζητήµατα αυτά εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις
της διαδικασίας στα πρωτοβάθµια δικαστήρια (άρθρο
741).
9. Άρθρο 759 παράγραφος 2: Προβλέπεται η διεξαγωγή της αυτοψίας ή πραγµατογνωµοσύνης σύµφωνα µε
τις προβλέψεις των νέων ρυθµίσεων του άρθρου 591 παράγραφος 4.

10. Άρθρο 776 παράγραφος 1: Προβλέπεται η τήρηση
βιβλίων εκουσίας δικαιοδοσίας σε όλα τα πρωτοβάθµια
δικαστήρια και όχι µόνο στα ειρηνοδικεία, αφού τα δικαστήρια αυτά είναι αρµόδια για την εκδίκαση των υποθέσεων της εκουσίας δικαιοδοσίας, ανάλογα µε την υλική
αρµοδιότητά τους κατά τα ανωτέρω εκτιθέµενα.
11. Άρθρο 782 παράγραφος 1: Ορίζεται ως αρµόδιο
για τη βεβαίωση γεγονότων προς σύνταξη ληξιαρχικής
πράξης το ειρηνοδικείο.
12. Άρθρο 786: Σύµφωνα µε την παράγραφο 1, για το
διορισµό ή την αντικατάσταση προσωρινής διοίκησης νοµικού προσώπου ορίζεται, ως αρµόδιο, αντί του ειρηνοδικείου, το µονοµελές πρωτοδικείο. Επιπλέον, προστίθεται η παράγραφος 4, µε την οποία σαφώς πλέον διευκρινίζεται ότι η ευθύνη των διορισµένων µελών της προσωρινής διοίκησης και των εκκαθαριστών περιορίζεται στις
πράξεις ή παραλείψεις τους, κατά τη διάρκεια της θητείας τους.
13. Άρθρο 796 παράγραφος 6: Γίνεται η παραποµπή
στις αντίστοιχες πλέον διατάξεις του άρθρου 612.
14. Άρθρα 797 και 798: Διευκρινίζεται ότι αρµόδιο σχετικά δικαστήριο είναι το ειρηνοδικείο.
15. Άρθρο 799: Σε συµφωνία προς το άρθρο 740 ορίζεται, ως αρµόδιο δικαστήριο, για την ιατρικώς υποβοηθούµενη ανθρώπινη αναπαραγωγή το πολυµελές πρωτοδικείο.
16. Άρθρο 800: Καταργείται η δυνατότητα υποβολής
αίτησης για υιοθεσία σε κάθε δικαστήριο της ελληνικής
επικράτειας και επανέρχεται η ισχύσασα πριν από το
ν. 4138/2013 ρύθµιση, σύµφωνα µε την οποία τα ελληνικά δικαστήρια έχουν δικαιοδοσία για την τέλεση της υιοθεσίας, όταν ο υιοθετών ή o υιοθετούµενος είναι ελληνικής ιθαγένειας, ακόµη και αν δεν έχουν τη συνήθη διαµονή τους στην Ελλάδα. Στην τελευταία αυτή περίπτωση είναι αρµόδια τα δικαστήρια της πρωτεύουσας του
Κράτους. Παράλληλα σε εναρµόνιση µε το άρθρο 606,
καθορίζεται στην παράγραφο 6 το δέκατο έκτο έτος ηλικίας του ανηλίκου ως το χρονικό σηµείο από τη συµπλήρωση του οποίου ο ανήλικος µπορεί να παρίσταται αυτοπροσώπως στο δικαστήριο και να διενεργεί τις σχετικές
διαδικαστικές πράξεις αναφορικά µε την υιοθεσία. Η παράγραφος 2 τροποποιείται επίσης αντίστοιχα.
17. Άρθρο 808 παράγραφος 3: Προστίθενται νέα εδάφια στην παράγραφο 3 του άρθρου 808 αναφορικά µε
την ιδιόγραφη διαθήκη, όταν έχει οριστεί αποκλειστικά
εξωτικός κληρονόµος. Σε αυτές τις περιπτώσεις το αρµόδιο δικαστήριο προκειµένου να κηρύξει την ιδιόγραφη
διαθήκη ως κύρια, διατάσσει γραφολογική πραγµατογνωµοσύνη για την απόδειξη της γραφής και της υπογραφής του διαθέτη. Στη σχετική δίκη καλείται υποχρεωτικά το Ελληνικό Δηµόσιο. Η διάταξη αυτή σκοπεύει να
καταπολεµήσει το φαινόµενο των πλαστών διαθηκών και
να διαφυλάξει τα συµφέροντα και του Δηµοσίου, το οποίο καλείται ως κληρονόµος στην εξ αδιαθέτου διαδοχή στην έκτη τάξη, σύµφωνα µε το άρθρο 1824 ΑΚ. Παράλληλα µε τις µεταβατικές διατάξεις καταργείται η
παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4182/2013 (Α΄ 185), η οποία
όριζε ότι «α. Εξωτικός εγκαθίσταται ως κληρονόµος κληρονοµιάς που δεν έχει εξ αδιαθέτου κληρονόµους µόνο
µε δηµόσια διαθήκη. β. Αν µε ιδιόγραφη διαθήκη διαθέτη
που δεν είναι εν ζωή κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου έχει εγκατασταθεί εξωτικός ως κληρονόµος
κληρονοµιάς που δεν έχει εξ αδιαθέτου κληρονόµους,
το δικαστήριο διατάσσει γραφολογική πραγµατογνωµο-
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σύνη προκειµένου να αποδειχθεί η γνησιότητα της γραφής και της υπογραφής του διαθέτη. Στην περίπτωση αυτήν καλείται υποχρεωτικά στη δίκη, τριάντα (30) τουλάχιστον ηµέρες πριν τη συνεδρίαση, το Ελληνικό Δηµόσιο».
18. Άρθρα 843 και 851: Ορίζεται ως αρµόδιο δικαστήριο το ειρηνοδικείο.
VΙΙI. Βιβλίο έβδοµο – Διαιτησία.
1. Άρθρο 867: Γίνεται η αναγκαία προσαρµογή στις νέες διατάξεις των ειδικών διαδικασιών και ειδικότερα των
εργατικών διαφορών.
2. Άρθρα 878, 879, 880: Επαναφέρονται από το ειρηνοδικείο στην αρµοδιότητα του µονοµελούς πρωτοδικείου τα σχετικά µε τον ορισµό διαιτητών ζητήµατα.
3. Άρθρο 882 παράγραφος 6: Γίνεται παραποµπή στην
προσήκουσα πλέον διάταξη του άρθρου 622Α.
4. Άρθρο 898: Γίνεται παραποµπή στην προσήκουσα
διαδικασία των περιουσιακών διαφορών.
5. Άρθρο 901: Γίνεται παραποµπή στην προσήκουσα
διαδικασία των περιουσιακών διαφορών.
ΙX. Βιβλίο όγδοο - Αναγκαστική εκτέλεση (κεφ. 1 έως
9).
1. Άρθρα 908 και 909: Γίνονται οι κατάλληλες προσαρµογές στην αρίθµηση.
2. Άρθρο 912: Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση αναστολής της προσωρινής εκτελεστότητας το ένδικο µέσο
της ανακοπής που ασκείται για την εξαφάνιση της προσωρινώς εκτελεστής πρωτοβάθµιας απόφασης είναι εκείνο της ανακοπής ερηµοδικίας, ώστε να µην δηµιουργούνται τα ερµηνευτικά προβλήµατα, τα οποία ήταν δυνατόν να δηµιουργηθούν µε την προϊσχύσασα διατύπωση, που έκανε λόγο µόνο για ανακοπή, υπονοώντας φυσικά, εµµέσως, ότι επρόκειτο για ανακοπή ερηµοδικίας.
Η προηγούµενη διατύπωση δηµιουργούσε ερµηνευτικά
προβλήµατα, διότι εκτός από το ένδικο µέσο της ανακοπής ερηµοδικίας υπάρχει και το γενικό ένδικο βοήθηµα
της ανακοπής των άρθρων 583 επ., 933 επ. κ.λπ..
3. Άρθρα 913 και 914: Οι σκέψεις που αναπτύσσονται
στο προηγούµενο άρθρο 912 ισχύουν απαράλλακτα και
για τις ρυθµίσεις των άρθρων 913 και 914.
4. Άρθρο 917: Γίνονται οι κατάλληλες προσαρµογές
στην αρίθµηση.
5. Άρθρο 924: Για να καταστεί αποτελεσµατικότερη η
εφαρµογή της ρύθµισης αυτής σχετικά µε το διορισµό αντικλήτου προβλέπεται σε κάθε περίπτωση ο διορισµός
αντικλήτου που να κατοικεί στην περιφέρεια του πρωτοδικείου του τόπου της εκτέλεσης και όχι του ειρηνοδικείου, όπως προβλέπεται µέχρι σήµερα, δεδοµένου ότι θα
είναι πιο εύκολο στον επισπεύδοντα δανειστή, να βρει αντίκλητο στην περιφέρεια του πρωτοδικείου από ό,τι
στην περιφέρεια του ειρηνοδικείου του τόπου της εκτέλεσης.
6. Άρθρα 933, 934 και 937: 1. Η διάταξη του άρθρου
933 αλλά και όλη η δοµή της εκτελεστικής διαδικασίας
µε τις πολλές δυνατότητες του οφειλέτη αλλά και οποιουδήποτε άλλου έχει έννοµο συµφέρον να ασκήσει ανακοπή ζητώντας είτε την ακύρωση µιας εκτελεστικής πράξης είτε τη λήψη ρυθµιστικών µέτρων, οι οποίες συνοδεύονται στις περισσότερες περιπτώσεις µε τη δυνατότητα άσκησης αίτησης για αναστολή της διαδικασίας, είχε επιβαρύνει ιδιαίτερα το χρόνο διάρκειας της αναγκαστικής εκτέλεσης. Μάλιστα, αν υπολογιστεί και το γεγο-

νός ότι στις περιπτώσεις των ανακοπών εξαντλείτο όλη
η σειρά των προβλεπόµενων ένδικων βοηθηµάτων, τελικά η διάρκεια της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης πολλές φορές ήταν ισοδύναµη µε εκείνη της διαγνωστικής δίκης. Με το προτεινόµενο σύστηµα ακύρωσης των ελαττωµατικών πράξεων της αναγκαστικής εκτέλεσης και ειδικά για την περίπτωση της ικανοποίησης
χρηµατικών απαιτήσεων, προβλέπεται ένα πιο συνεκτικό, σε σχέση µε το προηγούµενο σύστηµα: Αµέσως µετά
την κατάσχεση διενεργούνται όλες οι κρίσιµες γνωστοποιήσεις και επιδόσεις και πραγµατοποιείται, για να καλυφθεί η ανάγκη δηµοσιότητας της διαδικασίας, η ανάρτηση στην προβλεπόµενη σχετική ιστοσελίδα, ώστε µέσα σε πολύ µικρό χρονικό διάστηµα, λίγων ηµερών, από
την ηµεροµηνία της κατάσχεσης να έχουν γίνει όλες αυτές οι ενέργειες και από εκείνη τη στιγµή να αρχίσει να
τρέχει προθεσµία των τριάντα ηµερών για την άσκηση όλων των ανακοπών. Όποιος επιθυµεί να ασκήσει ανακοπή θα πρέπει να συγκεντρώσει όλα τα παράπονά του σε
µια ή περισσότερες ανακοπές, οι οποίες πάντως θα εκδικασθούν σε µια δικάσιµο. Αν µεν ο ανακόπτων είναι το ίδιο πρόσωπο, αυτός θα γνωρίζει την άλλη ή τις άλλες ανακοπές που έχει ήδη ασκήσει, αν όµως είναι άλλος ο ανακόπτων, τότε µε την επιµέλεια της γραµµατείας του
δικαστηρίου θα προσδιορίζονται όλες οι ανακοπές για
συζήτηση στην ίδια δικάσιµο. 2. Περαιτέρω, η διαδικασία
που ακολουθείται για την εκδίκαση της ανακοπής είναι εκείνη που προβλέπεται για τις περιουσιακές διαφορές,
µε κεντρική ρύθµιση εκείνη του άρθρου 591. Οι ρυθµίσεις αυτές αποτελούν στο σύνολο τους την παλιά ειδική
διαδικασία των εργατικών διαφορών, µια διαδικασία που
ήταν πετυχηµένη για την απλότητα αλλά και την αποτελεσµατικότητά της. Ρητά προβλέπεται στο άρθρο 937
παράγραφος 1 περίπτωση β΄ ότι κατά της απόφασης που
εκδίδεται επί της ανακοπής, όταν πρόκειται για εκτέλεση µε τίτλο δικαστική απόφαση ή διαταγή πληρωµής επιτρέπεται µόνο η άσκηση έφεσης, ενώ στις περιπτώσεις
των λοιπών εκτελεστών τίτλων επιτρέπεται η άσκηση όλων των ένδικων µέσων πλην εκείνου της ανακοπής ερηµοδικίας. 3. Από το άλλο µέρος, στις περιπτώσεις εκείνες που επισπεύδεται αναγκαστική εκτέλεση µε βάση
εκτελεστό τίτλο που δεν προέρχεται από δικαστική διαδικασία, όπως είναι λ.χ. τα συµβολαιογραφικά έγγραφα
ή τα πρακτικά συµβιβασµού ή άλλες διαταγές, που δεν
συνοδεύονται από δικαστική διάγνωση, είναι προφανές
ότι, επειδή τα παράπονα κατά της επισπευδόµενης εκτέλεσης θα προβληθούν το πρώτον µε την ανακοπή του
άρθρου 933, πρέπει να προβλεφθεί η άσκηση ένδικων
µέσων, ώστε η σχετική κρίση να έχει υποστεί την επανειληµµένη βάσανο της δικαστικής λειτουργίας. Στην τελευταία αυτή περίπτωση δεν είναι αναγκαίο να προβλεφθεί η άσκηση ανακοπής ερηµοδικίας, αφού η δυνατότητα άσκησης έφεσης καλύπτει την ανάγκη θεραπείας ενός τέτοιου ελαττώµατος. Επειδή, όµως, η διαδικασία
της αναγκαστικής εκτέλεσης δεν πρέπει να καθυστερεί
µε την άσκηση ένδικων µέσων, προβλέπεται ρητά ότι η
άσκηση ένδικων µέσων δεν αναστέλλει την πρόοδο της
εκτέλεσης, εκτός αν, µετά από αίτηση του ασκούντος το
ένδικο µέσο, που µπορεί να υποβληθεί και αυτοτελώς, το
δικαστήριο του ένδικου µέσου διατάξει την αναστολή,
µε παροχή ή και χωρίς παροχή εγγύησης, εφόσον κρίνει
ότι η ενέργεια της αναγκαστικής εκτέλεσης θα προξενήσει ανεπανόρθωτη βλάβη στον αιτούντα και πιθανολογείται η ευδοκίµηση του ένδικου αυτού µέσου. Η λύση
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αυτή ικανοποιεί όλα τα εµπλεκόµενα συµφέροντα: Και
του επισπεύδοντος δανειστή που επιδιώκει το συντοµότερο δυνατό την ικανοποίηση της απαίτησής του, αλλά
και του οφειλέτη, αν τα παράπονά του κατά της εκτελούµενης απαίτησης και της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης πιθανολογούνται ως βάσιµα. 4. Η απόφαση επί της ανακοπής, δικαζόµενη µε την ειδική διαδικασία των περιουσιακών διαφορών, εκδίδεται υποχρεωτικά
εντός εξήντα ηµερών από τη συζήτηση της ανακοπής.
7. Άρθρο 934: Η νέα διαχείριση της ανακοπής του άρθρου 933, όπως προσδιορίστηκε προηγουµένως, επιβάλλει και την τροποποίηση του άρθρου 934, ώστε όλες οι
ανακοπές που αφορούν ενδεχόµενες πληµµέλειες που
εντοπίζονται στο χρονικό πλαίσιο από την επίδοση της
επιταγής προς εκτέλεση µέχρι και τη δηµοσίευση του αποσπάσµατος της κατασχετήριας έκθεσης, να πρέπει να
ασκηθούν µέσα σε προθεσµία σαράντα πέντε ηµερών από την ηµεροµηνία της κατάσχεσης. Μέσα στην ίδια
προθεσµία προβάλλονται και οι αντιρρήσεις που αφορούν την απαίτηση. Όταν επισπεύδεται κατάσχεση στα
χέρια τρίτου, στην οποία επίσης ακολουθείται η προδικασία της σύνταξης και επίδοσης επιταγής προς εκτέλεση,
το ανωτέρω χρονικό πλαίσιο επεκτείνεται µέχρι και την
επίδοση του κατασχετήριου εγγράφου στον καθ’ ου. Για
όλες τις ενδεχόµενες πληµµέλειες που αφορούν την εγκυρότητα της τελευταίας πράξης της εκτέλεσης η προθεσµία είναι τριάντα ηµέρες, αφότου η πράξη αυτή ενεργηθεί, ενώ αν πρόκειται για εκτέλεση για την ικανοποίηση χρηµατικών απαιτήσεων, η προθεσµία είναι τριάντα ηµέρες από την ηµέρα του πλειστηριασµού ή αναπλειστηριασµού, αν πρόκειται για κινητά, και εξήντα ηµέρες αφότου µεταγραφεί η περίληψη της κατακυρωτικής έκθεσης, αν πρόκειται για ακίνητα. Στην ίδια προθεσµία των
τριάντα ηµερών ασκείται, σε περίπτωση άµεσης εκτέλεσης και η ανακοπή κατά της επιταγής προς εκτέλεση.
Στην τελευταία αυτή περίπτωση προβλέπεται η δυνατότητα άσκησης αίτησης αναστολής ενώπιον του δικαστηρίου στο οποίο εκκρεµεί η ανακοπή.
8. Άρθρο 939: Ρητά προβλέπεται ότι σε επείγουσες
περιπτώσεις, η απόφαση που διατάζει να ανασταλεί η αναγκαστική εκτέλεση ή απόσπασµά αυτής γνωστοποιείται στα εκτελεστικά όργανα µε επιµέλεια των διαδίκων ή
της γραµµατείας του δικαστηρίου. Σε επείγουσες περιπτώσεις η γνωστοποίηση µπορεί να γίνει από το δικαστήριο και µε ηλεκτρονικά µέσα.
9. Άρθρο 943 παράγραφος 3: Διαγράφεται η κήρυξη.
10. Άρθρο 947 παράγραφος 1: Προσαρµόζεται η διαδικασία.
11. Άρθρο 950: Στην περίπτωση του άρθρου 950 αυξάνεται το ανώτατο όριο της χρηµατικής ποινής έως το ποσό των 100.000 ευρώ και προβλέπεται ρητά ότι η απαγγελία της προσωπικής κράτησης γίνεται υποχρεωτικά
σωρευτική και όχι εναλλακτική. Επίσης, προστίθεται νέα
τρίτη παράγραφος, µε την οποία ρυθµίζεται η δυνατότητα εκτέλεσης της επικυρούµενης κατά το άρθρο 1441
ΑΚ από το δικαστήριο συµφωνίας των συζύγων για την
επιµέλεια των ανήλικων τέκνων και για την επικοινωνία
µε αυτά.
12. Άρθρο 952: Με την τροποποίηση της ισχύουσας
διάταξης επιδιώκεται η πληρέστερη προστασία των δανειστών. Η υποχρέωση του οφειλέτη για γνωστοποίηση
των περιουσιακών του στοιχείων αναφέρεται σε όλα τα
δεκτικά αναγκαστικής εκτέλεσης στοιχεία, κάτι που επι-

βάλλει η ανάγκη πραγµάτωσης της αξίωσης του κατασχόντος δανειστή, ενώ παράλληλα διασφαλίζεται η διαφάνεια στην αναγκαστική εκτέλεση και καταπολεµούνται δόλιες τακτικές από την πλευρά του οφειλέτη.
13. Άρθρο 953 παράγραφος 1: Διευκρινίζεται ότι αντικείµενο της κατάσχεσης στα χέρια του οφειλέτη µπορεί
να είναι και κινητό πράγµα, το οποίο έχει ήδη κατασχεθεί και βρίσκεται στα χέρια του µεσεγγυούχου. Λόγω
του επιτρεπτού των πολλαπλών κατασχέσεων αυτό είναι
πιθανό να συµβεί. Το κατασχεθέν κινητό πράγµα θα µείνει στα χέρια του µεσεγγυούχου που ορίστηκε µε την
πρώτη κατάσχεση, εκτός αν συντρέχει λόγος αλλαγής
του.
14. Άρθρο 954: Με την παράγραφο 2 στοιχείο ε΄ της
διάταξης του άρθρου 954 διευκρινίζεται ότι η ηµέρα του
πλειστηριασµού ορίζεται υποχρεωτικά επτά (7) µήνες από την ηµέρα περάτωσης της κατάσχεσης και όχι πάντως µετά την παρέλευση οκτώ (8) µηνών από την ηµέρα
αυτή. Με την παράγραφο 4 της ίδιας διάταξης προβλέπεται ότι η απόφαση µε την οποία διορθώνεται η κατασχετήρια έκθεση πρέπει να δηµοσιεύεται έως τις 12:00
το µεσηµέρι της δέκατης πριν από τον πλειστηριασµό ηµέρας και αναρτάται την ίδια ηµέρα µε επιµέλεια της
γραµµατείας στην ιστοσελίδα δηµοσιεύσεων πλειστηριασµών του Δελτίου Δικαστικών Δηµοσιεύσεων του Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολουµένων, χρόνος επαρκής για την γνώση
της διόρθωσης από τους ενδιαφερόµενους υπερθεµατιστές.
15. Άρθρο 955: Με τη διάταξη αυτή, όπως τροποποιείται, ρυθµίζονται οι λεπτοµέρειες της προδικασίας του
πλειστηριασµού κινητών πραγµάτων. Με τη νέα αυτή
διάταξη, λόγω της κατάργησης της περίληψης της κατασχετήριας έκθεσης του άρθρου 960 και µε σκοπό την κάλυψη της ανάγκης δηµοσιότητας του πλειστηριασµού, απόσπασµα της κατασχετήριας έκθεσης, το οποίο περιλαµβάνει τα στοιχεία που κατά το ισχύον καθεστώς περιέχει η (καταργηθείσα) περίληψη, αναρτάται στην Ιστοσελίδα Δηµοσιεύσεων Πλειστηριασµού του Δελτίου Δικαστικών Δηµοσιεύσεων του Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών
του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολούµενων. Η
έκδοση του σχετικού αποσπάσµατος, καθώς και η ανάρτηση αυτού πραγµατοποιείται από τον αρµόδιο δικαστικό επιµελητή. Για την ανάρτηση απαιτείται η έκδοση
προεδρικού διατάγµατος, το οποίο θα εξειδικεύει τους
όρους δηµιουργίας της σχετικής ιστοσελίδας.
16. Άρθρο 956: Με το προστιθέµενο τελευταίο εδάφιο
στην παράγραφο 1 του άρθρου 956, ενόψει του γεγονότος της πρόβλεψης δυνατότητας πολλαπλών κατασχέσεων, διευκρινίζεται ότι η ιδιότητα του µεσεγγυούχου
που ορίστηκε µε την πρώτη κατάσχεση διατηρείται και
για τις κατασχέσεις που ενδεχοµένως ακολουθήσουν.
17. Άρθρο 958: Με την τροποποιούµενη δεύτερη παράγραφο του άρθρου 958 προβλέπεται η δυνατότητα επιβολής πολλαπλών κατασχέσεων από περισσότερους
δανειστές του ιδίου οφειλέτη πάνω στο ίδιο περιουσιακό
στοιχείο. Κάθε διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης διενεργείται ξεχωριστά και δεν επηρεάζει η µια την άλλη, ενώ, τέλος, προβλέπεται ότι δεν επιτρέπεται η αναζήτηση
των εξόδων της εκτέλεσης που προκατέβαλε εκείνος ο
δανειστής, η εκτέλεση του οποίου δεν περατώθηκε.
18. Άρθρο 959: Για την οικονοµία της διαδικασίας καθορίζεται στην παρ. 1 ότι σε περίπτωση πολλαπλών κα-
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τασχέσεων ο πλειστηριασµός διενεργείται ενώπιον του
ίδιου συµβολαιογράφου που ορίστηκε αρχικά από τον
πρώτο επισπεύδοντα. Οι διατάξεις του άρθρου 959 παρ.
1 έως 5 εφαρµόζονται αναλόγως και στον πλειστηριασµό ακινήτων κατά ρητή παραποµπή του άρθρου 998
παρ. 1. Επιπροσθέτως για να αποφευχθεί το σοβαρό ενδεχόµενο του επηρεασµού του αποτελέσµατος του
πλειστηριασµού κατά τη διαδικασία των προσφορών από
εκείνους που ενδιαφέρονται µόνο να αποκοµίσουν αθέµιτα οφέλη από τους υποψήφιους πλειοδότες, οι οποίοι
ενδιαφέρονται σοβαρά, προβλέπεται στην παράγραφο 4
ότι αν υποβλήθηκαν δύο ή περισσότερες γραπτές προσφορές, τα πράγµατα που πλειστηριάζονται κατακυρώνονται σε εκείνον που προσφέρει τη µεγαλύτερη προσφορά, ενώ µόνο αν οι περισσότερες αυτές προσφορές
είναι ίσες, η διαδικασία συνεχίζεται µε την υποβολή προφορικών προσφορών προς τον υπάλληλο του πλειστηριασµού.
19. Άρθρο 960: Το άρθρο 960 καταργείται, αφού µε τη
νέα διαδικασία της εκτέλεσης, όπως αυτή διαµορφώνεται, δεν υπάρχει ανάγκη πλέον σύνταξης περίληψης κατασχετήριας έκθεσης και κοινοποίησης αυτής.
20. Άρθρο 962: Ειδικά για τα κατασχεµένα πράγµατα
που µπορεί, κατά την κρίση του υπαλλήλου του πλειστηριασµού, να υποστούν φθορά, λόγω της κατάργησης της
κήρυξης του πλειστηριασµού από κήρυκα, ως θεσµού
χωρίς κανένα απολύτως πρακτικό αποτέλεσµα, προβλέπεται ότι αυτά πλειστηριάζονται αµέσως και αν ο υπάλληλος του πλειστηριασµού θεωρήσει ότι απαιτείται δηµοσιότητα έχει τη δυνατότητα να προβεί σε κάθε κατάλληλη ενέργεια για την εξασφάλιση δηµοσιότητας. Ο κανόνας όµως, λόγω ακριβώς της ιδιάζουσας φύσης των
προς πλειστηριασµό κινητών πραγµάτων, είναι η έλλειψη δηµοσιότητας.
21. Άρθρο 963: Καταργείται η κήρυξη του πλειστηριασµού από κήρυκα, θεσµού χωρίς κανένα απολύτως πρακτικό αποτέλεσµα.
22. Άρθρο 965: Στη διάταξη του άρθρου 965 επιφέρονται τροποποιήσεις σε επιµέρους ζητήµατα της διαδικασίας. Έτσι: 1) Προβλέπεται ότι κάθε πλειοδότης οφείλει
να καταθέτει, σε µετρητά ή µε εγγυητική επιστολή τράπεζας, διάρκειας τουλάχιστον ενός µηνός ή µε επιταγή
που έχει εκδοθεί από τράπεζα ή άλλο πιστωτικό ίδρυµα,
εγγυοδοσία ίση προς το τριάντα τοις εκατό (30%) της τιµής της πρώτης προσφοράς. Επειδή η οικονοµική κρίση
στη χώρα µας έχει ως συνέπεια τη δυσκολία στην κυκλοφορία των µετρητών, η εγγυοδοσία έστω του µισού της
τιµής της πρώτης προσφοράς αποτελεί ασφαλές αντικίνητρο για όποιον δεν ενδιαφέρεται να πάρει σοβαρά µέρος στον πλειστηριασµό. Εννοείται πως σε περίπτωση
κατάπτωσης της εγγυοδοσίας, θα διενεργηθεί αναπλειστηριασµός για το υπόλοιπο της τιµής της πρώτης προσφοράς. 2) Το πλειστηρίασµα καταβάλλεται σε µετρητά
ή µε επιταγή έκδοσης τράπεζας που λειτουργεί νόµιµα
στην Ελλάδα και όχι έκδοσης του υπερθεµατιστή.
23. Άρθρο 970: Στη διάταξη του άρθρου 972 επέρχονται τροποποιήσεις ως προς το διορισµό αντικλήτου
στην περιφέρεια του πρωτοδικείου του τόπου της εκτέλεσης και όχι του ειρηνοδικείου, όπως προέβλεπε η µέχρι τώρα ρύθµιση, ενώ αν δεν οριστεί, αντίκλητος είναι ο
δικηγόρος που τυχόν υπέγραψε την αναγγελία. Επίσης,
αλλάζει η προθεσµία επίδοσης της αναγγελίας και ορίζεται, για τη συντόµευση της όλης διαδικασίας, ότι η αναγ-

γελία πρέπει να επιδοθεί το αργότερο πέντε (5) ηµέρες
πριν από τον πλειστηριασµό και µέσα στην ίδια προθεσµία πρέπει να κατατεθούν τα έγγραφα που αποδεικνύουν την απαίτηση.
24. Άρθρο 973: Στη διάταξη του άρθρου 973 επέρχονται τροποποιήσεις για επιµέρους λεπτοµέρειες για την
περίπτωση κατά την οποία ο πλειστηριασµός δεν έγινε
κατά την ηµέρα που είχε οριστεί και επισπεύδεται πάλι
µε δήλωση.
25. Άρθρο 975: Το άρθρο 975 τροποποιείται µερικώς
µε σκοπό την ορθότερη και δικαιότερη για τους δανειστές διάρθρωση του πίνακα κατάταξης. Οι απαιτήσεις
που αναφέρονται στη δεύτερη τάξη υπολογίζονται µε
βάση το χρόνο όχι µόνο της διενέργειας του πλειστηριασµού, αλλά και της κήρυξης της πτώχευσης. Το ίδιο γίνεται και για τις απαιτήσεις της τρίτης τάξης, από τις οποίες επιπροσθέτως αφαιρέθηκαν οι απαιτήσεις των δασκάλων, καθώς και των δικηγόρων που αµείβονται κατ’ υπόθεση. Στην ίδια τρίτη τάξη προστέθηκαν οι απαιτήσεις
του Δηµοσίου από φόρο προστιθέµενης αξίας και παρακρατούµενους και επιρριπτόµενους φόρους µε τις προσαυξήσεις κάθε φύσης και τους τόκους που επιβαρύνουν
τις απαιτήσεις αυτές. Επιπροσθέτως στην πέµπτη τάξη
κατατάσσεται το Δηµόσιο, καθώς και οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης για απαιτήσεις τους που προκύπτουν
από κάθε αιτία µε τις προσαυξήσεις κάθε φύσης και τους
τόκους που επιβαρύνουν τις απαιτήσεις αυτές και χωρίς
την ύπαρξη του χρονικού περιορισµού για τον υπολογισµό τους, που προβλέπει η ισχύουσα διάταξη. Για τις απαιτήσεις της τέταρτης τάξης, ο χρόνος υπολογισµού
τους περιορίζεται σε ένα έτος από τα δύο του ισχύοντος
καθεστώτος.
26. Άρθρο 977: Στη διάταξη του άρθρου 977 προβλέπεται για πρώτη φορά και η ικανοποίηση από το εκπλειστηρίασµα και των µη προνοµιούχων απαιτήσεων σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του ποσού του πλειστηριάσµατος που πρέπει να διανεµηθεί στους πιστωτές. Με
τον τρόπο αυτό ενθαρρύνονται και οι µη προνοµιούχοι
δανειστές να επιχειρήσουν αναγκαστική εκτέλεση, ώστε
ακόµα και αν υπάρχουν προνοµιούχοι δανειστές, να λάβουν και αυτοί ποσοστό, έστω µικρό, του πλειστηριάσµατος.
27. Άρθρο 978: Τον κανόνα στην πρακτική αποτελεί η
τυχαία κατάταξη, µε την έννοια ότι δεν υφίσταται τελεσίδικη απόφαση που διαπιστώνει την απαίτηση. Με βάση
και τη νοµολογία του Αρείου Πάγου, ο υπάλληλος του
πλειστηριασµού δεν µπορεί να θέσει προθεσµία για την
προσκοµιδή τελεσίδικης απόφασης. Δεν αποκλείεται έτσι να παρέλθει ικανό χρονικό διάστηµα µέχρι να πληρωθεί ο σχετικός όρος. Με τη νέα ρύθµιση, λοιπόν, επιδιώκεται η είσπραξη του πλειστηριάσµατος αµέσως, χωρίς
να είναι απαραίτητη η ύπαρξη βέβαιης απαίτησης ή η έκδοση τελεσίδικης απόφασης επί της ανακοπής. Η λύση
αυτή ωφελεί όχι µόνο τους δανειστές, αλλά και τον οφειλέτη, αφού αυτός παύει να βαρύνεται µε τους τόκους, όπως συµβαίνει µέχρι τώρα. Σχετική ρύθµιση προβλέπει για τις τράπεζες το ν.δ. 4001/1959, αν και όχι για
την περίπτωση της τυχαίας κατάταξης. Βεβαίως, η προτεινόµενη λύση συναρτάται µε προσκόµιση εγγυητικής
επιστολής σε πρώτη ζήτηση. Η παρούσα λύση ισχύει και
για το Δηµόσιο ή τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Η
υποχρέωση καταβολής τόκων εκ µέρους του αρχικώς
καταταγέντος αναφέρεται σε τόκους υπερηµερίας.
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28. Άρθρο 980: Στην πράξη πολλές ανακοπές κατά του
πίνακα κατάταξης στη διαδικασία του πλειστηριασµού ασκούνται αβάσιµα, µε συνέπεια να διαιωνίζεται εκ των
πραγµάτων η διαδικασία της κατάταξης. Έτσι, αντικαθίσταται σχετικά η παράγραφος 2 του άρθρου 980 και η
λήψη εγγυητικής επιστολής προστατεύει επαρκώς σε
περίπτωση που ήθελε ευδοκιµήσει η ανακοπή. Η υποχρέωση καταβολής τόκων εκ µέρους του αρχικώς καταταγέντος αναφέρεται σε τόκους υπερηµερίας.
29. Άρθρο 983: Με τη νέα ρύθµιση της παραγράφου 4
αποσαφηνίζεται ότι η κατάσχεση εις χείρας τράπεζας
ως τρίτης µπορεί να γίνει µε επίδοση του κατασχετήριου
εγγράφου και στην έδρα του πιστωτικού ιδρύµατος ή σε
οποιοδήποτε κατάστηµα αυτού. Η λύση αυτή εµφανίζεται εύλογη ενόψει της ηλεκτρονικής διασύνδεσης του
δικτύου των Τραπεζών. Η αντίθετη λύση θέτει στο δανειστή σχεδόν ανυπέρβλητα εµπόδια, αφού δεν µπορεί να
γνωρίζει µε ασφάλεια που τηρείται ο λογαριασµός του
οφειλέτη. Παράλληλα, εντάσσεται το περιεχόµενο της
σχετικής ρύθµισης του άρθρου 24 του ν. 2915/2001 στον
ΚΠολΔ, χωρίς όµως να καταργείται η διάταξη αυτή, η οποία εξακολουθεί να ισχύει για όσες περιπτώσεις δεν εφαρµόζεται ο ΚΠολΔ.
30. Άρθρο 985: Στη διάταξη αυτή αντικαθίσταται η
πρώτη παράγραφος και καθιερώνεται η υποχρέωση του
πιστωτικού ιδρύµατος να δηλώσει, σε περίπτωση κατάσχεσης στα χέρια του, αν υφίσταται σε αυτό ακατάσχετη απαίτηση κατά την έννοια του άρθρου 982 παράγραφοι 3 και 4.
31. Άρθρο 993 παράγραφος 2: Με τη νέα ρύθµιση που
εισάγεται, για την εκτίµηση της αξίας του ακινήτου που
κατάσχεται, λαµβάνεται υπόψη η εµπορική του αξία, όπως αυτή προσδιορίζεται κατά το χρόνο της κατάσχεσης
και όχι η αντικειµενική αξία, όπως ορίζει η ισχύουσα ρύθµιση. Οι ειδικότερες προϋποθέσεις για την εφαρµογή
της νέας αυτής διάταξης θα καθορισθούν µε προεδρικό
διάταγµα κατά τα ειδικότερα στις µεταβατικές διατάξεις
οριζόµενα. Μέχρι την έκδοση του διατάγµατος αυτού, όπου προβλέπεται, για το ακίνητο που κατάσχεται, αντικειµενική αξία για τον υπολογισµό του φόρου µεταβίβασης, θα λαµβάνεται υπόψη η αντικειµενική αξία αυτή.
32. Άρθρο 995: Στη διάταξη αυτή επιφέρονται τροποποιήσεις αναφορικά µε τις επιδόσεις της κατασχετήριας
έκθεσης σε περίπτωση κατάσχεσης ακινήτου, µε σηµαντική νέα ρύθµιση τη δυνατότητα επίσκεψης από υποψήφιους πλειοδότες του προς πλειστηριασµό ακινήτου.
Προβλέπεται συγκεκριµένα στην παράγραφο 6 η δυνατότητα επίσκεψής του κατασχεθέντος ακινήτου από υποψήφιους πλειοδότες, µε τη συνοδεία του δικαστικού
επιµελητή, ο οποίος στη συνέχεια θα συντάξει έκθεση,
κατ’ εφαρµογή της γενικής διάταξης των άρθρων 931 και
117 ΚΠολΔ. Με τη νέα ρύθµιση που εισάγεται, ως τιµή
της πρώτης προσφοράς για το ακίνητο, που εκπλειστηριάζεται, ορίζεται η εµπορική του αξία, όπως αυτή προσδιορίζεται κατά το χρόνο της κατάσχεσης και όχι η αντικειµενική αξία, όπως ορίζει η ισχύουσα ρύθµιση. Οι ειδικότερες προϋποθέσεις για την εφαρµογή της νέας αυτής διάταξης θα καθορισθούν µε προεδρικό διάταγµα κατά τα ειδικότερα στις µεταβατικές διατάξεις οριζόµενα.
Κατά το µεταβατικό χρόνο, µέχρι την έκδοση του διατάγµατος αυτού, εφαρµόζεται η µέχρι σήµερα ισχύουσα
ρύθµιση και ως τιµή πρώτης προσφοράς ορίζεται η αξία
που προκύπτει από τον προσδιορισµό της αξίας του µε

αντικειµενικά κριτήρια σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 41 και 41α του ν. 1249/1982 (Α΄ 43), όπως εκάστοτε ισχύουν και των κατ` εξουσιοδότηση αυτών εκδιδόµενων κανονιστικών αποφάσεων.
33. Άρθρο 997: Στην πρώτη παράγραφο του άρθρου
997 γίνεται µικρότερη η προθεσµία για την καταγγελία
εκ µέρους του υπερθεµατιστή της µίσθωσης που καταρτίστηκε µετά την κατάσχεση του ακινήτου, ενώ στη δεύτερη παράγραφο µε τη νέα ρύθµιση επιδιώκεται η πληρέστερη διασφάλιση των αποτελεσµάτων που επάγεται η
επιβολή της κατάσχεσης. Ειδικότερα, µε τη νέα ρύθµιση
προστίθεται ως αφετηριακό σηµείο για την έναρξη των
αποτελεσµάτων της κατάσχεσης ακινήτου και το χρονικό σηµείο της σύνταξης της έκθεσης, που πιστοποιεί την
άρνηση εκείνου κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση
να παραλάβει το αντίγραφο της κατασχετήριας έκθεσης,
µε την προϋπόθεση όµως, ότι θα ακολουθήσει η επίδοση
αντιγράφου της κατάσχεσης µέσα σε προθεσµία πέντε
ηµερών.
34. Άρθρο 999: Το άρθρο 999 καταργείται, αφού µε τη
νέα διαδικασία της εκτέλεσης, όπως αυτή διαµορφώνεται, δεν υπάρχει ανάγκη πλέον σύνταξης περίληψης κατασχετήριας έκθεσης και κοινοποίησης αυτής.
35. Άρθρο 1000: Στο άρθρο 1000 γίνεται µεγαλύτερη η
προθεσµία πριν από τον πλειστηριασµό, µέσα στην οποία µπορεί να ζητηθεί η αναστολή του πλειστηριασµού.
36. Άρθρο 1001 παράγραφος 1: Καταργείται η παράγραφος 1 του άρθρου 1001, λόγω της κατάργησης του
κήρυκα στον πλειστηριασµό.
37. Άρθρο 1009: Με τη νέα ρύθµιση του άρθρου 1009
ρυθµίζονται λεπτοµέρειες αναφορικά µε το δικαίωµα του
υπερθεµατιστή να καταγγείλει τη µίσθωση του εκπλειστηριασθέντος ακινήτου που ήταν µισθωµένο για την άσκηση σε αυτό επιχείρησης.
38. Άρθρο 1011Α: Με τη νέα ρύθµιση του άρθρου
1011 Α ρυθµίζονται οι λεπτοµέρειες του πλειστηριασµού
πλοίου, οι οποίες δικαιολογούνται, κατ’ απόκλιση από τις
ρυθµίσεις του πλειστηριασµού κινητών και ακινήτων, από τη φύση του αντικειµένου της εκτέλεσης.
39. Άρθρα 1012 και 1015: Από τη ρύθµιση αυτή απαλείφονται οι διατάξεις εκείνες που αφορούσαν την περίληψη της κατασχετήριας έκθεσης και τις επιδόσεις αυτής.
Για να καλυφθούν οι ανάγκες δηµοσιότητας αντί για περίληψη της κατασχετήριας έκθεσης επιδίδεται στα ενδιαφερόµενα µέρη αντίγραφο αυτής.
40. Άρθρα 1047 και 1049: Σύµφωνα µε τη νέα ρύθµιση
του άρθρου 1047, εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζει
ο νόµος, η προσωπική κράτηση είναι ρητά δυνητική και
όχι υποχρεωτική για το δικαστήριο για απαιτήσεις από αδικοπραξία. Η απόφαση όµως που διατάζει την προσωπική κράτηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 1047 και 1049, δεν εκτελείται αν εκείνος που καταδικάστηκε βρίσκεται κατά
το χρόνο της εκτέλεσης σε αδυναµία να εκπληρώσει τη
χρηµατική οφειλή του. Αυτό σηµαίνει ουσιαστικά ότι τα
πρόσωπα που βρίσκονται σε οικονοµική αδυναµία να εκπληρώσουν τις πιο πάνω υποχρεώσεις τους, είναι ανεπίδεκτα προσωπικής κράτησης. Δεν συµβαίνει όµως το ίδιο για τα πρόσωπα που είναι οικονοµικώς εύρωστα, άλλα αποκρύπτουν τα περιουσιακά τους στοιχεία για να αποφύγουν την πληρωµή των βεβαιωµένων µε δικαστική
απόφαση υποχρεώσεων τους, απέναντι ενδεχοµένως
δανειστών που είναι οικονοµικώς ασθενέστεροι και αναµένουν ευλόγως την ικανοποίηση των απαιτήσεων τους
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για την κάλυψη των δικών τους αναγκών, κατά κανόνα επιτακτικών. Κρίσιµος χρόνος για την εξακρίβωση της αδυναµίας του οφειλέτη προς εξόφληση του χρέους του
καθορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 1049 αυτός της εκτέλεσης της απόφασης.
X. Μεταβατικές και τελικές διατάξεις.
1) Με τις παραγράφους 1 έως 4 των µεταβατικών διατάξεων ρυθµίζεται το χρονικό σηµείο έναρξης ισχύος
των διατάξεων του προτεινόµενου σχεδίου νόµου, κατά
τρόπον ώστε να παρέχεται ο αναγκαίος χρόνος προσαρµογής στις νέες ρυθµίσεις όλων των παραγόντων της δικαιοσύνης.
2) Άρθρο 3 παράγραφος 4 ΕισΝΚΠολΔ: Καταργείται ενόψει της επαναφοράς υποθέσεων της εκουσίας στην
αρµοδιότητα των πρωτοδικείων.
3) Άρθρο 52 περίπτωση 18 ΕισΝΚΠολΔ: Κατά τη διάταξη του άρθρου 22 του α.ν.1539/1938 «Περί προστασίας
των δηµοσίων κτηµάτων» που εφαρµόζεται αναλογικά
και στους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης (άρθρα 1
παρ. 1 του ν.δ. 31/1968, 62 του ν. 1416/1984, 52 παράγραφος 18 του ΕισΝΚΠολΔ) ή άλλου εξοµοιούµενου µε
αυτά ως προς τη νοµική µεταχείριση του ΝΠΔΔ, καθιερώνεται αρµοδιότητα του Εισαγγελέα για την προσωρινή ρύθµιση της διακατοχής των δηµοσίων ή δηµοτικών ή
κοινοτικών κτηµάτων (ακινήτων), που αµφισβητείται µεταξύ του Δηµοσίου ή οργανισµού τοπικής αυτοδιοίκησης
ή Ν.Π.Δ.Δ. και ιδιώτη. Η απόφαση που εκδίδεται από τον
Εισαγγελέα στα πλαίσια της ως άνω αρµοδιότητάς του,
αποτελεί πράξη δικαστικής αρχής σε ιδιωτική διαφορά
(Αν.Ειδ.Δικ. 2/1977 Δ8. 147) και σαν τέτοια αποτελεί, µετά την τελεσιδικία της, ιδιότυπο εκτελεστό τίτλο, πέραν
από αυτούς που ορίζονται στο άρθρο 904 ΚΠολΔ ή άλλες ειδικές διατάξεις και εκτελείται κατά τις δικονοµικές
διατάξεις περί αναγκαστικής εκτελέσεως. Κρίνεται ότι έχουν πλέον εκλείψει οι λόγοι, οι οποίοι επέβαλαν την
αρµοδιότητα αυτή του Εισαγγελέα και γι’ αυτό πρέπει να
καταργηθεί, ώστε οι σχετικές διαφορές να εκδικάζονται
πλέον από τα αρµόδια δικαστήρια. Προς τούτο αντικαθίσταται η σχετική διάταξη της περίπτωσης 18 του άρθρου
52 Εισαγωγικού Νόµου του ΚΠολΔ και απαλείφεται η
διάταξη του άρθρου 22 α.ν. 1539/1938.
4) Οι µέχρι σήµερα στον ΚΠολΔ ισχύουσες ρυθµίσεις
των άρθρων 632 παράγραφος 3 εδάφιο γ΄ και 938 παράγραφος 1 εδάφιο γ΄, οι οποίες προβλέπουν υποχρεωτική
συνεκδίκαση της αιτήσεως αναστολής µε την ανακοπή
των άρθρων 632 και 933 αντίστοιχα, οδήγησαν στο µη επιθυµητό αποτέλεσµα οι αιτήσεις αναστολής να προσδιορίζονται για εκδίκαση σε πολύ µακρινό χρόνο, το οποίο επέφερε επίσης ως συνέπεια, οι προσωρινές διαταγές που χορηγήθηκαν επί αυτών να «διαιωνίζονται».
Προς αποκατάσταση του προβληµατικού αυτού φαινόµενου, προβλέπεται στις µεταβατικές διατάξεις δικονοµικό
βάρος για τους διαδίκους να επαναφέρουν τις αιτήσεις
αναστολής σε σύντοµο χρονικό διάστηµα από την έκδοση του παρόντος νόµου (έξι µήνες), µε άµεση συνέπεια
σε αντίθετη περίπτωση την αυτοδίκαια παύση της ισχύος
του ασφαλιστικού µέτρου που διατάχθηκε.
5) Προβλέπεται «προγραµµατικά» στις µεταβατικές
διατάξεις η θεσµοθέτηση ενός ξεχωριστού θεσµού «εντολής για πληρωµή» (άρθρο 623 παράγραφος 2), ο οποίος έχει αντληθεί από τον ευρωπαϊκό χώρο, µε διαφο-

ρετικές από την ισχύουσα διαταγή πληρωµής προϋποθέσεις έκδοσης. Η διαδικασία εκδόσεως, το περιεχόµενο,
ο τύπος και οι έννοµες συνέπειες της νέας αυτής δικονοµικής διαδικασίας θα καθορισθούν µε προεδρικό διάταγµα, που θα εκδοθεί µε πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων.
6) Για το χρονικό διάστηµα µέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος που θα καθορίζει τα σχετικά µε τον
τρόπο υπολογισµού της εµπορικής αξίας των ακινήτων,
ως βάση υπολογισµού για την εκτίµηση της αξίας του ακινήτου και τον προσδιορισµό της πρώτης προσφοράς,
ορίζεται η αντικειµενική αξία, όπως προβλέπουν και οι
µέχρι σήµερα ισχύουσες διατάξεις των άρθρων 993 παράγραφος 2 εδάφιο γ΄ και 995 παράγραφος 1 εδάφιο δ΄.
7) Για την ίδια ως άνω µεταβατική περίοδο που θα ισχύει η αντικειµενική αξία για την εκτίµηση του κατασχεθέντος ακινήτου και την τιµή πρώτης προσφοράς για
τον πλειστηριασµό αυτού, εισάγεται ειδική νοµοθετική
ρύθµιση για τις περιπτώσεις άκαρπου πλειστηριασµού.
Κατά βάση εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 966
παράγραφοι 1 έως 4, στις οποίες η µέχρι σήµερα ρύθµιση του άρθρου 1003 παράγραφος 4 παρέπεµπε µε ανάλογη εφαρµογή. Στη διαδικασία αυτή παρεµβάλλεται ένα νέο διαδικαστικό στάδιο επαναληπτικού πλειστηριασµού, ο χρόνος διεξαγωγής του οποίου ορίζεται εξ αρχής στην κατασχετήρια έκθεση και µε προκαθορισµένη
µειωµένη τιµή πρώτης προσφοράς, ανερχόµενη στο ένα
δεύτερο της αξίας στην οποία εκτιµήθηκε το κατασχεµένο ακίνητο. Για τον επαναληπτικό αυτόν πλειστηριασµό
δεν τηρείται νέα προδικασία και νέες διατυπώσεις δηµοσιότητας και δεν είναι επιτρεπτή η άσκηση της ανακοπής
διόρθωσης της κατασχετήριας έκθεσης, κατά το άρθρο
954 παράγραφος 4. Η διαδικασία που ακολουθείται µετά
τον επαναληπτικό πλειστηριασµό σε περίπτωση που και
αυτός δεν έχει αποτέλεσµα (δηλαδή δεν εµφανιστούν
πλειοδότες) είναι αυτή που και το σηµερινό άρθρο 966
παράγραφοι 3 και 4 περιγράφει.
8) Προβλέπεται «προγραµµατικά» στις µεταβατικές
διατάξεις η διενέργεια πλειστηριασµού µε ηλεκτρονικά
µέσα (ηλεκτρονικός πλειστηριασµός). Προεδρικό διάταγµα, που θα εκδοθεί µε πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, θα
καθορίζει τις ειδικότερες προϋποθέσεις για τη διενέργεια του ηλεκτρονικού πλειστηριασµού.
9) Λόγω της σηµασίας που έχει η ναυτιλία για την
χώρα µας, αλλά και διεθνώς, δυνάµει του άρθρου 51
ν. 2172/1993 (Α΄ 207) συνεστήθησαν στο Πρωτοδικείο
και Εφετείο Πειραιώς Ναυτικά Τµήµατα, µε αποκλειστική
αρµοδιότητα για τις ναυτικές διαφορές του Νοµού Αττικής. Προκειµένου να υπάρξει µεγαλύτερη συγκέντρωση
ναυτικών υποθέσεων στα Ναυτικά αυτά Τµήµατα, µεγαλύτερη εξειδίκευση και ενοποίηση της νοµολογίας προστίθεται ειδική ρύθµιση στο άρθρο 51 παράγραφος 2 του
παραπάνω νόµου, σύµφωνα µε την οποία το Πρωτοδικείο Πειραιά έχει συντρέχουσα (και όχι αποκλειστική εδώ) αρµοδιότητα για τις ναυτικές υποθέσεις της υπόλοιπης επικράτειας. Από τη διάταξη αυτή δεν προκαλείται
επιπλέον δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισµό, καθόσον για την εκδίκαση των πρόσθετων ναυτικών υποθέσεων θα επιληφθούν τα ήδη υπάρχοντα ειδικά ναυτικά τµήµατα που έχουν συστηθεί, τα οποία ούτως ή άλλως δεν
έχουν µεγάλο φόρτο εργασίας».
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Άρθρο 2
Ανάκαµψη και εξυγίανση πιστωτικών ιδρυµάτων και
επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωµάτωση Οδηγίας
2014/59/ΕΕ, ΕΕ L 173) και άλλες διατάξεις
Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
Ι. Με το παρόν σχέδιο νόµου ενσωµατώνεται στη νοµοθεσία η Οδηγία 2014/59/ΕΕ για τη θέσπιση του ευρωπαϊκού νοµικού πλαισίου για την ανάκαµψη και εξυγίανση πιστωτικών ιδρυµάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, και την τροποποίηση των Οδηγιών 82/891/ΕΟΚ,
2011/24/ΕΚ, 2002/47/ΕΚ, 2004/25/ΕΚ, 2005/56/ΕΚ,
2007/36/ΕΚ, 2011/35/ΕΕ, 2012/30/ΕΕ και 2013/36/ΕΕ,
καθώς και των Κανονισµών (ΕΕ) αριθµ. 1093/2010 και
(ΕΕ) 648/2012.
Η οικονοµική κρίση των τελευταίων ετών επηρέασε το
τραπεζικό σύστηµα των περισσοτέρων ευρωπαϊκών κρατών και ανέδειξε όχι µόνο την αλληλεπίδραση µίας κατάστασης αφερεγγυότητας µεταξύ των διαφόρων οντοτήτων αλλά την έντονη διασύνδεση µεταξύ δηµοσίου χρέους-χρηµατοπιστωτικού συστήµατος που πρέπει να
διαρραγεί για να µην υπάρχει - εν τέλει- επιβάρυνση των
φορολογούµενων.
Με τη συγκεκριµένη νοµοθετική πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου εναρµονίζονται οι διαδικασίες εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυµάτων, επιχειρήσεων επενδύσεων, καθώς και των χρηµατοδοτικών ιδρυµάτων, οµίλων χρηµατοδοτικών συµµετοχών που µέχρι σήµερα διέπονταν από τις εθνικές ρυθµίσεις των κρατών - µελών.
Πριν την υιοθέτηση του υπό ενσωµάτωση νοµοθετήµατος, ορισµένα κράτη - µέλη της ΕΕ, µεταξύ των οποίων
και η χώρα µας, είχαν ήδη προβεί σε νοµοθετικές αλλαγές που καθιερώνουν µηχανισµούς εξυγίανσης προβληµατικών ιδρυµάτων, ενώ άλλα κράτη είχαν γνωστοποιήσει την πρόθεσή τους να καθιερώσουν µηχανισµούς αυτού του είδους, αν δεν προβλεφθούν σε επίπεδο Ένωσης.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολογώντας την κατάσταση
εκτίµησε ότι η έλλειψη κοινών κανόνων, εξουσιών και
διαδικασιών εξυγίανσης των ιδρυµάτων θα µπορούσε να
αποτελέσει εµπόδιο στην οµαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και να παρακωλύσει τη συνεργασία µεταξύ
των εθνικών αρχών κατά την αντιµετώπιση διασυνοριακών τραπεζικών οµίλων που πτωχεύουν. Αυτό θα συνέβαινε, ιδίως, όταν οι διαφορετικές προσεγγίσεις συνεπάγονται ότι οι εθνικές αρχές δεν διαθέτουν το ίδιο επίπεδο ελέγχου ή την ίδια ικανότητα εξυγίανσης ιδρυµάτων.
Οι διαφορές στα καθεστώτα εξυγίανσης θα µπορούσαν
να επηρεάσουν µε διαφορετικό τρόπο τις δαπάνες για τη
χρηµατοδότηση των ιδρυµάτων στα κράτη - µέλη και πιθανώς να δηµιουργήσουν στρεβλώσεις στον ανταγωνισµό µεταξύ των ιδρυµάτων. Τα αποτελεσµατικά καθεστώτα εξυγίανσης σε όλα τα κράτη - µέλη είναι αναγκαία προκειµένου να διασφαλιστεί ότι τα ιδρύµατα δεν
µπορούν να περιορίζονται κατά την άσκηση των δικαιωµάτων εγκατάστασής τους στην εσωτερική αγορά από
τη χρηµατοοικονοµική δυνατότητα του κράτους - µέλους
καταγωγής τους να διαχειριστεί την πτώχευσή τους.Τα
εµπόδια αυτά πρέπει να εξαλειφθούν και να θεσπιστούν
κανόνες ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν υπονοµεύονται οι
διατάξεις της εσωτερικής αγοράς. Για τον σκοπό αυτόν,

οι κανόνες που διέπουν την εξυγίανση των ιδρυµάτων υπόκεινται σε κοινούς κανόνες ελάχιστης εναρµόνισης.
Είναι, επίσης ,σηµαντικό να διασφαλιστεί ότι τα µέτρα
εξυγίανσης επιβάλλονται µόνο όταν αυτό είναι αναγκαίο
χαριν του δηµοσίου συµφέροντος και κάθε παρέµβαση
στα δικαιώµατα των µετόχων και των πιστωτών εξαιτίας
των µέτρων αυτών, είναι συµβατή µε το Χάρτη Θεµελιωδών Δικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ενωσης.
Η χώρα µας έγκαιρα θέσπισε ειδικό πλαίσιο για την εξυγίανση των πιστωτικών ιδρυµάτων µε το οποίο προβλέπεται η ανάληψη δράσης από την αρχή εξυγίανσης
και την αρχή εποπτείας για να αποφευχθεί η συστηµική
κρίση, να προστατευθούν οι καταθέσεις και η εµπιστοσύνη των καταθετών και των πολιτών στο τραπεζικό σύστηµα κα εν τέλει να υπάρξει, µέσω της παρέµβασης
των εποπτικών αρχών, των αρχών εξυγίανσης και του ίδιου του κράτους η προστασία του δηµοσίου συµφέροντος, έκφανση του οποίου αποτελεί η χρηµατοπιστωτική
σταθερότητα, ως πυλώνας της ανάπτυξης και της στήριξης της εθνικής οικονοµίας. Ωστόσο, το νέο ευρωπαϊκό
πλαίσιο κανόνων ανάκαµψης και εξυγίανσης πιστωτικών
ιδρυµάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, επιβάλει τη
θέσπιση ενός νέου, συνεκτικού νοµοθετήµατος που επιχειρεί να αντιµετωπίσει το σύνολο των θεµάτων που
µπορεί να προκύψουν σε µία κρίση οντοτήτων του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. Για το λόγο αυτόν, οι σχετικές διατάξεις του ν. 4261/2014 καταργούνται και αντικαθίστανται από τις νέες αναλυτικές διατάξεις της υπό
ενσωµάτωση Οδηγίας.
Η Αρχή Εξυγίανσης, όπως προβλέπεται στο παρόν
σχέδιο νόµου, καλείται να αξιοποιήσει µια σειρά µέτρων
που της επιτρέπουν να παρεµβαίνει έγκαιρα και γρήγορα, διασφαλίζοντας τη συνέχεια κρίσιµων λειτουργιών
και ελαχιστοποιώντας τις επιπτώσεις για το οικονοµικό
και χρηµατοπιστωτικό σύστηµα της θέσης του ιδρύµατος
σε καθεστώς αφερεγγυότητας. Προβλέπεται η συστηµατική παρακολούθηση των εποπτευόµενων οντοτήτων,
τόσο από την αρχή εποπτείας όσο και από την αρχή εξυγίανσης, καθώς και η στενή συνεργασία και ανταλλαγή
πληροφοριών µεταξύ των αρµοδίων αρχών σε εθνικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο ΕΕ, ιδίως όταν υπάρχει διασυνοριακή δραστηριότητα. Με τον τρόπο αυτόν, τόσο οι
αρχές όσο και τα ιδρύµατα –οντότητες είναι προετοιµασµένα για µια πιθανή κρίση και µπορούν εγκαίρως να
σχεδιάσουν και να αποτρέψουν τις δυσµενείς εξελίξεις
ή τουλάχιστον να περιορίσουν τις συνέπειες µίας κρίσης
τόσο σε επίπεδο χρηµατοοικονοµικού τοµέα όσο και από
πλευράς δηµοσιονοµικών επιπτώσεων στο κράτος ή την
Ενωση. Για το σκοπό αυτόν προβλέπεται και η συνεργασία και συστηµατική ενηµέρωση του αρµόδιου Υπουργείου.
Η βασική φιλοσοφία του νοµοσχεδίου είναι ότι τις ζηµίες ενός ιδρύµατος ή οντότητας δεν πρέπει να τις αναλάβουν οι φορολογούµενοι πολίτες, παρά µόνο ως έσχατο µέσο. Οι ζηµίες βαρύνουν πρωτίστως τους µετόχους και µετά τους πιστωτές. Όµως, κανένας πιστωτής,
κατά την εφαρµογή των µέτρων εξυγίανσης που προβλέπει το νοµοσχέδιο, δεν πρέπει να βρεθεί σε δυσµενέστερη θέση και να υποστεί µεγαλύτερες ζηµίες από αυτές που θα αναλάµβανε αν το ίδρυµα ή η οντότητα ετίθετο άµεσα σε εκκαθάριση ( αρχή της µη επιδείνωσης της
θέσης των πιστωτών).
Το νοµοσχέδιο διαρθρώνεται σε 20 κεφάλαια, τα ο-
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ποία ρυθµίζουν τα θέµατα της προετοιµασίας των σχεδίων ανακαµψης και εξυγίανσης, σε επίπεδο ιδρυµάτων
ή οντοτήτων και οµίλων, την ενδοοµιλική χρηµατοδοτική
στήριξη, θέµατα έγκαιρης παρέµβασης, τους στόχους
και τα µέτρα εξυγίανσης σε επίπεδο ιδρυµάτων ή οντοτήτων και οµίλων, θέµατα σε σχέση µε τρίτες χωρες, τις
ειδικές εξουσίες των αρχών εξυγίανσης, τις αναγκαίες
διασφαλίσεις των δικαιωµάτων µετόχων και πιστωτών
κατά την εφαρµογή µέτρων εξυγίανσης, τις διαδικαστικές υποχρεώσεις, τις κυρώσεις, τις χρηµατοδοτικές ρυθµίσεις για την εξυγίανση (ταµεία εξυγίανσης) και τις αναγκαίες τροποποιήσεις σε άλλα νοµοθετικά κείµενα (Οδηγίες – κανονισµούς), όπως έχουν ενσωµατωθεί ή εφαρµοστεί στην ελληνική νοµοθεσία προκειµένου να είναι συµβατά µε το νέο πλαίσιο.
B. ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Στο άρθρο 1, τίθεται το πεδίο εφαρµογής του παρόντος σχεδίου νόµου. Ειδικότερα, προσδιορίζονται οι συγκεκριµένες οντότητες προς την ανάκαµψη και την εξυγίανση των οποίων εφαρµόζονται οι θεσπιζόµενοι κανόνες και διαδικασίες, και εκθέτονται οι παράµετροι τις οποίες λαµβάνουν υπόψη τους οι αρχές εξυγίανσης και,
κατά περίπτωση, οι αρµόδιες αρχές κατά τον καθορισµό
και την εφαρµογή των απαιτήσεων και κατά τη χρήση
των µέσων που προβλέπονται στο παρόν σχέδιο νόµου.
Στο άρθρο 2, παρατίθενται οι έννοιες τις οποίες λαµβάνουν οι όροι που χρησιµοποιούνται στο πλαίσιο του
παρόντος σχεδίου νόµου. Ειδικότερα, διατυπώνονται οι
ορισµοί της έννοιας της εξυγίανσης, των διαφορετικών
µορφών οντοτήτων σε συµφωνία µε τον Κανονισµό (ΕΕ)
αριθµ. 575/2013, των στόχων, µέτρων και εξουσιών εξυγίανσης, της αρµόδιας αρχής και των σχεδίων ανάκαµψης και εξυγίανσης, καθώς και κάθε άλλης σχετιζόµενης
έννοιας στο πλαίσιο της ανάκαµψης και εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυµάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων.
Στο άρθρο 3, ορίζονται και εξειδικεύονται αφενός το
αρµόδιο Υπουργείο και αφετέρου η αρχή που αναλαµβάνει τις αρµοδιότητες εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυµάτων
και επιχειρήσεων επενδύσεων, σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες απαιτήσεις ανεξαρτησίας προς αποφυγή τυχόν
σύγκρουσης συµφερόντων, και βάσει συγκεκριµένων
προδιαγραφών συνεργασίας, σχεδιασµού και διαδικασιών λήψης αποφάσεων. Η αρχή εξυγίανσης ασκεί δηµόσια εξουσία. Ως τέτοια ορίζεται η Τράπεζα της Ελλάδος
για τα πιστωτικά ιδρύµατα και τα εποπτευόµενα από αυτή χρηµατοδοτικά ιδρύµατα και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τις επιχειρήσεις επενδύσεων. Οι ελληνικές αρχές εξυγίανσης, ασκούν τις αρµοδιοτητές τους διακριτά
από τις αντίστοιχες της εποπτείας, ενεργώντας λειτουργικά ανεξάρτητα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Στο άρθρο 4, προβλέπεται ο προσδιορισµός, από τις
αρµόδιες αρχές και τις αρχές εξυγίανσης, του περιεχοµένου και των λεπτοµερειών του σχεδίου ανάκαµψης και
εξυγίανσης λαµβάνοντας υπόψη τις δυνητικές επιπτώσεις της αφερεγγυότητας ιδρύµατος και της συνεπαγόµενης εκκαθάρισης του υπό τις συνήθεις διαδικασίες αφερεγγυότητας. Στο ίδιο άρθρο, δίνεται η δυνατότητα ε-

φαρµογής απλουστευµένων υποχρεώσεων ως προς το
σχεδιασµό της ανάκαµψης και το σχεδιασµό της εξυγίανσης για ορισµένα ιδρύµατα. Από τα ιδρύµατα που
δύνανται να τύχουν απαλλαγών εξαιρούνται τα ιδρύµατα που τελούν υπό την άµεση εποπτεία της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας ή αντιπροσωπεύουν σηµαντικό µερίδιο του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, σύµφωνα µε
συγκεκριµένα κριτήρια που τίθενται στην παράγραφο 8.
Διευκρινίζεται ότι η εφαρµογή απλουστευµένων υποχρεώσεων δεν επηρεάζει από µόνη της τις εξουσίες της
αρµόδιας αρχής και, κατά περίπτωση, της αρχής εξυγίανσης για λήψη µέτρων πρόληψης ή διαχείρισης κρίσεων και για την ανά πάσα στιγµή επιβολή πλήρων (µη απλουστευµένων) υποχρεώσεων.
Στο άρθρο 5, για κάθε ίδρυµα που δεν αποτελεί µέλος
οµίλου που υπόκειται σε ενοποιηµένη εποπτεία, ορίζεται
η υποχρέωση κατάρτισης σχεδίου ανάκαµψης και επικαιροποίησής του σε περιοδική βάση ή λόγω µεταβολών
που έχουν τελεστεί σε αυτό και επηρεάζουν ουσιωδώς
το σχέδιο ανάκαµψης (τουλάχιστον κατ’ έτος ή σε συχνότερα διαστήµατα κατ’ απαίτηση των αρµόδιων αρχών), ώστε να προβλέπονται τα µέτρα προς αποκατάσταση της χρηµατοοικονοµικής θέσης του ιδρύµατος µετά από σηµαντική επιδείνωση της χρηµατοοικονοµικής
του κατάστασης, χωρίς να προβλέπεται πρόσβαση σε έκτακτη δηµόσια χρηµατοοικονοµική στήριξη. Γίνεται αναφορά στην υποχρέωση συµπερίληψης στο σχέδιο: α)
των απαιτούµενων πληροφοριών, β) των ενεργειών του
ιδρύµατος όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις της έγκαιρης παρέµβασης, γ) των κατάλληλων προϋποθέσεων και
διαδικασιών για την έγκαιρη εφαρµογή των δράσεων ανάκαµψης, δ) των επιλογών ανάκαµψης, λαµβάνοντας υπόψη διαφορετικά σενάρια πιέσεων, καθώς και ε) της ανάλυσης του τρόπου/χρόνου υποβολής αίτησης χρήσης
των διευκολύνσεων που παρέχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα, και του αντίστοιχου προσδιορισµού των εύλογων δυνητικά εξασφαλίσεων. Το σχέδιο ανάκαµψης θεωρείται ρύθµιση διακυβέρνησης του ιδρύµατος κατά το
άρθρο 66 του ν. 4261/2014 και αξιολογείται και εγκρίνεται από το Διοικητικό Συµβούλιο του ιδρύµατος πριν την
υποβολή του στην αρµόδια αρχή. Οι σχετικές ρυθµίσεις
εφαρµόζονται και στα χρηµατοδοτικά ιδρύµατα που εποπτεύονται σε ατοµική βάση από την Τράπεζα της Ελλάδος.
Στο άρθρο 6, ορίζεται η υποχρέωση υποβολής των
σχεδίων ανάκαµψης στην αρµόδια αρχή για εξέταση και
αξιολόγηση. Στην περίπτωση που σηµαντικά υποκαταστήµατα του ιδρύµατος είναι εγκατεστηµένα σε έτερα
κράτη - µέλη και το σχέδιο ανάκαµψης τα αφορά, στην
αξιολόγηση του σχεδίου περιλαµβάνεται διαβούλευση
των αρµόδιων αρχών µε τις αρµόδιες αρχές των έτερων
αυτών κρατών - µελών. Η αξιολόγηση ενός σχεδίου ανάκαµψης διενεργείται εντός έξι µηνών από την υποβολή
του, βάσει των απαιτήσεων του άρθρου 5 και των κριτηρίων: α) του ευλόγως αναµενόµενου αποτελέσµατος από την εφαρµογή του (διατήρηση/ αποκατάσταση βιωσιµότητας και χρηµατοοικονοµικής θέσης του ιδρύµατος ή
του οµίλου) και β) του ευλόγως αναµενόµενου χρόνου
και αποτελεσµατικότητας εφαρµογής σε καταστάσεις
χρηµατοπιστωτικής πίεσης (αποφυγή δυσµενών επιπτώσεων στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα). Υπόψη λαµβάνεται, επίσης, το προφίλ κινδύνου του ιδρύµατος, καθώς
και τα στοιχεία της χρηµατοδοτικής και οργανωτικής του
δοµής. Προκειµένου το σχέδιο ανάκαµψης να αξιολογη-
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θεί ως προς τη δυνητική επίδραση που τυχόν δράσεις
του έχουν στη δυνατότητα εξυγίανσης του ιδρύµατος,
αυτό διαβιβάζεται από την αρµόδια αρχή στην αρχή εξυγίανσης, στην οποία δίνεται δυνατότητα εξέτασής του
και υποβολής σχετικών συστάσεων στην αρµόδια αρχή.
Σε περίπτωση διαπίστωσης από την αρµόδια αρχή ουσιωδών ελλείψεων στο σχέδιο ή ουσιωδών εµποδίων
στην εφαρµογή του, προβλέπεται αλληλουχία σταδίων
της διαδικασίας αξιολόγησης, µε βαθµιαία αύξηση της
παρεµβατικότητας των µέτρων και των πρόσθετων απαιτήσεων που η αρµόδια αρχή δύναται να θέσει έναντι του
ιδρύµατος, ανάλογα µε την αποτελεσµατικότητα προηγούµενης ανταπόκρισης του ιδρύµατος στις αντίστοιχες
προηγούµενες απαιτήσεις (απαίτηση για εντός προθεσµίας υποβολή αναθεωρηµένου σχεδίου, κατεύθυνση
του ιδρύµατος προς συγκεκριµένες τροποποιήσεις του
σχεδίου, προσδιορισµός από το ίδρυµα συγκεκριµένων
αλλαγών στις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες) και
τυχόν πρόσθετων µέτρων. Οι απαιτήσεις αλλαγών στις
επιχειρηµατικές του δραστηριότητες επιβάλλονται από
την αρµόδια αρχή υπό την προϋπόθεση τήρησης της αρχής της αιτιολόγησης και της αναλογικότητας.
Στο άρθρο 7, ορίζεται η υποχρέωση των µητρικών επιχειρήσεων της ΕΕ για την κατάρτιση σχεδίου ανάκαµψης οµίλου. Στο σχέδιο εµπεριέχεται ο προσδιορισµός
µέτρων που η εφαρµογή τους δύναται να απαιτηθεί τόσο
σε επίπεδο µητρικής επιχείρησης της ΕΕ όσο και σε κάθε θυγατρική, καθώς και τα στοιχεία που καθορίζονται
στο άρθρο 5 και κατά περίπτωση οι ρυθµίσεις για την παροχή ενδοοµιλικής χρηµατοδοτικής στήριξης. Στόχος
του σχεδίου ανάκαµψης οµίλου είναι η σταθεροποίηση
του οµίλου ως συνόλου ή οποιουδήποτε µέλους του οµίλου βρίσκεται υπό κατάσταση πίεσης, ώστε να αντιµετωπιστούν ή και να εξαλειφθούν τα αίτια που δηµιουργούν
την κατάσταση χρηµατοοικονοµικών πιέσεων, και να αποκατασταθεί η χρηµατοοικονοµική θέση του οµίλου ή
του συγκεκριµένου ιδρύµατος, λαµβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη τη χρηµατοοικονοµική θέση άλλων µελών του
οµίλου. Προς τούτο, το σχέδιο ανάκαµψης οµίλου, το οποίο διαβιβάζεται προς όλες τις αρµόδιες αρχές και αρχές εξυγίανσης σε επίπεδο οµίλου ή θυγατρικής, απαιτείται να περιλαµβάνει ρυθµίσεις για τη διασφάλιση του
συντονισµού και της συνέπειας των µέτρων σε κάθε επίπεδο του οµίλου (µητρική, θυγατρικές, σηµαντικά υποκαταστήµατα). Εντούτοις, οι αρµόδιες αρχές δύνανται,
σύµφωνα µε το άρθρο 7, να απαιτήσουν από τις θυγατρικές την κατάρτιση και υποβολή σχεδίου ανάκαµψης σε
ατοµική βάση. Το σχέδιο ανάκαµψης οµίλου, πριν την υποβολή του στην αρχή ενοποιηµένης εποπτείας, αξιολογείται και εγκρίνεται από το διοικητικό συµβούλιο του
µέλους του οµίλου που το καταρτίζει.
Στο άρθρο 8, προβλέπεται η εξέταση και αξιολόγηση
του σχεδίου ανάκαµψης οµίλου ως προς την ικανοποίηση των αντίστοιχων απαιτήσεων και κριτηρίων των άρθρων 6 και 7 και καθορίζεται η διαδικασία συνεργασίας
µεταξύ των εµπλεκοµένων αρχών.
Στο άρθρο 9, προβλέπεται η υποχρέωση συµπερίληψης στο σχέδιο ανάκαµψης πλαισίου δεικτών, ποσοτικών ή ποιοτικών, συνδεδεµένων µε τη χρηµατοοικονοµική θέση του ιδρύµατος και τακτικά παρακολουθήσιµων
µέσω κατάλληλων ρυθµίσεων του ιδρύµατος. Με τους
δείκτες σχεδίου ανάκαµψης, οι οποίοι αποτελούν αντικείµενο συµφωνίας από τις αρµόδιες αρχές κατά την αξιολόγηση του σχεδίου ανάκαµψης, προσδιορίζονται τα

σηµεία από τα οποία µπορούν να αναληφθούν οι περιεχόµενες στο σχέδιο κατάλληλες δράσεις. Ορίζεται περίπτωση που δράση του σχεδίου ανάκαµψης αναλαµβάνεται ακόµα κι όταν δεν πληρούνται οι όροι του σχετικού
δείκτη, εφόσον το Διοικητικό Συµβούλιο το κρίνει κατάλληλο λόγω των συγκεκριµένων συνθηκών. Αντιστοίχως,
τέτοια δράση ενδέχεται να µην αναλαµβάνεται, εφόσον
το Διοικητικό Συµβούλιο δεν το κρίνει κατάλληλο λόγω
των συνθηκών. Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου γνωστοποιείται χωρίς καθυστέρηση
στην αρµόδια αρχή.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Με τα άρθρα 10 έως 17 ορίζεται το πλαίσιο για τη σύναψη συµφωνιών παροχής χρηµατοδοτικής στήριξης οµίλου, περιγράφεται το περιεχόµενό τους και προβλέπεται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις αποδοχής τους από
τις αρµόδιες αρχές.
Στο άρθρο 10, καθορίζονται η έννοια και οι αρχές που
διέπουν τη συµφωνία χρηµατοδοτικής στήριξης οµίλου,
προσδιορίζονται οι οντότητες που µπορούν να αποτελέσουν µέρη της συµφωνίας και προβλέπεται η τήρηση
προϋποθέσεων για τη σύναψή της. Διατυπώνονται οι αρχές για τον υπολογισµό του ανταλλάγµατος κάθε συναλλαγής που προβλέπεται στη συµφωνία, καθώς και οι
ειδικότεροι όροι που πρέπει να τηρούνται κατά τη σύναψη της, κατά τον υπολογισµό του ανταλλάγµατος και
πριν από κάθε απόφαση παροχής της στήριξης. Προκειµένου να συναφθεί µία συµφωνία χρηµατοδοτικής στήριξης οµίλου κανένα από τα συµβαλλόµενα µέρη δεν πρέπει να πληροί, σύµφωνα µε τη γνώµη της αρµόδιας αρχής, τις προϋποθέσεις για έγκαιρη παρέµβαση.
Στο άρθρο 11, καθορίζεται η διαδικασία εξέτασης της
πρότασης συµφωνίας χρηµατοδοτικής στήριξης οµίλου
από τις αρµόδιες αρχές, και προβλέπονται τα βήµατα
διαµεσολάβησης για τη λήψη απόφασης επί της πρότασης συµφωνίας. Προσδιορίζονται τα κριτήρια, οι προθεσµίες και οι παράµετροι που λαµβάνονται υπόψη κατά
την εξέταση της πρότασης συµφωνίας, µεταξύ των οποίων και κάθε δυνητική επίπτωση περιλαµβανοµένων των
δηµοσιονοµικών συνεπειών από την εφαρµογή της συµφωνίας σε όλα τα κράτη - µέλη στα οποία ασκεί δραστηριότητα ο όµιλος. Κριτήριο για τη χορήγηση άδειας ή τη
δυνητική απαγόρευση αποτελεί η συµβατότητα του περιεχοµένου της πρότασης συµφωνίας µε τις προϋποθέσεις παροχής χρηµατοδοτικής στήριξης του άρθρου 14
του παρόντος σχεδίου νόµου. Σε περίπτωση µη προσέγγισης κοινής απόφασης από τις αρµόδιες αρχές, η απόφαση λαµβάνεται από την αρχή ενοποιηµένης εποπτείας, αφού ληφθούν υπόψη οι απόψεις και επιφυλάξεις
των αρµόδιων αρχών και, σε περίπτωση που η αίτηση έχει παραπεµφθεί στην ΕΑΤ, σε συµφωνία µε την απόφαση της ΕΑΤ. Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση επί του αιτήµατος πρότασης συµφωνίας απαιτείται να είναι πλήρως
αιτιολογηµένη.
Στο άρθρο 12, προβλέπεται η διαδικασία έγκρισης της
πρότασης συµφωνίας από τη γενική συνέλευση κάθε µέλους του οµίλου που θα συµβληθεί και ορίζονται οι προϋποθέσεις εγκυρότητάς της. Το διοικητικό συµβούλιο
κάθε συµµετέχουσας στη συµφωνία οντότητας υποβάλλει κατ’ έτος στη γενική συνέλευση έκθεση αναφορικά
µε την εκτέλεση της συµφωνίας και την εφαρµογή των
αποφάσεών του στο πλαίσιο αυτής.
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Στο άρθρο 13, ορίζεται η υποχρέωση των αρµόδιων
αρχών να διαβιβάσουν τις συµφωνίες χρηµατοδοτικής
στήριξης οµίλου, για τις οποίες έχουν χορηγήσει άδεια,
στις εµπλεκόµενες αρχές εξυγίανσης.
Στο άρθρο 14, προβλέπονται οι προϋποθέσεις που
πρέπει να ικανοποιούνται σωρευτικά προκειµένου να παρασχεθεί χρηµατοδοτική στήριξη οµίλου, όπου είναι
εγκατεστηµένη η οντότητα που παρέχει τη χρηµατοδοτική στήριξη. Στις προϋποθέσεις για την παροχή χρηµατοδοτικής στήριξης περιλαµβάνονται, µεταξύ άλλων,
η συµµόρφωση της οντότητας που παρέχει τη στήριξη µε τις απαιτήσεις ρευστότητας, των ιδίων κεφαλαίων
και τις απαιτήσεις που επιβάλλονται δυνάµει του
ν. 4261/2014, καθώς και η συµµόρφωσή της µε τις απαιτήσεις περί µεγάλων ανοιγµάτων του Κανονισµού (ΕΕ)
αριθµ. 575/2013. Διευκρινίζεται ότι παροχή χρηµατοδοτικής στήριξης κατά παραβίαση της συµµόρφωσης της οντότητας του οµίλου µε τις ανωτέρω απαιτήσεις δύναται
να υπάρξει µόνον εφόσον αυτό επιτραπεί από την αρµόδια αρχή εποπτείας της οντότητας οµίλου που παρέχει
τη στήριξη.
Στο άρθρο 15, προσδιορίζεται το περιεχόµενο των αποφάσεων παροχής και αποδοχής χρηµατοδοτικής στήριξης στο πλαίσιο αντίστοιχης ενδοοµιλικής συµφωνίας,
και ορίζονται τα αρµόδια όργανα για τη λήψη αυτών. Η
απόφαση παροχής χρηµατοδοτικής στήριξης θα πρέπει
να είναι αιτιολογηµένη και να αναφέρει τον τρόπο µε
τον οποίο ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου
14 του παρόντος σχεδίου νόµου, καθώς και το στόχο
προς την επίτευξη του οποίου εγκρίνεται η πρόταση χρηµατοδοτικής στήριξης.
Στο άρθρο 16, παρέχεται προς την αρµόδια αρχή το δικαίωµα εναντίωσης στην πρόθεση οντότητας οµίλου να
παράσχει ενδοοµιλική χρηµατοδοτική στήριξη που εντάσσεται στο πλαίσιο σχετικής συµφωνίας. Ειδικότερα,
καθορίζεται η διαδικασία, οι όροι και οι προθεσµίες για
τη λήψη απόφασης των αρµόδιων αρχών επί της αποδοχής ή επί του περιορισµού έως και απαγόρευσης της παροχής χρηµατοδοτικής στήριξης. Απόφαση απαγόρευσης ή περιορισµού της παροχής στήριξης λαµβάνεται εφόσον η αρµόδια αρχή αξιολογεί ότι δεν πληρούνται οι
προϋποθέσεις του άρθρου 14 του παρόντος σχεδίου νόµου. Το Διοικητικό Συµβούλιο της οντότητας που σκοπεύει να παρέχει τη στήριξη κοινοποιεί την πρόθεση του
στις αρµόδιες αρχές των συµβαλλόµενων οντοτήτων,
στην Ε.Α.Τ. και, κατά περίπτωση, στην αρχή ενοποιηµένης εποπτείας. Προς το σύνολο αυτών των αρχών, και µε
τη συνακόλουθη ενηµέρωση των λοιπών µελών του σώµατος εποπτών και του σώµατος αρχών εξυγίανσης από
την αρχή ενοποιηµένης εποπτείας, κοινοποιείται άµεσα
και η απόφαση της αρµόδιας αρχής επί της παροχής
χρηµατοδοτικής στήριξης, καθώς και η απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του ιδρύµατος µε την οποία παρέχεται η στήριξη. Στην περίπτωση που η αρµόδια αρχή αποδεχθεί την πρόταση χρηµατοδοτικής στήριξης, απαιτείται κατά την παροχή της στήριξης η τήρηση των περιεχόµενων στην επίσηµη κοινοποίηση όρων. Στην περίπτωση δε, που το σχέδιο ανάκαµψης οµίλου εµπεριέχει
ρυθµίσεις για παροχή χρηµατοδοτικής στήριξης και η αρµόδια αρχή λάβει απόφαση απαγορευτική ή περιοριστική, δίνεται το δικαίωµα στην αρµόδια αρχή της οντότητας που θα λάµβανε τη στήριξη να ζητήσει, κατά περίπτωση, τη δροµολόγηση αναθεώρησης του σχεδίου ανά-

καµψης σε ατοµική βάση ή επαναξιολόγησης του σχεδίου ανάκαµψης σε επίπεδο οµίλου.
Στο άρθρο 17, ορίζονται οι απαιτήσεις και οι όροι δηµοσιότητας στους οποίους υπόκεινται οι οντότητες του
οµίλου όσον αφορά τις συµφωνίες χρηµατοδοτικής στήριξης που συνάπτουν.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Στο άρθρο 18, ορίζεται ότι, για κάθε ίδρυµα που δεν αποτελεί µέλος οµίλου που υπόκειται σε ενοποιηµένη εποπτεία, η αρχή εξυγίανσης: α) καταρτίζει σχέδιο εξυγίανσης, στο οποίο εκθέτει τις ενέργειες που δύναται να
πραγµατοποιήσει, ώστε το ίδρυµα να εξυγιανθεί, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις για την εξυγίανσή του
και β) εντοπίζει τυχόν σηµαντικά εµπόδια στη δυνατότητα εξυγίανσής του. Στο σχέδιο εξυγίανσης αυτό δεν περιλαµβάνονται συγκεκριµένες χορηγήσεις δηµόσιας
στήριξης και παροχής ρευστότητας. Η κατάρτισή του,
που διενεργείται έπειτα από διαβούλευση µε την αρµόδια αρχή και τις αρχές εξυγίανσης των κρατών - µελών
υποδοχής σηµαντικών υποκαταστηµάτων, περιλαµβάνει
τον συνυπολογισµό από την αρχή εξυγίανσης διαφορετικών σεναρίων και λόγων πτώχευσης του ιδρύµατος
(λόγω ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του ή συνθηκών ευρύτερης χρηµατοπιστωτικής αστάθειας). Προβλέπεται η
επικαιροποίηση και αναθεώρηση του σχεδίου εξυγίανσης περιοδικά (τουλάχιστον κατ’ έτος) ή λόγω µεταβολών που έχουν συντελεστεί στην κατάσταση του ιδρύµατος και επηρεάζουν ουσιωδώς το σχέδιο. Στο ίδιο άρθρο, ορίζονται οι υποχρεώσεις του ιδρύµατος κατά την
κατάρτιση και επικαιροποίηση, όσον αφορά τη χορήγηση
συνδροµής προς την αρχή εξυγίανσης, την άµεση γνωστοποίηση οποιασδήποτε µεταβολής που επηρεάζει ουσιωδώς το σχέδιο και την τήρηση λεπτοµερών αρχείων
των χρηµατοοικονοµικών του συµβάσεων, µε τη διευκρίνηση ότι δεν θίγεται η εξουσία της αρµόδιας αρχής να
συγκεντρώνει πληροφορίες. Επιπρόσθετα, περιγράφονται τα, ποσοτικά όπου είναι δυνατόν, στοιχεία που περιλαµβάνονται στο σχέδιο εξυγίανσης.
Στο άρθρο 19, σκιαγραφείται το πλαίσιο των απαιτήσεων πληροφόρησης και συνεργασίας που µπορεί η αρχή
εξυγίανσης να εγείρει έναντι του ιδρύµατος προς τους
σκοπούς του σχεδίου εξυγίανσης, στο οποίο περιλαµβάνονται οι πληροφορίες και η ανάλυση του τµήµατος Β΄
του Παραρτήµατος του παρόντος σχεδίου νόµου. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που πληροφορίες εκ των ως
άνω είναι ήδη διαθέσιµες στις αρµόδιες αρχές των εµπλεκοµένων κρατών - µελών, αυτές παρέχονται στην
αρχή εξυγίανσης από τις αρµόδιες αρχές, και όχι από το
ίδρυµα.
Στο άρθρο 20, που αφορά τα σχέδια εξυγίανσης στο
σύνολο ενός οµίλου επικεφαλής του οποίου είναι µητρική επιχείρηση της ΕΕ, προβλέπεται η από κοινού κατάρτιση των σχεδίων αυτών από την αρχή εξυγίανσης σε επίπεδο οµίλου και τις αρχές εξυγίανσης των θυγατρικών,
έπειτα από διαβούλευση µε τις αρχές εξυγίανσης των
κρατών - µελών υποδοχής των σηµαντικών υποκαταστηµάτων τα οποία αφορά το ζήτηµα. Αναφέρονται τα επίπεδα του οµίλου ανά τα οποία το σχέδιο εξυγίανσης οµίλου καταδεικνύει µέτρα. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαµβάνονται στα σχέδια εξυγίανσης οµίλου είναι µεταξύ
άλλων το πλαίσιο των ενεργειών εξυγίανσης, των µέ-
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τρων εξυγίανσης, το πλαίσιο ρυθµίσεων συντονισµού και
συνεργασίας, η εκτίµηση της δυνατότητας εξυγίανσης
κ.τλ.. Εντός των σχεδίων εξυγίανσης δεν εντάσσονται οι
συγκεκριµένες χορηγήσεις δηµόσιας στήριξης και παροχής ρευστότητας του άρθρου 18. Διευκρινίζεται ότι πέραν των αναφερόµενων στο παρόν σχέδιο νόµου ενεργειών εξυγίανσης, η αρχή εξυγίανσης µπορεί να εξειδικεύει στο σχέδιο εξυγίανσης οποιεσδήποτε επιπλέον ενέργειες προτίθεται να αναλάβει για την εξυγίανση του
οµίλου. Η αρχή εξυγίανσης µεριµνά ώστε το σχέδιο εξυγίανσης οµίλου να µην έχει δυσανάλογα µεγάλη επίπτωση σε κανένα κράτος - µέλος.
Στο άρθρο 21, ορίζεται η διαδικασία και τίθενται οι απαιτήσεις για την κατάρτιση και αναθεώρηση των σχεδίων εξυγίανσης οµίλου. Καθορίζεται η ροή πληροφοριών που εµπεριέχονται στα σχέδια εξυγίανσης οµίλου,
από τη µητρική επιχείρηση της ΕΕ προς την αρχή εξυγίανσης σε επίπεδο οµίλου, και ακολούθως από την αρχή εξυγίανσης οµίλου προς τις αρχές εξυγίανσης και τις
αρµόδιες αρχές θυγατρικών και κρατών - µελών υποδοχής σηµαντικών υποκαταστηµάτων. Προβλέπεται η αλληλουχία των βηµάτων, οι προθεσµίες και οι απαιτήσεις
της διαδικασίας κατάρτισης και έγκρισης των σχεδίων εξυγίανσης οµίλου, για την από κοινού ενέργεια και κοινή
απόφαση έγκρισής τους µεταξύ των αρχών εξυγίανσης
σε επίπεδο οµίλου και των αρχών εξυγίανσης σε επίπεδο µελών του οµίλου, ως Σώµατος αρχών εξυγίανσης, έπειτα από διαβούλευση µε τις αρµόδιες αρχές. Προβλέπεται η διαδικασία που ακολουθείται σε περίπτωση µη
λήψης κοινής απόφασης εντός της τασσόµενης προθεσµίας τετραµήνου ή σε περίπτωση διατύπωσης διαφωνίας επί του σχεδίου εξυγίανσης οµίλου εκ µέρους ενός
εκ των αρχών εξυγίανσης, καθώς και στην περίπτωση
που εµπλεκόµενη αρχή εξυγίανσης εκτιµά ότι το αντικείµενο µίας διαφωνίας είναι δυνατόν να θίξει ή θίγει τις
δηµοσιονοµικές αρµοδιότητες του κράτους- µέλους.
Στο άρθρο 22, ορίζεται η υποχρέωση των αρχών εξυγίανσης και των αρχών εξυγίανσης σε επίπεδο οµίλου
να διαβιβάζουν τα σχέδια εξυγίανσης και τα σχέδια εξυγίανσης οµίλου, αντίστοιχα, αλλά και οποιεσδήποτε τροποποιήσεις αυτών, στις εµπλεκόµενες αρµόδιες αρχές.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
Στα άρθρα 23-26 καθορίζονται οι έννοιες και οι προϋποθέσεις ισχύος της δυνατότητας εξυγίανσης ιδρύµατος
που δεν αποτελεί µέλος οµίλου, καθώς και της δυνατότητας εξυγίανσης οµίλου. Προσδιορίζεται η διαδικασία
και τα κριτήρια αξιολόγησης της δυνατότητας εξυγίανσης, και τίθεται το πλαίσιο αντιµετώπισης ή εξάλειψης
των ενδεχόµενων εµποδίων στη δυνατότητα εξυγίανσης, µέσω προβλέψεων για την ανάληψη και εφαρµογή
κατάλληλων µέτρων.
Ειδικότερα, στο άρθρο 23, δίνεται η έννοια, τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις ισχύος της δυνατότητας εξυγίανσης ενός ιδρύµατος που δεν αποτελεί µέλος οµίλου.
Η αξιολόγηση της δυνατότητας εξυγίανσης γίνεται από
την αρχή εξυγίανσης κατά το στάδιο κατάρτισης και επικαιροποίησης του σχεδίου εξυγίανσης, έπειτα από διαβούλευση µε την αρµόδια αρχή και τις αρχές εξυγίανσης
των κρατών - µελών στα οποία είναι εγκατεστηµένα σηµαντικά και επηρεαζόµενα υποκαταστήµατα, και περιλαµβάνει την εξέταση τουλάχιστον των προβλεπόµενων
ζητηµάτων που διατυπώνονται στο τµήµα Γ΄ του Παραρ-

τήµατος του παρόντος σχεδίου νόµου. Διευκρινίζεται ότι η ενδεχόµενη εξυγίανση, κατά την αξιολόγηση της δυνατότητας εφαρµογής της και της αποτελεσµατικότητάς
της, δεν θα πρέπει να τελεί υπό οποιαδήποτε από τις
προϋποθέσεις χορηγήσεων δηµόσιας στήριξης και παροχής ρευστότητας που αναφέρονται. Ειδικότερα, για να
είναι δυνατόν να εξυγιανθεί ένα ίδρυµα, θα πρέπει από
την αξιολόγηση της δυνατότητας εξυγίανσής του η αρχή
εξυγίανσης να εκτιµά ότι µπορεί εφικτά και αξιόπιστα είτε να το θέσει σε εκκαθάριση στο πλαίσιο των συνήθων
διαδικασιών που ακολουθούνται σε περίπτωση αφερεγγυότητας, είτε να το εξυγιάνει µε την εφαρµογή µέτρων
και εξουσιών εξυγίανσης. Μέσω αυτών των µέτρων και
εξουσιών εξυγίανσης θα πρέπει να αποφεύγεται κατά το
µέγιστο δυνατό από την αρχή εξυγίανσης οποιαδήποτε
σηµαντική δυσµενή επίπτωση στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα της χώρας ή άλλων κρατών - µελών ή της ΕΕ, ακόµα και σε περιστάσεις ευρύτερης χρηµατοπιστωτικής
αστάθειας ή γεγονότων συστηµικής εµβέλειας, µε ταυτόχρονη επιδίωξη τη διασφάλιση της συνέχισης των κρίσιµων λειτουργιών του ιδρύµατος. Εάν κατά την κατάρτιση και επικαιροποίηση του σχεδίου εξυγίανσης ενός ιδρύµατος η αρχή εξυγίανσης θεωρήσει ότι δεν υπάρχει
δυνατότητα για την εξυγίανσή του, ενηµερώνει χωρίς
καθυστέρηση την ΕΑΤ.
Στο άρθρο 24, δίνεται η έννοια και οι προϋποθέσεις ισχύος της δυνατότητας εξυγίανσης οµίλου, αναφέρονται τα κριτήρια για την αξιολόγησή της και ορίζονται τα
Σώµατα αρχών εξυγίανσης που αναφέρονται στο άρθρο
85 ως αρµόδια για την αξιολόγηση της δυνατότητας εξυγίανσης οµίλου. Η αξιολόγηση της δυνατότητας εξυγίανσης γίνεται κατά το στάδιο κατάρτισης και επικαιροποίησης του σχεδίου εξυγίανσης οµίλου βάσει του άρθρου 21 του παρόντος σχεδίου νόµου και σύµφωνα µε
τη διαδικασία λήψης από κοινού αποφάσεων των Σωµάτων αρχών εξυγίανσης. Τα Σώµατα αρχών εξυγίανσης αποτελούνται, µεταξύ άλλων, από τις αρχές εξυγίανσης
σε επίπεδο οµίλου, τις αρχές εξυγίανσης των θυγατρικών, την αρχή ενοποιηµένης εποπτείας, τις αρµόδιες αρχές των θυγατρικών και τις αρχές εξυγίανσης των κρατών - µελών στα οποία είναι εγκατεστηµένα σηµαντικά
και επηρεαζόµενα υποκαταστήµατα. Η αξιολόγηση της
δυνατότητας εξυγίανσης περιλαµβάνει την εξέταση τουλάχιστον των συγκεκριµένων ζητηµάτων που διατυπώνονται στο τµήµα Γ΄ του Παραρτήµατος του παρόντος
σχεδίου νόµου. Διευκρινίζεται ότι η ενδεχόµενη εξυγίανση σε επίπεδο οµίλου, κατά την αξιολόγηση της δυνατότητας εφαρµογής και της αποτελεσµατικότητάς
της, δεν πρέπει να τελεί υπό οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις χορηγήσεων δηµόσιας στήριξης και παροχής
ρευστότητας που αναφέρονται. Ειδικότερα, για να είναι
δυνατόν να εξυγιανθεί ένας όµιλος, θα πρέπει από την
αξιολόγηση της δυνατότητας εξυγίανσής του οι αρχές
εξυγίανσης να εκτιµούν ότι µπορεί εφικτά και αξιόπιστα
είτε να θέσουν τα µέλη του οµίλου σε εκκαθάριση στο
πλαίσιο συνήθων διαδικασιών αφερεγγυότητας είτε να
τα εξυγιάνουν µε εφαρµογή µέτρων και εξουσιών εξυγίανσης. Μέσω αυτών των µέτρων και εξουσιών εξυγίανσης, θα πρέπει να αποφεύγεται κατά το µέγιστο δυνατό
οποιαδήποτε σηµαντική δυσµενή επίπτωση στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα των κρατών - µελών στα οποία είναι εγκατεστηµένα τα µέλη του οµίλου, είτε άλλων κρατών - µελών ή της ΕΕ, ακόµα και σε περιστάσεις ευρύτερης έως συστηµικής χρηµατοπιστωτικής αστάθειας, µε
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ταυτόχρονη επιδίωξη διασφάλισης της συνέχισης των
κρίσιµων λειτουργιών των µελών του οµίλου (µε τη χρήση µέσων έγκαιρου διαχωρισµού τους ή άλλων µέσων).
Εάν κατά την κατάρτιση και επικαιροποίηση του σχεδίου
εξυγίανσης οµίλου οι αρχές εξυγίανσης θεωρήσουν ότι
δεν υπάρχει δυνατότητα για την εξυγίανση του οµίλου,
τότε η αρχή εξυγίανσης σε επίπεδο οµίλου ενηµερώνει
χωρίς καθυστέρηση την ΕΑΤ.
Στο άρθρο 25, τίθεται το πλαίσιο αντιµετώπισης εµποδίων στη δυνατότητα εξυγίανσης των ιδρυµάτων, και καθορίζεται η διαδικασία που ακολουθείται στην περίπτωση απόφασης της αρχής εξυγίανσης µε την οποία διαπιστώνεται η ύπαρξη ουσιαστικών εµποδίων στη δυνατότητα εξυγίανσης ενός ιδρύµατος. Η εν λόγω απόφαση απαιτείται να κοινοποιείται προς το ίδρυµα, την αρµόδια
αρχή και τις αρχές εξυγίανσης των κρατών - µελών στα
οποία είναι εγκατεστηµένα σηµαντικά υποκαταστήµατα,
ενώ ακολουθείται εντός τετράµηνης προθεσµίας ανάδρασης του ιδρύµατος µέσω πρότασης ενδεχόµενων µέτρων για την εξάλειψη των εµποδίων. Ακόµα, ορίζονται
εξουσίες των ίδιων των αρχών εξυγίανσης για τη λήψη
µέτρων προς άρση των εµποδίων, στην περίπτωση που η
πρόταση του ιδρύµατος αξιολογηθεί ως µη αποτελεσµατική και συνεπώς απορριπτέα από την αρχή εξυγίανσης,
έπειτα από διαβούλευση της τελευταίας µε την αρµόδια
αρχή.
Ειδικότερα, προβλέπεται ότι η απόρριψη της πρότασης
του ιδρύµατος επιφέρει απαίτηση της αρχής εξυγίανσης
προς αυτό για λήψη των εξ αυτής προκρινόµενων, και αιτιολογηµένων ως προς την αναλογικότητα τους, εναλλακτικών µέτρων. Μέχρι την απόφανση της αρχής εξυγίανσης υπέρ της έγκρισης των προτεινόµενων από το ίδρυµα µέτρων ή της απαίτησης λήψης εναλλακτικών µέτρων, αναστέλλεται η απαίτηση κατάρτισης σχεδίων εξυγίανσης ή αντίστοιχα η απαίτηση λήψης κοινής απόφασης από τις εµπλεκόµενες αρχές εξυγίανσης επί σχεδίων εξυγίανσης οµίλου. Αναφέρονται τα κριτήρια που
λαµβάνονται υπόψη από την αρχή εξυγίανσης κατά το
στάδιο του προσδιορισµού των εναλλακτικών µέτρων, αφού έχει προηγηθεί διαβούλευση µε την αρµόδια αρχή
και στις περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητο µε την αρχή µακροπροληπτικής εποπτείας (εξέταση αναλογικότητας και δυνητικών επιπτώσεων στις επιχειρηµατικές
δραστηριότητες και στη σταθερότητα του ιδρύµατος,
στην εσωτερική αγορά χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών
και στη χρηµατοπιστωτική σταθερότητα άλλων κρατών µελών και της ΕΕ συνολικά). Σε κάθε περίπτωση, αποφάσεις των αρχών εξυγίανσης µε τις οποίες είτε διαπιστώνονται ουσιώδη εµπόδια στη δυνατότητα εξυγίανσης ή
απορρίπτονται προτεινόµενα από τα ιδρύµατα µέτρα,
δύναται να αποτελέσουν αντικείµενο άσκησης προσφυγής.
Στο άρθρο 26, τίθεται το πλαίσιο αντιµετώπισης εµποδίων στη δυνατότητα εξυγίανσης σε επίπεδο οµίλων. Εντός αυτού του πλαισίου εντάσσεται η εξέταση, από το
Σώµα αρχών εξυγίανσης, της αξιολόγησης δυνατότητας
εξυγίανσης του οµίλου, και ο καθορισµός διαδικασιών
για τον προσδιορισµό των σχετικών ουσιαστικών εµποδίων που ενδεχοµένως υπάρχουν για όλα τα ιδρύµατα
που συµµετέχουν στον όµιλο, προκειµένου στη συνέχεια τα εµπόδια αυτά να αντιµετωπιστούν µε την εφαρµογή µέτρων, µέσω κοινών αποφάσεων των αρχών εξυγίανσης ως Σώµατος αρχών εξυγίανσης. Προβλέπεται η
αλληλουχία των βηµάτων, οι προθεσµίες και οι απαιτή-

σεις επί της διαδικασίας προσδιορισµού των κατάλληλων µέτρων που εξειδικεύονται από τις αρχές εξυγίανσης ή προτείνονται από την µητρική επιχείρηση της ΕΕ,
καθώς και επί της διαδικασίας προσέγγισης αιτιολογηµένης κοινής απόφασης του Σώµατος αρχών εξυγίανσης,
ώστε να αντιµετωπιστούν ή να αρθούν τα εµπόδια στη
δυνατότητα εξυγίανσης οµίλου. Ορίζεται ότι τα Σώµατα
αρχών εξυγίανσης καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια στο πλαίσιο των εξουσιών τους για τη διασφάλιση
της αποτελεσµατικότητας των ως άνω διαδικασιών, λαµβάνοντας υπόψη τις ενδεχόµενες επιπτώσεις σε όλα τα
κράτη - µέλη που δραστηριοποιείται ο όµιλος. Αναφέρεται η διαδικασία που ακολουθείται σε περίπτωση µη λήψης κοινής απόφασης σε επίπεδο οµίλου εντός της τασσόµενης προθεσµίας τετραµήνου, µε πρόβλεψη ώστε η
Ε.Α.Τ. να δύναται να συνδράµει, έπειτα από σχετικό αίτηµα ενδιαφερόµενης αρχής εξυγίανσης, ώστε να υπάρξει συµφωνία µεταξύ των αρχών εξυγίανσης. Σε κάθε
περίπτωση οι (κοινές ή µη) αποφάσεις σε επίπεδο οµίλου
ή σε ατοµική βάση θυγατρικών, αναγνωρίζονται ως οριστικές και εφαρµόζονται από τις άλλες εµπλεκόµενες
αρχές εξυγίανσης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
Τα άρθρα 27-30 πραγµατεύονται τη διαδικασία, το περιεχόµενο, τις περιπτώσεις και τις προϋποθέσεις εφαρµογής των µέτρων έγκαιρης παρέµβασης και του διορισµού επιτρόπου αφενός στην περίπτωση µεµονωµένου
ιδρύµατος και αφετέρου στην περίπτωση επιπέδου οµίλου.
Στο άρθρο 27, προβλέπεται η εξουσία των αρµόδιων
αρχών προς λήψη µέτρων έναντι ιδρύµατος το οποίο παραβιάζει ή ενδέχεται να παραβιάσει τις απαιτήσεις του
Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013, του ν. 4261/2014, των
άρθρων 9 έως 13, 15 έως 17, 19, 21 και 25 έως 34 του
ν. 3606/2007, του Τίτλου II της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ ή οποιουδήποτε από τα άρθρα 3 έως 7, 14 έως 17 και 24, 25
και 26 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 600/2014 (EE L
173).Το ενδεχόµενο της - σε σύντοµο χρονικό ορίζοντα παραβίασης των ως άνω απαιτήσεων δύναται να πιθανολογείται στη βάση µίας ταχείας επιδείνωσης της χρηµατοοικονοµικής του κατάστασης του ιδρύµατος. Ως τέτοια νοείται ιδίως η τάση επιδείνωσης της ρευστότητάς
του ιδρύµατος, της αύξησης του επιπέδου µόχλευσης ή
των µη εξυπηρετούµενων δανείων ή της συγκέντρωσης
ανοιγµάτων, αξιολογούµενα βάσει ορίων ενεργοποίησης, στα οποία δύναται να εντάσσεται, προσαυξηµένη
κατά 1,5 ποσοστιαία µονάδα η απαίτηση των ιδίων κεφαλαίων του ιδρύµατος. Παρατίθενται τα κατ’ ελάχιστον
µέτρα τα οποία εµπερικλείονται στην εξουσία των αρµόδιων αρχών, και τα οποία υλοποιούνται από το ίδρυµα εντός κατάλληλης προθεσµίας, ώστε η αποτελεσµατικότητά τους να αξιολογηθεί από τις αρµόδιες αρχές. Ορίζεται η υποχρέωση των αρµόδιων αρχών για παροχή άµεσης ενηµέρωσης προς τις αρχές εξυγίανσης στην περίπτωση που συντρέχουν οι προϋποθέσεις για λήψη µέτρων από τις πρώτες. Με την επιφύλαξη των κριτηρίων
των διαδικαστικών απαιτήσεων του µέτρου της εντολής
µεταβίβασης και των απαιτήσεων εµπιστευτικότητας του
παρόντος σχεδίου νόµου, δίνεται δυνατότητα στις αρχές εξυγίανσης προκειµένου για την προετοιµασία της
εξυγίανσης του ιδρύµατος, να απαιτούν από το ίδιο να
έρθει σε επαφή µε πιθανούς αγοραστές.
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Στο άρθρο 28, δίνεται στις αρµόδιες αρχές η εξουσία
αποµάκρυνσης, εν συνόλω ή σε ατοµική βάση, των ανώτερων διοικητικών στελεχών και του Διοικητικού Συµβουλίου του ιδρύµατος, εφόσον υπάρχει σηµαντική επιδείνωση της χρηµατοοικονοµικής κατάστασής του ή σοβαρές διοικητικές παρατυπίες ή σοβαρή παράβαση των
νόµων ή των γενικής ισχύος αποφάσεων ή του καταστατικού του ιδρύµατος, και εφόσον την ίδια στιγµή τα µέτρα έγκαιρης παρέµβασης που παρατίθενται στο άρθρο
27 δεν επαρκούν για να αντιστραφεί η επιδείνωση. Τα
νέα ανώτερα διοικητικά στελέχη ή µέλη του Διοικητικού
Συµβουλίου, διορίζονται έπειτα από τη σύµφωνη γνώµη
της αρµόδιας αρχής.
Στο άρθρο 29, καθορίζεται το περιεχόµενο, τα κριτήρια
και οι προϋποθέσεις εφαρµογής της εξουσίας της αρµόδιας αρχής για το διορισµό επιτρόπου ή επιτρόπων, σε ιδρύµατα µε σηµαντική επιδείνωση της χρηµατοοικονοµικής τους κατάστασης ή µε σοβαρές παραβάσεις σύµφωνα µε τα άρθρα του παρόντος, προς την, σε κάθε περίπτωση προσωρινού χαρακτήρα, αντικατάσταση ή συνεργασία µε το Διοικητικό Συµβούλιο του ιδρύµατος. Ειδικότερα, ο διορισµός επιτρόπου προϋποθέτει κρίση της αρχής εξυγίανσης περί ανεπάρκειας του µέτρου αντικατάστασης των ανώτερων διοικητικών στελεχών ή του Διοικητικού Συµβουλίου. Προβλέπεται επίσης, η, κατ’ αναλογία προς τις περιστάσεις, και άρα η κατά περίπτωση, εξειδίκευση από την αρχή εξυγίανσης των εξουσιών, του
ρόλου, των καθηκόντων και της ενδεχόµενης απαίτησης
συναίνεσης του επιτρόπου επί συγκεκριµένων θεµάτων.
Το σύνολο των ως άνω στοιχείων της ανάθεσης του έργου του επιτρόπου αποτυπώνεται στην απόφαση διορισµού του. Η αρχή εξυγίανσης διατηρεί, σε οποιαδήποτε
χρονική στιγµή και για οποιονδήποτε λόγο, το δικαίωµα
να αποµακρύνει τον επίτροπο ή να τροποποιεί τους όρους διορισµού του, αλλά και να καθορίζει θέµατα για τα
οποία απαιτείται η σύµφωνη γνώµη της ίδιας. Ο διορισµός του επιτρόπου διαρκεί έως ένα έτος, µε δυνατότητα ανανέωσης υπό αυστηρούς όρους αιτιολόγησης και
δηµοσιοποίησης της εν λόγω απόφασης, και εφόσον συνεχίζουν να πληρούνται οι προϋποθέσεις διορισµού του.
Ο επίτροπος, υποχρεούται σε σύνταξη περιοδικών εκθέσεων και τελικής έκθεσης προς την αρχή εξυγίανσης, αναφορικά µε τη χρηµατοοικονοµική θέση της επιχείρησης επενδύσεων και τις πράξεις που πραγµατοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της θητείας του. Καθορίζονται θέµατα ευθύνης του επιτρόπου, σύµφωνα µε το αστικό και
το εµπορικό δίκαιο, και διευκρινίζεται η διατήρηση των
δικαιωµάτων των µετόχων έναντι του πρώτου, βάσει της
ισχύουσας νοµοθεσίας. Η σχετική ρύθµιση για το διορισµό Επιτρόπου στα πιστωτικά ιδρύµατα που περιλαµβάνεται στην παρ. 1 του άρθρου 119 του ν. 4261/2014 εφαρµόζεται συµπληρωµατικά µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
Στο άρθρο 30, προβλέπεται ο συντονισµός και καθορίζεται η αλληλουχία των βηµάτων, οι προθεσµίες και οι απαιτήσεις της διαδικασίας λήψης µέτρων έγκαιρης παρέµβασης και διορισµού επιτρόπου των άρθρων 27, 29
και της περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 137 του
ν. 4261/2014 στην περίπτωση οµίλων. Περιγράφεται η
διαδικασία για τη γνωστοποίηση, τη διαβούλευση και τη
λήψη κοινής απόφασης µεταξύ της αρχής ενοποιηµένης
εποπτείας και των λοιπών αρµόδιων αρχών στο πλαίσιο
του Σώµατος εποπτών, για τη λήψη των κατά περίπτωση
καταλληλότερων εκ των ως άνω µέτρων στο επίπεδο

που απαιτείται (µητρικής επιχείρησης της ΕΕ, θυγατρικής ή συνδυασµού µελών του οµίλου), µε στόχο τη διευκόλυνση τυχόν ενεργειών αποκατάστασης της χρηµατοοικονοµικής θέσης του αντίστοιχου ιδρύµατος, αφού ληφθούν υπόψη οι ενδεχόµενες επιπτώσεις στον όµιλο,
στα µέλη του οµίλου σε άλλα κράτη - µέλη ή στα ίδια τα
εµπλεκόµενα κράτη - µέλη. Γίνεται πρόβλεψη για την περίπτωση µη λήψης κοινής απόφασης εντός της τασσόµενης προθεσµίας (περίπτωση λήψης µεµονωµένων αποφάσεων).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
Στα άρθρα 31 έως 34 ορίζονται οι στόχοι της εξυγίανσης, οι προϋποθέσεις που σωρευτικά θα πρέπει να πληρούνται κατά την κρίση των αρχών εξυγίανσης προκειµένου να προβούν σε ενέργειες εξυγίανσης και οι γενικές αρχές που πρέπει να τηρούνται κατά την εφαρµογή
των ενεργειών αυτών.
Στο άρθρο 31, θέτονται οι στόχοι της εξυγίανσης. Οι
προσδιοριζόµενοι αυτοί στόχοι είναι ίσης στάθµισης µεταξύ τους και υποκείµενοι κάθε φορά στην αναλογική,
ως προς τις ειδικές περιστάσεις, εξισορρόπησή τους από
τις αρχές εξυγίανσης, µε την εφαρµογή αντιστοίχως
των κατάλληλων µέτρων και εξουσιών εξυγίανσης. Κατά
τη διαδικασία επιλογής µέτρων και εξουσιών εξυγίανσης
προς εφαρµογή, απαιτείται να διασφαλίζεται η πλέον αποτελεσµατική επίτευξη των ως άνω στόχων, µε τη µεγαλύτερη δυνατή, εντός αυτού του πλαισίου, ελαχιστοποίηση του κόστους εξυγίανσης και αποφυγή της καταστροφής αξίας.
Στο άρθρο 32, προβλέπονται οι προϋποθέσεις, η σωρευτική τήρηση των οποίων αποτελεί προϋπόθεση για
την εφαρµογή ενεργειών εξυγίανσης ιδρύµατος από την
αρχή εξυγίανσης. Οι προϋποθέσεις αυτές έγκεινται: α)
στη διαπίστωση, από την αρµόδια αρχή έπειτα από διαβούλευσή της µε την αρχή εξυγίανσης, της κατάστασης
αφερεγγυότητας ή επαπειλούµενης αφερεγγυότητας
του ιδρύµατος, β) στην αξιολόγηση ως ανεπαρκούς της
αποτελεσµατικότητας κάθε εναλλακτικού µέτρου του ιδιωτικού τοµέα και κάθε εποπτικής ενέργειας, σύµφωνα
µε την παράγραφο 2 του άρθρου 59 για την αποτροπή
της αφερεγγυότητας ή της επαπειλούµενης αφερεγγυότητας του ιδρύµατος, και γ) στη διαπίστωση της αναγκαιότητας και αναλογικότητας της ενέργειας εξυγίανσης
για λόγους δηµοσίου συµφέροντος, προκειµένου να επιτευχθούν στόχοι εξυγίανσης σύµφωνα µε το άρθρο 31
του παρόντος σχεδίου νόµου, οι οποίοι δεν θα επιτυγχάνονταν το ίδιο αποτελεσµατικά µε την εκκαθάριση του ιδρύµατος κατά τις συνήθεις διαδικασίες εκκαθάρισης. Ορίζεται ότι στις προϋποθέσεις για εξυγίανση δεν συµπεριλαµβάνεται η λήψη µέτρων έγκαιρης παρέµβασης του
άρθρου 27. Εντός του ίδιου πλαισίου, ορίζονται οι περιπτώσεις όπου η ύπαρξη, διαζευκτική ή συνδυαστική, των
ανωτέρω προϋποθέσεων οδηγεί στη θεώρηση ενός ιδρύµατος ως τελούντος σε κατάσταση αφερεγγυότητας ή
επαπειλούµενης αφερεγγυότητας. Τέλος, διευκρινίζονται οι συγκεκριµένες περιπτώσεις λήψης εγγυήσεων ή
στήριξης που δεν δύναται να θεωρηθούν ότι συνεπάγονται κατάσταση αφερεγγυότητας ή επαπειλούµενης αφερεγγυότητας.
Στο άρθρο 33, τίθενται οι προϋποθέσεις για την εξυγίανση χρηµατοδοτικών ιδρυµάτων και εταιριών συµµετοχών. Πιο συγκεκριµένα, προς το σκοπό της εφαρµογής
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σχετικών ενεργειών εξυγίανσης ορίζεται απαίτηση για
την πλήρωση των προϋποθέσεων εξυγίανσης του άρθρου 32. Κατά την αξιολόγηση της πλήρωσης των προϋποθέσεων εξυγίανσης από µία ή περισσότερες θυγατρικές-ιδρύµατα προς το σκοπό της εφαρµογής ενεργειών
εξυγίανσης σε µία οντότητα των περιπτώσεων γ΄ και
δ΄της παραγράφου 1 άρθρου 1, δίνεται η δυνατότητα
στην αρχή εξυγίανσης του ιδρύµατος ή της οντότητας
να συµφωνήσουν να µην λάβουν υπόψη τους οποιασδήποτε ενδοοµιλική µεταφορά κεφαλαίου ή ζηµία µεταξύ
των οντοτήτων. Στις ενδοοµιλικές αυτές µεταφορές συµπεριλαµβάνεται η άσκηση εξουσιών αποµείωσης ή µετατροπής.
Στο άρθρο 34, διατυπώνονται οι γενικές αρχές που
πρέπει να τηρούνται κατά την εφαρµογή ενεργειών εξυγίανσης και κατά την άσκηση των εξουσιών εξυγίανσης,
και προβλέπεται η υποχρέωση των αρχών εξυγίανσης να
λαµβάνουν κάθε απαραίτητο µέτρο για την τήρηση αυτών. Οι ως άνω γενικές αρχές περιλαµβάνουν την κατά
προτεραιότητα συµµετοχή των µετόχων στις ζηµιές της
εξυγίανσης, η οποία ακολουθείται από εκείνη των πιστωτών, σύµφωνα µε τη κατάταξη των απαιτήσεών των τελευταίων στο πλαίσιο των συνήθων διαδικασιών αφερεγγυότητας, µε την επιφύλαξη ύπαρξης αντίθετης διάταξης στο παρόν σχέδιο νόµου. Ακόµα, οι γενικές αρχές
της εξυγίανσης υπαγορεύουν την αντικατάσταση του Διοικητικού Συµβουλίου και των ανώτερων διοικητικών
στελεχών του ιδρύµατος υπό εξυγίανση, εκτός αν η παραµονή τους κρίνεται ενδεικνυόµενη για την επίτευξη
των σκοπών της εξυγίανσης, καθώς και την παροχή από
αυτούς κάθε απαραίτητης βοήθειας. Άλλες γενικές αρχές για την εξυγίανση είναι η διασφάλιση της υπαγωγής
σε θέση υπόλογου όλων των φυσικών και νοµικών προσώπων που τυχόν φέρουν αστική ή ποινική ευθύνη για
την αφερεγγυότητα του ιδρύµατος, η ίση µεταχείριση πιστωτών ίδιας τάξεως, η πλήρης προστασία των εγγυηµένων καταθέσεων, η τήρηση των διασφαλίσεων των άρθρων 73 έως 80 κατά την εφαρµογή της ενέργειας εξυγίανσης, η συµµόρφωση των µέτρων και των εξουσιών
εξυγίανσης µε τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων της
Ε.Ε., και η αναλογικότητα της συµµετοχής στα βάρη της
εξυγίανσης για κάθε πιστωτή, µε την έννοια ότι αυτός
δεν επιβαρύνεται πλέον της ζηµίας που θα είχε υποστεί
εάν το ίδρυµα ή η οντότητα των περιπτώσεων β΄, γ΄ ή δ΄
της παραγράφου 1 του άρθρου 1 είχε εκκαθαριστεί υπό
συνήθεις διαδικασίες αφερεγγυότητας. Εντός του ίδιου
πλαισίου, όποτε ενδείκνυται, οι αρχές εξυγίανσης λαµβάνουν υπόψη τυχόν πρακτική εκπροσώπησης των εργαζοµένων στο Διοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας, καθώς
και τη γνώµη των εκπροσώπων αυτών ύστερα από αντίστοιχη ενηµέρωσή τους. Στην περίπτωση, δε, που οι ενέργειες και εξουσίες εξυγίανσης αφορούν ίδρυµα που
αποτελεί µέλος οµίλου, λαµβάνεται υπόψη η ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στα λοιπά µέλη του οµίλου και
στο σύνολό του, καθώς και στη χρηµατοπιστωτική σταθερότητα στην Ε.Ε. και τα επιµέρους κράτη - µέλη, ιδίως
δε στις χώρες όπου δραστηριοποιείται ο όµιλος. Τέλος,
διευκρινίζεται ότι η εφαρµογή των µέτρων πώλησης
δραστηριοτήτων, µεταβατικού ιδρύµατος ή διαχωρισµού
περιουσιακών στοιχείων, όταν εξειδικεύονται για ίδρυµα
ή οντότητα των περιπτώσεων β΄, γ΄ ή δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1, επισύρουν τη θεώρηση του εν λόγω
ιδρύµατος ή οντότητας ως υποκείµενων σε πτωχευτικές
διαδικασίες ή ανάλογες διαδικασίες αφερεγγυότητας

για τους σκοπούς της παρ. 1 του άρθρου 5 της Οδηγίας
2001/23/ΕΚ του Συµβουλίου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
Στο άρθρο 35, τίθεται το πλαίσιο της ειδικής διαχείρισης ιδρύµατος υπό εξυγίανση. Πιο συγκεκριµένα, ορίζεται η δυνατότητα της αρχής εξυγίανσης να αντικαθιστά
το Διοικητικό Συµβούλιο του ιδρύµατος που βρίσκεται υπό εξυγίανση, µέσω του διορισµού ειδικού διαχειριστή,
στον οποίο διατίθεται το σύνολο των εξουσιών της γενικής συνέλευσης και του Διοικητικού Συµβουλίου του ιδρύµατος, µε µόνη επιφύλαξη τα όρια εξουσίας και τον
έλεγχο που επιβάλλει η ίδια η αρχή εξυγίανσης σε αυτόν. Για την απόφαση διορισµού του ειδικού διαχειριστή
απαιτείται η τήρηση του τύπου της δηµοσιότητας, ενώ
για την έκδοσή της απαιτείται η πλήρωση κριτηρίων για
την ύπαρξη των απαραίτητων προσόντων, ικανοτήτων
και γνώσεων που επιτάσσει το ανατιθέµενο σε αυτόν έργο. Ο ειδικός εκκαθαριστής υποχρεούται πρωτίστως, και
πάνω από κάθε ασυµβίβαστο µε την εν λόγω υποχρέωση
καθήκον που απορρέει από εταιρικό κανονισµό ή σχετική
νοµοθεσία, στη λήψη κάθε αναγκαίου µέτρου που κινείται προς την κατεύθυνση της προώθησης των στόχων
της εξυγίανσης, σύµφωνα µε το άρθρο 31 του παρόντος
σχεδίου νόµου και της εφαρµογής των µέτρων εξυγίανσης που έχει αποφασίσει η αρχή εξυγίανσης. Στα µέτρα
αυτά δύναται να περιλαµβάνεται η αύξηση κεφαλαίου, η
αναδιοργάνωση της µετοχικής δοµής, η εξαγορά από
χρηµατοοικονοµικά και οργανωτικά υγιές ίδρυµα (βλ. τα
µέτρα εξυγίανσης άρθρων 38-44). Ο ειδικός διαχειριστής
έχει θητεία ενός έτους, κατά την έναρξη, τη λήξη, αλλά
και περιοδικά κατά τη διάρκεια της οποίας καταρτίζει εκθέσεις ελέγχου προς την αρχή εξυγίανσης, µε αντικείµενο την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική κατάσταση
του ιδρύµατος και τις πράξεις που πραγµατοποιήθηκαν
κατά τη διάρκεια της θητείας του. Προβλέπεται η κατ’ εξαίρεση δυνατότητα ανανέωσης της ως άνω θητείας, υπό τον όρο ότι η αρχή εξυγίανσης κρίνει, κατά το χρόνο
της ανανέωσης, ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι προϋποθέσεις διορισµού του. Στην περίπτωση που το µέτρο
της ειδικής διαχείρισης πρόκειται να επιβληθεί σε περισσότερα µέλη του ίδιου οµίλου, δίνεται η δυνατότητα
συµφωνίας των αντίστοιχων αρχών εξυγίανσης για το
διορισµό ενός ειδικού διαχειριστή για όλο τον όµιλο,
προς το σκοπό της αποτελεσµατικότερης και συνεργικής
εφαρµογής των απαιτούµενων από αυτόν µέτρων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
Στο άρθρο 36, προβλέπεται η, πρότερη της εφαρµογής
ενεργειών ή εξουσιών εξυγίανσης, αποτίµηση (εκτίµηση
της αξίας) των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού
του ιδρύµατος ή της οντότητας των περιπτώσεων β΄,
γ΄ή δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος
σχεδίου νόµου, καθόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις εξυγίανσής του βάσει των άρθρων 32 και 33. Η αποτίµηση
αυτή αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της απόφασης της
αρχής εξυγίανσης για την εφαρµογή µέτρων και την άσκηση εξουσιών εξυγίανσης. Τίθεται ο στόχος, οι σκοποί
και οι απαιτήσεις της αποτίµησης, οι παράµετροι που
πρέπει να λαµβάνονται υπόψη, οι πληροφορίες που τη
συµπληρώνουν και οι παραδοχές που τη διέπουν. Ειδικότερα, η αποτίµηση πρέπει να είναι δίκαιη, ρεαλιστική και
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συνετή, βάσει των συνετών παραδοχών που αφορούν τα
ποσοστά αθέτησης υποχρεώσεων και το µέγεθος των
ζηµιών, ενώ θα πρέπει να διενεργείται από νόµιµο ελεγκτή ανεξάρτητο από το ίδρυµα ή την οντότητα και από
κάθε δηµόσια αρχή, συµπεριλαµβανοµένης και της αρχής εξυγίανσης η οποία τον διορίζει. Εφόσον τηρούνται
οι απαιτήσεις αυτές, η αποτίµηση θεωρείται οριστική. Αντίθετα, κι εφόσον η ανεξάρτητη αποτίµηση δεν καθίσταται δυνατή λόγω έκτακτων ή επειγουσών περιστάσεων που καθιστούν µεταξύ άλλων απαγορευτική την κατάταξη των πιστωτών σε τάξεις κατά τον πτωχευτικό κώδικα και τη συµπερίληψη των απαιτούµενων επικαιροποιηµένων πληροφοριών λογιστικών βιβλίων και αρχείων
του ιδρύµατος ή της οντότητας, δύναται να διενεργηθεί
προσωρινή αποτίµηση από την αρχή εξυγίανσης, έως ότου γίνει δυνατή η οριστική (εκ των υστέρων) αποτίµηση
από ανεξάρτητο ελεγκτή σε συµφωνία µε όλες τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου και εντός προθεσµίας που
τίθεται από την αρχή εξυγίανσης. Σκοπούς της αποτίµησης αποτελούν η τεκµηριωµένη διαπίστωση της πλήρωσης των προϋποθέσεων εξυγίανσης ή αποµείωσης ή µετατροπής κεφαλαιακών µέσων, η τεκµηρίωση της απόφασης για την ανάληψη της κατάλληλης ενέργειας εξυγίανσης εφόσον οι προϋποθέσεις εξυγίανσης πληρούνται, και η αντίστοιχη τεκµηρίωση για την έκταση της ακύρωσης ή αποµείωσης ή µετατροπής των σχετικών κεφαλαιακών µέσων που γίνεται βάσει σχετικής απόφασης. Ακόµα, η τεκµηρίωση της απόφασης για την έκταση
αποµείωσης ή µετατροπής επιλέξιµων υποχρεώσεων από ενδεχόµενη εφαρµογή του µέτρου της αναδιάρθρωσης του παθητικού, καθώς και οι αντίστοιχες τεκµηριωµένες αποφάσεις για τον τρόπο εφαρµογής του µεταβατικού ιδρύµατος διαχωρισµού περιουσιακών στοιχείων ή
εντολής µεταβίβασης εφόσον αυτά επιλεγούν ως κατάλληλα µέτρα. Επιπρόσθετο σκοπό της εξυγίανσης συνιστά η, κατά τη στιγµή της εφαρµογής των µέτρων και εξουσιών εξυγίανσης, διασφάλιση της πλήρους αναγνώρισης οποιασδήποτε ζηµιάς επί των περιουσιακών στοιχείων του ιδρύµατος ή της οντότητας. Διευκρινίζεται ότι
οι σκοποί της εκ των υστέρων οριστικής αποτίµησης διαφέρουν από τους σκοπούς της εκ των προτέρων οριστικής αποτίµησης, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου, κατά το µέτρο που η εκ των υστέρων αποτίµηση σκοπεύει στη διασφάλιση της πλήρους απεικόνισης στα λογιστικά βιβλία των οποιωνδήποτε ζηµιών επί
περιουσιακών στοιχείων του ιδρύµατος ή της οντότητας,
και οδηγεί σε εµπεριστατωµένη απόφαση για την επανεγγραφή ή µη των απαιτήσεων πιστωτών ή την αύξηση
της αξίας του καταβληθέντος ανταλλάγµατος. Σε περίπτωση διαφοράς καθαρής αξίας του ενεργητικού µεταξύ
προσωρινής και εκ των υστέρων οριστικής αποτίµησης,
ορίζονται οι δυνατότητες δράσης της αρχής εξυγίανσης
για τον επαναπροσδιορισµό του ανταλλάγµατος µεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων ή της αξίας απαιτήσεων
των πιστωτών. Τέλος, επισηµαίνεται ότι η αποτίµηση υπόκειται σε αίτηση ακύρωσης στο πλαίσιο της οικείας απόφασης της αρχής εξυγίανσης, στην οποία εµπεριέχεται.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΄
Στο άρθρο 37 περιγράφονται τα τέσσερα διαθέσιµα
µέτρα εξυγίανσης και οι γενικές αρχές που διέπουν την
εφαρµογή κάθε ενός από αυτά, όταν λαµβάνεται σχετι-

κή απόφαση από την αρχή εξυγίανσης. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, η αρχή εξυγίανσης µπορεί να εφαρµόζει τα µέτρα εξυγίανσης είτε µεµονωµένα (πλην
του διαχωρισµού περιουσιακών στοιχείων) είτε µε οποιοδήποτε συνδυασµό. Η λήψη των µέτρων εξυγίανσης
αυτών ή οποιουδήποτε άλλου µέτρου πρόληψης ή διαχείρισης κρίσεων κατά το παρόν σχέδιο νόµου δεν ενεργοποιεί τη διαδικασία αποζηµιώσεων καταθετών και επενδυτών - πελατών του ν. 3746/2009.
Στο άρθρο 38 περιγράφεται το µέτρο της «εντολής µεταβίβασης». Παρόµοιου περιεχοµένου άρθρο υπάρχει
στη νοµοθεσία µας από το 2011 (άρθρο 63Δ του
ν. 3601/2007 ήδη άρθρο 143 του ν. 4261/2014).
Με την εντολή µεταβίβασης, η αρχή εξυγίανσης έχει
το δικαίωµα να µεταβιβάσει - και µάλιστα χωρίς τη σύµπραξη του Διοικητικού Συµβουλίου του ιδρύµατος υπό
εξυγίανση- ορισµένα ή όλα τα περιουσιακά του στοιχεία
του εν λόγω ιδρύµατος, καθώς και µετοχές ή άλλους τίτλους ιδιοκτησίας έκδοσής του. Το αντάλλαγµα, δίδεται
είτε στους µετόχους ή κατόχους των τίτλων ιδιοκτησίας
είτε στο ίδρυµα υπό εξυγίανση, ανάλογα µε την περίπτωση.
Στο άρθρο 39, τίθενται οι διαδικαστικές απαιτήσεις γα
την εφαρµογή της εντολής µεταβίβασης.
Το άρθρο 40 αναφέρεται στη σύσταση και λειτουργία
του µεταβατικού ίδρυµατος. Περιγράφεται αναλυτικά η
νοµική του µορφή, το ιδιοκτησιακό καθεστώς, ο σκοπός
του, καθώς και οι αρχές που τηρεί η αρχή εξυγίανσης κατά την εφαρµογή του. Παρουσιάζονται επίσης, οι ειδικότερες έννοµες συνέπειες ως προς τους τρίτους, ιδίως σε
σχέση µε τα µεταβιβαζόµενα στοιχεία.
Το άρθρο 41 προβλέπει τους κανόνες λειτουργίας του
µεταβατικού ιδρύµατος, από τη σύστασή του και το διορισµό του διοικητικού συµβουλίου έως την παύση του,
µε την εκπλήρωση του σκοπού του είτε δια της πώλησης
των περιουσιακών του στοιχείων, είτε της πλήρους αποπληρωµής των υποχρεώσεων είτε δια της συγχωνεύσεως µε άλλη οντότητα είτε τέλος µε την ειδική εκκαθάρισή του.
Στο άρθρο 42, ορίζονται οι προϋποθέσεις και η δυνατότητα της αρχής εξυγίανσης να µεταβιβάζει µε απόφασή της περιουσιακά στοιχεία και συµβατικές σχέσεις ενός ιδρύµατος υπό εξυγίανση ή ενός µεταβατικού ιδρύµατος σε µία ή περισσότερες εταιρίες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, οι εξουσίες και ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί η αρχή και οι προϋποθέσεις που
πρέπει να πληροί η εταιρεία που γίνεται αποδέκτης των
περιουσιακών στοιχείων. Προβλέπεται, επίσης, το εύρος
των δικαιωµάτων των µετόχων και άλλων πιστωτών του
υπό εξυγίανση ιδρύµατος, των οποίων τα περιουσιακά
στοιχεία δεν µεταβιβάζονται στην εταιρία διαχείρισης
περιουσιακών στοιχείων, έναντι των µεταβιβαζόµενων
περιουσιακών στοιχείων και της διοίκησης της εταιρείας
διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων. Επιπλέον, προσδιορίζεται η ευθύνη του νοµικού προσώπου και της διοίκησης.
Στο άρθρο 43 ορίζονται οι προϋποθέσεις κάτω από τις
οποίες η αρχή εξυγίανσης, διατηρώντας ή τροποποιώντας τη νοµική µορφή του ιδρύµατος ή της οντότητας
της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ, δύναται να επιβάλει την αναδιάρθρωση στοιχείων παθητικού για την ανακεφαλαιοποίηση εντός ιδρύµατος ή τη µετατροπή σε µετοχικό κεφάλαιο ή τη µείωση της αξίας των απαιτήσεων ή των
χρεωστικών τίτλων που µεταβιβάζονται σε µεταβατικό ί-
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δρυµα, µε σκοπό την παροχή κεφαλαίου σε αυτό ή στο
πλαίσιο εφαρµογής της εντολής µεταβίβασης ή του διαχωρισµού περιουσιακών στοιχείων. Η εφαρµογή της αναδιάρθρωσης παθητικού για σκοπούς ανακεφαλαιοποίησης µπορεί να εφαρµόζεται µόνον εφόσον διαφαίνεται
εύλογα ότι η εφαρµογή του σε συνδυασµό µε άλλα σχετικά µέτρα, συµπεριλαµβανοµένων των µέτρων που εφαρµόζονται σύµφωνα µε το σχέδιο αναδιοργάνωσης ιδρύµατος, θα εξυγιάνει και θα αποκαταστήσει τη χρηµατοοικονοµική ευρωστία και τη µακροπρόθεσµη βιωσιµότητα του ιδρύµατος ή της οντότητας.
Στο άρθρο 44 προσδιορίζεται το εύρος εφαρµογής του
µέτρου της αναδιάρθρωσης παθητικού στις υποχρεώσεις
του ιδρύµατος ή της οντότητας και περιγράφονται αναλυτικά οι εξαιρέσεις. Στο πλαίσιο αυτό, η συµπερίληψη
των κεφαλαίων του ΤΕΚΕ που τηρούνται σε λογαριασµούς καταθέσεων στις εξαιρέσεις του εν λόγω άρθρου
εξυπηρετεί τους στόχους της εξυγίανσης, όπως αυτοί
περιγράφονται στο άρθρο 31 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ,
και ιδίως το στόχο της προστασίας των καταθετών που
καλύπτονται από την Οδηγία 2014/49/ΕΕ και των επενδυτών που καλύπτονται από την Οδηγία 97/9/ΕΚ. Στο ίδιο άρθρο διευκρινίζονται, επίσης, ορισµένες διακριτικές
ευχέρειες της αρχής εξυγίανσης, συµπεριλαµβανοµένης
αυτής της µερικής ή ολικής εξαίρεσης ορισµένων υποχρεώσεων από την άσκηση εξουσιών αποµείωσης ή µετατροπής υπό ορισµένες προϋποθέσεις. Όταν η αρχή εξυγίανσης αποφασίζει να εξαιρέσει συνολικά ή εν µέρει
µία επιλέξιµη υποχρέωση οι ζηµίες που θα προέκυπταν
από τις εν λόγω υποχρεώσεις θα πρέπει να µετακυλιστούν σε άλλους πιστωτές και αν αυτό δεν συµβεί πλήρως τότε το ταµείο εξυγίανσης µπορεί να συνεισφέρει
στο υπό εξυγίανση ίδρυµα ώστε να καλυφθούν τυχόν ζηµίες που δεν απορροφήθηκαν από τις επιλέξιµες υποχρεώσεις και να µηδενισθεί η διαφορά µεταξύ της αξίας
των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού του υπό εξυγίανση ιδρύµατος ή/και να αγοραστούν µετοχές ή άλλοι
τίτλοι ιδιοκτησίας ή κεφαλαιακά µέσα του υπό εξυγίανση
ιδρύµατος, προκειµένου να ανακεφαλαιοποιηθεί το ίδρυµα. Ορίζεται ο τρόπος προέλευσης των συνεισφορών
του ταµείου εξυγίανσης και οι προϋποθέσεις κάτω από
τις οποίες η αρχή εξυγίανσης µπορεί να αναζητήσει περαιτέρω χρηµατοδότηση από εναλλακτικές πηγές.
Το άρθρο προβλέπει, επίσης, ότι πριν από τη χρήση
της δυνατότητας εξαίρεσης υποχρέωσης η αρχή εξυγίανσης ειδοποιεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία ενεργεί βάσει προκαθορισµένου τρόπου και αναλόγως µε
το αν η εξαίρεση θα επιφέρει συνεισφορά από το ταµείο
εξυγίανσης ή άλλη πηγή.
Σύµφωνα µε το άρθρο 45 τα ιδρύµατα πρέπει να πληρούν ανά πάσα στιγµή την ελάχιστη απαίτηση ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιµων υποχρεώσεων και αναλύεται ο
τρόπος υπολογισµού της και οι εξαιρέσεις. Η ελάχιστη
απαίτηση αυτή καθορίζεται από την αρχή εξυγίανσης κατόπιν διαβούλευσης µε την αρµόδια αρχή µε βάση συγκεκριµένα κριτήρια. Στη συνέχεια αναφέρονται τα κριτήρια υπολογισµού και ειδικότερα η ανάγκη να διασφαλιστεί ότι το ίδρυµα µπορεί να εξυγιανθεί µέσω της εφαρµογής των µέτρων εξυγίανσης, συµπεριλαµβανοµένης, όπου ενδείκνυται, της αναδιάρθρωσης παθητικού,
ότι το ίδρυµα διαθέτει επαρκείς επιλέξιµες υποχρεώσεις
ώστε σε περίπτωση εφαρµογής του µέτρου αυτού οι ζηµίες να µπορούν να απορροφηθούν και ο δείκτης κεφα-

λαίου κοινών µετοχών της κατηγορίας 1 του ιδρύµατος
να µπορεί να αποκατασταθεί στο αναγκαίο επίπεδο.
Πρέπει να σηµειωθεί ότι στην περίπτωση που δεν έχει
εκδοθεί κάποιο µέσο για τη συγκεκριµένη υποχρέωση,
τότε αυτή δεν συµπεριλαµβάνεται στην αναδιάρθρωση
παθητικού. Επίσης, αναφέρεται ότι, εάν το σχέδιο εξυγίανσης προβλέπει τη δυνατότητα εξαίρεσης ορισµένων
κατηγοριών επιλέξιµων υποχρεώσεων από την εφαρµογή του µέτρου της αναδιάρθρωσης παθητικού ή τη δυνατότητα πλήρους µεταβίβασής τους σε άλλο αποδέκτη
στο πλαίσιο µερικής µεταβίβασης, το ίδρυµα πρέπει να
διαθέτει επαρκείς λοιπές επιλέξιµες υποχρεώσεις ώστε
οι ζηµίες να απορροφηθούν και ο δείκτης κεφαλαίου κοινών µετοχών της κατηγορίας 1 του ιδρύµατος να µπορεί
να αποκατασταθεί στο αναγκαίο επίπεδο. Στον υπολογισµό της ελάχιστη απαίτησης λαµβάνεται ακόµη υπόψη
το µέγεθος του ιδρύµατος, το επιχειρηµατικό µοντέλο,
το µοντέλο χρηµατοδότησης και το προφίλ κινδύνου
του, ο βαθµός στον οποίο θα µπορούσε να συνεισφέρει
στη χρηµατοδότηση της εξυγίανσης το Σκέλος Κάλυψης
Καταθέσεων του ΤΕΚΕ και ο βαθµός στον οποίο η αφερεγγυότητα του ιδρύµατος θα µπορούσε να έχει δυσµενείς επιπτώσεις στη χρηµατοπιστωτική σταθερότητα.
Στο άρθρο αυτό προβλέπονται ακόµη οι προϋποθέσεις
βάσει των οποίων η αρχή εξυγίανσης σε επίπεδο οµίλου
µπορεί να απαλλάξει εξ ολοκλήρου από την εφαρµογή
της µεµονωµένης ελάχιστης απαίτησης ένα µητρικό ίδρυµα εγκατεστηµένο στην ΕΕ και οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων η αρχή εξυγίανσης µίας θυγατρικής µπορεί να απαλλάξει πλήρως µία θυγατρική από τη εφαρµογή των ελάχιστων απαιτήσεων σε ατοµική βάση.
Στο άρθρο 46 ορίζεται ότι η αρχή εξυγίανσης εφαρµόζει την αναδιάρθρωση παθητικού, ως µέτρο εξυγίανσης,
αφού αξιολογήσει, µετά τη σχετική αποτίµηση που πρέπει να διενεργηθεί, το ποσό κατά το οποίο πρέπει να αποµειωθούν οι επιλέξιµες υποχρεώσεις, προκειµένου να
διασφαλιστεί η µηδενική διαφορά αξίας µεταξύ ενεργητικού και παθητικού του υπό εξυγίανση ιδρύµατος ή ακόµα το ποσό κατά το οποίο οι επιλέξιµες υποχρεώσεις
πρέπει να µετατραπούν σε µετοχές ή άλλου είδους κεφαλαιακά µέσα προκειµένου να αποκατασταθεί η απαιτούµενη κεφαλαιακή επάρκεια κατηγορίας κεφαλαίου 1
του υπό εξυγίανση ιδρύµατος ή του µεταβατικού ιδρύµατος, λαµβάνοντας κατά περίπτωση υπόψη και τη συνεισφορά του ταµείου εξυγίανσης. Οµοίως εκτιµώνται και
οι κεφαλαιακές ανάγκες της εταιρείας διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων σε περίπτωση που χρησιµοποιηθεί
το αντίστοιχο µέτρο από την αρχή εξυγίανσης. Μετά την
οριστική αποτίµηση που προβλέπεται για τους σκοπούς
της εξυγίανσης, µπορεί να προβλέπεται µηχανισµός αποζηµίωσης των πιστωτών και µετόχων, αν η αποµείωση
που προκλήθηκε βάσει της προσωρινής αποτίµησης ήταν
µεγαλύτερη από την τελικώς απαιτούµενη.
Στο άρθρο 47 ορίζονται στην πράξη οι ενέργειες στις
οποίες προβαίνει η αρχή εξυγίανσης απέναντι στους µετόχους και τους κατόχους κεφαλαιακών µέσων κατά την
εφαρµογή της αναδιάρθρωσης του παθητικού ή της αποµείωσης ή µετατροπής κεφαλαιακών µέσων. Ορίζονται,
επίσης, οι προϋποθέσεις που λαµβάνει υπόψη της η αρχή εξυγίανσης κατά τις παραπάνω ενέργειες.
Στο άρθρο 48 ορίζεται η σειρά και ο τρόπος αποµείωσης και µετατροπής των κεφαλαιακών µέσων για τους
σκοπούς της εξυγίανσης µε ίδια µέσα. Η αρχή εξυγίαν-
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σης ασκεί τις εξουσίες αποµείωσης ή µετατροπής λαµβάνοντας κατά περίπτωση υπόψιν της τυχόν συµβατικές
ρήτρες που περιλαµβάνουν τα κεφαλαιακά µέσα.
Σύµφωνα µε το άρθρο 49, η αρχή εξυγίανσης προβαίνει στην αποµείωση και µετατροπή υποχρεώσεων που
προκύπτουν από παράγωγα µόνο ταυτόχρονα ή µετά από την εκκαθάριση των τελευταίων, ενώ επίσης έχει την
εξουσία να καταγγέλλει και να εκκαθαρίζει κάθε σύµβαση παραγώγου για τους σκοπούς εξυγίανσης, πλην των
περιπτώσεων όπου προβλέπεται σχετική εξαίρεση. Στο
άρθρο αυτό, επίσης, ορίζονται οι ενέργειες της αρχής εξυγίανσης στην περίπτωση συµφωνίας συµψηφισµού
παραγώγων, καθώς και οι ενέργειες προσδιορισµου της
αξίας των υποχρεώσεων από παράγωγα.
Με το άρθρο 50 οριζεται η δυνατότητα της αρχής εξυγίανσης κατά την άσκηση της εξουσίας αποµείωσης και
µετατροπής των υποχρεώσεων σε µετοχικό κεφάλαιο να
εφαρµόζει διαφορετικό συντελεστή µετατροπής στις
διάφορες κατηγορίες υποχρεώσεων, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η κατάλληλη αποζηµίωση των πιστωτών για
οποιαδήποτε ζηµία υφίστανται κατά την αποµείωση και
µετατροπή. Στην περίπτωση χρήσης πολλαπλών συντελεστών µετατροπής, ο συντελεστής που εφαρµόζεται
στις υποχρεώσεις µειωµένης εξασφάλισης, κατά το πτωχευτικό δίκαιο, είναι χαµηλότερος από το συντελεστή
που εφαρµόζεται στις κοινές υποχρεώσεις.
Με το άρθρο 51 επισηµαίνεται ότι η εφαρµογή από την
αρχή εξυγίανσης του µέτρου της αναδιάρθρωσης των
στοιχείων του παθητικού για σκοπούς ανακεφαλαιοποίησης του ιδρύµατος ή της οντότητας, θα πρέπει να συνοδεύεται από την κατάρτιση και εφαρµογή σχεδίου αναδιοργάνωσης, το οποίο µπορεί να καταρτίζεται από πρόσωπο που ορίζει για το σκοπό αυτόν η ίδια αρχή.
Στο άρθρο 52 ορίζεται ότι το σχέδιο αναδιοργάνωσης
του προηγούµενου άρθρου θα πρέπει να καταρτιστεί από
το ίδρυµα ή την οντότητα και να υποβληθεί στην αρχή εξυγίανσης εντός ενός µηνός από την εφαρµογή του µέτρου αναδιάρθρωσης των στοιχείων του παθητικού. Σε
περίπτωση εφαρµογής του µέτρου σε επίπεδο οµίλου,
το σχέδιο αναδιοργάνωσης καταρτίζεται από το µητρικό
ίδρυµα που είναι εγκατεστηµένο στην ΕΕ, καλύπτει όλα
τα ιδρύµατα του οµίλου και υποβάλλεται στην αρχή εξυγίανσης σε επίπεδο οµίλου. Η προθεσµία του ενός µηνός
µπορεί να παραταθεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις µε απόφαση της αρχής εξυγίανσης. Σκοπός του σχεδίου αναδιοργάνωσης είναι η µακροπρόθεσµη αποκατάσταση της
βιωσιµότητας του ιδρύµατος ή της οντότητας εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος. Στο άρθρο αναφέρονται οι
απαραίτητες παραδοχές και τα στοιχεία που πρέπει να
περιλαµβάνει το σχέδιο αναδιοργάνωσης, καθώς και τα
µέτρα που µπορούν να αποσκοπούν στην αποκατάσταση
της βιωσιµότητας του ιδρύµατος ή της οντότητας.
Το άρθρο προβλέπει επίσης τα χρονοδιαγράµµατα για
την έγκριση ή απόρριψη του σχεδίου, την υποβολή τροποποιηµένου σχεδίου και την υποβολή αναφορών προόδου για την εφαρµογή του. Το σχέδιο αναδιοργάνωσης
µπορεί να αναθεωρείται µετά από γνώµη της αρχής εξυγίανσης.
Σύµφωνα µε το άρθρο 53, τα αποτελέσµατα της εφαρµογής του µέτρου της αναδιάρθρωσης παθητικού είναι
αµέσως δεσµευτικά, τόσο για το υπο εξυγίανση ίδρυµα
όσο και για τους θιγόµενους µετόχους και πιστωτές. Το
άρθρο προβλέπει τις διαδικαστικές και διοικητικές παρεµβάσεις που η αρχή εξυγίανσης έχει την εξουσία να

ζητήσει ή να ολοκληρώσει. Στο άρθρο, επίσης, περιλαµβάνονται πρόνοιες για το χειρισµό των υποχρεώσεων
µετά το µηδενισµό ή την εν µέρει µείωση της αρχικής
τους αξίας ή του ανεξόφλητου υπολοίπου τους, µετά από την παρέµβαση της αρχής εξυγίανσης.
Το άρθρο 54 ορίζει ότι στα ιδρύµατα και στις οντότητες πρέπει να είναι σε ισχύ, ανά πάσα στιγµή, απόφαση
του αρµόδιου οργάνου τους προς έκδοση σε επαρκές ύψος µέσων κεφαλαίου κοινών µετοχών της κατηγορίας
1, έτσι ώστε, σε περίπτωση που η αρχή εξυγίανσης ασκήσει τις εξουσίες εξυγίανσης που διαθέτει, το εν λόγω
ίδρυµα ή η οντότητα να δύναται να εκδώσει επαρκή αριθµό νέων µετοχών ή άλλων τίτλων ιδιοκτησίας για να
µπορεί να διενεργηθεί αποτελεσµατικά η µετατροπή των
υποχρεώσεων σε µετοχές ή σε άλλα µέσα ιδιοκτησίας.
Η ύπαρξη σε ισχύ της απόφασης του αρµοδίου οργάνου
και η επάρκειά της λαµβάνεται υπόψη από την αρχή εξυγίανσης στο πλαίσιο της κατάρτισης του σχεδίου εξυγίανσης του ιδρύµατος ή της οντότητας. Ορίζεται δε ότι
η µετατροπή των υποχρεώσεων σε µετοχές ή σε άλλους
τίτλους ιδιοκτησίας δεν κωλύεται από κανέναν όρο της
συστατικής πράξης ή του καταστατικού του ιδρύµατος ή
της οντότητας
Σύµφωνα µε το άρθρο 55 θα πρέπει να ορίζεται συγκεκριµένη συµβατική ρήτρα σύµφωνα µε την οποία ο πιστωτής ή το µέρος της συµφωνίας που δηµιουργεί την υποχρέωση αναγνωρίζει ότι η υποχρέωση µπορεί να αποτελέσει αντικείµενο των εξουσιών αποµείωσης και µετατροπής της αρχής εξυγίανσης και συµφωνεί να δεσµεύεται από κάθε µείωση της αξίας ή του ανεξόφλητου υπόλοιπου, µετατροπή ή ακύρωση που πραγµατοποιείται από την αρχή εξυγίανσης κατά την άσκηση αυτών των εξουσιών. Το άρθρο ορίζει τις προϋποθέσεις που πρέπει
να πληροί η εν λόγω υποχρέωση. Ορίζεται, επίσης, ότι η
αρχή εξυγίανσης µπορεί να απαιτεί νοµική γνώµη σχετικά µε τη νόµιµη εκτελεστότητα και την αποτελεσµατικότητα µιας τέτοιας ρήτρας, η παράλειψη της οποίας δεν
εµποδίζει την αρχή εξυγίανσης να ασκεί τις εξουσίες αποµείωσης και µετατροπής όσον αφορά την εν λόγω υποχρέωση.
Τα άρθρα 56 έως 58 αφορούν τη δυνατότητα συµµετοχής του Δηµοσίου στην εξυγίανση ενός ιδρύµατος ή οντότητας. Ήδη, έχει επισηµανθεί η ανάγκη έγκαιρης
συµµετοχής του αρµόδιου Υπουργείου (εν προκειµένου
του Υπουργείου Οικονοµικών) στη διαχείριση και επίλυση κρίσεων που αφορούν τη χρηµατοπιστωτική σταθερότητα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις συστηµικής κρίσης, το
Ελληνικό Δηµόσιο, δια του Υπουργείου Οικονοµικών και
των αρµοδίων υπηρεσιών του (εποπτεία χρηµατοπιστωτικού τοµέα, διαχείριση δηµόσιου χρέους, δηµοσιονοµικός έλεγχος) µπορεί να επέµβει µε τρόπο που µεσοπρόθεσµα δεν θα έχει δηµοσιονοµική επίπτωση. Ειδικότερα:
Το άρθρο 56 περιγράφει το πλαίσιο εφαρµογής των
µέτρων δηµόσιας στηριξης. Προβλέπει τις προϋποθέσεις
ενεργοποίησης, τις αρχές που πρέπει να διέπουν τη χρήση τους και περιγράφει τη διαδικασία εφαρµογής, καθώς
και τα συγκεκριµένα µέτρα που τίθενται στη διάθεση του
Δηµοσίου όταν επεµβαίνει για να στηρίξει τη χρηµατοπιστωτική σταθερότητα. Αυτά είναι η κεφαλαιακή στήριξη
και ο προσωρινός δηµόσιος έλεγχος.
Η απόφαση για τη λήψη του σχετικού µέτρου γίνεται
από τον Υπουργό Οικονοµικών µετά από εισήγηση του
Συµβουλίου Συστηµικής Ευστάθειας, καθώς εξ ορισµού
είναι αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο του Υπουργού για
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θέµατα χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας, στο οποίο
άλλωστε συµµετέχουν και όλες οι εποπτικές αρχές του
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος.
Το άρθρο 57 ρυθµίζει τα θέµατα κεφαλαιακής ενίσχυσης ιδρύµατος ή οντότητας από το Δηµόσιο. Η συµµετοχή στο κεφάλαιο µπορεί να γίνεται µε τα κεφαλαιακά µέσα που αναγνωρίζει ο Κανονισµός 575/2013 για να θεωρηθεί ότι ένα ίδρυµα πληροί τις κεφαλαιακές απαιτήσεις.
Προκειµένου για συνεταιριστικές τράπεζες, οι οποίες αποτελούν πιστωτικά ιδρύµατα αλλά δεν διαθέτουν κεφάλαιο, αντί κοινών µετοχών, ως κεφαλαιακά µέσα της Κατηγορίας 1 νοούνται οι συνεταιριστικές µερίδες.
Για τα δικαιώµατα του Δηµοσίου ως µετόχου λαµβάνεται υπόψη το ύψος της συµµετοχής του στο κεφάλαιο,
σύµφωνα µε το εταιρικό δίκαιο. Η διαχείριση και διοίκηση του ιδρύµατος που ενισχύεται κεφαλαιακά γίνεται µε
ιδιωτικοοικονοµικα κριτήρια.
Επειδή ο σκοπός της εν λόγω συµµετοχής είναι η αποτροπή συστηµικού κινδύνου, το Υπουργείο Οικονοµικών
πρέπει όταν δηµιουργηθούν οι κατάλληλες εµπορικές
και χρηµατοπιστωτικές συνθήκες να αποσυρθεί, πωλώντας τη συµµετοχή του στους ιδιώτες, έτσι ώστε εκ των
υστέρων και µακροπρόθεσµα η συµµετοχή των φορολογουµένων στη διάσωση ενός ιδρύµατος να µην είναι επιζήµια για αυτούς (να είναι δηµοσιονοµικά ουδέτερη).
Το άρθρο 58 δίνει τη δυνατότητα στο κράτος να θέσει
ένα ίδρυµα ή µία οντότητα σε προσωρινή δηµόσια ιδιοκτησία, αποκτώντας αυτό (το κράτος) τον έλεγχό του. Ο
υπουργός Οικονοµικών µπορεί άπαξ ή µε περισσότερες
εντολές, λειτουργώντας δηλαδή αυτός ως αρχή εξυγίανσης, να µεταβιβάσει µετοχές του υπό έλεγχο ιδρύµατος σε εντολοδόχο του Ελληνικού Δηµοσίου, που
µπορεί να είναι υπηρεσία του Υπουργείου Οικονοµικών ή
σε εταιρεία που ανήκει και ελέγχεται από το Δηµόσιο.
Και στην περίπτωση αυτή, στόχος του Δηµοσίου είναι όταν επιτραπεί από τις χρηµατοοικονοµικές συνθήκες να
αποεπενδύσει, µεριµνώντας για την µακροπρόθεσµα δηµοσιονοµικώς ουδέτερη συµµετοχή του.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄
Τα άρθρα 59 έως 62 αναφέρονται στην αποµείωση των
κεφαλαιακών µέσων, δηλαδή στη δυνατότητα της αρχής
εξυγίανσης να αποµειώνει τα πρόσθετα κεφαλαιακά µέσα της Κατηγορίας 1 και της Κατηγορίας 2 (τα οποία απορροφούν πλήρως τις ζηµίες), στο σηµείο µη βιωσιµότητας του ιδρύµατος που πραγµατοποιεί την έκδοση ή
να τα µετατρέπει σε µέσα Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1, στο σηµείο µη βιωσιµότητας και πριν από την ανάληψη άλλων δράσεων εξυγίανσης. Για τον σκοπό αυτόν, το σηµείο µη βιωσιµότητας θα πρέπει να γίνεται αντιληπτό ως η στιγµή κατά την οποία το ίδρυµα πληροί
τις προϋποθέσεις εξυγίανσης ή η στιγµή κατά την οποία
το ίδρυµα παύει να είναι βιώσιµο, εάν δεν αποµειωθούν
τα εν λόγω κεφαλαιακά µέσα. Το γεγονός ότι τα µέσα
πρόκειται να αποµειώνονται ή να µετατρέπονται από την
αρχή εξυγίανσης, στις περιπτώσεις που προβλέπονται
στο παρόν σχέδιο νόµου, θα πρέπει να αναγνωρίζεται
στις ρήτρες που διέπουν το µέσο, καθώς και σε κάθε ενηµερωτικό δελτίο ή έγγραφο προσφοράς που δηµοσιεύεται ή παρέχεται σε σχέση µε τα µέσα.
Στο άρθρο 59 οριοθετείται το πεδίο δράσης της αρχής
εξυγίανσης, ο τρόπος δηλαδή και οι προϋποθέσεις άσκησης της εξουσίας αποµείωσης των κεφαλαιακών µέσων.

Το άρθρο 60 παραθέτει τη σειρά αποµείωσης ή µετατροπής των µέσων, η οποία για λόγους ίσης µεταχείρισης αντιστοιχεί µε τη σειρά κατάταξης των πιστωτών σε
περίπτωση ειδικής εκκαθάρισης. Παράλληλα, θεσπίζει ειδικότερες προϋποθέσεις για την µετατροπή τους µε τη
χρήση συντελεστή µετατροπής.
Το άρθρο 61 καθορίζει τις αρµόδιες αρχές για την εφαρµογή του συγκεκριµένου µέτρου εξυγίανσης στις
περιπτώσεις που υπάρχει διασυνοριακή δραστηριότητα
του ιδρύµατος ή της οντότητας.
Το άρθρο 62 αναφέρεται διεξοδικά στη συνεργασία και
τις διαδικασίες ενηµέρωσης µεταξύ των αρχών σε επίπεδο ενοποιηµένης εποπτείας, συνεργασία που διασφαλίζει την αποτελεσµατική εφαρµογή του µέτρου µε την ανάλογη εκτίµηση των επιπτώσεων που έχει σε κάθε εµπλεκόµενο κράτος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄
Τα άρθρα 63 έως 72 αναφέρονται στις ειδικές εξουσίες της αρχής εξυγίανσης κατά την εφαρµογή των επιλεχθέντων µέτρων και αναλύουν ειδικότερες υποχρεώσεις και δικαιώµατα των µερών που διασφαλίζουν την αποτελεσµατικότητα της εξυγίανσης.
Στο άρθρο 63 περιγράφονται όλες οι γενικές εξουσίες
που έχει η αρχή εξυγίανσης προκειµένου να είναι εφικτή
η εφαρµογή των µέτρων εξυγίανσης στα ιδρύµατα και
στις οντότητες που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του
παρόντος σχεδίου νόµου.
Πιο συγκεκριµένα, ορίζονται οι γενικές εξουσίες, µεταξύ των οποίων η λήψη των απαραίτητων πληροφοριών, η ανάληψη του ελέγχου του υπό εξυγίανση πιστωτικού ιδρύµατος, η δυνατότητα µεταβίβασης τίτλων, δικαιωµάτων και περιουσιακών στοιχειών, η δυνατότητα αποµείωσης του κεφαλαίου και τίτλων ιδιοκτησίας, η µετατροπή επιλέξιµων υποχρεώσεων, η ακύρωση χρεωστικών µέσων ή η δυνατότητα τροποποίησης της διάρκεια,
καταγγελίας και ρευστοποίησης χρηµατοπιστωτικών
συµβάσεων ή συµβάσεων παραγώγων, αποµάκρυνσης ή
αντικατάστασης του Διοικητικού Συµβουλίου και η δυνατότητα να απαιτεί από την αρµόδια αρχή να αξιολογήσει
εγκαίρως τον αγοραστή ειδικής συµµετοχής. Επιπρόσθετα, ορίζονται οι απαιτήσεις στις οποίες δεν υπόκειται
η αρχή εξυγίανσης όπως η υποχρέωση να λάβει την έγκριση ή τη συγκατάθεση οποιουδήποτε άλλου προσώπου, ιδιωτικού ή δηµόσιου δικαίου, συµπεριλαµβανοµένων των µετόχων ή των πιστωτών του ιδρύµατος υπό εξυγίανση, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του άρθρου 3 και της παραγράφου 1 του άρθρου 110, και οι διαδικαστικές απαιτήσεις κοινοποίησης προς οποιοδήποτε
πρόσωπο.
Με το άρθρο 64 παρουσιάζονται οι επικουρικές εξουσίες της αρχής εξυγίανσης προκειµένου να τις αξιοποιήσει όπως κρίνει κατάλληλα και πιο συγκεκριµένα η διασφάλιση της µεταβίβασης χωρίς υποχρεώσεις και επιβαρύνσεις, η άρση των δικαιωµάτων απόκτησης νέων µετοχών ή άλλων τίτλων ιδιοκτησίας, η απαίτηση για διακοπή
ή αναστολή διαπραγµάτευσης τίτλων, η διασφάλιση όµοιων δικαιωµάτων στον αποκτώντα, η απαίτηση για παροχή αµοιβαίας πληροφόρησης και για την ακύρωση ή
τροποποίηση συµβάσεων. Στο ίδιο πλαίσιο παρέχεται
στην αρχή εξυγίανσης η δυνατότητα για ρυθµίσεις όπως
η συνέχιση συµβάσεων και η υποκατάσταση του ιδρύµατος υπό εξυγίανση από τον αποκτώντα χωρίς αυτά να ε-
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πηρεάζουν τα δικαιώµατα των εργαζοµένων για καταγγελία σύµβασης και τα δικαιώµατα των αντισυµβαλλοµένων µελών.
Με το άρθρο 65 διευκρινίζεται η εξουσία της αρχής εξυγίανσης για την απαίτηση παροχής λειτουργικών υπηρεσιών και υποδοµών από ένα ίδρυµα υπό εξυγίανση ακόµα και εάν αυτό αφορά µέλη οµίλου που είναι εγκατεστηµένα στην Ελλάδα, υπό συγκεκριµένους όρους.
Με το άρθρο 66 παρέχεται διευκρίνιση για την εξουσία
της αρχής εξυγίανσης για επιβολή µέτρων διαχείρισης
κρίσης ή µέτρων πρόληψης κρίσης που λαµβάνονται από
άλλα κράτη - µέλη όπως η µεταβίβαση µετοχών, άλλων
τίτλων ιδιοκτησίας ή δικαιωµάτων, περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων και όταν αυτή περιλαµβάνει περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται σε άλλο κράτος µέλος
ή δικαιώµατα ή υποχρεώσεις που διέπονται από το δίκαιο άλλου κράτους - µέλους, η µεταβίβαση παράγει έννοµα αποτελέσµατα ή διέπεται από το δίκαιο αυτού του
κράτους - µέλους, χωρίς δικαιώµατα αµφισβήτησης από
µετόχους, πιστωτές και τρίτα µέρη. Αντίστοιχη είναι και
η άσκηση της εξουσίας αποµείωσης ή µετατροπής, µεταξύ άλλων σε σχέση µε κεφαλαιακά µέσα. Διευκρινίζεται
επίσης, ότι το ελληνικό δίκαιο διέπει το δικαίωµα των µετόχων, των πιστωτών και των τρίτων µερών να αµφισβητούν τη µεταβίβαση µετοχών, άλλων τίτλων ιδιοκτησίας,
περιουσιακών στοιχείων, δικαιωµάτων ή υποχρεώσεων
τη µείωση της αξίας του κεφαλαίου ή τη µετατροπή ενός
µέσου ή µίας υποχρέωσης.
Με το άρθρο 67 διευκρινίζονται θέµατα που αφορούν
περιουσιακά στοιχεία, δικαιώµατα, υποχρεώσεις, µετοχές και άλλους τίτλους ιδιοκτησίας που βρίσκονται σε
τρίτες χώρες, οπότε η αρχή εξυγίανσης µπορεί να απαιτεί: α) από τον ειδικό εκκαθαριστή, ή κάθε άλλο πρόσωπο που ασκεί τον έλεγχο του υπό εξυγίανση ιδρύµατος
και από τον αποκτώντα να προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες ώστε να διασφαλίζει ότι η µεταβίβαση,
η αποµείωση, η µετατροπή ή η ενέργεια εξυγίανσης παράγει αποτελέσµατα, να διακρατά τις µετοχές, τους άλλους τίτλους ιδιοκτησίας, τα περιουσιακά στοιχεία ή τα
δικαιώµατα ή να εξοφλεί τις υποχρεώσεις εξ ονόµατος
του αποκτώντα µέχρις ότου η µεταβίβαση, η αποµείωση,
η µετατροπή ή η ενέργεια εξυγίανσης παραγάγει αποτελέσµατα, καθώς, επίσης, και την κάλυψη των δαπανών
του αποκτώντα που εύλογα προέκυψαν κατά την εκτέλεση οποιασδήποτε απαιτούµενης ενέργειας
Στο άρθρο 68 αναφέρονται τα θέµατα ορισµένων ρητρών συµβάσεων και ειδικότερα η αποφυγή ενεργοποίησης της αναγκαστικής εκτέλεσης υπό τον όρο ότι εξακολουθούν να τηρούνται οι ουσιαστικές υποχρεώσεις δυνάµει της σύµβασης, µεταξύ των οποίων και οι υποχρεώσεις πληρωµής και παράδοσης, καθώς και η παροχή εξασφάλισης. Χωρίς να θίγεται το δικαίωµα ανάληψης δράσης, δεν παρέχει αφ’ εαυτού σε κανέναν τη δυνατότητα
να ασκεί οποιοδήποτε δικαίωµα καταγγελίας, αναστολής, µετατροπής, εκκαθαριστικού συµψηφισµού, µεταξύ
άλλων και σχετικά µε σύµβαση η οποία έχει συναφθεί από θυγατρική υπό προϋποθέσεις και άλλο µέλος του οµίλου ή να αποκτά κατοχή, να ασκεί έλεγχο ή να επιβάλει
την παροχή εξασφάλισης επί περιουσιακού στοιχείου
του ιδρύµατος ή της οντότητας και να θίγει οποιαδήποτε
συµβατικά δικαιώµατα του ιδρύµατος ή της οντότητας
που αναφέρεται.
Στο άρθρο 69 περιγράφονται τα χαρακτηριστικά της εξουσίας που διαθέτει η αρχή εξυγίανσης, λαµβάνοντας

πάντοτε υπόψη την εύρυθµη λειτουργία των χρηµατοπιστωτικών αγορών, για την αναστολή ορισµένων υποχρεώσεων πληρωµής ή παράδοσης του ιδρύµατος υπό εξυγίανση που απορρέουν από σύµβαση στην οποία αυτό έχει συµβληθεί από τη δηµοσίευση της απόφασης περί αναστολής, µε παράλληλη αναστολή και των αντίστοιχων
υποχρεώσεων των αντισυµβαλλόµενων του εν λόγω ιδρύµατος. Η ανωτέρω αναστολή δεν έχει εφαρµογή για
τις επιλέξιµες καταθέσεις, τις υποχρεώσεις έναντι συστηµάτων ή διαχειριστών συστηµάτων κατά την έννοια
του ν. 2789/2000, κεντρικών αντισυµβαλλόµενων και κεντρικών τραπεζών, και επιλέξιµες απαιτήσεις για τους
σκοπούς του ν. 2533/1997 σχετικά µε τα συστήµατα αποζηµιώσεως των επενδυτών.
Στο άρθρο 70 περιγράφεται η εξουσία περιορισµού της
αναγκαστικής εκτέλεσης συµφωνιών παροχής εξασφάλισης που έχει η αρχή εξυγίανσης, πάντοτε στο πλαίσιο
της εύρυθµης λειτουργίας των χρηµατοπιστωτικών αγορών εκτός εάν οι συµφωνίες αυτές αφορούν παροχή εξασφάλισης έναντι συστηµάτων ή διαχειριστών συστηµάτων που ορίζονται για τους σκοπούς του ν. 2789/2000,
κεντρικών αντισυµβαλλοµένων, και κεντρικών τραπεζών,
σε σχέση µε περιουσιακά στοιχεία που έχουν ενεχυριαστεί ή παρασχεθεί ως περιθώριο ή εξασφάλιση από το ίδρυµα υπό εξυγίανση.
Στο άρθρο 71 περιγράφεται η εξουσία της αρχής εξυγίανσης να αναστέλλει τα δικαιώµατα καταγγελίας οποιουδήποτε αντισυµβαλλόµενου του ιδρύµατος υπό εξυγίανση υπό τον όρο ότι εξακολουθούν να τηρούνται οι υποχρεώσεις πληρωµής και παράδοσης, καθώς και η παροχή εξασφάλισης εφόσον τηρούνται εγγυηµένες υποχρεώσεις, που στηρίζονται στο γεγονός της αφερεγγυότητας και έχει ασκηθεί ή ενδέχεται να ασκηθεί εξουσία
µεταβίβασης µε ισχύ της εν λόγω απόφασης από τη δηµοσίευση έως τα µεσάνυχτα της εργάσιµης ηµέρας που
έπεται της δηµοσίευσης.
Περιγράφονται επίσης οι ειδικές περιπτώσεις που υπάρχει η δυνατότητα καταγγελίας της σύµβασης, ενώ
περιγράφεται και ειδική διαδικασία στις περιπτώσεις που
η αρχή εξυγίανσης ασκήσει την εξουσία που προβλέπεται για την αναστολή δικαιωµάτων καταγγελίας, και αυτή δεν έχει κοινοποιηθεί καταλλήλως.
Στο άρθρο 72 περιγράφεται η εξουσία της αρχής εξυγίανσης, να ασκεί τον έλεγχο του ιδρύµατος υπό εξυγίανση, άµεσα ή έµµεσα, κρίνοντας τα κατάλληλα µέσα.
Η αρχή µπορεί να διευθύνει τις δραστηριότητες και τις υπηρεσίες του υπό εξυγίανση ιδρύµατος µε όλες τις εξουσίες των µετόχων του και του Διοικητικού Συµβουλίου, και να διαχειρίζεται και να διαθέτει τα περιουσιακά
του στοιχεία. Διευκρινίζεται, επίσης, ότι η αρχή εξυγίανσης δεν ευθύνεται βάσει του εταιρικού ή του πτωχευτικού δικαίου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ΄
Τα άρθρα 73 έως 80 ρυθµίζουν τα θέµατα µεταχείρισης µετόχων και πιστωτών κατά την εφαρµογή µέτρων
εξυγίανσης σύµφωνα µε την αρχή της µη χειροτερευσης
της θέσης τους, καθώς και θέµατα σχετικά µε τη διασφάλιση των συµφερόντων των αντισυµβαλλοµένων των υπό εξυγίανση ιδρυµάτων.
Το άρθρο 73 περιλαµβάνει τις αναγκαίες ρυθµίσεις
που αφορούν τη µεταχειριση των µετόχων και των πιστωτών σε περίπτωση εν µέρει µεταβιβάσεων και εφαρ-
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µογής του µέτρου αναδιάρθρωσης παθητικού. Ειδικότερα, θεσπίζεται η αρχή της µη χειροτέρευσης της θέσης
τους από αυτή στην οποία θα βρίσκονταν αν αντί των µέτρων εξυγίανσης το σχετικό ίδρυµα ή οντότητα εκκαθαριζόταν άµεσα.
Το άρθρο 74 θεσπίζει την υποχρέωση αποτίµησης προκειµένου να προσδιορισθεί κατά πόσο οι µετοχοι και πιστωτές θα είχαν καλύτερη µεταχείριση αν το ίδρυµα υπο
εξυγίανση είχε εκκαθαριστεί άµεσα χωρίς να ληφθούν
µέτρα εξυγίανσης, και προσδιορίζεται το περιεχόµενο
της αποτίµησης και τις βασικές παραδοχές βάσει των οποίων διενεργείται.
Το άρθρο 75 διασφαλίζει το δικαίωµα αποκατάστασης
των µετόχων και πιστωτών µε την καταβολή αποζηµίωσης από το Ταµείο Εξυγίανσης που καλύπτει αποκλειστικά τη διαφορά µεταξύ της ζηµίας που υπέστησαν και αυτής την οποία θα υφίσταντο αν το ιδρυµα είχε εκκαθαριστεί άµεσα, όταν από τη διενεργηθείσα αποτίµηση προκύψει αυτή η διαφορά.
Το άρθρο 76 αποβλέπει στην προστασία των τρίτων
µερών, αντισυµβαλλοµένων του υπό εξυγίανση ιδρύµατος, περιουσιακά στοιχεία του οποίου µεταβιβάστηκαν
εν µέρει κατά την άσκηση των εξουσιών εξυγίανσης. Τα
επόµενα άρθρα, 77, 78, 79 και 80 αναφέρουν αναλυτικά
την προστασία ανάλογα µε το είδος της συµφωνίας. Καλύπτουν τις συµφωνίες παροχής χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας µε µεταβίβαση τίτλου και των συµφωνιών συµψηφισµού, την προστασία των συµφωνιών εξασφάλισης,
την προστασία των συµφωνιών δοµηµένης χρηµατοδότησης και των καλυµµένων οµολογιών και τέλος, την
προστασία των συστηµάτων διαπραγµάτευσης, εκκαθάρισης και διακανονισµού.

φαρµόζονται στη λήψη αποφάσεων εξυγίανσης σε όµιλο
µε διασυνοριακή δραστηριότητα.
Το άρθρο 85 αναφέρεται στην υποχρέωση της αρχης
εξυγίανσης σε επίπεδο οµίλου να συγκροτεί Σώµατα αρχών εξυγίανσης προκειµένου να µπορεί να επιτελεί τα
καθήκοντά της και να διασφαλίσει την αναγκαία συνεργασία και το συντονισµό µε τις αρχές εξυγίανσης τρίτων
χωρών, όπου απαιτείται. Αναφέρεται η σύνθεση των Σωµάτων και ο τρόπος λειτουργίας και λήψης αποφάσεων.
Το άρθρο 86 περιγράφει τις αρµοδιότητες και τον τρόπο λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Σώµατος Αρχών Εξυγίανσης, το οποίο συγκροτείται όταν θυγατρικές ή υποκαταστήµατα τρίτης χωρας, στην ΕΕ θεωρούνται σηµαντικά (µε την έννοια του ν. 4261/2014).
Το άρθρο 87 θεσπίζει την υποχρέωση ανταλλαγής
πληροφοριών µεταξύ αρχών εξυγίανσης και αρµοδίων
αρχών και ρυθµίζει ειδικότερα θέµατα που αφορούν την
ανταλλαγή πληροφοριών που έχουν δοθεί από τρίτη χώρα. Η ανταλλαγή πληροφοριών µε το Υπουργείο Οικονοµικών είναι υποχρεωτική όταν η απόφαση ή το ζήτηµα απαιτεί διαβούλευση µαζί του ή ενδέχεται να έχει επίπτωση στα δηµόσια οικονοµικά.
Το άρθρο 88 προσδιορίζει αναλυτικά τον τρόπο δράσης της αρχής εξυγίανσης σε επίπεδο οµίλου και τις
σχετικές υποχρεώσεις ενηµέρωσης άλλων αρχών, όταν
οι σχετικές ενέργειες εξυγίανσης αφορούν θυγατρική επιχείρηση οµιλου.
Αντίστοιχα, το άρθρο 89 περιγράφει τον τρόπο δράσης
της αρχής εξυγίανσης σε επίπεδο οµίλου, όταν οι σχετικές αποφάσεις αφορούν µητρική επιχείρηση της ΕΕ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ΄

Τα άρθρα 90 έως 94 ρυθµίζουν θέµατα που αφορούν
σχέσεις µε τρίτες χώρες ως προς την εφαρµογή µέτρων
εξυγίανσης.
Με το άρθρο 90 τίθενται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία αναγνώρισης διαδικασιών εξυγίανσης που έχουν
ληφθεί από τρίτη χώρα σε µητρική της επιχείρηση όταν
αυτή έχει θυγατρικά ιδρύµατα ή υποκαταστήµατα που
βρίσκονται ή θεωρούνται σηµαντικά σε δύο ή περισσότερα κράτη - µέλη ή διαθέτει περιουσιακά στοιχεία, δικαιώµατα και υποχρεώσεις που βρίσκονται σε δύο ή περισσότερα κράτη µέλη ή διέπονται από τη νοµοθεσία των εν
λόγω κρατών - µελών. Προβλέπεται η συµµετοχή του ευρωπαϊκού Σώµατος αρχών εξυγίανσης και καθορίζεται
το εύρος των εξουσιών της αρχής εξυγίανσης να προβεί
σε δικές της ενέργειες.
Το άρθρο 91 προβλέπει το δικαίωµα άρνησης αναγνώρισης ή εκτέλεσης των διαδικασιών εξυγίανσης τρίτων
χωρών σε ιδρύµατα εντός της ΕΕ.
Το δε άρθρο 92 αναφέρεται στο δικαίωµα της αρχής εξυγίανσης να λάβει µέτρα εξυγίανσης σε υποκατάστηµα
τρίτης χωρας, όταν αυτό δεν υπόκειται σε διαδικασίες εξυγίανσης της χώρας αυτής ή όταν οι σχετικές διαδικασίες δεν αναγνωρίζονται ή δεν εκτελούνται για τους λόγους που ειδικά αναφέρονται στο άρθρο 91.
Το άρθρο 93 καθιερώνει την υποχρέωση και τον τρόπο
συνεργασίας µε τρίτες χωρες, δίνοντας το πλαίσιο της
σχετικής συνεργασίας, ενώ το άρθρο 94 προβλέπει διαδικασία ανταλλαγής εµπιστευτικών πληροφοριών για
τους σκοπούς εξυγίανσης µε τρίτες χώρες.

Με τα άρθρα του κεφαλαίου αυτού προσδιορίζονται οι
διαδικαστικές υποχρεώσεις των εµπλεκοµένων µερών,
δηλαδή διοίκησης ιδρύµατος υπό εξυγίανσης, αρχής εξυγίανσης ή αρµόδιας αρχής προκειµένου να διασφαλιστεί η αναγκαία δηµοσιότητα και ενηµέρωση των λοιπών
αρµοδίων αρχών για τη λήψη µέτρων εξυγίανσης σε ένα
ίδρυµα.
Το άρθρο 81 αναφέρεται διεξοδικά στους υπόχρεους
άµεσης ενηµέρωσης.
Το άρθρο 82 αναφέρεται στις διαδικαστικές υποχρεώσεις της αρχής εξυγίανσης. Περιγράφει το περιεχόµενο
της απόφασής της για την ανάγκη λήψης µέτρων εξυγίανσης, τον τρόπο ενηµέρωσης και δηµοσιοποίησης
των σχετικών αποφάσεων σε άλλες αρµόδιες αρχές, καθώς και στους µετόχους.
Το άρθρο 83 καθορίζει το υπηρεσιακό επαγγελµατικό
απόρρητο που δεσµεύει τις αρχές (ως όργανα) και το
προσωπικό τους κατά τη λήψη µέτρων εξυγίανσης, τους
όρους άρσης αυτού, και τις κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασής του.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ΄
(άρθρα 84 - 89)
Τα άρθρα του δέκατου πέµπτου κεφαλαίου αφορούν
την εξυγίανση διασυνοριακού οµίλου.
Ειδικότερα, το άρθρο 84 θέτει τις γενικές αρχές που ε-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΣΤ΄
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΖ΄
Στα άρθρα 95-104 περιλαµβάνονται οι διατάξεις που αφορούν τις χρηµατοδοτικές ρυθµίσεις, τη συµµετοχή δηλαδή του Ταµείου Εξυγίανσης στις σχετικές ενέργειες εξυγίανσης.
Με το άρθρο 95, θεσπίζεται Ταµείο Εξυγίανσης, το οποίο αποτελεί το µηχανισµό χρηµατοδότησης των ενεργειών εξυγίανσης. Ως Ταµείο Εξυγίανσης ορίζεται για
µεν τα εποπτευόµενα από την Τραπεζα της Ελλαδος ιδρύµατα το Σκέλος Εξυγίανσης του ΤΕΚΕ, για δε τα εποπτευόµενα από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το Σκέλος Εξυγίανσης του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου. Κάθε
Ταµείο Εξυγίανσης διαθέτει επαρκείς ίδιους πόρους, οι
οποίοι αποτελούν ανεξάρτητη και αυτοτελή οµάδα περιουσίας που διαχωρίζεται από τα υπόλοιπα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού των υπολοίπων σκελών του
ΤΕΚΕ και του Συνεγγυητικού αντίστοιχα, και οι οποιοι
χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς της εξυγίανσης.
Το άρθρο 96 οριοθετεί το σκοπό χρήσης του Ταµείου
Εξυγίανσης και τους τρόπους επίτευξης αυτού.
Το άρθρο 97 θέτει τον οικονοµικό στόχο µε ορίζοντα
δεκαετίας (έως την 31 Δεκεµβρίου 2024) για την κάλυψη
των διαθέσιµων χρηµατοδοτικών µέσων του Ταµείου Εξυγίανσης.
Το άρθρο 98 αναφέρεται στις τακτικές εισφορές που
καταβάλλονται εκ των προτέρων, δηλαδή πριν και ανεξάρτητα από ενδεχόµενη χρήση των ποσών για σκοπούς
εξυγίανσης.
Το άρθρο 99 αναφέρεται στον προσδιορισµό των έκτακτων -εκ των υστέρων εισφορών που καλούνται να καταβάλουν τα µέλη του Ταµείου για την κάλυψη ζηµιών, δαπανών ή άλλων εξόδων λόγω χρήσης του Ταµείου για
σκοπούς εξυγίανσης, όταν υπάρχει ανεπάρκεια των διαθέσιµων χρηµατοδοτικών µέσων.
Το άρθρο 100 προβλέπει τη δυνατότητα των Ταµείων
να συνάπτουν δάνεια ή να λαµβάνουν µε άλλον τρόπο
χρηµατοδοτική υποστήριξη, σε περίπτωση που οι πόροι
που προέρχονται από τις τακτικές εισφορές δεν είναι επαρκείς ή αυτοί που προέρχονται από τις έκτακτες εισφορές δεν είναι επαρκείς ή άµεσα διαθέσιµοι.
Το άρθρο 101 προβλέπει τη δυνατότητα και τον τρόπο
εφαρµογής του δανεισµού µεταξύ Ταµείων Εξυγίανσης.
Το άρθρο 102 αναφέρεται στην αλληλέγγυα χρήση
των εθνικών ταµείων εξυγίανσης σε περίπτωση εξυγίανσης διασυνοριακού οµίλου. Στην περίπτωση αυτή εκπονείται -αν είναι αναγκαίο- σχέδιο χρηµατοδότησης. Στο
ίδιο άρθρο καθορίζονται οι ειδικότερες προϋποθέσεις
χρήσης πόρων από Ταµείο Εξυγίανσης που ορίζεται αρµόδιο για την εξυγίανση σε επίπεδο οµίλου.
Το άρθρο 103 παραπέµπει στις εφαρµοστέες διατάξεις
για την κατάταξη των απαιτήσεων σε περίπτωση ειδικής
εκκαθάρισης πιστωτικών ιδρυµάτων ή επιχειρήσεων επενδύσεων.
Το άρθρο 104 αναφέρεται στη δυνατότητα χρήσης των
συστηµάτων εγγύησης καταθέσεων στο πλαίσιο της εξυγίανσης. Παρουσιάζεται ο τρόπος συµµετοχής του εν
λόγω συστήµατος ανάλογα µε το µέτρο εξυγίανσης. Τα
συστήµατα εγγύησης καταθέσεων κατά την ανωτέρω
συνεισφορά τους δεν συµµετέχουν καθ’ υπέρβαση της

υποχρέωσης που θα είχαν αν το ίδρυµα ετίθετο σε ειδική
εκκαθάριση.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΗ΄
Τα άρθρα 105 έως 110 αφορούν τις κυρώσεις και τη δικαστική προστασία.
Το άρθρο 105 προβλέπει καταρχάς τη δυνατότητα των
αρχών εξυγίανσης και των αρµοδίων αρχών να επιβάλουν διοικητικά µέτρα και διοικητικές κυρώσεις για παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος σχεδίου νόµου.
Τα διοικητικά µέτρα και οι κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσµατικά, αναγκαία, κατάλληλα και αναλογικά προς
το είδος της παράβασης και τις συνέπειες που έχει αυτή
για τη χρηµατοπιστωική σταθερότητα και την εύρυθµη
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Τα ανωτέρω επιβάλλονται άµεσα από τις ίδιες τις αρχές και όπου απαιτείται
κατόπιν συνεργασίας µε άλλες αρχές, συµπεριλαµβανοµένων, δικαστικών αρχών όταν απαιτείται η δική τους
συνδροµή.
Το άρθρο 106, περιγράφει τους λόγους επιβολής διοικητικών µέτρων από την αρµόδια αρχή και την αρχή εξυγίανσης. Η επιβολή κυρώσεων είναι δυνατή και σε κάθε
περίπτωση παράβασης των διατάξεων του νόµου.
Το άρθρο 107 προβλέπει την υποχρεωτική δηµοσιοποίηση των κυρώσεων µε ενηµέρωση του κοινού για το δικαίωµα άσκησης ενδικων βοηθηµάτων και µέσων και συνοπτική ενηµέρωση για το στάδιο της διαδικασίας. Ωστόσο, προβλέπει εξαιρέσεις από την ανωτέρω δηµοσιοποίησης για τους ειδικούς λόγους που αφορούν τη χρηµατοπιστωτική σταθερότητα.
Το άρθρο 108 θεσπίζει τις υποχρεώσεις των αρµοδίων
αρχών και των αρχών εξυγίανσης να ενηµερώνουν την
κεντρική βάση της Ε.Α.Τ. για τις διοικητικές κυρώσεις
που επιβάλουν, τις προσφυγές κατά αυτών και τα αποτελέσµατά τους.
Το άρθρο 109 ορίζει τις περιστάσεις που πρέπει να συνεκτιµήσει η αρµόδια αρχή ή η αρχή εξυγίανσης προκειµένου να καθορίσει το είδος και το ύψος του διοικητικού
µέτρου ή της διοικητικής κύρωσης.
Το άρθρο 110 αφορά τη δικαστική προστασία των θιγοµένων προσώπων (φυσικών και νοµικών) κατά αποφάσεων της αρµόδιας αρχής και της αρχής εξυγίανσης δυνάµει του παρόντος σχεδίου νόµου. Οι αποφάσεις των αρµοδίων αρχών και των αρχών εξυγίανσης προσβάλλονται στα δικαστήρια, όπως ήδη προβλέπεται στην κείµενη νοµοθεσία, δηλαδή, της Τράπεζας της Ελλαδος στο
Συµβούλιο Επικρατείας και της Επιτροπής κεφαλαιαγοράς στο Διοικητικό Εφετείο. Το σηµαντικότερο στοιχείο,
είναι η θέσπιση µαχητού τεκµηρίου των µέτρων εξυγίανσης, ως υπηρετούντων την προστασία του δηµοσίου
συµφέροντος, γεγονός που πρεπει να αξιολογείται στη
διαδικασία προσωρινής δικαστικής προστασίας. Επιπλέον, και προκειµένου να διασφαλιστεί η σταθερότητα των
χρηµατοοικονοµικών αγορών, χωρίς ωστόσο να θιγεί το
δικαίωµα δικαστικής προστασίας κάθε προσώπου που έχει έννοµο συµφέρον, λαµβάνεται ειδική µέριµνα για την
προστασία των καλόπιστων τρίτων που απέκτησαν περιουσιακά δικαιώµατα, µετοχές και άλλους τίτλους ιδιοκτησίας λόγω εφαρµογής µέτρων εξυγίανσης. Σε περίπτωση που οι αποφάσεις µέτρων εξυγίανσης ακυρω-
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θούν, δεν ανατρέπονται οι µεταβιβάσεις που έγιναν δυνάµει των ακυρωθέντων αποφάσεων αλλά οι ζηµιωθέντες εξ αυτού του λόγου δικαιούνται αποζηµίωση.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΘ΄
Τα άρθρα 111 έως 126 περιλαµβάνουν τις τροποποιήσεις των νόµων, µε τους οποίους ενσωµατώθηκαν στην
ελληνική νοµοθεσία αντίστοιχες Οδηγίες (82/891/ΕΟΚ,
2001/24/ΕΚ, 2002/47/ΕΚ, 2004/25/ΕΚ, 2005/56/ΕΚ,
2007/36/ΕΚ, 2011/35/ΕΕ, 2012/30/ΕΕ και 2013/36/ΕΕ). Οι
τροποποιήσεις αυτές είναι αναγκαίες, προκειµένου το
περιεχόµενο των διατάξεών τους να συµβαδίζει µε το
σχέδιο του παρόντος νόµου.
Ειδικότερα, στο άρθρο 111 τροποποιούνται οι διατάξεις του ν. 3458/2006 που αφορά την ενηµέρωση των αρχών όταν συντρέχουν περιπτώσεις λήψης µέτρων αναδιοργάνωσης πιστωτικών ιδρυµάτων, προκειµένου να διευρύνει το πεδίο εφαρµογής του (αφορά και επιχειρήσεις επενδύσεων πλέον) και να είναι συµβατός µε το νέο
πλαίσιο εξυγίανσης.
Στο άρθρο 112 προβλέπονται οι αναγκαίες τροποποιήσεις του ν. 3301/2004 για θέµατα συµφωνιών χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας.
Το άρθρο 113 αφορά τροποποιήσεις του ν. 3461/2006
και το άρθρο 114 του ν. 3377/2009.
Με το άρθρο 115 εισάγονται παρεκκλίσεις από τη νοµοθεσία ανωνύµων εταιριών (κατά το µερος που αποτελεί ενσωµάτωση αντίστοιχων Οδηγιών που αποβλέπουν
στην προστασία µετόχων και πιστωτών των ιδρυµάτων
που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής τους) έτσι ώστε κατά τη λήψη αποφάσεων και την εφαρµογή των µέτρων εξυγίανσης να µην παρακωλύεται η δράση των αρχών εξυγίανσης. Για λόγους ασφάλειας δικαίου, οι παρεκκλίσεις ορίζονται στενά και µε σαφήνεια και πρέπει να εφαρµόζονται µόνον χάριν του δηµοσίου συµφέροντος
και όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις ενεργοποίησης
της εξυγίανσης.
Με το άρθρο 116 προβλέπεται ο τρόπος συνεργασίας
των αρχών εξυγίανσης µε την ΕΑΤ.
Με το άρθρο 117 τροποποιείται ο ν. 2533/1997, στα ειδικότερα άρθρα που αφορούν το Συνεγγυητικό Κεφαλαιο Επενδύσεων προκειµένου να µπορεί να επιτελέσει
το νέο ρόλο του ως Ταµείο Εξυγίανσης και ειδικότερα
θεσπίζεται το Σκέλος Εξυγίανσης και ρυθµίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την αποτελεσµατική λειτουργία του.
Το άρθρο 118 αφορά τροποποιήσεις του ν. 3864/2010
ως προς τη σύνθεση του Συµβουλίου Συστηµικής Ευστάθειας προκειµένου να ανταποκρίνεται στο ρόλο του και
ως εισηγητικό –γνωµοδοτικό όργανο σε θέµατα χρήσης
δηµόσιων πόρων για σκοπούς εξυγίανσης.
Το άρθρο 119 περιέχει τις αναγκαίες τροποποιήσεις
του ν. 3746/2009 προκειµένου να εναρµονιστεί ο τρόπος
λειτουργίας του υφισταµένου Σκέλους Εξυγίανσης του
ΤΕΚΕ µε το περιεχόµενο της υπό ενσωµάτωση Οδηγίας,
ενώ λαµβάνεται µέριµνα για τις υποχρεώσεις του Σκέλους Εξυγίανσης που δηµιουργήθηκαν από την έναρξη
λειτουργίας του (ν. 4021/2011) έως την έναρξη ισχύος
του παρόντος νόµου, οι οποίες, λόγω του διαφορετικού
νοµικού καθεστώτος κρίνεται ασφαλέστερο να µεταφερθούν σε λογαριασµό τακτοποίησης παρελθουσών χρήσεων, ώστε το Σκέλος Εξυγίανσης του ΤΕΚΕ, στο νέο
του ρόλο ως Ταµείο Εξυγίανσης να µην είναι βεβαρυµέ-

νο µε προηγούµενες λογιστικές υποχρεώσεις.
Το άρθρο 120 αφορά τροποποιήσεις της βασικής τραπεζικής νοµοθεσίας αναγκαίες για τη συµβατότητά τους
µε την υπο ενσωµάτωση Οδηγία. Για λόγους συστηµατικής συνέπειας, τροποποιείται το άρθρο 137 του ν. 4261/
2014 που αφορά το διορισµό Επιτρόπου σε πιστωτικά ιδρύµατα προκειµένου να περιλαµβάνει και τις νέες αρµοδιότητες του παρόντος σχεδίου νόµου, καταργούνται
διατάξεις που ρυθµίζονται εκ νέου µε την υπό ενσωµάτωση Οδηγία ή που έρχονται σε αντίθεση µε αυτή και τέλος εισάγεται για λόγους ασφαλείας δικαίου, σε συνέχεια των άρθρων που αφορούν την ειδική εκκαθάριση πιστωτικών ιδρυµάτων, νέο άρθρο που συστηµατοποιεί την
καταταξη των απαιτήσεων κατά την ειδική εκκαθάριση,
σε συµµόρφωση µε τις ειδικές διατάξεις της υπό ενσωµάτωση Οδηγίας.
Τέλος, το άρθρο 121 αφορά τροποποιήσεις του
ν. 3606/2007 σχετικά µε τη σειρά ικανοποίησης του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου, όταν αυτό ενεργοποιείται για
τους σκοπούς εξυγίανσης επιχειρήσεων επενδύσεων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Κ΄
Τα άρθρα αφορούν διατάξεις της Επιτροπής Κεφαλαιγοράς αναγκαίες για την εφαρµογή των νέων εξουσιών
και αρµοδιοτήτων που αναλαµβάνει βάσει του παρόντος
νόµου, ως αρχή εξυγίανσης.
Τα άρθρα 122 έως 129 αφορούν τροποποιήσεις της νοµοθεσίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, προκειµένου
να συµβαδίζουν µε το παρόν σχέδιο νόµου και να επιτρέπουν την αποτελεσµατική άσκηση των νέων αρµοδιοτήτων που αναλαµβάνει ως αρχή εξυγίανσης. Με τα άρθρα 122 έως 126 συνιστάται η Επιτροπή Λήψης Μέτρων
Εξυγίανσης, στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (άρθρο
122), προσδιορίζονται οι αρµοδιότητές της (άρθρο 123),
ενώ κατ’ εφαρµογή της σχετικής επιταγής της Οδηγίας
για την οργανωτική ανεξαρτησία µεταξύ της λειτουργίας
εξυγίανσης και της εποπτικής λειτουργίας της αρχής,
συστήνεται Μονάδα Εξυγίανσης Επιχειρήσεων (άρθρο
124), καθορίζονται οι αρµοδιότητές της (άρθρο 125) και
ρυθµίζονται λεπτοµέρειες που αφορούν το προσωπικό
(άρθρο 126) προβλέποντας τη στελέχωση µε προσωπικό, που σύµφωνα µε το άρθρο 3 της Οδηγίας, είναι διαρθρωτικά διαχωρισµένο από το υπόλοιπο προσωπικό της
αρχής.
Με το άρθρο 127 γίνονται οι αναγκαίες προσαρµογές
στη νοµοθεσία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για να
ρυθµιστούν οµοιόµορφα εσωτερικής λειτουργίας του
προσωπικού, ενώ µε το άρθρο 128 επιτρεπονται οι προσλήψεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, µαζί µε αυτές
που πραγµατοποιεί η Τράπεζα της Ελλάδος, κατά παρέκκλιση του περιορισµού του ν. 3833/2010 για την εκπλήρωση του νέου ρόλου τους.
Τέλος, µε το άρθρο 129 τροποποιείται ο ν. 2789/2000.
Προς τον σκοπό της συµµόρφωσης µε το άρθρο 87 του
Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012
«για τα εξωχρηµατιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυµβαλλοµένους και τα αρχεία καταγραφής
συναλλαγών» τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 9
ν. 2789/2000, όπως ισχύει, ο οποίος έχει ενσωµατώσει
στο ελληνικό δίκαιο την Οδηγία 98/26/ΕΚ. Σηµειώνεται
ότι το σχετικό άρθρο 9 της Οδηγίας 98/26/ΕΚ έχει αντικατασταθεί σύµφωνα µε την παρ. 10 του άρθρου 1 της
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Οδηγίας 2009/44/ΕΚ, που τροποποιεί διατάξεις της Οδηγίας 98/26/ΕΚ.
Η περίπτωση της δια-λειτουργικότητας συστηµάτων
που εισάγει η διάταξη προέκυψε µε την εφαρµογή νέων
τεχνολογιών µεταξύ συστηµάτων και χρειάστηκε να καλυφθεί µε τροποποιητική διάταξη της Οδηγίας 98/26/ΕΚ,
ώστε να προστατεύονται τα δικαιώµατα του διαχειριστή
συστήµατος ο οποίος παρέχει ασφάλεια σε άλλον διαχειριστή συστήµατος, σε περίπτωση διαδικασίας αφερεγγυότητας έναντι του εν λόγω λαµβάνοντος διαχειριστή συστήµατος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑ΄
Στο κεφάλαιο αυτό περιλαµβάνεται το άρθρο 130.
Με το άρθρο 130 ρυθµίζονται θέµατα µεταβατικών διατάξεων αναγκαίων για την εύρυθµη λειτουργία των ειδικών εκκαθαρίσεων που ξεκίνησαν πριν την έναρξη ισχύος του προς ψήφιση νόµου ενώ µε το άρθρο 3 καθορίζεται η έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου. Σύµφωνα
µε αυτο, οι διατάξεις των άρθρων 43 έως 55 ισχύουν από
1.1.2016.

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος
Με το άρθρο 3 ορίζεται η έναρξη ισχύος του νόµου.

Αθήνα 20 Ιουλίου 2015
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ν. Βούτσης

Γ. Σταθάκης

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ν. Παρασκευόπουλος

Ευκλ. Τσακαλώτος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Αναπόσπαστο τµήµα του νόµου αποτελεί το Παράρτηµα που αποτελείται από τρία τµήµατα.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Δ. Μάρδας

Ειδικότερα:
Στο Τµήµα Α΄ περιγράφεται ο κατάλογος όλων των
κατηγοριών πληροφοριακών στοιχείων, κατάλληλων
δράσεων, ρυθµίσεων και µέτρων που απαιτείται να περιλαµβάνονται στο σχέδιο ανάκαµψης του ιδρύµατος.
Στο τµήµα Β΄ περιλαµβάνονται οι πληροφορίες τις οποίες δύναται να απαιτούν οι αρχές εξυγίανσης από τα ιδρύµατα στο πλαίσιο κατάρτισης και επικαιροποίησης
των σχεδίων ανάκαµψης, ώστε να διασφαλίζονται οι
σκοποί του σχεδίου εξυγίανσης. Μεταξύ αυτών περιλαµβάνονται πληροφορίες για την οργανωτική δοµή, την
χρηµατοοικονοµική κατάσταση και την κεφαλαιακή σύνθεση των ιδρυµάτων, τις κρίσιµες λειτουργίες τους, τα
συστήµατα διοίκησης και διαχείρισης κινδύνων τους, τις
αρµόδιες αρχές και αρχές εξυγίανσης κάθε µέλους του
οµίλου, εφόσον πρόκειται για όµιλο, και τις ρυθµίσεις
προς εξασφάλιση της ροής πληροφοριών και της στήριξης σε ρευστότητα σε περίπτωση εξυγίανσης.
Στο Τµήµα Γ΄ παρουσιάζονται τα ζητήµατα των οποίων η εξέταση απαιτείται κατά τη διαδικασία αξιολόγησης
από την αρχή εξυγίανσης της δυνατότητας εξυγίανσης
του ιδρύµατος ή οµίλου. Μεταξύ των ζητηµάτων αυτών
περιλαµβάνονται η εξέταση της αποτελεσµατικότητας
δοµών, λειτουργιών, εσωτερικών διαδικασιών, προβλέψεων και συστηµάτων διαχείρισης κινδύνων του ιδρύµατος ή του οµίλου, η αξιολόγηση της επάρκειας στη ροή
των πληροφοριών και της διασφάλισης της συνέχειας
στη λειτουργία των συναφών πληροφοριακών συστηµάτων του ιδρύµατος ή του οµίλου, και η εκτίµηση του συνόλου των ενδεχόµενων επιπτώσεων της εξυγίανσης,
καθώς και της αποτελεσµατικότητας των εργαλείων εξυγίανσης.

607
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν. 4334/2015 (Α΄ 80)
Άρθρο 1
Τροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας
«Άρθρο πρώτο
1. Από το ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ (ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, άρθρα
1 έως 207) του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας καταργείται η διάταξη του άρθρου 147 παράγραφος 3.
2. Από το ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ (ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, άρθρα
1 έως 207) του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας αντικαθίστανται οι διατάξεις των άρθρων 16, 17, 47, 58 παράγραφος 1, 79 παράγραφοι 1, 89, 91 παράγραφοι 1, 94 παράγραφοι 1 και 2, 115, 117 παράγραφοι 1, 118, 119 παράγραφοι 1 και 4, 126 παράγραφοι 1, 128 παράγραφοι 1,
143 παράγραφοι 1, 147 παράγραφοι 2, 148, 190 παράγραφος 2, 192, 200, 204, 205 και 207 παράγραφος 2 ως
εξής:
«Άρθρο 16
Στην αρµοδιότητα των µονοµελών πρωτοδικείων υπάγονται, ακόµη και αν η αξία του αντικειµένου της διαφοράς υπερβαίνει τις διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000)
ευρώ:
1) οι διαφορές από µίσθωση πράγµατος ή άλλου προσοδοφόρου αντικειµένου ή από επίµορτη αγροληψία που
δεν υπάγονται στην αρµοδιότητα των ειρηνοδικείων, 2)
οι διαφορές από παροχή εξαρτηµένης εργασίας ή και από οποιαδήποτε άλλη αιτία µε αφορµή την εργασία αυτή, ανάµεσα στους εργαζοµένους ή τους διαδόχους
τους ή εκείνους στους οποίους ο νόµος δίνει δικαιώµατα
από την παροχή της εργασίας των πρώτων και στους εργοδότες ή τους διαδόχους τους, 3) οι διαφορές από παροχή εξαρτηµένης εργασίας ή και από οποιαδήποτε άλλη αιτία, µε αφορµή την εργασία αυτή, ανάµεσα σε εκείνους που εργάζονται από κοινού στον ίδιο εργοδότη, 4)
οι διαφορές ανάµεσα στους επαγγελµατίες ή τους βιοτέχνες, είτε µεταξύ τους είτε µε τους πελάτες τους, από
την παροχή εργασίας ή ειδών που κατασκεύασαν αυτοί,
5) οι διαφορές από συλλογική σύµβαση εργασίας ή από
διατάξεις που εξοµοιώνονται µε διατάξεις συλλογικής
σύµβασης, είτε ανάµεσα σε αυτούς, που δεσµεύονται από αυτές, είτε ανάµεσα σε αυτούς και τρίτους, 6) οι διαφορές ανάµεσα σε οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης
και στους ασφαλισµένους σε αυτούς ή τους διαδόχους
τους ή εκείνους που κατά το νόµο έχουν δικαιώµατα από
τη σχέση ασφάλισης, 7) οι διαφορές που αφορούν τις αµοιβές, τις αποζηµιώσεις και τα έξοδα δικηγόρων, εκτός
από εκείνες που αναφέρονται στο άρθρο 15 αρ. 11, συµβολαιογράφων, άµισθων δικαστικών επιµελητών, γιατρών, οδοντογιατρών, διπλωµατούχων µαιών, κτηνιάτρων, µηχανικών και χηµικών διπλωµατούχων ανώτατων
και ανώτερων σχολών, µεσιτών που έχουν διοριστεί νόµιµα, ή των καθολικών διαδόχων όλων αυτών, όπως και
αν χαρακτηρίζεται η σχέση από την οποία προκύπτουν
και ανεξάρτητα από το αν υπάρχει ή όχι συµφωνία για
τον καθορισµό της αµοιβής ή για τον τρόπο της πληρωµής της, 8) οι διαφορές που αφορούν απαιτήσεις διαιτητών, εκτελεστών διαθηκών, διαχειριστών σε ιδιοκτησία
κατά ορόφους ή διαχειριστών που διορίστηκαν από δικα-

στική αρχή, εκκαθαριστών εταιριών ή νοµικών προσώπων ή κληρονοµιών ή των καθολικών διαδόχων όλων αυτών για τις αµοιβές και τα έξοδά τους, ανεξάρτητα από
το αν υπάρχει ή όχι συµφωνία για τον καθορισµό της αµοιβής ή για τον τρόπο της πληρωµής της, 9) οι διαφορές που αφορούν το ποσοστό ή την πληρωµή του ασφαλίστρου, 10) οι διαφορές που αφορούν τις αµοιβές, τις αποζηµιώσεις και τα έξοδα των πραγµατογνωµόνων, των
διαιτητών πραγµατογνωµόνων και των εκτιµητών, µε οποιοδήποτε τρόπο και αν διορίστηκαν, ή των καθολικών
διαδόχων τους, 11) οι διαφορές που αφορούν απαιτήσεις αποζηµίωσης οποιασδήποτε µορφής για ζηµίες από
αυτοκίνητο, ανάµεσα στους δικαιούχους ή τους διαδόχους τους και εκείνους που έχουν υποχρέωση για αποζηµίωση ή τους διαδόχους τους, όπως και οι απαιτήσεις
από σύµβαση ασφάλισης αυτοκινήτου, ανάµεσα στις ασφαλιστικές εταιρίες και τους ασφαλισµένους ή τους
διαδόχους τους, 12) οι διαφορές από προσβολή της νοµής ή κατοχής κινητών ή ακινήτων.
Άρθρο 17
Στην αρµοδιότητα των µονοµελών πρωτοδικείων υπάγονται πάντοτε:
1) οι διαφορές που αφορούν το διαζύγιο, την ακύρωση
του γάµου, την αναγνώριση της ύπαρξης ή της ανυπαρξίας του γάµου, τις σχέσεις των συζύγων κατά τη διάρκεια του γάµου, οι οποίες πηγάζουν από αυτόν, καθώς
και εκείνες του άρθρου 592 αρ. 2,
2) οι διαφορές που αναφέρονται στο άρθρο 592 αρ. 3,
καθώς και εκείνες που αφορούν τη ρύθµιση της οικογενειακής στέγης και την κατανοµή των κινητών µεταξύ
των συζύγων σε περίπτωση διακοπής της συµβίωσης,
3) µε την επιφύλαξη του άρθρου 14 παράγραφος 1 περίπτωση γ΄, οι διαφορές ανάµεσα στους ιδιοκτήτες ορόφων ή διαµερισµάτων από τη σχέση της οροφοκτησίας,
καθώς και οι διαφορές ανάµεσα στους διαχειριστές ιδιοκτησίας κατ’ ορόφους και στους ιδιοκτήτες ορόφων και
διαµερισµάτων και
4) οι διαφορές που αφορούν την ακύρωση αποφάσεων
της γενικής συνέλευσης σωµατείων ή συνεταιρισµών.
Άρθρο 47
Απόφαση πολυµελούς ή µονοµελούς πρωτοδικείου
δεν προσβάλλεται µε ένδικο µέσο για το λόγο ότι η υπόθεση ανήκει στην αρµοδιότητα του κατώτερου δικαστηρίου. Το ίδιο εφαρµόζεται αναλόγως και για την απόφαση κατώτερου δικαστηρίου που παραπέµπει την υπόθεση
σε ανώτερο.
Άρθρο 58
1. Η αίτηση για την εξαίρεση που υποβάλλεται έως την
έναρξη της συζήτησης γίνεται µε την κατάθεση εγγράφου στη γραµµατεία του αρµόδιου δικαστηρίου. Στην αίτηση πρέπει να αναφέρονται οι λόγοι της εξαίρεσης,
διαφορετικά είναι απαράδεκτη.
Άρθρο 79
1. Αν τρίτος αντιποιείται ολόκληρο ή ένα µέρος από το
αντικείµενο της δίκης που εκκρεµεί ανάµεσα σε άλλους,
έχει δικαίωµα να παρέµβει κυρίως στον πρώτο βαθµό.
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Άρθρο 89
Η προσεπίκληση ασκείται σύµφωνα µε τις διατάξεις
που ισχύουν για την αγωγή και κοινοποιείται στον προσεπικαλούµενο. Η άσκηση της προσεπίκλησης έχει τα αποτελέσµατα που έχει και η άσκηση της αγωγής.
Άρθρο 91
1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 238, όποιος έχει έννοµο συµφέρον δικαιούται να ανακοινώσει τη δίκη σε
τρίτους, ώσπου να εκδοθεί από το πρωτοβάθµιο δικαστήριο οριστική απόφαση για την ουσία της υπόθεσης.
Άρθρο 94
1. Στα πολιτικά δικαστήρια οι διάδικοι έχουν υποχρέωση να παρίστανται µε πληρεξούσιο δικηγόρο.
2. Επιτρέπεται η δικαστική παράσταση διαδίκου χωρίς
πληρεξούσιο δικηγόρο: α) στο ειρηνοδικείο, εφόσον
πρόκειται για µικροδιαφορές β) για να αποτραπεί επικείµενος κίνδυνος.
Άρθρο 115
1. Η διαδικασία πριν από τη δηµόσια συνεδρίαση και έξω από το ακροατήριο είναι πάντοτε έγγραφη.
2. Με την επιφύλαξη των άρθρων 237 και 238 στον
πρώτο βαθµό, καθώς και στις υποθέσεις της εκούσιας δικαιοδοσίας η προφορική συζήτηση είναι υποχρεωτική.
3. Με την επιφύλαξη των υποθέσεων των µικροδιαφορών, η κατάθεση προτάσεων είναι υποχρεωτική.
Άρθρο 117
1. Ουσιώδη προαπαιτούµενα για κάθε έκθεση είναι:
α) να συντάσσεται όταν γίνεται η πράξη µε την παρουσία όσων συµπράττουν,
β) να αναφέρει τον τόπο και το χρόνο που γίνεται η
πράξη, το όνοµα, το επώνυµο, το πατρώνυµο, την κατοικία, τη διεύθυνση, καθώς και τον αριθµό φορολογικού
µητρώου κάθε προσώπου που είναι παρόν,
γ) να διαβάζεται στους παρόντες διαδίκους και στα
άλλα πρόσωπα που συµπράττουν και να επιβεβαιώνεται
από αυτούς,
δ) να υπογράφεται από το δικαστή ή δικαστικό υπάλληλο που τη συνέταξε, από το γραµµατέα που συνέπραξε, από τους παρόντες διαδίκους και τα άλλα πρόσωπα
που συνέπραξαν ή να αναφέρεται η άρνηση ή η αδυναµία τους να υπογράψουν.
Άρθρο 118
Τα δικόγραφα που επιδίδονται από ένα διάδικο σε άλλον ή υποβάλλονται στο δικαστήριο πρέπει να αναφέρουν:
1) το δικαστήριο ή τον δικαστή, ενώπιον του οποίου
διεξάγεται η δίκη ή η διαδικαστική πράξη,
2) το είδος του δικογράφου,
3) το όνοµα, το επώνυµο, το πατρώνυµο, την κατοικία
και τη διεύθυνση όλων των διαδίκων και των νόµιµων αντιπροσώπων τους, καθώς και τον αριθµό φορολογικού
µητρώου του διαδίκου που επιδίδει ή υποβάλλει το δικό-

γραφο και αν πρόκειται για νοµικά πρόσωπα, την επωνυµία, τη διεύθυνση της έδρας τους, καθώς και τον αριθµό
του φορολογικού µητρώου τους,
4) το αντικείµενο του δικογράφου, κατά τρόπο σαφή,
ορισµένο και ευσύνοπτο και
5) τη χρονολογία και την υπογραφή του διαδίκου ή του
νοµίµου αντιπροσώπου ή του δικαστικού πληρεξουσίου
του και, όταν είναι υποχρεωτική η παράσταση µε δικηγόρο, την υπογραφή του δικηγόρου.
Άρθρο 119
1. Τα δικόγραφα της αγωγής, της ανακοπής ερηµοδικίας, της έφεσης, της αναίρεσης, της αναψηλάφησης,
της τριτανακοπής, της ανακοπής εναντίον εξώδικων και
δικαστικών πράξεων, της κύριας και πρόσθετης παρέµβασης, της ανακοίνωσης και της προσεπίκλησης πρέπει
να περιέχουν, εκτός από τα στοιχεία που αναφέρονται
στο άρθρον 118, και ακριβή καθορισµό της διεύθυνσης,
και ιδίως οδό και αριθµό της κατοικίας ή του γραφείου ή
του καταστήµατος του διαδίκου που ενεργεί τη διαδικαστική πράξη, του νόµιµου αντιπροσώπου του και του δικαστικού πληρεξουσίου του. Τα δικόγραφα περιέχουν επίσης τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδροµείου των
πληρεξούσιων δικηγόρων.
4. Τα δικόγραφα κάθε φύσεως, είναι δυνατόν να υποβάλλονται και µε ηλεκτρονικά µέσα, εφόσον φέρουν
προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή, κατά την έννοια του
άρθρου 3 παρ. 1 του π.δ. 150/2001 (Α΄ 125). Κατά τον ίδιο τρόπο είναι δυνατό να υποβάλλονται και τα επικαλούµενα µε τις προτάσεις αποδεικτικά µέσα. Το δικόγραφο που έχει υποβληθεί µε ηλεκτρονικά µέσα θεωρείται
ότι κατατέθηκε, εφόσον επιστραφεί στον αποστολέα
του εγγράφου από το δικαστήριο ηλεκτρονική απόδειξη,
που θα φέρει προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή, κατά
την άνω έννοια και θα περιέχει και την έκθεση κατάθεσης.
Άρθρο 126
1. Η επίδοση γίνεται: α) προσωπικά σε εκείνον στον οποίο απευθύνεται το έγγραφο, β) για πρόσωπα που δεν
έχουν ικανότητα δικαστικής παράστασης, στο νόµιµο αντιπρόσωπό τους, γ) για νοµικά πρόσωπα ή άλλες ενώσεις προσώπων, στον εκπρόσωπό τους, σύµφωνα µε το
νόµο ή το καταστατικό, δ) για το δηµόσιο, σε εκείνους
που το εκπροσωπούν σύµφωνα µε το νόµο.
Άρθρο 128
1. Αν ο παραλήπτης δεν βρίσκεται στην κατοικία του,
το έγγραφο παραδίδεται σε έναν από τους ενήλικους
συνοίκους του, που έχουν συνείδηση των πράξεών τους
και δεν συµµετέχουν στη δίκη ως αντίδικοί του.
Άρθρο 143
1. Ο δικαστικός πληρεξούσιος που διορίστηκε σύµφωνα µε το άρθρο 96 είναι αυτοδικαίως και αντίκλητος για
όλες τις επιδόσεις που αναφέρονται στη δίκη στην οποία
είναι πληρεξούσιος, έως και την έκδοση αµετάκλητης απόφασης, εκτός αν µε δικόγραφο γνωστοποιηθεί στους
λοιπούς διαδίκους η αντικατάστασή του.
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Άρθρο 147
2. Το χρονικό διάστηµα από 1 έως 31 Αυγούστου δεν
υπολογίζεται για τις προθεσµίες των άρθρων 503, 518
παρ. 1, 545 παράγραφοι 1 και 2, 564 παράγραφοι 1 και 2,
καθώς και των άρθρων 153, 215 παράγραφος 2, 237 παράγραφος 1, 238 παράγραφος 1,598, 632 παράγραφος
2, 633 παράγραφος 2, 642, 715 παράγραφος 5, 729 παράγραφος 5, 847 παράγραφος 1, 926 παράγραφος 2,
934 παράγραφος 1 στοιχεία α΄ και β΄, 943 παράγραφος
4, 955, 966 παράγραφοι 2 και 3, 971 παράγραφος 1, 972
παράγραφος 1 στοιχείο β΄, 973, 974, 979 παράγραφος 2,
985 παράγραφος 1, 986, 988 παράγραφος 1, 995 και 997
παράγραφος 2.
Άρθρο 148
Οι προθεσµίες που ορίζει ο νόµος ή ο δικαστής και αφορούν τη διαδικασία µπορούν να παραταθούν από τους
διαδίκους, µε συµφωνία αυτών, µόνο εφόσον συµφωνεί
ο δικαστής ή από τον ίδιο τον δικαστή, ο οποίος σταθµίζει τις ειδικές κάθε φορά περιστάσεις. Η δυνατότητα αυτή δεν ισχύει για τις προθεσµίες ένδικων µέσων.
Άρθρο 190
2. Ο κατάλογος της παραγράφου 1 µπορεί να περιληφθεί και στις προτάσεις που υποβάλλονται κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο. Στις περιπτώσεις των άρθρων 237
και 238 ο κατάλογος υποβάλλεται µόνο µε τις προτάσεις.
Άρθρο 192
Σε περίπτωση αποδοχής ή ανάκλησης διαδικαστικής
πράξης ή παραίτησης, είτε από αυτήν είτε από ολόκληρη
τη δίκη, αν εκδίδεται οριστική απόφαση, εφαρµόζονται
όσα ορίζονται στο άρθρο 191, διαφορετικά η εκκαθάριση
των εξόδων γίνεται κατά τη διαδικασία των περιουσιακών διαφορών των άρθρων 614 επ. από το µονοµελές
πρωτοδικείο ή από το ειρηνοδικείο, για τις δίκες που διεξάγονται σε αυτό.
Άρθρο 200
1. Ύστερα από αίτηση του διαδίκου, η απόφαση που
χορηγεί το ευεργέτηµα της πενίας ή και µεταγενέστερη
απόφαση διορίζει έναν δικηγόρο, ένα συµβολαιογράφο
και ένα δικαστικό επιµελητή, µε την εντολή να υπερασπιστούν τον άπορο, να τον εκπροσωπήσουν στο δικαστήριο και να του δώσουν τη βοήθεια που χρειάζεται για να
γίνουν οι διάφορες πράξεις. Αυτοί έχουν υποχρέωση να
δεχτούν την εντολή και να δίνουν τη βοήθειά τους στον
άπορο χωρίς αξίωση προκαταβολής αµοιβής δικαιωµάτων.
2. Ο διορισµός δικηγόρου µε την απόφαση ισχύει ως
παροχή δικαστικής πληρεξουσιότητας από τον άπορο,
στην έκταση που ορίζει το άρθρο 97, εκτός αν η απόφαση ύστερα από αίτηση του απόρου, την περιορίζει ή την
επεκτείνει.
Άρθρο 204
Αν οι διάδικοι ή οι νόµιµοι αντιπρόσωποί τους πέτυχαν
την παροχή του ευεργετήµατος της πενίας µε αναληθείς

δηλώσεις και στοιχεία, ο δικαστής, που αποφασίζει την
ανάκληση του ευεργετήµατος, τους καταδικάζει σε χρηµατική ποινή από εκατό (100) ευρώ έως διακόσια (200)
ευρώ που περιέρχεται στο δηµόσιο ως δηµόσιο έσοδο,
χωρίς να αποκλείεται υποχρέωσή τους να καταβάλουν
τα ποσά από τα οποία είχαν απαλλαγεί, ούτε και η ποινική τους δίωξη. Αντίγραφο της απόφασης αυτής γνωστοποιείται αµέσως στο Υπουργείο Οικονοµικών µε επιµέλεια της γραµµατείας.
Άρθρο 205
Το δικαστήριο αυτεπαγγέλτως, µε την οριστική απόφαση του, επιβάλλει στον διάδικο ή στον νόµιµο αντιπρόσωπό του ή στο δικαστικό του πληρεξούσιο, ανάλογα µε την ευθύνη καθενός, χρηµατική ποινή από χίλια
(1.000) ευρώ έως δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ,
που περιέρχεται στο δηµόσιο ως δηµόσιο έσοδο, αν προκύψει από τη δίκη που έγινε, ότι, αν και το γνώριζαν: 1)
άσκησαν προφανώς αβάσιµη αγωγή, ανταγωγή ή παρέµβαση ή προφανώς αβάσιµο ένδικο µέσο ή 2) διεξήγαγαν
τη δίκη παρελκυστικά ή δεν τήρησαν τους κανόνες των
χρηστών ηθών ή της καλής πίστης ή το καθήκον της αλήθειας. Αντίγραφο της απόφασης αυτής γνωστοποιείται
αµέσως στο Υπουργείο Οικονοµικών µε επιµέλεια της
γραµµατείας.
Άρθρο 207
2. Αν αυτός που θορυβεί ή ο παραβάτης είναι δικηγόρος, το δικαστήριο, είτε πρόκειται για συνεδρίαση στο ακροατήριο, είτε πρόκειται για ενέργεια πράξης έξω από
αυτό, εφαρµόζει το άρθρο 155 του Κώδικα Δικηγόρων».
3. Στο ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ (ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, άρθρα 1
έως 207) εισάγονται οι νέες διατάξεις της παραγράφου
1 εδάφιο γ’ του άρθρου 14, της παραγράφου 2 του άρθρου 116 και του άρθρου 116Α ως εξής:
«Άρθρο 14
γ) οι διαφορές ανάµεσα στους ιδιοκτήτες ορόφων ή
διαµερισµάτων από τη σχέση της οροφοκτησίας και οι
διαφορές ανάµεσα στους διαχειριστές ιδιοκτησίας κατ’
ορόφους και στους ιδιοκτήτες ορόφων και διαµερισµάτων που αφορούν κοινόχρηστες δαπάνες, εφόσον η αξία
του αντικειµένου τους δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.
Άρθρο 116
2. Το δικαστήριο, οι διάδικοι, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι και οι νόµιµοι εκπρόσωποι των διαδίκων οφείλουν να
συµβάλλουν µε την εν γένει δικονοµική τους συµπεριφορά και ιδίως µε την επιµελή διεξαγωγή της δίκης, την εµπρόθεσµη επιχείρηση διαδικαστικών πράξεων, την έγκαιρη προβολή ισχυρισµών και προσαγωγή αποδεικτικών µέσων στην επίσπευση της δίκης και στην ταχεία επίλυση της διαφοράς.
Άρθρο 116Α
Το δικαστήριο ενθαρρύνει σε κάθε στάση της δίκης και
σε κάθε διαδικασία τη συµβιβαστική επίλυση της διαφοράς, την επιλογή της διαµεσολάβησης ως µέτρο εξώδικης επίλυσης της διαφοράς, υποστηρίζει σχετικές πρω-
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τοβουλίες των διαδίκων και µπορεί να διατυπώνει προτάσεις συµβιβασµού µε συνεκτίµηση της πραγµατικής και
νοµικής κατάστασης.»
Άρθρο δεύτερο
1. Από το ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, άρθρα 208 έως 494) του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας καταργούνται οι διατάξεις των
άρθρων 208, 211, 229, 231, 233 παράγραφοι 2, 3 και 4,
244, 245 παράγραφος 2, 251, 269, 270, 311, 400 αριθµ. 3
και 472.
2.Από το ίδιο ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΑ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, άρθρα 208 έως 494) του
Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας αντικαθίστανται οι διατάξεις των άρθρων 209 παράγραφος 1, 210, 212 παράγραφος 2, 213,215 παράγραφος 2, 223, 226 παράγραφος 2,
228, 230 παράγραφος 1, 232, 237, 238, 254, 260, 263,
268, 271 παράγραφος 1 και 2, 272 παράγραφοι 1 και 3,
273, 274, 275, 276 παράγραφος 1, 277, 286, 287 παράγραφος 1, 293 παράγραφος 1, 294, 297, 305, 317 παράγραφος 3, 318 παράγραφος 1, 340, 370, 393, 394 παράγραφος 1, 398, 461, 466, 468 παράγραφος 1, 469 παράγραφος 1 και 484 παράγραφος 2 ως εξής:
«Άρθρο 209
1. Όποιος έχει την πρόθεση να ασκήσει αγωγή µπορεί
πριν από την κατάθεσή της να ζητήσει τη συµβιβαστική
επέµβαση του αρµόδιου για την εκδίκαση της αγωγής ειρηνοδίκη. Για το σκοπό αυτόν υποβάλλεται αίτηση προς
τον ειρηνοδίκη, στην οποία πρέπει να αναγράφεται συνοπτικά το αντικείµενο της διαφοράς, ή εµφανίζονται
αυθόρµητα οι ενδιαφερόµενοι ενώπιόν του.

Άρθρο 215
2. Στην περίπτωση του άρθρου 237, η αγωγή επιδίδεται στον εναγόµενο µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την κατάθεσή της και αν αυτός ή κάποιος από
τους οµοδίκους διαµένει στο εξωτερικό ή είναι άγνωστης διαµονής µέσα σε προθεσµία εξήντα (60) ηµερών.
Αν η αγωγή δεν επιδοθεί µέσα στην προθεσµία αυτή, θεωρείται ως µη ασκηθείσα.
Άρθρο 223
Όταν επέλθει η εκκρεµοδικία, είναι απαράδεκτη η µεταβολή του αιτήµατος της αγωγής. Κατ’ εξαίρεση µπορεί
ο ενάγων µε τις προτάσεις ή µε δήλωση στα πρακτικά εωσότου περατωθεί η δίκη στον πρώτο βαθµό να περιορίσει το αίτηµα της αγωγής ή να ζητήσει: 1) τα παρεπόµενα του κύριου αντικειµένου της αγωγής και 2) αντί γι’ αυτό που ζητήθηκε αρχικά άλλο αντικείµενο ή το διαφέρον
εξαιτίας µεταβολής που επήλθε.
Άρθρο 226
2. Αµέσως µετά την κατάθεση της αγωγής ο γραµµατέας, µε βάση τη σηµείωση στο πρωτότυπο της αγωγής
της ηµέρας και ώρας συζήτησής της, την εγγράφει στο
πινάκιο του δικαστηρίου, όπου σηµειώνει το όνοµα και
το επώνυµο των διαδίκων και των πληρεξουσίων τους,
καθώς και το αντικείµενο της δίκης. Στην περίπτωση του
άρθρου 237, κατά τη σύνταξη της έκθεσης κατάθεσης
της αγωγής ο γραµµατέας θέτει στο πρωτότυπο και στα
αντίγραφα ευδιάκριτη σηµείωση στην οποία αναγράφεται η προθεσµία κατάθεσης των προτάσεων για τον ενάγοντα και τον εναγόµενο και επισηµαίνεται ότι εκπρόθεσµες προτάσεις δεν λαµβάνονται υπόψη.

Άρθρο 210
Άρθρο 228
1. Ο ειρηνοδίκης κατά τη συµβιβαστική επέµβαση εξετάζει µαζί µε τους ενδιαφεροµένους ολόκληρη τη διαφορά χωρίς να δεσµεύεται από το ισχύον δικονοµικό και
ουσιαστικό δίκαιο, εκτιµά ελεύθερα τα διάφορα πραγµατικά περιστατικά και προσπαθεί να βρει τρόπο συµβιβασµού. Ιδίως έχει το δικαίωµα να διατάζει αυτοψία, πραγµατογνωµοσύνη, την προσαγωγή οποιουδήποτε εγγράφου, την προσωπική εµφάνιση των διαδίκων και µπορεί
να εξετάζει µάρτυρες, έστω και χωρίς όρκο, και γενικά
να ενεργεί οποιαδήποτε πράξη για να διευκρινιστεί η
διαφορά.
2. Ο συµβιβασµός µπορεί να αφορά ολόκληρη τη διαφορά ή µόνο µέρος της.

Αν δεν ορίζεται διαφορετικά, η προθεσµία για την κλήτευση των διαδίκων είναι τριάντα (30) ηµέρες και, αν ο
διάδικος που καλείται ή κάποιος από τους οµοδίκους
διαµένει στο εξωτερικό ή είναι άγνωστης διαµονής, εξήντα (60) ηµέρες πριν από τη συζήτηση.
Άρθρο 230
1. Οι διατάξεις του άρθρου 228 του Κώδικα Πολιτικής
Δικονοµίας εφαρµόζονται και για τον προσδιορισµό κάθε
άλλης δικασίµου.
Άρθρο 232

Άρθρο 212
2. Αν η συµβιβαστική επέµβαση αποτύχει, γίνεται σχετική αναφορά στα πρακτικά και σηµειώνεται από τον ειρηνοδίκη ο λόγος της αποτυχίας.
Άρθρο 213
Η αίτηση συµβιβαστικής επέµβασης θεωρείται ότι δεν
υποβλήθηκε ποτέ, αν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις
του ουσιαστικού δικαίου για να είναι έγκυρος ο συµβιβασµός. Στην περίπτωση αυτή γίνεται σχετική σηµείωση
στα πρακτικά.

1. Ο πρόεδρος του πολυµελούς πρωτοδικείου, ο δικαστής του µονοµελούς ή ο ειρηνοδίκης µπορούν ύστερα
από αίτηση των διαδίκων που υποβάλλεται µε την αγωγή
ή και αυτοτελώς πριν από τη λήξη της προθεσµίας κατάθεσης των προτάσεων και πάντως πριν από την ορισµένη δικάσιµο:
α) να καλέσουν εγγράφως τους διαδίκους ή τους νόµιµους αντιπροσώπους τους να εµφανιστούν αυτοπροσώπως κατά τη συζήτηση για να τους υποβληθούν ερωτήσεις και να δώσουν διασαφήσεις για την υπόθεση,
β) να ζητήσουν εγγράφως από δηµόσια αρχή την προσαγωγή ή αποστολή εγγράφου, που βρίσκεται στην κατοχή της,
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γ) να διατάξουν την προσαγωγή εγγράφων που βρίσκονται στην κατοχή ενός των διαδίκων ή τρίτου εντός
προθεσµίας που ορίζει το δικαστήριο. Ο τρίτος δεν υποχρεούται στην προσαγωγή αν συντρέχουν λόγοι για
τους οποίους δεν υπάρχει υποχρέωση µαρτυρίας ή υπάρχει δικαίωµα αρνήσεως µαρτυρίας ή η προσαγωγή θα
συνιστούσε ιδιαίτερη επιβάρυνση για τον τρίτο.
2. Αν ο διάδικος ή ο τρίτος κληθεί και αδικαιολόγητα
δεν προσκοµίσει τα έγγραφα της παραγράφου 1 εδάφιο
γ΄, καταδικάζεται, εκτός από τα δικαστικά έξοδα και σε
χρηµατική ποινή εκατό (100) ευρώ έως διακοσίων (200)
ευρώ, που περιέρχεται στο δηµόσιο ως δηµόσιο έσοδο.
Η άρνηση του διαδίκου ή του τρίτου να προσκοµίσει τα
έγγραφα εκτιµάται ελεύθερα από το δικαστήριο. Αντίγραφο της απόφασης µε την οποία καταδικάζεται ο διάδικος ή ο τρίτος γνωστοποιείται αµέσως στο Υπουργείο
Οικονοµικών µε επιµέλεια της γραµµατείας.
Άρθρο 237
1. Μέσα σε εκατό (100) ηµέρες από την κατάθεση της
αγωγής οι διάδικοι οφείλουν να καταθέσουν τις προτάσεις και να προσκοµίσουν όλα τα αποδεικτικά µέσα και
τα διαδικαστικά έγγραφα που επικαλούνται µε αυτές.
Μέσα στην ίδια προθεσµία κατατίθενται το αποδεικτικό
επίδοσης της αγωγής, καθώς και τα πληρεξούσια έγγραφα προς τους δικηγόρους κατά το άρθρο 96. Το δικαστικό ένσηµο κατατίθεται το αργότερο µέχρι τη συζήτηση
της υπόθεσης. Η παραπάνω προθεσµία παρατείνεται κατά τριάντα (30) ηµέρες για όλους τους διαδίκους αν ο εναγόµενος ή κάποιος από τους οµοδίκους του διαµένει
στο εξωτερικό ή είναι άγνωστης διαµονής.
2. Οι αµοιβαίες αντικρούσεις γίνονται µε προσθήκη
στις προτάσεις, η οποία κατατίθεται µέσα στις επόµενες
δεκαπέντε (15) ηµέρες από τη λήξη της παραπάνω προθεσµίας, µε την παρέλευση των οποίων κλείνει ο φάκελος της δικογραφίας. Νέοι ισχυρισµοί µε την προσθήκη
µπορεί να προταθούν και νέα αποδεικτικά µέσα να προσκοµισθούν µόνο για την αντίκρουση ισχυρισµών που
περιέχονται στις προτάσεις. Εκπρόθεσµες προτάσεις και
προσθήκες δεν λαµβάνονται υπόψη.
3. Η κατάθεση γίνεται στον αρµόδιο υπάλληλο της
γραµµατείας, που βεβαιώνει µε επισηµείωση τη χρονολογία της κατάθεσης των προτάσεων και των αντικρούσεων. Κάθε διάδικος δικαιούται να πάρει ατελώς µε δική
του δαπάνη αντίγραφα των προτάσεων και των αντικρούσεων των αντιδίκων του και των εγγράφων που έχουν προσκοµίσει. Το δικαίωµα αυτό µπορεί να ασκηθεί
και από το δικηγόρο που υπογράφει την αγωγή, την παρέµβαση ή τις προτάσεις ή από τρίτο πρόσωπο εξουσιοδοτηµένο από το δικηγόρο αυτόν.
4. Μέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από το κλείσιµο
του φακέλου της δικογραφίας µε πράξη του προέδρου
του τριµελούς συµβουλίου ή του αρµόδιου δικαστή, ορίζεται, σύµφωνα µε τον κανονισµό του δικαστηρίου, ο δικαστής και για τις υποθέσεις αρµοδιότητας του πολυµελούς πρωτοδικείου η σύνθεση του δικαστηρίου για την
εκδίκαση της υπόθεσης. Στην τελευταία περίπτωση ο
πρόεδρος του πολυµελούς πρωτοδικείου ορίζει τον εισηγητή. Συγχρόνως ορίζεται ηµέρα και ώρα συζήτησης
στο ακροατήριο σε χρόνο όχι µεγαλύτερο από τριάντα
(30) ηµέρες από την παρέλευση της αµέσως πιο πάνω
δεκαπενθήµερης προθεσµίας. Κατ’ εξαίρεση, αν ο προβλεπόµενος από τον κανονισµό του δικαστηρίου αριθ-

µός υποθέσεων, που ανατίθεται σε κάθε δικαστή, καλυφθεί, ο ορισµός δικαστή και χρόνου συζήτησης της υπόθεσης γίνεται στον απολύτως αναγκαίο χρόνο. Η εγγραφή της υπόθεσης στο οικείο πινάκιο, το οποίο µπορεί να
τηρείται και ηλεκτρονικά, γίνεται µε πρωτοβουλία του
γραµµατέα και ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων.
Με πρωτοβουλία επίσης του γραµµατέα µπορεί να γνωστοποιείται η δικάσιµος που ορίστηκε µε αποστολή ηλεκτρονικού µηνύµατος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου των διαδίκων. Κατά την ορισµένη δικάσιµο δεν
εξετάζονται µάρτυρες και η υπόθεση συζητείται και χωρίς την παρουσία των διαδίκων ή των πληρεξούσιων δικηγόρων τους. Αναβολή της συζήτησης κατά το άρθρο
241 δεν επιτρέπεται.
5. Μετά τη συζήτηση αυτή εκδίδεται η οριστική απόφαση µε βάση τα στοιχεία του φακέλου της δικογραφίας.
6. Αν από τη µελέτη του φακέλου της δικογραφίας κρίνεται απολύτως αναγκαία η εξέταση µαρτύρων στο ακροατήριο, ενός από κάθε πλευρά από εκείνους που έδωσαν ένορκη βεβαίωση ή σε περίπτωση ανυπαρξίας αυτών από τους προτεινόµενους από κάθε πλευρά, µε απλή διάταξη του προέδρου επί πολυµελούς πρωτοδικείου ή του δικαστή της υπόθεσης επί µονοµελούς πρωτοδικείου και ειρηνοδικείου, διατάσσεται η επανάληψη της
συζήτησης στο ακροατήριο σε χρόνο όχι συντοµότερο
από δεκαπέντε (15) ηµέρες, για την εξέταση των µαρτύρων ενώπιον του ήδη ορισµένου δικαστή, στον τόπο και
στην ηµέρα και ώρα που ορίζεται µε τη διάταξη αυτή µέσα στο ίδιο δικαστικό έτος, εκτός αν αυτό είναι χρονικά
αδύνατο. Η καταχώριση της διάταξης στο οικείο βιβλίο
του δικαστηρίου, το οποίο µπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά, επέχει θέση κλήτευσης όλων των διαδίκων. Η
καταχώριση της διάταξης µπορεί επίσης να γνωστοποιείται µε πρωτοβουλία του γραµµατέα µε αποστολή ηλεκτρονικού µηνύµατος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου των διαδίκων. Ο δικαστής αποφασίζει για όλα
τα σχετικά µε την απόδειξη διαδικαστικά ζητήµατα. Αν ο
χρόνος εξέτασης των µαρτύρων δεν επαρκεί, επιτρέπεται µόνο διακοπή για άλλη ηµέρα και ώρα ενώπιον του ίδιου δικαστή, µε προφορική ανακοίνωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά και επέχει θέση κλήτευσης όλων των
διαδίκων και εκείνων που δεν παρίστανται. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης των µαρτύρων θεωρείται συντελεσµένη και η επανάληψη της συζήτησης.
Αν ο χρόνος εξέτασης των µαρτύρων οριστεί για οποιοδήποτε λόγο µέσα στο επόµενο δικαστικό έτος και η εξέταση των µαρτύρων ενώπιον του ίδιου δικαστή δεν είναι δυνατή, η υπόθεση διαγράφεται από τη χρέωση του
συγκεκριµένου δικαστή και ακολουθεί νέα χρέωση για
την εξέταση των µαρτύρων και την έκδοση της απόφασης. Στη θέση της διαγραφείσας υπόθεσης στον εισηγητή ή στο δικαστή του µονοµελούς πρωτοδικείου ή του ειρηνοδικείου ανατίθεται άλλη υπόθεση.
7. Μέσα σε οκτώ (8) εργάσιµες ηµέρες από την εξέταση των µαρτύρων οι διάδικοι δικαιούνται µε προσθήκη να
προβούν σε αξιολόγηση των αποδείξεων αυτών. Νέοι ισχυρισµοί και νέα αποδεικτικά µέσα δεν λαµβάνονται υπόψη και δεν κατατίθενται νέες προτάσεις.
8. Μετά την περάτωση της δίκης οι διάδικοι οφείλουν
να αναλάβουν όλα τα σχετικά έγγραφά τους. Ο γραµµατέας βεβαιώνει στις προτάσεις κάθε διαδίκου ότι ανέλαβε τα έγγραφά του. Αν υπάρχει σπουδαίος λόγος, ο πρόεδρος του δικαστηρίου επιτρέπει στο διάδικο να αναλάβει ορισµένο έγγραφο και πριν από την περάτωση της δί-
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κης. Αν το έγγραφο αυτό είναι αναγκαίο, η ανάληψη επιτρέπεται µόνο αφού κατατεθεί επικυρωµένο αντίγραφο.
Οι προτάσεις παραµένουν στο αρχείο του δικαστηρίου.
9. Η κατάθεση των προτάσεων, καθώς και της προσθήκης, µπορεί να γίνεται και µε ηλεκτρονικά µέσα σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 119. Επίσης µε ηλεκτρονικά µέσα µπορεί να υποβάλλονται και τα σχετικά
έγγραφα που επικαλούνται µε τις προτάσεις τους οι διάδικοι.
10. Το δικαστήριο, ύστερα από αίτηση των διαδίκων ή
αυτεπαγγέλτως, µπορεί να αποφασίσει οι διάδικοι και οι
πληρεξούσιοι δικηγόροι τους κατά τη διάρκεια της συζήτησης να παρίστανται σε άλλο τόπο και να ενεργούν εκεί διαδικαστικές πράξεις. Η συζήτηση αυτή µεταδίδεται
ταυτόχρονα µε ήχο και εικόνα στην αίθουσα συνεδρίασης του δικαστηρίου και στον τόπο, όπου παρίστανται οι
διάδικοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους.
11. Το δικαστήριο, ύστερα από αίτηση των διαδίκων ή
αυτεπαγγέλτως, µπορεί να αποφασίσει την εξέταση
µαρτύρων, πραγµατογνωµόνων και διαδίκων χωρίς αυτοί
να παρίστανται στην αίθουσα συνεδρίασης του, η δε
σχετική απόφαση του δικαστηρίου δεν υπόκειται σε ένδικα µέσα. Η εξέταση µεταδίδεται ταυτοχρόνως µε ήχο
και εικόνα στην αίθουσα συνεδρίασης του δικαστηρίου
και στον τόπο εξέτασης των µαρτύρων, πραγµατογνωµόνων και διαδίκων. Η εξέταση αυτή, η οποία θεωρείται
ότι διεξάγεται ενώπιον του δικαστηρίου, έχει την ίδια αποδεικτική ισχύ µε την εξέταση στο ακροατήριο.

της συζήτησης µπορεί επιπλέον, αν κρίνεται απολύτως
αναγκαία η εξέταση µαρτύρων στο ακροατήριο, να διαταχθεί και η εξέταση ενός µάρτυρα από κάθε πλευρά κατά την επαναλαµβανόµενη συζήτηση.
2. Στην επαναλαµβανόµενη συζήτηση, η οποία ορίζεται το συντοµότερο δυνατό, οι διάδικοι κλητεύονται
τριάντα (30) τουλάχιστον ηµέρες πριν από αυτήν.
3. Η υπόθεση εκδικάζεται από τον ίδιο δικαστή και από
την ίδια σύνθεση επί πολυµελούς δικαστηρίου, εκτός αν
αυτό είναι για φυσικούς ή νοµικούς λόγους αδύνατο.
Άρθρο 260
1. Αν κατά την εκφώνηση της υπόθεσης δεν εµφανίζονται όλοι οι διάδικοι ή εµφανίζονται, αλλά δεν µετέχουν
κανονικά στη συζήτηση, η συζήτηση µαταιώνεται.
2. Στην περίπτωση των άρθρων 237 και 238 αν οι διάδικοι δεν λάβουν κανονικά µέρος στη δίκη η συζήτηση της
υπόθεσης µαταιώνεται. Αν παρέλθουν εξήντα (60) ηµέρες από τη µαταίωση χωρίς να ζητηθεί ο προσδιορισµός
νέας συζήτησης, η υπόθεση διαγράφεται από το πινάκιο
και η αγωγή θεωρείται ως µη ασκηθείσα. Για τη νέα συζήτηση εφαρµόζονται αναλόγως οι προθεσµίες των άρθρων 215 παράγραφος 2 και 237 παράγραφοι 1 και 2.
3. Η µε οποιονδήποτε τρόπο µαταίωση της συζήτησης
της υπόθεσης αποτελεί διαδικαστική πράξη του δικαστηρίου.
Άρθρο 263

Άρθρο 238
1. Παρεµβάσεις, προσεπικλήσεις, ανακοινώσεις και ανταγωγές στην περίπτωση του άρθρου 237 κατατίθενται
και επιδίδονται σε όλους τους διαδίκους µέσα σε εξήντα
(60) ηµέρες από την κατάθεση της αγωγής. Παρεµβάσεις µετά από προσεπίκληση ή ανακοίνωση κατατίθενται
και επιδίδονται σε όλους τους διαδίκους, µέσα σε ενενήντα (90) ηµέρες από την κατάθεση της αγωγής. Οι παραπάνω προθεσµίες παρατείνονται κατά τριάντα (30) ηµέρες για όλους τους διάδικους αν ο αρχικός εναγόµενος
ή κάποιος από τους οµοδίκους του διαµένει στο εξωτερικό ή είναι άγνωστης διαµονής. Η κατάθεση των προτάσεων και της προσθήκης σε αυτές, γίνεται και στην τελευταία περίπτωση µέσα στις προθεσµίες των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 237.
2. Μέσα στην προθεσµία της κατάθεσης των προτάσεων προσκοµίζονται και όλα τα επικαλούµενα µε αυτές αποδεικτικά µέσα και διαδικαστικά έγγραφα.
Άρθρο 254
1. Το δικαστήριο µπορεί να διατάξει την επανάληψη
της συζήτησης, η οποία έχει κηρυχθεί περατωµένη, όταν
κατά τη µελέτη της υπόθεσης ή τη διάσκεψη παρουσιάζονται κενά ή αµφίβολα σηµεία που χρειάζονται συµπλήρωση ή επεξήγηση ή όταν επιβάλλεται η διενέργεια αυτοψίας, πραγµατογνωµοσύνης ή εξέτασης των διαδίκων
στο ακροατήριο. Η απόφαση µνηµονεύει απαραιτήτως
τα ειδικά θέµατα που αποτελούν αντικείµενο της επαναλαµβανόµενης συζήτησης. Η συζήτηση αυτή θεωρείται
συνέχεια της προηγουµένης. Στην περίπτωση των άρθρων 237 και 238 µε την απόφαση για την επανάληψη

Κατά τη συζήτηση και στις περιπτώσεις των άρθρων
237 και 238 µε τις προτάσεις πρέπει να προτείνονται, µε
ποινή απαραδέκτου: α) η αναρµοδιότητα, εκτός αν δεν επιτρέπεται παρέκταση, β) η υπαγωγή της διαφοράς σε
διαιτησία, γ) η έλλειψη εγγυοδοσίας, δ) η µη καταβολή
των εξόδων της προηγούµενης δίκης, ε) η ύπαρξη προθεσµίας για την αποποίηση κληρονοµίας, στ) η προσεπίκληση οµοδίκων ή υπόχρεων για αποζηµίωση.
Άρθρο 268
1. Μετά την εκκρεµοδικία ο εναγόµενος µπορεί να ασκήσει ανταγωγή.
2. Στην περίπτωση αναγκαστικής οµοδικίας επιτρέπεται ανταγωγή µόνο όταν ασκείται από όλους ή εναντίον
όλων των οµοδίκων.
3. Δεν µπορεί να ασκηθεί ανταγωγή για υπόθεση που
υπάγεται σε ειδική διαδικασία, αν η αγωγή δικάζεται κατά τη γενική ή άλλη ειδική διαδικασία και αντίστροφα.
4. Η ανταγωγή ασκείται µε χωριστό δικόγραφο. Μετά
την άσκηση της ανταγωγής, η δωσιδικία της διατηρείται
και αν η κύρια αγωγή απορριφθεί ή ο ενάγων την ανακαλέσει ή παραιτηθεί από αυτήν.
Άρθρο 271
1. Αν ο εναγόµενος δεν λάβει µέρος κανονικά στη δίκη, το δικαστήριο εξετάζει αυτεπαγγέλτως, αν η αγωγή
και η κλήση για συζήτηση επιδόθηκαν σε αυτόν νόµιµα
και εµπρόθεσµα.
2. Αν η αγωγή και η κλήση για συζήτηση επιδόθηκαν
νόµιµα και εµπρόθεσµα, η υπόθεση συζητείται ερήµην
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του εναγοµένου. Διαφορετικά κηρύσσεται απαράδεκτη η
συζήτηση και στην περίπτωση των άρθρων 237 και 238
θεωρείται ως µη ασκηθείσα η αγωγή.

σει τους ισχυρισµούς του εναγοµένου που τον προσεπικάλεσε ο τελευταίος µπορεί να αποδεχτεί την αγωγή.
Άρθρο 277

Άρθρο 272
1. Αν η συζήτηση γίνεται µε επιµέλεια του ενάγοντος
και αυτός δεν λάβει µέρος κανονικά στη δίκη, το δικαστήριο συζητεί την υπόθεση χωρίς αυτόν και απορρίπτει
την αγωγή.
3. Αν ο εναγόµενος άσκησε ανταγωγή εφαρµόζονται
οι διατάξεις του άρθρου 271.
Άρθρο 273
Αν εκείνος που άσκησε κύρια παρέµβαση δεν λάβει µέρος κανονικά στη δίκη, εφαρµόζονται οι διατάξεις του
άρθρου 272.
Άρθρο 274
1. Αν εκείνος που άσκησε πρόσθετη παρέµβαση δεν
λάβει µέρος κανονικά στη δίκη, η διαδικασία προχωρεί
σαν να µην είχε ασκηθεί η πρόσθετη παρέµβαση. Όποιος
άσκησε πρόσθετη παρέµβαση µπορεί να παρίσταται στις
επόµενες στάσεις της δίκης και στις επόµενες διαδικαστικές πράξεις, πρέπει δε να καλείται νόµιµα για αυτό.
2. Αν εκείνος που άσκησε πρόσθετη παρέµβαση λάβει
µέρος κανονικά στη δίκη, τότε: α) αν δεν λάβουν µέρος
κανονικά στη δίκη και οι δύο αρχικοί διάδικοι ή ο αντίδικος εκείνου υπέρ του οποίου ασκήθηκε η παρέµβαση, το
δικαστήριο συζητεί την υπόθεση ερήµην του αντιδίκου εκείνου υπέρ του οποίου ασκήθηκε η παρέµβαση και εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 271 και 272, β) αν
δεν λάβει µέρος κανονικά στη δίκη µόνο εκείνος υπέρ
του οποίου ασκήθηκε η παρέµβαση, το δικαστήριο συζητεί την υπόθεση ερήµην του µεταξύ εκείνου που άσκησε
την παρέµβαση και του αντιδίκου εκείνου υπέρ του οποίου ασκήθηκε η παρέµβαση.
3. Αν εκείνος που άσκησε πρόσθετη παρέµβαση, συµµετάσχει στη δίκη ως κύριος διάδικος αλλά δεν λάβει µέρος σ’ αυτήν κανονικά, επέρχονται ως προς αυτόν οι συνέπειες της απουσίας του διαδίκου τη θέση του οποίου
ανέλαβε.
Άρθρο 275
Αν δεν έλαβαν µέρος κανονικά στη δίκη αυτοί που έχουν προσεπικληθεί κατά το άρθρο 86 ή εκείνος που
προσεπικάλεσε, αλλά έλαβαν µέρος κανονικά οι οµόδικοι που προσεπικλήθηκαν, εφαρµόζονται οι διατάξεις
του άρθρου 76. Αν δεν έλαβαν µέρος κανονικά στη δίκη
αυτοί που έχουν προσεπικληθεί και εκείνος που προσεπικάλεσε, οι οµόδικοι που προσεπικλήθηκαν υπόκεινται
στις ίδιες συνέπειες στις οποίες υπόκειται και εκείνος
που προσεπικάλεσε.

Αν ο ενάγων, ο εναγόµενος ή εκείνος που έχει ασκήσει κύρια παρέµβαση προσεπικάλεσε τους υπόχρεους σε
αποζηµίωση, τότε: 1) αν δεν λάβουν µέρος κανονικά στη
δίκη αυτοί που έχουν προσεπικληθεί και εκείνος που έχει
προσεπικαλέσει δικάζονται ερήµην, 2) αν οι κύριοι διάδικοι λάβουν µέρος κανονικά στη δίκη αλλά απουσιάζουν
αυτοί που έχουν προσεπικληθεί, συζητείται η υπόθεση
µεταξύ των πρώτων κατ’ αντιµωλίαν, ενώ αυτοί που έχουν προσεπικληθεί δικάζονται ερήµην, 3) αν λάβουν µέρος κανονικά στη δίκη αυτοί που έχουν προσεπικληθεί
και απουσιάζει ο κύριος διάδικος που τους προσεπικάλεσε, οι πρώτοι έχουν το δικαίωµα είτε να λάβουν τη θέση
του κύριου διαδίκου και να συζητήσουν την υπόθεση µε
τον αντίδικο, είτε απλώς να ασκήσουν παρέµβαση. Στη
δεύτερη περίπτωση η διαδικασία προχωρεί σαν να µην
είχε ασκηθεί η πρόσθετη παρέµβαση και το δικαστήριο
δικάζει ερήµην τον απόντα προσεπικαλέσαντα διάδικο,
4) αν λάβουν µέρος κανονικά στη δίκη οι κύριοι διάδικοι
και αυτοί που έχουν προσεπικληθεί, οι τελευταίοι έχουν
το δικαίωµα να αρνηθούν την προσεπίκληση ή να ασκήσουν απλώς παρέµβαση ή να πάρουν τη θέση εκείνου
που τους προσεπικάλεσε και να συζητήσουν την υπόθεση µε τον αντίδικο.
Άρθρο 286
Η δίκη διακόπτεται αν, έως ότου τελειώσει η συζήτηση, µετά την οποία εκδίδεται η οριστική απόφαση: α) πεθάνει κάποιος διάδικος ή νόµιµος αντιπρόσωπός του ή
συµβεί άλλη µεταβολή στο πρόσωπο κάποιου από αυτούς, η οποία επηρεάζει την ικανότητα της δικαστικής
παράστασής του ή την εξουσία εκπροσώπησης του νόµιµου αντιπροσώπου, εκτός αν πρόκειται για θάνατο ή άλλες µεταβολές στο πρόσωπο του νόµιµου αντιπροσώπου
ανώνυµης εταιρίας, εταιρίας περιορισµένης ευθύνης, νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου, σωµατείου ή ιδρύµατος, β) επέλθει περίπτωση αποκατάστασης κληρονοµίας
ή κληροδοσίας, γ) πτωχεύσει κάποιος διάδικος, εφόσον
η δίκη αφορά την πτωχευτική περιουσία ή πεθάνει ή αντικατασταθεί ο σύνδικος ή εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση
για επικύρωση του πτωχευτικού συµβιβασµού ή για αποκατάσταση, εφόσον έχουν ως αποτέλεσµα την ανάληψη
της διαχείρισης της περιουσίας από τον πτωχό που συµβιβάστηκε ή αποκαταστάθηκε, δ) πεθάνει, απολυθεί, εκπέσει, παραιτηθεί από το λειτούργηµά του ή χάσει γενικά την ικανότητα για εκπροσώπηση και υπεράσπιση του
διαδίκου ο δικαστικός πληρεξούσιος κάποιου διαδίκου ή
νόµιµου αντιπροσώπου διαδίκου, εκτός αν ο διάδικος ή ο
νόµιµος αντιπρόσωπός του έχει στη δίκη περισσότερους
δικαστικούς πληρεξούσιους που έλαβαν µέρος σε αυτήν.
Άρθρο 287

Άρθρο 276
1. Αν αυτός που έχει προσεπικληθεί κατά το άρθρο 87
δεν λάβει µέρος κανονικά στη δίκη ή λάβει αλλά δεν κάνει δήλωση για τη σχέση του µε το επίδικο ή αµφισβητή-

1. Η διακοπή επέρχεται από τη γνωστοποίηση προς
τον αντίδικο του λόγου της διακοπής µε επίδοση δικογράφου ή µε τις προτάσεις ή µε προφορική δήλωση στο
ακροατήριο ή εκτός του ακροατηρίου κατά την επιχείρη-
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ση της διαδικαστικής πράξης. Η γνωστοποίηση γίνεται από πρόσωπο που έχει δικαίωµα να επαναλάβει τη δίκη.
Άρθρο 293
1. Οι διάδικοι µπορούν σε κάθε στάση της δίκης να
συµβιβάζονται, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις
του ουσιαστικού δικαίου. Ο συµβιβασµός γίνεται µε δήλωση ενώπιον του δικαστηρίου ή του εισηγητή δικαστή ή
συµβολαιογράφου και επιφέρει αυτοδίκαιη κατάργηση
της δίκης. Ο συµβιβασµός αυτός, καθώς και εκείνος που
περιέχεται στα πρακτικά των παραγράφων 3 του άρθρου
214Α και 5 του άρθρου 214Β, καλύπτει τον τύπο του συµβολαιογραφικού εγγράφου, που προβλέπεται από το ουσιαστικό δίκαιο, και µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως τίτλος
προς εγγραφή ή εξάλειψη υποθήκης.
Άρθρο 294
Ο ενάγων µπορεί να παραιτηθεί από το δικόγραφο της
αγωγής χωρίς συναίνεση του εναγοµένου πριν αυτός
προχωρήσει στη συζήτηση της ουσίας της υπόθεσης και
στην περίπτωση των άρθρων 237 και 238 πριν από την
κατάθεση προτάσεων από τον εναγόµενο. Η παραίτηση
που γίνεται αργότερα είναι απαράδεκτη, εφόσον ο εναγόµενος προβάλλει αντίρρηση και πιθανολογεί ότι έχει
έννοµο συµφέρον η δίκη να περατωθεί µε έκδοση οριστικής απόφασης.
Άρθρο 297
Η παραίτηση κατά τα άρθρα 294 και 296 γίνεται ή µε
δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά ή µε δικόγραφο που επιδίδεται στον αντίδικο του παραιτουµένου ή µε
δήλωση στις προτάσεις.
Άρθρο 305
Το πρωτότυπο της απόφασης πρέπει να αναφέρει: 1)
τη σύνθεση του δικαστηρίου και, αν πρόκειται για πολυµελή δικαστήρια, το όνοµα του εισηγητή δικαστή, 2) το
ονοµατεπώνυµο, το πατρώνυµο, την κατοικία, τη διεύθυνση και τον αριθµό φορολογικού µητρώου των διαδίκων και των νόµιµων αντιπροσώπων και αν πρόκειται για
νοµικά πρόσωπα την επωνυµία τους, τη διεύθυνση της έδρας τους και τον αριθµό φορολογικού µητρώου τους
και αναφέρεται αν αυτοί έχουν παραστεί και αν υπέβαλαν προτάσεις, 3) το ονοµατεπώνυµο, το πατρώνυµο,
την κατοικία και τη διεύθυνση των δικαστικών πληρεξουσίων τους, 4) σύντοµη περίληψη του αντικειµένου και
της πορείας της δίκης, 5) το αιτιολογικό και το διατακτικό της απόφασης και 6) ότι η απόφαση δηµοσιεύθηκε.
Άρθρο 317
3. Αν ο πρόεδρος ή ο δικαστής του µονοµελούς πρωτοδικείου ή ο ειρηνοδίκης θεωρούν αναγκαίο να διορθωθεί η απόφαση, κινούν αυτεπαγγέλτως τη διαδικασία
διόρθωσης.

τη συζήτηση όλοι οι διάδικοι που αναφέρονται στην απόφαση. Αν τη διόρθωση την προκαλεί το δικαστήριο αυτεπαγγέλτως, η κλήση των διαδίκων γίνεται µε την επιµέλεια της γραµµατείας του δικαστηρίου.
Άρθρο 340
1. Το δικαστήριο λαµβάνει υπόψη τα αποδεικτικά µέσα
που πληρούν τους όρους του νόµου, σύµφωνα µε την
προβλεπόµενη αποδεικτική δύναµη του καθενός. Λαµβάνει επίσης υπόψη και εκτιµά ελεύθερα και αποδεικτικά
µέσα που δεν πληρούν τους όρους του νόµου, µε την επιφύλαξη των άρθρων 393 και 394.
2. Εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζει ρητά ο νόµος,
το δικαστήριο κρίνει ελεύθερα τα αποδεικτικά µέσα και
αποφασίζει κατά συνείδηση αν οι ισχυρισµοί είναι αληθινοί. Στην απόφαση πρέπει να αναφέρονται οι λόγοι που
οδήγησαν το δικαστή να σχηµατίσει την πεποίθηση του.
Άρθρο 370
1. Το δικαστήριο που δικάζει την υπόθεση µπορεί να αναθέσει το διορισµό των πραγµατογνωµόνων ή και τον
ορισµό του αριθµού τους σε άλλο δικαστήριο, που ενεργεί σύµφωνα µε αίτηση ή παραγγελία, ή σε εντεταλµένο
δικαστή.
2. Τους πραγµατογνώµονες µπορεί να τους αντικαταστήσει για εύλογη αιτία το δικαστήριο που τους διόρισε
µε αίτηση των διαδίκων ή αυτεπαγγέλτως κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ..
Άρθρο 393
1. Δεν επιτρέπεται να αποδειχθούν µε µάρτυρες συµβάσεις ή συλλογικές πράξεις, καθώς και πρόσθετα σύµφωνα, προγενέστερα, σύγχρονα ή µεταγενέστερα δικαιοπραξίας που έχει συνταχθεί εγγράφως όταν η αξία του
αντικειµένου τους υπερβαίνει τα τριάντα χιλιάδες
(30.000) ευρώ, έστω και αν δεν είναι αντίθετα προς το
περιεχόµενο του εγγράφου.
2. Δεν επιτρέπεται η απόδειξη µε µάρτυρες κατά του
περιεχοµένου εγγράφου.
3. Η εξέταση των µαρτύρων µπορεί να γίνει και µε τηλεδιάσκεψη.
Άρθρο 394
1. Εξαιρετικά επιτρέπεται η απόδειξη µε µάρτυρες:
α) αν υπάρχει αρχή έγγραφης απόδειξης που πηγάζει
από έγγραφο που έχει αποδεικτική δύναµη,
β) αν υπήρχε φυσική ή ηθική αδυναµία να αποκτηθεί
έγγραφο,
γ) αν αποδεικνύεται ότι το έγγραφο που είχε συνταχθεί χάθηκε τυχαία, και
δ) αν από την φύση της δικαιοπραξίας ή τις ειδικές
συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε και ιδίως όταν πρόκειται για εµπορικές συναλλαγές, δικαιολογείται η απόδειξη µε µάρτυρες.
Άρθρο 398

Άρθρο 318
1. Η συζήτηση γίνεται κατά τη διαδικασία µε την οποία
εκδόθηκε η απόφαση που διορθώνεται ή ερµηνεύεται,
και αφού κληθούν οκτώ (8) τουλάχιστον ηµέρες πριν από

1. Όποιος καλείται να εξεταστεί ως µάρτυρας οφείλει
να προσέλθει και να καταθέσει για τα πραγµατικά γεγονότα που γνωρίζει.
2. Αν εκείνος που κλητεύτηκε να εξεταστεί µάρτυρας
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δεν προσέλθει αδικαιολόγητα, το δικαστήριο ή ο δικαστής µε απόφασή του που καταχωρίζεται στα πρακτικά ή
στην έκθεση τον καταδικάζουν να πληρώσει τα έξοδα
που προξενήθηκαν από την απουσία του και µπορεί να
τον καταδικάσουν και σε χρηµατική ποινή σύµφωνα µε
το άρθρο 205. Αν η απουσία του µάρτυρα πιθανολογείται
ως δικαιολογηµένη, το ίδιο δικαστήριο ή ο ίδιος δικαστής
µπορούν να ανακαλέσουν την απόφαση αυτή, εφόσον το
ζητήσει ο µάρτυρας µέσα σε είκοσι ηµέρες αφότου του
επιδόθηκε η απόφαση.

το άρθρο 955 παράγραφος 2 εδάφιο β΄, η προθεσµία του
οποίου αρχίζει από την κατάρτιση της έκθεσης περιγραφής. Στην έκθεση περιγραφής αναφέρονται το όνοµα και
το επώνυµο, το επάγγελµα και η κατοικία όλων των κοινωνών. Με την καταβολή του πλειστηριάσµατος επέρχεται απόσβεση της υποθήκης ή του ενεχύρου που υπάρχει
στα πράγµατα τα οποία πλειστηριάστηκαν.»
3. Στο ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, άρθρα 208 έως 494) του Κώδικα
Πολιτικής Δικονοµίας εισάγονται οι νέες διατάξεις των
άρθρων 214Γ΄, 396, 421, 422, 423 και 424 ως εξής:

Άρθρο 461
«Άρθρο 214 Γ΄
Αν η πλαστογραφία αποδίδεται σε ορισµένο πρόσωπο,
µπορεί να προταθεί σε οποιαδήποτε στάση της δίκης µε
κύρια ή παρεµπίπτουσα αγωγή ή µε τις προτάσεις, όπως
και µε τους τρόπους που προβλέπει ο κώδικας ποινικής
δικονοµίας.
Άρθρο 466
1. Αν το αντικείµενο της διαφοράς υπάγεται στο ειρηνοδικείο και αφορά απαιτήσεις, καθώς και δικαιώµατα επάνω σε κινητά πράγµατα ή τη νοµή τους και η αξία του
δεν είναι µεγαλύτερη από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ,
εφαρµόζονται τα άρθρα 467 έως 471.
2. Τα άρθρα 467 έως 471 εφαρµόζονται και όταν η αξία
του αντικειµένου της διαφοράς είναι µεγαλύτερη από
πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ, αν ο ενάγων δηλώσει ότι
δέχεται προς ικανοποίηση του, αντί για το αντικείµενο
που ζητεί µε την αγωγή χρηµατικό ποσό όχι µεγαλύτερο
από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ. Στην περίπτωση αυτή ο
εναγόµενος καταδικάζεται διαζευκτικά να καταβάλει είτε το αντικείµενο που ζητείται µε την αγωγή είτε την αποτίµηση του σύµφωνα µε την απόφαση που θα εκδώσει
ο ειρηνοδίκης.
Άρθρο 468
1. Η αγωγή κατατίθεται στη γραµµατεία του ειρηνοδικείου. Στην αγωγή αναφέρονται, εκτός από τα στοιχεία
του άρθρου 216 παράγραφος 1, και τα µέσα για την απόδειξή τους. Οι προτάσεις κατατίθενται το αργότερο κατά
τη συζήτηση.
Άρθρο 469
1. Αν κανείς από τους διαδίκους δεν εµφανιστεί όταν
εκφωνηθεί η υπόθεση, η συζήτηση µαταιώνεται. Αν απουσιάζει κάποιος διάδικος, η συζήτηση γίνεται και χωρίς αυτόν και οι διατάξεις των άρθρων 271 παράγραφος
3 και 272 παράγραφοι 1 και 2 δεν εφαρµόζονται. Αν κάποιος διάδικος δικαστεί ερήµην κατά τη διαδικασία των
άρθρων 466 έως 471, η απόφαση µπορεί να προσβληθεί
µε ανακοπή, µόνον αν εκείνος που δικάστηκε ερήµην
δεν κλητεύθηκε καθόλου ή δεν κλητεύθηκε νόµιµα ή δεν
κλητεύθηκε εµπρόθεσµα για τη συζήτηση ή αν συντρέχει
λόγος ανώτερης βίας.
Άρθρο 484
2. Η διαδικασία του πλειστηριασµού αρχίζει µε την περιγραφή των επικοίνων κατά το άρθρο 954 και διεξάγεται όπως ορίζουν τα άρθρα 959 επ.. Εφαρµόζεται επίσης

1. Το δικαστήριο προτείνει στους διαδίκους την προσφυγή σε διαδικασία διαµεσολάβησης αν αυτό ενδείκνυται µε βάση τις περιστάσεις της υποθέσεως. Σε περίπτωση αποδοχής της πρότασης η συζήτηση της υπόθεσης αναβάλλεται για χρονικό διάστηµα τριών (3) µηνών. Η ίδια
συνέπεια επέρχεται όταν τα διάδικα µέρη αποφασίσουν
τα ίδια την προσφυγή σε διαµεσολάβηση κατά τη διάρκεια της εκκρεµούς δίκης. Στο πλαίσιο των άρθρων 237
και 238 η συµφωνία για προσφυγή σε διαµεσολάβηση ως
αποτέλεσµα της πρότασης του δικαστηρίου ή της συµφωνίας των ίδιων των διαδίκων επάγεται τη συνέπεια
της µαταίωσης της συζήτησης. Αντίγραφο των εγγράφων που αποδεικνύουν την κατάρτιση της συµφωνίας
κατατίθεται στη γραµµατεία του δικαστηρίου και επισυνάπτεται στο φάκελλο της δικογραφίας.
2. Συµφωνία των µερών για προσφυγή στη διαµεσολάβηση είναι έγκυρη αν αποδεικνύεται εγγράφως. Για µέλλουσες διαφορές απαιτείται η συµφωνία να αναφέρεται
σε συγκεκριµένη έννοµη σχέση.
Άρθρο 396
Με την επιφύλαξη των άρθρων 237 και 238, το δικαστήριο οφείλει να εξετάσει έναν τουλάχιστον από τους
προτεινόµενους και παριστάµενους µάρτυρες για κάθε
πλευρά. Σε περίπτωση οµοδικίας µπορεί να εξετασθεί ένας µάρτυρας για κάθε οµόδικο, αν τούτο κριθεί απαραίτητο λόγω διαφορετικών συµφερόντων.
Άρθρο 421
Οι διάδικοι µπορούν να προσάγουν προαποδεικτικώς
ένορκες βεβαιώσεις, εφόσον αυτές λαµβάνονται ενώπιον του ειρηνοδίκη ή συµβολαιογράφου της έδρας του
δικαστηρίου ή της κατοικίας ή της διαµονής του µάρτυρα
ή ενώπιον του προξένου της κατοικίας ή της διαµονής
του µάρτυρα κατά τη διαδικασία των επόµενων άρθρων.
Άρθρο 422
1. Ο διάδικος που επιδιώκει τη λήψη ένορκης βεβαίωσης, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο προηγούµενο άρθρο, επιδίδει δύο (2) τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες
πριν από την βεβαίωση στον αντίδικο κλήση, η οποία αναφέρει την αγωγή, το ένδικο βοήθηµα ή µέσο, που αφορά η βεβαίωση, τόπο, ηµέρα και ώρα που θα δοθεί, το ονοµατεπώνυµο, το επάγγελµα και τη διεύθυνση της κατοικίας του µάρτυρα.
2. Κατά τη βεβαίωση παρίστανται, εφόσον το επιθυµούν, οι διάδικοι.
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3. Δεν επιτρέπεται η λήψη ένορκων βεβαιώσεων πάνω
από πέντε (5) για κάθε διάδικο και τρεις (3) για την αντίκρουση.

µείο. Η υποχρέωση της παρούσας παραγράφου δεν ισχύει για τις διαφορές των άρθρων 614 αριθµ. 3 και 5,
και 592 αριθµ. 1 και 3.

Άρθρο 423

Άρθρο 498

1. Οι διατάξεις των άρθρων 393, 394, 398 παράγραφος
2, 399, 400, 402, 405, 407, 408, 409 παρ. 2, 411 και 413
εφαρµόζονται αναλόγως.
2. Ενστάσεις και αιτήσεις εξαίρεσης εκείνου, που δίδει
τη βεβαίωση, καταχωρίζονται στο προοίµιο της ένορκης
βεβαίωσης κρίνονται όµως από το Δικαστήριο.

2. Η προθεσµία για την κλήτευση των διαδίκων είναι
τριάντα (30) ηµέρες και, αν ο διάδικος που καλείται ή κάποιος από τους οµοδίκους διαµένει στο εξωτερικό ή είναι άγνωστης διαµονής, εξήντα (60) ηµέρες πριν από τη
συζήτηση. Κατά τα λοιπά για τον προσδιορισµό δικασίµου ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 226.

Άρθρο 424

Άρθρο 502

Ένορκη βεβαίωση, που δίδεται κατά παράβαση των
προηγούµενων διατάξεων, δεν λαµβάνεται καθόλου υπόψη στο πλαίσιο της δίκης για την οποία δόθηκε, ούτε
για τη συναγωγή δικαστικών τεκµηρίων.»

2. Όποιος άσκησε πρόσθετη παρέµβαση και δεν έλαβε
µέρος κανονικά στη δίκη, και όταν θεωρείται οµόδικος
του διαδίκου υπέρ του οποίου άσκησε την παρέµβαση,
δεν έχει δικαίωµα να ασκήσει ανακοπή, εκτός αν ανέλαβε τη δίκη.

Άρθρο τρίτο
Άρθρο 512
Από το ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΙΤΟ (ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΠΕΣ, άρθρα 495 έως 590) του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας αντικαθίστανται οι διατάξεις των άρθρων 495, 498
παράγραφος 2, 502 παράγραφος 2, 512, 518 παράγραφος 2, 524 παράγραφοι 1, 2 και 3, 527, 538, 544 αρ. 6,
546 παράγραφος 1, 548, 560, 562 παράγραφος 4, 564
παράγραφοι 2 και 3, 565 παράγραφος 1, 568 παράγραφος 2, 569 παράγραφος 2, 571, 574, 575, 580 παράγραφος 3, 581 παράγραφος 2 και 585 παράγραφος 2 ως εξής:

Οι αποφάσεις των ειρηνοδικείων σε διαφορές που εκδικάζονται κατά τη διαδικασία των άρθρων 466 έως 471
είναι ανέκκλητες.
Άρθρο 518
2. Αν δεν επιδοθεί η απόφαση, η προθεσµία της έφεσης είναι δύο έτη, που αρχίζει από τη δηµοσίευση της απόφασης που περατώνει τη δίκη.

«Άρθρο 495

Άρθρο 524

1. Τα ένδικα µέσα της ανακοπής ερηµοδικίας, της έφεσης, της αναψηλάφησης και της αναίρεσης ασκούνται µε
δικόγραφο που κατατίθεται στο πρωτότυπο στη γραµµατεία του δικαστηρίου που έχει εκδώσει την προσβαλλόµενη απόφαση ή στη γραµµατεία του πρωτοδικείου της
µεταβατικής έδρας, αν προσβάλλεται απόφαση εφετείου που συνεδρίασε σε µεταβατική έδρα.
2. Για την κατάθεση συντάσσεται έκθεση στο βιβλίο
που τηρείται σύµφωνα µε το άρθρο 496, την οποία υπογράφει και αυτός που καταθέτει. Στο δικόγραφο που κατατίθεται σηµειώνεται ο αριθµός της έκθεσης και η χρονολογία της και βεβαιώνονται µε την υπογραφή εκείνου
που συντάσσει την έκθεση.
3. Εκείνος που ασκεί το ένδικο µέσο της έφεσης, της
αναίρεσης και της αναψηλάφησης, υποχρεούται να καταθέσει παράβολο ποσού διακοσίων (200), τριακοσίων
(300) και τετρακοσίων (400) ευρώ αντίστοιχα, το οποίο
επισυνάπτεται στην έκθεση που συντάσσει ο γραµµατέας. Σε περίπτωση που ασκήθηκε ένα ένδικο µέσο από ή
κατά περισσότερων διαδίκων κατατίθεται ένα παράβολο
από τους εκκαλούντες, αναιρεσείοντες ή αιτούντες. Το
ύψος του ποσού αναπροσαρµόζεται µε κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονοµικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων. Σε περίπτωση που δεν
κατατεθεί το παράβολο, το ένδικο µέσο απορρίπτεται από το δικαστήριο ως απαράδεκτο. Σε περίπτωση ολικής ή
µερικής νίκης του καταθέσαντος, το δικαστήριο µε την
απόφασή του διατάσσει να επιστραφεί το παράβολο σε
αυτόν, αλλιώς διατάσσει να εισαχθεί στο δηµόσιο τα-

1. Στη διαδικασία της δευτεροβάθµιας δίκης εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 227, 233 έως 236, 237
παρ. 8 έως 11, 240 έως 312, 591 παράγραφος 1 εδάφιο
α΄ έως γ΄ και 591 παράγραφος 4. Η κατάθεση των προτάσεων γίνεται έως την έναρξη της συζήτησης και η κατάθεση της προσθήκης σε αυτές έως τη δωδέκατη ώρα
της τρίτης εργάσιµης ηµέρας µετά τη συζήτηση.
2. Η προφορική συζήτηση είναι υποχρεωτική µόνο
στην περίπτωση του άρθρου 528. Η κατάθεση των προτάσεων και της προσθήκης σε αυτές γίνεται στις προθεσµίες του εδάφιο β΄ της παραγράφου 1.
3. Σε περίπτωση ερηµοδικίας του εκκαλούντος η έφεση απορρίπτεται. Το ίδιο ισχύει σε περίπτωση ερηµοδικίας του εφεσιβλήτου ως προς την αντέφεση.
Άρθρο 527
Είναι απαράδεκτη η προβολή στην κατ’ έφεση δίκη
πραγµατικών ισχυρισµών που δεν προτάθηκαν στην
πρωτόδικη δίκη, εκτός αν: 1) προτείνονται από τον εφεσίβλητο, ενάγοντα, εναγόµενο ή εκείνον που είχε παρέµβει, ως υπεράσπιση κατά της έφεσης και δεν µεταβάλλεται µε τους ισχυρισµούς αυτούς η βάση της αγωγής ή της παρέµβασης, ή προτείνονται από εκείνον που
παρεµβαίνει για πρώτη φορά στην κατ’ έφεση δίκη µε
πρόσθετη παρέµβαση, θεωρείται όµως αναγκαίος οµόδικος του αρχικού διαδίκου, 2) γεννήθηκαν µετά τη συζήτηση στο πρωτοβάθµιο δικαστήριο και στην περίπτωση
των άρθρων 237 και 238 µετά την παρέλευση της προθε-
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σµίας για την κατάθεση των προτάσεων, 3) λαµβάνονται
υπόψη αυτεπαγγέλτως ή µπορεί να προταθούν σε κάθε
στάση της δίκης, 4) το δικαστήριο κρίνει ότι δεν προβλήθηκαν εγκαίρως µε τις προτάσεις από δικαιολογηµένη
αιτία· αυτό ισχύει και για την ένσταση κατάχρησης δικαιώµατος, 5) προέκυψαν για πρώτη φορά µεταγενέστερα
και 6) αποδεικνύονται εγγράφως ή µε δικαστική οµολογία του αντιδίκου. Το απαράδεκτο λαµβάνεται υπόψη και
αυτεπαγγέλτως.
Άρθρο 538
Με αναψηλάφηση, µπορούν να προσβληθούν οι αποφάσεις των ειρηνοδικείων, των µονοµελών και των πολυµελών πρωτοδικείων, των εφετείων και του Αρείου
Πάγου εφόσον δικάζει κατ’ ουσίαν.
Άρθρο 544
6) αν η προσβαλλόµενη απόφαση στηρίζεται σε ψευδή
κατάθεση µάρτυρα ή διαδίκου, σε ψευδή έκθεση ή κατάθεση πραγµατογνώµονα, σε ψευδή όρκο διαδίκου ή ενόρκως βεβαιώσαντος ή σε πλαστά έγγραφα, εφόσον το
ψεύδος ή η πλαστότητα αναγνωρίστηκαν µε αµετάκλητη
απόφαση ποινικού δικαστηρίου και, αν πρόκειται για κατάθεση διαδίκου, και µε δικαστική οµολογία του. Αν η άσκηση της ποινικής αγωγής ή η πρόοδος της ποινικής
διαδικασίας είναι αδύνατη, η αναγνώριση γίνεται µε απόφαση που εκδίδεται σε κύρια αγωγή, η οποία ασκείται
µέσα σε έξι µήνες από την έκδοση της προσβαλλόµενης
απόφασης και, αν η αδυναµία επήλθε κατόπιν, µέσα σε έξι µήνες από αυτήν,
Άρθρο 546
1. Η προθεσµία της αναψηλάφησης, καθώς και η άσκησή της, δεν αναστέλλει την εκτέλεση της προσβαλλόµενης απόφασης, εκτός αν πρόκειται για αποφάσεις οι οποίες εκδίδονται στις γαµικές διαφορές που αναφέρονται στο άρθρο 592 αριθµ. 1 ή στις διαφορές που αφορούν τις σχέσεις γονέων και τέκνων, οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 592 αριθµ. 2 ή διατάζουν την εξάλειψη υποθήκης ή προσηµείωσης ή κατάσχεσης ή κηρύσσουν
έγγραφο πλαστό και εφόσον σε όλες τις περιπτώσεις
αυτές η προθεσµία αρχίζει από την επίδοση της προσβαλλόµενης απόφασης. Μπορεί όµως το δικαστήριο
που δικάζει την αναψηλάφηση µε αίτηση κάποιου από
τους διαδίκους που υποβάλλεται µε τις προτάσεις να
διατάξει σε περίπτωση εξάλειψης υποθήκης, προσηµείωσης ή κατάσχεσης την άρση του ανασταλτικού αποτελέσµατος µε παροχή ανάλογης εγγύησης.
Άρθρο 548
Στη διαδικασία της κατ’ αναψηλάφηση δίκης εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 227, 233 έως 268, 271 έως 312, 524 παράγραφος 1 εδάφιο β΄ επ. έως 534 και
591 παράγραφος 4.
Άρθρο 560
Κατά των αποφάσεων των ειρηνοδικείων, καθώς και
των αποφάσεων των πρωτοδικείων που εκδίδονται σε ε-

φέσεις κατά των αποφάσεων των ειρηνοδικείων, επιτρέπεται αναίρεση µόνο:
1) αν παραβιάστηκε κανόνας του ουσιαστικού δικαίου,
στον οποίο περιλαµβάνονται και οι ερµηνευτικοί κανόνες των δικαιοπραξιών, αδιάφορο αν πρόκειται για νόµο
ή έθιµο, ελληνικό ή ξένο, εσωτερικού ή διεθνούς δικαίου. Η παράβαση των διδαγµάτων της κοινής πείρας αποτελεί λόγο αναίρεσης µόνο αν τα διδάγµατα αυτά αφορούν την ερµηνεία κανόνων δικαίου ή την υπαγωγή των
πραγµατικών γεγονότων σε αυτούς,
Ο λόγος αυτός αναίρεσης δεν µπορεί να προβληθεί
σε µικροδιαφορές,
2) αν το δικαστήριο δεν συγκροτήθηκε όπως ορίζει ο
νόµος ή δίκασε ειρηνοδίκης του οποίου είχε γίνει δεκτή
η εξαίρεση,
3) αν το δικαστήριο έχει υπερβεί τη δικαιοδοσία των
πολιτικών δικαστηρίων ή δεν είχε καθ’ ύλην αρµοδιότητα,
4) αν παράνοµα αποκλείστηκε η δηµοσιότητα της διαδικασίας.
5) αν το δικαστήριο παρά το νόµο έλαβε υπόψη πράγµατα που δεν προτάθηκαν ή δεν έλαβε υπόψη πράγµατα
που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης,
6) αν η απόφαση δεν έχει νόµιµη βάση και ιδίως αν δεν
έχει καθόλου αιτιολογίες ή έχει αιτιολογίες αντιφατικές
ή ανεπαρκείς σε ζήτηµα που ασκεί ουσιώδη επίδραση
στην έκβαση της δίκης.
Άρθρο 562
4. Κατ’ εξαίρεση ο Άρειος Πάγος εξετάζει αυτεπαγγέλτως, λόγο αναίρεσης από εκείνους που αναφέρονται
στους αριθµούς 1, 4, 14, 16, 17 και 19 του αριµ. 559.
Άρθρο 564
2. Αν ο αναιρεσείων διαµένει στο εξωτερικό ή η διαµονή του είναι άγνωστη, η προθεσµία της αναίρεσης είναι
εξήντα (60) ηµέρες και αρχίζει από την επίδοση της απόφασης.
3. Αν η απόφαση δεν επιδόθηκε, η προθεσµία της αναίρεσης είναι δύο (2) έτη και αρχίζει από τη δηµοσίευση
της απόφασης που περατώνει τη δίκη.
Άρθρο 565
1. Η προθεσµία της αναίρεσης, καθώς και η άσκησή
της, δεν αναστέλλει την εκτέλεση της προσβαλλόµενης
απόφασης. Στις γαµικές διαφορές που αναφέρονται στο
άρθρο 592 αριθµ. 1, στις διαφορές του άρθρου 592 αριθµ. 2, που αφορούν σχέσεις γονέων και τέκνων, καθώς
και σε δίκες που αφορούν εξάλειψη υποθήκης, προσηµείωσης ή κατάσχεσης ή κηρύσσουν έγγραφο πλαστό, η
προθεσµία της αναίρεσης, καθώς και η άσκησή της, αναστέλλει την εκτέλεση.
Άρθρο 568
2. Η γραµµατεία του Αρείου Πάγου υποβάλλει χωρίς
καθυστέρηση τα έγγραφα που κατατέθηκαν στον πρόεδρο του Αρείου Πάγου, ο οποίος ορίζει το αρµόδιο τµήµα, και ο πρόεδρος του τµήµατος µε απλή σηµείωση στο
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αντίγραφο της αναίρεσης που έχει κατατεθεί ορίζει:
α) δικάσιµο της υπόθεσης,
β) την προθεσµία µέσα στην οποία πρέπει να επιδοθεί
η κλήση για συζήτηση,
γ) εισηγητή αρεοπαγίτη προς τον οποίον διαβιβάζεται
ο φάκελος της δικογραφίας για τους σκοπούς του άρθρου 571.
Άρθρο 569
2. Οι πρόσθετοι λόγοι αναίρεσης ως προς τα ίδια κεφάλαια της προσβαλλόµενης απόφασης και τα κεφάλαια
εκείνα που αναγκαστικά συνέχονται µε αυτά, ασκούνται
µόνο µε δικόγραφο που κατατίθεται στη γραµµατεία του
Αρείου Πάγου, τριάντα τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες
πριν από τη συζήτηση της αναίρεσης, κάτω από το οποίο
συντάσσεται έκθεση. Αντίγραφο του δικογράφου των
πρόσθετων λόγων επιδίδεται πριν από την ίδια προθεσµία στον αναιρεσίβλητο και τους άλλους διαδίκους. Η
επίδοση µπορεί να γίνει και στον πληρεξούσιο δικηγόρο
του αναιρεσιβλήτου, αν αυτός επισπεύδει τη συζήτηση.
Αντίγραφα των πρόσθετων λόγων, τα οποία εκδίδονται
ατελώς, αφού κατατεθούν από τον αναιρεσείοντα, παραδίδονται από το γραµµατέα του Αρείου Πάγου ένα
στον εισηγητή της υπόθεσης για τους σκοπούς του άρθρου 571 και ένα στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου µέσα στην παραπάνω προθεσµία των τριάντα ηµερών. Τα ίδια εφαρµόζονται και όταν τη συζήτηση επισπεύδει ο αναιρεσίβλητος ή ο άλλος διάδικος εκτός από τον αναιρεσείοντα.
Άρθρο 571
1. Αν ο εισηγητής κρίνει ότι η αναίρεση είναι απαράδεκτη ή ότι όλοι οι λόγοι της, αρχικοί και πρόσθετοι, είναι
απαράδεκτοι ή προδήλως αβάσιµοι, εισηγείται προφορικώς σε τριµελές συµβούλιο, απαρτιζόµενο από τον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου ή το νόµιµο αναπληρωτή του και
από δύο Αρεοπαγίτες, χωρίς κλήτευση των διαδίκων, την
απόρριψη της αναίρεσης. Αν το συµβούλιο αποδεχθεί οµόφωνα την πρόταση του εισηγητή, εκδίδει διάταξη µε
την οποία µαταιώνεται η συζήτηση της υπόθεσης. Με
την ίδια διάταξη επιδικάζεται στον αναιρεσίβλητο δικαστική δαπάνη, αν αυτός είχε καταθέσει προτάσεις, ενώ η
αµοιβή του πληρεξούσιου δικηγόρου του υπολογίζεται
στο µισό του ελάχιστου ορίου και ορίζεται παράβολο
τριακοσίων (300) έως εννιακόσια (900) ευρώ. Επί εργατικών υποθέσεων το παράβολο µπορεί να µειωθεί έως το
ποσό των διακοσίων (200) ευρώ. Τα ποσά των δύο προηγούµενων εδαφίων µπορούν να αυξοµειώνονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων. Με επιµέλεια του γραµµατέα σηµειώνεται ο αριθµός της διάταξης του συµβουλίου στο πινάκιο και στο φάκελο της υπόθεσης και επιδίδεται κυρωµένο αντίγραφό της στον αναιρεσείοντα ή στο δικηγόρο που υπογράφει την αναίρεση ή τους πρόσθετους λόγους µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την έκδοσή της.
2. Αν εκδοθεί διάταξη της προηγούµενης παραγράφου, µε την οποία µαταιώνεται η συζήτηση της υπόθεσης, µπορεί ο αναιρεσείων να ζητήσει µε αίτηση του να
συζητηθεί η υπόθεση στο ακροατήριο. Η αίτηση υποβάλλεται µέσα σε προθεσµία εξήντα (60) ηµερών από την επίδοση της διάταξης και κατατίθεται στη γραµµατεία του

Αρείου Πάγου, η οποία συντάσσει σχετική έκθεση στο
βιβλίο της παραγράφου 3. Στην αίτηση επισυνάπτεται µε
ποινή απαραδέκτου διπλότυπο της αρµόδιας δηµόσιας
οικονοµικής υπηρεσίας, από το οποίο προκύπτει η κατάθεση του παραβόλου που έχει ορισθεί µε τη διάταξη. Ο
αριθµός και η χρονολογία της έκθεσης σηµειώνονται στο
πρωτότυπο της αίτησης από τον συντάσσοντα την έκθεση, ο οποίος υπογράφει τη σχετική σηµείωση. Η υπόθεση συζητείται κατά την ορισθείσα δικάσιµο. Στη σύνθεση
του δικαστηρίου δεν µετέχουν τα µέλη του συµβουλίου
της παραγράφου 1. Αν το δικαστήριο κρίνει παραδεκτή
την αίτηση, ακυρώνει τη διάταξη του συµβουλίου και δικάζει την αναίρεση. Αν το δικαστήριο απορρίψει την αίτηση για συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο ως απαράδεκτη ή κρίνει µεν παραδεκτή την αίτηση, απορρίψει όµως στο σύνολό της την αναίρεση, διατάσσει συγχρόνως την εισαγωγή του παραβόλου στο δηµόσιο ταµείο ως δηµόσιο έσοδο. Αλλιώς το παράβολο επιστρέφεται στον καταθέσαντα. Αν δεν υποβληθεί εµπρόθεσµα
αίτηση για συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο ή η
υποβληθείσα αίτηση απορριφθεί ως απαράδεκτη η αίτηση αναίρεσης θεωρείται πως δεν ασκήθηκε.
3. Αν ο εισηγητής δεν εισηγηθεί την απόρριψη της αναίρεσης ή δεν εκδοθεί απορριπτική διάταξη του συµβουλίου σύµφωνα µε την παρ. 1 ή αν ο αναιρεσείων υποβάλει αίτηση να συζητηθεί η υπόθεση στο ακροατήριο,
σύµφωνα µε την παρ. 2, η υπόθεση συζητείται κατά την
ορισθείσα δικάσιµο.
4. Οι διατάξεις του συµβουλίου που εκδίδονται σύµφωνα µε το άρθρο αυτό και οι αιτήσεις για συζήτηση της
υπόθεσης στο ακροατήριο καταχωρίζονται σε ειδικά βιβλία που τηρούνται στη γραµµατεία του Αρείου Πάγου.
Άρθρο 574
Μετά την εκφώνηση της υπόθεσης αρχίζει η συζήτηση
στο ακροατήριο και αγορεύουν, εφόσον το ζητήσουν, οι
πληρεξούσιοι των διαδίκων. Ο εισαγγελέας του Αρείου
Πάγου, όταν παρίσταται, αγορεύει τελευταίος, εκτός αν
είναι διάδικος ή εκπροσωπεί αναιρεσείοντα εισαγγελέα.
Άρθρο 575
Με αίτηση του εισαγγελέα ή κάποιου από τους διαδίκους ή και αυτεπαγγέλτως το δικαστήριο µπορεί να αναβάλει τη συζήτηση της υπόθεσης µία µόνο φορά σε µεταγενέστερη δικάσιµο, που ορίζεται αµέσως µε επισηµείωση στο πινάκιο. Τα εδάφια τρίτο και τέταρτο της παραγράφου 4 του άρθρου 226 εφαρµόζονται και εδώ. Σε
κάθε περίπτωση αναβολής της συζήτησης το δικαστήριο
µπορεί να διατηρήσει την κατά το άρθρο 565 παράγραφο
2 αναστολή.
Άρθρο 580
3. Αν ο Άρειος Πάγος αναιρέσει την απόφαση για οποιονδήποτε άλλο λόγο, εκτός από εκείνους που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, µπορεί να κρατήσει
την υπόθεση και να την δικάσει, αν κατά την κρίση του
δεν χρειάζεται άλλη διευκρίνιση. Στην αντίθετη περίπτωση παραπέµπει την υπόθεση σε ιδιαίτερη συζήτηση και,
αν πρόκειται για τους λόγους που αναφέρονται στους αριθµούς 1, 2, 3, 6 έως 17, 19 και 20 του άρθρου 559, µπορεί να παραπέµψει την υπόθεση για περαιτέρω εκδίκαση
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σε άλλο δικαστήριο ισόβαθµο και οµοειδές προς εκείνο
το οποίο εξέδωσε την απόφαση που αναιρέθηκε ή στο ίδιο αν είναι δυνατή η σύνθεσή του από άλλους δικαστές.
Αν, όµως, αναιρεθεί η απόφαση του τελευταίου αυτού δικαστηρίου, δικάζει αυτός την ουσία της υπόθεσης. Στην
περίπτωση αυτή η υπόθεση εισάγεται µε κλήση στο ίδιο
τµήµα.
Άρθρο 581
2. Η υπόθεση συζητείται µέσα στα όρια που διαγράφονται µε την αναιρετική απόφαση και αφού κατατεθούν
προτάσεις κατά το άρθρο 524 παράγραφος 1 εδάφιο β΄.
Άρθρο 585
2. Το έγγραφο της ανακοπής πρέπει να περιέχει, εκτός
από τα στοιχεία που αναφέρονται στα άρθρα 118 έως
120, και τους λόγους της. Νέοι λόγοι µπορούν να προταθούν µόνο µε πρόσθετο δικόγραφο που κατατίθεται στη
γραµµατεία του δικαστηρίου προς το οποίο απευθύνεται
η ανακοπή, κάτω από το οποίο συντάσσεται έκθεση, και
κοινοποιείται στον αντίδικο µέσα σε εξήντα ηµέρες (60)
από την κατάθεση της ανακοπής ή, όταν πρόκειται για ειδικές διαδικασίες, οκτώ (8) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη συζήτηση.»
Άρθρο τέταρτο
Το ΒΙΒΛΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ (άρθρα 591 έως 681Δ) του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας αντικαθίσταται ως εξής:
«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 591
1. Τα άρθρα 1 έως 590 εφαρµόζονται και στις ειδικές
διαδικασίες, εκτός αν αντιβαίνουν προς τις ειδικές διατάξεις των διαδικασιών αυτών. Αν στις ειδικές αυτές διατάξεις δεν ορίζεται διαφορετικά:
α) Η προθεσµία για την κλήτευση των διαδίκων είναι
τριάντα (30) ηµέρες και, αν ο διάδικος που καλείται ή κάποιος από τους οµοδίκους διαµένει στο εξωτερικό ή είναι άγνωστης διαµονής, εξήντα (60) ηµέρες πριν από τη
συζήτηση.
β) Η παρέµβαση, η προσεπίκληση και η ανακοίνωση ασκούνται, µε ποινή απαραδέκτου, µε δικόγραφο που κατατίθεται στη γραµµατεία του δικαστηρίου, στο οποίο εκκρεµεί η δίκη και επιδίδεται στους διαδίκους τουλάχιστον δέκα (10) ηµέρες πριν από τη συζήτηση, η οποία ορίζεται υποχρεωτικά κατά την ηµεροµηνία συζήτησης
της κύριας υπόθεσης. Παρέµβαση µετά από προσεπίκληση ή ανακοίνωση κατατίθεται και επιδίδεται στους διαδίκους, τουλάχιστον πέντε (5) ηµέρες πριν από τη συζήτηση.
γ) Οι προτάσεις κατατίθενται το αργότερο κατά τη συζήτηση.
δ) Τα περιεχόµενα στις προτάσεις µέσα επίθεσης και
άµυνας προτείνονται συνοπτικώς και προφορικά και καταχωρίζονται στα πρακτικά συζητήσεως, διαφορετικά είναι απαράδεκτα.

ε) Οι διάδικοι το αργότερο κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο προσάγουν όλα τα αποδεικτικά τους µέσα.
στ) Οι διάδικοι µπορούν έως τη δωδέκατη ώρα της τρίτης εργάσιµης ηµέρας από τη συζήτηση να καταθέσουν
προσθήκη στις προτάσεις τους, µε την οποία αξιολογούνται οι αποδείξεις, προτείνονται ισχυρισµοί και προσκοµίζονται ένορκες βεβαιώσεις, έγγραφα και γνωµοδοτήσεις κατά το άρθρο 390 µόνο για την αντίκρουση ισχυρισµών που προτάθηκαν.
ζ) Ανταγωγή, αντέφεση και πρόσθετοι λόγοι έφεσης
και αναψηλάφησης ασκούνται µε ποινή απαραδέκτου µε
δικόγραφο, που κατατίθεται στη γραµµατεία του δικαστηρίου, στο οποίο απευθύνονται και επιδίδεται στον αντίδικο τουλάχιστον οκτώ (8) ηµέρες πριν από τη συζήτηση, η οποία ορίζεται υποχρεωτικά κατά την ηµεροµηνία συζήτησης της κύριας υπόθεσης.
2. Ενώπιον των πρωτοβάθµιων δικαστηρίων η συζήτηση είναι προφορική.
3. Το δικαστήριο ζητεί τις αναγκαίες πληροφορίες και
διασαφήσεις από τους διαδίκους ή τους εκπροσώπους
τους και τους εξετάζει κατά την κρίση του σύµφωνα µε
τα άρθρα 415 επ..
4. Το δικαστήριο, αν είναι αναγκαίο, διατάσσει αυτοψία ή πραγµατογνωµοσύνη µε προφορική ανακοίνωση
που καταχωρίζεται στα πρακτικά. Στην ανακοίνωση αυτή
προσδιορίζονται ο τόπος, ο χρόνος, τα ονόµατα των
πραγµατογνωµόνων, το θέµα της πραγµατογνωµοσύνης, η προθεσµία για την κατάθεση της γνωµοδότησης
των πραγµατογνωµόνων, που δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη από εξήντα (60) ηµέρες, καθώς και κάθε άλλο
χρήσιµο στοιχείο.
5. Η οριστική απόφαση εκδίδεται µε βάση τα αποδεικτικά µέσα που οι διάδικοι έχουν προσκοµίσει και τις αποδείξεις που έχουν διεξαχθεί στο ακροατήριο.
6. Αν η υπόθεση δεν υπάγεται στη διαδικασία κατά την
οποία έχει εισαχθεί, το δικαστήριο αποφαίνεται γι’ αυτό
αυτεπαγγέλτως και διατάζει την εκδίκαση της υπόθεσης
κατά τη διαδικασία σύµφωνα µε την οποία δικάζεται.
7. Κατά την εκδίκαση της ανακοπής ερηµοδικίας, της
έφεσης και της αναψηλάφησης εφαρµόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για την εκδίκαση της υπόθεσης, επί της
οποίας εκδόθηκε η απόφαση που προσβάλλεται µε το
ένδικο µέσο. Η αναίρεση εκδικάζεται σύµφωνα µε τις γενικές διατάξεις, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στις
διατάξεις των άρθρων 591 έως 645.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, ΤΟ ΓΑΜΟ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΒΙΩΣΗ
ΤΙΤΛΟΣ Ι
ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
Άρθρο 592
Κατά την ειδική διαδικασία των οικογενειακών διαφορών δικάζονται οι γαµικές διαφορές, οι διαφορές από
την ελεύθερη συµβίωση, οι διαφορές από τις σχέσεις
γονέων και τέκνων, και οι λοιπές οικογενειακές διαφορές που ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου αυτού:
1. Οι γαµικές διαφορές αφορούν: α) το διαζύγιο, β) την
ακύρωση γάµου, γ) την αναγνώριση της ύπαρξης ή της
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ανυπαρξίας γάµου, δ) τις σχέσεις των συζύγων κατά τη
διάρκεια του γάµου, οι οποίες πηγάζουν από αυτόν, εκτός από τις υπαγόµενες στην παράγραφο 3 του άρθρου
αυτού. Στην ίδια κατηγορία εντάσσονται και οι διαφορές
που προκύπτουν από το ν. 3719/2008 για την ελεύθερη
συµβίωση.
2. Οι διαφορές από τις σχέσεις γονέων και τέκνων αφορούν: α) την προσβολή της πατρότητας, β) την προσβολή της µητρότητας, γ) την αναγνώριση ότι υπάρχει ή
δεν υπάρχει σχέση γονέα και τέκνου ή γονική µέριµνα,
δ) την αναγνώριση ότι υπάρχει ή δεν υπάρχει ή είναι άκυρη η εκούσια αναγνώριση ενός τέκνου χωρίς γάµο
των γονέων του ή η εξοµοίωσή του µε τέκνο γεννηµένο
σε γάµο λόγω επιγενόµενου γάµου των γονέων του, καθώς και την προσβολή της εκούσιας αναγνώρισης, ε) την
αναγνώριση ότι υπάρχει ή δεν υπάρχει ή είναι άκυρη υιοθεσία ή τη λύση της, στ) την αναγνώριση ότι υπάρχει ή
δεν υπάρχει επιτροπεία.
3. Οι λοιπές οικογενειακές διαφορές αφορούν: α) τον
καθορισµό, τη µείωση ή την αύξηση της συνεισφοράς
του καθενός από τους συζύγους για τις ανάγκες της οικογένειας, της διατροφής που οφείλεται λόγω γάµου,
διαζυγίου ή συγγένειας, των δαπανών τοκετού και της
διατροφής της άγαµης µητέρας, καθώς και της διατροφής της µητέρας από την κληρονοµική µερίδα που έχει
επαχθεί στο τέκνο που αυτή κυοφορεί, β) την άσκηση
της γονικής µέριµνας αναφορικά µε το τέκνο κατά τη
διάρκεια του γάµου, και σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάµου ή όταν πρόκειται για τέκνο χωρίς γάµο
των γονέων του, τη διαφωνία των γονέων κατά την κοινή άσκηση από αυτούς της γονικής τους µέριµνας, καθώς και την επικοινωνία των γονέων και των λοιπών ανιόντων µε το τέκνο, γ) τη ρύθµιση της χρήσης της οικογενειακής στέγης και της κατανοµής των κινητών µεταξύ συζύγων, δ) κάθε άλλη περιουσιακού δικαίου διαφορά, που απορρέει από τη σχέση των συζύγων, ή των γονέων και τέκνων.
4. Σε περίπτωση διαζυγίου και κατά την ίδια διαδικασία
της παραγράφου 1 µπορεί να ενωθεί ή συνεκδικασθεί η
απαίτηση του αναίτιου συζύγου για ηθική βλάβη.

Άρθρο 596
Στις διαφορές που αναφέρονται στο άρθρο 592 αριθµ.
1 και 2, αν πεθάνει ο ένας από τους διαδίκους πριν καταστεί αµετάκλητη η απόφαση η δίκη καταργείται ως προς
το κύριο αντικείµενό της. Σε δίκες που αφορούν την ύπαρξη ή την ανυπαρξία ή την ακύρωση γάµου, αν οι κληρονόµοι έχουν δικαίωµα να ασκήσουν την αγωγή, η δίκη
διακόπτεται.
Άρθρο 597
1. Στις διαφορές που αναφέρονται στο άρθρο 592 η µη
προσέλευση, η παράλειψη ή η άρνηση διαδίκου να καταθέσει ή να απαντήσει στις ερωτήσεις που του υποβάλλονται ή να δηλώσει για την αλήθεια πραγµατικών περιστατικών ή για τη γνησιότητα εγγράφου, όπως και η οµολογία, λαµβάνονται υπόψη σε συνδυασµό µε τις άλλες αποδείξεις και εκτιµώνται ελεύθερα.
2. Στις διαφορές που αναφέρονται στο άρθρο 592 δεν
επιτρέπεται: 1) να εξεταστούν µε όρκο οι διάδικοι, 2) να
εξεταστούν ως µάρτυρες τα τέκνα τους, γνήσια, νοµιµοποιηµένα, θετά και αναγνωρισµένα, τα τέκνα της γυναίκας που γεννήθηκαν χωρίς γάµο, καθώς και οι σύζυγοι
και οι κατιόντες τους.
Άρθρο 598
Στις διαφορές που αναφέρονται στο άρθρο 592 αριθµ.
1, 2 και 3 περίπτωση β΄, η προθεσµία της αναψηλάφησης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 545 παράγραφος 3 εδάφια δ΄, ε΄ και στ΄, είναι έξι (6) µήνες και
αρχίζει από την επίδοση της προσβαλλόµενης απόφασης.
Άρθρο 599

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ
ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Στις διαφορές που αναφέρονται στο άρθρο 592 οι διάδικοι έχουν το δικαίωµα να παραιτηθούν από τα ένδικα
µέσα µόνο µετά την έκδοση της οριστικής απόφασης. Η
παραίτηση γίνεται µε δήλωση στη γραµµατεία του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση και µε επίδοση αντιγράφου της έκθεσης στον αντίδικο.

Άρθρο 593

Άρθρο 600

Οι διαφορές που αναφέρονται στο άρθρο 592 αριθµ. 1
και 2 εισάγονται µόνο µε κύρια ή παρεµπίπτουσα αγωγή.

Αν η διάγνωση διαφοράς εξαρτάται, ολικά ή εν µέρει,
α) από την ύπαρξη ή ανυπαρξία ή από την ακύρωση γάµου ή β) από κάποια από τις διαφορές που αναφέρονται
στο άρθρο 592 αριθµ. 2, το δικαστήριο αναβάλλει, µε αίτηση ή και αυτεπαγγέλτως, τη συζήτηση ωσότου εκδοθεί
αµετάκλητη απόφαση, σχετικά µε την αγωγή αυτή. Αν
δεν έχει ακόµη ασκηθεί η αγωγή αυτή, το δικαστήριο ορίζει προθεσµία για την άσκησή της. Αν η προθεσµία περάσει άπρακτη, η συζήτηση µπορεί να συνεχισθεί και ο
σχετικός ισχυρισµός θεωρείται ότι δεν έχει προβληθεί.

Άρθρο 594
Οι ανήλικοι που συνάπτουν γάµο και τα πρόσωπα που
βρίσκονται σε επικουρική δικαστική συµπαράσταση µπορούν να ασκούν µόνοι τους τις κατά το άρθρο 592 αγωγές και να εµφανίζονται στο δικαστήριο, όταν αυτές εκδικάζονται, χωρίς τη συγκατάθεση οποιουδήποτε άλλου
προσώπου.

Άρθρο 601
Άρθρο 595
Αν κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο δεν εµφανισθεί
ή εµφανισθεί και δεν λάβει νόµιµα µέρος κάποιος από
τους διαδίκους, η διαδικασία προχωρεί σαν να ήταν παρόντες όλοι οι διάδικοι.

1. Τα ελληνικά δικαστήρια έχουν δικαιοδοσία να εκδικάζουν τις διαφορές του άρθρου 592 αριθµ. 1, αν ο ένας
από τους συζύγους είναι Έλληνας, και αν ακόµη δεν έχει
ούτε είχε κατοικία ή διαµονή στην Ελλάδα ή αν ήταν κατά την τέλεση του γάµου Έλληνας και απέβαλε λόγω
του γάµου την ελληνική ιθαγένεια.
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2. Τα ελληνικά δικαστήρια έχουν δικαιοδοσία να εκδικάζουν τις διαφορές που αναφέρονται στο άρθρο 592
αρ. 2, αν ο πατέρας ή η µητέρα ή το τέκνο είναι Έλληνες
και αν ακόµη δεν έχουν ούτε είχαν κατοικία ή διαµονή
στην Ελλάδα.
3. Αν δεν υπάρχει δικαστήριο κατά τόπον αρµόδιο για
να δικάσει τις διαφορές που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, αρµόδια είναι τα δικαστήρια της πρωτεύουσας του κράτους.
Άρθρο 602
1. Αποτελούν δεδικασµένο που ισχύει υπέρ και εναντίον όλων, εφόσον δεν µπορούν να προσβληθούν µε αναίρεση και αναψηλάφηση, αποφάσεις οι οποίες: α) απαγγέλλουν ακύρωση γάµου ή διαζύγιο ή αναγνωρίζουν
την ύπαρξη ή όχι έγκυρου γάµου ή απορρίπτουν τέτοιες
αγωγές και β) δέχονται ή απορρίπτουν αγωγές που αφορούν διαφορές οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 592
αρ. 2.
2. Το δεδικασµένο από τις αποφάσεις της περίπτωσης
β΄ της παραγράφου 1 δεν ισχύει για τον τρίτο που δεν έλαβε µέρος στη δίκη και επικαλείται για τον εαυτό του
σχέση γονέα και τέκνου ή γονική µέριµνα.
ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΑΜΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
Άρθρο 603
1. Η αγωγή για την αναγνώριση της ύπαρξης ή της ανυπαρξίας ή την ακύρωση γάµου, που ασκείται από τον
ένα σύζυγο, απευθύνεται κατά του άλλου και, αν αυτός
έχει πεθάνει, κατά των κληρονόµων του, αλλιώς απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
2. Η αγωγή που αναφέρεται στην παράγραφο 1, όταν
ασκείται από τον εισαγγελέα ή κάποιον που έχει συµφέρον, απευθύνεται και κατά των δύο συζύγων, και αν έχει
πεθάνει ο ένας κατά των κληρονόµων του, αλλιώς απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Άρθρο 604
1. Στις περιπτώσεις που ο εισαγγελέας µπορεί να ασκήσει την αγωγή για την ακύρωση γάµου έχει το δικαίωµα, ακόµη και αν δεν άσκησε αυτός την αγωγή, να λάβει µέρος στη δίκη έχοντας όλα τα δικαιώµατα του διαδίκου.
2. Η γραµµατεία του δικαστηρίου έχει την υποχρέωση
να γνωστοποιεί στον εισαγγελέα του δικαστηρίου τις δικασίµους των αγωγών για την ακύρωση γάµου, όπως και
τις αποφάσεις που εκδίδονται στις αγωγές αυτές. Η παράλειψη της γνωστοποίησης δεν επιφέρει ακυρότητα
της διαδικασίας.
Άρθρο 605
1. Τα ελληνικά δικαστήρια δεν έχουν δικαιοδοσία να
εκδικάσουν τις διαφορές που αναφέρονται στο άρθρο
592 αρ. 1, αν και οι δύο σύζυγοι κατά το χρόνο που ασκείται η αγωγή είναι αλλοδαποί, ή αν κατά το δίκαιο της
κοινής ιθαγένειας και των δύο συζύγων, ή κατά το δίκαιο

της ιθαγένειας του ενός από αυτούς δεν αναγνωρίζεται
η δικαιοδοσία άλλου κράτους για την εκδίκαση των σχετικών διαφορών. Τα ελληνικά δικαστήρια, ωστόσο, έχουν
δικαιοδοσία να δικάσουν αγωγές διαζυγίου, όταν ο γάµος είναι έγκυρος κατά το ελληνικό δίκαιο, αλλά ανυπόστατος ή άκυρος κατά το δίκαιο της ιθαγένειας και των
δύο ή του ενός συζύγου.
2. Η ισχύς των αποφάσεων των ελληνικών δικαστηρίων που δεν µπορούν να προσβληθούν µε ανακοπή ερηµοδικίας, έφεση, αναψηλάφηση και αναίρεση δεν µπορεί
να αµφισβητηθεί για το λόγο ότι παραβιάσθηκε η διάταξη της παραγράφου 1.
ΤΙΤΛΟΣ ΙV
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ
Άρθρο 606
1. Στις δίκες που αναφέρονται στο άρθρο 592 αριθµ. 2
και αφορούν την υιοθεσία, το θετό τέκνο που συµπλήρωσε το δέκατο έκτο της ηλικίας του έχει πλήρη ικανότητα
να ασκεί αυτοπροσώπως τη σχετική αγωγή, να παρίσταται αυτοπροσώπως στο δικαστήριο µε την ιδιότητα του
ενάγοντος ή του εναγοµένου, να επιχειρεί όλες τις διαδικαστικές πράξεις και να ασκεί ή να παραιτείται από ένδικα µέσα.
2. Στις δίκες της παραγράφου 1 έχουν εφαρµογή και οι
διατάξεις των άρθρων 744, 747 παράγραφος 4, 748 παράγραφοι 2 και 5 και 759 παράγραφος 3.
Άρθρο 607
1. Αν ένας διάδικος, χωρίς να έχει ειδικούς λόγους υγείας, αρνείται να υποβληθεί στις πρόσφορες ιατρικές εξετάσεις µε γενικά αναγνωρισµένες επιστηµονικές µεθόδους, που του επιβλήθηκαν από το δικαστήριο ως αναγκαίο αποδεικτικό µέσο για τη διαπίστωση της πατρότητας ή της µητρότητας, οι ισχυρισµοί του αντιδίκου του
λογίζονται ότι έχουν αποδειχθεί, ως προς την ύπαρξη
βιολογικών στοιχείων, τα οποία καθιστούν κατά την επιστήµη, πιθανή ή σφόδρα πιθανή την πατρότητα ή τη µητρότητα.
2. Αν το δικαστήριο διατάσσει την υποβολή στις εξετάσεις της προηγούµενης παραγράφου και τρίτων που δεν
είναι διάδικοι, µπορεί µε την ίδια απόφασή του να απειλεί την επιβολή σε αυτούς, για την περίπτωση που θα
παρεµπόδιζαν αδικαιολόγητα τη διενέργεια των εξετάσεων µε την απουσία τους κατά την ηµέρα και ώρα που
ορίσθηκαν για το σκοπό αυτόν ή µε την άρνησή τους να
υποβληθούν σ' αυτές, χρηµατική ποινή εκατό (100) έως
πεντακοσίων (500) ευρώ που περιέρχεται στο δηµόσιο
ως δηµόσιο έσοδο. Αντίγραφο της απόφασης αυτής
γνωστοποιείται αµέσως στο Υπουργείο Οικονοµικών µε
επιµέλεια της γραµµατείας.
3. Κατά τη διενέργεια των εξετάσεων των δύο προηγούµενων παραγράφων, πρέπει να λαµβάνονται όλα τα
µέτρα ώστε να εξασφαλίζονται πλήρως η υγεία και η αξιοπρέπεια του εξεταζοµένου. Ο διάδικος ή ο τρίτος, του
οποίου διατάσσεται η εξέταση, πρέπει να κληθεί δέκα
(10) ηµέρες πριν από τη διενέργειά της για να παραστεί
σε αυτήν.
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Άρθρο 608
Αγωγή για την αναγνώριση της ύπαρξης ή µη σχέσης
γονέα και τέκνου µπορεί να ασκηθεί και στον τόπο, όπου
ο ενάγων έχει την κατοικία του κατά το χρόνο που ασκείται η αγωγή.
Άρθρο 609
1. Η αγωγή για την προσβολή της πατρότητας τέκνου
γεννηµένου σε γάµο απευθύνεται: α) αν ασκείται από
τον σύζυγο της µητέρας ή έναν από τους γονείς του, κατά του τέκνου ή του ειδικού επιτρόπου του και της µητέρας του, β) αν ασκείται από το τέκνο, κατά της µητέρας
και του συζύγου της, γ) αν ασκείται από τη µητέρα, κατά
του τέκνου ή του ειδικού επιτρόπου του και κατά του συζύγου. Αν έχει πεθάνει κάποιο από τα παραπάνω πρόσωπα, η αγωγή απευθύνεται κατά των κληρονόµων του αποβιώσαντος, εκτός αν πεθάνει το ίδιο το τέκνο, διαφορετικά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
2. Η αγωγή για την προσβολή της µητρότητας απευθύνεται: α) αν ασκείται από την τεκµαιρόµενη µητέρα, κατά
της κυοφόρου γυναίκας και του συζύγου της, αν είναι
έγγαµη, καθώς και κατά του τέκνου ή του ειδικού επιτρόπου του, β) αν ασκείται από την κυοφόρο γυναίκα, κατά
της τεκµαιρόµενης µητέρας και του συζύγου της, αν είναι έγγαµη, καθώς και κατά του τέκνου.
3. Η αγωγή για την αναγνώριση της ύπαρξης ή µη ύπαρξης σχέσης γονέα και τέκνου, γονικής µέριµνας, εκούσιας αναγνώρισης ή εξοµοίωσης λόγω επιγενόµενου
γάµου των γονέων του ενός τέκνου που γεννήθηκε χωρίς γάµο τους µε τέκνο γεννηµένο σε γάµο ή ακυρότητας εκούσιας αναγνώρισης ή παρόµοιας εξοµοίωσης, απευθύνεται: α) αν την ασκεί ο ένας γονέας, κατά του άλλου γονέα και του τέκνου, β) αν την ασκεί το τέκνο, κατά
των δύο γονέων, γ) αν την ασκεί τρίτος, κατά των δύο
γονέων και του τέκνου. Σε περίπτωση που έχει πεθάνει
κάποιος από αυτούς, απευθύνεται κατά των κληρονόµων
του και στην περίπτωση που η αναγνώριση έγινε από τον
παππού ή τη γιαγιά η αγωγή απευθύνεται και εναντίον
τους, αλλιώς απορρίπτεται.
4. Η αγωγή για την προσβολή εκούσιας αναγνώρισης
απευθύνεται κατά των προσώπων που συνέπραξαν σε
αυτήν ή των κληρονόµων τους και όταν δεν ασκεί την αγωγή το τέκνο ή οι κατιόντες του, και κατ’ αυτών, αλλιώς
απορρίπτεται.
5. Η αγωγή για την αναγνώριση της ύπαρξης ή µη ύπαρξης ή ακυρότητας ή λύσης της υιοθεσίας απευθύνεται: α) αν την ασκεί ο θετός γονέας, κατά του θετού τέκνου, β) αν την ασκεί το θετό τέκνο, κατά του θετού γονέα, γ) αν την ασκεί τρίτος, κατά του θετού γονέα και
του θετού τέκνου. Σε περίπτωση που έχει πεθάνει κάποιος από αυτούς η αγωγή απευθύνεται κατά των κληρονόµων του, αλλιώς απορρίπτεται.
6. Η αγωγή για την αναγνώριση της ύπαρξης ή µη ύπαρξης επιτροπείας απευθύνεται, αν την ασκεί ο επίτροπος, κατά του επιτροπευοµένου και όταν την ασκεί ο επιτροπευόµενος ή ένας τρίτος, κατά του επιτρόπου, αλλιώς απορρίπτεται. Η απόφαση παράγει τις έννοµες συνέπειές της όταν επέλθει τελεσιδικία.

ΤΙΤΛΟΣ V
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
Άρθρο 610
Οι διαφορές του άρθρου 592 αρ. 3 µπορούν να σωρευτούν µε τις διαφορές των αρ. 1 και 2 του ίδιου άρθρου.
Άρθρο 611
Το δικαστήριο είναι υποχρεωµένο, κατά τη συζήτηση
στο ακροατήριο της αγωγής και πριν από κάθε συζήτηση
να προσπαθήσει να επιλύσει συµβιβαστικά τη διαφορά,
ύστερα από ακρόαση όσων από τους διαδίκους παρίστανται. Ο συµβιβασµός πρέπει να αποβλέπει στο συµφέρον
του τέκνου, αλλιώς δεν δεσµεύει το δικαστήριο.
Άρθρο 612
1. Το δικαστήριο στις διαφορές του άρθρου 592 αριθµ.
3 περίπτωση β΄ πριν από την έκδοση της απόφασής του,
ανάλογα µε την ωριµότητα του τέκνου, λαµβάνει υπόψη
τη γνώµη του. Μπορεί αν αποφασίσει τη διενέργεια
πραγµατογνωµοσύνης, να ορίζει ελεύθερα το χρόνο διεξαγωγής της, χωρίς να δεσµεύεται από χρονικούς περιορισµούς.
2. Για την επικοινωνία µε το τέκνο ορίζονται και καταχωρίζονται, στα πρακτικά του αρµόδιου δικαστηρίου, ο
χρόνος και ο τόπος της συνάντησης, καθώς και, ο δικαστής που θα επικοινωνήσει µε το τέκνο. Με διαταγή του
δικαστηρίου, που καταχωρίζεται επίσης στα πρακτικά,
καλείται να παρουσιάσει το τέκνο όποιος διαµένει µαζί
του. Σε περίπτωση ερηµοδικίας κάποιου διαδίκου, το δικαστήριο ορίζει χρόνο επίδοσης αντιγράφου των πρακτικών στον απολειπόµενο διάδικο. Η επικοινωνία του δικαστή µε το τέκνο γίνεται ιδιαιτέρως και δεν επιτρέπεται
να είναι παρόν σε αυτήν άλλο πρόσωπο, εκτός αν ο δικαστής κρίνει διαφορετικά. Για το περιεχόµενο της συνοµιλίας δεν συντάσσεται έκθεση.
Άρθρο 613
Με την απόφαση, µε την οποία ανατίθεται η επιµέλεια
του προσώπου του τέκνου στον ένα γονέα, διατάσσεται
αυτεπαγγέλτως και η απόδοση ή παράδοση του τέκνου
σ’ αυτόν, και η απόφαση εκτελείται κατά τις διατάξεις
του άρθρου 950 του ΚΠολΔ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
ΤΙΤΛΟΣ Ι
ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
Άρθρο 614
Κατά την ειδική διαδικασία των περιουσιακών διαφορών δικάζονται οι µισθωτικές διαφορές, οι διαφορές από
οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία, οι εργατικές διαφορές, οι
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διαφορές επαγγελµατιών και οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης, οι διαφορές από αµοιβές, οι διαφορές για ζηµιές από αυτοκίνητα, οι διαφορές από δηµοσιεύµατα ή
ραδιοτηλεοπτικές εκποµπές και οι διαφορές από πιστωτικούς τίτλους:
1. Μισθωτικές διαφορές είναι οι κύριες ή παρεπόµενες
διαφορές από µίσθωση κάθε είδους πράγµατος ή άλλου
προσοδοφόρου αντικειµένου ή από επίµορτη αγροληψία.
2. Διαφορές από οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία είναι οι
διαφορές ανάµεσα στους ιδιοκτήτες οριζοντίων ή καθέτων ιδιοκτησιών από τη σχέση της ιδιοκτησίας, καθώς
και οι διαφορές ανάµεσα στους διαχειριστές οριζόντιας
ή κάθετης ιδιοκτησίας και στους ιδιοκτήτες.
3. Εργατικές διαφορές είναι: α) οι διαφορές από παροχή εξαρτηµένης εργασίας ή και από οποιαδήποτε άλλη
αιτία µε αφορµή την παροχή της εργασίας αυτής µεταξύ
των εργαζοµένων ή των διαδόχων τους ή εκείνων που
κατά το νόµο έχουν δικαίωµα από την παροχή εργασίας
τους και των εργοδοτών ή των διαδόχων τους, β) οι διαφορές από την παροχή εξαρτηµένης εργασίας ή και από
οποιαδήποτε άλλη αιτία µε αφορµή την παροχή της εργασίας αυτής µεταξύ εκείνων που εργάζονται µαζί στον
ίδιο εργοδότη, γ) οι διαφορές από συλλογική σύµβαση
εργασίας ή από διατάξεις που εξοµοιώνονται προς διατάξεις συλλογικής σύµβασης µεταξύ εκείνων που υπάγονται στις διατάξεις αυτές ή µεταξύ αυτών και τρίτων,
δ) οι παρεµπίπτουσες αγωγές κατά δικονοµικών εγγυητών στις δίκες που αφορούν τις διαφορές των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παρούσας παραγράφου, καθώς και ε)
οι αγωγές κατά οµοδίκων των εναγοµένων στις δίκες
που αφορούν τις διαφορές των περιπτώσεων α΄ και β΄
της παρούσας παραγράφου, εφόσον εναχθούν από κοινού ή προσεπικληθούν.
4. Διαφορές επαγγελµατιών και οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης είναι: α) οι διαφορές µεταξύ επαγγελµατιών ή βιοτεχνών µεταξύ τους ή µεταξύ αυτών και των
πελατών τους, από την παροχή εργασίας ή ειδών που
αυτοί κατασκεύασαν και β) οι διαφορές µεταξύ οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης και των ασφαλισµένων
στους οργανισµούς αυτούς ή των διαδόχων τους ή εκείνων που κατά το νόµο έχουν δικαιώµατα από την ασφαλιστική σχέση.
5. Διαφορές από αµοιβές είναι: α) οι διαφορές για τις
αµοιβές, τις αποζηµιώσεις και τα έξοδα δικηγόρων, συµβολαιογράφων, άµισθων δικαστικών επιµελητών, γιατρών, οδοντογιατρών, κτηνιάτρων, διπλωµατούχων µαιών, µηχανικών και χηµικών διπλωµατούχων ανώτατων
και ανώτερων σχολών, νόµιµα διορισµένων µεσιτών ή
των καθολικών διαδόχων όλων αυτών και των πελατών
τους ή των καθολικών διαδόχων τους, όπως και αν χαρακτηρίζεται η µεταξύ τους σχέση και ανεξάρτητα από το
αν υπάρχει ή όχι συµφωνία για τον καθορισµό της αµοιβής ή τον τρόπο της καταβολής της, β) οι διαφορές για
τις αµοιβές, τις αποζηµιώσεις και τα έξοδα διαιτητών,
διαµεσολαβητών, εκτελεστών διαθήκης, κηδεµόνων
σχολάζουσας κληρονοµίας, διαχειριστών σε ιδιοκτησίες
κατ’ ορόφους ή διαχειριστών που διορίζονται από δικαστική αρχή, εκκαθαριστών εταιριών ή νοµικών προσώπων ή κληρονοµιών ή των καθολικών διαδόχων όλων αυτών και των προσώπων που έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν ή των καθολικών διαδόχων τους, ανεξάρτητα
από το αν υπάρχει ή όχι συµφωνία για τον καθορισµό
της αµοιβής ή τον τρόπο καταβολής της και γ) οι διαφο-

ρές για τις αµοιβές, τις αποζηµιώσεις και τα έξοδα των
µαρτύρων που εξετάσθηκαν ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου ή διαιτητών, όπως και των πραγµατογνωµόνων, διαιτητών πραγµατογνωµόνων, εκτιµητών, διερµηνέων, µεσεγγυούχων και φυλάκων, όπως και αν διορίσθηκαν ή των καθολικών διαδόχων όλων αυτών και των
προσώπων που έχουν την υποχρέωση καταβολής ή των
καθολικών διαδόχων τους.
6. Διαφορές για ζηµίες από αυτοκίνητα είναι οι διαφορές που αφορούν απαιτήσεις αποζηµίωσης οποιασδήποτε µορφής για ζηµίες που έχουν προκληθεί από αυτοκίνητο µεταξύ των δικαιούχων ή των διαδόχων τους και εκείνων που έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν αποζηµίωση ή των διαδόχων τους, όπως και απαιτήσεις από
σύµβαση ασφάλισης αυτοκινήτου µεταξύ των ασφαλιστικών εταιριών και των ασφαλισµένων ή των διαδόχων
τους.
7. Διαφορές από δηµοσιεύµατα ή ραδιοτηλεοπτικές
εκποµπές είναι οι κάθε φύσεως διαφορές που αφορούν
σε αποζηµιώσεις οποιασδήποτε µορφής περιουσιακής
ζηµίας ή ηθικής βλάβης, που προκλήθηκε δια του τύπου
ή µε ραδιοφωνικές ή τηλεοπτικές εκποµπές, ή µέσω διαδικτύου και γενικά κάθε άλλο σύγχρονο µέσο διάδοσης
πληροφοριών και ειδήσεων όπως και οι συναφείς προς
αυτές αξιώσεις προστασίας της προσωπικότητας των
προσβληθέντων.
8. Διαφορές από πιστωτικούς τίτλους είναι οι διαφορές από συναλλαγµατικές, γραµµάτια εις διαταγήν, επιταγές, ανώνυµες οµολογίες και τοκοµερίδια οµολογιακών δανείων, αποθετήρια, ενεχυρόγραφα και πιστωτικούς γενικά τίτλους για πληρωµή υποχρεώσεων, οι οποίες προκύπτουν άµεσα από τον τίτλο και αφορούν τους
δικαιούχους και τους υποχρέους ή τους καθολικούς διαδόχους τους.
ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΣΘΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
Άρθρο 615
Το δικαστήριο δικαιούται να ορίσει προθεσµία για την
παράδοση ή την απόδοση της χρήσης του µισθίου έως
τριάντα (30) ηµέρες από τη δηµοσίευση της απόφασης.
Άρθρο 616
Αποφάσεις που αφορούν την απόδοση της χρήσης µισθίου ακινήτου εκτελούνται και κατά των υποµισθωτών,
καθώς και κατά οποιουδήποτε αντλεί τα δικαιώµατά του
από το µισθωτή ή κατέχει το µίσθιο για αυτόν.
Άρθρο 617
1. Αν εξαφανισθεί απόφαση που διατάσσει παράδοση
ή απόδοση της χρήσης µισθίου και η απόφαση έχει εκτελεσθεί, εκείνος κατά του οποίου έγινε η εκτέλεση, δικαιούται να ζητήσει την επανεγκατάστασή του στο µίσθιο.
2. Η επανεγκατάσταση µπορεί να ζητηθεί µε αίτηση
που υποβάλλεται και µε τις προτάσεις στο δικαστήριο
που εξαφάνισε την απόφαση ως το τέλος της συζήτησης
στο ακροατήριο ή µε αγωγή που απευθύνεται προς τον
ειρηνοδίκη και δικάζεται κατά την παρούσα διαδικασία, η
απόφαση όµως του ειρηνοδίκη δεν προσβάλλεται µε κανένα ένδικο µέσο. Η αγωγή πρέπει να ασκηθεί µέσα σε

624
τρεις (3) µήνες από την ηµέρα που η απόφαση, η οποία
εξαφάνισε την απόφαση που διατάσσει την παράδοση ή
απόδοση της χρήσης µισθίου, έγινε αµετάκλητη.
3. Η απόφαση που διατάσσει την επανεγκατάσταση εκτελείται και κατά οποιουδήποτε αντλεί τα δικαιώµατά
του από εκείνον κατά του οποίου διατάχθηκε η επανεγκατάσταση.

την έκδοση αµετάκλητης απόφασης υπέρ διαδίκου, εφόσον είναι µέλος τους ή µέλος κάποιας από τις οργανώσεις που αποτελούν την ένωση, 3) να παρέµβουν σε κάθε δίκη που αφορά την ερµηνεία ή την εφαρµογή συλλογικής σύµβασης εργασίας στην οποία µετέχουν ή διάταξης που εξοµοιώνεται προς τις διατάξεις τέτοιας συλλογικής σύµβασης, για την προστασία του συλλογικού συµφέροντος που παρουσιάζει η έκβαση της δίκης.

Άρθρο 618
Η καταβολή ενώπιον του ειρηνοδικείου ή του µονοµελούς πρωτοδικείου έως το τέλος της συζήτησης στο ακροατήριο όλων των ληξιπρόθεσµων µισθωµάτων που οφείλονται έως την ηµέρα της συζήτησης και των δικαστικών εξόδων που ορίζονται αµέσως από το δικαστή, καταργεί τη δίκη για την απόδοση της χρήσης του µισθίου
για καθυστέρηση µισθωµάτων από δυστροπία. Η διάταξη
αυτή δεν εφαρµόζεται, αν υπάρχει επανειληµµένη καθυστέρηση από δυστροπία.
Άρθρο 619
Η άσκηση αγωγής για την απόδοση της χρήσης µισθίου ισχύει ως καταγγελία της σύµβασης, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του ουσιαστικού δικαίου.
Άρθρο 620
Οι τελεσίδικες αποφάσεις για τις διαφορές του άρθρου 17 παρ. 3 αποτελούν δεδικασµένο.
ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
Άρθρο 621
1. Οι διαφορές που αναφέρονται στο άρθρο 614 αριθµ.
3 µπορεί να εισαχθούν και στο δικαστήριο του τόπου όπου ο εργαζόµενος παρέχει ή, σε περίπτωση λύσης της
σχέσης, παρείχε την εργασία του κατά τον αµέσως πριν
από τη λήξη χρόνο.
2. Στις διαφορές που αναφέρονται στην παράγραφο 1,
µπορούν να εναγάγουν ή να εναχθούν µαζί περισσότεροι εργαζόµενοι και όταν τα δικαιώµατα ή οι υποχρεώσεις τους προέρχονται µόνο από την ίδια νοµική αιτία.
Στις διαφορές που αναφέρονται στην παράγραφο 1, αν
κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο δεν εµφανιστεί κάποιος διάδικος ή εµφανιστεί και δεν λάβει νόµιµα µέρος στη
συζήτηση, η διαδικασία προχωρεί σαν να ήταν παρόντες
όλοι οι διάδικοι.

ΤΙΤΛΟΣ ΙV
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ
Άρθρο 622Α
1. Διαφορές για τις αµοιβές, τις αποζηµιώσεις και τα έξοδα δικηγόρων, συµβολαιογράφων, και άµισθων δικαστικών επιµελητών µπορούν να εισαχθούν και στο δικαστήριο του τόπου όπου είναι διορισµένοι.
2. Διαφορές για τις αµοιβές, τις αποζηµιώσεις και τα έξοδα γιατρών, οδοντογιατρών, κτηνιάτρων, µηχανικών
και χηµικών διπλωµατούχων ανώτατων και ανώτερων
σχολών και νόµιµα διορισµένων µεσιτών, µπορούν να εισαχθούν και στο δικαστήριο του τόπου όπου ασκούν το
επάγγελµά τους.
3. Διαφορές για τις αµοιβές, τις αποζηµιώσεις και τα έξοδα διαιτητών, διαµεσολαβητών και διαιτητών πραγµατογνωµόνων µπορούν να εισαχθούν και στο δικαστήριο
του τόπου όπου έχει διεξαχθεί η διαιτησία, η διαµεσολάβηση ή η διαιτητική πραγµατογνωµοσύνη.
4. Διαφορές για τις αµοιβές, τις αποζηµιώσεις και τα έξοδα εκτελεστών διαθήκης, εκκαθαριστών κληρονοµίας
και κηδεµόνων σχολάζουσας κληρονοµίας µπορούν να
εισαχθούν και στο δικαστήριο της κληρονοµίας.
5. Διαφορές για τις αµοιβές, τις αποζηµιώσεις και τα έξοδα των µαρτύρων που εξετάσθηκαν και των διερµηνέων που διορίσθηκαν από δικαστήρια ή διαιτητές υπάγονται και στο ειρηνοδικείο της έδρας του δικαστηρίου από
το οποίο εξετάσθηκαν ή διορίσθηκαν ή στο οποίο έχει
κατατεθεί η διαιτητική απόφαση.
6. Διαφορές για τις αµοιβές, τις αποζηµιώσεις και τα έξοδα των πραγµατογνωµόνων που διορίσθηκαν από δικαστήρια ή από διαιτητές υπάγονται και στο ειρηνοδικείο ή το µονοµελές πρωτοδικείο της έδρας του δικαστηρίου το οποίο τους διόρισε ή στο οποίο κατέθεσαν τη
διαιτητική απόφαση.
ΤΙΤΛΟΣ V
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ
Άρθρο 622Β

Άρθρο 622
1. Στις διαφορές που αναφέρονται στο προηγούµενο
άρθρο, αναγνωρισµένα επαγγελµατικά σωµατεία εργαζοµένων ή εργοδοτών, αναγνωρισµένες ενώσεις τους ή
επιµελητήρια έχουν το δικαίωµα: 1) να ασκούν υπέρ των
µελών τους τα δικαιώµατα που απορρέουν από συλλογική σύµβαση ή άλλες διατάξεις που εξοµοιώνονται προς
διατάξεις συλλογικής σύµβασης, εκτός αν τα µέλη έχουν ρητώς εκδηλώσει την αντίθεσή τους· έχουν πάντως το δικαίωµα να παρέµβουν, 2) να παρέµβουν µέχρι

1. Οι διαφορές του άρθρου 614 αριθµ. 8 υπάγονται
στην αρµοδιότητα του ειρηνοδικείου εφόσον η αξία του
αντικειµένου της διαφοράς δεν υπερβαίνει το ποσό των
είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ και στην αρµοδιότητα του
µονοµελούς πρωτοδικείου αν υπερβαίνει το ποσό αυτό.
2. Το αργότερο κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο
πρέπει να προσάγονται υποχρεωτικά οι πιστωτικοί τίτλοι, διαφορετικά η αγωγή απορρίπτεται αυτεπαγγέλτως
ως απαράδεκτη.
3. Στις διαφορές της παραγράφου 1 άσκηση ανταγω-
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γής δεν επιτρέπεται και αν ασκηθεί απορρίπτεται αυτεπαγγέλτως ως απαράδεκτη, εκτός αν η ανταγωγή είναι
συναφής µε την κύρια αγωγή.
4. Η απόφαση που δέχεται ή απορρίπτει την αγωγή
µπορεί να προσβληθεί µε ένδικα µέσα, εκτός από ανακοπή ερηµοδικίας.

καίωµα: α) να καλεί τον αιτούντα για να του δώσει εξηγήσεις σχετικά µε την αίτηση, β) να υποδείξει στον αιτούντα τις αναγκαίες συµπληρώσεις ή διορθώσεις της
αίτησης, γ) αν ο αιτών επικαλείται ιδιωτικά έγγραφα, να
ζητεί βεβαίωση της υπογραφής από συµβολαιογράφο ή
µάρτυρες που εξετάζονται ενώπιόν του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΔΙΑΤΑΓΕΣ

Άρθρο 628

ΤΙΤΛΟΣ Ι
ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Άρθρο 623
Κατά τις διατάξεις των άρθρων 624 έως 636 µπορεί να
ζητηθεί η έκδοση διαταγής πληρωµής για χρηµατικές απαιτήσεις ή απαιτήσεις παροχής χρεογράφων, εφόσον
πρόκειται για ιδιωτικού δικαίου διαφορά και η απαίτηση,
καθώς και το οφειλόµενο ποσό αποδεικνύονται µε δηµόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο, ή µε απόφαση ασφαλιστικών µέτρων, η οποία εκδόθηκε µετά από οµολογία ή αποδοχή
της αίτησης του οφειλέτη.
Άρθρο 624
1. Η έκδοση διαταγής πληρωµής µπορεί να ζητηθεί µόνον αν η απαίτηση δεν εξαρτάται από αίρεση, προθεσµία, όρο ή αντιπαροχή και το ποσό χρηµάτων ή χρεογράφων που οφείλεται είναι ορισµένο.
2. Δεν είναι δυνατόν να εκδοθεί διαταγή πληρωµής,
και αν εκδοθεί είναι άκυρη, αν η επίδοσή της πρέπει να
γίνει σε πρόσωπο που η διαµονή του είναι άγνωστη, εκτός αν έχει αντίκλητο νόµιµα διορισµένο, σύµφωνα µε
το άρθρο 142 ΚΠολΔ.
Άρθρο 625
Αρµόδιος να εκδώσει διαταγή πληρωµής είναι για απαίτηση της αρµοδιότητας του ειρηνοδικείου ο ειρηνοδίκης και για κάθε άλλη απαίτηση ο δικαστής του µονοµελούς πρωτοδικείου. Για την έκδοση διαταγής πληρωµής
δεν γίνεται συζήτηση στο ακροατήριο.
Άρθρο 626
1. Η διαταγή πληρωµής εκδίδεται ύστερα από αίτηση
του δικαιούχου της απαίτησης. Η αίτηση κατατίθεται στη
γραµµατεία του δικαστηρίου και συντάσσεται κάτω από
αυτήν έκθεση.
2. Η αίτηση πρέπει να περιέχει: α) όσα ορίζουν τα άρθρα 117 ή 118 και η παράγραφος 1 του άρθρου 119, β)
αίτηση για την έκδοση διαταγής πληρωµής και γ) την απαίτηση και το ακριβές ποσό των χρηµάτων ή των χρεογράφων µε τους τυχόν οφειλόµενους τόκους των οποίων ζητείται η καταβολή.
3. Στην αίτηση πρέπει να αναφέρονται και να επισυνάπτονται και όλα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η απαίτηση και το ποσό της.
Άρθρο 627
Ο δικαστής αποφασίζει το ταχύτερο σχετικά µε την αίτηση, χωρίς να καλέσει τον οφειλέτη, έχει όµως το δι-

1. Ο δικαστής απορρίπτει την αίτηση: α) αν δεν συντρέχουν οι νόµιµες προϋποθέσεις για την έκδοση διαταγής πληρωµής, β) αν ο αιτών δεν δίνει τις εξηγήσεις
που του ζήτησε ή αρνείται να συµµορφωθεί προς τις υποδείξεις για τη συµπλήρωση ή διόρθωση της αίτησής
του ή για τη βεβαίωση των υπογραφών ιδιωτικών εγγράφων.
2. Η απόρριψη σηµειώνεται κάτω από την αίτηση και αναφέρεται µε συντοµία ο λόγος της απόρριψης.
3. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης δεν αποκλείεται η άσκηση αγωγής ή η υποβολή νέας αίτησης.
Άρθρο 629
Ο δικαστής δέχεται την αίτηση κατά το µέρος που κατά την κρίση του είναι νοµικά και πραγµατικά βάσιµη,
διατάσσει τον οφειλέτη να πληρώσει το οφειλόµενο ποσό και τον καταδικάζει στη δικαστική δαπάνη. Κατά το
µέρος που η αίτηση απορρίπτεται, εφαρµόζεται η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 628.
Άρθρο 630
Η διαταγή πληρωµής καταρτίζεται εγγράφως και πρέπει να περιέχει: α) το ονοµατεπώνυµο του δικαστή που
εκδίδει τη διαταγή πληρωµής, β) το ονοµατεπώνυµο, το
πατρώνυµο, την κατοικία, τη διεύθυνση, καθώς και τον αριθµό φορολογικού µητρώου εκείνου που ζήτησε την έκδοση της διαταγής και αν πρόκειται για νοµικό πρόσωπο
την επωνυµία, τη διεύθυνση της έδρας του και τον αριθµό φορολογικού µητρώου γ) το ονοµατεπώνυµο, το πατρώνυµο, την κατοικία, τη διεύθυνση, καθώς και αν αυτό
είναι εφικτό τον αριθµό φορολογικού µητρώου εκείνου
κατά του οποίου στρέφεται η αίτηση και αν πρόκειται για
νοµικό πρόσωπο την επωνυµία, τη διεύθυνση της έδρας
του, καθώς και αν αυτό είναι εφικτό τον αριθµό φορολογικού του µητρώου, δ) την αιτία της πληρωµής, ε) το ποσό των χρηµάτων ή των χρεογράφων που πρέπει να καταβληθεί, στ) διαταγή πληρωµής, ζ) υπόµνηση σε εκείνον κατά του οποίου στρέφεται ότι έχει το δικαίωµα να
ασκήσει ανακοπή µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στο
άρθρο 636 και η) υπογραφή του δικαστή.
Άρθρο 630Α
Η διαταγή πληρωµής επιδίδεται σε εκείνον κατά του οποίου στρέφεται µέσα σε προθεσµία δύο (2) µηνών από
την έκδοσή της. Αν η επίδοση δεν γίνει µέσα στην προθεσµία του προηγούµενου εδαφίου, η διαταγή πληρωµής
παύει αυτοδικαίως να ισχύει. Μέσα στην ίδια προθεσµία
αντίγραφο της σχετικής έκθεσης επίδοσης κατατίθεται
στη γραµµατεία του δικαστηρίου, ο δικαστής του οποίου
εξέδωσε τη διαταγή πληρωµής. Ο αρµόδιος γραµµατέας
υποχρεούται να καταχωρίσει τη χρονολογία της επίδοσης στο οικείο βιβλίο δηµοσιεύσεων.
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Άρθρο 631

Άρθρο 633

Η διαταγή πληρωµής αποτελεί τίτλο εκτελεστό. Κατ’
εξαίρεση αναστέλλεται η εκτελεστότητα διαταγής πληρωµής που εκδόθηκε κατά προσώπου µε άγνωστη διαµονή ή µε διαµονή ή έδρα στο εξωτερικό όσο διαρκεί η
προθεσµία για την άσκηση ανακοπής σύµφωνα µε το άρθρο 632, επιτρέπεται όµως να ληφθούν ασφαλιστικά µέτρα σύµφωνα µε το άρθρο 724.

1. Αν η ανακοπή έχει ασκηθεί εµπρόθεσµα και νόµιµα
και οι λόγοι της είναι νόµιµοι και βάσιµοι, το δικαστήριο
ακυρώνει τη διαταγή πληρωµής. Διαφορετικά απορρίπτει
την ανακοπή και επικυρώνει τη διαταγή πληρωµής.
2. Αν δεν έχει ασκηθεί εµπρόθεσµα ανακοπή, εκείνος
υπέρ του οποίου έχει εκδοθεί η διαταγή πληρωµής µπορεί να επιδώσει πάλι τη διαταγή στον οφειλέτη, ο οποίος
έχει το δικαίωµα να ασκήσει την ανακοπή µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) εργασίµων ηµερών από τη νέα επίδοση. Στην περίπτωση αυτή δεν χορηγείται η αναστολή εκτέλεσης που προβλέπεται από την παράγραφο 3
του προηγούµενου άρθρου. Αν περάσει άπρακτη και η
παραπάνω προθεσµία, η διαταγή πληρωµής αποκτά δύναµη δεδικασµένου και είναι δυνατό να προσβληθεί µόνο µε αναψηλάφηση.

Άρθρο 632
1. Ο οφειλέτης κατά του οποίου στρέφεται η διαταγή
πληρωµής έχει το δικαίωµα να ασκήσει ανακοπή, η οποία
απευθύνεται στο καθ’ ύλην αρµόδιο Δικαστήριο του τόπου έκδοσης της διαταγής πληρωµής. Αντίγραφα των
εγγράφων τα οποία αποδεικνύουν την απαίτηση παραµένουν στη γραµµατεία του δικαστηρίου µέχρι την πάροδο
της προθεσµίας για την άσκηση ανακοπής κατά την παρούσα παράγραφο.
2. Η προθεσµία για την άσκηση της ανακοπής είναι δεκαπέντε (15) εργάσιµες ηµέρες αν η διαταγή πληρωµής
έχει εκδοθεί κατά προσώπου που έχει την διαµονή ή την
έδρα του στην Ελλάδα και τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες αν η διαταγή πληρωµής έχει εκδοθεί κατά προσώπου που έχει τη διαµονή ή την έδρα του στο εξωτερικό ή
η διαµονή του είναι άγνωστη. Η ανακοπή εκδικάζεται κατά τη διαδικασία των περιουσιακών διαφορών των άρθρων 614 επ..
3. Με την επιφύλαξη του άρθρου 631 η άσκηση της ανακοπής δεν αναστέλλει την εκτέλεση της διαταγής
πληρωµής. Το δικαστήριο όµως, ο δικαστής του οποίου
εξέδωσε τη διαταγή πληρωµής, µπορεί, κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ., να χορηγήσει αναστολή µε ή
και χωρίς εγγύηση, ώσπου να εκδοθεί οριστική απόφαση
για την ασκηθείσα ανακοπή. Η αναστολή αυτή δεν εµποδίζει την λήψη ασφαλιστικών µέτρων σύµφωνα µε το άρθρο 724.
4. Αν ασκηθεί εµπρόθεσµα έφεση κατά της οριστικής
απόφασης, το δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση
που προσβάλλεται µπορεί, δικάζοντας κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ., έως τη συζήτηση της έφεσης,
µετά από αίτηση του οφειλέτη, και εφόσον πιθανολογείται η ευδοκίµηση της έφεσης, να αναστείλει ολικά ή εν
µέρει την εκτέλεση, ώσπου να εκδοθεί οριστική απόφαση, µε τον όρο να δοθεί εγγύηση, η οποία ορίζεται από
την απόφαση που διατάσσει την αναστολή ή και χωρίς
εγγύηση. Με τις ίδιες προϋποθέσεις το δικαστήριο που
δικάζει την έφεση µπορεί, σε κάθε στάση της δίκης, ύστερα από αίτηση του οφειλέτη η οποία υποβάλλεται µε
το δικόγραφο της έφεσης ή µε τις προτάσεις, να αναστείλει την εκτέλεση σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο.
5. Η δυνατότητα αναστολής της εκτέλεσης κατά την
παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου παρέχεται και στην
περίπτωση που δεν είχε χορηγηθεί αναστολή της εκτέλεσης σύµφωνα µε την παράγραφο 3.
6. Με την ανακοπή κατά της διαταγής πληρωµής µπορεί να σωρευθεί και αίτηµα ακυρώσεως των πράξεων εκτελέσεως, οι οποίες ενεργούνται µε βάση αυτήν, αν συντρέχουν και οι προϋποθέσεις του άρθρου 218 ΚΠολΔ.
7. Αν ο ανακόπτων δεν λάβει µέρος κανονικά στη δίκη,
το δικαστήριο συζητεί την υπόθεση χωρίς αυτόν και απορρίπτει την ανακοπή.

Άρθρο 634
1. Η επίδοση διαταγής πληρωµής διακόπτει την παραγραφή και την αποσβεστική προθεσµία.
2. Αν ακυρωθεί η διαταγή πληρωµής, η παραγραφή ή η
αποσβεστική προθεσµία θεωρείται ότι έχει ανασταλεί από την επίδοση της διαταγής πληρωµής ώσπου να εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση για την ανακοπή.
Άρθρο 635
Η επίδοση της ανακοπής των άρθρων 632 και 633 και
των αιτήσεων αναστολής του άρθρου 632 µπορεί να γίνει είτε στον δικηγόρο που υπέγραψε την αίτηση για την
έκδοση της διαταγής πληρωµής είτε στη διεύθυνση εκείνου κατά του οποίου στρέφονται, η οποία αναφέρεται
στη διαταγή πληρωµής, εκτός αν γνωστοποιηθεί µε δικόγραφο µεταβολή που τυχόν έχει επέλθει.
Άρθρο 636
Σε περίπτωση επίδοσης στο εξωτερικό, για την έναρξη
της προθεσµίας ανακοπής των άρθρων 632 και 633 παράγραφος 2, η επίδοση θεωρείται ότι συντελέσθηκε κατά τον χρόνο που προβλέπει το δίκαιο του κράτους της
διαµονής του παραλήπτη ή κατά τον χρόνο της πραγµατικής παραλαβής, η οποία αποδεικνύεται µε έγγραφο ή
δικαστική οµολογία.
ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ
ΔΙΑΤΑΓΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥ
Άρθρο 637
Κατά τις διατάξεις των άρθρων 638 έως 645, στην περίπτωση καθυστέρησης του µισθώµατος από δυστροπία,
µπορεί να ζητηθεί η έκδοση διαταγής απόδοσης της χρήσης µισθίου ακινήτου, αν η έναρξη της µίσθωσης αποδεικνύεται εγγράφως, και εφόσον έχει επιδοθεί έγγραφη όχληση µε δικαστικό επιµελητή δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την κατάθεση της αίτησης. Η καταβολή των µισθωµάτων εντός του δεκαπενθήµερου, αποδεικνυόµενη εγγράφως, αποκλείει την έκδοση διαταγής απόδοσης της χρήσης του µισθίου, εκτός αν υπάρχει
επανειληµµένη καθυστέρηση από δυστροπία. Επίδοση
έγγραφης όχλησης απαιτείται µόνο την πρώτη φορά.
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Άρθρο 638
Αρµόδιος για την έκδοση της διαταγής απόδοσης της
χρήσης του µισθίου είναι ο ειρηνοδίκης στις περιπτώσεις
που αυτός έχει αρµοδιότητα κατά το άρθρο 14 παράγραφος 1 περίπτωση β΄ και ο δικαστής του µονοµελούς
πρωτοδικείου σε κάθε άλλη περίπτωση. Η αίτηση υποβάλλεται στο κατά το άρθρο 29 κατά τόπο αρµόδιο δικαστήριο.
Άρθρο 639
1. Η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 626 εφαρµόζεται αναλόγως.
2. Η αίτηση πρέπει να περιλαµβάνει, εκτός από τα
στοιχεία του άρθρου 117 ή 118, και εκείνα της παραγράφου 1 του άρθρου 119, καθώς και: α) αίτηµα να εκδοθεί
διαταγή απόδοσης της χρήσης του µισθίου ακινήτου και
µνεία του τόπου όπου βρίσκεται µε περιγραφή του, β) επίκληση του εγγράφου από το οποίο αποδεικνύεται η µίσθωση, γ) επίκληση της κατά το άρθρο 637 ΚΠολΔ περίπτωσης σύµφωνα µε την οποία ζητείται η απόδοση της
χρήσης του µισθίου µε µνεία των αναγκαίων περιστατικών, καθώς και της έκθεσης επίδοσης.
3. Στην αίτηση επισυνάπτεται το έγγραφο από το οποίο αποδεικνύεται η µίσθωση, η έκθεση επίδοσης της όχλησης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο. Ο δικαστής µπορεί να καλέσει τον αιτούντα να βεβαιώσει και ενόρκως τα περιστατικά που απαιτούνται για την έκδοση
της διαταγής.
4. Η διάταξη του άρθρου 627 εφαρµόζεται αναλόγως.

3. Η διαταγή αποτελεί τίτλο εκτελεστό. Η εκτέλεση
µπορεί να πραγµατοποιηθεί αφού παρέλθουν είκοσι (20)
ηµέρες από την επίδοσή αντιγράφου εξ απογράφου µε
επιταγή προς εκτέλεση, χωρίς να απαιτείται προηγούµενη επίδοση αντιγράφου της. Η διαταγή εκτελείται και κατά των προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 616.
Άρθρο 641
1. Ο δικαστής απορρίπτει την αίτηση: α) αν δεν συντρέχουν οι απαιτούµενες προϋποθέσεις για την έκδοσή
της και β) αν ο αιτών δεν δίνει τις τυχόν ζητούµενες από
αυτόν εξηγήσεις ή δεν προβαίνει στις υποδεικνυόµενες
συµπληρώσεις ή διορθώσεις της αίτησης ή δεν παρέχει
τις τυχόν ζητούµενες από αυτόν βεβαιώσεις της υπογραφής ιδιωτικών εγγράφων ή αν, µολονότι έχει κληθεί
να βεβαιώσει ενόρκως τα κατά το άρθρο 639 περιστατικά, δεν προβαίνει στη βεβαίωση αυτή.
2. Η απόρριψη της αίτησης σηµειώνεται κάτω από την
αίτηση µε σύντοµη έκθεση του λόγου.
3. Η απόρριψη της αίτησης δεν εµποδίζει την υποβολή
νέας ούτε την άσκηση αγωγής.
Άρθρο 642
Ο καθ’ ου η διαταγή δικαιούται να ασκήσει ανακοπή ενώπιον του καθ’ ύλην αρµοδίου για την εκδίκαση της αγωγής απόδοσης του µισθίου δικαστηρίου, µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) εργάσιµων ηµερών από την επίδοση της διαταγής. Η ανακοπή εκδικάζεται ως µισθωτική
διαφορά.

Άρθρο 640

Άρθρο 643

1. Αν η αίτηση είναι νόµιµη και τα απαιτούµενα σε κάθε περίπτωση περιστατικά αποδεικνύονται εγγράφως, ο
δικαστής εκδίδει διαταγή µε την οποία υποχρεώνει τον
καθ’ ου να αποδώσει στον αιτούντα τη χρήση του µισθίου και τον καταδικάζει στα δικαστικά έξοδα.
2. Η διαταγή καταρτίζεται εγγράφως και περιέχει:
α) το ονοµατεπώνυµο του δικαστή που την εκδίδει, β)
το ονοµατεπώνυµο, το πατρώνυµο, την κατοικία, τη διεύθυνση, καθώς και τον αριθµό φορολογικού µητρώου εκείνου που ζήτησε την έκδοση της διαταγής και αν πρόκειται για νοµικό πρόσωπο την επωνυµία, τη διεύθυνση
της έδρας του και τον αριθµό φορολογικού µητρώου γ)
το ονοµατεπώνυµο, το πατρώνυµο, την κατοικία, τη διεύθυνση, καθώς και αν αυτό είναι εφικτό τον αριθµό φορολογικού µητρώου εκείνου κατά του οποίου στρέφεται η
αίτηση και αν πρόκειται για νοµικό πρόσωπο την επωνυµία, τη διεύθυνση της έδρας του, καθώς και αν αυτό είναι
εφικτό τον αριθµό φορολογικού µητρώου, δ) περιγραφή
του µισθίου, ε) την αιτία της απόδοσης µε έκθεση των αναγκαίων περιστατικών και µνεία της έκθεσης επίδοσης
της όχλησης, στ) διαταγή απόδοσης της χρήσης του µισθίου, ζ) υπόµνηση στον καθ’ ου ότι η διαταγή αποτελεί
τίτλο εκτελεστό που µπορεί να εκτελεστεί µετά την πάροδο είκοσι (20) ηµερών από την προς αυτόν επίδοση
και ότι δικαιούται να ασκήσει κατ’ αυτής ανακοπή µέσα
σε προθεσµία δεκαπέντε (15) εργάσιµων ηµερών από
την επίδοση και ζ) υπογραφή του δικαστή που την εξέδωσε.

Η άσκηση της ανακοπής δεν αναστέλλει την εκτέλεση
της διαταγής. Ο δικαστής όµως που την εξέδωσε µπορεί,
ύστερα από αίτηση του ανακόπτοντος, η οποία εκδικάζεται κατά τα άρθρα 686 επ., να χορηγήσει αναστολή, είτε
µε εγγυοδοσία υπέρ του καθ’ ου η ανακοπή είτε χωρίς
εγγυοδοσία, έως την έκδοση οριστικής απόφασης επί
της ανακοπής.
Άρθρο 644
1. Αν η ανακοπή ασκήθηκε νόµιµα και εµπρόθεσµα και
οι λόγοι της είναι νόµιµοι και βάσιµοι, το δικαστήριο ακυρώνει τη διαταγή απόδοσης της χρήσης του µισθίου, διαφορετικά απορρίπτει την ανακοπή και επικυρώνει τη διαταγή.
2. Η διάταξη του άρθρου 634 εφαρµόζεται αναλόγως.
Άρθρο 645
Στην αίτηση για την έκδοση διαταγής απόδοσης της
χρήσης µισθίου µπορεί να σωρευτεί και αίτηµα καταβολής των οφειλόµενων µισθωµάτων, κοινόχρηστων δαπανών, τελών και λογαριασµών κοινής ωφέλειας, εφόσον
το ύψος τους αποδεικνύεται από δηµόσια ή ιδιωτικά έγγραφα, ιδίως λογαριασµούς κοινοχρήστων και οργανισµών κοινής ωφέλειας. Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 638 έως 645,
624, 626 παρ. 2 και 3, 630 στοιχ. γ, δ και ε και 634.»
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Άρθρο πέµπτο
1. Από το ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ (ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ,
άρθρα 682 έως 738) του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας
καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 696 παρ. 2, 729Α
και 736.
2. Από το ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ (ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ,
άρθρα 682 έως 738) του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας αντικαθίστανται οι διατάξεις των άρθρων 682 παρ. 1, 686
παρ. 1, 4, 5 και 6, 689, 690 παρ. 1, 691, 693, 697, 700
παρ. 3, 702 παρ. 3, 724, 727, 729 παρ. 5, 730 παρ. 3 και
734 παρ. 3 και 5 ως εξής:
«Άρθρο 682
1. Κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 683 έως 703
τα δικαστήρια, σε επείγουσες περιπτώσεις ή για να αποτραπεί επικείµενος κίνδυνος, µπορούν να διατάζουν ασφαλιστικά µέτρα για την εξασφάλιση ή διατήρηση ενός
δικαιώµατος ή τη ρύθµιση µιας κατάστασης και να τα µεταρρυθµίζουν ή να τα ανακαλούν. Το δικαίωµα είναι δυνατό να εξαρτάται από αίρεση ή προθεσµία ή να αφορά
µέλλουσα απαίτηση.
Άρθρο 686
1. Η αίτηση πρέπει να κατατεθεί στη γραµµατεία του
δικαστηρίου.
4. Η γνωστοποίηση γίνεται µε επίδοση εγγράφου που
εκδίδεται από τη γραµµατεία του δικαστηρίου, στο οποίο
αναγράφεται ο τόπος, η ηµέρα και η ώρα της συζήτησης
ή µε τηλεγραφική ή µε τηλεφωνική πρόσκληση της γραµµατείας του δικαστηρίου ή µε ηλεκτρονικά µέσα µε δαπάνες του αιτούντος. Ο δικαστής του µονοµελούς πρωτοδικείου ή ο ειρηνοδίκης µπορεί συγχρόνως µε την επίδοση της κλήσης να διατάξει και την επίδοση αντιγράφου της αίτησης.
5. Κατά τη συζήτηση της κύριας υπόθεσης η αίτηση
µπορεί να υποβληθεί και µε τις προτάσεις. Το πολυµελές
πρωτοδικείο δικάζει αίτηση ασφαλιστικών µέτρων µόνον
κατά τη συζήτηση της κύριας υπόθεσης.
6. Στη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων στο µονοµελές πρωτοδικείο ή στο ειρηνοδικείο η πρόσθετη παρέµβαση µπορεί να ασκηθεί και προφορικά.
Άρθρο 689
Η απόφαση ασφαλιστικών µέτρων κατά αλλοδαπού
δηµοσίου δεν εκτελείται χωρίς προηγούµενη άδεια του
Υπουργού Δικαιοσύνης, διαφορετικά η εκτέλεση είναι άκυρη.
Άρθρο 690
1. Σε υποθέσεις που αφορούν ασφαλιστικά µέτρα αρκεί η πιθανολόγηση των ισχυρισµών.

στην εξασφάλιση ή διατήρηση του οποίου αποβλέπει ή
την κατάσταση την οποία ρυθµίζει.
3. Η απόφαση του δικαστηρίου περιέχει συνοπτική αιτιολογία ως προς την ύπαρξη ή ανυπαρξία του επικαλούµενου δικαιώµατος και τη συνδροµή ή µη επικείµενου
κινδύνου ή επείγουσας περίπτωσης και δηµοσιεύεται σε
δηµόσια συνεδρίαση µετά την περάτωση της ακροαµατικής διαδικασίας και το αργότερο µέχρι και σαράντα οκτώ
(48) ώρες µετά τη συζήτηση, εκτός αν το δικαστήριο έχει
τάξει προθεσµία για την υποβολή σηµειωµάτων από
τους διαδίκους, οπότε το διάστηµα των σαράντα οκτώ
(48) ωρών υπολογίζεται από την παρέλευση αυτής της
προθεσµίας. Το διατακτικό της απόφασης καταχωρίζεται
κάτω από την αίτηση ή στα πρακτικά. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και αν για ειδικούς λόγους επιβάλλεται να επιφυλαχθεί το δικαστήριο να εκδώσει την απόφασή του σε
µεταγενέστερο χρόνο, αυτός που διευθύνει τη συζήτηση
έχει την υποχρέωση να γνωστοποιεί την ηµέρα και ώρα
που θα δηµοσιευθεί η απόφαση, µέσα σε αποκλειστική
προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από τη συζήτηση της αίτησης ή από το τέλος της προθεσµίας που έχει τυχόν τάξει το δικαστήριο για την υποβολή σηµειωµάτων από
τους διαδίκους. Μέσα στην ίδια προθεσµία ο δικαστής
που εκδίδει την απόφαση οφείλει να συντάξει, χρονολογήσει και υπογράψει το σύνολο των αποφάσεων επί των
υποθέσεων που συζητήθηκαν.
Άρθρο 693
1. Αν το ασφαλιστικό µέτρο έχει διαταχθεί πριν από
την άσκηση της αγωγής για την κύρια υπόθεση, ο δικαστής που το διατάσσει µπορεί να ορίσει, κατά την κρίση
του, προθεσµία για την άσκησή της, όχι όµως µικρότερη
από τριάντα (30) ηµέρες.
2. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία της παραγράφου
1 αίρεται αυτοδικαίως το ασφαλιστικό µέτρο, εκτός αν ο
αιτών µέσα στην προθεσµία αυτή επιδώσει διαταγή πληρωµής.
Άρθρο 697
Το αρµόδιο για την κύρια υπόθεση δικαστήριο όσο
διαρκεί η εκκρεµοδικία µπορεί, µε αίτηση του διαδίκου
που έχει έννοµο συµφέρον, η οποία υποβάλλεται και αυτοτελώς να µεταρρυθµίσει ή να ανακαλέσει ολικά ή εν
µέρει την απόφαση που δέχεται ή απορρίπτει αίτηση ασφαλιστικών µέτρων. Ο δικαστής, και στο πολυµελές
πρωτοδικείο, ο πρόεδρος, ορίζουν την δικάσιµο και την
προθεσµία κλήτευσης.
Άρθρο 700
3. Οι προσωρινές διαταγές που αναφέρονται στο άρθρο 691Α εκτελούνται µόλις καταχωριστούν, κάτω από
την αίτηση ή στα πρακτικά, µε βάση σηµείωση του δικαστή που τις εξέδωσε και, αν πρόκειται για πολυµελές δικαστήριο, του προέδρου του.

Άρθρο 691
Άρθρο 702
1. Το δικαστήριο µπορεί και αυτεπαγγέλτως να συγκεντρώσει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για το σχηµατισµό της κρίσης του.
2. Η απόφαση που διατάζει ασφαλιστικά µέτρα πρέπει
να ορίζει το ασφαλιστικό µέτρο, καθώς και το δικαίωµα,

3. Η εκτέλεση των αποφάσεων που διατάζουν ασφαλιστικά µέτρα, µπορεί, µε αίτηση εκείνου που έχει έννοµο
συµφέρον, να περιοριστεί σε ορισµένα περιουσιακά
στοιχεία, αν το δικαστήριο πιθανολογεί ότι τα στοιχεία
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αυτά είναι αρκετά για την εξασφάλιση ή τη διατήρηση
του δικαιώµατος.
Άρθρο 724
1. Ο δανειστής µπορεί µε βάση οριστική απόφαση, καθώς και µε διαταγή πληρωµής χρηµατικών απαιτήσεων
να ζητήσει εγγραφή προσηµείωσης υποθήκης και να επιβάλει συντηρητική κατάσχεση στα χέρια του οφειλέτη ή
τρίτου για το ποσό που επιδικάζεται µε την απόφαση ή
ορίζεται ότι πρέπει να καταβληθεί µε τη διαταγή πληρωµής.
2. Το δικαστήριο που εξέδωσε την οριστική απόφαση ή
τη διαταγή πληρωµής µπορεί µε αίτηση εκείνου κατά του
οποίου στρέφονται και κατά τη διαδικασία του άρθρου
702 παρ. 1, να αναστείλει ολικά ή εν µέρει την εκτέλεση
των ασφαλιστικών µέτρων που αναφέρονται στην παρ.
1, αν πιθανολογείται η εξόφληση ή η ανυπαρξία, ολική ή
εν µέρει, της απαίτησης για την οποία έχει εκδοθεί η οριστική απόφαση ή η διαταγή πληρωµής ή να περιορίσει
την εκτέλεση σε ορισµένα περιουσιακά στοιχεία, αν πιθανολογείται ότι τα στοιχεία αυτά είναι επαρκή για την
εξασφάλιση της απαίτησης.
Άρθρο 727
Τα άρθρα 709, 711, 713, 714, 715, 720, 721 και 722
παρ. 1 εφαρµόζονται και στη δικαστική µεσεγγύηση.
Άρθρο 729
5. Μέσα σε εξήντα (60) ηµέρες από τη επίδοση της απόφασης που επιδικάζει προσωρινά απαίτηση ή µεταρρυθµίζει προσωρινά απόφαση κατά το άρθρο 728 παρ. 2,
εκείνος υπέρ του οποίου έγινε η προσωρινή επιδίκαση ή
µεταρρύθµιση οφείλει να ασκήσει αγωγή για την απαίτηση που επιδικάστηκε ή για τη µεταρρύθµιση της απόφασης. Η απόφαση παύει αυτοδικαίως να ισχύει, αν περάσει άπρακτη η προθεσµία αυτή. Δεν απαιτείται να ασκηθεί αγωγή, αν αυτή έχει ασκηθεί.

δικαίωµα, µόλις κατατεθεί η αίτηση και ώσπου να εκδοθεί η απόφασή του, να εκδώσει και αυτεπαγγέλτως προσωρινή διαταγή, που καταχωρίζεται κάτω από την αίτηση ή στα πρακτικά, σχετικά µε τα µέτρα που πρέπει να
ληφθούν έως την έκδοση της απόφασής του για την εξασφάλιση ή τη διατήρηση του δικαιώµατος ή τη ρύθµιση
της κατάστασης.
2. Για την έκδοση προσωρινής διαταγής καλείται µε οποιονδήποτε τρόπο ο καθ’ ου η αίτηση, αν ο δικαστής
κρίνει αναγκαία την εµφάνισή του. Αν γίνει δεκτό το αίτηµα για έκδοση προσωρινής διαταγής η σχετική αίτηση
ασφαλιστικών µέτρων προσδιορίζεται για συζήτηση µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες. Αναβολή της συζήτησης δεν
επιτρέπεται, διαφορετικά παύει αυτοδικαίως η ισχύς της
προσωρινής διαταγής, εκτός αν αυτή παραταθεί από το
δικαστήριο που δικάζει την αίτηση. Σε κάθε περίπτωση ο
καθ’ ου η αίτηση διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει την ανάκληση της προσωρινής διαταγής.
3. Η αίτηση ασφαλιστικών µέτρων επί της οποίας εκδόθηκε προσωρινή διαταγή που έχει ως αντικείµενο την
απαγόρευση µεταβολής της πραγµατικής ή νοµικής κατάστασης ακινήτου ή πλοίου ή αεροσκάφους επιδίδεται
στην αρµόδια αρχή και εγγράφεται στο αντίστοιχο βιβλίο, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 713 και 714,
οι οποίες εφαρµόζονται αναλόγως.»
Άρθρο έκτο
1. Από το ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΤΟ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ, άρθρα 739 έως 866) του Κώδικα Πολιτικής
Δικονοµίας καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 755
και 756.
2. Από το ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΤΟ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ, άρθρα 739 έως 866) του Κώδικα Πολιτικής
Δικονοµίας αντικαθίστανται οι διατάξεις των άρθρων
740 παρ. 1, 747 παρ. 1, 748 παράγραφοι 1, 3 και 4, 749,
750, 751, 754, 759 παρ. 2, 776 παρ. 1, 782 παρ. 1, 786,
796 παρ. 4, 797, 798, 799, 800 παράγραφοι 1, 2, 4 και 5,
804 παρ. 1, 808 παρ. 3, 843 παρ. 2 και 851 παρ. 2 ως εξής:
«Άρθρο 740

Άρθρο 730
3. Το δικαστήριο που αναφέρεται στην παρ. 2 µπορεί
να επιτρέψει για την απόδοση και την κατάσχεση ακατάσχετων πραγµάτων και απαιτήσεων στο µέτρο που επιτρέπεται για απαιτήσεις διατροφής συζύγου.
Άρθρο 734
3. Κατά της απόφασης του ειρηνοδικείου επιτρέπεται
έφεση µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την επίδοσή της. Η
έφεση δικάζεται κατά την ίδια διαδικασία, εφαρµόζεται
όµως και το άρθρο 226.
5. Στα ασφαλιστικά µέτρα νοµής ή κατοχής δεν εφαρµόζονται τα άρθρα 696 παρ. 3 και 697 και ο ειρηνοδίκης
δικάζει µε τη σύµπραξη γραµµατέα που τηρεί πρακτικά.»
3. Στο ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ (ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ, άρθρα
682 έως 738) του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας εισάγονται οι νέες διατάξεις του άρθρου 691Α ως εξής:
«Άρθρο 691Α
1. Αν το δικαστήριο κρίνει ότι υπάρχει ανάγκη, έχει το

1. Στην αρµοδιότητα του µονοµελούς πρωτοδικείου υπάγονται οι υποθέσεις οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο
739, η θέση προσώπου σε ακούσια νοσηλεία, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του ουσιαστικού δικαίου, καθώς και η ανακοπή των άρθρων 787 του παρόντος και 82 ΑΚ. Εξαιρούνται οι υποθέσεις που αφορούν την υιοθεσία και την
ιατρικώς υποβοηθούµενη αναπαραγωγή, οι οποίες υπάγονται στην αρµοδιότητα των πολυµελών πρωτοδικείων
και εκείνες που από το νόµο υπάγονται στην αρµοδιότητα των ειρηνοδικείων.
Άρθρο 747
1. Η αίτηση ασκείται µε δικόγραφο που κατατίθεται
στη γραµµατεία του δικαστηρίου στο οποίο απευθύνεται.
Άρθρο 748
1. Η αίτηση υποβάλλεται χωρίς υπαίτια καθυστέρηση
από τη γραµµατεία στο δικαστήριο και αν πρόκειται για
πολυµελές πρωτοδικείο, στον πρόεδρο, για να ορίσει δικάσιµο. Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζεται το άρθρο
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226.
3. Ο δικαστής που είναι αρµόδιος κατά την παράγραφο
1 µπορεί να διατάξει την κλήτευση τρίτων που έχουν έννοµο συµφέρον από τη δίκη. Η κλήτευση γίνεται µε κοινοποίηση αντιγράφου της αίτησης στο οποίο σηµειώνεται ο προσδιορισµός της δικασίµου.
4. Ο δικαστής ορίζει την προθεσµία που κατά την κρίση
του απαιτείται για τις κοινοποιήσεις που αναφέρονται
στις παραγράφους 2 και 3.
Άρθρο 749
Οι διατάξεις για τη διαµεσολάβηση και την απόπειρα
συµβιβασµού δεν εφαρµόζονται.
Άρθρο 750
Ο εισαγγελέας πρωτοδικών δικαιούται να παρίσταται
κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο και ενώπιον του ειρηνοδικείου.
Άρθρο 751
Μεταβολή της αίτησης επιτρέπεται µε άδεια του δικαστή, εφόσον κατά την κρίση του δεν βλάπτονται συµφέροντα εκείνων που µετέχουν στη δίκη ή τρίτων. Η µεταβολή αναφέρεται στο βιβλίο που τηρείται κατά το άρθρο
776.
Άρθρο 754
Αν κατά την εκφώνηση της υπόθεσης στην ορισµένη
για τη συζήτηση της αίτησης δικάσιµο δεν εµφανιστούν
οι διάδικοι ή εµφανιστούν και δεν λάβουν κανονικά µέρος στη συζήτηση, η συζήτηση µαταιώνεται. Αν ο αιτών
δεν εµφανιστεί ή εµφανιστεί αλλά δεν µετέχει κανονικά
στη συζήτηση και εµφανισθεί ο καθ’ ου η αίτηση ή ο τρίτος που έχει κλητευθεί ή έχει παρέµβει, η συζήτηση προχωρεί σαν να είχε εµφανιστεί ο αιτών και το δικαστήριο
εξετάζει την υπόθεση κατ’ ουσίαν.
Άρθρο 759
2. Η διεξαγωγή αυτοψίας ή πραγµατογνωµοσύνης
µπορεί να γίνει και κατά τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 591.
Άρθρο 776
1. Σε κάθε πρωτοβάθµιο δικαστήριο τηρούνται βιβλία
στα οποία καταχωρίζονται περιληπτικά: α) οι αιτήσεις
που υποβάλλονται κατά τη διαδικασία των άρθρων 740
έως 781 και οι αποφάσεις που εκδίδονται στις αιτήσεις
αυτές, β) οι αιτήσεις ανάκλησης ή µεταρρύθµισης των αποφάσεων, τα ένδικα µέσα που ασκούνται κατά των αποφάσεων, οι τριτανακοπές και οι σχετικές αποφάσεις, γ)
οι αποφάσεις µε τις οποίες αναστέλλεται η ισχύς ή η εκτέλεση οποιασδήποτε απόφασης.

έννοµο συµφέρον ή του εισαγγελέα από το ειρηνοδικείο
της περιφέρειας του ληξιάρχου ο οποίος θα συντάξει τη
ληξιαρχική πράξη.
Άρθρο 786
1. Όταν ζητείται κατά το νόµο να διοριστούν προσωρινή διοίκηση νοµικού προσώπου ή εκκαθαριστές νοµικού
προσώπου ή εταιρίας που δεν έχει αποκτήσει νοµική
προσωπικότητα, αρµόδιο είναι το µονοµελές πρωτοδικείο της περιφέρειας όπου έχει την έδρα του το νοµικό
πρόσωπο ή η εταιρία.
2. Στην περίπτωση που τα συµφέροντα των προσώπων
τα οποία αποτελούν τη διοίκηση συγκρούονται προς τα
συµφέροντα του νοµικού προσώπου καλούνται κατά τη
συζήτηση και τα πρόσωπα αυτά.
3. Το δικαστήριο µπορεί µε αίτηση όποιου έχει έννοµο
συµφέρον να αντικαταστήσει την προσωρινή διοίκηση ή
τους εκκαθαριστές για σπουδαίους λόγους. Κατά τη συζήτηση καλούνται και τα πρόσωπα αυτά.
4. Η ευθύνη των διορισµένων µελών της προσωρινής
διοίκησης και των εκκαθαριστών περιορίζεται στις πράξεις ή παραλείψεις αυτών κατά τη διάρκεια της θητείας
τους.
Άρθρο 796
4. Σε όλες τις περιπτώσεις όπου οι ισχύουσες διατάξεις για την επιτροπεία των ανηλίκων προβλέπουν την επικοινωνία του δικαστηρίου µε τον ανήλικο και την ακρόασή του ή κρίνουν αναγκαία τη διεξαγωγή πραγµατογνωµοσύνης, έχει εφαρµογή το άρθρο 612.
Άρθρο 797
Όταν σύµφωνα µε το νόµο ζητείται να δοθεί άδεια να
ενεργήσουν κάποια πράξη ο ανήλικος, αυτός που ασκεί
τη γονική µέριµνα, ο επίτροπος ανηλίκου, ο δικαστικός
συµπαραστάτης ενηλίκου, ο ίδιος ο ενήλικος που βρίσκεται σε κατάσταση δικαστικής συµπαράστασης, ο κληρονόµος από απογραφή, ο κηδεµόνας σχολάζουσας κληρονοµίας, ο εκκαθαριστής κληρονοµίας και ο εκτελεστής
διαθήκης, αρµόδιο είναι το ειρηνοδικείο της συνήθους
διαµονής του ανηλίκου ή αυτού που τελεί υπό δικαστική
συµπαράσταση ή το δικαστήριο της κληρονοµίας. Για τις
περιπτώσεις της δικαστικής επιµέλειας ξένων υποθέσεων αρµόδιο είναι το ειρηνοδικείο της συνήθους διαµονής
αυτού που ζητεί το διορισµό του επιµελητή ή του τόπου
όπου θα διεξαχθεί κυρίως η διαχείριση της υπόθεσης.
Άρθρο 798
Όταν ζητείται κατά το νόµο να χορηγηθεί άδεια για να
ενεργηθεί πράξη εκτός από εκείνες που αναφέρονται
στα άρθρα 792 και 797, αρµόδιο είναι το ειρηνοδικείο
της κατοικίας και αν δεν υπάρχει κατοικία, της διαµονής
του αιτούντος. Αν πρόκειται για εκποίηση πραγµάτων, το
ειρηνοδικείο στην περιφέρεια του οποίου βρίσκονται τα
πράγµατα.

Άρθρο 782
Άρθρο 799
1. Όταν ο νόµος απαιτεί δικαστική απόφαση για να βεβαιωθεί ένα γεγονός µε το σκοπό να συνταχθεί ληξιαρχική πράξη, η απόφαση εκδίδεται µε αίτηση όποιου έχει

Όταν ζητείται κατά το νόµο να χορηγηθεί άδεια για
µεταθανάτια τεχνητή γονιµοποίηση ή για κυοφορία τέ-
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κνου από άλλη γυναίκα, αρµόδιο είναι το πολυµελές
πρωτοδικείο, στην περιφέρεια του οποίου έχει τη συνήθη διαµονή της η αιτούσα ή εκείνη που θα κυοφορήσει το
τέκνο.
Το δικαστήριο διατάζει να γίνει η συζήτηση κεκλεισµένων των θυρών, αν κρίνει ότι η δηµοσιότητα πρόκειται να
είναι επιβλαβής στα χρηστά ήθη ή ότι συντρέχουν ειδικοί
λόγοι προστασίας της ιδιωτικής ή οικογενειακής ζωής
των διαδίκων.
Άρθρο 800
1. Τα ελληνικά δικαστήρια έχουν δικαιοδοσία για την
τέλεση της υιοθεσίας, αν ο υιοθετών ή o υιοθετούµενος
είναι ελληνικής ιθαγένειας, ακόµη και αν δεν έχουν τη
συνήθη διαµονή τους στην Ελλάδα. Στην περίπτωση αυτή είναι αρµόδια τα δικαστήρια της πρωτεύουσας του
Κράτους.
2. Οι συναινέσεις για την υιοθεσία δηλώνονται ενώπιον µέλους της σύνθεσης του δικαστηρίου που τελεί
την υιοθεσία σε ιδιαίτερο γραφείο χωρίς δηµοσιότητα.
Η ίδια διαδικασία τηρείται και όταν πρόκειται για την ακρόαση, από το δικαστήριο, του υποψήφιου να υιοθετηθεί ανηλίκου που δεν συµπλήρωσε το δέκατο έκτο έτος
της ηλικίας του ή άλλων τέκνων του υποψήφιου θετού
γονέα, στις περιπτώσεις που η ακρόαση αυτή προβλέπεται από το ουσιαστικό δίκαιο. Στην περίπτωση υιοθεσίας
ανηλίκου που προστατεύεται από αρµόδια κοινωνική υπηρεσία ή αναγνωρισµένη κοινωνική οργάνωση, η συναίνεση των φυσικών γονέων για την τέλεση της υιοθεσίας
µπορεί να δηλωθεί και ενώπιον δικαστηρίου ή δικαστή
που έχουν λάβει σχετική εντολή.
4. Η προθεσµία της τριτανακοπής κατά της απόφασης
που τελεί την υιοθεσία είναι έξι (6) µήνες από τη γνώση
της υιοθεσίας και σε κάθε περίπτωση τρία (3) έτη από
την τελεσιδικία της απόφασης. Ο φυσικός γονέας που,
λόγω της εφαρµογής διατάξεων του ουσιαστικού δικαίου, δεν συναίνεσε στην υιοθεσία του παιδιού του έχει το
δικαίωµα, προκειµένου να ασκήσει τριτανακοπή κατά της
σχετικής δικαστικής απόφασης, να πληροφορείται τα
στοιχεία αυτής της απόφασης από την αρµόδια κοινωνική υπηρεσία ή οργάνωση που συνέπραξε στην τέλεση
της υιοθεσίας.
5. Οι ανήλικοι που έχουν συµπληρώσει το δέκατο έκτο
έτος της ηλικίας τους έχουν την ικανότητα να παρίστανται αυτοπροσώπως στο δικαστήριο κατά την τέλεση της
υιοθεσίας και να ασκούν ένδικα µέσα κατά της σχετικής
απόφασης, ανεξάρτητα από το αντίστοιχο δικαίωµα του
νόµιµου αντιπροσώπου τους.
Άρθρο 804
1. Το δικαστήριο επικοινωνεί µε αυτόν τον οποίο αφορά το µέτρο, ώστε να σχηµατίσει άµεση αντίληψη για
την κατάστασή του. Η προσωπική επικοινωνία µπορεί να
γίνεται µέσα στο συνηθισµένο περιβάλλον του συµπαραστατέου, αν το ζητεί ο ίδιος ή αν αυτό διευκολύνει τη διευκρίνιση των πραγµάτων και δεν αντιτίθεται ο συµπαραστατέος. Η επικοινωνία παραλείπεται µόνο αν πιστοποιείται αρµοδίως ότι υπάρχει βάσιµος κίνδυνος για την
υγεία του προσώπου, για το οποίο πρόκειται, ή αν αυτό
βρίσκεται σε προφανή αδυναµία να επικοινωνήσει µε το
περιβάλλον. Κατά τα λοιπά έχει ανάλογη εφαρµογή η τέταρτη παράγραφος του άρθρου 612 παράγραφος 2.

Άρθρο 808
3. Η κήρυξη ιδιόγραφης διαθήκης ως κυρίας γίνεται µε
πράξη του αρµόδιου για τη δηµοσίευσή της ειρηνοδίκη,
εφόσον πιθανολογηθεί γνησιότητα της γραφής και της
υπογραφής του διαθέτη. Όταν η διαθήκη δηµοσιεύθηκε
από προξενική αρχή, αρµόδιος για να την κηρύξει κύρια
είναι ο ειρηνοδίκης του δικαστηρίου της κληρονοµίας. Όταν µε ιδιόγραφη διαθήκη ορίζεται αποκλειστικά κληρονόµος πρόσωπο που δεν είναι σύζυγος του διαθέτη ή
δεν έχει µε τον διαθέτη συγγενική σχέση τουλάχιστον
τέταρτου βαθµού, διατάσσεται γραφολογική πραγµατογνωµοσύνη προκειµένου να αποδειχθεί η γνησιότητα
της γραφής και της υπογραφής του διαθέτη. Στην περίπτωση αυτή καλείται υποχρεωτικά, εξήντα (60) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη συνεδρίαση, το Ελληνικό Δηµόσιο.
Άρθρο 843
2. Αρµόδιο είναι το ειρηνοδικείο της περιφέρειας της
κατοικίας του αιτούντος ή, αν δεν έχει κατοικία, της διαµονής του.
Άρθρο 851
2. Αρµόδιο να εκδώσει τη διαταγή για τη δηµοσίευση
της πρόσκλησης είναι το ειρηνοδικείο του τόπου πληρωµής ο οποίος αναφέρεται στο αξιόγραφο. Αν δεν αναφέρεται τόπος πληρωµής, το ειρηνοδικείο της περιφέρειας
όπου είναι η κατοικία ή η έδρα του εκδότη ή, αν δεν υπάρχει κατοικία, η διαµονή.»
Άρθρο έβδοµο
Από το ΒΙΒΛΙΟ ΕΒΔΟΜΟ (ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ, άρθρα 867 έως
903) του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας αντικαθίστανται
οι διατάξεις των άρθρων 867, 878 παράγραφοι 1 και 2,
879, 880 παρ. 2, 882 παρ. 6, 898 και 901 παρ. 2 ως εξής:
«Άρθρο 867
Διαφορές ιδιωτικού δικαίου µπορούν να υπαχθούν σε
διαιτησία µε συµφωνία, αν εκείνοι που τη συνοµολογούν
έχουν την εξουσία να διαθέτουν ελεύθερα το αντικείµενο της διαφοράς. Οι διαφορές που αναφέρονται στο άρθρο 614 αρ. 3 δεν µπορούν να υπαχθούν σε διαιτησία.
Άρθρο 878
1. Αν δεν οριστεί εµπρόθεσµα ο διαιτητής ή οι διαιτητές ή ο επιδιαιτητής και η συµφωνία για διαιτησία δεν ορίζει διαφορετικά, τους ορίζει µε αίτηση το µονοµελές
πρωτοδικείο. Αρµόδιο είναι το µονοµελές πρωτοδικείο,
στην περιφέρεια του οποίου ορίζει η συµφωνία ότι θα
διενεργηθεί η διαιτησία, διαφορετικά το µονοµελές πρωτοδικείο της κατοικίας όποιου υποβάλλει την αίτηση ή,
αν δεν υπάρχει κατοικία, της διαµονής του. Αν δεν υπάρχει και διαµονή, το µονοµελές πρωτοδικείο της πρωτεύουσας του Κράτους.
2. Η παράγραφος 1 εφαρµόζεται και όταν ο διαιτητής
ή ο επιδιαιτητής που όρισε το µονοµελές πρωτοδικείο
πεθάνει ή για οποιονδήποτε λόγο αρνείται ή κωλύεται να
διενεργήσει τη διαιτησία.
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Άρθρο 879
1. Σε κάθε πρωτοδικείο τηρείται κατάλογος διαιτητών
τον οποίο καταρτίζει το πολυµελές πρωτοδικείο, σύµφωνα µε όσα ορίζονται µε διατάγµατα που εκδίδονται µε
πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων
2. Το µονοµελές πρωτοδικείο ορίζει τους διαιτητές ή
τον διαιτητή από τον κατάλογο των διαιτητών και, αν δεν
υπάρχει κατάλογος ή αν συντρέχει κατά την κρίση του
σοβαρός λόγος, ορίζει το κατάλληλο πρόσωπο.
Άρθρο 880
2. Όποιος αποδέχτηκε τον ορισµό του ως διαιτητή ή επιδιαιτητή µπορεί για σοβαρό λόγο να αρνηθεί να εκπληρώσει τα καθήκοντα του, ύστερα από άδεια του δικαστηρίου. Η άδεια παρέχεται από το µονοµελές πρωτοδικείο
του τόπου της κατοικίας του ή αν δεν υπάρχει κατοικία
της διαµονής του και αν δεν υπάρχει και διαµονή, από το
µονοµελές πρωτοδικείο της πρωτεύουσας του Κράτους,
ύστερα από αίτηση του που δικάζεται κατά τη διαδικασία
των άρθρων 741 επ.. Η απόφαση δεν προσβάλλεται µε
ένδικα µέσα, δεν ανακαλείται ούτε µεταρρυθµίζεται.
Άρθρο 882
6. Κάθε ενδιαφερόµενος έχει το δικαίωµα να προσφύγει εναντίον της διάταξης της διαιτητικής απόφασης που
καθορίζει το ύψος της αµοιβής των διαιτητών και τα έξοδα ή να ζητήσει τον καθορισµό τους, αν δεν έχουν οριστεί. Η προσφυγή ασκείται µέσα σε τρεις (3) µήνες από
την κατά το άρθρο 893 παρ. 2 κατάθεση της απόφασης
και εκδικάζεται από το µονοµελές πρωτοδικείο σύµφωνα
µε το άρθρο 622Α.
Άρθρο 898
Αρµόδιο για την εκδίκαση της αγωγής ακύρωσης είναι
το εφετείο στην περιφέρεια του οποίου εκδόθηκε η διαιτητική απόφαση. Η αγωγή εκδικάζεται κατά τη διαδικασία των περιουσιακών διαφορών των άρθρων 614 επ.. Αίτηση αναίρεσης προσδιορίζεται για συζήτηση µέσα σε
τρεις (3) µήνες από την επίσπευση του προσδιορισµού.
Άρθρο 901
2. Η αγωγή της παραγράφου 1 υπάγεται στο εφετείο,
στην περιφέρεια του οποίου εκδόθηκε η διαιτητική απόφαση. Η αγωγή εκδικάζεται κατά την διαδικασία των περιουσιακών διαφορών των άρθρων 614 επ.. Αίτηση αναίρεσης προσδιορίζεται για συζήτηση µέσα σε τρεις (3)
µήνες από την επίσπευση του προσδιορισµού.»
Άρθρο όγδοο
1. Από το ΒΙΒΛΙΟ ΟΓΔΟΟ (ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ,
άρθρα 904 έως 1054) του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας
καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 938, 960, 963,
999 και 1001 παράγραφος 1.
2. Από το ίδιο ΒΙΒΛΙΟ ΟΓΔΟΟ (ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ, άρθρα 904 έως 1054) του Κώδικα Πολιτικής Δικο-

νοµίας αντικαθίστανται οι διατάξεις των άρθρων 908
παρ. 1, 909, 912 παρ. 1, 913 παρ. 1, 914, 917, 924, 933,
934, 937 παράγραφοι 1 και 3, 939 παρ. 1, 943 παρ. 3, 947
παρ. 1, 950, 952, 953, 954 παράγραφοι 1, 2 και 4, 955,
956 παρ. 1, 958, 959, 962, 965 παράγραφοι 1, 2, 3, 4 και
5, 966 παρ. 4, 971 παρ. 2, 972 παρ. 1, 973, 975, 977, 978,
979 παρ. 2, 980 παρ. 2, 985 παρ. 1, 988 παρ. 2, 993 παρ.
2, 995, 997, 998, 1000, 1001Α, 1009, 1011 παρ. 2, 1012,
1015, 1021, 1047 παρ. 1 και 1049 παρ. 1 ως εξής:
«Άρθρο 908
1. Το δικαστήριο µπορεί να κηρύξει προσωρινώς εκτελεστή την απόφαση ολικά ή εν µέρει σε κάθε περίπτωση
που κρίνει πως συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι για αυτό ή
ότι η καθυστέρηση στην εκτέλεση µπορεί να προκαλέσει
σηµαντική ζηµία στο διάδικο που νίκησε. Ιδίως µπορεί να
διαταχθεί προσωρινή εκτέλεση:
α) αν η απόφαση στηρίχθηκε σε αναγνώριση της απαίτησης ή σε δικαστική οµολογία ή σε δηµόσιο ή αναγνωρισµένο ιδιωτικό έγγραφο,
β) αν πρόκειται για διατροφή από οποιαδήποτε αιτία,
γ) αν πρόκειται για απαιτήσεις από δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας,
δ) αν πρόκειται για Αποζηµίωση από άδικη πράξη,
ε) σε απαιτήσεις που πηγάζουν από τις σχέσεις που αναφέρουν τα άρθρα 614 αρ. 3 ή 728,
στ) σε εµπορικές διαφορές,
ζ) σε διαφορές σχετικές µε τη νοµή,
η) σε απαιτήσεις από ανώνυµους τίτλους.
Άρθρο 909
Προσωρινή εκτέλεση δεν µπορεί να διαταχθεί:
1) κατά του δηµοσίου, των δήµων και των κοινοτήτων,
2) κατά οποιουδήποτε διαδίκου για τα δικαστικά έξοδα,
3) όταν κατά το ουσιαστικό δίκαιο για να επέλθουν οι
έννοµες συνέπειες της απόφασης απαιτείται αυτή να γίνει τελεσίδικη ή αµετάκλητη,
4) στις διαφορές του άρθρου 592 αρ. 2.
Άρθρο 912
1. Αν ασκηθεί εµπρόθεσµα ανακοπή ερηµοδικίας ή έφεση κατά της απόφασης που κηρύχθηκε προσωρινά εκτελεστή σύµφωνα µε τα άρθρα 908 ή 910 µπορεί έως τη
συζήτηση στο ακροατήριο της ανακοπής ερηµοδικίας ή
της έφεσης να διαταχθεί, αν το ζητήσει ο διάδικος που
νικήθηκε, και εφόσον πιθανολογείται η ευδοκίµηση της
ανακοπής ερηµοδικίας ή της έφεσης, να ανασταλεί ολικά ή εν µέρει, ώσπου να εκδοθεί οριστική απόφαση, µε
τον όρο να δοθεί εγγύηση, η οποία ορίζεται από την απόφαση που διατάσσει την αναστολή ή και χωρίς εγγύηση.
Άρθρο 913
1. Το δικαστήριο που δικάζει την ανακοπή ερηµοδικίας
ή την έφεση µπορεί, σε κάθε στάση της δίκης, ύστερα από αίτηση του διαδίκου, η οποία υποβάλλεται µόνο µε το
δικόγραφο της ανακοπής ερηµοδικίας ή της έφεσης ή µε
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τις προτάσεις, να κηρύξει στις περιπτώσεις των άρθρων
908 και 910 προσωρινά εκτελεστή την απόφαση που
προσβάλλεται, να διατάξει τα µέτρα που ορίζει το άρθρο
911, να αναστείλει την εκτέλεση κατά το άρθρο 912 ή να
µεταρρυθµίσει την απόφαση κατά το ίδιο άρθρο. Οι διατάξεις του άρθρου 909 εφαρµόζονται και εδώ.
Άρθρο 914
Αν το δικαστήριο δεχτεί την ανακοπή ερηµοδικίας ή
την έφεση οριστικά και κατ’ ουσίαν και απορρίψει, ολικά
ή εν µέρει, την αγωγή, την ανταγωγή ή την κύρια παρέµβαση, εφόσον αποδειχθεί ότι η απόφαση που προσβάλλεται εκτελέστηκε, διατάζει, αν το ζητήσει εκείνος κατά
του οποίου έγινε η εκτέλεση, την επαναφορά των πραγµάτων στην κατάσταση που βρίσκονταν, πριν εκτελεστεί
η απόφαση που εξαφανίστηκε ή µεταρρυθµίστηκε. Η αίτηση υποβάλλεται είτε µε τα δικόγραφα της ανακοπής ή
της έφεσης και των προσθέτων λόγων είτε µε τις προτάσεις είτε µε χωριστό δικόγραφο που κοινοποιείται στον
αντίδικο. Η εκτέλεση της απόφασης πρέπει να προαποδεικνύεται.
Άρθρο 917
Όταν αντικείµενο της παροχής είναι πράγµατα αντικαταστατά και πρέπει για την αναγκαστική εκτέλεση να οριστεί η αξία τους σε χρήµα, ο προσδιορισµός της αξίας
του αντικειµένου της παροχής γίνεται µε απόφαση του
µονοµελούς πρωτοδικείου, που δικάζει κατά τη διαδικασία των περιουσιακών διαφορών των άρθρων 614 επ.. Αν
η παροχή επιδικάστηκε µε απόφαση του ειρηνοδικείου, ο
προσδιορισµός της αξίας γίνεται από αυτό, κατά την ίδια
διαδικασία.

κοπές µε χωριστά δικόγραφα, µε επιµέλεια της γραµµατείας προσδιορίζονται και εκδικάζονται όλες υποχρεωτικά στην ίδια δικάσιµο. Πρόσθετοι λόγοι ανακοπής µπορούν να προταθούν µόνο µε ιδιαίτερο δικόγραφο που κατατίθεται στη γραµµατεία του δικαστηρίου προς το οποίο
απευθύνεται η ανακοπή, κάτω από το οποίο συντάσσεται
έκθεση, και κοινοποιείται στον αντίδικο οκτώ (8) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη συζήτηση.
2. Η συζήτηση της ανακοπής προσδιορίζεται υποχρεωτικά µέσα σε εξήντα (60) ηµέρες από την κατάθεσή της
και η κλήτευση του καθ’ ου η ανακοπή γίνεται είκοσι (20)
ηµέρες πριν από τη συζήτηση.
3. Αρµόδιο κατά τόπο είναι το δικαστήριο της περιφέρειας του τόπου της εκτέλεσης, εφόσον µετά την επίδοση της επιταγής ακολούθησαν και άλλες πράξεις της εκτελεστικής διαδικασίας, αλλιώς αρµόδιο είναι το δικαστήριο του άρθρου 584.
4. Αν ο εκτελεστός τίτλος είναι δικαστική απόφαση ή
διαταγή πληρωµής, οι αντιρρήσεις είναι απαράδεκτες
στην έκταση που ισχύει το δεδικασµένο σύµφωνα, µε τα
άρθρα 330 και 633 παράγραφος 2 εδάφιο γ΄, αντίστοιχα.
5. Οι ισχυρισµοί που αφορούν την απόσβεση της απαίτησης πρέπει να αποδεικνύονται µόνο µε έγγραφα ή µε
δικαστική οµολογία.
6. Η απόφαση επί της ανακοπής εκδίδεται υποχρεωτικά µέσα σε προθεσµία εξήντα (60) ηµερών από τη συζήτησή της.
Άρθρο 934

Η διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης αρχίζει από
την επίδοση σε εκείνον κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση αντιγράφου του απογράφου µε επιταγή για εκτέλεση και στην περίπτωση του άρθρου 915 και αντιγράφου του αποδεικτικού εγγράφου που αναφέρεται
στο άρθρο αυτό. Η επιταγή γράφεται κάτω από το αντίγραφο του απογράφου και πρέπει να ορίζει µε ακρίβεια
την απαίτηση. Όποιος επισπεύδει αναγκαστική εκτέλεση, έχει υποχρέωση να διορίσει, µε την επιταγή που κοινοποιείται σε εκείνον κατά του οποίου γίνεται η εκτέλεση, αντίκλητο που να κατοικεί στην περιφέρεια του πρωτοδικείου του τόπου της εκτέλεσης, διαφορετικά αντίκλητος θεωρείται ο πληρεξούσιος δικηγόρος που υπογράφει την επιταγή. Στον αντίκλητο µπορούν να γίνουν
όλες οι επιδόσεις και οι προσφορές που αφορούν την εκτέλεση.

1. Ανακοπή σύµφωνα µε το άρθρο 933 είναι παραδεκτή:
α) Αν αφορά ελαττώµατα από τη σύνταξη της επιταγής προς εκτέλεση µέχρι και τη δηµοσίευση του αποσπάσµατος της κατασχετήριας έκθεσης κατά τα άρθρα
955 και 995 ή την απαίτηση ή σε περίπτωση κατάσχεσης
στα χέρια τρίτου µέχρι και την επίδοση του κατασχετήριου εγγράφου στον καθ’ ου, µέσα σε σαράντα πέντε (45)
ηµέρες από την ηµέρα της κατάσχεσης. Σε περίπτωση άµεσης εκτέλεσης, η ανακοπή κατά της επιταγής προς εκτέλεση ασκείται µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την
επίδοση της επιταγής.
β) Αν αφορά την εγκυρότητα της τελευταίας πράξης
της εκτέλεσης, µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες αφότου η
πράξη αυτή ενεργηθεί και αν πρόκειται για εκτέλεση για
την ικανοποίηση χρηµατικών απαιτήσεων, µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την ηµέρα του πλειστηριασµού ή αναπλειστηριασµού αν πρόκειται για κινητά, και εξήντα
(60) ηµέρες αφότου µεταγραφεί η περίληψη της κατακυρωτικής έκθεσης, αν πρόκειται για ακίνητα.
2. Αν πρόκειται για εκτέλεση για την ικανοποίηση χρηµατικών απαιτήσεων, τελευταία πράξη εκτέλεσης είναι η
σύνταξη έκθεσης πλειστηριασµού και κατακύρωσης.

Άρθρο 933

Άρθρο 937

1. Αντιρρήσεις εκείνου κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση και κάθε δανειστή του που έχει έννοµο συµφέρον και αφορούν την εγκυρότητα του εκτελεστού τίτλου, τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης ή την απαίτηση ασκούνται µόνο µε ανακοπή, που εισάγεται στο
ειρηνοδικείο, αν ο εκτελεστός τίτλος έχει εκδοθεί από
το δικαστήριο αυτό, και στο µονοµελές πρωτοδικείο σε
κάθε άλλη περίπτωση. Αν ασκηθούν περισσότερες ανα-

1. Στις δίκες τις σχετικές µε την εκτέλεση:
α) έχει δικαίωµα να παρέµβει κάθε δανειστής εκείνου
κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση.
β) Σε περίπτωση εκτέλεσης που στηρίζεται σε δικαστική απόφαση ή διαταγή πληρωµής, κατά της απόφασης
που εκδίδεται επί της ανακοπής επιτρέπεται η άσκηση
µόνο έφεσης. Στις λοιπές περιπτώσεις των εκτελεστών
τίτλων του άρθρου 904 παράγραφος 2, κατά της απόφα-

Άρθρο 924
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σης που εκδίδεται επί της ανακοπής επιτρέπεται η άσκηση όλων των ένδικων µέσων πλην της ανακοπής ερηµοδικίας. Στις περιπτώσεις των προηγούµενων εδαφίων, η
άσκηση ένδικου µέσου δεν αναστέλλει την πρόοδο της
εκτέλεσης, εκτός αν το δικαστήριο του ένδικου µέσου,
µετά από αίτηση του ασκούντος αυτό, που υποβάλλεται
και αυτοτελώς, δικάζοντας µε τη διαδικασία των άρθρων
686 επ., διατάξει την αναστολή, µε παροχή ή και χωρίς
παροχή εγγύησης, εφόσον κρίνει ότι η ενέργεια της αναγκαστικής εκτέλεσης θα προξενήσει ανεπανόρθωτη
βλάβη στον αιτούντα και πιθανολογεί την ευδοκίµηση
του ένδικου µέσου. Επίσης µπορεί να διαταχθεί να προχωρήσει η αναγκαστική εκτέλεση αφού δοθεί εγγύηση.
Ειδικά, όταν ζητείται η αναστολή πλειστηριασµού, αυτή
είναι απαράδεκτη, αν δεν κατατεθεί το αργότερο πέντε
(5) εργάσιµες ηµέρες πριν από την ηµέρα του πλειστηριασµού. Η απόφαση πρέπει να δηµοσιεύεται έως τις
12:00΄ το µεσηµέρι της Δευτέρας που προηγείται του
πλειστηριασµού.
γ) Σε περίπτωση άµεσης εκτέλεσης το δικαστήριο στο
οποίο εκκρεµεί ανακοπή, µπορεί µετά από αίτηση του ανακόπτοντος, που δικάζει µε τη διαδικασία των άρθρων
686 επ., να διατάξει την αναστολή της εκτέλεσης µε παροχή ή και χωρίς παροχή εγγύησης.
3. Στις δίκες σχετικά µε την εκτέλεση για την εκδίκαση
των ανακοπών εφαρµόζονται οι διατάξεις της διαδικασίας των περιουσιακών διαφορών των άρθρων 614 επ.
Άρθρο 939
1. Η απόφαση που διατάζει να ανασταλεί η αναγκαστική εκτέλεση ή απόσπασµά της γνωστοποιείται στα εκτελεστικά όργανα µε επιµέλεια των διαδίκων ή της γραµµατείας του δικαστηρίου. Σε επείγουσες περιπτώσεις η
γνωστοποίηση µπορεί να γίνει από το δικαστήριο µε υπηρεσιακό τηλεγράφηµα, µε ηλεκτρονικά µέσα ή προφορικά, αφού το όργανο της εκτέλεσης κληθεί να παρουσιαστεί στο δικαστήριο για να του γίνει η γνωστοποίηση
και αυτό βεβαιωθεί µε απλή σηµείωση επάνω στην απόφαση της αναστολής.
Άρθρο 943
3. Αν δεν υπάρχουν τα πρόσωπα της παραγράφου 2 ή
αν αρνούνται να παραλάβουν τα κινητά πράγµατα, ο δικαστικός επιµελητής τα παραδίδει σε µεσεγγυούχο τον
οποίο διορίζει ο ίδιος και, ύστερα από άδεια του ειρηνοδίκη της περιφέρειας του τόπου της εκτέλεσης που δικάζει κατά τις διατάξεις των άρθρων 686 επ. πλειστηριάζει
τα κινητά πράγµατα. Ο ειρηνοδίκης που δίνει την άδεια
ορίζει συνάµα τον τόπο, τον υπάλληλο, την ηµέρα και ώρα του πλειστηριασµού. Ο πλειστηριασµός δεν µπορεί
να οριστεί πριν περάσουν δέκα (10) ηµέρες αφότου προσκληθεί εγγράφως εκείνος κατά του οποίου στρέφεται η
εκτέλεση να παραλάβει τα πράγµατα. Το πλειστηρίασµα
κατατίθεται δηµόσια, αφού αφαιρεθούν τα έξοδα.
Άρθρο 947
1. Όταν ο οφειλέτης έχει υποχρέωση να παραλείψει ή
να ανεχθεί πράξη, το δικαστήριο, για την περίπτωση που
παραβεί την υποχρέωση του, απειλεί για κάθε παράβαση
χρηµατική ποινή έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ υπέρ του δανειστή και προσωπική κράτηση έως ένα έτος.

Αν η απειλή της χρηµατικής ποινής και της προσωπικής
κράτησης δεν περιέχεται στην απόφαση που καταδικάζει
τον οφειλέτη να παραλείψει ή να ανεχθεί πράξη, απαγγέλλεται από το µονοµελές πρωτοδικείο. Το δικαστήριο
αυτό είναι αρµόδιο να βεβαιώσει την παράβαση και να
καταδικάσει στη χρηµατική ποινή και στην προσωπική
κράτηση. Στην τελευταία περίπτωση, δικάζει σύµφωνα
µε τη διαδικασία των περιουσιακών διαφορών των άρθρων 614 επ..
Άρθρο 950
1. Με την απόφαση µε την οποία διατάζεται η απόδοση ή παράδοση τέκνου καταδικάζεται ο γονέας που έχει
το τέκνο να εκτελέσει αυτή την πράξη και µε την ίδια απόφαση, για την περίπτωση που δεν την εκτελέσει, απαγγέλλεται αυτεπαγγέλτως χρηµατική ποινή έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ υπέρ του αιτούντος την απόδοση ή παράδοση και σε προσωπική κράτηση έως ένα έτος. Αν το τέκνο δεν βρεθεί, εφαρµόζονται οι διατάξεις
των άρθρων 861 έως 866.
2. Αν παρεµποδίζεται το δικαίωµα της προσωπικής επικοινωνίας του γονέα µε το τέκνο, η απόφαση που ρυθµίζει την επικοινωνία µπορεί να απειλήσει µε χρηµατική
ποινή και προσωπική κράτηση εκείνον που εµποδίζει την
επικοινωνία και εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου
947.
3. Κατά την επικύρωση από το δικαστήριο της κατά το
άρθρο 1441 του Αστικού Κώδικα συµφωνίας των συζύγων, µε την οποία ρυθµίζεται η επιµέλεια των τέκνων,
διατάσσεται αυτεπαγγέλτως και η απόδοση ή η παράδοση του τέκνου στον γονέα στον οποίο ανατίθεται η επιµέλεια και εφαρµόζεται κατά τα λοιπά η πρώτη παράγραφος του παρόντος άρθρου. Ως προς τη ρυθµιζόµενη µε
την ίδια συµφωνία επικοινωνία µε το τέκνο εφαρµόζεται
αναλόγως η δεύτερη παράγραφος του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 952
Αν µε την κατάσχεση που έχει επιβληθεί δεν ικανοποιείται ή αν πιθανολογείται ότι µε την κατάσχεση δεν µπορεί να ικανοποιηθεί εντελώς η απαίτηση του δανειστή,
µπορεί µε αίτηση του δανειστή να υποχρεωθεί ο οφειλέτης, κατά τη διαδικασία των άρθρων 861 έως 866, να υποβάλει αναλυτικό κατάλογο όλων των περιουσιακών
του στοιχείων µε ακριβή αναφορά του τόπου όπου αυτά
βρίσκονται. Ως προς τις απαιτήσεις θα πρέπει να αναφέρονται η νοµική αιτία, το αντικείµενο, ο οφειλέτης, οι τυχόν εξασφαλίσεις και τα τυχόν υπάρχοντα αποδεικτικά
µέσα. Από τον κατάλογο θα πρέπει να προκύπτουν επίσης οι απαλλοτριώσεις ακινήτων που έλαβαν χώρα την
τελευταία πενταετία πριν από την υποβολή της αίτησης.
Ο οφειλέτης θα πρέπει να βεβαιώνει συγχρόνως µε όρκο
ότι ο κατάλογος περιέχει όλα τα περιουσιακά στοιχεία
του, καθώς και τις ως άνω απαλλοτριώσεις, ότι δεν παραλείπει κανένα στοιχείο και ότι έκανε κάθε προσπάθεια, για να εξακριβώσει όλα τα περιουσιακά του στοιχεία.
Άρθρο 953
1. Κατάσχεση µπορεί να γίνει στα κινητά πράγµατα
που βρίσκονται στα χέρια του οφειλέτη, καθώς και στα
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χέρια µεσεγγυούχου κατά την έννοια του άρθρου 956
παράγραφος 1 ως συνέπεια προηγούµενης κατάσχεσης.
2. Οι διατάξεις για την κατάσχεση στα χέρια του οφειλέτη εφαρµόζονται και
α) όταν κινητά πράγµατα του οφειλέτη βρίσκονται στα
χέρια του δανειστή ή τρίτου πρόθυµου να τα αποδώσει,
β) όταν κατάσχεται εµπράγµατο δικαίωµα του οφειλέτη επάνω σε ξένο κινητό πράγµα,
γ) όταν πρόκειται για κινητά πράγµατα που είχαν µεταβιβαστεί από τον οφειλέτη σε τρίτο, εφόσον η κατάσχεση επιβάλλεται από δανειστή που πέτυχε τη διάρρηξη της µεταβίβασης ως καταδολιευτικής κατά τα άρθρα
939 επ. του Αστικού Κώδικα.
3. Εξαιρούνται από την κατάσχεση τα πράγµατα που
είναι απολύτως απαραίτητα για τις στοιχειώδεις ανάγκες διαβίωσης του οφειλέτη και της οικογένειάς του
και, προκειµένου για πρόσωπα που µε την προσωπική
τους εργασία αποκτούν όσα τους χρειάζονται για να ζήσουν, τα πράγµατα, τα οποία είναι απαραίτητα για την
εργασία τους.
4. Αν τα κατασχεµένα πράγµατα είναι ασφαλισµένα η
κατάσχεση ισχύει και για την αποζηµίωση που οφείλεται
από την ασφάλιση.
Άρθρο 954
1. Η κατάσχεση, µε την επιφύλαξη του άρθρου 956 παράγραφος 1 εδάφιο γ΄, γίνεται µε την αφαίρεση του
πράγµατος από το δικαστικό επιµελητή και συντάσσεται
σχετική έκθεση µπροστά σε ενήλικο µάρτυρα. Το κατασχεµένο το εκτιµά ο δικαστικός επιµελητής ή ο πραγµατογνώµονας που ο επιµελητής προσλαµβάνει κατά την
κρίση του για αυτό το σκοπό.
2. Η κατασχετήρια έκθεση πρέπει να περιέχει, εκτός από τα ουσιώδη που απαιτούνται από το άρθρο 117 και
α) ακριβή περιγραφή του κατασχεµένου πράγµατος,
ώστε να µη γεννιέται αµφιβολία για την ταυτότητά του,
β) αναφορά της εκτίµησης του κατασχεµένου που έκανε ο δικαστικός επιµελητής ή ο πραγµατογνώµονας,
γ) τιµή πρώτης προσφοράς που πρέπει να είναι τουλάχιστον τα δύο τρίτα της αξίας, στην οποία εκτιµήθηκε το
κατασχεµένο,
δ) αναφορά του εκτελεστού τίτλου στον οποίο βασίζεται η εκτέλεση, της επιταγής που επιδόθηκε στον οφειλέτη και του ποσού για το οποίο γίνεται η κατάσχεση,
ε) αναφορά της ηµέρας του πλειστηριασµού, η οποία
ορίζεται υποχρεωτικά επτά (7) µήνες από την ηµέρα περάτωσης της κατάσχεσης και όχι πάντως µετά την παρέλευση οκτώ (8) µηνών από την ηµέρα αυτή, του τόπου
του πλειστηριασµού, καθώς και του ονόµατος του υπαλλήλου του πλειστηριασµού.
Στην έκθεση αναφέρονται επίσης οι όροι που τυχόν έθεσε, σχετικά µε τον πλειστηριασµό, ο υπέρ ου η εκτέλεση µε την κατά το άρθρο 927 εντολή.
4. Ύστερα από ανακοπή του επισπεύδοντος ή του καθ’
ου η εκτέλεση ή οποιουδήποτε άλλου έχει έννοµο συµφέρον, το αρµόδιο κατά το άρθρο 933 δικαστήριο, δικάζοντας κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ., µπορεί
να διατάξει τη διόρθωση της έκθεσης, ιδίως ως προς την
περιγραφή του κατασχεθέντος, την εκτίµηση και την τιµή πρώτης προσφοράς. Η ανακοπή είναι απαράδεκτη αν
δεν κατατεθεί το αργότερο είκοσι (20) εργάσιµες ηµέρες
πριν από την ηµέρα του πλειστηριασµού. Η απόφαση
πρέπει να δηµοσιεύεται έως τις 12:00΄ το µεσηµέρι της

δέκατης πριν από τον πλειστηριασµό ηµέρας και αναρτάται την ίδια ηµέρα µε επιµέλεια της γραµµατείας στην ιστοσελίδα δηµοσιεύσεων πλειστηριασµών του Δελτίου
Δικαστικών Δηµοσιεύσεων του Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολουµένων.
Άρθρο 955
1. Αντίγραφο της κατασχετήριας έκθεσης επιδίδεται
µόλις περατωθεί η κατάσχεση στον καθ’ ου η εκτέλεση,
αν ήταν παρών, και, αν αυτός αρνηθεί να παραλάβει το
έγγραφο που του επιδίδεται, ο επιµελητής συντάσσει
έκθεση για την άρνησή του. Αν είναι απών ή δεν είναι δυνατή η άµεση κατάρτιση του αντιγράφου, η επίδοση γίνεται το αργότερο την εποµένη της ηµέρας που περατώθηκε η κατάσχεση, εφόσον εκείνος κατά του οποίου
στρέφεται η εκτέλεση έχει την κατοικία του στην περιφέρεια του δήµου όπου έγινε η κατάσχεση, διαφορετικά
µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την περάτωση της κατάσχεσης. Μέσα στην ίδια πενθήµερη προθεσµία η έκθεση
επιδίδεται στον γραµµατέα του ειρηνοδικείου του τόπου
όπου έγινε η κατάσχεση, ο οποίος οφείλει να την καταχωρίσει σε ειδικό βιβλίο µε αλφαβητικό ευρετήριο εκείνων κατά των οποίων γίνεται η κατάσχεση. Η παράλειψη
των διατυπώσεων αυτών επιφέρει ακυρότητα της κατάσχεσης.
2. Ο δικαστικός επιµελητής οφείλει, µέσα σε οκτώ (8)
ηµέρες από την ηµέρα της περάτωσης της κατάσχεσης,
να καταθέσει στον υπάλληλο του πλειστηριασµού τον εκτελεστό τίτλο, την έκθεση επίδοσης της επιταγής προς
εκτέλεση, την κατασχετήρια έκθεση και τις εκθέσεις επίδοσής της στον οφειλέτη και τον γραµµατέα του ειρηνοδικείου και, στην περίπτωση του άρθρου 956 παράγραφος 3, και το γραµµάτιο της δηµόσιας κατάθεσης, ο οποίος συντάσσει έκθεση για όλα αυτά. Απόσπασµα της
κατασχετήριας έκθεσης, που περιλαµβάνει τα ονοµατεπώνυµα του υπέρ ου και του καθ’ ου η εκτέλεση, καθώς
και τον αριθµό φορολογικού µητρώου αυτών και αν πρόκειται για νοµικά πρόσωπα την επωνυµία και τον αριθµό
φορολογικού τους µητρώου, περιγραφή των κατασχεθέντων κινητών, την τιµή της πρώτης προσφοράς, του ποσού για το οποίο γίνεται η κατάσχεση, τους όρους του
πλειστηριασµού που θέτει τυχόν ο υπέρ ου η εκτέλεση
και που γνωστοποιήθηκαν στο δικαστικό επιµελητή µε
την εντολή για εκτέλεση του άρθρου 927, το όνοµα και
τη διεύθυνση του υπαλλήλου του πλειστηριασµού, καθώς και τον τόπο, την ηµέρα και την ώρα του πλειστηριασµού, εκδίδεται από το δικαστικό επιµελητή και δηµοσιεύεται µε επιµέλειά του µέχρι τη δέκατη ηµέρα από την
κατάσχεση στην ιστοσελίδα δηµοσιεύσεων πλειστηριασµών του Δελτίου Δικαστικών Δηµοσιεύσεων του Τοµέα
Ασφάλισης Νοµικών του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολουµένων. Το απόσπασµα αυτό επιδίδεται µέσα
στην ίδια προθεσµία στον ενεχυρούχο δανειστή, εφόσον
το ενέχυρο είναι γραµµένο σε δηµόσιο βιβλίο. Ο πλειστηριασµός δεν µπορεί να γίνει χωρίς να τηρηθούν οι
διατυπώσεις των προηγούµενων εδαφίων, διαφορετικά
είναι άκυρος.
Άρθρο 956
1. Ο δικαστικός επιµελητής παραδίδει τα κατασχεµένα
πράγµατα για φύλαξη σε µεσεγγυούχο. Μεσεγγυούχος
µπορεί να οριστεί εκείνος υπέρ του οποίου γίνεται η ε-
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κτέλεση, αν συναινεί εκείνος κατά του οποίου στρέφεται
ή και εκείνος κατά του οποίου στρέφεται, αν συναινεί εκείνος υπέρ του οποίου γίνεται η εκτέλεση. Η ιδιότητα
του κατά το προηγούµενο εδάφιο µεσεγγυούχου διατηρείται και για τις κατασχέσεις που ενδεχοµένως θα ακολουθήσουν.
Άρθρο 958
1. Αφότου γίνει η επίδοση αντιγράφου της κατασχετήριας έκθεσης κατά το άρθρο 955 παράγραφος 1, απαγορεύεται και είναι άκυρη υπέρ εκείνου που επέβαλε την
κατάσχεση και των δανειστών που αναγγέλθηκαν η διάθεση του κατασχεµένου από εκείνον κατά του οποίου έγινε η κατάσχεση.
2. Η αναγκαστική κατάσχεση κινητών πραγµάτων δεν
εµποδίζει την κατάσχεσή τους και από άλλο δανειστή.
Κάθε διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης διενεργείται
ξεχωριστά και δεν επηρεάζει η µια την άλλη. Δεν επιτρέπεται η αναζήτηση των εξόδων της εκτέλεσης που προκατέβαλε εκείνος ο δανειστής, η εκτέλεση του οποίου
δεν περατώθηκε.
Άρθρο 959
1. Τα κατασχεµένα πράγµατα πλειστηριάζονται δηµόσια ενώπιον συµβολαιογράφου της περιφέρειας του τόπου όπου έγινε η κατάσχεση, ο οποίος ορίστηκε για τον
πλειστηριασµό. Ο πλειστηριασµός διενεργείται ενώπιον
του ίδιου συµβολαιογράφου που ορίστηκε αρχικά και
στην περίπτωση πολλαπλών κατασχέσεων. Ο πλειστηριασµός γίνεται µε την υποβολή γραπτών και ενσφράγιστων προσφορών και στη συνέχεια διαδοχικών προφορικών προσφορών κατά την παράγραφο 4. Κατά την έναρξη του πλειστηριασµού όλοι οι υποψήφιοι πλειοδότες οφείλουν µε δήλωση προς τον υπάλληλο του πλειστηριασµού, να διορίσουν αντίκλητο στην περιφέρεια του πρωτοδικείου του τόπου του πλειστηριασµού, στον οποίο
µπορούν να γίνονται όλες οι επιδόσεις που αφορούν την
εκτέλεση.
2. Ο πλειστηριασµός γίνεται στο κατάστηµα του ειρηνοδικείου στην περιφέρεια του οποίου έγινε η κατάσχεση, εργάσιµη ηµέρα Τετάρτη. Αν τα κατασχεµένα πράγµατα βρίσκονται στην περιφέρεια περισσότερων ειρηνοδικείων, ο πλειστηριασµός γίνεται στο κατάστηµα του ειρηνοδικείου, που ορίζει ο δικαστικός επιµελητής µε την
κατασχετήρια έκθεση. Αν ο πλειστηριασµός αφορά κινητά πράγµατα ο πλειστηριασµός µπορεί να γίνει, κατά την
κρίση του δικαστικού επιµελητή είτε στο ειρηνοδικείο
του τόπου της εκτέλεσης είτε στον τόπο της κατάσχεσης είτε στον τόπο που φυλάσσονται τα πράγµατα.
3. Οι γραπτές και ενσφράγιστες προσφορές, µε ποινή
ακυρότητας, δεν πρέπει να περιλαµβάνουν αίρεση ή όρο, είναι ανέκκλητες και υποβάλλονται, µαζί µε την εγγύηση του άρθρου 965 παράγραφος 1 και το τυχόν πληρεξούσιο του άρθρου 1003 παράγραφος 2, στον υπάλληλο του πλειστηριασµού είτε στο γραφείο του την αµέσως προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα του πλειστηριασµού
κατά τις ώρες 10 το πρωί έως 2 το απόγευµα, µε σύνταξη σχετικής πράξης είτε την ηµέρα του πλειστηριασµού
στον τόπο του από τις 4 έως τις 5 το απόγευµα, οπότε
καταχωρίζονται στην έκθεση του πλειστηριασµού. Ο υπάλληλος του πλειστηριασµού οφείλει κατά την έναρξη
του πλειστηριασµού να καταχωρίσει στην έκθεσή του τα

στοιχεία ταυτότητας των πλειοδοτών, που έχουν ήδη καταθέσει προσφορές, και τις εγγυήσεις τους. Στις 5 το απόγευµα και εφόσον δεν υπάρχει άλλος πλειοδότης, ο
οποίος αναµένει να καταθέσει προσφορά, ο υπάλληλος
του πλειστηριασµού κηρύσσει περαιωµένη τη διαδικασία
συγκέντρωσης των προσφορών και αµέσως µετά προβαίνει δηµόσια στην αποσφράγισή τους, καταχωρίζοντας το περιεχόµενό τους στην έκθεσή του.
4. Αν υποβλήθηκε µία µόνο γραπτή προσφορά, τα
πράγµατα που πλειστηριάζονται κατακυρώνονται στο
µοναδικό πλειοδότη, ακόµα και αν δεν παρευρίσκεται
στον τόπο του πλειστηριασµού. Αν υποβλήθηκαν δύο ή
περισσότερες γραπτές προσφορές, τα πράγµατα που
πλειστηριάζονται κατακυρώνονται σε εκείνον που προσφέρει τη µεγαλύτερη προσφορά. Αν οι περισσότερες
αυτές προσφορές είναι ίσες, τότε η διαδικασία συνεχίζεται µε την υποβολή προφορικών προσφορών προς τον υπάλληλο του πλειστηριασµού.
5. Ο υπάλληλος του πλειστηριασµού µετά την ολοκλήρωση των προφορικών προσφορών προβαίνει στην κατακύρωση, αφού προηγουµένως προσκαλέσει τρεις φορές
για µεγαλύτερη προφορική προσφορά. Σε περίπτωση ίσων γραπτών προσφορών µε τη µεγαλύτερη τιµή, χωρίς
να υποβληθεί προφορική προσφορά, ο υπάλληλος του
πλειστηριασµού διενεργεί αµέσως κλήρωση, από την οποία αναδεικνύεται ο υπερθεµατιστής.
6. Με ανακοπή, εκείνου υπέρ του οποίου έγινε ή εκείνου κατά του οποίου έχει στραφεί η εκτέλεση ή δανειστή που έχει αναγγελθεί που δικάζεται κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ., το αρµόδιο δικαστήριο µπορεί
να ορίσει άλλο τόπο πλειστηριασµού και να ορίσει συγχρόνως και τον υπάλληλο του πλειστηριασµού, αν ο τόπος του πλειστηριασµού βρίσκεται έξω από την περιφέρεια του υπαλλήλου του πλειστηριασµού που είχε οριστεί αρχικά, ενώ κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι ορισµοί
του άρθρου 954 παράγραφος 4.
7. Ο πλειστηριασµός δεν µπορεί να γίνει από 1 έως 31
Αυγούστου, εκτός αν πρόκειται για πράγµατα που µπορούν να υποστούν φθορά.
Άρθρο 962
Αν τα κατασχεµένα πράγµατα µπορεί, κατά την κρίση
του υπαλλήλου του πλειστηριασµού, να υποστούν φθορά, πλειστηριάζονται αµέσως. Ο υπάλληλος του πλειστηριασµού µπορεί να προβεί σε κάθε κατάλληλη ενέργεια για την εξασφάλιση δηµοσιότητας. Αν διαφωνήσει
εκείνος υπέρ του οποίου γίνεται ή εκείνος κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση, αποφασίζει το ειρηνοδικείο
του τόπου της εκτέλεσης, που δικάζει κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ..
Άρθρο 965
1. Η πλειοδοσία αρχίζει µε βάση την τιµή της πρώτης
προσφοράς. Δεν µπορούν να πλειοδοτήσουν ο οφειλέτης, ο υπάλληλος του πλειστηριασµού και οι υπάλληλοί
του. Ο υπάλληλος του πλειστηριασµού οφείλει, αν προβληθεί αντίρρηση από τον επισπεύδοντα ή τον καθ’ ου η
εκτέλεση ή από οποιονδήποτε πλειοδότη να αποκλείσει
από την πλειοδοσία κάθε πρόσωπο εις βάρος του οποίου
επισπεύδεται αναπλειστηριασµός, εφόσον το γεγονός
αυτό προκύπτει από δηµόσιο έγγραφο ή οµολογείται.
Κάθε πλειοδότης οφείλει να καταθέτει, σε µετρητά ή
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µε εγγυητική επιστολή τράπεζας, διάρκειας τουλάχιστον
ενός (1) µηνός ή µε επιταγή που έχει εκδοθεί από τράπεζα ή άλλο πιστωτικό ίδρυµα, εγγυοδοσία ίση προς το
τριάντα τοις εκατό (30%) της τιµής της πρώτης προσφοράς.
Αν Υπερθεµατιστής αναδείχθηκε άλλος ή αν η κατακύρωση µαταιώθηκε από οποιονδήποτε λόγο, η εγγυοδοσία επιστρέφεται σε εκείνον που την είχε καταθέσει αµέσως µετά το πέρας του πλειστηριασµού.
2. Τα πράγµατα που πλειστηριάζονται κατακυρώνονται
στον πλειοδότη που προσφέρει τη µεγαλύτερη τιµή. Ο υπάλληλος του πλειστηριασµού πρέπει να καταχωρίζει
στην έκθεσή του όλες τις προσφορές που έγιναν.
3. Ο υπερθεµατιστής έχει υποχρέωση να καταβάλει
στον υπάλληλο του πλειστηριασµού το πλειστηρίασµα
σε µετρητά ή µε επιταγή έκδοσης τράπεζας που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα, µόλις γίνει η κατακύρωση, και
αµέσως µετά του παραδίδεται το κατακυρωµένο πράγµα. Η παράδοση του πράγµατος στον υπερθεµατιστή δεν
µπορεί να γίνει πριν αυτός καταβάλει το πλειστηρίασµα.
4. Ο υπάλληλος του πλειστηριασµού οφείλει, το αργότερο την τρίτη εργάσιµη ηµέρα από τον πλειστηριασµό,
να καταθέσει εντόκως το πλειστηρίασµα στο Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων και οι τόκοι προσαυξάνουν το
πλειστηρίασµα. Η κατάθεση είναι ακατάσχετη, δεν εµπίπτει στην πτωχευτική περιουσία και δεν υπόκειται στις
δεσµεύσεις που επιβάλλει το Δηµόσιο για τη διασφάλιση
των συµφερόντων του.
5. Αν ο υπερθεµατιστής δεν καταβάλει εµπροθέσµως
το πλειστηρίασµα, ο υπάλληλος του πλειστηριασµού οφείλει µέσα στις επόµενες δύο (2) εργάσιµες ηµέρες να
τον οχλήσει µε εξώδικη πρόσκληση που επιδίδεται µε δικαστικό επιµελητή. Αν ο υπερθεµατιστής δεν καταβάλει
το πλειστηρίασµα µέσα στις επόµενες από την όχληση
πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες, η κατακύρωση σε αυτόν ανατρέπεται, η εγγυοδοσία που έχει καταθέσει καταπίπτει, καλούνται δε οι επόµενοι πλειοδότες, η προσφορά
των οποίων, αθροιζοµένη µε το ποσό της εγγυοδοσίας
που κατέπεσε, είναι ίση µε το πλειστηρίασµα, να καταβάλουν σε τακτή ηµέρα που ορίζεται στην πρόσκληση, το
ποσόν που είχαν προσφέρει. Η πρόσκληση επιδίδεται µε
δικαστικό επιµελητή. Αν εµφανισθούν περισσότεροι ενδιαφερόµενοι συντάσσεται σχετική έκθεση από το συµβολαιογράφο και η κατακύρωση γίνεται σε εκείνον που
είχε προσφέρει κατά τον πλειστηριασµό το µεγαλύτερο
ποσόν.
Το πλειστηρίασµα συνίσταται στο άθροισµα του ποσού
που καταβλήθηκε και της εγγυοδοσίας του αρχικού υπερθεµατιστή που κατέπεσε. Αν, κατά την ελεύθερη κρίση του υπαλλήλου του πλειστηριασµού, η κατά τα προηγούµενα εδάφια πρόσκληση των επόµενων πλειοδοτών
είναι αδύνατη ή ιδιαίτερα δυσχερής για λόγους που εκτίθενται σε σχετική έκθεση, καθώς και σε κάθε περίπτωση
που η διαδικασία αυτή δεν τελεσφόρησε, γίνεται αναπλειστηριασµός κατά τις διατάξεις των επόµενων εδαφίων. Η επίσπευση του αναπλειστηριασµού γίνεται είτε
µε επιµέλεια του υπαλλήλου του πλειστηριασµού είτε από τον υπέρ ου ή από τον καθ’ ου η εκτέλεση ή από κάθε
δανειστή που έχει αναγγελθεί µε τίτλο εκτελεστό. Ο αναπλειστηριασµός επισπεύδεται µε πράξη του υπαλλήλου του πλειστηριασµού ή µε δήλωση προς τον υπάλληλο του πλειστηριασµού του υπέρ ου ή του καθ’ ου ή του
δανειστή, για την οποία συντάσσεται πράξη. Περίληψη
της πράξης, η οποία περιέχει και όσα πρέπει να περιλαµ-

βάνονται στο απόσπασµα της κατασχετήριας έκθεσης,
δηµοσιεύεται µε επιµέλεια του υπαλλήλου του πλειστηριασµού στην Ιστοσελίδα Δηµοσιεύσεων Πλειστηριασµών του Δελτίου Δικαστικών Δηµοσιεύσεων του Τοµέα
Ασφάλισης Νοµικών του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολουµένων. Η διάταξη του άρθρου 959 παράγραφος 7 ισχύει αναλόγως και η σχετική προθεσµία υπολογίζεται αφότου συνταχθεί η πράξη. Ο αρχικός υπερθεµατιστής, που δεν κατέβαλε το πλειστηρίασµα, δεν µπορεί
να πλειοδοτήσει, δικαιούται όµως, έως ότου αρχίσει η
πλειοδοσία, να καταβάλει το οφειλόµενο πλειστηρίασµα, µε τον τόκο υπερηµερίας, καθώς και τα έξοδα του
αναπλειστηριασµού και να ζητήσει να του κατακυρωθεί
το πράγµα.
Άρθρο 966
4. Αν και ο νέος πλειστηριασµός έµεινε χωρίς αποτέλεσµα ή δεν κατορθώθηκε η ελεύθερη εκποίηση, το αρµόδιο δικαστήριο του άρθρου 933, που δικάζει κατά τη
διαδικασία των άρθρων 686 επ., ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννοµο συµφέρον µπορεί να άρει την κατάσχεση ή να διατάξει να γίνει αργότερα νέος πλειστηριασµός µε την ίδια ή κατώτερη τιµή πρώτης προσφοράς.
Άρθρο 971
2. Εκείνος κατά του οποίου έχει στραφεί η εκτέλεση
µπορεί να ανακόψει την αναγγελία µέχρι και την ηµέρα
της διανοµής του πλειστηριάσµατος, σύµφωνα µε τα άρθρα 933 επ.. Αντίγραφο της ανακοπής επιδίδεται χωρίς
καθυστέρηση και στον υπάλληλο του πλειστηριασµού.
Κατά της απόφασης που εκδίδεται επιτρέπεται µόνο το
ένδικο µέσο της έφεσης.
Άρθρο 972
1. Οι δανειστές εκείνου κατά του οποίου έγινε η εκτέλεση έχουν δικαίωµα να αναγγείλουν την απαίτησή
τους. Η αναγγελία επιδίδεται στον υπάλληλο του πλειστηριασµού, σε εκείνον υπέρ του οποίου γίνεται και σε
εκείνον κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση και πρέπει να περιέχει:
(α) διορισµό αντικλήτου στην περιφέρεια του πρωτοδικείου του τόπου της εκτέλεσης, στον οποίον µπορούν να
γίνονται όλες οι επιδόσεις και προσφορές που αφορούν
την εκτέλεση και αν δεν οριστεί αντίκλητος, αντίκλητος
είναι ο δικηγόρος που τυχόν υπέγραψε την αναγγελία
και
(β) περιγραφή της απαίτησης του δανειστή που αναγγέλλεται. Η αναγγελία πρέπει να επιδοθεί το αργότερο
πέντε (5) ηµέρες πριν από τον πλειστηριασµό και µέσα
στην ίδια προθεσµία πρέπει να κατατεθούν τα έγγραφα
που αποδεικνύουν την απαίτηση. Τα έξοδα της αναγγελίας βαρύνουν όποιον αναγγέλλεται.
Άρθρο 973
1. Αν για οποιονδήποτε λόγο ο πλειστηριασµός δεν έγινε κατά την ηµέρα που είχε οριστεί, επισπεύδεται πάλι
µε δήλωση που κατατίθεται στον υπάλληλο του πλειστηριασµού και συντάσσεται σχετική πράξη. Η νέα ηµέρα
του πλειστηριασµού ορίζεται από τον υπάλληλο του
πλειστηριασµού δυο (2) µήνες από την ηµέρα της δήλω-
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σης και όχι πάντως µετά την παρέλευση τριών (3) µηνών
από την ηµέρα αυτή. Ο υπάλληλος του πλειστηριασµού
εντός τριών (3) ηµερών µεριµνά ώστε να αναρτηθεί η
γνωστοποίηση της δήλωσης και η ηµέρα του πλειστηριασµού στην ιστοσελίδα δηµοσιεύσεων πλειστηριασµών
του Δελτίου Δικαστικών Δηµοσιεύσεων του Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολουµένων.
2. Κάθε δανειστής, εφόσον έχει απαίτηση που στηρίζεται σε εκτελεστό τίτλο και κοινοποίησε σε εκείνον κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση επιταγή προς εκτέλεση, µπορεί να επισπεύσει τον πλειστηριασµό.
3. Αν ένας δανειστής, άλλος από τον επισπεύδοντα,
θέλει να επισπεύσει τον πλειστηριασµό κατά την παράγραφο 2, πρέπει να το δηλώσει στον υπάλληλο του πλειστηριασµού και να συνταχθεί σχετική πράξη. Αν ο δανειστής αυτός έχει και ο ίδιος επιβάλει κατάσχεση, η δήλωση συνέχισης του πλειστηριασµού επέχει θέση ανάκλησης της δικής του κατάσχεσης. Αντίγραφο της πράξης επιδίδεται µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από τη δήλωση στον
αρχικώς επισπεύδοντα. Ο πλειστηριασµός γίνεται ενώπιον του ίδιου υπαλλήλου. Ο υπάλληλος του πλειστηριασµού εντός τριών (3) ηµερών µεριµνά ώστε να αναρτηθεί
η γνωστοποίηση της δήλωσης και η ηµέρα του πλειστηριασµού στην ιστοσελίδα δηµοσιεύσεων πλειστηριασµών του Δελτίου Δικαστικών Δηµοσιεύσεων του Τοµέα
Ασφάλισης Νοµικών του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολουµένων.
4. Κάθε δανειστής της παραγράφου 2 µπορεί να ζητήσει από το αρµόδιο κατά το άρθρο 933 δικαστήριο, που
δικάζει κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ., να του επιτρέψει να επισπεύσει αυτός την εκτέλεση, αν ο πλειστηριασµός µαταιώθηκε για δεύτερη φορά χωρίς σοβαρό λόγο, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που από τη
στάση του επισπεύδοντος προκύπτει συµπαιγνία ή ολιγωρία. Η ανάθεση της επίσπευσης στον αιτούντα µπορεί
να εξαρτηθεί από τη µαταίωση του τυχόν επισπευδόµενου πλειστηριασµού. Ο δανειστής, στον οποίο ανατέθηκε η επίσπευση, οφείλει να προβεί στην κατά την παράγραφο 3 δήλωση. Ο πλειστηριασµός επισπεύδεται κατά
τις διατάξεις της παραγράφου αυτής.
5. Αν στην περίπτωση της παραγράφου 3 εµφανίστηκαν ταυτόχρονα περισσότεροι δανειστές που θέλουν να
επισπεύσουν την εκτέλεση ή, στην περίπτωση της παραγράφου 4, οι αιτούντες είναι περισσότεροι, το κατά το
άρθρο 933 δικαστήριο, ύστερα από αυτοτελή ή παρεµπίπτουσα αίτηση οποιουδήποτε έχει έννοµο συµφέρον, δικάζοντας µε τη διαδικασία των άρθρων 686 επ., επιλέγει
τον καταλληλότερο στον οποίο και αναθέτει την επίσπευση. Ο πλειστηριασµός επισπεύδεται κατά τις διατάξεις της παραγράφου 3.
6. Αντιρρήσεις για οποιοδήποτε λόγο που αφορά το
κύρος της δήλωσης συνέχισης, ασκούνται µε ανακοπή
µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την ηµέρα
της κατά την παράγραφο 1 ανάρτησης. Η συζήτηση της
ανακοπής προσδιορίζεται υποχρεωτικά µέσα σε εξήντα
(60) ηµέρες από την κατάθεσή της και γίνεται µε τη διαδικασία των άρθρων 686 επ.. Κατά της απόφασης που
εκδίδεται µέσα σε ένα (1) µήνα από τη συζήτηση της ανακοπής δεν επιτρέπεται η άσκηση ένδικων µέσων. Πρόσθετοι λόγοι ανακοπής µπορούν να προταθούν µόνο µε
ιδιαίτερο δικόγραφο που κατατίθεται στη γραµµατεία

του δικαστηρίου προς το οποίο απευθύνεται η ανακοπή,
κάτω από την οποία συντάσσεται έκθεση, και κοινοποιείται στον αντίδικο οκτώ (8) τουλάχιστον ηµέρες πριν από
τη συζήτηση.
Άρθρο 975
Η κατάταξη των δανειστών στον πίνακα γίνεται µε την
εξής σειρά. Αφού αφαιρεθούν τα έξοδα της εκτέλεσης,
που ορίζονται αιτιολογηµένα από τον υπάλληλο του
πλειστηριασµού, κατατάσσονται:
1) Οι απαιτήσεις για την κηδεία ή τη νοσηλεία εκείνου
κατά του οποίου είχε στραφεί η εκτέλεση, του συζύγου
και των τέκνων του, αν προέκυψαν κατά τους τελευταίους δώδεκα (12) µήνες πριν από την ηµέρα διενέργειας
του πλειστηριασµού ή κήρυξης της πτώχευσης. Στην ίδια
τάξη υπάγονται και οι απαιτήσεις αποζηµίωσης δανειστών, λόγω αναπηρίας ποσοστού ογδόντα τοις εκατό
(80%) και άνω, µε εξαίρεση την ικανοποίηση για ηθική
βλάβη, εφόσον προέκυψαν έως την ηµέρα του πλειστηριασµού ή την κήρυξη της πτώχευσης.
2) Οι απαιτήσεις για την παροχή τροφίµων αναγκαίων
για τη συντήρηση εκείνου κατά του οποίου είχε στραφεί
η εκτέλεση, του συζύγου και των τέκνων του, αν προέκυψαν κατά τους τελευταίους έξι (6) µήνες πριν από την
ηµέρα διενέργειας του πλειστηριασµού ή κήρυξης της
πτώχευσης.
3) Οι απαιτήσεις, που έχουν ως βάση τους την παροχή
εξαρτηµένης εργασίας, καθώς και οι απαιτήσεις από αµοιβές, έξοδα και αποζηµιώσεις των δικηγόρων, που αµείβονται µε πάγια περιοδική αµοιβή, εφόσον προέκυψαν µέσα στην τελευταία διετία πριν από την ηµεροµηνία ορισµού του πρώτου πλειστηριασµού ή κήρυξης της
πτώχευσης. Οι αποζηµιώσεις λόγω καταγγελίας της
σχέσης εργασίας, καθώς και οι απαιτήσεις των δικηγόρων για αποζηµίωση λόγω λύσης της σύµβασης έµµισθης εντολής κατατάσσονται στην τάξη αυτή ανεξάρτητα από το χρόνο που προέκυψαν. Οι απαιτήσεις του Δηµοσίου από φόρο προστιθέµενης αξίας και παρακρατούµενους και επιρριπτόµενους φόρους µε τις προσαυξήσεις κάθε φύσης και τους τόκους που επιβαρύνουν τις απαιτήσεις αυτές. Στην ίδια τάξη υπάγονται και οι απαιτήσεις των φορέων κοινωνικής ασφάλισης αρµοδιότητας
της γενικής γραµµατείας κοινωνικών ασφαλίσεων, οι απαιτήσεις αποζηµίωσης σε περίπτωση θανάτου του υπόχρεου προς διατροφή, καθώς και οι απαιτήσεις αποζηµίωσης λόγω αναπηρίας ποσοστού εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, εφόσον προέκυψαν έως την ηµέρα
του πλειστηριασµού ή την κήρυξη της πτώχευσης.
4) Οι απαιτήσεις αγροτών ή αγροτικών συνεταιρισµών
από πώληση αγροτικών προϊόντων, αν προέκυψαν κατά
τον τελευταίο χρόνο πριν από την ηµεροµηνία ορισµού
του πρώτου πλειστηριασµού ή κήρυξης της πτώχευσης.
5) Οι απαιτήσεις του Δηµοσίου και των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης από κάθε αιτία, µε τις προσαυξήσεις κάθε φύσης και τους τόκους που επιβαρύνουν τις απαιτήσεις αυτές.
6) Οι απαιτήσεις του Συνεγγυητικού κατά του οφειλέτη, εφόσον ο τελευταίος έχει ή είχε στο παρελθόν την ιδιότητα της επιχείρησης παροχής επενδυτικών υπηρεσιών κατά την έννοια του άρθρου 2 του ν. 2396/1996 και
οι απαιτήσεις του Συνεγγυητικού έχουν προκύψει εντός
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δύο (2) ετών πριν από την ηµέρα διενέργειας του πλειστηριασµού ή κήρυξης της πτώχευσης.
Άρθρο 977
1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου
αυτού, αν εκτός από τις απαιτήσεις του άρθρου 975 υπάρχουν και οι απαιτήσεις του άρθρου 976 αριθµ. 3, προτιµώνται οι πρώτες. Αν υπάρχουν και απαιτήσεις του άρθρου 976 αριθµ. 1 και 2, τότε οι απαιτήσεις του άρθρου
975 ικανοποιούνται έως το ένα τρίτο του πλειστηριάσµατος που πρέπει να διανεµηθεί στους πιστωτές και τα δύο
τρίτα διατίθενται για να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του
άρθρου 976 αριθµ. 1 και 2. Από τα υπόλοιπα που αποµένουν από το ένα τρίτο ή τα δύο τρίτα, µετά την ικανοποίηση των απαιτήσεων των άρθρων 975 και 976 αριθµ. 1
και 2, κατά το προηγούµενο εδάφιο, κατατάσσονται, ώσπου να καλυφθούν, οι απαιτήσεις της άλλης από τις
προαναφερόµενες δύο κατηγορίες, που δεν έχουν ικανοποιηθεί.
2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου
αυτού, αν υπάρχουν περισσότερες απαιτήσεις από αυτές που αναφέρονται στα άρθρα 975 ή 976, η απαίτηση
της προηγούµενης τάξης προτιµάται από την απαίτηση
της επόµενης τάξης και αν είναι της ίδιας τάξης ικανοποιούνται συµµέτρως. Αν συντρέχουν περισσότερες απαιτήσεις από εκείνες που αναφέρονται στο άρθρο 976
αριθµ. 2, ακολουθείται η κατά το ουσιαστικό δίκαιο σειρά.
3. Αν εκτός από τις απαιτήσεις του άρθρου 975 υπάρχουν και απαιτήσεις του άρθρου 976, καθώς και µη προνοµιούχες απαιτήσεις, τότε οι απαιτήσεις του άρθρου
976 ικανοποιούνται έως το εξήντα πέντε τοις εκατό
(65%), οι απαιτήσεις του άρθρου 975 έως το είκοσι πέντε
τοις εκατό (25%) και οι µη προνοµιούχες απαιτήσεις έως
το δέκα τοις εκατό (10%) του ποσού του πλειστηριάσµατος που πρέπει να διανεµηθεί στους πιστωτές συµµέτρως. Από τα υπόλοιπα που αποµένουν από το εξήντα
πέντε τοις εκατό (65%) ή από το είκοσι πέντε τοις εκατό
(25%) κατατάσσονται, ώσπου να καλυφθούν οι απαιτήσεις της εκάστοτε άλλης από τις δύο προαναφερόµενες
κατηγορίες, που δεν έχουν ικανοποιηθεί. Από τα υπόλοιπα που αποµένουν από την ικανοποίηση των εγχειρόγραφων δανειστών ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του άρθρου 976 και του άρθρου 975 κατά τα οριζόµενα στο εδάφιο 2 της παραγράφου 1. Αν υπάρχουν απαιτήσεις του
άρθρου 976 και µη προνοµιούχες απαιτήσεις, οι πρώτες
ικανοποιούνται έως το ενενήντα τοις εκατό (90%) και οι
δεύτερες έως το δέκα τοις εκατό (10%) του ποσού του
πλειστηριάσµατος, που πρέπει να διανεµηθεί στους πιστωτές συµµέτρως. Αν υπάρχουν απαιτήσεις του άρθρου 975 και µη προνοµιούχες απαιτήσεις, οι απαιτήσεις
του άρθρου 975 ικανοποιούνται σε ποσοστό έως το εβδοµήντα τοις εκατό (70%) του ποσού του πλειστηριάσµατος, που πρέπει να διανεµηθεί στους πιστωτές, ενώ
οι µη προνοµιούχοι ικανοποιούνται στο υπόλοιπο ποσοστό συµµέτρως.
Άρθρο 978
1. Απαιτήσεις που εξαρτώνται από αίρεση ή αµφίβολες
κατατάσσονται τυχαίως. Με την προσκόµιση ισόποσης
εγγυητικής επιστολής σε πρώτη ζήτηση τράπεζας που
είναι νόµιµα εγκατεστηµένη στην Ελλάδα, ο υπάλληλος

του πλειστηριασµού υποχρεούται να ικανοποιήσει το δανειστή, η απαίτηση του οποίου κατατάχθηκε τυχαία. Σε
περίπτωση που δεν πληρωθεί ο όρος υπό τον οποίο τελεί
η τυχαία κατάταξη, ο δανειστής υποχρεούται να επιστρέψει εντόκως το ποσό που εισέπραξε. Απαιτήσεις υπό προθεσµία κατατάσσονται, αφού αφαιρεθεί ο τόκος
που αναλογεί έως τη λήξη τους.
2. Όταν απαίτηση κατατάσσεται τυχαίως, ο υπάλληλος του πλειστηριασµού ορίζει στον πίνακα κατάταξης
πως κατανέµεται το ποσό της απαίτησης, µε την προσθήκη των αναλογούντων τόκων, αν αυτή παύσει να υφίσταται.
Άρθρο 979
2. Μέσα σε δώδεκα (12) εργάσιµες ηµέρες αφότου επιδοθεί η πρόσκληση της παραγάφου 1 οποιοσδήποτε έχει έννοµο συµφέρον µπορεί να ανακόψει τον πίνακα
της κατάταξης, οπότε εφαρµόζονται τα άρθρα 933 επ..
Αντίγραφο της ανακοπής επιδίδεται, µέσα στην ίδια προθεσµία, και στον υπάλληλο του πλειστηριασµού. Κατά
της απόφασης που εκδίδεται επιτρέπεται η άσκηση όλων
των ένδικων µέσων πλην της ανακοπής ερηµοδικίας. Η
ανακοπή στρέφεται κατά των δανειστών των οποίων
προσβάλλεται η κατάταξη. Η συζήτηση προσδιορίζεται
υποχρεωτικά µέσα σε εξήντα (60) ηµέρες από την κατάθεσή της, αν ο δανειστής είναι κάτοικος ηµεδαπής ή µέσα σε εκατόν είκοσι (120) ηµέρες από την κατάθεσή της,
αν ο δανειστής είναι κάτοικος αλλοδαπής.
Άρθρο 980
2. Αν κάποιος από τους δανειστές άσκησε ανακοπή, ο
υπάλληλος του πλειστηριασµού δεν µπορεί να ικανοποιήσει τους δανειστές των οποίων η κατάταξη προσβάλλεται µε την ανακοπή, εκτός αν προσκοµίσουν ισόποση εγγυητική επιστολή σε πρώτη ζήτηση τράπεζας που είναι
νόµιµα εγκατεστηµένη στην Ελλάδα. Σε περίπτωση τελεσίδικης ευδοκίµησης της ανακοπής ο δανειστής υποχρεούται να επιστρέψει στον υπάλληλο του πλειστηριασµού εντόκως το ποσό που εισέπραξε.
Άρθρο 985
1. Μέσα σε οκτώ (8) ηµέρες αφότου του επιδοθεί το
κατασχετήριο, ο τρίτος οφείλει να δηλώσει αν υπάρχει η
απαίτηση που κατασχέθηκε, αν έχει στα χέρια του το κατασχεµένο πράγµα και αν επιβλήθηκε στα χέρια του άλλη κατάσχεση και συνάµα να αναφέρει ποιος την επέβαλε και για ποιο ποσό. Όταν η κατάσχεση επιβάλλεται
στα χέρια πιστωτικού ιδρύµατος, αυτό θα πρέπει να δηλώσει, αν υφίσταται στα χέρια του ακατάσχετη απαίτηση
κατά την έννοια του άρθρου 982 παράγραφος 2 στοιχ.
γ΄και δ΄.
Άρθρο 988
2. Αν ο τρίτος δηλώσει ότι έχει στα χέρια του το κατασχεµένο πράγµα, γίνεται πλειστηριασµός ενώπιον συµβολαιογράφου που ορίζεται σύµφωνα µε την παράγραφο 1. Ο πλειστηριασµός γίνεται κατά τα άρθρα 959 επ.
µε την εφαρµογή και του άρθρου 955 παράγραφος 2 εδάφιο β΄, η προθεσµία του οποίου αρχίζει αφότου η απόφαση του ειρηνοδικείου για το διορισµό του γνωστοποι-
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ηθεί στο συµβολαιογράφο, ο οποίος και ορίζει το δικαστικό επιµελητή ο οποίος θα ενεργήσει την εκτέλεση.
Άρθρο 993
2. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 εδάφιο β΄ και 2 έως
4 του άρθρου 954 εφαρµόζονται και εδώ. Το κατασχεµένο ακίνητο πρέπει, ύστερα από επιτόπια µετάβαση του
δικαστικού επιµελητή, να περιγράφεται µε ακρίβεια ως
προς το είδος, τη θέση, τα όρια και την έκτασή του, µε τα
συστατικά και τα παραρτήµατα που κατασχέθηκαν, ώστε
να µη χωρεί αµφιβολία για την ταυτότητά του. Για την εκτίµηση της αξίας του ακινήτου, που κατάσχεται, λαµβάνεται υπόψη η εµπορική του αξία, όπως αυτή προσδιορίζεται κατά το χρόνο της κατάσχεσης.
Άρθρο 995
1. Αντίγραφο της κατασχετήριας έκθεσης επιδίδεται
µόλις περατωθεί η κατάσχεση στον καθ’ ου η εκτέλεση,
αν ήταν παρών, και, αν αυτός αρνηθεί να παραλάβει το
έγγραφο που του επιδίδεται, ο επιµελητής συντάσσει
έκθεση για την άρνησή του. Αν είναι απών ή δεν είναι δυνατή η άµεση κατάρτιση του αντιγράφου, η επίδοση γίνεται το αργότερο την εποµένη της ηµέρας που έγινε η
κατάσχεση, εφόσον εκείνος κατά του οποίου στρέφεται
η εκτέλεση έχει την κατοικία του στην περιφέρεια του
δήµου όπου έγινε η κατάσχεση, διαφορετικά µέσα σε
πέντε (5) ηµέρες από την κατάσχεση. Η παράλειψη των
διατυπώσεων αυτών επιφέρει ακυρότητα. Ως τιµή πρώτης προσφοράς για τον πλειστηριασµό ακινήτου ορίζεται
η εµπορική του αξία, όπως αυτή προσδιορίζεται κατά το
χρόνο της κατάσχεσης.
2. Με ποινή ακυρότητας, αντίγραφο της κατασχετήριας έκθεσης επιδίδεται στον υποθηκοφύλακα (κτηµατολόγιο) της περιφέρειας όπου βρίσκεται το κατασχεµένο
µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την κατάσχεση. Αν πρόκειται για πλοία νηολογηµένα στην Ελλάδα, η επίδοση
γίνεται σε εκείνον που τηρεί το νηολόγιο, όπου είναι
γραµµένο το πλοίο, και αν πρόκειται για αεροσκάφη
γραµµένα σε µητρώο που τηρείται στην Ελλάδα, η επίδοση γίνεται σε εκείνον που το τηρεί. Ο υποθηκοφύλακας ή όποιος τηρεί το νηολόγιο ή το µητρώο οφείλει να
εγγράψει την ίδια ηµέρα την κατάσχεση σε ειδικό βιβλίο
κατασχέσεων που τηρείται για το σκοπό αυτό και να παραδώσει µέσα σε προθεσµία τριών (3) ηµερών, αφότου
κατά τα προαναφερόµενα του έγινε η επίδοση, το σχετικό πιστοποιητικό βαρών στον αρµόδιο για την εκτέλεση
δικαστικό επιµελητή, ενώ ο γραµµατέας του ειρηνοδικείου οφείλει αυθηµερόν να καταχωρίσει την κατασχετήρια
έκθεση σε ειδικό βιβλίο µε αλφαβητικό ευρετήριο, µε βάση τα ονοµατεπώνυµα των καθ’ ων η κατάσχεση.
3. Αν πρόκειται για κατάσχεση ενυπόθηκου κτήµατος
και η κατάσχεση έγινε κατά του τρίτου, κυρίου ή νοµέα,
πρέπει να επιδοθεί σ’ αυτόν και στον οφειλέτη αντίγραφο της κατασχετήριας έκθεσης, αλλιώς επέρχεται ακυρότητα. Αν η κατάσχεση έγινε κατά του οφειλέτη, πρέπει να επιδοθεί στον τρίτο, κύριο ή νοµέα, αντίγραφο της
κατασχετήριας έκθεσης, αλλιώς επέρχεται ακυρότητα.
4. Ο δικαστικός επιµελητής οφείλει, µέσα σε δέκα (10)
ηµέρες από την κατάσχεση, να καταθέσει στον υπάλληλο του πλειστηριασµού τον εκτελεστό τίτλο, την έκθεση

επίδοσης της επιταγής προς εκτέλεση, την κατασχετήρια έκθεση και τις εκθέσεις επίδοσής της στον οφειλέτη,
τον τρίτο κύριο ή νοµέα και τον υποθηκοφύλακα ή όποιον τηρεί το νηολόγιο ή το µητρώο, καθώς και το πιστοποιητικό βαρών, ο οποίος συντάσσει έκθεση για όλα αυτά. Απόσπασµα της κατασχετήριας έκθεσης, που περιλαµβάνει τα ονοµατεπώνυµα του υπέρ ου και του καθ’ ου
η εκτέλεση, καθώς και τον αριθµό φορολογικού µητρώου
αυτών και αν πρόκειται για νοµικά πρόσωπα την επωνυµία και τον αριθµό φορολογικού τους µητρώου, συνοπτική περιγραφή του ακινήτου που κατασχέθηκε κατά το είδος, τη θέση, τα όρια και την έκτασή του, µε τα συστατικά και όσα παραρτήµατα συγκατάσχονται, καθώς και
µνεία των υποθηκών ή προσηµειώσεων που υπάρχουν επάνω στο ακίνητο, την τιµή της πρώτης προσφοράς, του
ποσού για το οποίο γίνεται η κατάσχεση, τους όρους του
πλειστηριασµού που θέτει τυχόν ο υπέρ ου η εκτέλεση
και που γνωστοποιήθηκαν στο δικαστικό επιµελητή µε
την εντολή για εκτέλεση του άρθρου 927, το όνοµα και
τη διεύθυνση του υπαλλήλου του πλειστηριασµού, καθώς και τον τόπο, την ηµέρα και την ώρα του πλειστηριασµού, εκδίδεται από το δικαστικό επιµελητή και δηµοσιεύεται µε επιµέλεια αυτού µέχρι την δέκατη πέµπτη ηµέρα από την κατάσχεση στην ιστοσελίδα δηµοσιεύσεων
πλειστηριασµών του Δελτίου Δικαστικών Δηµοσιεύσεων
του Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολουµένων. Το απόσπασµα αυτό επιδίδεται µέσα στην ίδια προθεσµία στον τρίτο κύριο ή νοµέα
και στους ενυπόθηκους δανειστές. Ο πλειστηριασµός
δεν µπορεί να γίνει χωρίς να τηρηθούν οι διατυπώσεις
των προηγούµενων εδαφίων, διαφορετικά είναι άκυρος.
5. Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, oι διατάξεις των
άρθρων 972 και 973 εφαρµόζονται και εδώ.
6. Μέσα στην ίδια προθεσµία του εδάφιο α΄ της παραγράφου 4 ο δικαστικός επιµελητής καταθέτει στον υπάλληλο του πλειστηριασµού έγγραφο σηµείωµα στο οποίο
καθορίζονται ηµέρες και ώρες επίσκεψης από υποψήφιους πλειοδότες του ακινήτου που κατασχέθηκε, το αργότερο επτά (7) ηµέρες πριν από την ηµέρα του πλειστηριασµού. Η επίσκεψη πραγµατοποιείται µε τη συνοδεία
του δικαστικού επιµελητή. Το σηµείωµα συµπεριλαµβάνεται στην έκθεση που συντάσσει ο υπάλληλος του πλειστηριασµού και το περιεχόµενό του δηµοσιεύεται µέσα
στην προθεσµία της παραγράφου 4 στην ανωτέρω ιστοσελίδα.
Άρθρο 997
1. Απαγορεύεται και είναι άκυρη υπέρ εκείνου που επέβαλε την κατάσχεση και υπέρ των δανειστών που αναγγέλθηκαν η διάθεση του κατασχεµένου από τον οφειλέτη· αν πρόκειται για ενυπόθηκο ακίνητο είναι άκυρη η διάθεσή του και από τον τρίτο, κύριο ή νοµέα. Μετά
την κατάσχεση του ακινήτου η εκµίσθωσή του από τον οφειλέτη ή τον τρίτο κύριο ή νοµέα ή η παραχώρηση της
χρήσης ή κατοχής του µε βάση άλλη έννοµη σχέση µπορεί να καταγγελθεί από τον υπερθεµατιστή µέσα σε προθεσµία ενός (1) µηνός από τη µεταγραφή της περίληψης
της κατακυρωτικής έκθεσης. Με την καταγγελία αυτή η
µίσθωση ή άλλη έννοµη σχέση λύεται µετά από δύο (2)
µήνες και χωρεί η κατά το άρθρο 1005 παράγραφος 2 εκτέλεση. Δικαίωµα καταγγελίας της µίσθωσης κατά το
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άρθρο 615 ΑΚ δεν θίγεται και η περίληψη εκτελείται κατά του µισθωτή αφού περάσουν οι προθεσµίες του άρθρου αυτού που αρχίζουν αφότου η περίληψη επιδοθεί
στο µισθωτή.
2. Τα αποτελέσµατα της παραγράφου 1 αρχίζουν αναδροµικά, α) για τον οφειλέτη, αφότου του επιδοθεί σύµφωνα µε το άρθρο 995 αντίγραφο της κατασχετήριας έκθεσης ή συνταχθεί η έκθεση, που πιστοποιεί την άρνησή
του να παραλάβει το αντίγραφο κατά το πρώτο εδάφιο
της παραγράφου 1 του άρθρου 995, µε την προϋπόθεση
ότι θα ακολουθήσει η επίδοση του αντιγράφου της κατασχετήριας έκθεσης µέσα σε προθεσµία πέντε (5) ηµερών, β) για τον τρίτο, κύριο ή νοµέα, αφότου του επιδοθεί σύµφωνα µε το άρθρο 995 αντίγραφο της κατασχετήριας έκθεσης ή συνταχθεί η έκθεση, που πιστοποιεί την
άρνησή του να παραλάβει το αντίγραφο κατά το άρθρο
995 παράγραφοι 1 και 4, µε την προϋπόθεση ότι θα ακολουθήσει η επίδοση του αντιγράφου της κατασχετήριας
έκθεσης εντός προθεσµίας πέντε (5) ηµερών, γ) για τους
τρίτους, µόνο αφότου η κατάσχεση εγγραφεί κατά το
άρθρο 995 στο βιβλίο κατασχέσεων και εφόσον έγιναν
οι, κατά τις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου αυτής, επιδόσεις στον οφειλέτη και τον τρίτο, κύριο ή νοµέα.
3. Σε όποιον επέβαλε την κατάσχεση και στους δανειστές που αναγγέλθηκαν δεν αντιτάσσεται η µεταγραφή
ή η εγγραφή υποθήκης που έγινε µετά την εγγραφή της
κατάσχεσης στο βιβλίο κατασχέσεων σε οποιονδήποτε
τίτλο και αν στηρίζεται η υποθήκη. Η τροπή της προσηµείωσης σε υποθήκη, που έγινε µετά την εγγραφή της
κατάσχεσης, είναι έγκυρη και για το δανειστή που επέβαλε την κατάσχεση και για τους δανειστές που έχουν
αναγγελθεί.
4. Αν συµπέσει την ίδια ηµέρα εγγραφή κατάσχεσης
και µεταγραφή ή εγγραφή υποθήκης στο ίδιο ακίνητο,
προτιµάται αυτή που καταχωρίστηκε έστω και ελάχιστο
χρόνο νωρίτερα.
5. Μετά την εγγραφή της αναγκαστικής κατάσχεσης
στο βιβλίο κατασχέσεων επιτρέπεται να επιβληθεί και
άλλη αναγκαστική κατάσχεση επάνω στο ίδιο ακίνητο από άλλο δανειστή του οφειλέτη. Οι διαφορετικές διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης διενεργούνται ξεχωριστά, χωρίς να επηρεάζει η µια την άλλη. Δεν επιτρέπεται
η αναζήτηση των εξόδων της εκτέλεσης που προκατέβαλε εκείνος ο δανειστής, η εκτέλεση του οποίου δεν περατώθηκε.
Άρθρο 998
1. Το κατασχεµένο ακίνητο πλειστηριάζεται δηµόσια
ενώπιον του συµβολαιογράφου της περιφέρειας όπου
βρίσκεται το ακίνητο, ο οποίος ορίστηκε για τον πλειστηριασµό. Ο πλειστηριασµός γίνεται µε την υποβολή γραπτών και ενσφράγιστων προσφορών και στη συνέχεια
διαδοχικών προφορικών προσφορών. Οι διατάξεις της
παραγράφου 1 εδάφιο β΄ και δ΄ του άρθρου 959, καθώς
και των παραγράφων 2 έως 5 του ίδιου άρθρου εφαρµόζονται και εδώ.
2. Ο πλειστηριασµός δεν µπορεί να γίνει από την 1η έως και τις 31 Αυγούστου, καθώς και την προηγουµένη
και την εποµένη Τετάρτη της ηµέρας των εκλογών για
την ανάδειξη βουλευτών, αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και Οργάνων Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η απαγόρευση αυτή ισχύει και για τις επαναληπτικές εκλο-

γές και µόνο για τις περιφέρειες που διεξάγονται τέτοιες.
3. Η διάταξη της προηγούµενης παραγράφου σχετικά
µε την απαγόρευση πλειστηριασµού από την 1η έως και
τις 31 Αυγούστου δεν εφαρµόζεται, όταν πρόκειται για
πλοία και αεροσκάφη.
4. Αν το ακίνητο βρίσκεται σε περιφέρειες περισσότερων ειρηνοδικείων, ο πλειστηριασµός γίνεται κατά την επιλογή όποιου επισπεύδει, σε οποιοδήποτε ειρηνοδικείο.
5. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννοµο συµφέρον, το δικαστήριο του άρθρου 933 δικάζοντας κατά
τη διαδικασία των άρθρων 686 επ., µπορεί να διατάξει να
γίνει ταυτόχρονα η πώληση του κατασχεµένου ακινήτου, ολόκληρου ή τµηµατικά, µε βάση σχεδιάγραµµα ή
σχέδιο µηχανικού ή γεωµέτρηση, που υποβάλλεται µαζί
µε την αίτηση. Στην περίπτωση αυτή η κατακύρωση τότε
µόνο γίνεται τµηµατικά σε όποιους πλειοδοτούν τµηµατικά, όταν το σύνολο των προσφορών τους είναι µεγαλύτερο από την τιµή που προσφέρεται για να πωληθεί
συνολικά.
6. Μετά από αίτηση του οφειλέτη, το δικαστήριο του
άρθρου 933, το οποίο δικάζει κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ., µπορεί να επιτρέψει να πουληθεί ελεύθερα το ακίνητο µε τίµηµα το οποίο ορίζεται από το δικαστήριο. Η πώληση αυτή γίνεται από τον υπάλληλο του
πλειστηριασµού το αργότερο δέκα (10) ηµέρες πριν από
τον πλειστηριασµό µε ταυτόχρονη εξόφληση του τιµήµατος. Αν η πώληση δεν πραγµατοποιηθεί κατά το προηγούµενο εδάφιο, ο πλειστηριασµός διεξάγεται κατά την
ορισθείσα ηµεροµηνία.
Άρθρο 1000
Ύστερα από αίτηση του οφειλέτη, η οποία κατατίθεται,
µε ποινή απαραδέκτου, δεκαπέντε (15) τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν από την ηµέρα του πλειστηριασµού, το δικαστήριο του άρθρου 933, δικάζοντας κατά τη
διαδικασία των άρθρων 686 επ., µπορεί να αναστείλει τη
διαδικασία του πλειστηριασµού έως έξι (6) µήνες από
την αρχική ηµέρα του πλειστηριασµού, αν δεν υπάρχει
κίνδυνος βλάβης του επισπεύδοντος και εφόσον προσδοκάται βάσιµα ότι ο οφειλέτης θα ικανοποιήσει µέσα
στο χρονικό αυτό διάστηµα τον επισπεύδοντα ή ότι, αν
περάσει το χρονικό αυτό διάστηµα, θα επιτευχθεί µεγαλύτερο πλειστηρίασµα. Η απόφαση εκδίδεται υποχρεωτικά έως τις 12:00΄ το µεσηµέρι της Δευτέρας που προηγείται του πλειστηριασµού και η αναστολή χορηγείται
πάντοτε υπό τον όρο της καταβολής: α) των τυχόν εξόδων επίσπευσης του πλειστηριασµού, τα οποία καθορίζονται κατά προσέγγιση στην απόφαση και β) του ενός
τετάρτου τουλάχιστον του οφειλόµενου κεφαλαίου
στον επισπεύδοντα. Η απόφαση µε την οποία αναστέλλεται ο πλειστηριασµός γνωστοποιείται στον υπάλληλο
του πλειστηριασµού αυθηµερόν µε την έκδοσή της. Η
καταβολή γίνεται υποχρεωτικά µέχρι την 10.00 πρωινή
της ηµέρας διεξαγωγής του πλειστηριασµού και αν αυτή
δεν γίνει ο πλειστηριασµός διεξάγεται κανονικά.
Άρθρο 1001Α
Σε περίπτωση κατάσχεσης ακινήτων, στα οποία έχουν
εγκατασταθεί βιοµηχανικές, βιοτεχνικές, ξενοδοχειακές
ή τουριστικές επιχειρήσεις ή άλλες παραγωγικές µονάδες, που διαθέτουν εξοπλισµό και αποτελούν οικονοµικό
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σύνολο, εφαρµόζονται οι επόµενες διατάξεις:
α. Το ακίνητο εκτίθεται σε πλειστηριασµό µε τα παραρτήµατά του εφόσον έχουν κατασχεθεί µαζί. Χωριστή
πλειστηρίαση των παραρτηµάτων µπορεί να διαταχθεί,
σύµφωνα µε το άρθρο 994, µόνο αν κατά τον πρώτο
πλειστηριασµό δεν επιτεύχθηκε κατακύρωση.
β. Αν έχουν κατασχεθεί µε την ίδια έκθεση περισσότερα ακίνητα, πλειστηριάζονται µαζί, εφόσον έχουν λειτουργική ενότητα για την εξυπηρέτηση της επιχείρησης
ή της παραγωγικής µονάδας, που έχει εγκατασταθεί σε
ένα από αυτά. Αν τα παραπάνω ακίνητα βρίσκονται σε
διάφορες περιφέρειες, αρµόδια για την εκτέλεση είναι
τα όργανα της περιφέρειας στην οποία βρίσκεται οποιοδήποτε από αυτά κατ` επιλογή του επισπεύδοντος. Η
διάταξη του άρθρου 998 παράγραφος 4 εφαρµόζεται αναλόγως.
γ. Η αναστολή κατά το άρθρο 1000 δεν µπορεί να υπερβεί συνολικά τους τέσσερις (4) µήνες.
Άρθρο 1009
Αν το ακίνητο που πλειστηριάστηκε ήταν µισθωµένο
για την άσκηση σε αυτό επιχείρησης, ο υπερθεµατιστής
έχει δικαίωµα να καταγγείλει τη µίσθωση, οπότε αυτή
λύεται µετά την πάροδο δύο (2) µηνών από την καταγγελία. Στην περίπτωση αυτή η περίληψη της κατακυρωτικής έκθεσης εκτελείται κατά του µισθωτή και του υποµισθωτή, καθώς και κατά οποιουδήποτε αντλεί τα δικαιώµατά του από αυτούς ή κατέχει το µίσθιο γι’ αυτούς.
Άρθρο 1011
2. Αντίγραφο της κατασχετήριας έκθεσης επιδίδεται
και στο λιµενάρχη του λιµανιού όπου έγινε η κατάσχεση
του πλοίου, στον πλοίαρχο και στο Ναυτικό Αποµαχικό
Ταµείο µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την ηµέρα που έγινε η κατάσχεση. Η κατάσχεση εµποδίζει τον απόπλου
του πλοίου και ο λιµενάρχης, µόλις του επιδοθεί το αντίγραφο της κατασχετήριας έκθεσης, οφείλει να εµποδίσει τον απόπλου.
Άρθρο 1012
1. Ο πλειστηριασµός του κατασχεµένου πλοίου γίνεται
ενώπιον συµβολαιογράφου της περιφέρειας του λιµανιού όπου βρίσκεται το πλοίο κατά την κατάσχεση. Η αναστολή του άρθρου 1000 δεν µπορεί να υπερβεί τους
τρεις µήνες.
2. Αντίγραφο της κατασχετήριας έκθεσης πλοίου κατατίθεται στον υπάλληλο του πλειστηριασµού.
3. Η κατάταξη των δανειστών στον πίνακα της κατάταξης γίνεται κατά πρώτο λόγο σύµφωνα µε τις διατάξεις
του Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου.
4. Σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης κατά ελληνικού πλοίου ή αεροσκάφους, αν αυτό βαρύνεται µε υποθήκη σε ξένο νόµισµα, καθώς και κατά αλλοδαπού πλοίου ή αεροσκάφους, σε κάθε περίπτωση, η επιταγή πληρωµής, η εκτίµηση του κατασχεµένου, η κατασχετήρια
έκθεση, ο αναγκαστικός πλειστηριασµός και η κατάταξη
των δανειστών γίνονται σε ξένο νόµισµα, που ορίζεται
από τον επισπεύδοντα. Κάθε δανειστής που έχει έννοµο
συµφέρον δικαιούται να ζητήσει, µε τη διαδικασία του
άρθρου 954 παράγραφος 4, τη διενέργεια του πλειστηριασµού σε άλλο ξένο νόµισµα ή, αν η κατακύρωση µα-

ταιώθηκε τουλάχιστον µια φορά, επειδή δεν παρουσιάστηκαν πλειοδότες, και σε ευρώ, σε αυτήν την περίπτωση και από τον επισπεύδοντα. Στην περίπτωση πλειστηριασµού σε συνάλλαγµα, η δηµόσια κατάθεση του πλειστηριάσµατος γίνεται σε αυτούσιο συνάλλαγµα, µη υποχρεωτικά εκχωρητέο στην Τράπεζα της Ελλάδος. Η διανοµή στους δανειστές που έχουν απαιτήσεις σε συνάλλαγµα γίνεται σε αυτούσιο ελεύθερο συνάλλαγµα, ενώ
στους υπόλοιπους η διανοµή γίνεται σε ευρώ, µε την ισοτιµία του χρόνου διανοµής.
Άρθρο 1015
1. Ο πλειστηριασµός του κατασχεµένου αεροσκάφους
γίνεται ενώπιον συµβολαιογράφου της περιφέρειας του
αερολιµένα όπου έγινε η κατάσχεση.
2. Αντίγραφο της κατασχετήριας έκθεσης επιδίδεται
και στον κυβερνήτη του αεροσκάφους και στο διοικητή
του αερολιµένα και κατατίθεται στον υπάλληλο του
πλειστηριασµού.
3. Η κατάταξη των δανειστών στον πίνακα της κατάταξης γίνεται κατά πρώτο λόγο σύµφωνα µε τις διατάξεις
των νόµων για την πολιτική αεροπορία.
Άρθρο 1021
Όταν σύµφωνα µε διάταξη νόµου ή µε δικαστική απόφαση ή µε συµφωνία των µερών γίνεται εκούσιος πλειστηριασµός ενώπιον συµβολαιογράφου, η διαδικασία
αρχίζει µε έκθεση περιγραφής, η οποία συντάσσεται από
δικαστικό επιµελητή και περιέχει όσα ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 955, αν πρόκειται για κινητό, ή
του άρθρου 995, αν πρόκειται για ακίνητο. Περαιτέρω, εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 954
παράγραφος 4, 955 παράγραφοι 1 και 2 εδάφιο β΄, 965,
966, 967, 969 παράγραφος 1, 995 παράγραφος 4 εδάφιο
β΄, 1002, 1003 παράγραφοι 1, 2 και 4, 1004, 1005 παράγραφοι 1 και 2 και 1010. Ο εκούσιος πλειστηριασµός γίνεται ενώπιον συµβολαιογράφου της περιφέρειας όπου
βρίσκεται το πράγµα ή το ακίνητο. Με συµφωνία των µερών ή µε απόφαση του ειρηνοδικείου της περιφέρειας όπου βρίσκεται το πράγµα ή το ακίνητο, η οποία εκδίδεται
κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ., µπορεί, αν το
ζητήσει οποιοσδήποτε έχει έννοµο συµφέρον, να οριστεί
άλλος τόπος πλειστηριασµού.
Άρθρο 1047
1. Προσωπική κράτηση διατάσσεται στις περιπτώσεις
που ορίζει ρητώς ο νόµος. Μπορεί να διαταχθεί επίσης
και για απαιτήσεις από αδικοπραξία. Η διάρκεια της προσωπικής κράτησης ορίζεται µε την απόφαση, έως ένα έτος. Η αγωγή για απαγγελία προσωπικής κράτησης µπορεί να ασκηθεί και αυτοτελώς. Στην περίπτωση αυτή εκδικάζεται κατά την ειδική διαδικασία των περιουσιακών
διαφορών των άρθρων 614 επ. και υπάγεται στο µονοµελές πρωτοδικείο. Η αγωγή αυτή, όταν ασκείται αυτοτελώς, εισάγεται είτε στο δικαστήριο της γενικής δωσιδικίας του εναγοµένου, είτε στο δικαστήριο που είναι κατά
τόπον αρµόδιο για την απαίτηση. Αίτηση απαγγελίας
προσωπικής κράτησης που περιέχεται σε αγωγή για την
απαίτηση εκδικάζεται κατά τη διαδικασία στην οποία υπάγεται η αγωγή.
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Άρθρο 1049
1. Η διάταξη για προσωπική κράτηση εκτελείται µόνο
αφότου η δικαστική απόφαση που τη διατάζει γίνει τελεσίδικη και αφού προηγουµένως επιδοθεί σ` αυτόν που
καταδικάστηκε. Όταν πρόκειται για εκπρόσωπο νοµικού
προσώπου, η προσωπική κράτηση δεν εκτελείται πριν
περάσουν τρεις (3) ηµέρες αφότου η απόφαση του επιδόθηκε. Απόφαση που διατάζει την προσωπική κράτηση,
σύµφωνα µε το άρθρο 1047, δεν εκτελείται αν εκείνος
που καταδικάστηκε βρίσκεται κατά το χρόνο της εκτέλεσης σε αδυναµία να εκπληρώσει τη χρηµατική οφειλή
του.»
3. Στο ΒΙΒΛΙΟ ΟΓΔΟΟ (ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ,
άρθρα 904 έως 1054) του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας
εισάγονται οι νέες διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 983 και του άρθρου 1011Α ως εξής:
«Άρθρο 983
5. Το απόρρητο των κάθε µορφής καταθέσεων σε πιστωτικά ιδρύµατα, καθώς και των άυλων µετοχών που
καταχωρίζονται στο Σύστηµα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) του
Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών δεν ισχύει έναντι του δανειστή που έχει δικαίωµα κατάσχεσης της περιουσίας
του δικαιούχου της κατάθεσης ή της µετοχής. Το απόρρητο αίρεται µόνο για τα χρηµατικό ποσό που απαιτείται
για την ικανοποίηση του δανειστή.
Άρθρο 1011Α
1. Ο πλειστηριασµός πλοίου ορίζεται την πρώτη εργάσιµη Τετάρτη µετά την πάροδο σαράντα (40) ηµερών από
την κατάσχεση.
2. Οι προθεσµίες του άρθρου 934 παράγραφος 1 περίπτωση α΄ και β΄ είναι τριάντα (30) ηµέρες από την κατάσχεση του πλοίου και σαράντα (40) ηµέρες από τη σύνταξη της έκθεσης πλειστηριασµού αντιστοίχως. Η ανακοπή του άρθρου 954 παράγραφος 4, και η αίτηση αναστολής του άρθρου 1000 ασκούνται µε ποινή απαραδέκτου µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την
κατάσχεση, δικάζονται µε τη διαδικασία των άρθρων 686
επ. και η απόφαση δηµοσιεύεται µέχρι τις 12.00 το µεσηµέρι της Δευτέρας πριν από τον πλειστηριασµό. Μέσα
στην ίδια προθεσµία και µε την ίδια διαδικασία µπορεί µε
αίτηση του ανακόπτοντος να διαταχθεί από το αρµόδιο
κατά το άρθρο 933 δικαστήριο η αναστολή της αναγκαστικής εκτέλεσης µε εγγύηση ή και χωρίς εγγύηση αν
κρίνεται ότι η ενέργεια της αναγκαστικής εκτέλεσης θα
προξενήσει ανεπανόρθωτη βλάβη στον αιτούντα και πιθανολογείται η ευδοκίµηση της ανακοπής. Επίσης, µπορεί να διαταχθεί να προχωρήσει η αναγκαστική εκτέλεση
αφού δοθεί εγγύηση.
3. Με την απόφαση επί της ανακοπής του άρθρου 954
παραγράφου 4 και επί της αίτησης αναστολής του άρθρου 1000 ορίζεται αντίστοιχα ως νέα ηµέρα πλειστηριασµού η πρώτη εργάσιµη Τετάρτη µετά την πάροδο τριάντα (30) ηµερών από τη δηµοσίευση της απόφασης επί
της ανακοπής και η πρώτη εργάσιµη Τετάρτη µετά τη λήξη της χορηγηθείσης αναστολής. Κατά τα λοιπά τηρούνται οι προβλεπόµενες διατυπώσεις δηµοσιότητας.
4. Αν για οποιονδήποτε λόγο ο πλειστηριασµός πλοίου

δεν έγινε κατά την ηµέρα που είχε οριστεί, επισπεύδεται
σύµφωνα µε το άρθρο 973 και νέα ηµέρα πλειστηριασµού ορίζεται η πρώτη εργάσιµη Τετάρτη µετά την πάροδο είκοσι (20) ηµερών µετά τη δήλωση συνεχίσεως.»
Άρθρο Ένατο
Μεταβατικές και άλλες διατάξεις
1. Οι διατάξεις των άρθρων 237 και 238 εφαρµόζονται
για τις κατατιθέµενες µετά την 1.1.2016 αγωγές.
2. Οι διατάξεις για τα ένδικα µέσα και τις ειδικές διαδικασίες των άρθρων 591-645 εφαρµόζονται για τα κατατιθέµενα από τις 1.1.2016 ένδικα µέσα και αγωγές.
3. Οι διατάξεις για την αναγκαστική εκτέλεση εφαρµόζονται όταν η επίδοση της επιταγής προς εκτέλεση διενεργείται µετά τις 1.1.2016. Οµοίως, οι διατάξεις για την
αναγκαστική εκτέλεση (άρθρο όγδοο του παρόντος-ΒΙΒΛΙΟ ΟΓΔΟΟ Κ.Πολ.Δικ.) εφαρµόζονται σε πτωχεύσεις
που κηρύσσονται µετά την έναρξη ισχύος του, σύµφωνα
µε την παράγραφο 4 του άρθρου ένατου του παρόντος.
4. Κατά τα λοιπά, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά σε
επιµέρους διατάξεις, η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από 1.1.2016.
5. Αιτήσεις αναστολής, σύµφωνα µε τις προβλέψεις
των άρθρων 632 και 938, για τις οποίες έχει χορηγηθεί
προσωρινή διαταγή και οι οποίες κατά τη δηµοσίευση
του παρόντος νόµου είναι εκκρεµείς για να συζητηθούν
κατά την ίδια δικάσιµο µε την ανακοπή, εκδικάζονται υποχρεωτικά µέσα σε έξι (6) µήνες από τη δηµοσίευση
του νόµου αυτού, ύστερα από κλήση οποιουδήποτε διαδίκου, που κατατίθεται στη γραµµατεία του αρµόδιου δικαστηρίου µέσα σε εξήντα (60) ηµέρες από τη δηµοσίευση του, διαφορετικά παύει αυτοδικαίως η ισχύς της προσωρινής διαταγής.
6. Η παράγραφος 4 του άρθρου 3 του Εισαγωγικού Νόµου Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας καταργείται.
7. Η διάταξη του άρθρου 22 του Α.Ν. 1539/1938 που
διατηρήθηκε σε ισχύ του µε το άρθρο 52 περίπτωση 18
του Εισαγωγικού νόµου του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας καταργείται.
8. Για τις απαιτήσεις του άρθρου 623 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας µπορεί να ζητηθεί η έκδοση εντολής
για πληρωµή, η διαδικασία έκδοσης, το περιεχόµενο, ο
τύπος και οι έννοµες συνέπειες της οποίας θα καθοριστούν µε προεδρικό διάταγµα, που θα εκδοθεί ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων.
9. Η παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4182/2013 (Α΄ 185)
καταργείται. Η ισχύς του προηγούµενου εδαφίου, καθώς
και των εδαφίων γ’ και δ’ της παραγράφου 3 του άρθρου
808 ανατρέχει στην έναρξη ισχύος του άρθρου 77 του
ν. 4182/2013.
10. Οι διατάξεις των εδαφίων ε΄ και στ΄ της παραγράφου 4 και των εδαφίων β΄ και γ΄ της παραγράφου 6 του
άρθρου 237 θα τεθούν σε εφαρµογή µε προεδρικό διάταγµα, που θα εκδοθεί ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, και στο οποίο θα ορίζονται οι λεπτοµέρειες εφαρµογής τους και οι ειδικότερες προϋποθέσεις που πρέπει να
πληρούνται.
11. Οι διατάξεις των άρθρων 954 παράγραφος 4 εδάφιο γ΄, 955 παράγραφος 2 εδάφιο β΄, 965 παράγραφος 5
εδάφιο θ΄, 973 παράγραφος 1 εδάφιο γ΄ και παράγρα-
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φος 3 εδάφιο δ΄, καθώς και 995 παράγραφος 4 εδάφιο
β΄, αναφορικά µε την ιστοσελίδα δηµοσιεύσεων πλειστηριασµών, θα τεθούν σε εφαρµογή µε προεδρικό διάταγµα, που θα εκδοθεί ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων το οποίο θα εκδοθεί το αργότερο µέχρι 15.9.2015,
και το οποίο θα εξειδικεύει τους όρους δηµιουργίας της
κατάλληλης υποδοµής της ιστοσελίδας δηµοσιεύσεως
πλειστηριασµών, τις απαιτούµενες προϋποθέσεις και τις
λοιπές λεπτοµέρειες για τις σχετικές δηµοσιεύσεις. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος, οι διατυπώσεις δηµοσιότητας καλύπτονται µε τη δηµοσίευση
των προβλεπόµενων στις ανωτέρω διατάξεις πράξεων
και στοιχείων, εντός των τασσόµενων από αυτές προθεσµιών, σε κύριο φύλλο καθηµερινής εφηµερίδας που εκδίδεται στο δήµο όπου βρίσκεται ο τόπος του πλειστηριασµού και αν δεν εκδίδεται τέτοια εφηµερίδα, σε κύριο
φύλλο καθηµερινής εφηµερίδας, που εκδίδεται στην περιφερειακή ενότητα, διαφορετικά στην έδρα της περιφέρειας όπου υπάγεται ο δήµος.
12. Η διάταξη του άρθρου 993 παράγραφος 2 εδάφιο
γ΄ θα τεθεί σε εφαρµογή µε προεδρικό διάταγµα, που θα
εκδοθεί ύστερα από κοινή πρόταση των Υπουργών Οικονοµικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωµάτων το οποίο θα εκδοθεί το αργότερο µέχρι
1.6.2016 και θα καθορίζει τον τρόπο προσδιορισµού της
εµπορικής αξίας του ακινήτου που κατάσχεται, το αρµόδιο όργανο προσδιορισµού της αξίας αυτής και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος, αν για το ακίνητο που κατάσχεται προβλέπεται αντικειµενική αξία για τον υπολογισµό του φόρου µεταβίβασης, η εκτίµηση δεν µπορεί να υπολείπεται
της αξίας αυτής, όπως ισχύει κατά το χρόνο της κατάσχεσης.
13. Η διάταξη του άρθρου 995 παράγραφος 1 εδάφιο
δ΄ θα τεθεί σε εφαρµογή µε το ανωτέρω στην παράγραφο 12 προεδρικό διάταγµα, που θα εκδοθεί ύστερα από
κοινή πρόταση των Υπουργών Οικονοµικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων. Μέχρι την έκδοση
του προεδρικού διατάγµατος ως τιµή πρώτης προσφοράς για τον πλειστηριασµό ακινήτου ορίζεται η αξία που
προκύπτει από τον προσδιορισµό της αξίας του µε αντικειµενικά κριτήρια σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 41 και 41Α του ν. 1249/1982 (Α΄ 43), όπως εκάστοτε ισχύουν και των κατ` εξουσιοδότηση αυτών εκδιδόµενων κανονιστικών αποφάσεων.
14. Μέχρι την έκδοση του ανωτέρω στην παράγραφο
12 προεδρικού διατάγµατος, όταν διενεργείται πλειστηριασµός ακινήτων, στην κατασχετήρια έκθεση του άρθρου 954 παραγράφου 2, γίνεται και αναφορά της ηµέρας του επαναληπτικού πρώτου πλειστηριασµού.
15. Μέχρι την έκδοση του ανωτέρω στην παράγραφο
12 προεδρικού διατάγµατος εφαρµόζονται στη διαδικασία του πλειστηριασµού ακινήτων και οι παρακάτω ρυθµίσεις:
α. Αναστέλλεται η ισχύς του άρθρου 1003 παράγραφος 4.
β. Οι διατάξεις των άρθρων 965 παράγραφοι 4 έως 7 εφαρµόζονται αναλόγως.
γ. Αν δεν παρουσιαστούν πλειοδότες, το πράγµα που
πλειστηριάζεται κατακυρώνεται στην τιµή της πρώτης
προσφοράς σε εκείνον υπέρ του οποίου έγινε η εκτέλεση, αν το ζητήσει. Αν δεν υποβληθεί αίτηση, γίνεται επαναληπτικός πλειστηριασµός µέσα σε δέκα τέσσερις (14)
ηµέρες µε µειωµένη τιµή πρώτης προσφοράς, η οποία

προσδιορίζεται από το δικαστικό επιµελητή στην κατασχετήρια έκθεση στο ένα δεύτερο της αξίας στην οποία
εκτιµήθηκε το κατασχεµένο. Νέα προδικασία και νέες
διατυπώσεις δηµοσιότητας δεν απαιτούνται, ούτε εκδίδεται νέο απόσπασµα της κατασχετήριας έκθεσης και ο
πλειστηριασµός διενεργείται την ηµέρα που καθορίστηκε στην κατασχετήρια έκθεση. Το άρθρο 954 παράγραφος 4 δεν έχει εδώ εφαρµογή.
δ. Αν στον επαναληπτικό πλειστηριασµό δεν γίνει κατακύρωση, το αρµόδιο δικαστήριο του άρθρου 933 που
δικάζει κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ., ύστερα
από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννοµο συµφέρον, µπορεί
να διατάξει να γίνει νέος πλειστηριασµός µέσα σε τριάντα ηµέρες, µε κατώτερη τιµή πρώτης προσφοράς ή να
επιτρέψει µέσα στην ίδια προθεσµία να πουληθεί ελεύθερα το πράγµα από τον υπάλληλο του πλειστηριασµού
σε εκείνον υπέρ του οποίου έγινε η εκτέλεση ή σε τρίτον, µε τίµηµα που ορίζεται από το δικαστήριο, το οποίο
µπορεί να ορίσει και να πληρωθεί µε δόσεις µέρος του τιµήµατος.
ε. Αν και ο νέος αυτός πλειστηριασµός έµεινε χωρίς αποτέλεσµα ή δεν κατορθώθηκε η ελεύθερη εκποίηση, το
αρµόδιο δικαστήριο του άρθρου 933, που δικάζει κατά τη
διαδικασία των άρθρων 686 επ., ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννοµο συµφέρον µπορεί να άρει την κατάσχεση ή να διατάξει να γίνει αργότερα νέος πλειστηριασµός µε κατώτερη τιµή πρώτης προσφοράς.
16. Όπου στις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας γίνεται αναφορά σε πλειστηριασµό, ο πλειστηριασµός αυτός µπορεί να διενεργηθεί µε ηλεκτρονικά µέσα
(ηλεκτρονικός πλειστηριασµός). Η διαδικασία διενέργειας του ηλεκτρονικού πλειστηριασµού, όλες οι σχετικές
λεπτοµέρειες, καθώς και οι ειδικότερες προϋποθέσεις
που πρέπει να πληρούνται, θα καθοριστούν µε προεδρικό διάταγµα, που θα εκδοθεί ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων το αργότερο µέχρι 1.6.2016.
17. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 2172/
1993 (Α’ 207) προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Για τις
λοιπές εκτός Αττικής ναυτικές διαφορές, το Πρωτοδικείο Πειραιά έχει συντρέχουσα αρµοδιότητα.»
Άρθρο 2
Ανάκαµψη και εξυγίανση πιστωτικών ιδρυµάτων και
επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωµάτωση οδηγίας
2014/59/ΕΕ, ΕΕ L 173) και άλλες διατάξεις
«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ
Άρθρο 1
Αντικείµενο και πεδίο εφαρµογής
(άρθρο 1 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ)
1. Ο παρών νόµος θεσπίζει κανόνες και διαδικασίες
για την ανάκαµψη και την εξυγίανση των εξής οντοτήτων:
α) ιδρύµατα που είναι εγκατεστηµένα στην Ευρωπαϊκή
Ένωση (ΕΕ),
β) χρηµατοδοτικά ιδρύµατα που είναι εγκατεστηµένα
στην EE, όταν το χρηµατοδοτικό ίδρυµα είναι θυγατρική
επιχείρηση πιστωτικού ιδρύµατος ή επιχείρησης επενδύσεων ή εταιρείας που αναφέρεται στην περίπτωση γ΄ ή
δ΄, και καλύπτεται από την εποπτεία της µητρικής επιχείρησης σε ενοποιηµένη βάση, σύµφωνα µε τα άρθρα 6
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έως 17 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013 (ΕΕ L 176),
γ) χρηµατοοικονοµικές εταιρείες συµµετοχών, µεικτές
χρηµατοοικονοµικές εταιρείες συµµετοχών και µεικτές
εταιρείες συµµετοχών που είναι εγκατεστηµένες στην
ΕΕ,
δ) µητρικές χρηµατοδοτικές εταιρείες συµµετοχών εγκατεστηµένες σε κράτος - µέλος, µητρικές χρηµατοδοτικές εταιρείες συµµετοχών εγκατεστηµένες στην ΕΕ,
µητρικές µεικτές χρηµατοοικονοµικές εταιρείες συµµετοχών εγκατεστηµένες σε κράτος - µέλος, µητρικές µεικτές χρηµατοοικονοµικές εταιρείες συµµετοχών εγκατεστηµένες στην ΕΕ,
ε) υποκαταστήµατα ιδρυµάτων που εδρεύουν σε τρίτες χώρες, σύµφωνα µε τις ειδικές προϋποθέσεις που ορίζονται στον παρόντα νόµο.
2. Οι αρχές εξυγίανσης και οι αρµόδιες κατά περίπτωση αρχές κατά τον καθορισµό και την εφαρµογή των απαιτήσεων βάσει του παρόντος νόµου και κατά τη χρήση
των διαφόρων µέτρων που έχουν στη διάθεσή τους, σε
οντότητα του πρώτου εδαφίου, και µε την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων, λαµβάνουν υπόψη τη φύση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας, τη µετοχική δοµή, τον εταιρικό τύπο, το προφίλ κινδύνου, το µέγεθος και το νοµικό
πλαίσιο της οντότητας, τις διασυνδέσεις της µε άλλα ιδρύµατα ή µε το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα γενικότερα,
το εύρος και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων
της, τη συµµετοχή της σε Θεσµικό Σύστηµα Προστασίας
(Θ.Σ.Π.) που πληροί τις απαιτήσεις της παραγράφου 7
του άρθρου 113 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013 ή
σε άλλα συνεταιριστικά συστήµατα αµοιβαίας αλληλεγγύης της παραγράφου 6 του άρθρου 113 του εν λόγω
Κανονισµού και κατά πόσον ασκεί επενδυτικές υπηρεσίες ή δραστηριότητες, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο
4 του ν. 3606/2007 (Α΄195) ή άλλως στο σηµείο 2 της παραγράφου 1 του άρθρου 4 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ (EE
L 173).
Άρθρο 2
Ορισµοί
(άρθρο 2 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ)
1. Για τους σκοπούς του παρόντος νόµου, ισχύουν οι
κάτωθι ορισµοί:
1) «αναδιάρθρωση παθητικού»: ο µηχανισµός για την
άσκηση, από την αρχή εξυγίανσης, των εξουσιών αποµείωσης και µετατροπής όσον αφορά τις υποχρεώσεις ενός ιδρύµατος που τελεί υπό εξυγίανση σύµφωνα µε το
άρθρο 43,
2) «ανώτερα διοικητικά στελέχη»: όπως ορίζονται στο
σηµείο 9 της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014 (Α΄
107), (σηµείο 9 παράγραφος 1 άρθρο 3 της Οδηγίας
2013/36/ΕΕ)
3) «απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων»: οι απαιτήσεις που
θεσπίζονται στα άρθρα 92 έως 98 του Κανονισµού (ΕΕ)
αριθµ. 575/2013,
4) «αποδέκτης»: η οντότητα στην οποία µεταβιβάζονται οι µετοχές, άλλα µέσα ιδιοκτησίας, χρεόγραφα, περιουσιακά στοιχεία, δικαιώµατα και υποχρεώσεις ή οποιοσδήποτε συνδυασµός των εν λόγω στοιχείων από ένα
ίδρυµα υπό εξυγίανση,
5) «αρµόδια αρχή»: αρµόδια αρχή όπως ορίζεται στο
σηµείο 40 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ)
αριθµ. 575/2013, συµπεριλαµβανοµένης της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας όσον αφορά τα ειδικά καθήκοντα

που της έχουν ανατεθεί δυνάµει του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 1024/2013 (EE L 287) του Συµβουλίου. Στην Ελλάδα αρµόδια αρχή είναι η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
άρθρο 4 του ν. 4261/2014,
6) «αρµόδιο υπουργείο»: το Υπουργείο Οικονοµικών
για την Ελλάδα και, κατά περίπτωση, τα υπουργεία των
λοιπών κρατών - µελών που ορίζονται αρµόδια σύµφωνα
µε την παράγραφο 5· του άρθρου 3 της Οδηγίας
2014/59/ΕΕ,
7) «αρχή ενοποιηµένης εποπτείας»: όπως ορίζεται στο
σηµείο 41 της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013,
8) «αρχή εξυγίανσης»: η αρχή που ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 3,
9) «αρχή εξυγίανσης σε επίπεδο οµίλου»: η αρχή εξυγίανσης στο κράτος µέλος στο οποίο είναι εγκατεστηµένη η αρχή ενοποιηµένης εποπτείας,
10) «βασικοί επιχειρηµατικοί τοµείς»: οι επιχειρηµατικοί τοµείς και οι συναφείς υπηρεσίες που αποτελούν ουσιώδεις πηγές εισοδήµατος, κέρδους ή αξίας δικαιόχρησης για ένα ίδρυµα ή για έναν όµιλο του οποίου το ίδρυµα αποτελεί µέλος,
11) «διαδικασία εξυγίανσης σε τρίτη χώρα»: ενέργεια
βάσει της νοµοθεσίας τρίτης χώρας για τη διαχείριση
της αφερεγγυότητας ιδρύµατος ή µητρικής επιχείρησης
τρίτης χώρας, η οποία είναι συγκρίσιµη, ως προς τους
στόχους και τα αναµενόµενα αποτελέσµατα, µε τις ενέργειες εξυγίανσης του παρόντος νόµου,
12) «διασυνοριακός όµιλος»: όµιλος τα µέλη του οποίου είναι εγκατεστηµένα σε περισσότερα του ενός κράτη
- µέλη,
13) «διαχωρισµός περιουσιακών στοιχείων»: ο µηχανισµός για την πραγµατοποίηση µεταβίβασης, από µια αρχή εξυγίανσης, περιουσιακών στοιχείων, δικαιωµάτων ή
υποχρεώσεων ενός ιδρύµατος που τελεί υπό εξυγίανση
σε µια εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων
σύµφωνα µε το άρθρο 42,
14) «δικαίωµα καταγγελίας»: το δικαίωµα καταγγελίας
µιας σύµβασης, το δικαίωµα επίσπευσης, εκκαθάρισης
(close out), συµψηφισµού ή εκκαθαριστικού συµψηφισµού (set off or netting) των υποχρεώσεων, ή κάθε παρόµοια διάταξη που αναστέλλει, τροποποιεί ή εξαλείφει υποχρέωση ενός συµβαλλόµενου µέρους της σύµβασης,
ή διάταξη η οποία εµποδίζει τη γένεση, στο πλαίσιο της
σύµβασης, υποχρέωσης η οποία διαφορετικά θα είχε
προκύψει,
15) «διοικητικό συµβούλιο»: διοικητικό όργανο, όπως
ορίζεται στο σηµείο 7 της παρ. 1 του άρθρου 3 του
ν. 4261/2014 (σηµείο 7 της παραγράφου 1 του άρθρου 3
της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ),
16) «δυνατότητα ανάκαµψης»: η δυνατότητα ενός ιδρύµατος να αποκαταστήσει τη χρηµατοοικονοµική του
θέση µετά από σηµαντική επιδείνωση,
17) «εγγυηµένες καταθέσεις»: όλες οι επιλέξιµες καταθέσεις µέχρι ποσού ίσο µε το όριο κάλυψης που αναφέρεται στην περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 9 του
ν. 3746/2009 (Α΄ 27),
18) «εθνική αρχή µακροπροληπτικής εποπτείας»: η
Τράπεζα της Ελλάδος ή η αντίστοιχη εθνική αρχή στην
οποία έχει ανατεθεί η µακροπροληπτική πολιτική που αναφέρεται στη Σύσταση Β1 της Σύστασης του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Συστηµικού Κινδύνου σχετικά µε τη µακροπροληπτική αρµοδιότητα των εθνικών αρχών (ΕΣ-
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ΣΚ/2011/3),
19) «εκκαθάριση»: η ρευστοποίηση περιουσιακών
στοιχείων ιδρύµατος ή οντότητας που αναφέρεται στις
περιπτώσεις β΄, γ΄ ή δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου
1,
20) «έκτακτη δηµόσια χρηµατοοικονοµική στήριξη»:
κρατική ενίσχυση κατά την έννοια της παραγράφου 1
του άρθρου 107 της Συνθήκης για τη Λειτουργίας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), ή οποιαδήποτε άλλη δηµόσια χρηµατοοικονοµική στήριξη σε υπερεθνικό επίπεδο η
οποία, αν παρεχόταν σε εθνικό επίπεδο, θα συνιστούσε
κρατική ενίσχυση, και η οποία παρέχεται µε σκοπό να
διατηρηθεί ή να αποκατασταθεί η βιωσιµότητα, η ρευστότητα ή η φερεγγυότητα ενός ιδρύµατος ή µιας οντότητας σύµφωνα µε τις περιπτώσεις β΄, γ΄ ή δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 ή ενός οµίλου του οποίου το εν
λόγω ίδρυµα ή η οντότητα αποτελεί µέλος,
21) «ενδεδειγµένη αρχή»: η αρµόδια αρχή στην Ελλάδα για την εφαρµογή των περιπτώσεων β΄, γ΄ και δ΄ της
παραγράφου 2 του άρθρου 59, ή η αρχή που έχει καθοριστεί στο εθνικό δίκαιο κάθε κράτους - µέλους σύµφωνα µε τη παράγραφο 2 του άρθρου 61 της Οδηγίας
2014/59/ΕΕ,
22) «ενδοοµιλική εγγύηση»: σύµβαση µε την οποία ένα µέλος του οµίλου εγγυάται για τις υποχρεώσεις άλλου µέλους του οµίλου προς ένα τρίτο µέρος,
23) «ενέργειας εξυγίανσης»: η απόφαση να τεθεί υπό
εξυγίανση ένα ίδρυµα ή µία οντότητα που αναφέρεται
στις περιπτώσεις β΄, γ΄ ή δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1, σύµφωνα µε το άρθρο 32 ή το άρθρο 33, η εφαρµογή ενός µέτρου εξυγίανσης ή η άσκηση µιας ή περισσότερων εξουσιών εξυγίανσης,
24) «ενοποιηµένη βάση»: η βάση της ενοποιηµένης
κατάστασης του οµίλου, όπως η τελευταία ορίζεται στο
σηµείο 47 της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013,
25) «εντολή µεταβίβασης»: ο µηχανισµός για την εκτέλεση της µεταβίβασης, από την αρχή εξυγίανσης, µετοχών ή άλλων τίτλων ιδιοκτησίας που έχουν εκδοθεί από
ίδρυµα που τελεί υπό εξυγίανση, ή περιουσιακών στοιχείων, δικαιωµάτων ή υποχρεώσεων ενός ιδρύµατος που
τελεί υπό εξυγίανση, σε έναν αγοραστή που δεν είναι
µεταβατικό ίδρυµα, σύµφωνα µε το άρθρο 38,
26) «εξασφαλισµένη υποχρέωση»: υποχρέωση στην
οποία το δικαίωµα του πιστωτή για είσπραξη ή άλλης
µορφής παροχή εξασφαλίζεται µε βάρος επί περιουσιακών στοιχείων, ενέχυρο ή εµπράγµατο δικαίωµα, ή συµφωνίες παροχής ασφάλειας, συµπεριλαµβανοµένων των
υποχρεώσεων που προκύπτουν από πράξεις επαναγοράς και άλλες συµφωνίες παροχής ασφάλειας µε µεταβίβαση τίτλου,
27) «εξουσίες αποµείωσης και µετατροπής»: οι εξουσίες που προβλέπονται στην παράγραφο 9 του άρθρου
59 και στις περιπτώσεις ε΄ έως θ΄ της παραγράφου 1
του άρθρου 63,
28) «εξουσίες µεταβίβασης»: οι εξουσίες που ορίζονται στις περιπτώσεις γ΄ ή δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 63 για τη µεταβίβαση προς αποδέκτη µετοχών, άλλων τίτλων ιδιοκτησίας, χρεωστικών µέσων, περιουσιακών στοιχείων, δικαιωµάτων και υποχρεώσεων ή οποιουδήποτε συνδυασµού των εν λόγω στοιχείων ιδρύµατος
υπό εξυγίανση,
29) «εξουσίες εξυγίανσης»: οι εξουσίες που ορίζονται
στα άρθρα 63 έως 72,

30) «εξυγίανση»: η εφαρµογή ενός µέτρου εξυγίανσης, προκειµένου να επιτευχθούν ένας ή περισσότεροι
στόχοι της εξυγίανσης όπως ορίζονται στην παράγραφο
2 του άρθρου 31,
31) «εξυγίανση οµίλου»: α) η ενέργεια εξυγίανσης στο
επίπεδο µητρικής επιχείρησης ή ιδρύµατος που υπόκειται σε ενοποιηµένη εποπτεία, ή β) ο συντονισµός της εφαρµογής µέτρων εξυγίανσης και η άσκηση εξουσιών εξυγίανσης από τις αρχές εξυγίανσης όσον αφορά τα µέλη του οµίλου που πληρούν τις προϋποθέσεις εξυγίανσης,
32) «επείγουσα στήριξη της ρευστότητας»: η παροχή
από κεντρική τράπεζα χρήµατος κεντρικής τράπεζας, ή
οποιαδήποτε άλλη στήριξη που µπορεί να επιφέρει αύξηση του χρήµατος κεντρικής τράπεζας, σε ένα φερέγγυο
χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα ή έναν όµιλο φερέγγυων χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων που αντιµετωπίζει προσωρινά προβλήµατα ρευστότητας, χωρίς η ενέργεια αυτή να
εντάσσεται στη νοµισµατική πολιτική,
33) «επενδυτής»: ο επενδυτής κατά την έννοια του
σηµείου 4 του άρθρου 1 της Οδηγίας 97/9/ΕΚ (EE L 084)
το οποίο ενσωµατώθηκε µε την παρ. 6 του άρθρου 1 του
ν. 2533/1997 (Α΄ 228),
34) «επιλέξιµες καταθέσεις»: όλες οι καταθέσεις πλην
όσων εµπίπτουν στην εξαίρεση από την καταβολή αποζηµιώσεων σύµφωνα µε το άρθρο 11 του ν. 3746/2009
(Α΄ 27),
35) «επιλέξιµες υποχρεώσεις»: οι υποχρεώσεις και τα
κεφαλαιακά µέσα που δεν χαρακτηρίζονται ως κεφαλαιακά µέσα κοινών µετοχών της Κατηγορίας 1, πρόσθετα
µέσα Κατηγορίας 1 και µέσα Κατηγορίας 2 ενός ιδρύµατος ή οντότητας που αναφέρεται στις περιπτώσεις β΄
γ΄ή δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1, οι οποίες δεν εξαιρούνται από το πεδίο εφαρµογής της αναδιάρθρωσης
παθητικού, δυνάµει της παραγράφου 2 του άρθρου 44,
36) «επιχείρηση επενδύσεων»: όπως ορίζεται στο σηµείο 2 της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού
(ΕΕ) αριθµ. 575/2013 και η οποία υπόκειται στην απαίτηση αρχικού κεφαλαίου που καθορίζεται στην παρ. 2 του
άρθρου 29 του ν. 4261/2014 (παράγραφο 2 του άρθρου
28 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ),
37) «εργάσιµη ηµέρα»: κάθε ηµέρα εκτός Σαββάτου,
Κυριακής ή αργίας στην Ελλάδα ή σε άλλο εµπλεκόµενο
κράτος - µέλος,
38) «εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων»:
νοµικό πρόσωπο που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2·του άρθρου 42,
39) «θεσµικό σύστηµα προστασίας» ή «Θ.Σ.Π.»: ρύθµιση που πληροί τις απαιτήσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 113 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013,
40) «θιγόµενος κάτοχος ή δικαιούχος»: κάτοχος τίτλων ιδιοκτησίας του οποίου οι τίτλοι ιδιοκτησίας ακυρώνονται µέσω της εξουσίας που αναφέρεται στην περίπτωση η) της παραγράφου 1 του άρθρου 63,
41) «θιγόµενος πιστωτής»: πιστωτής του οποίου η απαίτηση αφορά υποχρέωση που µειώνεται ή µετατρέπεται σε µετοχές ή άλλους τίτλους ιδιοκτησίας, µέσω της
άσκησης της εξουσίας αποµείωσης ή µετατροπής µε
χρήση της αναδιάρθρωσης παθητικού,
42) «θυγατρική»: κάθε θυγατρική όπως ορίζεται στο
σηµείο 16 της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013,
43) «θυγατρικό ίδρυµα τρίτης χώρας»: ίδρυµα το οποίο
είναι εγκατεστηµένο σε κράτος - µέλος και είναι θυγα-
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τρική επιχείρηση ιδρύµατος ή µητρικής επιχείρησης τρίτης χώρας,
44) «ίδια κεφάλαια»:, όπως ορίζονται στο σηµείο 118
της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013,
45) «ίδρυµα»: πιστωτικό ίδρυµα ή επιχείρηση επενδύσεων,
46) «ίδρυµα τρίτης χώρας»: οντότητα, της οποίας η κεντρική διοίκηση εδρεύει σε τρίτη χώρα και η οποία, εάν
ήταν εγκατεστηµένη εντός της EE, θα ενέπιπτε στον ορισµό του ιδρύµατος,
47) «ίδρυµα υπό εξυγίανση»: ίδρυµα, χρηµατοδοτικό ίδρυµα, χρηµατοδοτική εταιρεία συµµετοχών, µεικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών, µεικτή εταιρεία
συµµετοχών, µητρική χρηµατοδοτική εταιρεία συµµετοχών εγκατεστηµένη σε κράτος - µέλος, µητρική χρηµατοδοτική εταιρεία συµµετοχών εγκατεστηµένη στην EE
µητρική µεικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών
εγκατεστηµένη σε κράτος - µέλος ή µητρική µεικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών εγκατεστηµένη
στην ΕΕ, για το οποίο ή την οποία αναλαµβάνεται ενέργεια εξυγίανσης,
48) «καλυµµένο οµόλογο»: µέσο που αναφέρεται στην
περίπτωση β΄ της παρ. 4 του άρθρου 61 του ν. 4099/2012
(Α΄ 250), (άρθρο 52 παράγραφος 4 της οδηγίας
2009/65/ΕΚ),
49) «κανόνες της ΕΕ σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις»: οι κανόνες που έχουν καθοριστεί σύµφωνα µε τα
άρθρα 107, 108 και 109 της ΣΛΕΕ και µε τους κανονισµούς και όλες τις πράξεις της ΕΕ, συµπεριλαµβανοµένων κατευθυντήριων γραµµών, κοινοποιήσεων και ανακοινώσεων, που έχουν διατυπωθεί ή εκδοθεί δυνάµει της
παραγράφου 4 του άρθρου 108 ή του άρθρου 109 της
ΣΛΕΕ,
50) «καταθέτης»: όπως ορίζεται στο σηµείο 6 της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της Οδηγίας 2014/49/ΕΕ,
51) «κεντρικός αντισυµβαλλόµενος»:, όπως ορίζεται
στο σηµείο 1 του άρθρου 2 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ.
648/2012 (EE L 201),
52) «κεφαλαιακά µέσα κοινών µετοχών της Κατηγορίας 1»: κεφαλαιακά µέσα που πληρούν τους όρους των
παραγράφων 1 έως 4, του άρθρου 28 των παραγράφων 1
έως 5 του άρθρου 29 ή της παραγράφου 1 του άρθρου 31
του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013,
53) «κρίσιµες λειτουργίες»: οι δραστηριότητες, υπηρεσίες ή λειτουργίες των οποίων η διακοπή ενδέχεται, να
οδηγήσει στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος - µέλος σε διαταραχή της παροχής ουσιωδών υπηρεσιών στην πραγµατική οικονοµία ή να διαταράξει τη χρηµατοπιστωτική
σταθερότητα λόγω του µεγέθους, του µεριδίου στην αγορά, των εξωτερικών και εσωτερικών διασυνδέσεων,
της πολυπλοκότητας ή των διασυνοριακών δραστηριοτήτων του ιδρύµατος ή του οµίλου, ιδίως σε ό,τι αφορά τη
δυνατότητα υποκατάστασης των εν λόγω δραστηριοτήτων, υπηρεσιών ή λειτουργιών,
54) «µεικτή εταιρεία συµµετοχών»: όπως ορίζεται στο
σηµείο 22 της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013,
55) «µεικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών»: µεικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών
όπως ορίζεται στο σηµείο 21 της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013,
56) «µέλος του οµίλου»: ένα νοµικό πρόσωπο το οποίο
αποτελεί µέλος ενός οµίλου,

57) «µέσα της Κατηγορίας 2»: κεφαλαιακά µέσα ή δάνεια µειωµένης εξασφάλισης που πληρούν τους όρους
του άρθρου 63 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013,
58) «µεταβατικό ίδρυµα»: νοµικό πρόσωπο που πληροί
τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 40,
59) «µέτοχοι»: µέτοχοι, κάτοχοι ή δικαιούχοι άλλων
τίτλων ιδιοκτησίας,
60) «µέτρο διαχείρισης κρίσεων»: ενέργεια εξυγίανσης ή διορισµός ειδικού διαχειριστή δυνάµει του άρθρου
35 ή ενός προσώπου δυνάµει του άρθρου 51 ή της παραγράφου 1 του άρθρου 72,
61) «µέτρο εξυγίανσης»: µέτρο εξυγίανσης κατά την
έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 37,
62) «µέτρο πρόληψης κρίσεων»: η άσκηση εξουσιών
για την αντιµετώπιση των ελλείψεων ή την εξάλειψη των
εµποδίων προς τη δυνατότητα ανάκαµψης σύµφωνα µε
τις παραγράφους 6 έως 9 του άρθρου 6, η άσκηση εξουσιών για την αντιµετώπιση ή την εξάλειψη των εµποδίων
στη δυνατότητα εξυγίανσης σύµφωνα µε τα άρθρα 25 ή
26, η εφαρµογή οποιουδήποτε µέτρου έγκαιρης παρέµβασης σύµφωνα µε το άρθρο 27, ο διορισµός επιτρόπου
σύµφωνα µε το άρθρο 29 ή βάσει της περίπτωσης β΄ της
παρ. 1 του άρθρου 137 του ν. 4261/2014, κατά περίπτωση, ή η άσκηση εξουσιών αποµείωσης ή µετατροπής
σύµφωνα µε το άρθρο 59,
63) «µητρική επιχείρηση»: όπως ορίζεται στο στοιχείο
α΄ του σηµείου 15 της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του
Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013,
64) «µητρική επιχείρηση της ΕΕ»: µητρικό ίδρυµα εγκατεστηµένο στην EE, µητρική χρηµατοδοτική εταιρεία
συµµετοχών εγκατεστηµένη στην EE ή µητρική µεικτή
χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών εγκατεστηµένη στην EE,
65) «µητρική επιχείρηση τρίτης χώρας»: µητρική επιχείρηση, µητρική χρηµατοδοτική εταιρεία συµµετοχών ή
µητρική µεικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών
εγκατεστηµένη σε τρίτη χώρα,
66) «µητρική µεικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών εγκατεστηµένη σε κράτος - µέλος»: όπως ορίζεται στο σηµείο 32 της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του
Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013,
67) «µητρική µεικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών εγκατεστηµένη στην ΕΕ»: όπως ορίζεται στο
σηµείο 33 της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013,
68) «µητρική χρηµατοδοτική εταιρεία συµµετοχών εγκατεστηµένη σε κράτος - µέλος»: όπως ορίζεται στο
σηµείο 30 της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013,
69) «µητρική χρηµατοδοτική εταιρεία συµµετοχών εγκατεστηµένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση»: µητρική χρηµατοδοτική εταιρεία συµµετοχών της ΕΕ, όπως ορίζεται
στο σηµείο 31 της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013,
70) «µητρικό ίδρυµα εγκατεστηµένο σε κράτος - µέλος»: όπως ορίζεται στο σηµείο 28 της παραγράφου 1
του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013,
71) «µητρικό ίδρυµα εγκατεστηµένο στην ΕΕ»: όπως
ορίζεται στο σηµείο 29 της παραγράφου 1 του άρθρου 4
του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013,
72) «πρόγραµµα εξυγίανσης οµίλου»: σχέδιο που καταρτίζεται για τους σκοπούς της εξυγίανσης οµίλου σύµφωνα µε το άρθρο 88,
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73) «όµιλος»: η µητρική επιχείρηση και οι θυγατρικές
της,
74) «παράγωγα»: όπως ορίζονται στο σηµείο 5 του άρθρου 2 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 648/2012,
75) «πιστωτικό ίδρυµα»: όπως ορίζεται στο σηµείο 1
της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013, εκτός των οντοτήτων που αναφέρονται
στην παράγραφο 5 του άρθρου 2 του ν. 4261/2014 (παράγραφος 5 του άρθρου 2 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ),
76) «πολύ µικρές, µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις»: όπως ορίζονται µε βάση το κριτήριο του ετήσιου κύκλου
εργασιών που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του παραρτήµατος της σύστασης 2003/361/ΕΚ
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EE L 124),
77) «πρόσθετα µέσα της Κατηγορίας 1»: κεφαλαιακά
µέσα που πληρούν τους όρους της παραγράφου 1 του
άρθρου 52 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013,
78) «προϋποθέσεις εξυγίανσης»: οι προϋποθέσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 32,
79) «ρυθµιζόµενη αγορά»: η οργανωµένη αγορά όπως
ορίζεται στο σηµείο 10 του άρθρου 2 του ν. 3606/2007.
Άλλως, η αγορά, όπως ορίζεται στο σηµείο 21 της παραγράφου 1 του άρθρου 4 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ.,
80) «σηµαντικό υποκατάστηµα»: υποκατάστηµα που
στο κράτος µέλος υποδοχής κρίνεται σηµαντικό σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 52 του ν. 4261/2014 (άρθρο
51 παράγραφος 1 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ),
81) «Σκέλος Εξυγίανσης Συνεγγυητικού»: το Σκέλος
Εξυγίανσης του Συνεγγυητικού όπως ορίζεται στην παρ.
1 του άρθρου 73Α του ν. 2533/1997,
82) «Σκέλος Εξυγίανσης Τ.Ε.Κ.Ε.»: το Σκέλος Εξυγίανσης του Τ.Ε.Κ.Ε. όπως ορίζεται στην παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3746/2009,
83) «Σκέλος Κάλυψης Επενδύσεων (Σ.Κ.Ε.)»: το Σκέλος Κάλυψης Επενδύσεων του Τ.Ε.Κ.Ε. όπως ορίζεται
στην παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3746/2009,
84) «Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων (Σ.Κ.Κ.)»: το Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων του Τ.Ε.Κ.Ε. όπως ορίζεται
στην παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3746/2009,
85) «στόχοι εξυγίανσης»: οι στόχοι εξυγίανσης που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 31,
86) «συµφωνία παροχής χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας µε µεταβίβαση τίτλων»: συµφωνία παροχής χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας µε µεταβίβαση τίτλων κατά
την έννοια της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 2
του ν. 3301/2004, (σηµείο β΄ της παραγράφου 1 άρθρου
2 της Οδηγίας 2002/47/ΕΚ),
87) «συµφωνία εκκαθαριστικού συµψηφισµού (netting
arrangement)»: συµφωνία βάσει της οποίας ένας αριθµός
απαιτήσεων ή υποχρεώσεων µπορεί να µετατραπεί σε
µια ενιαία καθαρή απαίτηση, συµπεριλαµβανοµένων των
συµφωνιών εκκαθαριστικού συµψηφισµού (close-out
netting), βάσει των οποίων, σε περίπτωση επέλευσης γεγονότος που συνεπάγεται αναγκαστική εκτέλεση (όπως
ή όπου ορίζεται), επισπεύδεται η λήξη των υποχρεώσεων των µερών, ούτως ώστε να καθίστανται αµέσως απαιτητές, ή να λήγουν και σε κάθε περίπτωση µετατρέπονται σε µια ενιαία καθαρή απαίτηση ή αντικαθίστανται από αυτήν και στις δύο περιπτώσεις, συµπεριλαµβανοµένων και των «ρητρών εκκαθαριστικού συµψηφισµού»,
κατά την έννοια της περίπτωσης ιδ΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3301/2004 (σηµείο i του στοιχείου ιδ΄ της
παραγράφου 1 του άρθρου 2 της Οδηγίας 2002/47/ΕΚ)
ή του «εκκαθαριστικού συµψηφισµού» (netting) κατά

την έννοια της περίπτωσης ια΄ του άρθρου 1 του
ν. 2789/2000 (στοιχείο ια΄ του άρθρου 2 της Οδηγίας
98/26/ΕΚ),
88) «συµφωνία συµψηφισµού (set-off arrangement)»:
συµφωνία βάσει της οποίας δύο ή περισσότερες απαιτήσεις ή υποχρεώσεις που υφίστανται µεταξύ του υπό εξυγίανση ιδρύµατος και ενός αντισυµβαλλοµένου µπορούν
να συµψηφιστούν µεταξύ τους,
89) «συναλλαγή αντιστήριξης»: µια συναλλαγή που
συνάπτεται µεταξύ δύο µελών του οµίλου για το σκοπό
της µεταβίβασης, εν όλω ή εν µέρει, του κινδύνου που
δηµιουργείται από άλλη συναλλαγή που συνάπτεται µεταξύ ενός από αυτά τα µέλη του οµίλου και ενός τρίτου
µέρους,
90) «συνήθεις διαδικασίες αφερεγγυότητας»: η ειδική
εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυµάτων σύµφωνα µε το
άρθρο 145 του ν. 4261/2014 και η ειδική εκκαθάριση των
επιχειρήσεων επενδύσεων σύµφωνα µε το άρθρο 22 του
ν. 3606/2007,
91) «συνολικό ποσό»: το συνολικό ποσό κατά το οποίο
έχει εκτιµήσει η αρχή εξυγίανσης ότι πρέπει να αποµειωθούν ή να µετατραπούν οι επιλέξιµες υποχρεώσεις, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρο 46,
92) «συντελεστής µετατροπής»: ο συντελεστής που
καθορίζει τον αριθµό των µετοχών ή άλλων τίτλων ιδιοκτησίας στον οποίο µετατρέπεται µια υποχρέωση συγκεκριµένης τάξης, µε αναφορά είτε σε ένα µόνο µέσο της
εν λόγω τάξης είτε σε µια µονάδα αξίας µιας χρεωστικής
απαίτησης,
93) «Σύστηµα Αποζηµίωσης Επενδυτών»: σύστηµα αποζηµίωσης επενδυτών του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου
Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών (Συνεγγυητικό)
του ν. 2533/1997, και το Σκέλος Κάλυψης Επενδύσεων
του Τ.Ε.Κ.Ε. (ν. 3746/2009),
94) «σύστηµα εγγύησης των καταθέσεων»: σύστηµα
εγγύησης των καταθέσεων του ν. 3746/2009, καθώς και
κάθε τέτοιο σύστηµα που έχει συσταθεί και αναγνωριστεί επίσηµα από ένα κράτος - µέλος, σύµφωνα µε το
άρθρο 4 της Οδηγίας 2014/49/ΕΕ,
95) «συστηµική κρίση»: η αποσταθεροποίηση του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος µε εν δυνάµει σοβαρές αρνητικές συνέπειες για την εσωτερική αγορά και την
πραγµατική οικονοµία. Όλες οι κατηγορίες φορέων παροχής χρηµατοοικονοµικής διαµεσολάβησης, αγορών
και υποδοµών ενδέχεται να είναι συστηµικά σηµαντικές
σε κάποιο βαθµό,
96) «σχέδιο ανάκαµψης»: σχέδιο ανάκαµψης που καταρτίζεται, εφαρµόζεται και αναπροσαρµόζεται από ένα
ίδρυµα, σύµφωνα µε το άρθρο 5,
97) «σχέδιο ανάκαµψης οµίλου»: σχέδιο ανάκαµψης
οµίλου που καταρτίζεται, εφαρµόζεται και αναπροσαρµόζεται σύµφωνα µε το άρθρο 7,
98) «σχέδιο εξυγίανσης»: σχέδιο εξυγίανσης που καταρτίζεται για ένα ίδρυµα σύµφωνα µε το άρθρο 18,
99) «σχέδιο εξυγίανσης οµίλου»: σχέδιο εξυγίανσης
ενός οµίλου, που καταρτίζεται σύµφωνα µε τα άρθρα 20
και 21,
100) «σχετικά κεφαλαιακά µέσα»: πρόσθετα µέσα της
Κατηγορίας 1 και µέσα της Κατηγορίας 2, για τους σκοπούς των άρθρων 43 έως 62,
101) «σχετική αρχή τρίτης χώρας»: αρχή τρίτης χώρας
η οποία είναι υπεύθυνη για την εκτέλεση παρόµοιων καθηκόντων µε εκείνα των αρχών εξυγίανσης ή των αρµοδίων αρχών, σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο,
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102) «σχετικό µητρικό ίδρυµα ή οντότητα »: µητρικό ίδρυµα εγκατεστηµένο σε κράτος - µέλος, µητρικό ίδρυµα εγκατεστηµένο στην ΕΕ, χρηµατοδοτική εταιρεία
συµµετοχών, µεικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών, µεικτή εταιρεία συµµετοχών, µητρική χρηµατοδοµέλος, µητρική χρηµατοδοτική εταιρεία συµµετοχών εγκατεστηµένη στην ΕΕ, µητρική µεικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών εγκατεστηµένη σε κράτος µέλος ή µητρική µεικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία
συµµετοχών εγκατεστηµένη στην ΕΕ, για το οποίο ή την
οποία εφαρµόζεται η αναδιάρθρωση παθητικού,
103) «Σώµα Αρχών Εξυγίανσης»: σώµα που έχει συσταθεί σύµφωνα µε το άρθρο 85 για την εκτέλεση των
καθηκόντων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του
άρθρου 85,
104) «Σώµα Εποπτών»: σώµα εποπτών, που έχει συσταθεί µε το άρθρο 109 του ν. 4261/2014 (άρθρο 116 της
Οδηγίας 2013/36/ΕΕ),
105) «Ταµείο Εξυγίανσης»: για τα πιστωτικά ιδρύµατα
ορίζεται το Σκέλος Εξυγίανσης του Ταµείου Εγγύησης
Καταθέσεων και Επενδύσεων (Τ.Ε.Κ.Ε.), και για τις επιχειρήσεις επενδύσεων το Σκέλος Εξυγίανσης του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών (Συνεγγυητικό) σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα
στο άρθρο 95,
106) «Ταµείο Εξυγίανσης σε επίπεδο οµίλου»: οι πόροι
του Ταµείου ή των ταµείων εξυγίανσης που προβλέπεται
να χρησιµοποιηθούν από την αρχή εξυγίανσης σε επίπεδο οµίλου
107) «τίτλος ιδιοκτησίας»: µετοχές, άλλοι τίτλοι που
εκχωρούν δικαιώµατα ιδιοκτησίας, τίτλοι που είναι µετατρέψιµοι σε µετοχές ή παρέχουν το δικαίωµα απόκτησης
µετοχών ή άλλων τίτλων ιδιοκτησίας, και τίτλοι που αντιπροσωπεύουν δικαιώµατα επί µετοχών ή άλλων τίτλων ιδιοκτησίας,
108) «υποκατάστηµα»: κάθε υποκατάστηµα όπως ορίζεται στο σηµείο 17 της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του
Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013,
109) «υποκατάστηµα τρίτης χώρας »: υποκατάστηµα ιδρύµατος τρίτης χώρας που βρίσκεται σε κράτος - µέλος,
110) «χρεωστικά µέσα» που αναφέρονται στις περιπτώσεις ζ΄ και ι΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 63: οµολογίες και άλλες µορφές µεταβιβάσιµων χρεών, µέσα µε
τα οποία δηµιουργείται ή αναγνωρίζεται µια οφειλή, καθώς και µέσα που παρέχουν δικαιώµατα απόκτησης χρεωστικών µέσων,
111) «χρηµατοδοτική εταιρεία συµµετοχών»: όπως ορίζεται στο σηµείο 20 της παραγράφου 1 του άρθρου 4
του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013,
112) «χρηµατοδοτικό ίδρυµα»: όπως ορίζεται στο σηµείο 26 της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013,
113) «χρηµατοπιστωτική σύµβαση»:
α) συµβάσεις τίτλων στις οποίες συµπεριλαµβάνονται:
αα) συµβάσεις αγοράς, πώλησης ή δανεισµού ενός
τίτλου, µιας οµάδας ή ενός δείκτη τίτλων,
ββ) δικαιώµατα προαίρεσης επί ενός τίτλου ή µιας οµάδας ή ενός δείκτη τίτλων,
γγ) συναλλαγή πώλησης και επαναγοράς ή συναλλαγή αγοράς και επαναπώλησης επί οποιουδήποτε των ανωτέρω τίτλων, οµάδας ή δείκτη τίτλων,
β) συµβάσεις βασικών εµπορευµάτων στις οποίες συµπεριλαµβάνονται:

αα) συµβάσεις αγοράς, πώλησης ή δανεισµού ενός βασικού εµπορεύµατος ή µιας οµάδας ή ενός δείκτη βασικών εµπορευµάτων για µελλοντική παράδοση,
ββ) δικαιώµατα προαίρεσης επί ενός βασικού εµπορεύµατος ή µιας οµάδας ή ενός δείκτη βασικών εµπορευµάτων,
γγ) συναλλαγές πώλησης και επαναγοράς ή συναλλαγές αγοράς και επαναπώλησης επί οποιουδήποτε τέτοιου βασικού εµπορεύµατος, οµάδας ή δείκτη,
γ) συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης (futures) και
προθεσµιακές συµβάσεις (forwards) στις οποίες συµπεριλαµβάνονται συµβάσεις (εκτός από σύµβαση βασικών εµπορευµάτων) για αγορά, πώληση ή µεταβίβαση, σε µελλοντική ηµεροµηνία, βασικού εµπορεύµατος ή περιουσιακού στοιχείου κάθε άλλης φύσεως, υπηρεσίας, δικαιώµατος ή τόκου σε συγκεκριµένη τιµή,
δ) συµβάσεις ανταλλαγής (swaps), στις οποίες συµπεριλαµβάνονται:
αα) συµβάσεις ανταλλαγής και δικαιώµατα προαίρεσης που σχετίζονται µε: επιτόκια, συµφωνίες άµεσης παράδοσης ή άλλες συµφωνίες συναλλάγµατος, ανταλλαγή νοµισµάτων, δείκτες µετοχών ή µετοχές, δείκτες χρέους ή χρέος, δείκτες βασικών εµπορευµάτων ή βασικά εµπορεύµατα, το κλίµα, τις εκποµπές ρύπων ή τον πληθωρισµό,
ββ) συµβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης, πιστωτικών περιθωρίων ή πιστωτικού κινδύνου,
γγ) κάθε συµφωνία ή συναλλαγή που είναι παρεµφερής µε συµφωνία που αναφέρεται στις υποπεριπτώσεις
αα΄ ή ββ΄ και η οποία αποτελεί αντικείµενο τακτικής διαπραγµάτευσης στις αγορές συµβάσεων ανταλλαγής ή
παραγώγων,
ε) διατραπεζικές συµφωνίες δανεισµού µε διάρκεια
δανεισµού τρεις µήνες κατ’ ανώτατο όριο,
στ) γενικές συµφωνίες για οποιεσδήποτε από τις συµβάσεις ή συµφωνίες που αναφέρονται στις περιπτώσεις
α΄ έως ε΄.
Άρθρο 3
Αρχή εξυγίανσης
(άρθρο 3 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ)
1. Αρχή εξυγίανσης, αρµόδια για την εφαρµογή των
µέτρων εξυγίανσης και την άσκηση των σχετικών εξουσιών για πιστωτικά ιδρύµατα, είναι η Τράπεζα της Ελλάδος. Για επιχειρήσεις επενδύσεων, για οντότητες που αναφέρονται στις περιπτώσεις β΄, γ΄ και δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 και έχουν θυγατρική επιχείρηση επενδύσεων, ή για υποκαταστήµατα επιχειρήσεων επενδύσεων εγκατεστηµένων εκτός της ΕΕ, αρχή εξυγίανσης είναι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
2. Η αρµόδια αρχή και η αρχή εξυγίανσης συνεργάζονται στενά κατά την προετοιµασία, το σχεδιασµό και την
εφαρµογή των αποφάσεων εξυγίανσης, τηρουµένης σε
κάθε περίπτωση της παρ. 10 του άρθρου 4 του ν. 4261/
2014.
3. Το Υπουργείο Οικονοµικών είναι υπεύθυνο για την
άσκηση των λειτουργιών, ως αρµόδιο υπουργείο κατά
τον παρόντα νόµο. Η αρχή εξυγίανσης ενηµερώνει τον
Υπουργό Οικονοµικών για τις αποφάσεις της, δυνάµει
του παρόντος νόµου. Για τις αποφάσεις της αρχής εξυγίανσης που έχουν άµεσο δηµοσιονοµικό αντίκτυπο ή
συστηµικές συνέπειες απαιτείται η σύµφωνη γνώµη του
Υπουργού Οικονοµικών.
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4. Οι αποφάσεις που λαµβάνονται από την αρµόδια αρχή ή την αρχή εξυγίανσης βάσει του παρόντος νόµου συνεκτιµούν τις ενδεχόµενες επιπτώσεις της απόφασης σε
όλα τα κράτη - µέλη στα οποία δραστηριοποιείται το ίδρυµα ή ο όµιλος και ελαχιστοποιούν τις αρνητικές επιπτώσεις στη χρηµατοπιστωτική σταθερότητα και τις δυσµενείς οικονοµικές και κοινωνικές επιπτώσεις στα εν
λόγω κράτη - µέλη.
5. Ως αρχή επικοινωνίας µε την έννοια της παραγράφου 10 του άρθρου 3 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ για τους
σκοπούς της συνεργασίας και του συντονισµού µε τις αντίστοιχες αρχές άλλων κρατών - µελών ορίζεται η Τράπεζα της Ελλάδος.
6. Η Τράπεζα της Ελλάδος και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους κατά την παράγραφο 1, µπορούν να καθορίζουν κριτήρια, να θεσπίζουν κανόνες, να λαµβάνουν µέτρα, γενικά ή ειδικά, ανά
ίδρυµα ή οντότητα που εµπίπτει στην αρµοδιότητά τους,
και να παρακολουθούν διαρκώς την τήρηση των υποχρεώσεων των ιδρυµάτων ή οντοτήτων, ιδίως µέσω του καθορισµού υποχρεώσεων υποβολής στοιχείων και γραπτών επεξηγήσεων και µέσω της διενέργειας επιτόπιων
ελέγχων. Μεταξύ άλλων, η Τράπεζα της Ελλάδος και η
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µπορεί να θεσπίζουν κανόνες
προς συµµόρφωση µε κατευθυντήριες γραµµές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (Ε.Α.Τ.).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ
Άρθρο 4
Απλουστευµένες υποχρεώσεις για ορισµένα ιδρύµατα
(άρθρο 4 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ)
1. Η αρµόδια αρχή και η αρχή εξυγίανσης έχοντας υπόψη:
α) τις επιπτώσεις που θα µπορούσε να έχει η αφερεγγυότητα ενός ιδρύµατος λόγω της φύσης των επιχειρηµατικών του δραστηριοτήτων, της µετοχικής του σύνθεσης, του εταιρικού του τύπου, του προφίλ κινδύνου, του
µεγέθους και του νοµικού καθεστώτος του, της διασύνδεσής του µε άλλα ιδρύµατα ή µε το χρηµατοπιστωτικό
σύστηµα γενικότερα, του εύρους και της πολυπλοκότητας των δραστηριοτήτων του, της συµµετοχής του σε
θεσµικό σύστηµα προστασίας ή άλλο συνεταιριστικό σύστηµα αµοιβαίας αλληλεγγύης σύµφωνα µε παράγραφο
7 του άρθρου 113 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013,
της άσκησης επενδυτικών υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων
όπως ορίζονται στο άρθρο 4 του ν. 3606/2007, και
β) το αν η αφερεγγυότητά του και η επακόλουθη εκκαθάρισή του υπό τις συνήθεις διαδικασίες αφερεγγυότητας είναι πιθανό να έχει σηµαντική αρνητική επίπτωση
στις χρηµατοπιστωτικές αγορές, σε άλλα ιδρύµατα,
στους όρους χρηµατοδότησης ή στην ευρύτερη οικονοµία, προσδιορίζουν:
αα) το περιεχόµενο και τις λεπτοµέρειες των σχεδίων
ανάκαµψης και εξυγίανσης, που προβλέπονται στα άρθρα 5 έως 9 και 18 έως 20,
ββ) την προθεσµία για την κατάρτιση των πρώτων σχεδίων ανάκαµψης και εξυγίανσης σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο και τη συχνότητα επικαιροποίησής τους, η οποία µπορεί να είναι µικρότερη εκείνης που προβλέπεται
στην παράγραφο 2 του άρθρου 5, στην παράγραφο 5 του

άρθρου 7, στην παράγραφο 6 του άρθρου 18 και στην
παράγραφο 3 του άρθρου 21,
γγ) το περιεχόµενο και τα επιµέρους στοιχεία των απαιτούµενων από τα ιδρύµατα πληροφοριών όπως προβλέπεται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 5, στην παράγραφο 1 του άρθρου 19, στην παράγραφο 2 του άρθρου 20, καθώς και στα τµήµατα Α και Β
του παραρτήµατος που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος
του παρόντος νόµου, και
δδ) το βαθµό της λεπτοµέρειας για την αξιολόγηση
της δυνατότητας εξυγίανσης που προβλέπεται στα άρθρα 23 και 24 και στο τµήµα Γ του παραρτήµατος.
2. Η αρµόδια αρχή και, όπου ενδείκνυται, η αρχή εξυγίανσης, πραγµατοποιούν την αξιολόγηση της παραγράφου 1 έπειτα από διαβούλευση, στις περιπτώσεις που
αυτό ενδείκνυται, µε την αρχή µακροπροληπτικής εποπτείας.
3. Στην περίπτωση εφαρµογής απλουστευµένων υποχρεώσεων, η αρµόδια αρχή και, όπου ενδείκνυται, η αρχή εξυγίανσης µπορούν ανά πάσα στιγµή να επιβάλλουν
στο ίδρυµα πλήρεις, µη απλουστευµένες υποχρεώσεις.
4. Η εφαρµογή απλουστευµένων υποχρεώσεων δεν επηρεάζει τις εξουσίες της αρµόδιας αρχής και, κατά περίπτωση, της αρχής εξυγίανσης να λαµβάνει µέτρα πρόληψης κρίσεων ή µέτρα διαχείρισης κρίσεων.
5. Η αρµόδια αρχή και η αρχή εξυγίανσης ενηµερώνουν την Ε.Α.Τ. για τον τρόπο εφαρµογής των παραγράφων 1, 6, 7 και 8.
6. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 7 και 8, η αρµόδια αρχή και, όπου ενδείκνυται, η αρχή εξυγίανσης µπορούν να απαλλάσσουν:
α) τα ιδρύµατα που συνδέονται µε κεντρικό οργανισµό
και απαλλάσσονται πλήρως ή µερικώς από τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας σύµφωνα µε το άρθρο 10
του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013 από την εφαρµογή
των απαιτήσεων των άρθρων 5 έως 9 και 18 έως 22,
β) τα ιδρύµατα που είναι µέλη ενός θεσµικού συστήµατος προστασίας από την εφαρµογή των απαιτήσεων των
άρθρων 18 έως 22.
7. Όταν χορηγείται απαλλαγή σύµφωνα µε την παράγραφο 6:
α) οι απαιτήσεις των άρθρων 5 έως 9 και 18 έως 22 εφαρµόζονται στον κεντρικό οργανισµό και στα ιδρύµατα
που συνδέονται µε αυτόν κατά την έννοια του άρθρου 10
του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013 σε ενοποιηµένη
βάση,
β) οι απαιτήσεις των άρθρων 18 έως 22 εκπληρώνονται από το θεσµικό σύστηµα προστασίας σε συνεργασία µε καθένα από τα µέλη του στα οποία έχει χορηγηθεί
απαλλαγή.
Για τον σκοπό αυτό, κάθε αναφορά των άρθρων 5 έως
9 και 18 έως 22 σε όµιλο συµπεριλαµβάνει έναν κεντρικό
οργανισµό και τα ιδρύµατα που συνδέονται µε αυτόν κατά την έννοια του άρθρου 10 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ.
575/2013, καθώς επίσης και τις θυγατρικές τους. Περαιτέρω κάθε αναφορά σε µητρικές επιχειρήσεις ή ιδρύµατα που υπόκεινται σε ενοποιηµένη εποπτεία σύµφωνα µε
το άρθρο 104 του ν. 4261/2014 περιλαµβάνει επίσης τον
κεντρικό οργανισµό.
8. Τα ιδρύµατα που τελούν υπό την άµεση εποπτεία
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σύµφωνα µε την
παράγραφο 4 του άρθρου 6 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ.
1024/2013 ή αντιπροσωπεύουν σηµαντικό µερίδιο του
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χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, καταρτίζουν σε κάθε
περίπτωση σχέδια ανάκαµψης σύµφωνα µε τα άρθρα 5
έως 9 και υπόκεινται σε σχέδια εξυγίανσης σύµφωνα µε
τα άρθρα 18 έως 22.
Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, οι λειτουργίες ενός ιδρύµατος θεωρείται ότι αντιπροσωπεύουν σηµαντικό µερίδιο του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος εφόσον πληρούται µια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) η συνολική αξία του ενεργητικού τους υπερβαίνει
τα 30.000.000.000 ευρώ ή
β) το ποσοστό του συνόλου του ενεργητικού τους ως
προς το ΑΕΠ υπερβαίνει το 20%, εκτός εάν η συνολική
αξία του ενεργητικού τους δεν υπερβαίνει τα
5.000.000.000 ευρώ.
9. Ειδικότερα θέµατα για την εφαρµογή του παρόντος
άρθρου ρυθµίζονται µε απόφαση της αρµόδιας αρχής και
της αρχής εξυγίανσης, στο πεδίο της αρµοδιότητάς τους
κατά τις παραγράφους 1 και 6 του άρθρου 4 του ν. 4261/
2014 και την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του παρόντος νόµου.
Άρθρο 5
Σχέδια ανάκαµψης
(άρθρο 5 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ)
1. Κάθε ίδρυµα, το οποίο δεν αποτελεί µέλος οµίλου
που υπόκειται σε ενοποιηµένη εποπτεία σύµφωνα µε τα
άρθρα 104 και 105 του ν. 4261/2014, καταρτίζει και αναπροσαρµόζει σχέδιο ανάκαµψης, το οποίο προβλέπει τα
µέτρα που θα λάβει το εν λόγω ίδρυµα για την αποκατάσταση της χρηµατοοικονοµικής του θέσης έπειτα από
σηµαντική επιδείνωση της χρηµατοοικονοµικής του κατάστασης. Τα σχέδια ανάκαµψης θεωρούνται ρύθµιση
διακυβέρνησης του ιδρύµατος κατά την έννοια του άρθρου 66 του ν. 4261/2014.
2. Η αρµόδια αρχή διασφαλίζει ότι τα ιδρύµατα επικαιροποιούν τα σχέδια ανάκαµψής τους τουλάχιστον ετησίως ή έπειτα από µεταβολή στη νοµική ή οργανωτική
τους δοµή, στις δραστηριότητές τους ή στη χρηµατοοικονοµική τους κατάσταση, η οποία θα µπορούσε να έχει
ουσιώδη επίδραση ή να απαιτήσει τροποποίηση του σχεδίου. Η αρµόδια αρχή µπορεί να απαιτεί από τα ιδρύµατα
να επικαιροποιούν τα σχέδια ανάκαµψής τους σε συχνότερη βάση.
3. Τα σχέδια ανάκαµψης δεν προβλέπουν πρόσβαση
σε ή λήψη έκτακτης δηµόσιας χρηµατοοικονοµικής στήριξης.
4. Τα σχέδια ανάκαµψης περιέχουν:
α) Κατά περίπτωση, µια ανάλυση του τρόπου και του
χρονικού σηµείου στο οποίο ένα ίδρυµα µπορεί να υποβάλει αίτηση, υπό τις προϋποθέσεις του σχεδίου, για
χρήση των διευκολύνσεων που παρέχει η Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα και προσδιορίζουν τα στοιχεία του ενεργητικού που θα αναµενόταν εύλογα να γίνουν αποδεκτά ως εξασφαλίσεις.
β) Με την επιφύλαξη του άρθρου 4, τις πληροφορίες
του τµήµατος Α του παραρτήµατος του παρόντος νόµου
και τις ενδεχόµενες ενέργειες στις οποίες θα µπορούσε
να προβεί το ίδρυµα, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της έγκαιρης παρέµβασης σύµφωνα µε το άρθρο
27. Η αρµόδια αρχή µπορεί µε γενικής ισχύος απόφασή
της να καθορίζει πρόσθετες πληροφορίες που πρέπει να
περιέχονται στα σχέδια ανάκαµψης.
γ) Τις κατάλληλες προϋποθέσεις και διαδικασίες ώστε

να διασφαλίζεται η έγκαιρη εφαρµογή δράσεων ανάκαµψης, καθώς και ένα ευρύ φάσµα επιλογών ανάκαµψης,
λαµβάνοντας επίσης υπόψη ένα φάσµα σεναρίων σοβαρών µακροοικονοµικών και χρηµατοοικονοµικών πιέσεων (stress) που σχετίζονται µε γεγονότα που αφορούν
συγκεκριµένα το ίδρυµα, περιλαµβανοµένων γεγονότων
συστηµικής εµβέλειας και πιέσεων που σχετίζονται ειδικά µε συγκεκριµένα νοµικά πρόσωπα και οµίλους.
5. Η αρµόδια αρχή µπορεί µε απόφασή της να απαιτεί
από το ίδρυµα να διατηρεί λεπτοµερή αρχεία των χρηµατοπιστωτικών συµβάσεων που συνάπτει.
6. Το διοικητικό συµβούλιο του ιδρύµατος της παραγράφου 1 αξιολογεί και εγκρίνει το σχέδιο ανάκαµψης
πριν από την υποβολή του στην αρµόδια αρχή.
7. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται
και επί χρηµατοδοτικών ιδρυµάτων που υπόκεινται σε ατοµική βάση στην εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος
σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.
Άρθρο 6
Αξιολόγηση των σχεδίων ανάκαµψης
(άρθρο 6 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ)
1. Τα ιδρύµατα που υποχρεούνται να καταρτίζουν σχέδια ανάκαµψης, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 5 και την παράγραφο 1 του άρθρου 7, οφείλουν να
τα υποβάλλουν στην αρµόδια αρχή προς εξέταση αποδεικνύοντας ότι πληρούν τα κριτήρια της παραγράφου 2.
2. Η αρµόδια αρχή, εντός έξι µηνών από την υποβολή
του σχεδίου ανάκαµψης και µετά από διαβούλευση µε
τις αρµόδιες αρχές των κρατών - µελών στα οποία είναι
εγκατεστηµένα σηµαντικά υποκαταστήµατα, εφόσον το
σχέδιο τα αφορά, εξετάζει το σχέδιο και αξιολογεί κατά
πόσον πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 5, καθώς και τα
ακόλουθα κριτήρια:
α) η εφαρµογή των ρυθµίσεων που προτείνονται στο
σχέδιο αναµένεται ευλόγως ότι θα διατηρήσει ή θα αποκαταστήσει τη βιωσιµότητα και τη χρηµατοοικονοµική
θέση του ιδρύµατος ή του οµίλου, λαµβανοµένων υπόψη
των προπαρασκευαστικών µέτρων τα οποία έχει λάβει ή
σκοπεύει να λάβει το ίδρυµα,
β) το σχέδιο και οι συγκεκριµένες επιλογές που περιλαµβάνονται σε αυτό αναµένεται ευλόγως ότι θα εφαρµοστούν γρήγορα και αποτελεσµατικά σε καταστάσεις
χρηµατοοικονοµικής πίεσης, αποφεύγοντας στο µέγιστο
δυνατό βαθµό τυχόν σηµαντικές δυσµενείς επιπτώσεις
στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, περιλαµβανοµένων και
σεναρίων που θα µπορούσαν να οδηγήσουν και άλλα ιδρύµατα να εφαρµόσουν σχέδια ανάκαµψης εντός της ιδίας χρονικής περιόδου.
3. Κατά την αξιολόγηση της καταλληλότητας των σχεδίων ανάκαµψης, η αρµόδια αρχή λαµβάνει υπόψη την
καταλληλότητα των κεφαλαίων και της χρηµατοδοτικής
δοµής του ιδρύµατος, σε συνάρτηση µε την πολυπλοκότητα της οργανωτικής του δοµής, καθώς και το προφίλ
κινδύνου του.
4. Η αρµόδια αρχή διαβιβάζει το σχέδιο ανάκαµψης
στην αρχή εξυγίανσης, η οποία µπορεί να το εξετάσει,
προκειµένου να προσδιορίσει αν τυχόν δράσεις που περιλαµβάνονται σε αυτό ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά τη δυνατότητα εξυγίανσης του ιδρύµατος και να υποβάλει συστάσεις στην αρµόδια αρχή σχετικά.
5. Αν η αρµόδια αρχή κρίνει ότι υπάρχουν ουσιώδεις
ελλείψεις στο σχέδιο ανάκαµψης ή ουσιώδη εµπόδια για
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την εφαρµογή του, κοινοποιεί στο ίδρυµα ή τη µητρική επιχείρηση του οµίλου την αξιολόγησή της και απαιτεί από αυτό να υποβάλει, εντός προθεσµίας δύο µηνών, η οποία µπορεί, κατόπιν έγκρισης των αρµοδίων αρχών, να
παραταθεί κατά ένα µήνα, αναθεωρηµένο σχέδιο, στο οποίο να παρουσιάζεται ο τρόπος αντιµετώπισης των εν
λόγω ελλείψεων ή εµποδίων.
Η αρµόδια αρχή, πριν ζητήσει από ένα ίδρυµα να υποβάλει εκ νέου σχέδιο ανάκαµψης, παρέχει τη δυνατότητα σε αυτό να διατυπώσει τη γνώµη του για την εν λόγω
απαίτηση.
6. Αν η αρµόδια αρχή κρίνει ότι οι ελλείψεις και τα εµπόδια δεν έχουν αντιµετωπιστεί κατάλληλα στο αναθεωρηµένο σχέδιο, µπορεί να απαιτήσει από το ίδρυµα να
προβεί σε συγκεκριµένες τροποποιήσεις στο σχέδιο.
7. Αν το ίδρυµα δεν υποβάλει αναθεωρηµένο σχέδιο ανάκαµψης ή εάν η αρµόδια αρχή διαπιστώσει ότι το αναθεωρηµένο σχέδιο ανάκαµψης δεν αντιµετωπίζει κατάλληλα τις ελλείψεις ή τα πιθανά εµπόδια που εντοπίστηκαν κατά την αρχική της αξιολόγηση, και αυτά δεν είναι
δυνατόν να αντιµετωπισθούν επαρκώς µέσω της παροχής κατευθύνσεων για την πραγµατοποίηση συγκεκριµένων τροποποιήσεων στο σχέδιο, η αρµόδια αρχή απαιτεί
από το ίδρυµα να προσδιορίσει, εντός εύλογης προθεσµίας, τις αλλαγές τις οποίες µπορεί να επιφέρει στις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες προκειµένου να αντιµετωπίσει τις ελλείψεις ή τα εµπόδια στην εφαρµογή
του σχεδίου ανάκαµψης.
Αν το ίδρυµα δεν προσδιορίσει τις αλλαγές αυτές εντός της ορισθείσας από την αρµόδια αρχή προθεσµίας,
ή αν η αρµόδια αρχή αξιολογήσει ότι οι προτεινόµενες
από το ίδρυµα δράσεις δεν αντιµετωπίζουν κατάλληλα
τις ελλείψεις ή τα εµπόδια, η αρµόδια αρχή µπορεί να απαιτήσει από το ίδρυµα να λάβει κάθε µέτρο, το οποίο η
ίδια κρίνει απαραίτητο και αναλογικό, λαµβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα των ελλείψεων και των εµποδίων και
την επίπτωση των µέτρων στις επιχειρηµατικές δραστηριότητες του ιδρύµατος.
8. Με την επιφύλαξη του άρθρου 96 του ν. 4261/2014,
η αρµόδια αρχή µπορεί, ειδικότερα, να απαιτήσει από το
ίδρυµα:
α) να µειώσει το προφίλ κινδύνου του, περιλαµβανοµένου του κινδύνου ρευστότητας,
β) να καταστήσει δυνατή την έγκαιρη λήψη µέτρων ανακεφαλαιοποίησης,
γ) να επανεξετάσει τη στρατηγική και τη δοµή του,
δ) να προβεί σε αλλαγές στη στρατηγική χρηµατοδότησής του, ώστε να βελτιωθεί η ανθεκτικότητα των βασικών επιχειρηµατικών τοµέων και των κρίσιµων λειτουργιών του, και
ε) να προβεί σε αλλαγές στη δοµή διακυβέρνησής του.
9. Η αρµόδια αρχή µπορεί να λαµβάνει πρόσθετα µέτρα δυνάµει της ισχύουσας νοµοθεσίας.
Άρθρο 7
Σχέδια ανάκαµψης οµίλου
(άρθρο 7 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ)
1. Οι µητρικές επιχειρήσεις της ΕΕ καταρτίζουν και υποβάλλουν στην αρχή ενοποιηµένης εποπτείας σχέδιο
ανάκαµψης οµίλου. Το σχέδιο ανάκαµψης οµίλου συνί-

σταται σε σχέδιο ανάκαµψης για ολόκληρο τον όµιλο, επικεφαλής του οποίου είναι µητρική επιχείρηση της ΕΕ
και προσδιορίζει τα µέτρα τα οποία µπορεί να απαιτηθεί
να εφαρµοστούν στο επίπεδο της µητρικής επιχείρησης
της ΕΕ και σε κάθε θυγατρική.
2. Σύµφωνα µε το άρθρο 8, οι αρµόδιες αρχές µπορούν
να απαιτήσουν από τις θυγατρικές να καταρτίσουν και να
υποβάλουν σχέδιο ανάκαµψης σε ατοµική βάση.
3. Υπό την προϋπόθεση της τήρησης των κανόνων εµπιστευτικότητας, σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο, η αρχή ενοποιηµένης εποπτείας διαβιβάζει το σχέδιο ανάκαµψης οµίλου:
α) στις εµπλεκόµενες αρµόδιες αρχές που αναφέρονται στα άρθρα 108 και 109 του ν. 4261/2014,
β) στις αρµόδιες αρχές των κρατών - µελών στα οποία
είναι εγκατεστηµένα σηµαντικά υποκαταστήµατα εφόσον το σχέδιο τα αφορά,
γ) στην αρχή εξυγίανσης σε επίπεδο οµίλου, και
δ) στις αρχές εξυγίανσης των θυγατρικών του οµίλου.
4. Το σχέδιο ανάκαµψης οµίλου έχει ως στόχο την επίτευξη της σταθεροποίησης του οµίλου ως συνόλου ή οποιουδήποτε ιδρύµατος του οµίλου, όταν βρίσκεται σε
κατάσταση πίεσης, ώστε να αντιµετωπιστούν ή να εξαλειφθούν τα αίτια της κρίσης και να αποκατασταθεί η
χρηµατοοικονοµική θέση του οµίλου ή του συγκεκριµένου ιδρύµατος, λαµβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη τη χρηµατοοικονοµική θέση άλλων µελών του οµίλου.
Το σχέδιο ανάκαµψης οµίλου περιέχει ρυθµίσεις για τη
διασφάλιση του συντονισµού και της συνέπειας των µέτρων που πρέπει να ληφθούν στο επίπεδο:
α) της µητρικής επιχείρησης της ΕΕ,
β) των οντοτήτων που αναφέρονται στις περιπτώσεις
γ΄ και δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1,
γ) των θυγατρικών, και
δ) όπου αυτό προβλέπεται, σύµφωνα µε το ν. 4261/
2014, στο επίπεδο σηµαντικών υποκαταστηµάτων.
5. Το σχέδιο ανάκαµψης οµίλου, καθώς και κάθε σχέδιο που καταρτίζεται για µια επιµέρους θυγατρική, περιέχει τα στοιχεία που καθορίζονται στο άρθρο 5, και, κατά
περίπτωση, ρυθµίσεις για την παροχή ενδοοµιλικής χρηµατοδοτικής στήριξης, οι οποίες υιοθετούνται βάσει σχετικής συµφωνίας σύµφωνα µε τα άρθρα 10 έως 17.
6. Το σχέδιο ανάκαµψης οµίλου περιλαµβάνει µια σειρά επιλογών ανάκαµψης, οι οποίες προσδιορίζουν τις ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν για την αντιµετώπιση
των σεναρίων που προβλέπονται στην περίπτωση γ΄ της
παραγράφου 4 του άρθρου 5.
Για κάθε ένα από τα σενάρια αυτά, το σχέδιο ανάκαµψης οµίλου προσδιορίζει αν υπάρχουν εµπόδια στην εφαρµογή µέτρων ανάκαµψης εντός του οµίλου και στο
επίπεδο επιµέρους µελών που καλύπτει το σχέδιο, καθώς και αν υπάρχουν ουσιαστικά πρακτικά ή νοµικά εµπόδια για την άµεση µεταφορά ιδίων κεφαλαίων ή την
αποπληρωµή των στοιχείων του παθητικού ή του ενεργητικού εντός του οµίλου.
7. Το διοικητικό συµβούλιο του µέλους του οµίλου που
καταρτίζει το σχέδιο ανάκαµψης οµίλου, σύµφωνα µε
την παράγραφο 1, αξιολογεί και εγκρίνει το σχέδιο αυτό,
πριν από την υποβολή του στην αρχή ενοποιηµένης εποπτείας.
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Άρθρο 8
Αξιολόγηση των σχεδίων ανάκαµψης οµίλου
(άρθρο 8 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ)
1. Η αρχή ενοποιηµένης εποπτείας, από κοινού µε τις
αρµόδιες αρχές των θυγατρικών, και µετά από διαβούλευση µε τις αρµόδιες αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 109 του ν. 4261/2014 και τις αρµόδιες αρχές των σηµαντικών υποκαταστηµάτων, στο βαθµό που τα αφορά,
εξετάζει το σχέδιο ανάκαµψης οµίλου και αξιολογεί κατά πόσο αυτό ικανοποιεί τις απαιτήσεις και τα κριτήρια
των άρθρων 6 και 7. Η αξιολόγηση γίνεται σύµφωνα µε
τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 6 και στο παρόν άρθρο και λαµβάνει υπόψη την ενδεχόµενη επίπτωση των µέτρων ανάκαµψης στη χρηµατοπιστωτική σταθερότητα σε όλα τα κράτη µέλη, στα οποία ασκεί δραστηριότητα ο όµιλος.
2. Η αρχή ενοποιηµένης εποπτείας και οι αρµόδιες αρχές των θυγατρικών καταβάλλουν προσπάθεια να καταλήξουν σε κοινή απόφαση σχετικά µε τα εξής:
α) την εξέταση και την αξιολόγηση του σχεδίου ανάκαµψης οµίλου
β) την ενδεχόµενη αναγκαιότητα κατάρτισης σχεδίου
ανάκαµψης σε ατοµική βάση για ιδρύµατα που αποτελούν µέλη του οµίλου, και
γ) την εφαρµογή των µέτρων που αναφέρονται στις
παραγράφους 5 έως 9 του άρθρου 6.
Η αρχή ενοποιηµένης εποπτείας και οι αρµόδιες αρχές
των θυγατρικών καταβάλλουν προσπάθεια να καταλήξουν σε κοινή απόφαση εντός τεσσάρων µηνών από την
ηµεροµηνία διαβίβασης από την αρχή ενοποιηµένης εποπτείας του σχεδίου ανάκαµψης οµίλου σύµφωνα µε την
παράγραφο 3 του άρθρου 7. Αρµόδια αρχή µπορεί να ζητήσει από την Ε.Α.Τ. να συνδράµει στη λήψη κοινής απόφασης των αρµοδίων αρχών βάσει του στοιχείου γ΄ του
άρθρου 31 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 1093/2010.
3. Αν δεν ληφθεί κοινή απόφαση των αρµοδίων αρχών,
εντός τεσσάρων µηνών από την ηµεροµηνία διαβίβασης,
σχετικά µε:
α) την εξέταση και αξιολόγηση του σχεδίου ανάκαµψης οµίλου ή
β) οποιαδήποτε µέτρα απαιτείται να λάβει η µητρική επιχείρηση της ΕΕ σύµφωνα µε τις παραγράφους 5 έως 9
του άρθρου 6, η αρχή ενοποιηµένης εποπτείας αποφασίζει η ίδια σχετικά, λαµβάνοντας υπόψη τις απόψεις και
τις επιφυλάξεις που εξέφρασαν οι άλλες αρµόδιες αρχές κατά την τετράµηνη περίοδο και κοινοποιεί την απόφασή της στη µητρική επιχείρηση της ΕΕ και στις υπόλοιπες αρµόδιες αρχές.
4. Αν δεν ληφθεί κοινή απόφαση των αρµόδιων αρχών
εντός τεσσάρων µηνών από την ηµεροµηνία διαβίβασης
σχετικά µε:
α) την κατάρτιση σχεδίου ανάκαµψης σε ατοµική βάση
για τα ιδρύµατα που υπάγονται στη δικαιοδοσία τους ή
β) την εφαρµογή, σε επίπεδο θυγατρικών, των µέτρων
που αναφέρονται στις παραγράφους 5 έως 9 του άρθρου
6, κάθε αρµόδια αρχή αποφασίζει η ίδια επί των θεµάτων
αυτών.
5. Οι λοιπές αρµόδιες αρχές που δεν έχουν διαφωνήσει στο πλαίσιο της παραγράφου 4 µπορούν να λάβουν
κοινή απόφαση σχετικά µε το σχέδιο ανάκαµψης οµίλου,
η οποία καλύπτει τα µέλη του οµίλου υπό τη δικαιοδοσία
τους.
6. Η κοινή απόφαση που αναφέρεται στις παραγρά-

φους 2 και 5, καθώς και οι αποφάσεις που λαµβάνονται
από τις αρµόδιες αρχές ελλείψει κοινής απόφασης, σύµφωνα µε τις παραγράφους 3 και 4, αναγνωρίζονται ως οριστικές και εφαρµόζονται από τις αρµόδιες αρχές στα
οικεία κράτη µέλη.
7. Η αρµόδια αρχή µπορεί, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 ή 4, να ζητήσει από την Ε.Α.Τ. να συνδράµει στη
λήψη κοινής απόφασης των αρµοδίων αρχών βάσει της
παραγράφου 3 του άρθρου 19 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 1093/2010 (EE L 331) µόνον σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση των σχεδίων ανάκαµψης και την εφαρµογή
των µέτρων που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄, β΄
και δ΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 6. Αν µέχρι την πάροδο της τετράµηνης προθεσµίας που καθορίζεται στην
παράγραφο 2 για την λήψη κοινής απόφασης, οποιαδήποτε από τις αρµόδιες αρχές του παρόντος άρθρου έχει
ζητήσει της συνδροµή της Ε.Α.Τ. σύµφωνα µε το πρώτο
εδάφιο, η αρχή ενοποιηµένης εποπτείας κατά την παράγραφο 3 ή η αρµόδια αρχή για τη θυγατρική κατά την παράγραφο 4, αντίστοιχα, αναβάλλουν τη λήψη απόφασής
τους και αναµένουν την απόφαση της Ε.Α.Τ. σύµφωνα
µε την παράγραφο 3 του άρθρου 19 του Κανονισµού
(ΕΕ) αριθµ. 1093/2010, οπότε και λαµβάνουν την απόφασή τους σύµφωνα µε την απόφαση της Ε.Α.Τ.. Η τετράµηνη περίοδος θεωρείται ως περίοδος συµβιβασµού κατά την έννοια του εν λόγω Κανονισµού. Αν δεν ληφθεί απόφαση της Ε.Α.Τ. εντός ενός µηνός, εφαρµόζεται η απόφαση της αρχής ενοποιηµένης εποπτείας ή της αρµόδιας αρχής για τη θυγατρική, κατά περίπτωση. Το ζήτηµα
δεν παραπέµπεται στην Ε.Α.Τ. µετά την πάροδο της τετράµηνης περιόδου ή έπειτα από τη λήψη κοινής απόφασης.
Άρθρο 9
Δείκτες σχεδίου ανάκαµψης
(άρθρο 9 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ)
1. Για τους σκοπούς των άρθρων 5 έως 8, οι αρµόδιες
αρχές απαιτούν κάθε σχέδιο ανάκαµψης να περιλαµβάνει πλαίσιο δεικτών το οποίο καταρτίζεται από το ίδρυµα
και προσδιορίζει τα σηµεία ενεργοποίησης για την ανάληψη των αναφερόµενων στο σχέδιο κατάλληλων δράσεων. Οι δείκτες αυτοί, οι οποίοι αποτελούν αντικείµενο
συµφωνίας από τις αρµόδιες αρχές κατά την αξιολόγηση
των σχεδίων ανάκαµψης σύµφωνα µε τα άρθρα 6 και 8,
µπορεί να είναι ποιοτικής ή ποσοτικής φύσης, να συνδέονται µε τη χρηµατοοικονοµική θέση του ιδρύµατος και
πρέπει να είναι ευχερώς παρακολουθήσιµοι.
2. Οι αρµόδιες αρχές διασφαλίζουν ότι τα ιδρύµατα
καθιερώνουν κατάλληλες ρυθµίσεις για την τακτική παρακολούθηση των δεικτών.
3. Ανεξαρτήτως του πρώτου εδαφίου της πρώτης παραγράφου, ένα ίδρυµα µπορεί:
α) να αναλάβει δράση σύµφωνα µε το σχέδιο ανάκαµψής του ακόµη και αν δεν έχει ξεπεράσει το προβλεπόµενο στο σχέδιο ανάκαµψης όριο του σχετικού δείκτη,
σε περίπτωση που το διοικητικό συµβούλιο του ιδρύµατος το κρίνει κατάλληλο λόγω των συνθηκών, ή
β) να µην αναλάβει τέτοιου είδους δράση, αν το διοικητικό συµβούλιο του ιδρύµατος το κρίνει ακατάλληλο
λόγω των συγκεκριµένων συνθηκών.
4. Η απόφαση να αναληφθεί ή όχι µια δράση που αναφέρεται στο σχέδιο ανάκαµψης κοινοποιείται στην αρµόδια αρχή χωρίς καθυστέρηση.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ
Άρθρο 10
Συµφωνία χρηµατοδοτικής στήριξης οµίλου
(άρθρο 19 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ)
1. Μητρικό ίδρυµα εγκατεστηµένο στην Ελληνική Επικράτεια ή µητρικό ίδρυµα εγκατεστηµένο στην ΕΕ ή οντότητα που αναφέρεται στις περιπτώσεις γ΄ ή δ΄ της
παραγράφου 1 του άρθρου 1 και οι θυγατρικές τους σε
άλλα κράτη µέλη ή τρίτες χώρες, οι οποίες είναι ιδρύµατα ή χρηµατοδοτικά ιδρύµατα που καλύπτονται από την
ενοποιηµένη εποπτεία της µητρικής επιχείρησης, µπορούν να συνάπτουν συµφωνία παροχής χρηµατοδοτικής
στήριξης σε κάθε άλλο συµβαλλόµενο µέρος της συµφωνίας, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις για έγκαιρη παρέµβαση σε αυτό σύµφωνα µε το άρθρο 27, καθώς
και οι προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου και των άρθρων 11 έως 17.
2. Το παρόν άρθρο και τα άρθρα 11 έως 17 δεν εφαρµόζονται στις ενδοοµιλικές χρηµατοπιστωτικές διευθετήσεις, περιλαµβανοµένων των διευθετήσεων χρηµατοδότησης και της λειτουργίας των κεντροποιηµένων διευθετήσεων χρηµατοδότησης, εφόσον κανένα από τα συµβαλλόµενα µέρη των συµφωνιών αυτών δεν πληροί τις
προϋποθέσεις για έγκαιρη παρέµβαση σύµφωνα µε το
άρθρο 27.
3. Η συµφωνία χρηµατοδοτικής στήριξης οµίλου δεν
αποτελεί προϋπόθεση:
α) για την παροχή χρηµατοδοτικής στήριξης οµίλου σε
οποιοδήποτε µέλος του αντιµετωπίζει χρηµατοοικονοµικές δυσκολίες, εάν το ίδρυµα το αποφασίσει, κατά περίπτωση, και σύµφωνα µε τις πολιτικές του οµίλου, εφόσον αυτό δεν συνιστά κίνδυνο για το σύνολο του οµίλου
ή
β) για την άσκηση δραστηριότητας σε κράτος - µέλος.
4. Οι συναλλαγές χρηµατοδοτικής στήριξης οµίλου οι
οποίες πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις
του παρόντος άρθρου και των άρθρων 11 έως 17 επιτρέπονται, υπό την προϋπόθεση ότι καµία από τις διατάξεις
αυτές δεν εµποδίζει την επιβολή περιορισµών στις ενδοοµιλικές συναλλαγές βάσει:
α) της ισχύουσας νοµοθεσίας µε την οποία ασκούνται
οι διακριτικές ευχέρειες που προβλέπει ο Κανονισµός
(ΕΕ) αριθµ. 575/2013,
β) του ν. 4261/2014, ή
γ) των διατάξεων δυνάµει των οποίων απαιτείται ο διαχωρισµός τµηµάτων ενός οµίλου, ή δραστηριοτήτων που
διεξάγονται εντός ενός οµίλου, για λόγους χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας.
5. Η συµφωνία χρηµατοδοτικής στήριξης οµίλου µπορεί:
α) να καλύπτει µια ή περισσότερες θυγατρικές του οµίλου, και να προβλέπει την παροχή χρηµατοδοτικής στήριξης από τη µητρική επιχείρηση προς θυγατρικές της, από θυγατρικές προς τη µητρική τους επιχείρηση, µεταξύ
θυγατρικών του οµίλου που αποτελούν συµβαλλόµενα
µέρη της συµφωνίας, ή κάθε άλλου συνδυασµού αυτών
των οντοτήτων,
β) να προβλέπει την παροχή χρηµατοδοτικής στήριξης
µε τη µορφή δανείου, παροχής εγγυήσεων ή παροχής
περιουσιακών στοιχείων προκειµένου να χρησιµοποιηθούν ως εξασφάλιση, ή οποιονδήποτε συνδυασµό των α-

νωτέρω, σε µια ή περισσότερες συναλλαγές, περιλαµβανοµένων συναλλαγών µεταξύ του αποδέκτη της στήριξης και τρίτου µέρους.
6. Σε περίπτωση που, σύµφωνα µε τους όρους της
συµφωνίας χρηµατοδοτικής στήριξης οµίλου, µια οντότητα του οµίλου συµφωνεί να παρέχει χρηµατοδοτική
στήριξη σε άλλη οντότητα του οµίλου, η συµφωνία µπορεί να περιλαµβάνει ρήτρα αµοιβαιότητας.
7. Η συµφωνία χρηµατοδοτικής στήριξης οµίλου προσδιορίζει τις αρχές του υπολογισµού του ανταλλάγµατος
για κάθε συναλλαγή που πραγµατοποιείται δυνάµει αυτής. Οι αρχές αυτές περιλαµβάνουν την υποχρέωση το
αντάλλαγµα να καθορίζεται κατά το χρονικό σηµείο παροχής της χρηµατοδοτικής στήριξης. Η συµφωνία διέπεται από τις ακόλουθες αρχές:
α) Κατά τη σύναψη της συµφωνίας κάθε µέρος πρέπει
να ενεργεί ελεύθερα.
β) Κατά τη σύναψη της συµφωνίας και τον καθορισµό
του ανταλλάγµατος για την παροχή χρηµατοδοτικής
στήριξης, κάθε µέρος πρέπει να ενεργεί για το µέγιστο ίδιο συµφέρον του, λαµβάνοντας υπόψη κάθε άµεσο ή
έµµεσο όφελος που ενδέχεται να προκύψει για κάποιο
µέρος ως αποτέλεσµα της παροχής χρηµατοδοτικής
στήριξης.
γ) Σε κάθε µέρος που παρέχει χρηµατοδοτική στήριξη
πρέπει να γνωστοποιούνται πλήρως όλες οι σχετικές
πληροφορίες από τα µέρη που λαµβάνουν χρηµατοδοτική στήριξη πριν από τον καθορισµό του ανταλλάγµατος
και πριν από κάθε απόφαση για την παροχή της.
δ) Κατά τον υπολογισµό του ανταλλάγµατος για την
παροχή χρηµατοδοτικής στήριξης µπορεί να λαµβάνονται υπόψη πληροφορίες, τις οποίες κατέχει το µέρος
που παρέχει χρηµατοδοτική στήριξη λόγω του γεγονότος ότι ανήκει στον ίδιο όµιλο µε το µέρος που λαµβάνει
τη χρηµατοδοτική στήριξη και οι οποίες δεν είναι διαθέσιµες στην αγορά.
ε) Οι αρχές που διέπουν τον υπολογισµό του ανταλλάγµατος για την παροχή χρηµατοδοτικής στήριξης δεν
είναι υποχρεωτικό να λαµβάνουν υπόψη οποιαδήποτε αναµενόµενη προσωρινή επίπτωση στις τιµές αγοράς η οποία απορρέει από εξωτερικά προς τον όµιλο γεγονότα.
8. Η συµφωνία χρηµατοδοτικής στήριξης οµίλου συνάπτεται µόνον εφόσον κατά την υποβολή της πρότασης
συµφωνίας κανένα από τα συµβαλλόµενα µέρη δεν πληροί τις προϋποθέσεις για έγκαιρη παρέµβαση σύµφωνα
µε το άρθρο 27 κατά τη γνώµη των οικείων αρµόδιων αρχών.
9. Κάθε δικαίωµα, απαίτηση ή ενέργεια που απορρέει
από τη συµφωνία χρηµατοδοτικής στήριξης οµίλου µπορεί να ασκείται µόνον από τα συµβαλλόµενα µέρη της, εξαιρουµένων τρίτων µερών.
Άρθρο 11
Εξέταση της πρότασης συµφωνίας από τις αρµόδιες
αρχές και διαµεσολάβηση
(άρθρο 20 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ)
1. Το µητρικό ίδρυµα εγκατεστηµένο στην ΕΕ υποβάλλει στην αρχή ενοποιηµένης εποπτείας αίτηση για την αδειοδότηση κάθε πρότασης συµφωνίας χρηµατοδοτικής
στήριξης βάσει του άρθρου 10. Η αίτηση περιέχει το κείµενο της πρότασης συµφωνίας και προσδιορίζει τις οντότητες του οµίλου οι οποίες προτείνουν να είναι συµβαλλόµενα µέρη. Οι διατάξεις των άρθρων 11 έως 13 ε-
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φαρµόζονται επίσης και στην περίπτωση τροποποίησης
της συµφωνίας χρηµατοδοτικής στήριξης οµίλου.
2. Η αρχή ενοποιηµένης εποπτείας διαβιβάζει χωρίς
καθυστέρηση την αίτηση στις αρµόδιες αρχές κάθε θυγατρικής που προτείνει να είναι συµβαλλόµενο µέρος
της συµφωνίας.
3. Η αρχή ενοποιηµένης εποπτείας, σύµφωνα µε τη
διαδικασία των παραγράφων 4 και 5, χορηγεί τη σχετική
άδεια εφόσον οι όροι της πρότασης συµφωνίας είναι
συµβατοί µε τις προϋποθέσεις παροχής χρηµατοδοτικής
στήριξης που καθορίζονται στο άρθρο 14 και µπορεί να
απαγορεύει τη σύναψη της προτεινόµενης συµφωνίας
σε περίπτωση ασυµβατότητάς της µε το ως άνω άρθρο.
4. Οι αρµόδιες αρχές καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια στο πλαίσιο των εξουσιών τους προκειµένου να
καταλήξουν σε κοινή απόφαση ως προς το αν οι όροι της
πρότασης συµφωνίας είναι συµβατοί µε τις προϋποθέσεις παροχής χρηµατοδοτικής στήριξης που καθορίζονται στο άρθρο 14, εντός τεσσάρων (4) µηνών από την ηµεροµηνία παραλαβής της αίτησης από την αρχή ενοποιηµένης εποπτείας. Στο πλαίσιο αυτό, λαµβάνουν υπόψη
τη δυνητική επίπτωση, περιλαµβανοµένων οποιωνδήποτε δηµοσιονοµικών συνεπειών, από την εφαρµογή της
συµφωνίας σε όλα τα κράτη µέλη στα οποία ασκεί δραστηριότητα ο όµιλος. Η κοινή απόφαση περιέχεται σε
κείµενο το οποίο περιλαµβάνει πλήρη αιτιολόγηση και
διαβιβάζεται στον αιτούντα από την αρχή ενοποιηµένης
εποπτείας.
Η αρµόδια αρχή µπορεί µε αίτησή της να ζητήσει τη
συνδροµή της Ε.Α.Τ. προκειµένου να βοηθήσει τις αρµόδιες αρχές να καταλήξουν σε συµφωνία, σύµφωνα µε το
άρθρο 31 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 1093/2010.
5. Αν δεν ληφθεί κοινή απόφαση µεταξύ των αρµοδίων
αρχών εντός τεσσάρων (4) µηνών, η αρχή ενοποιηµένης
εποπτείας λαµβάνει η ίδια την απόφαση σχετικά µε την
αίτηση σύµφωνα µε την παράγραφο 3. Η απόφαση περιέχεται σε κείµενο το οποίο περιλαµβάνει την πλήρη αιτιολόγηση και λαµβάνει υπόψη τις απόψεις και τις επιφυλάξεις που εξέφρασαν κατά τη διάρκεια της τετράµηνης
περιόδου οι άλλες αρµόδιες αρχές. Η αρχή ενοποιηµένης εποπτείας κοινοποιεί την απόφασή της στον αιτούντα και στις λοιπές αρµόδιες αρχές.
6. Εάν, µέχρι την πάροδο της τετράµηνης περιόδου, οποιαδήποτε από τις εµπλεκόµενες αρµόδιες αρχές έχει
παραπέµψει το ζήτηµα στην Ε.Α.Τ. σύµφωνα µε το άρθρο 19 του Κανονισµού (EE) αριθµ. 1093/2010, η αρχή ενοποιηµένης εποπτείας αναβάλλει την λήψη απόφασής
της και αναµένει την απόφαση της Ε.Α.Τ. σύµφωνα µε
την παράγραφο 3 του άρθρου 19 του εν λόγω Κανονισµού, λαµβάνει δε την απόφασή της σύµφωνα µε την απόφαση της ΕΑΤ. Η τετράµηνη περίοδος θεωρείται ως
περίοδος συµβιβασµού κατά την έννοια του εν λόγω Κανονισµού. Η Ε.Α.Τ. λαµβάνει την απόφασή της εντός ενός µηνός. Το ζήτηµα δεν παραπέµπεται στην Ε.Α.Τ. µετά την πάροδο της τετράµηνης περιόδου ή µετά τη λήψη
κοινής απόφασης.
Άρθρο 12
Έγκριση της πρότασης συµφωνίας
από τη γενική συνέλευση
(άρθρο 21 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ)
1. Κάθε πρόταση συµφωνίας, για την οποία έχει χορηγηθεί άδεια από τις αρµόδιες αρχές, υποβάλλεται προς

έγκριση στη γενική συνέλευση κάθε µέλους του οµίλου
που προτείνει να συµβληθεί. Η συµφωνία είναι έγκυρη
µόνο για τα µέρη των οποίων η γενική συνέλευση ενέκρινε τη συµφωνία, σύµφωνα µε την παράγραφο 2.
2. Συµφωνία χρηµατοδοτικής στήριξης οµίλου είναι έγκυρη ως προς ένα µέλος του οµίλου µόνον αν η γενική
συνέλευσή του έχει εξουσιοδοτήσει το διοικητικό του
συµβούλιο να αποφασίζει για τη χορήγηση ή την αποδοχή χρηµατοδοτικής στήριξης σύµφωνα µε τους όρους
της συµφωνίας και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο
παρόν άρθρο και στα άρθρα 10 έως 11 και 13 έως 17 και
εφόσον η σχετική έγκριση δεν έχει ανακληθεί.
3. Το διοικητικό συµβούλιο κάθε µέλους, το οποίο αποτελεί µέρος της συµφωνίας, υποβάλλει ετησίως έκθεση
στη γενική συνέλευση σχετικά µε την εκτέλεση της συµφωνίας και την εφαρµογή κάθε απόφασης που έχει ληφθεί σύµφωνα µε αυτήν.
Άρθρο 13
Διαβίβαση των συµφωνιών χρηµατοδοτικής
στήριξης οµίλου στις αρχές εξυγίανσης
(άρθρο 22 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ)
Οι αρµόδιες αρχές διαβιβάζουν τις συµφωνίες χρηµατοδοτικής στήριξης οµίλου για τις οποίες έχουν χορηγήσει άδεια, καθώς και τυχόν τροποποιήσεις τους σε αυτές, στις εµπλεκόµενες αρχές εξυγίανσης.
Άρθρο 14
Προϋποθέσεις για την παροχή
χρηµατοδοτικής στήριξης οµίλου
(άρθρο 23 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ)
Χρηµατοδοτική στήριξη παρέχεται από µέλος του οµίλου σύµφωνα µε το άρθρο 10 µόνον εφόσον πληρούνται
σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Υπάρχει εύλογη προοπτική ότι η παρεχόµενη στήριξη θα αποκαταστήσει σε σηµαντικό βαθµό τις χρηµατοοικονοµικές δυσκολίες του µέλους του οµίλου το οποίο τη
λαµβάνει.
β) Η παροχή χρηµατοδοτικής στήριξης έχει ως στόχο
τη διατήρηση ή την αποκατάσταση της χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας ολόκληρου του οµίλου ή οποιουδήποτε µέλους του και είναι προς το συµφέρον του µέλους
του οµίλου το οποίο την παρέχει.
γ) Η χρηµατοδοτική στήριξη παρέχεται υπό όρους, περιλαµβανοµένου και ανταλλάγµατος, σύµφωνα µε την
παράγραφο 7 του άρθρου 10.
δ) Υπάρχει εύλογη προοπτική ότι, βάσει των πληροφοριών που είναι διαθέσιµες στο διοικητικό συµβούλιο του
µέλους του οµίλου που παρέχει τη χρηµατοδοτική στήριξη κατά τη λήψη της απόφασης για την παροχή της, το
αντάλλαγµα για τη στήριξη θα καταβληθεί και, εάν η
στήριξη παρασχεθεί υπό µορφή δανείου, το δάνειο θα αποπληρωθεί από το µέλος του οµίλου το οποίο το λαµβάνει. Εάν η στήριξη παρασχεθεί υπό µορφή εγγύησης ή
υπό οποιαδήποτε µορφή εξασφάλισης, ο ίδιος όρος ισχύει για την υποχρέωση που προκύπτει για τον αποδέκτη, αν καταπέσει η εγγύηση ή γίνει χρήση της εξασφάλισης.
ε) Η παροχή της χρηµατοδοτικής στήριξης δεν θα έθετε σε κίνδυνο τη ρευστότητα ή τη φερεγγυότητα του µέλους του οµίλου το οποίο την παρέχει.
στ) Η παροχή της χρηµατοδοτικής στήριξης δεν θα δη-
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µιουργούσε απειλή στη χρηµατοπιστωτική σταθερότητα,
ιδίως του κράτους - µέλους στο οποίο είναι εγκατεστηµένο το µέλος του οµίλου το οποίο την παρέχει.
ζ) Το µέλος του οµίλου το οποίο παρέχει τη στήριξη
συµµορφώνεται, κατά την παροχή της, µε τις απαιτήσεις
του ν. 4261/2014 όσον αφορά τα ίδια κεφάλαια ή τη ρευστότητα και µε κάθε απαίτηση που επιβάλλεται δυνάµει
της παρ. 2 του άρθρου 96 του ν. 4261/2014. Επιπλέον η
παροχή της χρηµατοδοτικής στήριξης δεν οδηγεί την οντότητα του οµίλου σε παραβίαση των εν λόγω απαιτήσεων, εκτός εάν το επιτρέψει η αρµόδια αρχή εποπτείας
σε ατοµική βάση του µέλους του οµίλου που παρέχει τη
στήριξη.
η) Το µέλος του οµίλου το οποίο παρέχει τη στήριξη
συµµορφώνεται, κατά την παροχή της, µε τις απαιτήσεις
περί µεγάλων ανοιγµάτων του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ.
575/2013 και του ν. 4261/2014, περιλαµβανοµένης της ισχύουσας νοµοθεσίας µε την οποία ασκούνται οι διακριτικές ευχέρειες που προβλέπονται στον εν λόγω Κανονισµό, εκτός εάν το επιτρέψει η αρµόδια αρχή εποπτείας
σε ατοµική βάση του µέλους του οµίλου που παρέχει τη
στήριξη.
θ) Η παροχή της χρηµατοδοτικής στήριξης δεν θα υπονόµευε τη δυνατότητα εξυγίανσης του µέλους του οµίλου η οποία την παρέχει.
Άρθρο 15
Απόφαση για την παροχή και αποδοχή
χρηµατοδοτικής στήριξης
(άρθρο 24 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ)
Η απόφαση για την παροχή χρηµατοδοτικής στήριξης
οµίλου, στο πλαίσιο της συµφωνίας, λαµβάνεται από το
διοικητικό συµβούλιο του µέλους του οµίλου το οποίο
την παρέχει. Η εν λόγω απόφαση πρέπει να είναι αιτιολογηµένη, και να αναφέρει τον στόχο της πρότασης
χρηµατοδοτικής στήριξης ιδίως δε, µε ποιον τρόπο η παροχή της χρηµατοδοτικής στήριξης είναι σύµφωνη µε τις
προϋποθέσεις του άρθρου 14. Η απόφαση αποδοχής της
χρηµατοδοτικής στήριξης οµίλου, στο πλαίσιο της συµφωνίας, λαµβάνεται από το διοικητικό συµβούλιο του µέλους του οµίλου το οποίο την λαµβάνει.
Άρθρο 16
Υποχρεώσεις κοινοποίησης και δικαίωµα εναντίωσης
των αρµόδιων αρχών
(άρθρο 25 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ)
1. Πριν από την παροχή στήριξης στο πλαίσιο συµφωνίας χρηµατοδοτικής στήριξης οµίλου, το διοικητικό συµβούλιο του µέλους του οµίλου, το οποίο σκοπεύει να παράσχει χρηµατοδοτική στήριξη, κοινοποιεί την πρόθεσή
του:
α) στη σχετική αρµόδια αρχή,
β) στην αρχή ενοποιηµένης εποπτείας αν πρόκειται
για αρχή διαφορετική από αυτές που αναφέρονται στις
περιπτώσεις α΄ και γ΄, κατά περίπτωση,
γ) στην αρµόδια αρχή του µέλους οµίλου που λαµβάνει τη χρηµατοδοτική στήριξη, αν πρόκειται για αρχή διαφορετική από αυτές που αναφέρονται στις περιπτώσεις
α΄ και β΄ και
δ) στην ΕΑΤ..
Η κοινοποίηση περιέχει την αιτιολογηµένη απόφαση
του διοικητικού συµβουλίου σύµφωνα µε το άρθρο 15 και

αναλυτικά στοιχεία αναφορικά µε την προτεινόµενη
χρηµατοδοτική στήριξη, περιλαµβανοµένου αντιγράφου
της συµφωνίας χρηµατοδοτικής στήριξης οµίλου.
2. Εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία παραλαβής της πλήρους κοινοποίησης, η αρµόδια
αρχή του µέλους του οµίλου το οποίο παρέχει τη χρηµατοδοτική στήριξη µπορεί να συµφωνήσει στην παροχή
της ή να την απαγορεύσει ή να την περιορίσει εάν αξιολογήσει ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την παροχή χρηµατοδοτικής στήριξης οµίλου σύµφωνα µε το
άρθρο 14.
3. Η απόφαση της αρµόδιας αρχής να συµφωνήσει
στην παροχή, να απαγορεύσει ή να περιορίσει την παροχή χρηµατοδοτικής στήριξης κοινοποιείται άµεσα:
α) στην αρχή ενοποιηµένης εποπτείας,
β) στην αρµόδια αρχή του µέλους του οµίλου που λαµβάνει τη στήριξη, και
γ) στην Ε.Α.Τ..
Η αρχή ενοποιηµένης εποπτείας ενηµερώνει άµεσα τα
λοιπά µέλη του Σώµατος Εποπτών και τα µέλη του Σώµατος Αρχών Εξυγίανσης.
4. Αν η αρχή ενοποιηµένης εποπτείας ή η αρµόδια αρχή που είναι αρµόδια για το µέλος του οµίλου που λαµβάνει στήριξη έχει αντιρρήσεις σχετικά µε την απόφαση
απαγόρευσης ή περιορισµού της παροχής χρηµατοδοτικής στήριξης, µπορεί να παραπέµψει το ζήτηµα στην
Ε.Α.Τ. εντός δύο ηµερών και να ζητήσει τη συνδροµή
της σύµφωνα µε το άρθρο 31 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 1093/2010.
5. Αν η αρµόδια αρχή δεν απαγορεύσει ούτε περιορίσει την παροχή χρηµατοδοτικής στήριξης εντός του χρονικού διαστήµατος που ορίζεται στην παράγραφο 2, ή εάν συµφωνήσει πριν από την πάροδο του χρονικού αυτού διαστήµατος για την παροχή της, η χρηµατοδοτική
στήριξη µπορεί να παρασχεθεί σύµφωνα µε τους όρους
που έχουν υποβληθεί στην αρµόδια αρχή.
6. Η απόφαση του διοικητικού συµβουλίου του µέλους
του οµίλου που παρέχει τη χρηµατοδοτική στήριξη διαβιβάζεται:
α) στη σχετική αρµόδια αρχή,
β) στην αρχή ενοποιηµένης εποπτείας, αν πρόκειται
για αρχή διαφορετική από αυτές που αναφέρονται στις
περιπτώσεις α΄ και γ΄, και κατά περίπτωση
γ) στην αρµόδια αρχή του µέλους του οµίλου που λαµβάνει τη χρηµατοδοτική στήριξη, αν πρόκειται για αρχή
διαφορετική από αυτές που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ και β΄ και
δ) στην Ε.Α.Τ..
Η αρχή ενοποιηµένης εποπτείας ενηµερώνει άµεσα τα
λοιπά µέλη του Σώµατος Εποπτών και τα µέλη του Σώµατος Αρχών Εξυγίανσης.
7. Εάν η αρµόδια αρχή περιορίσει ή απαγορεύσει την
παροχή χρηµατοδοτικής στήριξης οµίλου σύµφωνα µε
την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, και το σχέδιο ανάκαµψης οµίλου βάσει της παραγράφου 5 του άρθρου 7
αναφέρεται σε χρηµατοδοτική στήριξη οµίλου, η αρµόδια αρχή του µέλους του οµίλου σε σχέση µε το οποίο
περιορίστηκε ή απαγορεύτηκε η στήριξη µπορεί να ζητήσει από την αρχή ενοποιηµένης εποπτείας να δροµολογήσει την επαναξιολόγηση του σχεδίου ανάκαµψης οµίλου σύµφωνα µε το άρθρο 8. Εφόσον το σχέδιο ανάκαµψης καταρτίζεται σε ατοµική βάση, µπορεί να ζητήσει από το µέλος του οµίλου να υποβάλει αναθεωρηµένο
σχέδιο ανάκαµψης.
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Άρθρο 17
Γνωστοποίηση
(άρθρο 26 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ)
Τα µέλη του οµίλου δηµοσιοποιούν και επικαιροποιούν
τουλάχιστον ετησίως τη σύναψη συµφωνίας χρηµατοδοτικής στήριξης οµίλου σύµφωνα µε το άρθρο 10, την περιγραφή των γενικών όρων κάθε τέτοιας συµφωνίας και
τις επωνυµίες των µελών του οµίλου που αποτελούν µέρη της.
Αναφορικά µε την εν λόγω δηµοσιοποίηση εφαρµόζονται επίσης τα άρθρα 431 έως 434 του Κανονισµού (ΕΕ)
αριθµ. 575/2013.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ
Άρθρο 18
Σχέδια Εξυγίανσης
(άρθρο 10 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ)
1. Η αρχή εξυγίανσης, κατόπιν διαβούλευσης µε την
αρµόδια αρχή και τις αρχές εξυγίανσης των κρατών - µελών υποδοχής σηµαντικών υποκαταστηµάτων, εφόσον
τα αφορά, καταρτίζει σχέδιο εξυγίανσης για κάθε ίδρυµα
που δεν αποτελεί µέλος υποκείµενου σε ενοποιηµένη εποπτεία οµίλου σύµφωνα µε τα άρθρα 104 και 105 του
ν. 4261/2014. Το σχέδιο εξυγίανσης προβλέπει τις ενέργειες εξυγίανσης, στις οποίες η αρχή εξυγίανσης µπορεί
να προβεί σε περίπτωση που το ίδρυµα πληροί τις προϋποθέσεις για εξυγίανση. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην περίπτωση α της παραγράφου 7 γνωστοποιούνται στο ίδρυµα.
2. Η αρχή εξυγίανσης, κατά την κατάρτιση του σχεδίου εξυγίανσης, εντοπίζει τυχόν σηµαντικά εµπόδια στη
δυνατότητα εξυγίανσης και στην περίπτωση που κριθεί
αναγκαίο και αναλογικό, επισηµαίνει τις ενέργειες µέσω
των οποίων τα εµπόδια αυτά είναι δυνατόν να αντιµετωπιστούν σύµφωνα µε τα άρθρα 23 έως 26.
3. α) Η αρχή εξυγίανσης κατά την κατάρτιση των σχεδίων εξυγίανσης λαµβάνει υπόψη διαφορετικά σενάρια,
µεταξύ των οποίων και τις περιπτώσεις, κατά τις οποίες
οι λόγοι αφερεγγυότητας του ιδρύµατος ενδέχεται να
ανάγονται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του
(idiosyncratic), ή η αφερεγγυότητα λαµβάνει χώρα σε µια
περίοδο ευρύτερης χρηµατοπιστωτικής αστάθειας ή γεγονότων που αφορούν το σύνολο του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος.
β) Το σχέδιο εξυγίανσης δεν προβλέπει τη χορήγηση:
αα) οποιασδήποτε έκτακτης δηµόσιας χρηµατοοικονοµικής στήριξης, πέραν της χρήσης του Ταµείου Εξυγίανσης,
ββ) οποιασδήποτε επείγουσας παροχής ρευστότητας
από την κεντρική τράπεζα,
γγ) οποιασδήποτε παροχής ρευστότητας από την κεντρική τράπεζα µε ασυνήθεις όρους αναφορικά µε την εξασφάλιση, τη διάρκεια και το επιτόκιο.
4. Το σχέδιο εξυγίανσης περιλαµβάνει ανάλυση του
τρόπου και του χρόνου κατά τον οποίο ένα ίδρυµα µπορεί, βάσει των όρων του σχεδίου, να ζητήσει τη χρήση
διευκολύνσεων κεντρικής τράπεζας και προσδιορίζει τα
περιουσιακά στοιχεία που θα µπορούσαν να γίνουν αποδεκτά ως εξασφαλίσεις.
5. Κατά την κατάρτιση και επικαιροποίηση των σχε-

δίων εξυγίανσης, η αρχή εξυγίανσης µπορεί να απαιτεί
τη συνδροµή των ιδρυµάτων.
6. Τα σχέδια εξυγίανσης αναθεωρούνται και κατά περίπτωση επικαιροποιούνται κατ’ ελάχιστον ετησίως, καθώς
και κατόπιν τυχόν ουσιωδών αλλαγών στη νοµική ή οργανωτική δοµή του ιδρύµατος ή στην επιχειρηµατική ή
χρηµατοοικονοµική του κατάσταση, οι οποίες µπορεί να
έχουν σηµαντική επίδραση στην αποτελεσµατικότητα
του σχεδίου εξυγίανσης ή κατ’ άλλο τρόπο επιβάλλουν
αναθεώρηση του σχεδίου εξυγίανσης.
Για το σκοπό της αναθεώρησης ή επικαιροποίησης του
σχεδίου εξυγίανσης που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο,
τα ιδρύµατα και οι αρµόδιες αρχές γνωστοποιούν άµεσα
στην αρχή εξυγίανσης οποιαδήποτε µεταβολή, η οποία
καθιστά αναγκαία την αναθεώρηση ή την επικαιροποίηση
του σχεδίου.
7. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 4, στο
σχέδιο εξυγίανσης περιλαµβάνονται επιλογές για την εφαρµογή των µέτρων στα ιδρύµατα και την άσκηση των
εξουσιών εξυγίανσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 38 έως 44. Το σχέδιο εξυγίανσης περιλαµβάνει τα ακόλουθα στοιχεία, ποσοτικά προσδιοριζόµενα όταν αυτό
ενδείκνυται και είναι εφικτό:
α) σύνοψη των βασικών στοιχείων του σχεδίου,
β) σύνοψη των ουσιωδών µεταβολών στο ίδρυµα οι οποίες προέκυψαν µετά την υποβολή των πλέον πρόσφατων πληροφοριών σχετικά µε την εξυγίανση,
γ) παρουσίαση του τρόπου µε τον οποίον θα µπορούσαν να διαχωριστούν νοµικά ή οικονοµικά οι κρίσιµες
λειτουργίες και οι βασικοί επιχειρηµατικοί τοµείς από
άλλες λειτουργίες, στο βαθµό που είναι απαραίτητο,
προκειµένου να εξασφαλιστεί η συνέχειά τους στην περίπτωση αφερεγγυότητας του ιδρύµατος,
δ) εκτίµηση του απαιτούµενου χρόνου για την εκτέλεση κάθε ουσιώδους πτυχής του σχεδίου,
ε) λεπτοµερή περιγραφή της αξιολόγησης ως προς τη
δυνατότητα εξυγίανσης, που διενεργείται σύµφωνα µε
την παράγραφο 2 και το άρθρο 23,
στ) περιγραφή τυχόν απαιτούµενων µέτρων σύµφωνα
µε το άρθρο 25 για την αντιµετώπιση ή την εξάλειψη εµποδίων στη δυνατότητα εξυγίανσης που εντοπίζονται
κατόπιν της αξιολόγησης που διενεργείται σύµφωνα µε
το άρθρο 23,
ζ) περιγραφή των διαδικασιών για τον προσδιορισµό
της αξίας και της εµπορευσιµότητας των κρίσιµων λειτουργιών, των βασικών επιχειρηµατικών τοµέων και των
περιουσιακών στοιχείων του ιδρύµατος,
η) λεπτοµερή περιγραφή των ρυθµίσεων προκειµένου
να διασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες που απαιτούνται
σύµφωνα µε το άρθρο 19 είναι επικαιροποιηµένες και
στη διάθεση των αρχών εξυγίανσης σε διαρκή βάση,
θ) αιτιολόγηση από την αρχή εξυγίανσης του τρόπου
που µπορούν να χρηµατοδοτηθούν οι επιλογές εξυγίανσης χωρίς την προηγούµενη λήψη:
αα) οποιασδήποτε έκτακτης δηµόσιας χρηµατοοικονοµικής στήριξης, πέραν της χρήσης του Ταµείου Εξυγίανσης,
ββ) οποιασδήποτε επείγουσας παροχής ρευστότητας
από την κεντρική τράπεζα,
γγ) οποιασδήποτε παροχής ρευστότητας από την κεντρική τράπεζα µε ασυνήθεις όρους αναφορικά µε την εξασφάλιση, τη διάρκεια και το επιτόκιο.
ι) λεπτοµερή περιγραφή των στρατηγικών εξυγίανσης
που θα µπορούσαν να εφαρµοστούν σύµφωνα µε τα διά-
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φορα δυνητικά σενάρια και τα σχετικά χρονοδιαγράµµατα,
ια) περιγραφή των κρίσιµων αλληλεξαρτήσεων,
ιβ) περιγραφή των επιλογών για τη διατήρηση της πρόσβασης σε υπηρεσίες πληρωµών και εκκαθάρισης, καθώς και σε άλλες υποδοµές και αξιολόγηση της δυνατότητας µεταβίβασης των θέσεων πελατών,
ιγ) ανάλυση της επίπτωσης του σχεδίου εξυγίανσης
στο προσωπικό του ιδρύµατος, περιλαµβανοµένης της αξιολόγησης των συναφών δαπανών και περιγραφή των
προβλεπόµενων διαδικασιών διαβούλευσης µε το προσωπικό κατά τη διαδικασία εξυγίανσης, λαµβάνοντας υπόψη την κείµενη εργατική νοµοθεσία,
ιδ) σχέδιο επικοινωνίας µε τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης και το κοινό,
ιε) την ελάχιστη απαίτηση ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιµων υποχρεώσεων που πρέπει να τηρεί σε διαρκή βάση
το ίδρυµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1
του άρθρου 45, και την προθεσµία επίτευξης του επιπέδου αυτού, κατά περίπτωση,
ιστ) την ελάχιστη απαίτηση ιδίων κεφαλαίων και συµβατικών µέσων αναδιάρθρωσης παθητικού που απαιτούνται σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 45, καθώς και την προθεσµία επίτευξης του επιπέδου αυτού,
κατά περίπτωση,
ιζ) περιγραφή των βασικών λειτουργιών και συστηµάτων για τη διατήρηση της συνεχούς λειτουργίας του ιδρύµατος,
ιη) κατά περίπτωση, τις απόψεις που διατυπώνει το ίδιο το ίδρυµα αναφορικά µε το σχέδιο εξυγίανσης.
8. Η αρχή εξυγίανσης στο πλαίσιο των καθηκόντων
της µπορεί να:
α) ζητά από τα ιδρύµατα ή τις οντότητες που αναφέρονται στις περιπτώσεις β΄, γ΄ ή δ΄ της παραγράφου 1
του άρθρου 1 να τηρούν λεπτοµερή αρχεία των χρηµατοπιστωτικών συµβάσεων στις οποίες είναι συµβαλλόµενα µέρη,
β) θέτει προθεσµία εντός της οποίας το ίδρυµα ή η οντότητα που αναφέρεται στις περιπτώσεις β΄, γ΄ ή δ΄
της παραγράφου 1 του άρθρου 1 οφείλει να είναι σε θέση να παρουσιάσει αυτά τα αρχεία, η οποία πρέπει να είναι ίδια για όλα τα ιδρύµατα και οντότητες που βρίσκονται υπό τη δικαιοδοσία της, και
γ) αποφασίζει διαφορετικές προθεσµίες για διαφορετικά είδη χρηµατοπιστωτικών συµβάσεων σύµφωνα µε
την περίπτωση 112 του άρθρου 2.
Η παράγραφος αυτή δεν επηρεάζει την εξουσία της
αρµόδιας αρχής να συγκεντρώνει πληροφορίες.
Άρθρο 19
Πληροφορίες για τους σκοπούς
των σχεδίων εξυγίανσης και της συνεργασίας
µε το ίδρυµα
(άρθρο 11 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ)
1. Τα ιδρύµατα υποχρεούνται:
α) να συνεργάζονται µε την αρχή εξυγίανσης κατά την
κατάρτιση των σχεδίων εξυγίανσης· και
β) να της παρέχουν, είτε άµεσα είτε µέσω των αρµόδιων αρχών, όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για την κατάρτιση και την εφαρµογή σχεδίων εξυγίανσης, συµπεριλαµβανοµένων, µεταξύ άλλων, των πληροφοριών και
της ανάλυσης που παρατίθεται στο τµήµα Β΄ του παραρτήµατος.

2. Οι αρµόδιες αρχές στα εµπλεκόµενα κράτη - µέλη
συνεργάζονται µε την αρχή εξυγίανσης, προκειµένου να
επαληθεύουν αν είναι ήδη διαθέσιµες κάποιες ή όλες οι
πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και,
εφόσον είναι διαθέσιµες, τις παρέχουν στην αρχή εξυγίανσης.
Άρθρο 20
Σχέδια εξυγίανσης οµίλου
(άρθρο 12 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ)
1. Η αρχή εξυγίανσης σε επίπεδο οµίλου καταρτίζει
σχέδιο εξυγίανσης οµίλου, από κοινού µε τις αρχές εξυγίανσης των θυγατρικών και κατόπιν διαβούλευσης µε
τις αρχές εξυγίανσης κρατών - µελών υποδοχής σηµαντικών υποκαταστηµάτων, στο βαθµό που τα αφορά. Το
σχέδιο εξυγίανσης οµίλου περιλαµβάνει σχέδιο εξυγίανσης στο σύνολο ενός οµίλου, επικεφαλής του οποίου είναι µητρική επιχείρηση της ΕΕ είτε µέσω εξυγίανσης στο
επίπεδο της µητρικής επιχείρησης της ΕΕ είτε µέσω απόσπασης και εξυγίανσης των θυγατρικών της. Το σχέδιο εξυγίανσης οµίλου καταδεικνύει µέτρα για την εξυγίανση:
α) της µητρικής επιχείρησης της ΕΕ,
β) των εγκατεστηµένων στην ΕΕ θυγατρικών του οµίλου,
γ) των οντοτήτων που αναφέρονται στις περιπτώσεις
γ΄ και δ΄· της παραγράφου 1 του άρθρου 1, και
δ) βάσει των άρθρων 63 έως 72, των εγκατεστηµένων
εκτός της ΕΕ θυγατρικών του οµίλου.
2. Το σχέδιο εξυγίανσης οµίλου καταρτίζεται βάσει
των πληροφοριών που παρέχονται σύµφωνα µε το άρθρο 19.
3. Το σχέδιο εξυγίανσης οµίλου:
α) παρουσιάζει τις ενέργειες εξυγίανσης οι οποίες
πρέπει λαµβάνονται σε σχέση µε τα µέλη του οµίλου, τόσο µέσω δράσεων εξυγίανσης που αφορούν τις οντότητες που αναφέρονται στις περιπτώσεις β΄, γ΄ και δ΄ της
παραγράφου 1 του άρθρου 1, τη µητρική επιχείρηση και
τα θυγατρικά ιδρύµατα, όσο και µέσω συντονισµένων
δράσεων εξυγίανσης που αφορούν θυγατρικά ιδρύµατα,
στα σενάρια που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του
άρθρου 18,
β) εξετάζει το βαθµό στον οποίο τα µέτρα και οι εξουσίες εξυγίανσης θα µπορούσαν να εφαρµοστούν και να
ασκηθούν, µε συντονισµένο τρόπο, σε µέλη του οµίλου
εγκατεστηµένα στην ΕΕ, συµπεριλαµβανοµένων των µέτρων για τη διευκόλυνση της αγοράς, από τρίτο µέρος,
ολόκληρου του οµίλου ή χωριστών επιχειρηµατικών τοµέων ή δραστηριοτήτων που ασκούνται από περισσότερα ή συγκεκριµένα µέλη του οµίλου, και προσδιορίζει πιθανά εµπόδια στη συντονισµένη εξυγίανση,
γ) όταν ένας όµιλος περιλαµβάνει µέλη που έχουν συσταθεί σε τρίτες χώρες, προσδιορίζει τις κατάλληλες
ρυθµίσεις συνεργασίας και συντονισµού µε τις σχετικές
αρχές των εν λόγω τρίτων χωρών, καθώς και τις συνέπειες για την εξυγίανση εντός της ΕΕ,
δ) προσδιορίζει µέτρα, συµπεριλαµβανοµένου του νοµικού και οικονοµικού διαχωρισµού συγκεκριµένων λειτουργιών ή επιχειρηµατικών τοµέων, τα οποία είναι αναγκαία για τη διευκόλυνση της εξυγίανσης του οµίλου, όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις για εξυγίανση,
ε) προσδιορίζει οποιεσδήποτε επιπλέον ενέργειες δεν
προβλέπονται στον παρόντα νόµο και τις οποίες η αρχή
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εξυγίανσης σε επίπεδο οµίλου προτίθεται να αναλάβει
για την εξυγίανση του οµίλου,
στ) προσδιορίζει µε ποιον τρόπο θα µπορούσαν να
χρηµατοδοτηθούν οι ενέργειες εξυγίανσης του οµίλου
και, σε περίπτωση που θα χρειαζόταν προσφυγή στο Ταµείο Εξυγίανσης σύµφωνα µε τα άρθρα 95 έως 104, θέτει αρχές για τον επιµερισµό της ευθύνης ως προς την
εν λόγω χρηµατοδότηση µεταξύ των πηγών χρηµατοδότησης στα εµπλεκόµενα κράτη - µέλη.
Οι αρχές αυτές βασίζονται σε δίκαια και ισορροπηµένα
κριτήρια και λαµβάνουν υπόψη, ειδικότερα, τις διατάξεις
της παραγράφου 5 του άρθρου 102 και την επίπτωση στη
χρηµατοπιστωτική σταθερότητα σε όλα τα εµπλεκόµενα
κράτη - µέλη.
Το σχέδιο δεν προϋποθέτει:
αα) οποιαδήποτε έκτακτη δηµόσια χρηµατοοικονοµική
στήριξη, πέραν της χρήσης του Ταµείου Εξυγίανσης,
ββ) οποιαδήποτε επείγουσα παροχή ρευστότητας από
την κεντρική τράπεζα, ή
γγ) οποιαδήποτε παροχή ρευστότητας από την κεντρική τράπεζα µε ασυνήθεις όρους αναφορικά µε την εξασφάλιση, τη διάρκεια και το επιτόκιο.
4. Η αξιολόγηση της δυνατότητας εξυγίανσης του οµίλου σύµφωνα µε τα άρθρο 24 διεξάγεται ταυτόχρονα µε
την κατάρτιση και την επικαιροποίηση των σχεδίων εξυγίανσης του οµίλου. Στο σχέδιο εξυγίανσης του οµίλου
περιλαµβάνεται λεπτοµερής περιγραφή της αξιολόγησης της δυνατότητας εξυγίανσης σύµφωνα µε το άρθρο
24.
5. Το σχέδιο εξυγίανσης του οµίλου δεν πρέπει να έχει
δυσανάλογα µεγάλη επίπτωση σε κανένα κράτος - µέλος.
Άρθρο 21
Απαιτήσεις και διαδικασία
για τα σχέδια εξυγίανσης οµίλου
(άρθρο 13 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ)
1. Οι µητρικές επιχειρήσεις της ΕΕ υποβάλλουν στην
αρχή εξυγίανσης σε επίπεδο οµίλου τις πληροφορίες
που είναι δυνατόν να απαιτηθούν σύµφωνα µε το άρθρο
19. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν τη µητρική επιχείρηση της ΕΕ και, στον απαιτούµενο βαθµό, κάθε ένα από
τα µέλη του οµίλου, συµπεριλαµβανοµένων των οντοτήτων που αναφέρονται στις περιπτώσεις γ΄ και δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1. Υπό τον όρο της τήρησης των
κανόνων εµπιστευτικότητας που ορίζονται στον παρόντα νόµο, η αρχή εξυγίανσης σε επίπεδο οµίλου διαβιβάζει τις πληροφορίες που παρέχονται σύµφωνα µε την
παρούσα παράγραφο:
α) στην Ε.Α.Τ.,
β) στις αρχές εξυγίανσης των θυγατρικών,
γ) στις αρµόδιες αρχές των κρατών - µελών υποδοχής
σηµαντικών υποκαταστηµάτων, στο βαθµό που τα αφορά,
δ) στις σχετικές αρµόδιες αρχές που αναφέρονται στα
άρθρα 108 και 109 του ν. 4261/2014, και
ε) στις αρχές εξυγίανσης των κρατών - µελών όπου είναι εγκατεστηµένες οι οντότητες που αναφέρονται στις
περιπτώσεις γ΄ και δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1.
Οι παρεχόµενες πληροφορίες από την αρχή εξυγίανσης σε επίπεδο οµίλου προς τις αρχές εξυγίανσης και
τις αρµόδιες αρχές των θυγατρικών, τις αρχές εξυγίανσης των κρατών - µελών υποδοχής σηµαντικών υποκαταστηµάτων και τις σχετικές αρµόδιες αρχές που ανα-

φέρονται στα άρθρα 108 και 109 του ν. 4261/2014, περιλαµβάνουν τουλάχιστον όλες τις πληροφορίες που αφορούν τη θυγατρική ή το σηµαντικό υποκατάστηµα. Οι
πληροφορίες που παρέχονται στην Ε.Α.Τ. περιλαµβάνουν κάθε πληροφορία σχετική µε το ρόλο της Ε.Α.Τ. όσον αφορά τα σχέδια εξυγίανσης οµίλου. Στην περίπτωση πληροφοριών σχετικά µε θυγατρικές σε τρίτες χώρες, η αρχή εξυγίανσης σε επίπεδο οµίλου δεν υποχρεούται να διαβιβάζει τις πληροφορίες αυτές χωρίς τη συναίνεση της οικείας αρµόδιας αρχής ή της οικείας αρχής
εξυγίανσης της τρίτης χώρας.
2. Η αρχή εξυγίανσης σε επίπεδο οµίλου, ενεργώντας
από κοινού µε τις αρχές εξυγίανσης, που αναφέρονται
στο δεύτερο εδάφιο στην παράγραφο 1, σε Σώµατα Αρχών Εξυγίανσης και κατόπιν διαβούλευσης µε τις εµπλεκόµενες αρµόδιες αρχές, συµπεριλαµβανοµένων των
αρµόδιων αρχών των κρατών - µελών υποδοχής σηµαντικών υποκαταστηµάτων, καταρτίζει και αναπροσαρµόζει σχέδιο εξυγίανσης οµίλου. Η αρχή εξυγίανσης σε επίπεδο οµίλου µπορούν, κατά τη διακριτική της ευχέρεια
και µε την επιφύλαξη τήρησης των κανόνων εµπιστευτικότητας που ορίζονται στο άρθρο 94, να ζητήσει να συµµετάσχει στην εκπόνηση και την αναπροσαρµογή σχεδίων εξυγίανσης οµίλου αρχές εξυγίανσης τρίτων χωρών στις οποίες είναι εγκατεστηµένες θυγατρικές ή χρηµατοοικονοµικές εταιρείες συµµετοχών ή σηµαντικά υποκαταστήµατα, σύµφωνα µε το άρθρο 52 του ν. 4261/
2014.
3. Το σχέδιο εξυγίανσης οµίλου αναθεωρείται και, κατά περίπτωση, επικαιροποιείται τουλάχιστον άπαξ ετησίως, καθώς και έπειτα από κάθε µεταβολή στη νοµική ή
την οργανωτική δοµή, την επιχειρηµατική ή τη χρηµατοοικονοµική θέση του οµίλου, συµπεριλαµβανοµένων των
µελών του, που δύναται να έχει σηµαντική επίπτωση στο
σχέδιο ή να απαιτεί την τροποποίησή του.
4. Η έγκριση του σχεδίου εξυγίανσης του οµίλου λαµβάνει τη µορφή κοινής απόφασης της αρχής εξυγίανσης
σε επίπεδο οµίλου και των αρχών εξυγίανσης των θυγατρικών.
Οι εν λόγω αρχές εξυγίανσης λαµβάνουν κοινή απόφαση εντός τεσσάρων (4) µηνών από την ηµεροµηνία
διαβίβασης, από την αρχή εξυγίανσης σε επίπεδο οµίλου, των πληροφοριών που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1.
Οποιαδήποτε εµπλεκόµενη αρχή εξυγίανσης µπορεί
να ζητήσει από την Ε.Α.Τ. να συνδράµει τις αρχές εξυγίανσης για τη λήψη κοινής απόφασης, σύµφωνα µε την
περίπτωση γ΄ του άρθρου 31 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 1093/2010.
5. Αν δεν ληφθεί κοινή απόφαση των αρχών εξυγίανσης εντός τεσσάρων (4) µηνών, η αρχή εξυγίανσης σε επίπεδο οµίλου, λαµβάνει η ίδια την απόφαση όσον αφορά το σχέδιο εξυγίανσης του οµίλου. Η απόφαση αυτή,
λαµβάνει υπόψη τις γνώµες και τις επιφυλάξεις των άλλων αρµοδίων αρχών και διαβιβάζεται στη µητρική επιχείρηση της ΕΕ από την αρχή εξυγίανσης σε επίπεδο οµίλου.
6. Αν δεν ληφθεί κοινή απόφαση των αρχών εξυγίανσης εντός τεσσάρων (4) µηνών, κάθε αρχή εξυγίανσης
που είναι υπεύθυνη για µια θυγατρική λαµβάνει τη δική
της απόφαση και καταρτίζει και αναπροσαρµόζει σχέδιο
εξυγίανσης για τις οντότητες υπό τη δικαιοδοσία της.
Κάθε µεµονωµένη απόφαση, αναφέρει τους λόγους διαφωνίας µε το προτεινόµενο σχέδιο εξυγίανσης του οµί-
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λου και λαµβάνει υπόψη τις απόψεις και επιφυλάξεις
των άλλων αρµόδιων αρχών και αρχών εξυγίανσης. Κάθε αρχή εξυγίανσης κοινοποιεί την απόφασή της στα
λοιπά µέλη του Σώµατος Αρχών Εξυγίανσης.
7. Οι λοιπές αρχές εξυγίανσης που δεν έχουν διαφωνήσει στο πλαίσιο της παραγράφου 6 µπορούν να λάβουν κοινή απόφαση σχετικά µε το σχέδιο εξυγίανσης
του οµίλου που καλύπτει οντότητες υπό τη δικαιοδοσία
τους.
8. Οι κοινές αποφάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 4 και 7, και οι αποφάσεις που λαµβάνονται από
τις αρχές εξυγίανσης όταν δεν υπάρχει κοινή απόφαση
σύµφωνα µε τις παραγράφους 5 και 6, αναγνωρίζονται
ως οριστικές και εφαρµόζονται από τις λοιπές εµπλεκόµενες αρχές εξυγίανσης.
9. Σύµφωνα µε τις παραγράφους 5 και 6, κατ’ αίτηση
µιας αρχής εξυγίανσης, η Ε.Α.Τ. µπορεί να συνδράµει τις
αρχές εξυγίανσης να καταλήξουν σε συµφωνία, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 19 του Κανονισµού
(ΕΕ) αριθµ. 1093/2010, εκτός εάν οποιαδήποτε εµπλεκόµενη αρχή εξυγίανσης εκτιµήσει ότι το αντικείµενο της
διαφωνίας είναι δυνατόν να θίξει τις δηµοσιονοµικές αρµοδιότητες του οικείου κράτους - µέλους. Αν µέχρι την
πάροδο της τετράµηνης προθεσµίας που καθορίζεται
στην παράγραφο 4 για την λήψη κοινής απόφασης, οποιαδήποτε αρχή εξυγίανσης του παρόντος άρθρου έχει ζητήσει τη συνδροµή της Ε.Α.Τ. σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο, η αρχή εξυγίανσης σε επίπεδο οµίλου κατά την
παράγραφο 5 ή αρχή εξυγίανσης για τη θυγατρική κατά
την παράγραφο 6, αντίστοιχα, αναβάλλουν τη λήψη απόφασής τους και αναµένουν την απόφαση της Ε.Α.Τ. σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 19 Κανονισµού
(ΕΕ) αριθµ. 1093/2010, λαµβάνουν δε την απόφασή τους
σύµφωνα µε την απόφαση της Ε.Α.Τ.. Η τετράµηνη περίοδος θεωρείται ως περίοδος συµβιβασµού κατά την έννοια του εν λόγω Κανονισµού. Αν δεν ληφθεί απόφαση
της Ε.Α.Τ. εντός ενός (1) µηνός, εφαρµόζεται η απόφαση της αρχής εξυγίανσης σε επίπεδο οµίλου ή της αρχής
εξυγίανσης για τη θυγατρική, κατά περίπτωση. Το ζήτηµα δεν παραπέµπεται στην Ε.Α.Τ. µετά την πάροδο της
τετράµηνης περιόδου ή έπειτα από τη λήψη κοινής απόφασης.
10. Σε περίπτωση που λαµβάνονται κοινές αποφάσεις
σύµφωνα µε τις παραγράφους 4 και 7, και µια αρχή εξυγίανσης εκτιµά στο πλαίσιο της παραγράφου 9 ότι το αντικείµενο µιας διαφωνίας θίγει τις δηµοσιονοµικές αρµοδιότητες του κράτους - µέλους της, η αρχή εξυγίανσης σε επίπεδο οµίλου κινεί την επαναξιολόγηση του
σχεδίου εξυγίανσης οµίλου, συµπεριλαµβανοµένης της
ελάχιστης απαίτησης ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιµων υποχρεώσεων.
Άρθρο 22
Διαβίβαση σχεδίων εξυγίανσης στις αρµόδιες αρχές
(άρθρο 14 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ)
1. Η αρχή εξυγίανσης διαβιβάζει τα σχέδια εξυγίανσης
και οποιεσδήποτε τροποποιήσεις τους στις εµπλεκόµενες αρµόδιες αρχές.
2. Η αρχή εξυγίανσης σε επίπεδο οµίλου διαβιβάζει τα
σχέδια εξυγίανσης οµίλου και οποιεσδήποτε τροποποιήσεις τους στις εµπλεκόµενες αρµόδιες αρχές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ
Άρθρο 23
Αξιολόγηση της δυνατότητας εξυγίανσης ιδρυµάτων
(άρθρο 15 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ)
1. Η αρχή εξυγίανσης, µετά από διαβούλευση µε την
αρµόδια αρχή και τις αρχές εξυγίανσης των κρατών - µελών στα οποία είναι εγκατεστηµένα σηµαντικά υποκαταστήµατα, στο βαθµό που τα αφορά, αξιολογεί κατά πόσο
ένα ίδρυµα το οποίο δεν αποτελεί µέλος οµίλου είναι δυνατόν να εξυγιανθεί χωρίς να του παρασχεθεί:
α) οποιαδήποτε έκτακτη δηµόσια χρηµατοοικονοµική
στήριξη, πέραν της χρήσης του Ταµείου Εξυγίανσης,
β) οποιαδήποτε επείγουσα ρευστότητα από την κεντρική τράπεζα,
γ) οποιαδήποτε ρευστότητα από την κεντρική τράπεζα
µε ασυνήθεις όρους αναφορικά µε την εξασφάλιση, τη
διάρκεια και το επιτόκιο.
Ένα ίδρυµα θεωρείται ότι είναι δυνατόν να εξυγιανθεί,
εάν είναι αξιόπιστο και εφικτό για την αρχή εξυγίανσης:
αα) είτε να το θέσει σε εκκαθάριση στο πλαίσιο συνήθων διαδικασιών αφερεγγυότητας,
ββ) είτε να το εξυγιάνει µε την εφαρµογή σε αυτό των
µέτρων και των εξουσιών εξυγίανσης, αποφεύγοντας
στο µέγιστο δυνατό βαθµό οποιαδήποτε σηµαντική δυσµενή επίπτωση στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα της Ελλάδας, αν το ίδρυµα είναι εγκατεστηµένο στην Ελληνική
Επικράτεια ή άλλων κρατών - µελών ή της ΕΕ, ακόµη και
σε περιστάσεις ευρύτερης χρηµατοπιστωτικής αστάθειας ή γεγονότων συστηµικής εµβέλειας, και επιδιώκοντας τη διασφάλιση της συνέχισης των κρίσιµων λειτουργιών του ιδρύµατος.
Η αρχή εξυγίανσης ενηµερώνει εγκαίρως την Ε.Α.Τ.
κάθε φορά που κάποιο ίδρυµα θεωρείται ότι δεν είναι δυνατό να εξυγιανθεί.
2. Για τους σκοπούς της αξιολόγησης της δυνατότητας εξυγίανσης της παραγράφου 1, η αρχή εξυγίανσης
εφαρµόζει τα κατ’ ελάχιστον οριζόµενα στο τµήµα Γ΄
του παραρτήµατος.
3. Η αξιολόγηση της δυνατότητας εξυγίανσης σύµφωνα µε το παρόν άρθρο γίνεται από την αρχή εξυγίανσης
ταυτόχρονα µε την κατάρτιση και επικαιροποίηση του
σχεδίου εξυγίανσης σύµφωνα µε το άρθρο 18.
Άρθρο 24
Αξιολόγηση της δυνατότητας εξυγίανσης οµίλων
(άρθρο 16 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ)
1. Η αρχή εξυγίανσης σε επίπεδο οµίλου, από κοινού
µε τις αρχές εξυγίανσης των θυγατρικών του, και µετά
από διαβούλευση µε την αρχή ενοποιηµένης εποπτείας
και τις αρµόδιες αρχές των θυγατρικών αυτών, καθώς
και τις αρχές εξυγίανσης των κρατών - µελών στα οποία
είναι εγκατεστηµένα σηµαντικά υποκαταστήµατα στον
βαθµό που τα αφορά, αξιολογεί κατά πόσον ο όµιλος είναι δυνατό να εξυγιανθεί χωρίς να του παρασχεθεί:
α) οποιαδήποτε έκτακτη δηµόσια χρηµατοοικονοµική
στήριξη, πέραν της χρήσης του Ταµείου Εξυγίανσης,
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β) οποιαδήποτε επείγουσα ρευστότητα από την κεντρική τράπεζα,
γ) οποιαδήποτε ρευστότητα από την κεντρική τράπεζα
µε ασυνήθεις όρους αναφορικά µε την εξασφάλιση, τη
διάρκεια και το επιτόκιο.
Ένας όµιλος θεωρείται ότι είναι δυνατόν να εξυγιανθεί
εάν είναι αξιόπιστο και εφικτό για τις αρχές εξυγίανσης:
αα) είτε να θέσουν σε εκκαθάριση τα µέλη του οµίλου
στο πλαίσιο συνήθων διαδικασιών αφερεγγυότητας,
ββ) είτε να τα εξυγιάνουν µε την εφαρµογή σε αυτά
των µέτρων και των εξουσιών εξυγίανσης, αποφεύγοντας στο µέγιστο δυνατό βαθµό οποιαδήποτε σηµαντική
δυσµενή επίπτωση στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα των
κρατών - µελών στα οποία είναι εγκατεστηµένα τα µέλη
του οµίλου, ή άλλων κρατών - µελών ή της ΕΕ, ακόµη και
σε περιστάσεις ευρύτερης χρηµατοπιστωτικής αστάθειας ή γεγονότων συστηµικής εµβέλειας, και επιδιώκοντας τη διασφάλιση της συνέχισης των κρίσιµων λειτουργιών των µελών του οµίλου, όταν αυτές µπορούν να
διαχωριστούν ευχερώς και εγκαίρως ή µε άλλα µέσα.
Η αρχή εξυγίανσης σε επίπεδο οµίλου ενηµερώνει εγκαίρως την Ε.Α.Τ. κάθε φορά που ένας όµιλος θεωρείται ότι δεν είναι δυνατόν να εξυγιανθεί.
Η αξιολόγηση της δυνατότητας εξυγίανσης του οµίλου εξετάζεται από τα Σώµατα Αρχών Εξυγίανσης που
αναφέρονται στο άρθρο 85.
2. Για τους σκοπούς της αξιολόγησης της δυνατότητας εξυγίανσης του οµίλου, οι αρχές εξυγίανσης εφαρµόζουν τα κατ’ ελάχιστον οριζόµενα στο τµήµα Γ΄ του
παραρτήµατος.
3. Η αξιολόγηση της δυνατότητας εξυγίανσης του οµίλου σύµφωνα µε το παρόν άρθρο γίνεται µε τη διαδικασία λήψης αποφάσεων του άρθρου 21 και ταυτόχρονα
µε την κατάρτιση και επικαιροποίηση των σχεδίων εξυγίανσης του οµίλου σύµφωνα µε το άρθρο 20.
Άρθρο 25
Εξουσίες για την αντιµετώπιση
ή την εξάλειψη εµποδίων στη δυνατότητα εξυγίανσης
(άρθρο 17 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ)
1. Όταν, κατά την αξιολόγηση της δυνατότητας εξυγίανσης ενός ιδρύµατος, που διενεργείται σύµφωνα µε
το άρθρο 23, η αρχή εξυγίανσης, µετά από διαβούλευση
µε την αρµόδια αρχή, διαπιστώνει ότι υπάρχουν ουσιαστικά εµπόδια στη δυνατότητα εξυγίανσής του, κοινοποιεί εγγράφως την απόφασή της αυτή στο σχετικό ίδρυµα, στην αρµόδια αρχή και στις αρχές εξυγίανσης
των κρατών - µελών στα οποία είναι εγκατεστηµένα σηµαντικά υποκαταστήµατα.
2. Η απαίτηση για τις αρχές εξυγίανσης να καταρτίσουν σχέδια εξυγίανσης και για τις εµπλεκόµενες αρχές
εξυγίανσης να καταλήξουν σε κοινή απόφαση για τα
σχέδια εξυγίανσης οµίλου, σύµφωνα µε την παράγραφο
1 του άρθρου 18 και την παράγραφο 4 του άρθρου 21 αντιστοίχως, αναστέλλεται σε συνέχεια της κοινοποίησης
της παραγράφου 1, έως ότου η αρχή εξυγίανσης αποδεχθεί τα µέτρα για την εξάλειψη των ουσιαστικών εµποδίων στη δυνατότητα εξυγίανσης σύµφωνα µε την παράγραφο 3, ή αποφασίσει περί αυτών σύµφωνα µε την παράγραφο 4.
3. Εντός τεσσάρων (4) µηνών από την ηµεροµηνία παραλαβής της κοινοποίησης σύµφωνα µε την παράγραφο
1, το ίδρυµα προτείνει στην αρχή εξυγίανσης ενδεχόµε-

να µέτρα για την αντιµετώπιση ή την εξάλειψη των ουσιαστικών εµποδίων που προσδιορίζονται στην κοινοποίηση. Η αρχή εξυγίανσης, µετά από διαβούλευση µε την
αρµόδια αρχή, αξιολογεί κατά πόσον µε τα µέτρα αυτά
αντιµετωπίζονται αποτελεσµατικά ή εξαλείφονται τα εν
λόγω ουσιαστικά εµπόδια.
4. Σε περίπτωση που η αρχή εξυγίανσης κρίνει ότι τα
µέτρα που προτείνονται από ένα ίδρυµα σύµφωνα µε την
παράγραφο 3 δεν περιορίζουν ούτε εξαλείφουν αποτελεσµατικά τα εν λόγω εµπόδια, ζητά από το ίδρυµα, είτε
άµεσα είτε έµµεσα µέσω της αρµόδιας αρχής, να λάβει
εναλλακτικά µέτρα µε τα οποία είναι δυνατό να επιτευχθεί ο στόχος αυτός και κοινοποιεί εγγράφως τα εν λόγω µέτρα στο ίδρυµα, το οποίο εντός ενός (1) µηνός οφείλει να προτείνει σχέδιο συµµόρφωσης προς αυτά.
Κατά τον προσδιορισµό εναλλακτικών µέτρων, η αρχή
εξυγίανσης τεκµηριώνει για ποιον λόγο τα µέτρα που
πρότεινε το ίδρυµα δεν θα µπορούσαν να εξαλείψουν τα
εµπόδια στη δυνατότητα εξυγίανσης και για ποιον λόγο
τα προταθέντα από αυτήν εναλλακτικά µέτρα είναι αναλογικά για την εξάλειψη των εν λόγω εµποδίων. Η αρχή
εξυγίανσης λαµβάνει υπόψη τους κινδύνους που ενέχουν για τη χρηµατοπιστωτική σταθερότητα τα εν λόγω
εµπόδια στη δυνατότητα εξυγίανσης, καθώς και την επίπτωση των µέτρων στις επιχειρηµατικές δραστηριότητες
του ιδρύµατος, τη σταθερότητά του και την ικανότητά
του να συµβάλλει στην οικονοµία.
5. Πριν από τον προσδιορισµό οποιουδήποτε µέτρου
που αναφέρεται στην παράγραφο 4, η αρχή εξυγίανσης,
µετά από διαβούλευση µε την αρµόδια αρχή και, όπου
ενδείκνυται, την αρχή µακροπροληπτικής εποπτείας,
λαµβάνει υπόψη τις πιθανές επιπτώσεις των εν λόγω µέτρων στο συγκεκριµένο ίδρυµα, στην εσωτερική αγορά
χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών, καθώς και στη χρηµατοπιστωτική σταθερότητα άλλων κρατών - µελών και της
ΕΕ στο σύνολό της.
6. Για τους σκοπούς της παραγράφου 4, η αρχή εξυγίανσης έχει την εξουσία να λαµβάνει οποιοδήποτε από
τα ακόλουθα µέτρα:
α) να απαιτεί από το ίδρυµα την αναθεώρηση οποιασδήποτε ενδοοµιλικής χρηµατοδοτικής συµφωνίας, ή την
εξέταση πιθανής σύναψής της, ή την κατάρτιση συµφωνίας παροχής υπηρεσιών, είτε ενδοοµιλικής είτε µε τρίτα
µέρη για να καλύψει την παροχή κρίσιµων λειτουργιών,
β) να απαιτεί από το ίδρυµα τον περιορισµό του µέγιστου ύψους των ατοµικών και συνολικών ανοιγµάτων
του,
γ) να επιβάλλει απαιτήσεις παροχής συγκεκριµένων ή
τακτικών πρόσθετων πληροφοριών για τους σκοπούς
της εξυγίανσης,
δ) να απαιτεί από το ίδρυµα τη µεταβίβαση συγκεκριµένων περιουσιακών στοιχείων,
ε) να απαιτεί από το ίδρυµα τον περιορισµό ή την παύση της άσκησης συγκεκριµένων υφιστάµενων ή προτεινόµενων δραστηριοτήτων,
στ) να περιορίζει ή να αποτρέπει την ανάπτυξη νέων ή
υφιστάµενων επιχειρηµατικών τοµέων ή την πώληση νέων ή υφιστάµενων προϊόντων,
ζ) να απαιτεί αλλαγές στις νοµικές ή λειτουργικές δοµές του ιδρύµατος ή οποιουδήποτε µέλους του οµίλου,
το οποίο ελέγχεται είτε άµεσα είτε έµµεσα από αυτό,
προκειµένου να µειωθεί η πολυπλοκότητα και να διασφαλιστεί ότι οι κρίσιµες λειτουργίες είναι δυνατό να
διαχωριστούν νοµικά και οργανωτικά από άλλες λει-
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τουργίες, µέσω της εφαρµογής των µέτρων εξυγίανσης,
η) να απαιτεί από ένα ίδρυµα ή µια µητρική επιχείρηση
τη σύσταση µητρικής χρηµατοδοτικής εταιρείας συµµετοχών εγκατεστηµένης σε κράτος µέλος ή µητρικής
χρηµατοδοτικής εταιρείας συµµετοχών εγκατεστηµένης
στην ΕΕ,
θ) να απαιτεί από ένα ίδρυµα ή µια οντότητα που αναφέρεται στις περιπτώσεις β΄, γ΄ ή δ΄ της παραγράφου 1
του άρθρου 1 να εκδώσει επιλέξιµες υποχρεώσεις για
την τήρηση των απαιτήσεων του άρθρου 45,
ι) να απαιτεί από ένα ίδρυµα ή µια οντότητα που αναφέρεται στις περιπτώσεις β΄, γ΄ ή δ΄ της παραγράφου 1
του άρθρου 1 τη λήψη άλλων µέτρων για την τήρηση των
ελάχιστων απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιµων
υποχρεώσεων βάσει του άρθρου 45, περιλαµβανοµένης
ιδίως της προσπάθειας επαναδιαπραγµάτευσης των όρων οποιασδήποτε επιλέξιµης υποχρέωσης, πρόσθετων
µέσων της Κατηγορίας 1 ή µέσων της Κατηγορίας 2 έχει
εκδώσει, προκειµένου να διασφαλιστεί ότι σε κάθε απόφαση της αρχής εξυγίανσης για αποµείωση ή µετατροπή
της εν λόγω υποχρέωσης ή του εν λόγω µέσου εφαρµόζεται το δίκαιο της δικαιοδοσίας που διέπει αυτήν την υποχρέωση ή το µέσο, και
ια) σε περίπτωση που ένα ίδρυµα είναι θυγατρική µιας
µεικτής εταιρείας συµµετοχών, να απαιτήσει από τη µεικτή εταιρεία συµµετοχών να ιδρύσει χωριστή χρηµατοδοτική εταιρεία συµµετοχών για τον έλεγχο του ιδρύµατος, εάν αυτό είναι αναγκαίο προκειµένου να διευκολυνθεί η εξυγίανση του ιδρύµατος και να αποφευχθεί το ενδεχόµενο η εφαρµογή των µέτρων και εξουσιών εξυγίανσης που προβλέπονται στα άρθρα 31 έως 83 και 110
να έχει δυσµενείς επιπτώσεις στο µη χρηµατοπιστωτικό
τµήµα του οµίλου.
Άρθρο 26
Εξουσίες για την αντιµετώπιση ή την εξάλειψη
των εµποδίων στη δυνατότητα
εξυγίανσης σε επίπεδο οµίλου
(άρθρο 18 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ)
1. Η αρχή εξυγίανσης σε επίπεδο οµίλου, από κοινού
µε τις αρχές εξυγίανσης των θυγατρικών και µετά από
διαβούλευση µε το Σώµα Εποπτών και τις αρχές εξυγίανσης των κρατών - µελών στα οποία είναι εγκατεστηµένα σηµαντικά υποκαταστήµατα, στο βαθµό που τα αφορά, εξετάζουν την αξιολόγηση που απαιτείται βάσει
του άρθρου 24 στο πλαίσιο του Σώµατος Αρχών Εξυγίανσης και προβαίνουν σε κάθε εύλογη ενέργεια προκειµένου να καταλήξουν σε κοινή απόφαση όσον αφορά
την εφαρµογή των µέτρων που προσδιορίζονται σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 25 σε σχέση µε όλα
τα ιδρύµατα που αποτελούν µέλη του οµίλου.
2. Η αρχή εξυγίανσης σε επίπεδο οµίλου, σε συνεργασία µε την αρχή ενοποιηµένης εποπτείας και την Ε.Α.Τ.,
σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 25 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 1093/2010, συντάσσει και υποβάλλει
έκθεση στην µητρική επιχείρηση της ΕΕ, στις αρχές εξυγίανσης των θυγατρικών, οι οποίες τη διαβιβάζουν στις
θυγατρικές που υπάγονται στην εποπτεία τους, και στις
αρχές εξυγίανσης των κρατών - µελών στα οποία είναι εγκατεστηµένα σηµαντικά υποκαταστήµατα. Στην έκθεση, η οποία συντάσσεται µετά από διαβούλευση µε τις
αρµόδιες αρχές:
α) αναλύονται τα ουσιαστικά εµπόδια για την αποτελε-

σµατική εφαρµογή των µέτρων εξυγίανσης και την άσκηση των εξουσιών εξυγίανσης όσον αφορά τον όµιλο,
β) εξετάζονται οι επιπτώσεις στο επιχειρησιακό µοντέλο του ιδρύµατος, και
γ) προτείνονται αναλογικά και στοχευµένα µέτρα, τα
οποία, κατά την κρίση της αρχής εξυγίανσης σε επίπεδο
οµίλου, είναι αναγκαία ή κατάλληλα για την εξάλειψη
των εν λόγω εµποδίων.
3. Εντός τεσσάρων (4) µηνών από την ηµεροµηνία παραλαβής της έκθεσης, η µητρική επιχείρηση της ΕΕ µπορεί να υποβάλει παρατηρήσεις και να προτείνει στην αρχή εξυγίανσης σε επίπεδο οµίλου εναλλακτικά µέτρα για
την αντιµετώπιση των εµποδίων που προσδιορίζονται
στην έκθεση.
4. Η αρχή εξυγίανσης σε επίπεδο οµίλου γνωστοποιεί
κάθε µέτρο που προτείνεται από τη µητρική επιχείρηση
της ΕΕ στην αρχή ενοποιηµένης εποπτείας, την Ε.Α.Τ.,
τις αρχές εξυγίανσης των θυγατρικών και τις αρχές εξυγίανσης των κρατών - µελών στα οποία είναι εγκατεστηµένα σηµαντικά υποκαταστήµατα, στο βαθµό που τα αφορά. Η αρχή εξυγίανσης σε επίπεδο οµίλου και οι αρχές εξυγίανσης των θυγατρικών, µετά από διαβούλευση
µε τις αρµόδιες αρχές και τις αρχές εξυγίανσης των κρατών - µελών στα οποία είναι εγκατεστηµένα σηµαντικά
υποκαταστήµατα, καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια στο πλαίσιο των εξουσιών τους, ώστε να καταλήξουν σε κοινή απόφαση στο πλαίσιο του Σώµατος Αρχών
Εξυγίανσης όσον αφορά τον προσδιορισµό των ουσιαστικών εµποδίων και, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, την αξιολόγηση των µέτρων που προτείνονται από τη µητρική
επιχείρηση της ΕΕ, καθώς και των µέτρων που απαιτούνται από τις αρχές εξυγίανσης σε επίπεδο οµίλου προκειµένου να αντιµετωπιστούν ή να εξαλειφθούν τα εµπόδια, λαµβάνοντας υπόψη τις ενδεχόµενες επιπτώσεις
των µέτρων σε όλα τα κράτη µέλη στα οποία δραστηριοποιείται ο όµιλος.
5. Η κοινή απόφαση, η οποία λαµβάνεται εντός τεσσάρων (4) µηνών από την υποβολή παρατηρήσεων από τη
µητρική επιχείρηση της ΕΕ ή από την παρέλευση της τετράµηνης προθεσµίας της παραγράφου 3, αναλόγως µε
το ποια ηµεροµηνία προηγείται, πρέπει να είναι αιτιολογηµένη και να διαβιβάζεται εγγράφως από την αρχή εξυγίανσης σε επίπεδο οµίλου στη µητρική επιχείρηση της
ΕΕ. Η αρχή εξυγίανσης µπορεί να ζητήσει από την Ε.Α.Τ.
να συνδράµει τις αρχές εξυγίανσης στη λήψη κοινής απόφασης, σύµφωνα µε το στοιχείο γ΄ του άρθρου 31 του
Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 1093/2010.
6. Αν δεν ληφθεί κοινή απόφαση εντός της περιόδου
που αναφέρεται στην παράγραφο 5, η αρχή εξυγίανσης
σε επίπεδο οµίλου λαµβάνει η ίδια την απόφαση σχετικά
µε τη λήψη των κατάλληλων µέτρων σύµφωνα µε την
παράγραφο 4 του άρθρου 25 σε επίπεδο οµίλου. Η εν λόγω απόφαση λαµβάνει υπόψη τις απόψεις και τις επιφυλάξεις των άλλων αρχών εξυγίανσης και διαβιβάζεται
στη µητρική επιχείρηση της ΕΕ από την αρχή εξυγίανσης
σε επίπεδο οµίλου.
7. Αν δεν ληφθεί κοινή απόφαση, οι αρχές εξυγίανσης
των θυγατρικών λαµβάνουν οι ίδιες αποφάσεις σχετικά
µε τα κατάλληλα µέτρα που πρέπει να ληφθούν από τις
θυγατρικές σε ατοµική βάση σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 25. Η εν λόγω απόφαση λαµβάνει υπόψη τις απόψεις και τις επιφυλάξεις των άλλων αρχών εξυγίανσης και διαβιβάζεται στην εµπλεκόµενη θυγατρική
και στην αρχή εξυγίανσης σε επίπεδο οµίλου.
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8. Η κοινή απόφαση που αναφέρεται στην παράγραφο
5 και οι αποφάσεις που λαµβάνονται από τις αρχές εξυγίανσης αν δεν ληφθεί κοινή απόφαση σύµφωνα µε την
παράγραφο 6 αναγνωρίζονται ως οριστικές και εφαρµόζονται από τις άλλες εµπλεκόµενες αρχές εξυγίανσης.
9. Αν δεν ληφθεί κοινή απόφαση σχετικά µε τη λήψη
µέτρων που αναφέρονται στις περιπτώσεις ζ΄, η΄ ή ια΄
της παραγράφου 6 του άρθρου 25, η αρχή εξυγίανσης
σύµφωνα µε τη παράγραφο 6 ή 7 µπορεί να ζητήσει από
την Ε.Α.Τ., να συνδράµει τις αρχές εξυγίανσης να καταλήξουν σε συµφωνία, όπως ορίζεται στην παράγραφο 3
του άρθρου 19 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 1093/2010.
Αν µέχρι την πάροδο της τετράµηνης προθεσµίας που
καθορίζεται στην παράγραφο 5 για την λήψη κοινής απόφασης, οποιαδήποτε αρχή εξυγίανσης έχει ζητήσει της
συνδροµή της δυνάµει του πρώτου εδαφίου, η αρχή εξυγίανσης σε επίπεδο οµίλου σύµφωνα µε την παράγραφο
6 ή η αρχή εξυγίανσης της θυγατρικής σύµφωνα µε την
παράγραφο 7, αντίστοιχα, αναβάλλουν την λήψη απόφασής τους και αναµένουν την απόφαση της Ε.Α.Τ. σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 19 του Κανονισµού
(ΕΕ) αριθµ. 1093/2010, λαµβάνουν δε την απόφασή τους
σύµφωνα µε την απόφαση της ΕΑΤ. Η περίοδος των τεσσάρων µηνών θεωρείται ως περίοδος συµβιβασµού κατά
την έννοια του εν λόγω Κανονισµού. Αν δεν ληφθεί απόφαση της Ε.Α.Τ. εντός ενός (1) µηνός, εφαρµόζεται η απόφαση της αρχής εξυγίανσης σε επίπεδο οµίλου ή της
αρχής εξυγίανσης για τη θυγατρική, κατά περίπτωση. Το
ζήτηµα δεν παραπέµπεται στην Ε.Α.Τ. µετά την πάροδο
της τετράµηνης περιόδου ή µετά τη λήψη κοινής απόφασης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΕΓΚΑΙΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
Άρθρο 27
Μέτρα έγκαιρης παρέµβασης
(άρθρο 27 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ)
1. Εφόσον ένα ίδρυµα παραβιάζει ή, λόγω, µεταξύ άλλων, µιας ταχείας επιδείνωσης της χρηµατοοικονοµικής
του κατάστασης, ενδέχεται να παραβιάσει στο εγγύς
µέλλον τις απαιτήσεις του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ.
575/2013, του ν. 4261/2014, των άρθρων 9 έως 13, 15 έως 17, 19, 21 και 25 έως 34 του ν. 3606/2007, του Τίτλου
II της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ ή οποιουδήποτε από τα άρθρα
3 έως 7, 14 έως 17 και 24, 25 και 26 του Κανονισµού (ΕΕ)
αριθµ. 600/2014 (EE L 173), η αρµόδια αρχή τηρουµένων
κατά περίπτωση των διατάξεων του άρθρου 96 του
ν. 4261/2014 έχει την εξουσία να λαµβάνει τουλάχιστον
τα ακόλουθα µέτρα:
α) απαιτεί από το διοικητικό συµβούλιο του ιδρύµατος
να εφαρµόσει µια ή περισσότερες από τις ρυθµίσεις ή τα
µέτρα που προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαµψης ή, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 5, να επικαιροποιήσει το σχέδιο ανάκαµψης, αν οι περιστάσεις που οδήγησαν στην έγκαιρη παρέµβαση διαφέρουν από τις
παραδοχές του υφιστάµενου σχεδίου ανάκαµψης και να
εφαρµόσει µια ή περισσότερες από τις ρυθµίσεις ή τα
µέτρα του επικαιροποιηµένου σχεδίου εντός ορισµένης
προθεσµίας, ώστε να εξασφαλιστεί ότι δεν συντρέχουν
πλέον οι ανωτέρω περιστάσεις,
β) απαιτεί από το διοικητικό συµβούλιο του ιδρύµατος
να εξετάσει την κατάσταση και να προσδιορίσει µέτρα

για την αντιµετώπιση τυχόν προβληµάτων που εντοπίστηκαν καταρτίζοντας πρόγραµµα δράσης, µε συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα, για την αντιµετώπισή τους,
γ) απαιτεί από το διοικητικό συµβούλιο του ιδρύµατος
να συγκαλέσει γενική συνέλευση των µετόχων του ιδρύµατος ή, στην περίπτωση που το διοικητικό συµβούλιο
δεν συµµορφωθεί, συγκαλεί η ίδια άµεσα γενική συνέλευση των µετόχων του ιδρύµατος, ορίζοντας και στις
δύο περιπτώσεις την ηµερήσια διάταξη και ζητώντας την
εξέταση συγκεκριµένων αποφάσεων προς έγκριση,
δ) απαιτεί να αποµακρυνθούν ή να αντικατασταθούν ένα ή περισσότερα µέλη του διοικητικού συµβουλίου ή ανώτερα διοικητικά στελέχη εφόσον κριθούν ακατάλληλα
να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους, σύµφωνα µε το άρθρο 13 και το 83 του ν. 4261/2014 ή το άρθρο 17 του
ν. 3606/2007,
ε) απαιτεί από το διοικητικό συµβούλιο του ιδρύµατος
να καταρτίσει και να υποβάλει προς διαβούλευση σχέδιο
για την αναδιάρθρωση του χρέους µε έναν ή µε όλους
τους πιστωτές του σύµφωνα µε το σχέδιο ανάκαµψης,
κατά περίπτωση,
στ) απαιτεί την αναθεώρηση της επιχειρηµατικής
στρατηγικής του ιδρύµατος,
ζ) απαιτεί αλλαγές στις νοµικές ή επιχειρησιακές δοµές του ιδρύµατος, και
η) συγκεντρώνει, µεταξύ άλλων, µε επιτόπιες επιθεωρήσεις και διαβιβάζει στην αρχή εξυγίανσης όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για:
αα) την επικαιροποίηση του σχεδίου εξυγίανσης και
ββ) την προετοιµασία της ενδεχόµενης εξυγίανσης
του ιδρύµατος και την αποτίµηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού του σύµφωνα µε το άρθρο 36.
Ως ταχεία επιδείνωση της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης του ιδρύµατος θεωρείται ιδίως η επιδεινούµενη
κατάσταση της ρευστότητάς του, ή το αυξανόµενο επίπεδο της µόχλευσης ή των µη εξυπηρετούµενων δανείων ή της συγκέντρωσης ανοιγµάτων, αξιολογούµενα βάσει ορίων ενεργοποίησης, στα οποία δύναται να εντάσσεται, προσαυξηµένη κατά 1,5 ποσοστιαία µονάδα, η απαίτηση των ιδίων κεφαλαίων του ιδρύµατος.
2. Η αρµόδια αρχή ενηµερώνει χωρίς καθυστέρηση
την αρχή εξυγίανσης όταν διαπιστώσει ότι συντρέχουν
οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 σε σχέση µε ένα ίδρυµα. Η αρχή εξυγίανσης µπορεί να απαιτεί από το ίδρυµα να έρθει σε επαφή µε πιθανούς αγοραστές προκειµένου να προετοιµαστεί η εξυγίανση του ιδρύµατος,
υπό την επιφύλαξη των όρων της παραγράφου 2 του άρθρου 39 και των διατάξεων περί εµπιστευτικότητας του
άρθρου 83.
3. Η αρµόδια αρχή ορίζει κατάλληλη προθεσµία για
την υλοποίηση των µέτρων της παραγράφου 1 εντός της
οποίας αξιολογεί την αποτελεσµατικότητά τους.
Άρθρο 28
Αποµάκρυνση των ανώτερων διοικητικών στελεχών
και του διοικητικού συµβουλίου
(άρθρο 28 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ)
Σε περίπτωση σηµαντικής επιδείνωσης της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης ενός ιδρύµατος ή σοβαρών παραβάσεων της νοµοθεσίας, των κανονιστικών πράξεων
που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση ή του καταστατικού
του ιδρύµατος ή σοβαρών διοικητικών παρατυπιών, και εφόσον τα λοιπά µέτρα που λαµβάνονται σύµφωνα µε το
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άρθρο 27 δεν επαρκούν για να αντιστραφεί η εν λόγω επιδείνωση, η αρµόδια αρχή µπορεί να απαιτήσει την αποµάκρυνση των ανώτερων διοικητικών στελεχών ή του διοικητικού συµβουλίου του ιδρύµατος, είτε στο σύνολό
του είτε µεµονωµένων µελών. Ο διορισµός των νέων ανώτερων διοικητικών στελεχών ή των νέων µελών του
διοικητικού συµβουλίου λαµβάνει χώρα σύµφωνα µε την
εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία και υπόκειται στη σύµφωνη γνώµη της αρµόδιας αρχής.
Άρθρο 29
Επίτροπος
(άρθρο 29 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ)
1. Όταν η αρµόδια αρχή Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κρίνει ανεπαρκή για την επανόρθωση της κατάστασης την
αντικατάσταση των ανώτερων διοικητικών στελεχών ή
του διοικητικού συµβουλίου, σύµφωνα µε το άρθρο 28,
µπορεί να διορίσει στο ίδρυµα έναν ή περισσότερους επιτρόπους. Η αρµόδια αρχή µπορεί, κατ’ αναλογία προς
τις περιστάσεις, να διορίσει επίτροπο είτε α) για να αντικαταστήσει προσωρινά το διοικητικό συµβούλιο του ιδρύµατος είτε β) για να συνεργαστεί προσωρινά µε το
διοικητικό συµβούλιο του ιδρύµατος, κάτι που καθορίζεται µε την ίδια απόφαση. Στη δεύτερη περίπτωση, στην
απόφαση διορισµού του επιτρόπου η αρµόδια αρχή καθορίζει τις εξουσίες, το ρόλο και τα καθήκοντά του, καθώς και την υποχρέωση του διοικητικού συµβουλίου του
ιδρύµατος να ζητά τη γνώµη ή να εξασφαλίζει τη συναίνεσή του πριν από τη λήψη ορισµένων αποφάσεων ή την
ανάληψη ορισµένων δράσεων. Η αρµόδια αρχή δηµοσιοποιεί το διορισµό επιτρόπου, όταν αυτός έχει την αρµοδιότητα εκπροσώπησης του ιδρύµατος.
Ο επίτροπος διαθέτει τα προσόντα, τις ικανότητες και
τις γνώσεις που απαιτούνται προκειµένου να ασκήσει τα
καθήκοντά του και δεν πρέπει να συντρέχει στο πρόσωπό του σύγκρουση συµφερόντων.
2. Η αρµόδια αρχή προσδιορίζει τις εξουσίες του επιτρόπου µε την απόφαση διορισµού του κατ’ αναλογία
προς τις περιστάσεις. Οι εν λόγω εξουσίες περιλαµβάνουν ορισµένες ή όλες τις εξουσίες του διοικητικού συµβουλίου του ιδρύµατος βάσει της ισχύουσας νοµοθεσίας
και του καταστατικού του, περιλαµβανοµένης της εξουσίας του επιτρόπου να ασκεί ορισµένα ή όλα τα διοικητικά καθήκοντα του διοικητικού συµβουλίου. Οι εξουσίες
του επιτρόπου όσον αφορά το ίδρυµα είναι σύµφωνες
προς την εταιρική νοµοθεσία.
3. Ο ρόλος και τα καθήκοντα του επιτρόπου προσδιορίζονται και οριοθετούνται µε την απόφαση διορισµού του
και περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων, την επιβεβαίωση της
χρηµατοοικονοµικής θέσης του ιδρύµατος, τη διαχείριση
όλων ή µέρους των δραστηριοτήτων του µε σκοπό τη
διατήρηση ή την αποκατάσταση της χρηµατοοικονοµικής
του θέσης και τη λήψη µέτρων για την αποκατάσταση
της συνετής και χρηστής διαχείρισής του.
4. Η αρµόδιας αρχής διορίζει και αποµακρύνει, οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο, τον επίτροπο και τροποποιεί τους όρους διορισµού του οποτεδήποτε τηρουµένου του παρόντος άρθρου.
5. Η αρµόδια αρχή µπορεί να καθορίζει, µε την απόφαση διορισµού του επιτρόπου ή την απόφαση τροποποίησης των όρων διορισµού του, θέµατα για τα οποία απαιτείται απόφαση ή η σύµφωνη γνώµη της. Σε κάθε περίπτωση, ο επίτροπος συγκαλεί γενική συνέλευση των µε-

τόχων του ιδρύµατος και διαµορφώνει την ηµερήσια διάταξη µόνον µε την έγκριση της αρµόδιας αρχής.
6. Ο επίτροπος συντάσσει εκθέσεις αναφορικά µε τη
χρηµατοοικονοµική θέση του ιδρύµατος και τις πράξεις
που πραγµατοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της θητείας
του, ανά χρονικά διαστήµατα που ορίζονται από την αρµόδια αρχή και κατά τη λήξη της θητείας του.
7. Η θητεία του επιτρόπου δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος. Η εν λόγω περίοδος µπορεί κατ’ εξαίρεση να ανανεωθεί, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις διορισµού
του επιτρόπου, µε αιτιολογηµένη απόφαση της αρµόδιας
αρχής.
8. Τηρουµένου του παρόντος άρθρου, ο διορισµός επιτρόπου δεν θίγει τα δικαιώµατα των µετόχων σύµφωνα
µε την ισχύουσα εταιρική νοµοθεσία.
9. Ο επίτροπος κατά την άσκηση των καθηκόντων του
ευθύνεται µόνο για δόλο και βαρεία αµέλεια. Δεν ευθύνεται βάσει της εταιρικής ή της πτωχευτικής νοµοθεσίας
ούτε θεωρείται όργανο διοίκησης του ιδρύµατος.
10. Ο επίτροπος που διορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, σε ιδρύµατα και οντότητες
που υπάγονται στην αρµοδιότητα της Τράπεζας της Ελλάδος διέπεται συµπληρωµατικά από τις διατάξεις του
άρθρου 137 του ν. 4261/2014, στο µέτρο που δεν έρχονται σε αντίθεση µε τις διατάξεις του παρόντος.
Άρθρο 30
Συντονισµός των µέτρων έγκαιρης παρέµβασης
και διορισµός επιτρόπου στην περίπτωση οµίλων
(άρθρο 30 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ)
1. Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη λήψη
των µέτρων του άρθρου 27 ή για τον διορισµό επιτρόπου
βάσει του άρθρου 29 ή βάσει της περίπτωσης β΄ της παρ.
1 του άρθρου 137 του ν. 4261/2014, κατά περίπτωση, όσον αφορά µητρική επιχείρηση της ΕΕ, η αρχή ενοποιηµένης εποπτείας ειδοποιεί την Ε.Α.Τ. και διαβουλεύεται
µε τις λοιπές αρµόδιες αρχές στο πλαίσιο του Σώµατος
Εποπτών.
2. Μετά την εν λόγω ειδοποίηση και διαβούλευση, η
αρχή ενοποιηµένης εποπτείας αποφασίζει αν θα εφαρµόσει κάποιο από τα µέτρα του άρθρου 27 ή εάν θα διορίσει επίτροπο δυνάµει του άρθρου 29 ή βάσει της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 137 του ν. 4261/2014,
κατά περίπτωση, στην µητρική επιχείρηση της ΕΕ, λαµβάνοντας υπόψη την επίπτωση των µέτρων αυτών στα
µέλη του οµίλου τα οποία είναι εγκατεστηµένα σε άλλα
κράτη - µέλη. Η αρχή ενοποιηµένης εποπτείας κοινοποιεί την απόφαση στις λοιπές αρµόδιες αρχές του Σώµατος Εποπτών και στην Ε.Α.Τ..
3. Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη λήψη
µέτρων βάσει του άρθρου 27 ή το διορισµό επιτρόπου,
βάσει του άρθρου 29 ή βάσει της περίπτωσης β΄ της παρ.
1 του άρθρου 137 του ν. 4261/2014, κατά περίπτωση, σε
θυγατρική µητρικής επιχείρησης της ΕΕ και η αρµόδια
αρχή για την εποπτεία σε ατοµική βάση σκοπεύει να λάβει κάποιο µέτρο σύµφωνα µε τα εν λόγω άρθρα, ειδοποιεί την Ε.Α.Τ. και διαβουλεύεται µε την αρχή ενοποιηµένης εποπτείας.
Με την παραλαβή της κοινοποίησης, η αρχή ενοποιηµένης εποπτείας αξιολογεί την πιθανή επίπτωση από τη
λήψη µέτρων δυνάµει του άρθρου 27 ή από τον διορισµό
επιτρόπου σύµφωνα µε το άρθρο 29 ή βάσει της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 137 του ν. 4261/2014,
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κατά περίπτωση στο οικείο ίδρυµα, στον όµιλο ή στα µέλη του οµίλου σε άλλα κράτη - µέλη. Η αρχή ενοποιηµένης εποπτείας γνωστοποιεί την αξιολόγησή της στην ανωτέρω αρµόδια αρχή εντός τριών ηµερών.
Μετά την εν λόγω διαβούλευση, η αρµόδια αρχή αποφασίζει αν θα εφαρµόσει κάποιο από τα µέτρα του άρθρου 27 ή αν θα διορίσει επίτροπο δυνάµει του άρθρου
29 ή βάσει της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 137
του ν. 4261/2014, κατά περίπτωση. Στην απόφαση συνεκτιµάται δεόντως οποιαδήποτε αξιολόγηση της αρχής ενοποιηµένης εποπτείας. Η αρµόδια αρχή κοινοποιεί την
απόφαση στην αρχή ενοποιηµένης εποπτείας, στις λοιπές αρµόδιες αρχές του Σώµατος Εποπτών και στην
Ε.Α.Τ..
4. Σε περίπτωση που περισσότερες από µια αρµόδιες
αρχές σκοπεύουν να διορίσουν επίτροπο ή να εφαρµόσουν οποιοδήποτε από τα µέτρα του άρθρου 27 σε περισσότερα από ένα ιδρύµατα του ίδιου οµίλου, η αρχή ενοποιηµένης εποπτείας και οι λοιπές σχετικές αρµόδιες
αρχές εξετάζουν αν είναι καταλληλότερος ο διορισµός
του ίδιου επιτρόπου για όλες τις σχετικές οντότητες ή η
συντονισµένη εφαρµογή µέτρων του άρθρου 27 σε περισσότερα από ένα ιδρύµατα, ώστε να διευκολυνθούν
τυχόν ενέργειες αποκατάστασης της χρηµατοοικονοµικής θέσης του σχετικού ιδρύµατος. Η αξιολόγηση λαµβάνει τη µορφή κοινής απόφασης της αρχής ενοποιηµένης εποπτείας και των υπόλοιπων εµπλεκόµενων αρµοδίων αρχών. H κοινή απόφαση λαµβάνεται εντός πέντε
ηµερών από την ηµεροµηνία της κοινοποίησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1. Η κοινή απόφαση περιλαµβάνεται σε έγγραφο που διαβιβάζει η αρχή ενοποιηµένης εποπτείας στη µητρική επιχείρηση της ΕΕ.
Η αρµόδια αρχή µπορεί να ζητήσει την συνδροµή της
Ε.Α.Τ. για την επίτευξη συµφωνίας, σύµφωνα µε το άρθρο 31 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 1093/2010.
Αν δεν ληφθεί κοινή απόφαση εντός πέντε (5) ηµερών,
η αρχή ενοποιηµένης εποπτείας και οι αρµόδιες αρχές
για την εποπτεία των θυγατρικών µπορούν να λάβουν
µεµονωµένες αποφάσεις σχετικά µε τον διορισµό επιτρόπου στα ιδρύµατα για τα οποία είναι αρµόδιες και την
εφαρµογή οποιωνδήποτε από τα µέτρα του άρθρου 27.
5. Όταν η αρµόδια αρχή δεν συµφωνεί µε την απόφαση που της έχει κοινοποιηθεί σύµφωνα µε την παράγραφο 1 ή την παράγραφο 3, ή αν δεν ληφθεί κοινή απόφαση σύµφωνα µε την παράγραφο 4, µπορεί να παραπέµψει το θέµα στην Ε.Α.Τ. σύµφωνα µε την παράγραφο 6.
6. Η αρµόδια αρχή που σκοπεύει να εφαρµόσει ένα ή
περισσότερα από τα µέτρα της περίπτωσης α) της παραγράφου 1 του άρθρου 27 σε σχέση µε τις παραγράφους
4, 10, 11 και 19 του τµήµατος A΄ του Παραρτήµατος, της
περίπτωσης ε΄ ή περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 1 του
άρθρου 27 µπορεί να ζητήσει τη συνδροµή της Ε.Α.Τ. για
την επίτευξη συµφωνίας σύµφωνα µε την παράγραφο 3
του άρθρου 19 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 1093/2010.
7. Η απόφαση της αρµόδιας αρχής λαµβάνει υπόψη τις
απόψεις και τις επιφυλάξεις των άλλων αρµόδιων αρχών, οι οποίες είχαν εκφραστεί κατά την περίοδο διαβούλευσης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 ή 3 ή στο
χρονικό διάστηµα των πέντε ηµερών της παραγράφου 4,
καθώς και την ενδεχόµενη επίπτωση της απόφασης στη
σταθερότητα του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος στα εµπλεκόµενα κράτη - µέλη. Οι αποφάσεις διαβιβάζονται
από την αρχή ενοποιηµένης εποπτείας στη µητρική επιχείρηση της ΕΕ και από τις αντίστοιχες αρµόδιες αρχές

στις θυγατρικές.
Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο
6, αν, πριν από το τέλος της περιόδου διαβούλευσης που
αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 3 ή κατά το τέλος
του χρονικού διαστήµατος των πέντε ηµερών που αναφέρεται στην παράγραφο 4, οποιαδήποτε από τις σχετικές αρµόδιες αρχές έχει παραπέµψει το ζήτηµα στην
Ε.Α.Τ. σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 19 του
Κανονισµού (EE) αριθµ. 1093/2010, η αρχή ενοποιηµένης εποπτείας και οι λοιπές αρµόδιες αρχές αναβάλλουν
τις αποφάσεις τους και αναµένουν την απόφαση της
Ε.Α.Τ. σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 19 του
εν λόγω Κανονισµού, λαµβάνουν δε τις αποφάσεις τους
σύµφωνα µε την απόφαση της Ε.Α.Τ..
8. Αν δεν ληφθεί απόφαση της Ε.Α.Τ. εντός τριών ηµερών, εφαρµόζονται οι µεµονωµένες αποφάσεις που λαµβάνονται σύµφωνα µε την παράγραφο 1 ή 3, ή την τρίτη
υποπαράγραφο της παραγράφου 4.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΣΤΟΧΟΙ, ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ
Άρθρο 31
Στόχοι της εξυγίανσης
(άρθρο 31 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ)
1. Κατά την εφαρµογή των µέτρων εξυγίανσης και την
άσκηση των εξουσιών εξυγίανσης, η αρχή εξυγίανσης
λαµβάνει υπόψη τους στόχους της εξυγίανσης και επιλέγει τα µέτρα και τις εξουσίες που τους επιτυγχάνουν
πληρέστερα κατά τις εκάστοτε περιστάσεις.
2. Οι στόχοι της εξυγίανσης είναι οι εξής:
α) η διασφάλιση της συνέχειας των κρίσιµων λειτουργιών,
β) η αποφυγή σηµαντικών δυσµενών επιπτώσεων στη
χρηµατοπιστωτική σταθερότητα, ιδίως µε την πρόληψη
της µετάδοσής τους, µεταξύ άλλων, στις υποδοµές της
αγοράς, και µε τη διατήρηση της πειθαρχίας της αγοράς,
γ) η προστασία των δηµόσιων πόρων µε την ελαχιστοποίηση της εξάρτησης από έκτακτη δηµόσια χρηµατοοικονοµική στήριξη,
δ) η προστασία των καταθετών και των επενδυτών που
καλύπτονται από συστήµατα εγγύησης καταθέσεων και
επενδύσεων αντίστοιχα, και
ε) η προστασία των κεφαλαίων και των περιουσιακών
στοιχείων των πελατών.
Κατά την επιδίωξη των ανωτέρω στόχων, η αρχή εξυγίανσης µεριµνά για την ελαχιστοποίηση του κόστους
της εξυγίανσης και την αποφυγή της σηµαντικής αποµείωσης αξίας, εκτός αν το αντίθετο είναι αναγκαίο για την
επίτευξη των στόχων της εξυγίανσης.
3. Με την επιφύλαξη λοιπών διατάξεων του παρόντος
νόµου, οι στόχοι εξυγίανσης είναι ίσης σηµασίας. Η αρχή εξυγίανσης τους εξισορροπεί δεόντως ανάλογα µε τη
φύση και τις περιστάσεις της κάθε περίπτωσης.
Άρθρο 32
Προϋποθέσεις εξυγίανσης
(άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ)
1. Η αρχή εξυγίανσης προβαίνει σε ενέργειες εξυγίανσης σε σχέση µε ίδρυµα µόνο εφόσον κρίνει ότι πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
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α) η αρµόδια αρχή διαπιστώνει, κατόπιν διαβούλευσης
µε την αρχή εξυγίανσης, ότι το ίδρυµα τελεί σε κατάσταση αφερεγγυότητας ή επαπειλούµενης αφερεγγυότητας,
β) λαµβάνοντας υπόψη τη χρονική στιγµή και άλλες
σχετικές περιστάσεις, δεν προσδοκάται εύλογα ότι εναλλακτικά µέτρα προερχόµενα από τον ιδιωτικό τοµέα
(συµπεριλαµβανοµένων των µέτρων του ΘΣΠ) ή εποπτικές ενέργειες (συµπεριλαµβανοµένων των µέτρων έγκαιρης παρέµβασης ή της αποµείωσης ή της µετατροπής των σχετικών κεφαλαιακών µέσων σύµφωνα µε την
παράγραφο 9 του άρθρου 59) θα αποτρέψουν την αφερεγγυότητα του ιδρύµατος εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος.
γ) η ενέργεια εξυγίανσης είναι αναγκαία για λόγους
δηµοσίου συµφέροντος και ειδικότερα απαιτείται για την
επίτευξη ενός ή περισσότερων στόχων εξυγίανσης κατά
το άρθρο 31, και είναι αναλογική προς αυτούς, ενώ µε
την εκκαθάριση του ιδρύµατος κατά τις συνήθεις διαδικασίες αφερεγγυότητας οι εν λόγω στόχοι εξυγίανσης
δεν θα επιτυγχάνονταν στον ίδιο βαθµό.
2. Η προηγούµενη λήψη µέτρων έγκαιρης παρέµβασης
σύµφωνα µε το άρθρο 27 δεν αποτελεί προϋπόθεση για
την πραγµατοποίηση ενέργειας εξυγίανσης.
3. Για τους σκοπούς της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 ένα ίδρυµα θεωρείται ότι τελεί σε κατάσταση αφερεγγυότητας ή επαπειλούµενης αφερεγγυότητας αν συντρέχει µία ή περισσότερες από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) το ίδρυµα παραβιάζει ή υπάρχουν αντικειµενικές ενδείξεις βάσει των οποίων κρίνεται ότι πρόκειται να παραβιάσει στο εγγύς µέλλον τις προϋποθέσεις της αδειοδότησής του, κατά τρόπο που θα δικαιολογούσε την ανάκληση της άδειας λειτουργίας του από την αρµόδια αρχή, µεταξύ άλλων, διότι το ίδρυµα έχει υποστεί ή είναι
πιθανόν να υποστεί ζηµίες οι οποίες θα εξαντλήσουν το
σύνολο ή σηµαντικό µέρος των ιδίων κεφαλαίων του,
β) τα στοιχεία ενεργητικού του ιδρύµατος υπολείπονται, ή υπάρχουν αντικειµενικές ενδείξεις βάσει των οποίων κρίνεται ότι πρόκειται, στο εγγύς µέλλον, να υπολείπονται, των υποχρεώσεών του,
γ) το ίδρυµα δεν είναι σε θέση ή υπάρχουν αντικειµενικά στοιχεία βάσει των οποίων κρίνεται ότι το ίδρυµα δεν
πρόκειται να είναι σε θέση, στο εγγύς µέλλον, να εξοφλήσει τις οφειλές του ή να ανταποκριθεί σε άλλες υποχρεώσεις του όταν αυτές καταστούν απαιτητές,
δ) όταν απαιτείται έκτακτη δηµόσια χρηµατοοικονοµική στήριξη εκτός εάν, προκειµένου να αντιµετωπιστεί
σοβαρή διαταραχή στην εθνική οικονοµία και να διατηρηθεί η χρηµατοπιστωτική σταθερότητα, η έκτακτη δηµόσια χρηµατοοικονοµική στήριξη λαµβάνει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες µορφές:
αα) κρατική εγγύηση για την κάλυψη διευκολύνσεων
ρευστότητας που παρέχεται από την κεντρική τράπεζα
σύµφωνα µε τους όρους που διέπουν τη λειτουργία της,
ββ) κρατική εγγύηση για νεοεκδοθείσες υποχρεώσεις,
ή
γγ) εισφορά ιδίων κεφαλαίων ή αγορά κεφαλαιακών
µέσων σε τιµές και µε όρους που δεν παρέχουν πλεονέκτηµα υπέρ του ιδρύµατος, εφόσον δεν συντρέχουν ούτε οι περιστάσεις των περιπτώσεων α΄, β΄ ή γ΄ της παρούσας παραγράφου ούτε οι περιστάσεις που εκτίθενται
στις παραγράφους 2 και 9 του άρθρου 59 κατά τη στιγµή
της χορήγησης της κρατικής στήριξης.

4. Σε καθεµία από τις υποπεριπτώσεις αα΄, ββ΄ και γγ΄
της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 3, τα αναφερόµενα
εγγυοδοτικά ή ισοδύναµα µέτρα περιορίζονται σε φερέγγυα ιδρύµατα και υπόκεινται στην τελική έγκριση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής σύµφωνα µε τους κανόνες περί
κρατικών ενισχύσεων της ΕΕ. Τα µέτρα αυτά έχουν προληπτικό και προσωρινό χαρακτήρα, είναι αναλογικά ως
προς την αντιµετώπιση των συνεπειών της σοβαρής διαταραχής και δεν χρησιµοποιούνται για να καλυφθούν ζηµίες που το ίδρυµα ήδη έχει υποστεί ή είναι πιθανό να υποστεί στο εγγύς µέλλον.
Τα µέτρα στήριξης της υποπερίπτωσης γγ) της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 3 περιορίζονται στις αναγκαίες εισφορές για την αντιµετώπιση της έλλειψης κεφαλαίων που έχει διαπιστωθεί στο πλαίσιο των ασκήσεων προσοµοίωσης ακραίων καταστάσεων σε επίπεδο εθνικό, ενωσιακό ή του Ενιαίου Μηχανισµού Εποπτείας
(SSM), στο πλαίσιο του ελέγχου της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού ή ισοδύναµων ελέγχων εκ µέρους
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της Ε.Α.Τ. ή της
αρµόδιας αρχής.
Άρθρο 33
Προϋποθέσεις εξυγίανσης χρηµατοδοτικών ιδρυµάτων
και εταιρειών συµµετοχών
(άρθρο 33 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ)
1. Η αρχή εξυγίανσης µπορεί να προβαίνει σε ενέργειες εξυγίανσης χρηµατοδοτικού ιδρύµατος που αναφέρεται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1,
όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1
του άρθρου 32 τόσο ως προς το χρηµατοδοτικό ίδρυµα
όσο και ως προς τη µητρική επιχείρηση που υπόκειται σε
ενοποιηµένη εποπτεία.
2. Η αρχή εξυγίανσης µπορεί να προβαίνει σε ενέργειες εξυγίανσης οντότητας που αναφέρεται στις περιπτώσεις γ΄ ή δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου
32 τόσο ως προς την εν λόγω οντότητα, όσο και ως προς
ένα ή περισσότερα θυγατρικά αυτής ιδρύµατα, ή σε περίπτωση που το θυγατρικό ίδρυµα δεν είναι εγκατεστηµένο στην ΕΕ και η αρχή της τρίτης χώρας έχει διαπιστώσει ότι πληροί τις προϋποθέσεις εξυγίανσης βάσει της
νοµοθεσίας της τρίτης χώρας.
3. Σε περίπτωση που τα θυγατρικά ιδρύµατα µιας µεικτής εταιρείας συµµετοχών ανήκουν άµεσα ή έµµεσα σε
ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών, για
τους σκοπούς της εξυγίανσης του οµίλου, πραγµατοποιούνται ενέργειες εξυγίανσης επί της ενδιάµεσης χρηµατοοικονοµικής εταιρείας και όχι επί της µεικτής εταιρείας συµµετοχών.
4. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 η αρχή εξυγίανσης µπορεί να πραγµατοποιήσει ενέργεια εξυγίανσης έναντι µιας οντότητας που αναφέρεται στις περιπτώσεις γ΄ ή δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1, παρά
το γεγονός ότι η εν λόγω οντότητα δεν πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 32, όταν:
α) ένα ή περισσότερα εκ των θυγατρικών της ιδρυµάτων, πληρούν τις προϋποθέσεις των παραγράφων 1 και 3
του άρθρου 32,
β) τα περιουσιακά στοιχεία, ιδίως δε δικαιώµατα, υποχρεώσεις, καθώς και συµβατικές σχέσεις των θυγατρικών τους είναι τέτοιου είδους ώστε η αφερεγγυότητά
τους να απειλεί ένα ίδρυµα ή τον όµιλο στο σύνολό του,
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και
γ) η ενέργεια εξυγίανσης έναντι της ως άνω οντότητας που αναφέρεται στις περιπτώσεις γ΄ ή δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 είναι αναγκαία για την εξυγίανση των θυγατρικών ιδρυµάτων ή για την εξυγίανση ολόκληρου του οµίλου.
Για τους σκοπούς της παραγράφου 2 και του πρώτου
εδαφίου της παρούσας παραγράφου, όταν αξιολογούν
κατά πόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 32 σε σχέση µε ένα ή περισσότερα θυγατρικά ιδρύµατα, η αρχή εξυγίανσης του ιδρύµατος και
η αρχή εξυγίανσης της οντότητας που αναφέρεται στις
περιπτώσεις γ΄ ή δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1
µπορούν, µε συµφωνία τους, να αγνοήσουν οποιεσδήποτε ενδοοµιλικές µεταφορές κεφαλαίων ή ζηµιών µεταξύ
των οντοτήτων, συµπεριλαµβανοµένης της άσκησης των
εξουσιών αποµείωσης ή µετατροπής.
Άρθρο 34
Γενικές αρχές που διέπουν την εξυγίανση
(άρθρο 34 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ)
1. Η αρχή εξυγίανσης όταν πρόκειται να εφαρµόσει
µέτρα εξυγίανσης και να ασκήσει εξουσίες εξυγίανσης
λαµβάνει κάθε ενδεδειγµένο µέτρο προκειµένου να διασφαλίσει ότι η ενέργεια εξυγίανσης εφαρµόζεται σύµφωνα µε τις ακόλουθες αρχές:
α) οι µέτοχοι του υπό εξυγίανση ιδρύµατος υφίστανται
πρώτοι τις ζηµίες,
β) οι πιστωτές του ιδρύµατος υπό εξυγίανση υφίστανται ζηµίες µετά τους µετόχους, σύµφωνα µε τη κατάταξη των απαιτήσεών τους στο πλαίσιο των συνήθων διαδικασιών αφερεγγυότητας, εκτός εάν ρητώς ορίζει διαφορετικά ο παρών νόµος,
γ) το διοικητικό συµβούλιο και τα ανώτερα διοικητικά
στελέχη του υπό εξυγίανση ιδρύµατος αντικαθίστανται,
εκτός από περιπτώσεις κατά τις οποίες η παραµονή
τους, εν όλω ή εν µέρει, κατά τις περιστάσεις, κρίνεται
από την αρχή εξυγίανσης αναγκαία για την επίτευξη των
στόχων της εξυγίανσης,
δ) το διοικητικό συµβούλιο και τα ανώτερα διοικητικά
στελέχη του ιδρύµατος υπό εξυγίανση παρέχουν κάθε απαραίτητη βοήθεια για την επίτευξη των στόχων εξυγίανσης,
ε) λαµβάνεται κατά τις περιστάσεις µέριµνα, ώστε τα
φυσικά και νοµικά πρόσωπα που τυχόν φέρουν αστική ή
ποινική ευθύνη για την αφερεγγυότητα του ιδρύµατος
να καθίστανται υπόλογα σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις,
στ) εκτός αντιθέτου διατάξεως του παρόντος νόµου,
οι πιστωτές της ιδίας τάξεως τυγχάνουν ίσης µεταχείρισης,
ζ) κανένας πιστωτής δεν υφίσταται µεγαλύτερες ζηµίες από εκείνες που θα είχε υποστεί εάν το ίδρυµα ή η
οντότητα που αναφέρεται στις περιπτώσεις β΄, γ΄ ή δ΄
της παραγράφου 1 του άρθρου 1 είχε εκκαθαριστεί κατά
τις συνήθεις διαδικασίες αφερεγγυότητας, σύµφωνα µε
τις διασφαλίσεις των άρθρων 73 έως 75,
η) οι εγγυηµένες καταθέσεις προστατεύονται πλήρως
και
θ) η ενέργεια εξυγίανσης πραγµατοποιείται σύµφωνα
µε τις διασφαλίσεις του παρόντος νόµου.
2. Σε περίπτωση που ένα ίδρυµα είναι µέλος οµίλου,
µε την επιφύλαξη του άρθρου 31, η αρχή εξυγίανσης ε-

φαρµόζει τα µέτρα εξυγίανσης και ασκεί τις εξουσίες εξυγίανσης κατά τρόπο που ελαχιστοποιεί τις επιπτώσεις
στα λοιπά µέλη του οµίλου και στο σύνολο του οµίλου,
καθώς και τις δυσµενείς επιπτώσεις στη χρηµατοπιστωτική σταθερότητα στη ΈΕ και τα κράτη - µέλη, ιδίως δε
στις χώρες όπου δραστηριοποιείται ο όµιλος.
3. Όταν η αρχή εξυγίανσης πρόκειται να εφαρµόσει τα
µέτρα εξυγίανσης και να ασκήσει τις εξουσίες εξυγίανσης, µεριµνά, εφόσον συντρέχει περίπτωση, για τη συµµόρφωση µε τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων
της ΕΕ.
4. Όταν σε ίδρυµα ή οντότητα που αναφέρεται στις περιπτώσεις β΄, γ΄ ή δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 εφαρµόζεται η εντολή µεταβίβασης, ο διαχωρισµός περιουσιακών στοιχείων ή συνιστάται µεταβατικό ίδρυµα, τα
άρθρα 4 και 5 του π.δ. 178/2002 (Α΄ 162) δεν εφαρµόζονται και οι συµβάσεις εργασίας δεν µεταφέρονται.
5. Κατά την εφαρµογή των µέτρων εξυγίανσης και την
άσκηση των εξουσιών εξυγίανσης, η αρχή εξυγίανσης,
όποτε ενδείκνυται, ενηµερώνει και ζητά τη γνώµη των
εκπροσώπων των εργαζοµένων.
6. Η αρχή εξυγίανσης εφαρµόζει µέτρα εξυγίανσης και
ασκεί εξουσίες εξυγίανσης λαµβάνοντας υπόψη τυχόν
ακολουθούµενη πρακτική σχετικά µε την εκπροσώπηση
των εργαζοµένων στο διοικητικό συµβούλιο της εταιρείας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Άρθρο 35
Ειδική διαχείριση
(άρθρο 35 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ)
1. Η αρχή εξυγίανσης µπορεί να διορίσει ειδικό διαχειριστή προς αντικατάσταση του διοικητικού συµβουλίου
του υπό εξυγίανση ιδρύµατος.
2. Ο ειδικός διαχειριστής:
α) διαθέτει τα προσόντα, τις ικανότητες και τις γνώσεις που απαιτούνται για να ασκήσει τα καθήκοντά του,
β) διαθέτει όλες τις εξουσίες της γενικής συνέλευσης
και του διοικητικού συµβουλίου του ιδρύµατος, τις οποίες ασκεί µόνο υπό τον έλεγχο της αρχής εξυγίανσης,
γ) έχει το νόµιµο καθήκον να λαµβάνει κάθε αναγκαίο
µέτρο για την προώθηση των στόχων εξυγίανσης του
άρθρου 31 και την εφαρµογή ενεργειών εξυγίανσης
σύµφωνα µε την απόφαση της αρχής εξυγίανσης. Το καθήκον αυτό, όταν κρίνεται αναγκαίο, υπερισχύει κάθε
άλλου καθήκοντός σχετικά µε τη διοίκηση του ιδρύµατος
σύµφωνα µε το καταστατικό του, ή την ισχύουσα νοµοθεσία, όταν προκύπτει θέµα ασυµβίβαστου µεταξύ τους.
Τα εν λόγω µέτρα µπορούν να περιλαµβάνουν αύξηση
κεφαλαίου, αναδιοργάνωση της µετοχικής δοµής του ιδρύµατος ή εξαγορές από ιδρύµατα που είναι υγιή από
χρηµατοοικονοµική και οργανωτική άποψη, σύµφωνα µε
τα µέτρα εξυγίανσης που αναφέρονται στα άρθρα 38 έως 44,
δ) καταρτίζει εκθέσεις προς την αρχή εξυγίανσης, αναφορικά µε την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική κατάσταση του ιδρύµατος και τις πράξεις που πραγµατοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της θητείας του, ανά τακτά
διαστήµατα οριζόµενα από την αρχή εξυγίανσης, καθώς
επίσης και κατά την έναρξη και τη λήξη της θητείας του.
3. Η αρχή εξυγίανσης µπορεί να θέτει όρια στη δράση
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του ειδικού διαχειριστή, να ορίζει ότι ορισµένες ενέργειές του υπόκεινται στη σύµφωνη γνώµη της ή να τον αποµακρύνει οποτεδήποτε από τα καθήκοντά του.
4. Η θητεία του ειδικού διαχειριστή δεν υπερβαίνει το
ένα έτος. και µπορεί να ανανεωθεί, κατ’ εξαίρεση, εφόσον η αρχή εξυγίανσης αποφανθεί ότι εξακολουθούν να
συντρέχουν οι προϋποθέσεις για το διορισµό του.
5. Εάν περισσότερες αρχές εξυγίανσης σκοπεύουν να
διορίσουν ειδικό διαχειριστή σε µέλη ενός οµίλου, εξετάζουν αν θα ήταν ενδεδειγµένο να διορίσουν τον ίδιο
ειδικό διαχειριστή για όλα τα µέλη, προκειµένου να διευκολυνθεί η αποκατάσταση της χρηµατοοικονοµικής ευρωστίας τους.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ
Άρθρο 36
Αποτίµηση για τους σκοπούς της εξυγίανσης
(άρθρο 36 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ)
1. Πριν προβεί σε ενέργειες εξυγίανσης ή ασκήσει την
εξουσία αποµείωσης ή µετατροπής των κεφαλαιακών
µέσων, η αρχή εξυγίανσης διασφαλίζει τη διενέργεια δίκαιης, συνετής και ρεαλιστικής αποτίµησης των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού του ιδρύµατος ή της
οντότητας των περιπτώσεων β΄, γ΄ ή δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 από νόµιµο ελεγκτή που διορίζει η ίδια, ανεξάρτητο από κάθε δηµόσια αρχή, συµπεριλαµβανοµένης της αρχής εξυγίανσης, καθώς και από το ίδιο το
ίδρυµα ή την οντότητα. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και του άρθρου 110, όταν
πληρούνται όλες οι απαιτήσεις του παρόντος άρθρου η
αποτίµηση θεωρείται οριστική.
2. Σε περίπτωση που η ανεξάρτητη αποτίµηση δυνάµει
της παραγράφου 1 δεν είναι δυνατή, η αρχή εξυγίανσης
µπορεί να προβαίνει σε προσωρινή αποτίµηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού του ιδρύµατος ή της οντότητας των περιπτώσεων β΄, γ΄ ή δ΄ της παραγράφου
1 του άρθρου 1, σύµφωνα µε την παράγραφο 9.
3. Στόχος της αποτίµησης είναι η εκτίµηση της αξίας
των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού του ιδρύµατος
ή της οντότητας των περιπτώσεων β΄, γ΄ ή δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 που πληροί τις προϋποθέσεις εξυγίανσης των άρθρων 32 και 33.
4. Οι σκοποί της αποτίµησης είναι:
α) να διαπιστωθεί τεκµηριωµένα εάν πληρούνται οι
προϋποθέσεις εξυγίανσης ή οι προϋποθέσεις αποµείωσης ή µετατροπής κεφαλαιακών µέσων,
β) εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις εξυγίανσης,
να ληφθεί τεκµηριωµένη απόφαση σχετικά µε την ανάληψη κατάλληλης ενέργειας εξυγίανσης για το ίδρυµα ή
την οντότητα που αναφέρονται στις περιπτώσεις β΄, γ΄
ή δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1,
γ) όταν ασκείται η εξουσία αποµείωσης ή µετατροπής
των σχετικών κεφαλαιακών µέσων, να ληφθεί τεκµηριωµένη απόφαση σχετικά µε την έκταση της ακύρωσης των
µετοχών ή άλλων τίτλων ιδιοκτησίας ή της µείωσης του
ποσοστού συµµετοχής (dilution), καθώς και σχετικά µε
την έκταση της αποµείωσης ή της µετατροπής των σχετικών κεφαλαιακών µέσων,
δ) όταν εφαρµόζεται η αναδιάρθρωση παθητικού, να
ληφθεί τεκµηριωµένη απόφαση σχετικά µε την έκταση
της αποµείωσης ή της µετατροπής των επιλέξιµων υπο-

χρεώσεων,
ε) όταν συστήνεται µεταβατικό ίδρυµα ή εφαρµόζεται
ο διαχωρισµός περιουσιακών στοιχείων, να ληφθεί τεκµηριωµένη απόφαση σχετικά µε τα περιουσιακά στοιχεία, τα δικαιώµατα, τις υποχρεώσεις ή τις µετοχές ή
τους άλλους τίτλους ιδιοκτησίας προς µεταβίβαση, καθώς και σχετικά µε την αξία κάθε ανταλλάγµατος που
πρέπει να καταβληθεί στο υπό εξυγίανση ίδρυµα ή, ανάλογα µε την περίπτωση, στους κατόχους των µετοχών ή
άλλων τίτλων ιδιοκτησίας,
στ) όταν εφαρµόζεται η εντολή µεταβίβασης, να ληφθεί τεκµηριωµένη απόφαση για τα προς µεταβίβαση
στοιχεία ενεργητικού και παθητικού, τα δικαιώµατα, ή τις
µετοχές ή τους λοιπούς τίτλους ιδιοκτησίας και να διαµορφωθεί εµπεριστατωµένη άποψη της αρχής εξυγίανσης ως προς το τι συνιστά εµπορικούς όρους για τους
σκοπούς του άρθρου 38,
ζ) σε κάθε περίπτωση, να διασφαλισθεί ότι οποιαδήποτε ζηµία επί των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού
του ιδρύµατος ή της οντότητας των περιπτώσεων β΄, γ΄
ή δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 αναγνωρίζεται
πλήρως κατά τη στιγµή της εφαρµογής των µέτρων εξυγίανσης ή της άσκησης της εξουσίας αποµείωσης ή µετατροπής των σχετικών κεφαλαιακών µέσων.
5. Με την επιφύλαξη των κανόνων της ΕΕ σχετικά µε
τις κρατικές ενισχύσεις, κατά περίπτωση, η αποτίµηση
βασίζεται σε συνετές παραδοχές, µεταξύ άλλων, ως
προς τα ποσοστά αθέτησης υποχρεώσεων και το µέγεθος των ζηµιών. Από τη στιγµή που πραγµατοποιείται η
ενέργεια εξυγίανσης ή ασκείται εξουσία αποµείωσης ή
µετατροπής των σχετικών κεφαλαιακών µέσων, η αποτίµηση δεν προϋποθέτει την ενδεχόµενη µελλοντική χορήγηση προς το ίδρυµα ή την οντότητα των περιπτώσεων β΄, γ΄ ή δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 έκτακτης
δηµόσιας χρηµατοοικονοµικής στήριξης, ή επείγουσας
στήριξης ρευστότητας από κεντρική τράπεζα, ή οποιασδήποτε παροχή ρευστότητας από κεντρική τράπεζα που
παρέχεται µε ασυνήθεις όρους εξασφάλισης χρονικής
διάρκειας και επιτοκίου. Επιπλέον, κατά την αποτίµηση
λαµβάνεται υπόψη ότι, σε περίπτωση που εφαρµοστεί οποιοδήποτε µέτρο εξυγίανσης:
α) η αρχή εξυγίανσης και το Ταµείο Εξυγίανσης δυνάµει του άρθρου 96 µπορούν να ανακτήσουν από το υπό
εξυγίανση ίδρυµα κάθε εύλογη δαπάνη που προέκυψε
σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 37,
β) το Ταµείο Εξυγίανσης µπορεί να περιλαµβάνει χρέωση τόκων ή προµηθειών για κάθε δάνειο ή εγγύηση που
παρέχεται προς το υπό εξυγίανση ίδρυµα, σύµφωνα µε
το άρθρο 96.
6. Η αποτίµηση συµπληρώνεται µε τις ακόλουθες πληροφορίες, όπως εµφανίζονται στα λογιστικά βιβλία και
αρχεία του ιδρύµατος ή της οντότητας των περιπτώσεων
β΄, γ΄ ή δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1:
α) επικαιροποιηµένο ισολογισµό και έκθεση σχετικά µε
τη χρηµατοοικονοµική θέση του ιδρύµατος ή της οντότητας των περιπτώσεων β΄, γ΄ ή δ΄ της παραγράφου 1 του
άρθρου 1,
β) ανάλυση και εκτίµηση της λογιστικής αξίας των
στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού,
γ) κατάλογο των εκκρεµών εντός και εκτός ισολογισµού υποχρεώσεων που εµφανίζονται στα βιβλία και στα
αρχεία του ιδρύµατος ή της οντότητας των περιπτώσεων
β΄, γ΄ ή δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1, µε ένδειξη
των αντίστοιχων πιστώσεων και της κατάταξής τους βά-
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σει του πτωχευτικού δικαίου.
7. Κατά περίπτωση, και προκειµένου να λαµβάνονται
µε εµπεριστατωµένο τρόπο οι αποφάσεις των περιπτώσεων ε΄ και στ΄ της παραγράφου 4, οι πληροφορίες της
περίπτωσης β΄ της παραγράφου 6 µπορούν να συνοδεύονται από ανάλυση και εκτίµηση της αξίας των στοιχείων
ενεργητικού και παθητικού του ιδρύµατος ή της οντότητας των περιπτώσεων β΄, γ΄ ή δ΄ της παραγράφου 1 του
άρθρου 1 βάσει αγοραίας αξίας.
8. Στην αποτίµηση αναφέρεται η κατάταξη των πιστωτών σε τάξεις, σύµφωνα µε την κατάταξή τους βάσει του
δικαίου ειδικής εκκαθάρισης, και η εκτίµηση της µεταχείρισης που θα µπορούσε να αναµένεται για κάθε τάξη µετόχων και πιστωτών, αν το ίδρυµα ή η οντότητα των περιπτώσεων β΄, γ΄ ή δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1
τίθετο άµεσα σε εκκαθάριση κατά τις συνήθεις διαδικασίες αφερεγγυότητας, µε την επιφύλαξη της αρχής περί
µη επιδείνωσης της θέσης των πιστωτών κατά την έννοια του άρθρου 74.
9. Σε επείγουσες περιπτώσεις, όπου δεν είναι δυνατή
η συµµόρφωση µε τους όρους των παραγράφων 6 και 8
ή εφαρµόζεται η παράγραφος 2, γίνεται προσωρινή αποτίµηση, η οποία είναι σύµφωνη µε τους όρους της παραγράφου 3 και, στον βαθµό που ευλόγως το επιτρέπουν οι
περιστάσεις, µε τους όρους των παραγράφων 1, 6 και 8,
έως ότου διενεργηθεί από ανεξάρτητο νόµιµο ελεγκτή
αποτίµηση που να είναι απολύτως συµβατή µε όλους
τους όρους που προβλέπονται στο παρόν άρθρο. Η εκ
των υστέρων οριστική αποτίµηση, η οποία διεξάγεται το
συντοµότερο δυνατόν και πάντως εντός της προθεσµίας
που ορίζει η αρχή εξυγίανσης, µπορεί να διενεργείται
χωριστά από την αποτίµηση που αναφέρεται στο άρθρο
74 ή ταυτόχρονα µε εκείνη και από τον ίδιο ανεξάρτητο
ελεγκτή, αλλά είναι διακριτή από την τελευταία. Η προσωρινή αποτίµηση περιλαµβάνει απόθεµα ασφαλείας για
πρόσθετες ζηµίες.
10. Οι σκοποί της εκ των υστέρων οριστικής αποτίµησης είναι:
α) να διασφαλιστεί ότι οποιεσδήποτε ζηµίες επί των
στοιχείων ενεργητικού και παθητικού του ιδρύµατος ή
της οντότητας των περιπτώσεων β΄, γ΄ ή δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 αναγνωρίζονται µε πληρότητα
στα λογιστικά βιβλία του ιδρύµατος ή της οντότητας των
περιπτώσεων β΄, γ΄ ή δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου
1,
β) να ληφθεί εµπεριστατωµένη απόφαση σχετικά µε επανεγγραφή απαιτήσεων των πιστωτών ή αύξηση της αξίας του καταβληθέντος ανταλλάγµατος, σύµφωνα µε
την παράγραφο 10.
11. Σε περίπτωση που από την εκ των υστέρων οριστική αποτίµηση προκύψει διαφορά αξίας των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού του ιδρύµατος ή της οντότητας των περιπτώσεων β΄, γ΄ ή δ΄ της παραγράφου 1 του
άρθρου 1 µεγαλύτερη από αυτήν της προσωρινής αποτίµησης της διαφοράς αξίας των στοιχείων ενεργητικού
και παθητικού του ιδρύµατος ή της οντότητας των περιπτώσεων β΄, γ΄ ή δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1, η
αρχή εξυγίανσης µπορεί:
α) να ασκήσει τις εξουσίες της και να αυξήσει την αξία
των απαιτήσεων των πιστωτών ή των κατόχων των σχετικών κεφαλαιακών µέσων που έχουν αποµειωθεί στο
πλαίσιο της αναδιάρθρωσης παθητικού,
β) να εισηγηθεί σε µεταβατικό ίδρυµα ή εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων να καταβάλει προς το

υπό εξυγίανση ίδρυµα επιπλέον αντάλλαγµα για τα περιουσιακά στοιχεία, τα δικαιώµατα, τις υποχρεώσεις, ή, ανάλογα µε την περίπτωση, προς τους κατόχους των µετοχών ή άλλων τίτλων ιδιοκτησίας για τις µετοχές ή
τους τίτλους ιδιοκτησίας..
12. Η αρχή εξυγίανσης µπορεί να βασιστεί στην προσωρινή αποτίµηση που διεξάγεται σύµφωνα µε την παράγραφο 9, προκειµένου να προβεί σε ενέργειες εξυγίανσης, συµπεριλαµβανοµένης της ανάληψης του ελέγχου ενός ιδρύµατος που τελεί υπό κατάσταση αφερεγγυότητας, ή µιας οντότητας που αναφέρεται στις περιπτώσεις β΄, γ΄ ή δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1, ή
της άσκησης εξουσίας αποµείωσης ή µετατροπής κεφαλαιακών µέσων.
13. Η αποτίµηση αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της απόφασης για την εφαρµογή µέτρου εξυγίανσης ή για την
άσκηση εξουσίας εξυγίανσης, ή της απόφασης για την άσκηση της εξουσίας αποµείωσης ή µετατροπής κεφαλαιακών µέσων, και υπόκειται σε αίτηση ακυρώσεως ως
στοιχείο της οικείας απόφασης, σύµφωνα µε το άρθρο
110.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄
ΜΕΤΡΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ
Άρθρο 37
Γενικές αρχές των µέτρων εξυγίανσης
(άρθρο 37 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ)
1. Τα µέτρα εξυγίανσης είναι τα εξής:
α) εντολή µεταβίβασης,
β) σύσταση µεταβατικού ιδρύµατος,
γ) διαχωρισµός περιουσιακών στοιχείων,
δ) αναδιάρθρωση παθητικού.
2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, η αρχή εξυγίανσης µπορεί να εφαρµόζει τα µέτρα εξυγίανσης είτε
µεµονωµένα είτε µε οποιοδήποτε συνδυασµό.
3. Η αρχή εξυγίανσης µπορεί να εφαρµόζει το διαχωρισµό περιουσιακών στοιχείων µόνο σε συνδυασµό µε
άλλο µέτρο εξυγίανσης.
4. Όταν χρησιµοποιούνται µόνο τα µέτρα εξυγίανσης
που αναφέρονται στην περίπτωση α΄ ή β΄ της παραγράφου 1, και µεταβιβάζεται έτσι µόνο µέρος των περιουσιακών στοιχείων, ιδίως δε δικαιωµάτων, υποχρεώσεων
ή συµβατικών σχέσεων του ιδρύµατος υπό εξυγίανση, το
ίδρυµα ή η οντότητα των περιπτώσεων β΄, γ΄ ή δ΄ της
παραγράφου 1 του άρθρου 1 από το οποίο ή την οποία έχουν µεταβιβαστεί τα περιουσιακά στοιχεία εκκαθαρίζεται σύµφωνα µε τις συνήθεις διαδικασίες αφερεγγυότητας. Η εκκαθάριση αυτή πραγµατοποιείται εντός εύλογου χρόνου, λαµβανοµένης υπόψη της ενδεχόµενης ανάγκης να παρέχονται από το εν λόγω ίδρυµα ή την οντότητα υπηρεσίες ή στήριξη σύµφωνα µε το άρθρο 65,
προκειµένου ο αποκτών να είναι σε θέση να διεκπεραιώσει τις δραστηριότητες ή τις υπηρεσίες τις οποίες απέκτησε δυνάµει αυτής της µεταβίβασης, και λαµβανοµένου επίσης υπόψη κάθε άλλου λόγου ο οποίος επιτάσσει
τη συνέχιση της λειτουργίας τους προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι της εξυγίανσης ή να τηρούνται οι αρχές που ορίζονται στο άρθρο 34.
5. Η αρχή εξυγίανσης και το Ταµείο Εξυγίανσης παρακρατούν από το τυχόν αντάλλαγµα, που καταβάλλεται
από τον αποκτώντα προς το υπό εξυγίανση ίδρυµα ή, ανάλογα µε την περίπτωση, προς τους κατόχους των µε-
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τοχών ή άλλων τίτλων ιδιοκτησίας, το ισόποσο κάθε εύλογης δαπάνης που κατέβαλλαν για την άσκηση των µέτρων εξυγίανσης ή των εξουσιών ή των µέτρων δηµόσιας χρηµατοπιστωτικής σταθεροποίησης. Για το τυχόν
υπόλοιπο του ποσού της δαπάνης κατόπιν αυτής της παρακράτησης, η αρχή εξυγίανσης και το Ταµείο Εξυγίανσης έχουν αξίωση κατά του υπό εξυγίανση ιδρύµατος,
καθώς και κατά του µεταβατικού ιδρύµατος ή της εταιρείας διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, ασκούµενη
στην περίπτωση του µεταβατικού ιδρύµατος ή της εταιρείας διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων µόνον επί
των τυχόν εσόδων που προκύπτουν από την περάτωση
της λειτουργίας τους. Η αξίωση αυτή κατατάσσεται προ
πάσης άλλης αξιώσεως.
6. Οι µεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων από ένα υπό εξυγίανση ίδρυµα προς άλλη οντότητα δυνάµει της εφαρµογής µέτρου εξυγίανσης ή της άσκησης εξουσίας
εξυγίανσης ή της χρήσης µέτρου δηµόσιας χρηµατοπιστωτικής σταθεροποίησης δεν υπόκεινται σε πτωχευτική
ανάκληση.
7. Σε περίπτωση που η αρχή εξυγίανσης εφαρµόζει ένα µέτρο εξυγίανσης σε ίδρυµα ή σε οντότητα των περιπτώσεων β΄, γ΄ ή δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 και
η εν λόγω ενέργεια εξυγίανσης επιβαρύνει τους πιστωτές ή οδηγεί σε µετατροπή των απαιτήσεών τους, η αρχή
εξυγίανσης ασκεί την εξουσία αποµείωσης και µετατροπής κεφαλαιακών µέσων σύµφωνα µε το άρθρο 59 ακριβώς πριν ή παράλληλα µε την εφαρµογή του µέτρου εξυγίανσης.
8. Η λήψη µέτρων εξυγίανσης της παραγράφου 1 ή οποιουδήποτε άλλου µέτρου πρόληψης ή διαχείρισης κρίσεων κατά τον παρόντα νόµο δεν ενεργοποιεί τη διαδικασία αποζηµιώσεων καταθετών και επενδυτών - πελατών του ν. 3746/2009.
9. Κατά την εφαρµογή των µέτρων εξυγίανσης ή οποιουδήποτε άλλου µέτρου πρόληψης ή διαχείρισης κρίσεων κατά τον παρόντα νόµο, η αρχή εξυγίανσης µεριµνά
για την ακέραιη προστασία των καταθέσεων του Ελληνικού Δηµοσίου, µε κάθε πρόσφορο τρόπο.
10. Ειδικότερα θέµατα και τεχνικές λεπτοµέρειες για
την εφαρµογή του παρόντος κεφαλαίου ρυθµίζονται µε
απόφαση της αρχής εξυγίανσης, στο πεδίο της αρµοδιότητάς της κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 3.
Άρθρο 38
Εντολή µεταβίβασης
(άρθρο 38 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ)
1. Η αρχή εξυγίανσης µπορεί να µεταβιβάζει µε απόφασή της σε έναν αγοραστή που δεν είναι µεταβατικό ίδρυµα:
α) µετοχές ή άλλους τίτλους ιδιοκτησίας που έχουν
εκδοθεί από το υπό εξυγίανση ίδρυµα,
β) ορισµένα ή όλα τα περιουσιακά στοιχεία του ιδρύµατος υπό εξυγίανση, ιδίως δε δικαιώµατα, υποχρεώσεις, καθώς και συµβατικές σχέσεις µε την έννοια ότι ο
αγοραστής υποκαθίσταται στη θέση του υπό εξυγίανση
ιδρύµατος ως συµβαλλοµένου.
Με την επιφύλαξη των παραγράφων 8 και 9 του παρόντος άρθρου και του άρθρου 110, για τη µεταβίβαση που
αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο δεν απαιτείται η συγκατάθεση των µετόχων του ιδρύµατος υπό εξυγίανση ή οποιουδήποτε τρίτου µέρους πλην του αποκτώντος, ούτε
η αναγγελία σε τρίτους, και δεν εφαρµόζονται οι διαδι-

καστικές απαιτήσεις του εταιρικού και του αξιογραφικού
δικαίου, καθώς και των ν. 3401/2005 και 3461/2006, πέραν αυτών που περιλαµβάνονται στο άρθρο 39.
2. Αν συντρέχει περίπτωση για ορισµένα περιουσιακά
στοιχεία, η µεταβίβαση σηµειώνεται ατελώς στα οικεία
δηµόσια βιβλία και αρχεία µε αίτηση του αποκτώντος.
Νόµιµος τίτλος της µεταβίβασης είναι η απόφαση της
παραγράφου 1. Το άρθρο 479 του Αστικού Κώδικα δεν εφαρµόζεται. Εκκρεµείς δίκες που σχετίζονται µε τα µεταβιβαζόµενα περιουσιακά στοιχεία συνεχίζονται από
τον αποκτώντα, χωρίς διακοπή της δίκης και χωρίς να απαιτείται δήλωση για την επανάληψή τους. Αντισυµβαλλόµενοι του υπό εξυγίανση ιδρύµατος δικαιούνται να
προτείνουν απαίτησή τους κατ’ αυτού προς συµψηφισµό
κατά απαίτησης που περιήλθε στον αποκτώντα µε την απόφαση της παραγράφου 1, εφόσον οι προϋποθέσεις
του συµψηφισµού συνέτρεξαν πριν από το χρόνο µεταβίβασης.
3. Η αρχή εξυγίανσης λαµβάνει κάθε εύλογο µέτρο ώστε η µεταβίβαση σύµφωνα µε την παράγραφο 1 να
πραγµατοποιείται µε όρους αγοράς, οι οποίοι συνάδουν
µε την αποτίµηση που πραγµατοποιείται σύµφωνα µε το
άρθρο 36, λαµβανοµένων υπόψη των εκάστοτε περιστάσεων, και σύµφωνα µε τους κανόνες της ΕΕ σχετικά µε
τις κρατικές ενισχύσεις.
4. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του άρθρου
37 το τυχόν αντάλλαγµα που καταβάλλεται από τον αποκτώντα αποβαίνει προς όφελος:
α) των κατόχων των µετοχών ή άλλων τίτλων ιδιοκτησίας, όταν πρόκειται για µεταβίβαση από τους κατόχους
των εν λόγω µετοχών ή τίτλων προς τον αποκτώντα,
β) του ιδρύµατος υπό εξυγίανση, όταν πρόκειται για
µεταβίβαση ορισµένων ή όλων των περιουσιακών στοιχείων του υπό εξυγίανση ιδρύµατος.
5. Η αρχή εξυγίανσης µπορεί να ασκεί την εξουσία µεταβίβασης εκ νέου επί του ιδίου υπό εξυγίανση ιδρύµατος, προκειµένου να πραγµατοποιεί συµπληρωµατικές
µεταβιβάσεις µετοχών ή άλλων τίτλων ιδιοκτησίας που
έχουν εκδοθεί από υπό εξυγίανση ίδρυµα ή, ανάλογα µε
την περίπτωση, περιουσιακών στοιχείων του υπό εξυγίανση ιδρύµατος.
6. Κατόπιν της απόφασης της παραγράφου 1 η αρχή εξυγίανσης µπορεί, µε τη συγκατάθεση του αποκτώντος,
να αναµεταβιβάζει περιουσιακά στοιχεία στο υπό εξυγίανση ίδρυµα ή µετοχές ή λοιπούς τίτλους ιδιοκτησίας
στους αρχικούς κατόχους τους, ενώ το υπό εξυγίανση ίδρυµα ή οι αρχικοί κάτοχοι δεν µπορούν να αντιταχθούν
στην αναµεταβίβαση.
7. Ο αποκτών πρέπει να διαθέτει την αναγκαία άδεια
λειτουργίας προκειµένου να ασκήσει τις επιχειρηµατικές
δραστηριότητες που αναλαµβάνει µε την εντολή µεταβίβασης. Η αρµόδια αρχή εξετάζει εγκαίρως την αίτηση
χορήγησης της άδειας, σε συνδυασµό µε τη µεταβίβαση.
8. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων των άρθρων 23 έως 26 του ν. 4261/2014, από την απαίτηση κοινοποίησης
στην αρµόδια αρχή του άρθρου 27 του ν. 4261/2014, ή
του άρθρου 16 του ν. 3606/2007, σε περίπτωση που µια
µεταβίβαση µετοχών ή άλλων τίτλων ιδιοκτησίας στο
πλαίσιο της εντολής µεταβίβασης θα κατέληγε σε απόκτηση ή αύξηση ειδικής συµµετοχής σε ίδρυµα του είδους που αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 23 του
ν. 4261/2014 ή στο σηµείο 1 του άρθρου 2 του ν. 3606/
2007, η αρµόδια αρχή του εν λόγω ιδρύµατος πραγµατοποιεί εγκαίρως την αξιολόγηση που προβλέπεται στα εν
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λόγω άρθρα, κατά τρόπο που δεν καθυστερεί την εφαρµογή της εντολής µεταβίβασης και δεν εµποδίζει την επίτευξη των στόχων της ενέργειας εξυγίανσης.
9. Αν η αρµόδια αρχή δεν έχει ολοκληρώσει την αξιολόγηση που αναφέρεται στην παράγραφο 8 κατά την ηµεροµηνία µεταβίβασης των µετοχών ή άλλων τίτλων ιδιοκτησίας στο πλαίσιο της εφαρµογής της εντολής µεταβίβασης από την αρχή εξυγίανσης, ισχύουν τα ακόλουθα:
α) η εν λόγω µεταβίβαση µετοχών ή άλλων τίτλων ιδιοκτησίας προς τον αγοραστή παράγει αµέσως έννοµες
συνέπειες,
β) κατά τη διάρκεια της περιόδου αξιολόγησης και κάθε περιόδου εκποίησης που προβλέπεται στην περίπτωση ε΄ της παρουσας παραγράφου:
αα) τα δικαιώµατα ψήφου του αποκτώντος βάσει των
εν λόγω µετοχών ή τίτλων ιδιοκτησίας αναστέλλονται
στο πρόσωπό του και µπορούν να ασκούνται αποκλειστικά από την αρχή εξυγίανσης. Η αρχή εξυγίανσης δεν υποχρεούται να ασκεί αυτά τα δικαιώµατα ψήφου και δεν
φέρει ευθύνη για την άσκηση ή την παράλειψη άσκησής
τους,
ββ) οι κυρώσεις και τα λοιπά µέτρα βάσει των άρθρων
58, 59 και 60 του ν. 4261/2014 λόγω παράβασης των κανόνων περί απόκτησης ή εκχώρησης ειδικών συµµετοχών δεν ισχύουν για την εν λόγω µεταβίβαση µετοχών ή
άλλων τίτλων ιδιοκτησίας,
γ) αµέσως µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης από την αρµόδια αρχή, η τελευταία ειδοποιεί εγγράφως
την αρχή εξυγίανσης και τον αποκτώντα ότι εγκρίνει ή,
ανάλογα µε την περίπτωση, αντιτάσσεται στη µεταβίβαση των µετοχών ή άλλων τίτλων ιδιοκτησίας προς τον αγοραστή κατά το άρθρο 24 του ν. 4261/2014,
δ) αν η αρµόδια αρχή εγκρίνει τη µεταβίβαση των µετοχών ή άλλων τίτλων ιδιοκτησίας στον αποκτώντα,
παύει η αναστολή των οικείων δικαιωµάτων ψήφου στο
πρόσωπό του από το χρονικό σηµείο κατά το οποίο η αρχή εξυγίανσης και ο αγοραστής λαµβάνουν την ειδοποίηση περί έγκρισης από την αρµόδια αρχή,
ε) αν η αρµόδια αρχή αντιταχθεί στη µεταβίβαση µετοχών ή άλλων τίτλων ιδιοκτησίας προς τον αγοραστή:
αα) τα δικαιώµατα ψήφου βάσει αυτών των µετοχών ή
άλλων τίτλων ιδιοκτησίας, όπως προβλέπεται στην περίπτωση β΄, παραµένουν σε ισχύ,
ββ) η αρχή εξυγίανσης µπορεί να απαιτήσει από τον αποκτώντα να εκποιήσει αυτές τις µετοχές ή τους άλλους
τίτλους ιδιοκτησίας εντός συγκεκριµένης περιόδου που
ορίζεται από την ίδια, αφού ληφθούν υπόψη οι επικρατούσες συνθήκες στην αγορά και
γγ) αν ο αποκτών δεν ολοκληρώσει την εν λόγω µεταβίβαση εντός της ως άνω περιόδου, η αρµόδια αρχή, µε
τη συγκατάθεση της αρχής εξυγίανσης, µπορεί να επιβάλει στον αποκτώντα κυρώσεις και άλλα µέτρα βάσει των
άρθρων 58, 59 και 60 του ν. 4261/2014 λόγω παράβασης
των κανόνων περί απόκτησης ή εκχώρησης ειδικών συµµετοχών.
10. Οι µεταβιβάσεις που πραγµατοποιούνται βάσει του
παρόντος άρθρου υπόκεινται στις διασφαλίσεις που
προβλέπονται στα άρθρα 73 έως 80.
11. Για τους σκοπούς της άσκησης των δικαιωµάτων
παροχής υπηρεσιών ή για τους σκοπούς της εγκατάστασής του σε άλλο κράτος - µέλος σύµφωνα µε το ν. 4261/
2014 ή το ν. 3606/2007, ο αποκτών θεωρείται ότι αποτελεί συνέχεια του υπό εξυγίανση ιδρύµατος, και µπορεί

να συνεχίσει να ασκεί κάθε δικαίωµα που ασκούσε το υπό εξυγίανση ίδρυµα σχετικά µε τα µεταβιβαζόµενα περιουσιακά στοιχεία.
12. Ο αποκτών µπορεί να συνεχίσει να ασκεί τα δικαιώµατα συµµετοχής και πρόσβασης σε συστήµατα πληρωµών, εκκαθάρισης και διακανονισµού, σε χρηµατιστήρια αξιών, σε συστήµατα αποζηµίωσης επενδυτών και
συστήµατα εγγύησης καταθέσεων του υπό εξυγίανση ιδρύµατος, εφόσον πληροί τα κριτήρια ιδιότητας µέλους
και συµµετοχής για τα συστήµατα αυτά.
Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του πρώτου εδαφίου:
α) δεν εµποδίζεται η πρόσβαση του αποκτώντος στα
συστήµατα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο επειδή
ο αποκτών δεν διαθέτει πιστοληπτική διαβάθµιση από
οργανισµό αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας ή επειδή η εν λόγω διαβάθµιση δεν αντιστοιχεί στα επίπεδα
διαβάθµισης που απαιτούνται για την πρόσβαση σε αυτά,
β) σε περίπτωση που ο αποκτών δεν πληροί τα κριτήρια ιδιότητας µέλους ή συµµετοχής σε σχετικό σύστηµα
πληρωµών, εκκαθάρισης ή διακανονισµού, χρηµατιστήριο αξιών, σύστηµα αποζηµίωσης επενδυτών ή σύστηµα
εγγύησης καταθέσεων, τα δικαιώµατα που αναφέρονται
στο πρώτο εδάφιο ασκούνται για χρονική περίοδο που ορίζει η αρχή εξυγίανσης, η οποία δεν υπερβαίνει τους 24
µήνες και µπορεί να ανανεωθεί κατόπιν αιτήµατος του αγοραστή προς την αρχή εξυγίανσης.
13. Με την επιφύλαξη των άρθρων 73 έως 80, οι µέτοχοι ή οι πιστωτές του ιδρύµατος υπό εξυγίανση και άλλα
τρίτα µέρη, των οποίων τα περιουσιακά στοιχεία δεν µεταβιβάζονται, δεν έχουν δικαιώµατα, άµεσα ή έµµεσα, επί των µεταβιβαζόµενων περιουσιακών στοιχείων.
14. Σε περίπτωση µεταβίβασης λογαριασµών καταθέσεων στο πλαίσιο µέτρων εξυγίανσης σε υπό εξυγίανση
ίδρυµα, η προθεσµία (οκταήµερη) εµφάνισης επιταγών
συρόµενων επί των µεταβιβαζόµενων λογαριασµών, η οποία κατά τη διάταξη του άρθρου 29 του ν. 5960/1933
(Α΄ 401) έληγε κατά ή µετά την ηµεροµηνία της ανάκλησης άδειας του υπό εξυγίανση ιδρύµατος, αρχίζει από
την ηµεροµηνία γνωστοποίησης από το ανάδοχο πιστωτικό ίδρυµα της έναρξης εξυπηρέτησης των µεταβιβαζόµενων λογαριασµών σε δύο τουλάχιστον ηµερήσιες πολιτικές εφηµερίδες.
15. Το άρθρο 9 του ν. 3959/2011 (Α΄ 93) δεν εφαρµόζεται σε συγκεντρώσεις επιχειρήσεων που προκύπτουν
κατά την εφαρµογή του παρόντος άρθρου. Το κύρος των
δικαιοπραξιών που καταρτίζονται κατ’ εφαρµογή του παρόντος άρθρου εξαρτάται από την απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισµού που εκδίδεται κατά το πρώτο εδάφιο
της παραγράφου 6 του άρθρου 8 του ως άνω νόµου, εντός τριάντα (30) ηµερών από τη γνωστοποίηση της συγκέντρωσης. Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της παραπάνω προθεσµίας εφαρµόζεται αναλόγως το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 8 του ν. 3959/2011.
Άρθρο 39
Εντολή µεταβίβασης: διαδικαστικές απαιτήσεις
(άρθρο 39 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ)
1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, όταν η αρχή
εξυγίανσης εφαρµόζει τη µεταβίβαση σε ίδρυµα ή οντότητα που αναφέρεται στις περιπτώσεις β΄, γ΄ ή δ΄ της
παραγράφου 1 του άρθρου 1 κινεί διαδικασία υποβολής
προσφορών για τα περιουσιακά στοιχεία, τις µετοχές ή
τους άλλους τίτλους ιδιοκτησίας του ιδρύµατος που
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σκοπεύει να µεταφέρει. Για οµάδες δικαιωµάτων, περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων δύνανται να κινηθούν χωριστές διαδικασίες υποβολής προσφορών.
2. Με την επιφύλαξη των κανόνων της ΕΕ σχετικά µε
τις κρατικές ενισχύσεις, ανάλογα µε την περίπτωση, η
διαδικασία της παράγραφου 1 υπόκειται στις ακόλουθες
αρχές:
α) είναι όσο το δυνατόν διαφανέστερη και χωρίς ουσιώδεις ανακρίβειες στην περιγραφή των περιουσιακών
στοιχείων, των µετοχών ή των άλλων τίτλων ιδιοκτησίας
του ιδρύµατος που σκοπεύει να µεταφέρει η αρχή εξυγίανσης, έχοντας υπόψη τις περιστάσεις και, ιδίως, την
ανάγκη να διατηρηθεί η χρηµατοπιστωτική σταθερότητα,
β) δεν ευνοεί αδικαιολόγητα ή προσφέρει αθέµιτο
πλεονέκτηµα σε ορισµένους δυνητικούς αγοραστές ούτε δηµιουργεί διακρίσεις µεταξύ τους,
γ) δεν επηρεάζεται από συγκρούσεις συµφερόντων,
δ) λαµβάνει υπόψη την ανάγκη να πραγµατοποιηθεί
ταχέως η ενέργεια εξυγίανσης,
ε) στοχεύει στη µεγιστοποίηση, κατά το δυνατόν, της
τιµής πώλησης των σχετικών µετοχών ή των άλλων τίτλων ιδιοκτησίας ή των περιουσιακών στοιχείων.
Με την επιφύλαξη της περίπτωσης β΄, οι αρχές που
καθορίζονται στην παρούσα παράγραφο δεν εµποδίζουν
την αρχή εξυγίανσης να προσεγγίσει συγκεκριµένους
δυνητικούς αγοραστές.
Κάθε γνωστοποίηση στο κοινό της διαδικασίας υποβολής προσφορών ως προς το ίδρυµα ή την οντότητα που
αναφέρεται στις περιπτώσεις β΄, γ΄ ή δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1, που κανονικά θα απαιτείτο, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 17 του Κανονισµού
(ΕΕ) αριθµ. 596/2014 (EE L 173), µπορεί να αναβληθεί
σύµφωνα µε την παράγραφο 4 ή 5 του άρθρου 17 του ιδίου Κανονισµού.
3. Η αρχή εξυγίανσης δύναται να εφαρµόζει την εντολή µεταβίβασης χωρίς να συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις για τη διαδικασία υποβολής προσφορών που καθορίζονται στην παράγραφο 2, όταν διαπιστώνει ότι η συµµόρφωση µε τις εν λόγω απαιτήσεις ενδέχεται να υπονοµεύσει έναν ή περισσότερους από τους στόχους εξυγίανσης, και ειδικότερα αν πληρούνται οι ακόλουθες
προϋποθέσεις:
α) όταν θεωρεί ότι υπάρχει ουσιαστική απειλή για τη
χρηµατοπιστωτική σταθερότητα, προερχόµενη ή επιδεινούµενη από την κατάσταση αφερεγγυότητας ή επαπειλούµενης αφερεγγυότητας του ιδρύµατος υπό εξυγίανση και
β) όταν θεωρεί ότι η συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις
αυτές ενδέχεται να υπονοµεύσει την αποτελεσµατικότητα της εντολής µεταβίβασης ως προς την αντιµετώπιση
της ως άνω απειλής ή την επίτευξη του στόχου της εξυγίανσης που αναφέρεται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 31.
Άρθρο 40
Μεταβατικό ίδρυµα
(άρθρο 40 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ)
1. Προκειµένου να συστήσει µεταβατικό ίδρυµα και
λαµβανοµένης υπόψη της ανάγκης διασφάλισης των βασικών λειτουργιών του µεταβατικού ιδρύµατος, η αρχή
εξυγίανσης έχει την εξουσία να µεταβιβάζει µε απόφασή
της σε µεταβατικά ιδρύµατα:
α) µετοχές ή άλλους τίτλους ιδιοκτησίας που έχουν

εκδοθεί από ένα ή περισσότερα ιδρύµατα υπό εξυγίανση,
β) ορισµένα ή όλα τα περιουσιακά στοιχεία, ιδίως δε
δικαιώµατα, υποχρεώσεις και συµβατικές σχέσεις, ενός
ή περισσοτέρων ιδρυµάτων υπό εξυγίανση.
Με την επιφύλαξη του άρθρου 110, για τη µεταβίβαση
που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο δεν απαιτείται η συγκατάθεση των µετόχων του ιδρύµατος υπό εξυγίανση ή
οποιουδήποτε τρίτου µέρους πλην του µεταβατικού ιδρύµατος, ούτε η αναγγελία σε τρίτους, και δεν εφαρµόζονται οι διαδικαστικές απαιτήσεις του εταιρικού και του
αξιογραφικού δικαίου, καθώς και των νόµων 3401/2005
και 3461/2006. Η παράγραφος 2 του άρθρου 38 εφαρµόζεται αναλόγως.
2. Το µεταβατικό ίδρυµα είναι νοµικό πρόσωπο που
πληροί σωρευτικά τις ακόλουθες απαιτήσεις:
α) ανήκει εξ ολοκλήρου ή εν µέρει σε µία ή περισσότερες δηµόσιες αρχές, συµπεριλαµβανοµένου του Ταµείου
Εξυγίανσης ή της αρχής εξυγίανσης και ελέγχεται από
την αρχή εξυγίανσης,
β) δηµιουργείται µε σκοπό την απόκτηση και την κατοχή ορισµένων ή όλων των µετοχών ή άλλων τίτλων ιδιοκτησίας που έχουν εκδοθεί από υπό εξυγίανση ίδρυµα ή
ορισµένων ή όλων των περιουσιακών στοιχείων ενός ή
περισσότερων υπό εξυγίανση ιδρυµάτων µε σκοπό τη
διασφάλιση των κρίσιµων λειτουργιών και την πώληση
του ιδρύµατος ή της οντότητας που αναφέρονται στις
περιπτώσεις β΄, γ΄ ή δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου
1. Η εφαρµογή της αναδιάρθρωσης παθητικού για το
σκοπό που αναφέρεται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 43 δεν παρεµποδίζει την ικανότητα
της αρχής εξυγίανσης να ελέγχει το µεταβατικό ίδρυµα.
3. Όταν συνιστά µεταβατικό ίδρυµα, η αρχή εξυγίανσης µεριµνά ώστε η συνολική αξία των υποχρεώσεων
που µεταβιβάζονται στο µεταβατικό ίδρυµα να µην υπερβαίνει τη συνολική αξία των δικαιωµάτων και στοιχείων
του ενεργητικού που µεταβιβάζονται από το υπό εξυγίανση ίδρυµα ή παρέχονται από άλλες πηγές.
4. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του άρθρου
37, κάθε αντάλλαγµα που καταβάλλεται από το µεταβατικό ίδρυµα αποβαίνει προς όφελος:
α) των κατόχων των µετοχών ή των τίτλων ιδιοκτησίας, όταν πρόκειται για µεταβίβαση προς το µεταβατικό
ίδρυµα µετοχών ή τίτλων ιδιοκτησίας που έχουν εκδοθεί
από το υπό εξυγίανση ίδρυµα,
β) του υπό εξυγίανση ιδρύµατος, όταν πρόκειται για
µεταβίβαση προς το µεταβατικό ίδρυµα ορισµένων ή όλων των περιουσιακών στοιχείων του ιδρύµατος υπό εξυγίανση.
5. Όταν συνιστά µεταβατικό ίδρυµα, η αρχή εξυγίανσης µπορεί να:
α) ασκεί την εξουσία µεταβίβασης εκ νέου επί του ιδίου υπό εξυγίανση ιδρύµατος, προκειµένου να πραγµατοποιεί συµπληρωµατικές µεταβιβάσεις µετοχών ή άλλων
τίτλων ιδιοκτησίας που έχουν εκδοθεί από το υπό εξυγίανση ίδρυµα ή, ανάλογα µε την περίπτωση, περιουσιακών στοιχείων του υπό εξυγίανση ιδρύµατος,
β) αναµεταβιβάζει περιουσιακά στοιχεία από το µεταβατικό ίδρυµα στο υπό εξυγίανση ίδρυµα, ή µετοχές ή
άλλους τίτλους ιδιοκτησίας στους αρχικούς κατόχους
τους, ενώ το υπό εξυγίανση ίδρυµα ή οι αρχικοί κάτοχοι
δεν µπορούν να αντιταχθούν στην αναµεταβίβαση, υπό
την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι όροι της παραγράφου
6,
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γ) να µεταβιβάζει µετοχές ή άλλους τίτλους ιδιοκτησίας ή περιουσιακά στοιχεία, από το µεταβατικό ίδρυµα
σε τρίτους.
6. Η αρχή εξυγίανσης µπορεί να αναµεταβιβάζει µετοχές ή άλλους τίτλους ιδιοκτησίας ή περιουσιακά στοιχεία από το µεταβατικό ίδρυµα στο υπό εξυγίανση ίδρυµα εάν συντρέχει µία από τις ακόλουθες περιστάσεις:
α) η δυνατότητα να µπορούν να αναµεταβιβάζονται οι
συγκεκριµένες µετοχές ή άλλοι τίτλοι ιδιοκτησίας, ή περιουσιακά στοιχεία προβλέπεται ρητώς στην απόφαση
της παραγράφου 1,
β) οι συγκεκριµένες µετοχές ή άλλοι τίτλοι ιδιοκτησίας, περιουσιακά στοιχεία δεν εµπίπτουν, ούτε πληρούν
τις προϋποθέσεις για να εµπίπτουν, στις κατηγορίες µεταβιβαστέων µετοχών ή άλλων τίτλων ιδιοκτησίας ή περιουσιακών στοιχείων που καθορίζονται στην απόφαση
της παραγράφου 1.
Κάθε τέτοια αναµεταβίβαση πραγµατοποιείται εντός
του χρόνου και µε τους τυχόν όρους που ρητώς ορίζονται στη σχετική απόφαση.
7. Οι µεταβιβάσεις µεταξύ του υπό εξυγίανση ιδρύµατος ή των αρχικών κατόχων των µετοχών ή άλλων τίτλων ιδιοκτησίας, αφενός, και του µεταβατικού ιδρύµατος, αφετέρου, υπόκεινται στις διασφαλίσεις που προβλέπονται στα άρθρα 73 έως 80,
8. Για τους σκοπούς της άσκησης των δικαιωµάτων παροχής υπηρεσιών ή για τους σκοπούς της εγκατάστασής
του σε άλλο κράτος - µέλος, σύµφωνα µε το ν. 4261/
2014 ή την Οδηγία 2014/65/ΕΕ, εφαρµόζεται η παράγραφος 11 του άρθρου 38.
Για άλλους σκοπούς, η αρχή εξυγίανσης µπορεί να ορίζει ότι το µεταβατικό ίδρυµα θεωρείται ότι αποτελεί
συνέχεια του υπό εξυγίανση ιδρύµατος και έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει να ασκεί κάθε δικαίωµα που ασκούσε το υπό εξυγίανση ίδρυµα όσον αφορά τα µεταβιβασθέντα περιουσιακά στοιχεία.
9. Για τους σκοπούς της άσκησης δικαιωµάτων συµµετοχής και πρόσβασης του µεταβατικού ιδρύµατος σε συστήµατα πληρωµών, εκκαθάρισης και διακανονισµού, σε
χρηµατιστήρια αξιών, συστήµατα αποζηµίωσης επενδυτών και συστήµατα εγγύησης καταθέσεων εφαρµόζεται
η παράγραφος 12 του άρθρου 38.
10. Με την επιφύλαξη των άρθρων 73 έως 80, οι µέτοχοι ή οι πιστωτές του υπό εξυγίανση ιδρύµατος και άλλα
τρίτα µέρη των οποίων τα περιουσιακά στοιχεία δεν µεταβιβάζονται στο µεταβατικό ίδρυµα, δεν έχουν δικαιώµατα, άµεσα ή έµµεσα, επί των περιουσιακών στοιχείων,
που µεταβιβάζονται στο µεταβατικό ίδρυµα, έναντι του
διοικητικού συµβουλίου του ή έναντι των ανώτερων διοικητικών στελεχών του.
11. Από τους στόχους του µεταβατικού ιδρύµατος δεν
προκύπτει καµία υποχρέωση ή ευθύνη έναντι των µετόχων ή πιστωτών του υπό εξυγίανση ιδρύµατος, και το διοικητικό συµβούλιο ή τα ανώτερα διοικητικά στελέχη
δεν υπέχουν καµία ευθύνη έναντι αυτών των µετόχων
και πιστωτών για πράξεις και παραλείψεις κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, παρά µόνον για δόλο ή βαριά αµέλεια και εφόσον θίγονται άµεσα τα δικαιώµατα
αυτών των µετόχων και πιστωτών.

Άρθρο 41
Λειτουργία του µεταβατικού ιδρύµατος
(άρθρο 41 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ)
1. Το µεταβατικό ίδρυµα λειτουργεί τηρουµένων των
ακόλουθων απαιτήσεων:
α) το περιεχόµενο της συστατικής πράξης του µεταβατικού ιδρύµατος εγκρίνεται από την αρχή εξυγίανσης,
β) η αρχή εξυγίανσης διορίζει ή εγκρίνει, αν η ίδια δεν
είναι µέτοχος ή δεν είναι ο µόνος µέτοχος, το διοικητικό
συµβούλιο του µεταβατικού ιδρύµατος,
γ) η αρχή εξυγίανσης εγκρίνει τις αποδοχές των µελών του διοικητικού συµβουλίου και καθορίζει τις αρµοδιότητές τους,
δ) η αρχή εξυγίανσης εγκρίνει τη στρατηγική και το
προφίλ κινδύνου του µεταβατικού ιδρύµατος,
ε) το µεταβατικό ίδρυµα λαµβάνει άδεια λειτουργίας,
σύµφωνα µε το ν. 4261/2014 και το ν. 3606/2007, αναλόγως µε την περίπτωση, και διαθέτει την αναγκαία άδεια
για να ασκεί τις δραστηριότητες ή τις υπηρεσίες που αναλαµβάνει δυνάµει της µεταβίβασης που πραγµατοποιείται σύµφωνα µε το άρθρο 63,
στ) το µεταβατικό ίδρυµα πληροί τις εποπτικές απαιτήσεις και υπόκειται σε εποπτεία, σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΕ) 575/2013, το ν. 4261/2014 και το ν. 3606/2007,
αναλόγως µε την περίπτωση,
ζ) η λειτουργία του µεταβατικού ιδρύµατος συνάδει
προς τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις,
και η αρχή εξυγίανσης µπορεί να θέσει σχετικούς περιορισµούς στις δραστηριότητές του.
Με την επιφύλαξη των διατάξεων των περιπτώσεων ε΄
και στ΄, και εφόσον αυτό απαιτείται προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι εξυγίανσης, το µεταβατικό ίδρυµα
µπορεί να συσταθεί και να λάβει άδεια λειτουργίας χωρίς να συµµορφώνεται µε τις διατάξεις του ν. 4261/2014
και του ν. 3606/2007 για σύντοµο χρονικό διάστηµα κατά
την έναρξη της λειτουργίας του. Προς το σκοπό αυτόν, η
αρχή εξυγίανσης υποβάλλει σχετικό αίτηµα στην αρµόδια αρχή, η οποία σε περίπτωση που αποφασίσει να χορηγήσει την εν λόγω άδεια, υποδεικνύει την περίοδο για
την οποία το µεταβατικό ίδρυµα απαλλάσσεται από τη
συµµόρφωση µε τις ως άνω διατάξεις.
2. Με την επιφύλαξη τυχόν περιορισµών που επιβάλλονται σύµφωνα µε τους κανόνες της ΕΕ περί ανταγωνισµού, η διοίκηση του µεταβατικού ιδρύµατος διευθύνει
το µεταβατικό ίδρυµα µε σκοπό τη διατήρηση της πρόσβασης σε βασικές λειτουργίες και την πώληση του ιδρύµατος, ή της οντότητας που αναφέρεται στις περιπτώσεις β΄, γ΄ ή δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 και
των περιουσιακών του στοιχείων, σε έναν ή περισσότερους αγοραστές προερχόµενους από τον ιδιωτικό τοµέα, όταν οι συνθήκες είναι κατάλληλες και εντός της
χρονικής περιόδου που ορίζεται στην παράγραφο 5 ή,
κατά περίπτωση, στην παράγραφο 6.
3. Η αρχή εξυγίανσης αποφασίζει ότι το µεταβατικό ίδρυµα δεν αποτελεί πλέον µεταβατικό ίδρυµα κατά την
έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 40 εφόσον:
α) το µεταβατικό ίδρυµα συγχωνεύεται µε άλλη οντότητα ή
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β) το µεταβατικό ίδρυµα παύει να πληροί τις απαιτήσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 40 ή
γ) πωλούνται εξ ολοκλήρου ή σχεδόν εξ ολοκλήρου τα
περιουσιακά στοιχεία του µεταβατικού ιδρύµατος σε τρίτο µέρος ή
δ) λήγει η χρονική περίοδος που ορίζεται στην παράγραφο 5 ή, αναλόγως µε την περίπτωση, στην παράγραφο 6 ή
ε) έχουν ρευστοποιηθεί τα περιουσιακά στοιχεία του
µεταβατικού ιδρύµατος και οι υποχρεώσεις του έχουν
εκπληρωθεί στο σύνολό τους.
4. Σε περίπτωση που η αρχή εξυγίανσης επιδιώκει την
πώληση του µεταβατικού ιδρύµατος ή των περιουσιακών
του στοιχείων, το µεταβατικό ίδρυµα ή τα σχετικά περιουσιακά στοιχεία τίθενται προς πώληση δηµόσια και µε
διαφανή τρόπο, χωρίς ουσιώδεις ανακρίβειες στην περιγραφή τους και χωρίς αδικαιολόγητη εύνοια προς υποψήφιους αγοραστές ή διακρίσεις µεταξύ υποψήφιων αγοραστών.
Κάθε τέτοια πώληση πραγµατοποιείται µε όρους αγοράς, λαµβανοµένων υπόψη των περιστάσεων και σύµφωνα µε τους κανόνες της ΕΕ σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις.
5. Αν δεν προκύψει κανένα από τα συµβάντα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄, β΄, γ΄ και ε΄ της παραγράφου 3, η αρχή εξυγίανσης θέτει σε εκκαθάριση το µεταβατικό ίδρυµα στο πλαίσιο των συνήθων διαδικασιών
αφερεγγυότητας το συντοµότερο δυνατόν και σε κάθε
περίπτωση µετά το πέρας δύο ετών από την ηµεροµηνία
κατά την οποία πραγµατοποιήθηκε η τελευταία µεταβίβαση από το υπό εξυγίανση ίδρυµα στο µεταβατικό ίδρυµα.
6. Η αρχή εξυγίανσης δύναται να παρατείνει τη χρονική περίοδο που αναφέρεται στην παράγραφο 5 για µία ή
περισσότερες ετήσιες περιόδους, όταν:
α) µε την εν λόγω παράταση υποστηρίζονται τα αποτελέσµατα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄, β΄, γ΄
και ε΄ της παραγράφου 3 ή
β) η εν λόγω παράταση είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της συνέχειας των βασικών τραπεζικών ή χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών.
7. Κάθε απόφαση της αρχής εξυγίανσης να παρατείνει
τη χρονική περίοδο που αναφέρεται στην παράγραφο 5
αιτιολογείται και περιλαµβάνει λεπτοµερή αξιολόγηση
της κατάστασης που δικαιολογεί την παράταση, συµπεριλαµβανοµένων των συνθηκών και των προοπτικών της
αγοράς.
8. Σε περίπτωση που οι λειτουργίες του µεταβατικού ιδρύµατος παύσουν υπό τις συνθήκες που αναφέρονται
στις περιπτώσεις γ΄ ή δ΄ της παραγράφου 3 το µεταβατικό ίδρυµα εκκαθαρίζεται στο πλαίσιο των συνήθων διαδικασιών αφερεγγυότητας.
Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του άρθρου 37,
τυχόν έσοδα από την περάτωση της λειτουργίας του µεταβατικού ιδρύµατος αποδίδονται στους µετόχους του
µεταβατικού ιδρύµατος.
9. Σε περίπτωση που ένα µεταβατικό ίδρυµα χρησιµοποιείται για τη µεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων περισσότερων του ενός ιδρυµάτων υπό εξυγίανση, η υποχρέωση της παραγράφου 8 αφορά τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που έχουν µεταβιβαστεί από κάθε ένα από τα υπό εξυγίανση ιδρύµατα
και όχι το ίδιο το µεταβατικό ίδρυµα.

Άρθρο 42
Διαχωρισµός περιουσιακών στοιχείων
(άρθρο 42 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ)

1. H αρχή εξυγίανσης µπορεί να µεταβιβάζει µε απόφασή της περιουσιακά στοιχεία, ιδίως δε δικαιώµατα, υποχρεώσεις και συµβατικές σχέσεις ενός υπό εξυγίανση
ιδρύµατος ή ενός µεταβατικού ιδρύµατος σε µία ή περισσότερες εταιρείες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων.
Η παράγραφος 2 του άρθρου 38 εφαρµόζεται αναλόγως.
Με την επιφύλαξη του άρθρου 110, για τη µεταβίβαση
που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο δεν απαιτείται η συγκατάθεση των µετόχων των ιδρυµάτων υπό εξυγίανση
ή οποιουδήποτε τρίτου µέρους πλην του µεταβατικού ιδρύµατος και χωρίς να εφαρµόζονται οι διαδικαστικές απαιτήσεις του εταιρικού και του αξιογραφικού δικαίου.
2. Για τους σκοπούς του διαχωρισµού περιουσιακών
στοιχείων, εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων
είναι το νοµικό πρόσωπο που πληροί σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) ανήκει εξ ολοκλήρου ή εν µέρει ή ελέγχεται από µία
ή περισσότερες αρχές στις οποίες συµπεριλαµβάνεται
το Ταµείο Εξυγίανσης ή η αρχή εξυγίανσης, και ελέγχεται από την αρχή εξυγίανσης,
β) έχει δηµιουργηθεί µε σκοπό να λάβει ορισµένα ή όλα τα περιουσιακά στοιχεία ενός ή περισσοτέρων ιδρυµάτων υπό εξυγίανση ή ενός µεταβατικού ιδρύµατος.
3. Η εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων διαχειρίζεται τα περιουσιακά στοιχεία που µεταβιβάζονται
σε αυτήν προς µεγιστοποίηση της αξίας τους µέχρι την
πώληση ή την οργανωµένη ρευστοποίησή τους.
4. Για τη λειτουργία της εταιρείας διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, η αρχή εξυγίανσης:
α) εγκρίνει το καταστατικό της,
β) διορίζει ή εγκρίνει, αν η ίδια δεν είναι µέτοχος ή δεν
είναι ο µόνος µέτοχος, το διοικητικό της συµβούλιο,
γ) εγκρίνει τις αποδοχές των µελών του διοικητικού
συµβουλίου και καθορίζει τις αρµοδιότητες εκάστου,
δ) εγκρίνει τη στρατηγική και το προφίλ κινδύνου της
εταιρείας.
5. Η αρχή εξυγίανσης µπορεί να ασκεί την εξουσία που
ορίζεται στην παράγραφο 1 όσον αφορά τη µεταβίβαση
περιουσιακών στοιχείων, µόνο εφόσον:
α) η κατάσταση της αγοράς για αυτά τα περιουσιακά
στοιχεία είναι πιθανό να έχει δυσµενείς επιπτώσεις σε
µία ή περισσότερες χρηµατοπιστωτικές αγορές σε περίπτωση ρευστοποίησης των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων στο πλαίσιο συνήθων διαδικασιών αφερεγγυότητας,
β) η µεταβίβαση είναι απαραίτητη προκειµένου να διασφαλισθεί η εύρυθµη λειτουργία του υπό εξυγίανση ιδρύµατος ή του µεταβατικού ιδρύµατος ή
γ) η µεταβίβαση είναι απαραίτητη προκειµένου να µεγιστοποιηθούν τα έσοδα από τη ρευστοποίηση.
6. Όταν εφαρµόζει το διαχωρισµό περιουσιακών στοιχείων, η αρχή εξυγίανσης προσδιορίζει το αντάλλαγµα
έναντι του οποίου µεταβιβάζονται τα περιουσιακά στοιχεία στην εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων,
σύµφωνα µε τις αρχές που καθορίζονται στο άρθρο 36
και σύµφωνα µε τους κανόνες της ΕE σχετικά µε τις
κρατικές ενισχύσεις. Το αντάλλαγµα µπορεί να είναι
συµβολικό ή αρνητικό.
7. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του άρθρου
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37, κάθε αντάλλαγµα που καταβάλλεται από την εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων αναφορικά µε
τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτά άµεσα από το ίδρυµα υπό εξυγίανση καταβάλλεται στο τελευταίο. Το αντάλλαγµα µπορεί να καταβάλλεται υπό µορφή χρεωστικών τίτλων που εκδίδονται από την εταιρεία διαχείρισης
περιουσιακών στοιχείων.
8. Σε περίπτωση που έχει συσταθεί µεταβατικό ίδρυµα,
η εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων µπορεί,
µετά τη σύστασή του, να αποκτήσει περιουσιακά στοιχεία από το µεταβατικό ίδρυµα.
9. Η αρχή εξυγίανσης µπορεί να µεταβιβάζει περιουσιακά στοιχεία από το υπό εξυγίανση ίδρυµα σε µία ή περισσότερες εταιρίες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων σε περισσότερες από µία περιπτώσεις, καθώς επίσης
και να αναµεταβιβάζει περιουσιακά στοιχεία από µία ή
περισσότερες εταιρίες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων προς το ίδρυµα υπό εξυγίανση, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι όροι της παραγράφου 10.
Το ίδρυµα υπό εξυγίανση υποχρεούται να δεχθεί εκ
νέου κάθε τέτοιο περιουσιακό στοιχείο.
10. Η αναµεταβίβαση κατά την προηγούµενη παράγραφο είναι δυνατή στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν η δυνατότητα αναµεταβίβασης των συγκεκριµένων περιουσιακών στοιχείων δηλώνεται ρητώς στην
απόφαση της παραγράφου 1 ή
β) όταν τα συγκεκριµένα, περιουσιακά στοιχεία δεν εµπίπτουν στις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων που
διευκρινίζονται στην απόφαση της παραγράφου 1 ή δεν
πληρούν τις προϋποθέσεις µεταβίβασης κατά την εν λόγω απόφαση.
Στις ως άνω περιπτώσεις η αναµεταβίβαση πραγµατοποιείται εντός του χρόνου και µε τους τυχόν όρους που
ρητώς ορίζονται στη σχετική απόφαση.
11. Οι µεταβιβάσεις µεταξύ του υπό εξυγίανση ιδρύµατος και της εταιρείας διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων υπόκεινται στις διασφαλίσεις για τις µερικές µεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων, οι οποίες προβλέπονται
στα άρθρα 73 έως 80.
12. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 73
έως 80, οι µέτοχοι και οι πιστωτές του υπό εξυγίανση ιδρύµατος, όπως και άλλα τρίτα µέρη, των οποίων τα περιουσιακά στοιχεία δεν µεταβιβάζονται στην εταιρεία
διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, δεν έχουν δικαιώµατα, άµεσα ή έµµεσα, επί των µεταβιβαζόµενων περιουσιακών στοιχείων ούτε έναντι του διοικητικού συµβουλίου της ή των ανώτερων διοικητικών στελεχών της.
13. Από τους στόχους της εταιρείας διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων δεν απορρέει καµία υποχρέωση ή
ευθύνη έναντι των µετόχων ή πιστωτών του ιδρύµατος
υπό εξυγίανση, και το διοικητικό συµβούλιο ή τα ανώτερα διοικητικά στελέχη της δεν υπέχουν καµία ευθύνη έναντι αυτών των µετόχων και πιστωτών για πράξεις και
παραλείψεις κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους,
παρά µόνον για δόλο ή βαριά αµέλεια και αν θίγονται άµεσα τα δικαιώµατα αυτών των µετόχων και πιστωτών.
Άρθρο 43
Αναδιάρθρωση παθητικού
(άρθρο 43 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ)
1. Με απόφαση της αρχής εξυγίανσης, που εκδίδεται
σύµφωνα µε το παρόν άρθρο και τα άρθρα 44 και 46 έως
50, µπορεί να εφαρµόζεται η αναδιάρθρωση παθητικού.

2. Η αρχή εξυγίανσης µπορεί να εφαρµόζει την αναδιάρθρωση παθητικού για την επίτευξη των στόχων και
σύµφωνα µε τις γενικές αρχές της εξυγίανσης όπως
προσδιορίζονται στα άρθρα 31 και 34, για οποιονδήποτε
από τους εξής σκοπούς:
α) για την ανακεφαλαιοποίηση ενός ιδρύµατος ή µίας
οντότητας των περιπτώσεων β΄, γ΄ ή δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1, που πληροί τις προϋποθέσεις εξυγίανσης σε βαθµό τέτοιο ώστε:
αα) να αποκαθίσταται η δυνατότητα του ιδρύµατος ή
της οντότητας να συµµορφώνεται µε τις προϋποθέσεις
της άδειας λειτουργίας του (εφόσον τέτοιες προϋποθέσεις υφίστανται για το ίδρυµα ή την οντότητα),
ββ) να διασφαλίζεται η συνέχιση των δραστηριοτήτων
για τις οποίες έχει λάβει άδεια σύµφωνα µε το ν. 4261/
2014 ή το ν. 3606/2007 και
γγ) να διατηρηθεί η εµπιστοσύνη της αγοράς στο εν
λόγω ίδρυµα ή την οντότητα·
β) για τη µετατροπή σε µετοχικό κεφάλαιο ή τη µείωση
της αξίας των υποχρεώσεων ή των χρεωστικών τίτλων
που µεταβιβάζονται:
αα) σε µεταβατικό ίδρυµα, µε σκοπό την παροχή κεφαλαίου σε αυτό, ή
ββ) στο πλαίσιο εφαρµογής της εντολής µεταβίβασης
ή του διαχωρισµού περιουσιακών στοιχείων.
3. Σε περίπτωση όπου ευλόγως διαφαίνεται ότι η εφαρµογή της αναδιάρθρωσης παθητικού, σε συνδυασµό
µε άλλα σχετικά µέτρα, συµπεριλαµβανοµένων των µέτρων που εφαρµόζονται σύµφωνα µε το σχέδιο αναδιοργάνωσης του άρθρου 52, θα αποκαταστήσει τη χρηµατοοικονοµική ευρωστία και τη µακροπρόθεσµη βιωσιµότητα του ιδρύµατος ή της οντότητας των περιπτώσεων β΄,
γ΄ ή δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1, η αρχή εξυγίανσης µπορεί να εφαρµόζει την αναδιάρθρωση παθητικού για το σκοπό που αναφέρεται στην περίπτωση α΄
της παραγράφου 2.
Σε κάθε άλλη περίπτωση, η αρχή εξυγίανσης µπορεί
να εφαρµόζει οποιοδήποτε από τα µέτρα εξυγίανσης
που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄, β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 37, και την αναδιάρθρωση παθητικού που αναφέρεται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.
4. Η αρχή εξυγίανσης µπορεί να εφαρµόζει την αναδιάρθρωση του παθητικού σε όλα τα ιδρύµατα ή τις οντότητες που αναφέρονται στις περιπτώσεις β΄, γ΄ ή δ΄
της παραγράφου 1 του άρθρου 1, διατηρώντας ή µεταβάλλοντας τη νοµική µορφή του εν λόγω ιδρύµατος ή
της οντότητας.
Άρθρο 44
Πεδίο εφαρµογής της αναδιάρθρωσης παθητικού
(άρθρο 44 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ)
1. Η αναδιάρθρωση παθητικού µπορεί να εφαρµόζεται
σε όλες τις υποχρεώσεις του ιδρύµατος ή της οντότητας
των περιπτώσεων β΄, γ΄ ή δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1, σύµφωνα µε τις παραγράφους 2 ή 3 του παρόντος άρθρου.
2. Η αρχή εξυγίανσης δεν ασκεί τις εξουσίες αποµείωσης ή µετατροπής όσον αφορά τις ακόλουθες υποχρεώσεις, ανεξαρτήτως αν αυτές διέπονται από το δίκαιο άλλου κράτους - µέλους ή τρίτης χώρας:
α) τις εγγυηµένες καταθέσεις,
β) τις υποχρεώσεις που καλύπτονται µε εξασφάλιση,
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συµπεριλαµβανοµένων των καλυµµένων οµολόγων και
των υποχρεώσεων υπό µορφή χρηµατοπιστωτικών µέσων που χρησιµοποιούνται για σκοπούς αντιστάθµισης
κινδύνου, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των
συνολικών στοιχείων κάλυψης και εξασφαλίζονται, κατά
τρόπο παρόµοιο µε αυτόν των καλυµµένων οµολόγων,
γ) κάθε υποχρέωση που προκύπτει από την κατοχή περιουσιακών στοιχείων πελατών ή χρηµάτων των πελατών, συµπεριλαµβανοµένων περιουσιακών στοιχείων πελατών ή χρηµάτων των πελατών που διακρατούν για λογαριασµό τους οι Οργανισµοί Συλλογικών Επενδύσεων
σε Κινητές Αξίες (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.), όπως ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 4099/2012, ή οι Οργανισµοί
Εναλλακτικών Επενδύσεων (Ο.Ε.Ε.), όπως ορίζεται στην
περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4209/2013
(Α΄ 253), υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω πελάτες
προστατεύονται κατά την ισχύουσα νοµοθεσία περί αφερεγγυότητας,
δ) κάθε υποχρέωση που προκύπτει από καταπιστευτική σχέση µεταξύ του ιδρύµατος ή της οντότητας των περιπτώσεων β΄, γ΄ ή δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1
(ως καταπιστευµατοδόχου) και ενός άλλου προσώπου
(ως δικαιούχου), υπό την προϋπόθεση ότι ο εν λόγω δικαιούχος προστατεύεται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία περί αφερεγγυότητας ή από τις διατάξεις του αστικού δικαίου,
ε) τις υποχρεώσεις προς ιδρύµατα, εξαιρουµένων των
µελών του οµίλου, οι οποίες έχουν αρχική ληκτότητα µικρότερη των επτά (7) ηµερών,
στ) τις υποχρεώσεις που έχουν εναποµένουσα ληκτότητα µικρότερη των επτά (7) ηµερών, έναντι συστηµάτων
ή διαχειριστών συστηµάτων που ορίζονται σύµφωνα µε
το ν. 2789/2000 ή έναντι συµµετεχόντων σε αυτά και
που προκύπτουν από τη συµµετοχή στα εν λόγω συστήµατα,
ζ) τις καταθέσεις του Τ.Ε.Κ.Ε. και του Συνεγγυητικού,
η) τις υποχρεώσεις σε οποιονδήποτε από:
αα) τους εργαζοµένους όσον αφορά δεδουλευµένες
αποδοχές, αποζηµιώσεις καταγγελίας, συνταξιοδοτικά
δικαιώµατα ή άλλες σταθερές αποδοχές, εκτός από τη
µεταβλητή συνιστώσα των αποδοχών που δεν ρυθµίζεται από συλλογική σύµβαση. Η µεταβλητή συνιστώσα
των αποδοχών των προσώπων που αναλαµβάνουν σηµαντικούς κινδύνους, όπως ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 84 του ν. 4261/2014 δεν εµπίπτει στην υποπερίπτωση αυτή. Στην υποπερίπτωση αυτή εµπίπτουν οι έναντι
δικηγόρων υποχρεώσεις της περίπτωσης γ΄ του άρθρου
154 του Πτωχευτικού Κώδικα.
ββ) τους εµπορικούς πιστωτές ή προµηθευτές, που
συνδέονται µε την παροχή αγαθών και υπηρεσιών στο ίδρυµα ή στην οντότητα των περιπτώσεων β΄, γ΄ ή δ΄ της
παραγράφου 1 του άρθρου 1, τα οποία είναι κρίσιµα για
την καθηµερινή λειτουργία του, συµπεριλαµβανοµένων
των υπηρεσιών πληροφορικής, κοινής ωφελείας, καθώς
και της ενοικίασης, συντήρησης και φροντίδας των εγκαταστάσεων,
γγ) τις φορολογικές αρχές και τις αρχές κοινωνικής ασφάλισης, εφόσον οι υποχρεώσεις αυτές είναι προνοµιούχες σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία,
δδ) τα συστήµατα εγγύησης καταθέσεων της Οδηγίας
2014/49/ΕΕ.
3. Όλα τα εξασφαλισµένα περιουσιακά στοιχεία που
σχετίζονται µε τα συνολικά στοιχεία κάλυψης καλυµµένων οµολογιών πρέπει να µην θίγονται, να παραµένουν

διαχωρισµένα και να έχουν επαρκή χρηµατοδότηση. Το
προηγούµενο εδάφιο και η περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 ανωτέρω δεν εµποδίζουν την αρχή εξυγίανσης, όπου ενδείκνυται, να ασκεί τις εξουσίες αποµείωσης ή µετατροπής όσον αφορά οποιοδήποτε µέρος µιας εξασφαλισµένης υποχρέωσης που υπερβαίνει την αξία της εξασφάλισης.
4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων περί µεγάλων ανοιγµάτων του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013 και του
ν. 4261/2014, προκειµένου να υπάρχει δυνατότητα εξυγίανσης των ιδρυµάτων και οµίλων, η αρχή εξυγίανσης
περιορίζει, σύµφωνα µε την περίπτωση β΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 25, το βαθµό στον οποίο άλλα ιδρύµατα κατέχουν υποχρεώσεις επιλέξιµες για την αναδιάρθρωση παθητικού, εκτός από τις υποχρεώσεις τις οποίες
κατέχουν µέλη του ίδιου οµίλου.
5. Σε εξαιρετικές περιστάσεις, όταν εφαρµόζεται η αναδιάρθρωση παθητικού, η αρχή εξυγίανσης µπορεί να
εξαιρεί συνολικά ή εν µέρει ορισµένες υποχρεώσεις από
την άσκηση των εξουσιών αποµείωσης ή µετατροπής όταν:
α) η συγκεκριµένη υποχρέωση δεν είναι δυνατόν να
περιληφθεί στην εφαρµογή της αναδιάρθρωσης παθητικού εντός εύλογου χρόνου, παρά τις εύλογες προσπάθειες της αρχής εξυγίανσης,
β) η εξαίρεση είναι απολύτως αναγκαία και αναλογική
προκειµένου να επιτευχθεί η συνέχεια των κρίσιµων και
των βασικών επιχειρηµατικών λειτουργιών κατά τρόπο
που να διατηρεί την ικανότητα του υπό εξυγίανση ιδρύµατος να συνεχίζει τις σηµαντικές λειτουργίες, υπηρεσίες και συναλλαγές του,
γ) η εξαίρεση είναι απολύτως αναγκαία και αναλογική
προκειµένου να αποφευχθεί µια ευρεία µετάδοση κινδύνου, ιδίως όσον αφορά τις επιλέξιµες καταθέσεις φυσικών προσώπων και πολύ µικρών, µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων, η οποία θα διατάρασσε σοβαρά τη λειτουργία και την υποδοµή των χρηµατοοικονοµικών αγορών
κατά τρόπο που θα µπορούσε να προκαλέσει µεγάλη αναστάτωση στην οικονοµία της Ελλάδας ή της ΕΕ, ή
δ) η εφαρµογή της αναδιάρθρωσης παθητικού στις εν
λόγω υποχρεώσεις θα προκαλούσε αποµείωση αξίας τέτοια, ώστε οι ζηµίες για τους λοιπούς πιστωτές θα ήταν
µεγαλύτερες από ό,τι εάν οι εν λόγω υποχρεώσεις εξαιρούντο από την αναδιάρθρωση παθητικού.
6. Οι εξαιρέσεις δυνάµει της παραγράφου 5 µπορούν
να εφαρµόζονται είτε για να εξαιρεθεί πλήρως µια υποχρέωση από την αποµείωση είτε για να περιοριστεί ο
βαθµός αποµείωσής της. Όταν η αρχή εξυγίανσης αποφασίζει να εξαιρέσει συνολικά ή εν µέρει µια επιλέξιµη
υποχρέωση ή µια κατηγορία επιλέξιµων υποχρεώσεων
δυνάµει της παρούσας παραγράφου, το επίπεδο αποµείωσης ή µετατροπής που εφαρµόζεται σε άλλες επιλέξιµες υποχρεώσεις µπορεί να αυξηθεί προκειµένου να ληφθούν υπόψη τέτοιες εξαιρέσεις, υπό τον όρο ότι ως
προς το επίπεδο αποµείωσης και µετατροπής που εφαρµόζεται σε άλλες επιλέξιµες υποχρεώσεις τηρείται η αρχή της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 34.
7. Όταν η αρχή εξυγίανσης αποφασίζει να εξαιρέσει
συνολικά ή εν µέρει µια επιλέξιµη υποχρέωση ή µια κατηγορία επιλέξιµων υποχρεώσεων λαµβάνει υπόψη τα εξής:
α) την αρχή ότι οι ζηµίες επιβαρύνουν πρώτους τους
µετόχους και στη συνέχεια τους πιστωτές του υπό εξυγίανση ιδρύµατος κατά σειρά κατάταξης,
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β) το επίπεδο της ικανότητας απορρόφησης ζηµιών
που θα διατηρούσε το υπό εξυγίανση ίδρυµα εάν είχε εξαιρεθεί η υποχρέωση ή κατηγορία υποχρεώσεων, και
γ) την ανάγκη διατήρησης επαρκών πόρων για τη χρηµατοδότηση της εξυγίανσης.
8. Όταν µια αρχή εξυγίανσης αποφασίζει να εξαιρέσει
συνολικά ή εν µέρει µια επιλέξιµη υποχρέωση ή κατηγορία επιλέξιµων υποχρεώσεων και οι ζηµίες που θα προέκυπταν από τις εν λόγω υποχρεώσεις δεν έχουν µετακυλιστεί πλήρως σε άλλους πιστωτές, το Ταµείο Εξυγίανσης µπορεί να συνεισφέρει στο υπό εξυγίανση ίδρυµα ώστε να επιτύχει τους ακόλουθους στόχους σωρευτικά ή
διαζευκτικά:
α) να καλυφθούν τυχόν ζηµίες που δεν απορροφήθηκαν από τις επιλέξιµες υποχρεώσεις και να µηδενισθεί η
διαφορά αξίας των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού
του υπό εξυγίανση ιδρύµατος σύµφωνα µε την περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 46,
β) να αγοράσει µετοχές ή άλλους τίτλους ιδιοκτησίας
ή κεφαλαιακά µέσα του υπό εξυγίανση ιδρύµατος, προκειµένου να ανακεφαλαιοποιηθεί το ίδρυµα σύµφωνα µε
την περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 46.
9. Το Ταµείο Εξυγίανσης προβαίνει στη συνεισφορά
της παραγράφου 8 µόνον όταν:
α) οι µέτοχοι, οι κάτοχοι άλλων τίτλων ιδιοκτησίας και
οι κάτοχοι σχετικών κεφαλαιακών µέσων και άλλων επιλέξιµων υποχρεώσεων, µέσω αποµείωσης, µετατροπής
ή µε άλλο τρόπο, έχουν συνεισφέρει στην απορρόφηση
των ζηµιών και την ανακεφαλαιοποίηση µε ποσό που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 8% των συνολικών υποχρεώσεων συµπεριλαµβανοµένων των ιδίων κεφαλαίων του
υπό εξυγίανση ιδρύµατος, ως είχαν κατά τον χρόνο που
έλαβαν χώρα οι ενέργειες εξυγίανσης και σύµφωνα µε
την αποτίµηση που προβλέπεται στο άρθρο 36, και
β) η συνεισφορά του Ταµείου Εξυγίανσης δεν υπερβαίνει το 5% των συνολικών υποχρεώσεων συµπεριλαµβανοµένων των ιδίων κεφαλαίων του υπό εξυγίανση ιδρύµατος, ως είχαν κατά τον χρόνο που έλαβαν χώρα οι ενέργειες εξυγίανσης και σύµφωνα µε την αποτίµηση που
προβλέπεται στο άρθρο 36.
10. Η συνεισφορά του Ταµείου Εξυγίανσης που αναφέρεται στην παράγραφο 6 µπορεί να χρηµατοδοτηθεί
µε:
α) το διαθέσιµο στο Ταµείο Εξυγίανσης ποσό που συγκεντρώθηκε µέσω των εισφορών των ιδρυµάτων µε άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα και των υποκαταστηµάτων τρίτης χώρας σύµφωνα µε το άρθρο 98,
β) το ποσό που µπορεί να αντληθεί µέσω έκτακτων εκ
των υστέρων εισφορών σύµφωνα µε το άρθρο 99 εντός
περιόδου τριών ετών, και
γ) εφόσον τα αναφερόµενα στις περιπτώσεις α΄ και β΄
της παρούσας παραγράφου ποσά δεν επαρκούν, µε ποσά που συγκεντρώνονται από εναλλακτικές πηγές χρηµατοδότησης σύµφωνα µε το άρθρο 100.
11. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η αρχή εξυγίανσης
µπορεί να αναζητήσει περαιτέρω χρηµατοδότηση από εναλλακτικές πηγές χρηµατοδότησης αφού προηγουµένως:
α) έχει καλυφθεί το όριο του 5% που προβλέπεται
στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 9 και
β) έχουν αποµειωθεί ή µετατραπεί πλήρως όλες οι µη
εξασφαλισµένες, µη προνοµιούχες υποχρεώσεις, πλην
των επιλέξιµων καταθέσεων.
Ως εναλλακτική ή επιπρόσθετη λύση, όταν πληρούνται

οι όροι του πρώτου εδαφίου, το Ταµείο Εξυγίανσης µπορεί να προβεί σε εισφορά από πόρους που συγκεντρώθηκαν µέσω τακτικών εκ των προτέρων εισφορών σύµφωνα µε το άρθρο 98 και οι οποίες δεν έχουν χρησιµοποιηθεί ακόµα.
12. Κατά παρέκκλιση από την περίπτωση α΄ της παραγράφου 9, το Σκέλος Εξυγίανσης του Τ.Ε.Κ.Ε. µπορεί επίσης να προβεί σε συνεισφορά όπως προβλέπεται στην
παράγραφο 8, υπό τον όρο ότι:
α) η συνεισφορά στην απορρόφηση των ζηµιών και την
ανακεφαλαιοποίηση που αναφέρεται στην περίπτωση α)
της παραγράφου 9 ισούται µε ποσό τουλάχιστον ίσο µε
το 20% των σταθµισµένων βάσει κινδύνου στοιχείων του
ενεργητικού του σχετικού ιδρύµατος,
β) έχει στη διάθεσή του, µέσω τακτικών εκ των προτέρων εισφορών (µη συµπεριλαµβανοµένων των εισφορών
του Σκέλους Κάλυψης Καταθέσεων του Τ.Ε.Κ.Ε.), που
συγκεντρώθηκαν σύµφωνα µε το άρθρο 98, ποσό το οποίο ισούται τουλάχιστον µε το 3% των εγγυηµένων καταθέσεων όλων των πιστωτικών ιδρυµάτων µε άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα, και
γ) το σχετικό ίδρυµα διαθέτει στοιχεία ενεργητικού µε
αξία µικρότερη των εννιακοσίων (900) δισεκατοµµυρίων
ευρώ σε ενοποιηµένη βάση.
13. Πριν από τη χρήση της δυνατότητας εξαίρεσης υποχρέωσης δυνάµει των παραγράφων 5 και 6, η αρχή εξυγίανσης ειδοποιεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αν η εξαίρεση απαιτεί συνεισφορά από το Ταµείο Εξυγίανσης ή από εναλλακτική πηγή χρηµατοδότησης σύµφωνα µε τις
παραγράφους 8 έως 12, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δύναται,
εντός 24 ωρών από την παραλαβή της σχετικής ειδοποίησης, ή εντός µεγαλύτερου διαστήµατος κατόπιν της
συγκατάθεσης της αρχής εξυγίανσης, να απαγορεύσει ή
να απαιτήσει τροποποιήσεις στην προτεινόµενη εξαίρεση αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του παρόντος
άρθρου και των κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθησοµένων
πράξεων προκειµένου να διαφυλαχθεί η ακεραιότητα
της εσωτερικής αγοράς. Τα ανωτέρω ισχύουν χωρίς να
θίγεται η εφαρµογή του πλαισίου των κανόνων της ΕΕ
για τις κρατικές ενισχύσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Άρθρο 45
Εφαρµογή της ελάχιστης απαίτησης
(άρθρο 45 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ)
1. Τα ιδρύµατα πληρούν ανά πάσα στιγµή την ελάχιστη
απαίτηση ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιµων υποχρεώσεων. Η ελάχιστη απαίτηση υπολογίζεται ως το ποσό των ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιµων υποχρεώσεων εκφρασµένο ως ποσοστό επί τοις εκατό του συνόλου των υποχρεώσεων και των ιδίων κεφαλαίων του ιδρύµατος.
Για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου, οι υποχρεώσεις που προκύπτουν από παράγωγα περιέχονται στις
συνολικές υποχρεώσεις εφόσον αναγνωρίζονται πλήρως τα δικαιώµατα εκκαθαριστικού συµψηφισµού του αντισυµβαλλοµένου.
2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, η αρχή εξυγίανσης εξαιρεί τα πιστωτικά ιδρύµατα ενυπόθηκης πίστης που χρηµατοδοτούνται από καλυµµένες οµολογίες
και τα οποία δεν επιτρέπεται να αποδέχονται καταθέσεις, από την υποχρέωση της τήρησης, ανά πάσα στιγµή, της ελάχιστης απαίτησης ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιµων υποχρεώσεων, δεδοµένου ότι:
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α) τα ιδρύµατα αυτά εκκαθαρίζονται µέσω των συνήθων διαδικασιών αφερεγγυότητας ή εξυγιαίνονται µέσω
των διαδικασιών των άρθρων 38, 40 ή 42, και
β) οι ανωτέρω συνήθεις διαδικασίες αφερεγγυότητας,
ή άλλες διαδικασίες, εξασφαλίζουν ότι οι πιστωτές των
εν λόγω ιδρυµάτων, συµπεριλαµβανοµένων κατά περίπτωση όσων κατέχουν καλυµµένες οµολογίες, υφίστανται ζηµίες κατά τρόπο που ανταποκρίνεται στους στόχους της εξυγίανσης.
3. Οι επιλέξιµες υποχρεώσεις περιέχονται στο ποσό
των ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιµων υποχρεώσεων που
αναφέρεται στην παράγραφο 1 µόνον εάν πληρούνται οι
ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) το µέσο έχει εκδοθεί και καταβληθεί πλήρως,
β) η υποχρέωση δεν οφείλεται στο ίδιο το ίδρυµα, δεν
εξασφαλίζεται ούτε αποτελεί αντικείµενο εγγύησης από
το ίδιο το ίδρυµα,
γ) η αγορά του µέσου δεν χρηµατοδοτήθηκε άµεσα ή
έµµεσα από το ίδρυµα,
δ) η υποχρέωση έχει εναποµένουσα ληκτότητα τουλάχιστον ενός έτους,
ε) η υποχρέωση δεν προέρχεται από παράγωγο µέσο,
στ) η υποχρέωση δεν προκύπτει από κατάθεση η οποία
τυγχάνει προνοµιακής κατάταξης σύµφωνα µε το άρθρο
103.
Για τους σκοπούς της περίπτωσης δ΄ όταν µια υποχρέωση παρέχει στον κάτοχό της το δικαίωµα πρόωρης εξόφλησης ως λήξη της εν λόγω υποχρέωσης θεωρείται η
ηµέρα κατά την οποία ασκείται το δικαίωµα αυτό.
4. Όταν µια υποχρέωση διέπεται από το δίκαιο τρίτης
χώρας, η αρχή εξυγίανσης µπορεί να απαιτήσει από το ίδρυµα να τεκµηριώσει ότι οποιαδήποτε απόφαση αρχής
εξυγίανσης σχετικά µε την αποµείωση ή µετατροπή της
εν λόγω υποχρέωσης θα εκτελεστεί σύµφωνα µε το δίκαιο της εν λόγω τρίτης χώρας, λαµβάνοντας υπόψη
τους όρους της σύµβασης που διέπει την υποχρέωση,
τις διεθνείς συµφωνίες περί αναγνώρισης των διαδικασιών εξυγίανσης και άλλα συναφή θέµατα. Αν η αρχή εξυγίανσης κρίνει ότι η απόφαση δεν θα παρήγαγε αποτέλεσµα υπό το δίκαιο της εν λόγω τρίτης χώρας, η υποχρέωση δεν συνυπολογίζεται για την ελάχιστη απαίτηση
ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιµων υποχρεώσεων.
5. Η ελάχιστη απαίτηση ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιµων υποχρεώσεων κάθε ιδρύµατος, δυνάµει της παραγράφου 1, καθορίζεται από την αρχή εξυγίανσης, κατόπιν διαβούλευσης µε την αρµόδια αρχή, τουλάχιστον µε
βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
α) την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι το ίδρυµα µπορεί να
εξυγιανθεί µέσω της εφαρµογής των µέτρων εξυγίανσης, συµπεριλαµβανοµένου, όπου ενδείκνυται, της αναδιάρθρωσης παθητικού, κατά τρόπο που να ανταποκρίνεται στους στόχους εξυγίανσης,
β) την ανάγκη να διασφαλιστεί, σε ενδεδειγµένες περιπτώσεις, ότι το ίδρυµα διαθέτει επαρκείς επιλέξιµες υποχρεώσεις ώστε να εξασφαλίζεται ότι, σε περίπτωση εφαρµογής της αναδιάρθρωσης παθητικού, οι ζηµίες µπορούν να απορροφηθούν και ο δείκτης κεφαλαίου κοινών
µετοχών της Κατηγορίας 1 του ιδρύµατος µπορεί να αποκατασταθεί στο αναγκαίο επίπεδο προκειµένου το ίδρυµα να συνεχίζει να πληροί τις προϋποθέσεις απόκτησης της άδειας λειτουργίας, να συνεχίσει να ασκεί τις
δραστηριότητες για τις οποίες έχει λάβει άδεια βάσει
του ν. 4261/2014 ή του ν. 3606/2007 και να διατηρηθεί επαρκής εµπιστοσύνη της αγοράς στο ίδρυµα ή την οντό-

τητα,
γ) την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι, άν το σχέδιο εξυγίανσης προβλέπει τη δυνατότητα εξαίρεσης ορισµένων
κατηγοριών επιλέξιµων υποχρεώσεων από την εφαρµογή της αναδιάρθρωσης παθητικού δυνάµει της παραγράφου 5 του άρθρου 44 ή τη δυνατότητα πλήρους µεταβίβασης ορισµένων κατηγοριών επιλέξιµων υποχρεώσεων
σε αποδέκτη στο πλαίσιο µερικής µεταβίβασης, το ίδρυµα διαθέτει επαρκείς λοιπές επιλέξιµες υποχρεώσεις ώστε να διασφαλίζεται ότι οι ζηµίες µπορούν να απορροφηθούν και ότι ο δείκτης κεφαλαίου κοινών µετοχών της
Κατηγορίας 1 του ιδρύµατος µπορεί να αποκατασταθεί
στο αναγκαίο επίπεδο προκειµένου το ίδρυµα να συνεχίζει να πληροί τις προϋποθέσεις απόκτησης της άδειας
λειτουργίας και να συνεχίσει να ασκεί τις δραστηριότητες για τις οποίες έχει λάβει άδεια βάσει του
ν. 4261/2014 ή του ν. 3606/2007,
δ) το µέγεθος, το επιχειρηµατικό µοντέλο, το µοντέλο
χρηµατοδότησης και το προφίλ κινδύνου του ιδρύµατος,
ε) το βαθµό στον οποίο θα µπορούσε να συνεισφέρει
στη χρηµατοδότηση της εξυγίανσης το Σκέλος Κάλυψης
Καταθέσεων του Τ.Ε.Κ.Ε., σύµφωνα µε το άρθρο 104,
στ) το βαθµό στον οποίο η αφερεγγυότητα του ιδρύµατος θα µπορούσε να έχει δυσµενείς επιπτώσεις στη
χρηµατοπιστωτική σταθερότητα, µεταξύ άλλων, εξαιτίας
της µετάδοσης κινδύνων σε άλλα ιδρύµατα, λόγω της
διασύνδεσής του µε αυτά ή µε το υπόλοιπο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα.
6. Τα ιδρύµατα συµµορφώνονται µε τις ελάχιστες απαιτήσεις που προβλέπονται στο παρόν άρθρο σε ατοµική βάση. Η αρχή εξυγίανσης µπορεί, κατόπιν διαβούλευσης µε την αρµόδια αρχή, να αποφασίσει να εφαρµόσει
την ελάχιστη απαίτηση που προβλέπεται στο παρόν άρθρο σε οντότητα του άρθρου 1 παράγραφος 1 στοιχείο
β, γ΄ ή δ΄.
7. Επιπροσθέτως προς την παράγραφο 6, οι µητρικές
επιχειρήσεις της ΕΕ πληρούν σε ενοποιηµένη βάση τις
ελάχιστες απαιτήσεις που προβλέπονται στο παρόν άρθρο.
Η ελάχιστη απαίτηση για ίδια κεφάλαια και επιλέξιµες
υποχρεώσεις σε ενοποιηµένο επίπεδο µιας µητρικής επιχείρησης της ΕΕ καθορίζεται από την αρχή εξυγίανσης
σε επίπεδο οµίλου, µετά από διαβούλευση µε την αρχή
ενοποιηµένης εποπτείας, σύµφωνα µε την παράγραφο
8, τουλάχιστον επί τη βάσει των κριτηρίων που θεσπίζονται στην παράγραφο 5 και λαµβανοµένου υπόψη κατά
πόσον οι θυγατρικές του οµίλου σε τρίτες χώρες πρόκειται να εξυγιανθούν χωριστά σύµφωνα µε το σχέδιο εξυγίανσης.
8. Η αρχή εξυγίανσης σε επίπεδο οµίλου και οι αρχές
εξυγίανσης που είναι αρµόδιες για τις θυγατρικές σε ατοµική βάση καταβάλλουν κάθε προσπάθεια προκειµένου να ληφθεί κοινή απόφαση σχετικά µε το ύψος της ελάχιστης απαίτησης που εφαρµόζεται σε ενοποιηµένο επίπεδο.
Η κοινή απόφαση είναι επαρκώς αιτιολογηµένη και
διαβιβάζεται στη µητρική επιχείρηση της ΕΕ από την αρχή εξυγίανσης σε επίπεδο οµίλου.
Ελλείψει κοινής απόφασης εντός τεσσάρων µηνών, η
αρχή εξυγίανσης σε επίπεδο οµίλου λαµβάνει απόφαση
για την ελάχιστη απαίτηση που εφαρµόζεται σε ενοποιηµένο επίπεδο, αφού συνεκτιµήσει δεόντως την αξιολόγηση των θυγατρικών που πραγµατοποιείται από τις εµπλεκόµενες αρχές εξυγίανσης.

679
Εάν, κατά το τέλος της τετράµηνης περιόδου, οποιαδήποτε από τις σχετικές αρχές εξυγίανσης έχει παραπέµψει το ζήτηµα στην Ε.Α.Τ. σύµφωνα µε το άρθρο 19
του Κανονισµού (EE) αριθµ. 1093/2010, η αρχή εξυγίανσης σε επίπεδο οµίλου αναβάλλει την απόφασή της και
αναµένει την απόφαση της Ε.Α.Τ. βάση της παραγράφου
3 του άρθρου 19 του εν λόγω Κανονισµού, σύµφωνα µε
την οποία θα λάβει και την τελική της απόφαση. Η περίοδος των τεσσάρων µηνών θεωρείται ως περίοδος συµβιβασµού κατά την έννοια του εν λόγω Κανονισµού. Το ζήτηµα δεν µπορεί να παραπεµφθεί στην Ε.Α.Τ. µετά τη
λήξη της τετράµηνης περιόδου ή έπειτα από τη λήψη
κοινής απόφασης. Ελλείψει απόφασης της Ε.Α.Τ. εντός
ενός µηνός, εφαρµόζεται η απόφαση της αρχής εξυγίανσης σε επίπεδο οµίλου.
Η κοινή απόφαση και, ελλείψει κοινής απόφασης, η απόφαση που λαµβάνεται από την αρχή εξυγίανσης σε επίπεδο οµίλου είναι δεσµευτική για τις αρχές εξυγίανσης των εµπλεκόµενων κρατών - µελών.
Η κοινή απόφαση και κάθε απόφαση που λαµβάνεται
ελλείψει κοινής απόφασης επανεξετάζεται και, όπου απαιτείται, επικαιροποιείται σε τακτική βάση.
9. Η αρχή εξυγίανσης ορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις
που ισχύουν για τις θυγατρικές του οµίλου σε ατοµική
βάση. Οι εν λόγω ελάχιστες απαιτήσεις ορίζονται σε επίπεδο κατάλληλο για κάθε θυγατρική, λαµβάνοντας υπόψη:
α) τα κριτήρια της παραγράφου 5, ιδίως δε το µέγεθος,
το επιχειρηµατικό µοντέλο και το προφίλ κινδύνου της
θυγατρικής, περιλαµβανοµένων των ιδίων κεφαλαίων
της και
β) την απαίτηση σε ενοποιηµένο επίπεδο που έχει οριστεί για τον όµιλο σύµφωνα µε την παράγραφο 8.
Η αρχή εξυγίανσης σε επίπεδο οµίλου και οι αρχές εξυγίανσης που είναι αρµόδιες για τις θυγατρικές σε ατοµική βάση καταβάλλουν κάθε προσπάθεια προκειµένου
να ληφθεί κοινή απόφαση σχετικά µε το επίπεδο της ελάχιστης απαίτησης που ισχύει για κάθε αντίστοιχη θυγατρική σε ατοµικό επίπεδο.
Η κοινή απόφαση είναι πλήρως αιτιολογηµένη και κοινοποιείται στις θυγατρικές και στο µητρικό ίδρυµα εγκατεστηµένο στην ΕΕ από τις αρχές εξυγίανσης των θυγατρικών και από την αρχή εξυγίανσης σε επίπεδο οµίλου
αντιστοίχως.
Ελλείψει κοινής απόφασης από τις αρχές εξυγίανσης
εντός τεσσάρων µηνών εφαρµόζονται αναλόγως το τέταρτο, πέµπτο και έκτο εδάφιο της παραγράφου 8.
10. Η αρχή εξυγίανσης σε επίπεδο οµίλου µπορεί να απαλλάξει εξ ολοκλήρου από την εφαρµογή της µεµονωµένης ελάχιστης απαίτησης ένα µητρικό ίδρυµα εγκατεστηµένο στην ΕΕ, όταν:
α) αυτό συµµορφώνεται σε ενοποιηµένη βάση µε την
ελάχιστη απαίτηση της παραγράφου 7, και
β) η αρµόδια αρχή του το έχει απαλλάξει πλήρως από
την τήρηση των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων σε ατοµική
βάση σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 7 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013.
11. Η αρχή εξυγίανσης µιας θυγατρικής µπορεί να απαλλάξει πλήρως από την εφαρµογή της παραγράφου 6
µια θυγατρική όταν:
α) τόσο η θυγατρική όσο και η µητρική επιχείρηση υπόκεινται στην υποχρέωση απόκτησης άδειας λειτουργίας
και την εποπτεία του ίδιου κράτους - µέλους,

β) η θυγατρική περιλαµβάνεται στην εποπτεία σε ενοποιηµένη βάση του ιδρύµατος που είναι η µητρική επιχείρηση,
γ) το ανώτατο ίδρυµα οµίλου στο κράτος - µέλος της
θυγατρικής, όταν είναι διαφορετικό από το εγκατεστηµένο στην ΕΕ µητρικό ίδρυµα, συµµορφώνεται σε υπο ενοποιηµένη βάση µε την ελάχιστη απαίτηση της παραγράφου 6,
δ) δεν υπάρχει κανένα τρέχον ή προβλεπόµενο ουσιώδες πρακτικό ή νοµικό κώλυµα για την άµεση µεταβίβαση ιδίων κεφαλαίων ή την εξόφληση υποχρεώσεων από
τη µητρική επιχείρηση προς όφελος της θυγατρικής,
ε) είτε η µητρική επιχείρηση παρέχει ικανοποιητικές αποδείξεις στην αρµόδια αρχή όσον αφορά τη συνετή διαχείριση της θυγατρικής και έχει δηλώσει, µε τη συγκατάθεση της αρµόδιας αρχής, ότι εγγυάται τις υποχρεώσεις
τις οποίες έχει αναλάβει η θυγατρική, είτε οι κίνδυνοι
της θυγατρικής είναι αµελητέοι,
στ) οι διαδικασίες της µητρικής επιχείρησης όσον αφορά την αξιολόγηση, τη µέτρηση και τον έλεγχο των κινδύνων καλύπτουν τη θυγατρική,
ζ) η µητρική επιχείρηση κατέχει περισσότερο από το
50% των δικαιωµάτων ψήφου που συνδέονται µε µετοχές στο κεφάλαιο της θυγατρικής ή έχει δικαίωµα να διορίζει ή να απολύει την πλειονότητα των µελών του διοικητικού συµβουλίου της θυγατρικής, και
η) η αρµόδια αρχή της θυγατρικής έχει απαλλάξει πλήρως τη θυγατρική από την τήρηση των απαιτήσεων ιδίων
κεφαλαίων σε ατοµική βάση σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 7 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ.
575/2013.
12. Στις αποφάσεις που λαµβάνονται σύµφωνα µε το
παρόν άρθρο µπορεί να προβλέπεται η µερική ικανοποίηση της ελάχιστης απαίτησης ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιµων υποχρεώσεων σε ατοµική βάση, µε τη χρήση συµβατικών µέσων αναδιάρθρωσης παθητικού που περιέχουν όρους ως εξής:
α) ότι, όταν η αρχή εξυγίανσης αποφασίζει να εφαρµόσει την αναδιάρθρωση παθητικού για ένα ίδρυµα, το µέσο αυτό αποµειώνεται ή µετατρέπεται στον απαιτούµενο
βαθµό πριν από την αποµείωση ή τη µετατροπή άλλων επιλέξιµων υποχρεώσεων, και
β) ότι υπόκειται σε δεσµευτική συµφωνία µειωµένης εξασφάλισης, δυνάµει της οποίας, στην περίπτωση της
συνήθους διαδικασίας αφερεγγυότητας, έπεται σε προτεραιότητα των άλλων επιλέξιµων υποχρεώσεων, και
δεν µπορεί να αποπληρωθεί προτού διευθετηθούν οι άλλες επιλέξιµες υποχρεώσεις που εκκρεµούν εκείνη τη
στιγµή.
13. Η αρχή εξυγίανσης, κατόπιν συντονισµού µε την
αρµόδια αρχή, επιβάλλει και επιβεβαιώνει την τήρηση από τα ιδρύµατα της ελάχιστης απαίτησης ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιµων υποχρεώσεων που προβλέπεται στην
παράγραφο 1 και, όπου απαιτείται, της απαίτησης της
παραγράφου 12, λαµβάνει δε κάθε απόφαση σύµφωνα
µε το παρόν άρθρο παράλληλα µε την κατάρτιση και αναπροσαρµογή των σχεδίων εξυγίανσης.
14. Η αρχή εξυγίανσης, κατόπιν συντονισµού µε την
αρµόδια αρχή, ενηµερώνει την Ε.Α.Τ. σχετικά µε την ελάχιστη απαίτηση ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιµων υποχρεώσεων, και, όπου απαιτείται, σχετικά µε την απαίτηση της παραγράφου 12, οι οποίες έχουν οριστεί για κάθε
ίδρυµα που τελεί υπό τη δικαιοδοσία της.
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Άρθρο 46
Εκτίµηση του ποσού
(άρθρο 46 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ)
1. Κατά την εφαρµογή της αναδιάρθρωσης παθητικού,
η αρχή εξυγίανσης αξιολογεί βάσει της αποτίµησης που
προβλέπεται στο άρθρο 36 σωρευτικά τα ακόλουθα:
α) κατά περίπτωση, το ποσό κατά το οποίο πρέπει να
αποµειωθούν οι επιλέξιµες υποχρεώσεις προκειµένου
να διασφαλιστεί ότι η διαφορά αξίας των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού του υπό εξυγίανση ιδρύµατος
είναι ίση µε το µηδέν, και
β) κατά περίπτωση, το ποσό κατά το οποίο οι επιλέξιµες υποχρεώσεις πρέπει να µετατραπούν σε µετοχές ή
άλλου είδους κεφαλαιακά µέσα προκειµένου να αποκατασταθεί ο δείκτης κεφαλαίου κοινών µετοχών της Κατηγορίας 1 είτε του υπό εξυγίανση ιδρύµατος είτε του
µεταβατικού ιδρύµατος.
2. Με την αξιολόγηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 προσδιορίζεται το ποσό κατά το οποίο χρειάζεται
να αποµειωθούν ή να µετατραπούν οι επιλέξιµες υποχρεώσεις, προκειµένου να αποκατασταθεί ο δείκτης κεφαλαίου κοινών µετοχών της κατηγορίας 1 του υπό εξυγίανση ιδρύµατος ή, να καθοριστεί, κατά περίπτωση, ο
εν λόγω δείκτης για το µεταβατικό ίδρυµα, λαµβάνοντας
υπόψη τη συνεισφορά του Ταµείου Εξυγίανσης σύµφωνα µε την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου
96, τη διατήρηση της εµπιστοσύνης της αγοράς στο υπό
εξυγίανση ή το µεταβατικό ίδρυµα και την παροχή της
δυνατότητας σε αυτό να εξακολουθήσει να πληροί τις
προϋποθέσεις της άδειας λειτουργίας και να συνεχίσει
την άσκηση των δραστηριοτήτων για τις οποίες έχει λάβει άδεια µε βάση το ν. 4261/2014 ή το ν. 3606/2007 τουλάχιστον για ένα έτος
Αν η αρχή εξυγίανσης προτίθεται να χρησιµοποιήσει
το διαχωρισµό περιουσιακών στοιχείων του άρθρου 42,
για τον υπολογισµό του ποσού κατά το οποίο χρειάζεται
να µειωθούν οι επιλέξιµες υποχρεώσεις λαµβάνει δεόντως υπόψη µια συντηρητική εκτίµηση των κεφαλαιακών
αναγκών της εταιρείας διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων.
3. Εφόσον τα σχετικά κεφαλαιακά µέσα έχουν αποµειωθεί σύµφωνα µε τα άρθρα 59 έως 62 και έχει εφαρµοστεί η αναδιάρθρωση παθητικού σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 43, και το επίπεδο αποµείωσης, το
οποίο βασίζεται στην προσωρινή αποτίµηση του άρθρου
36, υπερβαίνει τις απαιτήσεις που καθορίστηκαν µε την
οριστική αποτίµηση της παραγράφου 9 του άρθρου 36, η
αρχή εξυγίανσης τροποποιεί τις αποφάσεις της περί αποµείωσης ή µετατροπής των σχετικών κεφαλαιακών
µέσων και περί αναδιάρθρωσης παθητικού, εάν και στο
µέτρο που η τροποποίηση είναι αναγκαία, ώστε οι αποφάσεις να συνάδουν µε την οριστική αποτίµηση. Η τροποποίηση αυτή µπορεί να συνίσταται σε περιορισµό του
ποσού, κατά το οποίο οι µετοχές ή άλλοι τίτλοι ιδιοκτησίας ή σχετικά κεφαλαιακά µέσα ή επιλέξιµες υποχρεώσεις αποµειώνονται ή µετατρέπονται, ή σε αναπροσαρµογή του συντελεστή µετατροπής µε την έννοια του άρθρου 50.
4. Η αρχή εξυγίανσης διασφαλίζει ότι η αξιολόγηση
και η αποτίµηση βασίζονται σε όσο το δυνατόν πιο πρόσφατες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά µε τα στοιχεία
του ενεργητικού και τις υποχρεώσεις του υπό εξυγίανση
ιδρύµατος.

Άρθρο 47
Μεταχείριση των µετόχων σε περιπτώσεις
αναδιάρθρωσης παθητικού ή αποµείωσης
ή µετατροπής κεφαλαιακών µέσων
(άρθρο 47 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ)
1. Κατά την εφαρµογή της αναδιάρθρωσης παθητικού
σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 43 ή την αποµείωση ή µετατροπή κεφαλαιακών µέσων σύµφωνα µε
το άρθρο 59, η αρχή εξυγίανσης προβαίνει έναντι των
µετόχων και των κατόχων άλλων τίτλων ιδιοκτησίας σε
µία ή και στις δύο από τις ακόλουθες ενέργειες:
α) ακυρώνει τις υφιστάµενες µετοχές ή τους άλλους
τίτλους ιδιοκτησίας ή τα µεταβιβάζει σε πιστωτές που έχουν υποστεί την αναδιάρθρωση παθητικού,
β) υπό την προϋπόθεση ότι, βάσει της αποτίµησης που
διενεργήθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 36, το υπό εξυγίανση ίδρυµα έχει θετική καθαρή θέση, αποµειώνουν το ποσοστό συµµετοχής (dilution) των υφιστάµενων µετόχων
και κατόχων άλλων τίτλων ιδιοκτησίας µέσω της µετατροπής σε µετοχές ή άλλους τίτλους ιδιοκτησίας:
αα) των σχετικών κεφαλαιακών µέσων που έχουν εκδοθεί από το ίδρυµα, βάσει της εξουσίας της παραγράφου 9 του άρθρου 59, ή
ββ) των επιλέξιµων υποχρεώσεων που έχει εκδώσει το
υπό εξυγίανση ίδρυµα, σύµφωνα µε την εξουσία της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 63.
Όσον αφορά την περίπτωση β΄ ανωτέρω, η µετατροπή
γίνεται µε συντελεστή που αποµειώνει σηµαντικά το ποσοστό συµµετοχής (dilution) των υφιστάµενων µετόχων
ή κατόχων άλλων τίτλων ιδιοκτησίας.
2. Τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 1 εφαρµόζονται
επίσης έναντι των µετόχων και των κατόχων άλλων τίτλων ιδιοκτησίας σε περίπτωση που οι εν λόγω µετοχές ή
οι άλλοι σχετικοί τίτλοι ιδιοκτησίας εκδόθηκαν ή εκχωρήθηκαν υπό τις ακόλουθες περιστάσεις:
α) κατόπιν της µετατροπής χρεωστικών τίτλων σε µετοχές ή άλλους τίτλους ιδιοκτησίας, σύµφωνα µε τις
συµβατικές ρήτρες των αρχικών χρεωστικών τίτλων σε
περίπτωση γεγονότος που προηγήθηκε ή επήλθε ταυτοχρόνως µε την αξιολόγηση της αρχής εξυγίανσης ότι το
ίδρυµα ή η οντότητα που αναφέρεται στις περιπτώσεις β,
γ΄ ή δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 πληροί τις προϋποθέσεις της διαδικασίας εξυγίανσης,·
β) κατόπιν της µετατροπής των σχετικών κεφαλαιακών µέσων σε µέσα κεφαλαίου κοινών µετοχών της Κατηγορίας 1 σύµφωνα µε το άρθρο 60.
3. Η αρχή εξυγίανσης όταν εξετάζει σε ποια ενέργεια
θα προβεί σύµφωνα µε την παράγραφο 1 λαµβάνει υπόψη:
α) την αποτίµηση που διενεργήθηκε σύµφωνα µε το
άρθρο 36,
β) τα ποσά κατά τα οποία εκτίµησε ότι πρέπει να αποµειωθούν ή να µετατραπούν, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 60, τα στοιχεία κεφαλαίου κοινών µετοχών της Κατηγορίας 1 και τα σχετικά κεφαλαιακά µέσα,
γ) το συνολικό ποσό που προέκυψε από την αξιολόγηση του άρθρου 46.
4. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων των άρθρων 23 έως 26 του ν. 4261/2014, του άρθρου 27 του ν. 4261/2014
για την απαίτηση κοινοποίησης, της παράγραφου 3 του
άρθρου 10, των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 11, των
άρθρων 12 και 13 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ, καθώς και α-
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πό την απαίτηση κοινοποίησης της παραγράφου 3 του
άρθρου 11 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ, σε περίπτωση που η
εφαρµογή της αναδιάρθρωσης παθητικού ή η µετατροπή
κεφαλαιακών µέσων θα κατέληγε σε απόκτηση ή αύξηση
ειδικής συµµετοχής σε ίδρυµα σύµφωνα µε την παρ 1
του άρθρου 23 του ν. 4261/2014 ή την παράγραφο 1 του
άρθρου 11 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ, η αρµόδια αρχή
πραγµατοποιεί εγκαίρως την αξιολόγηση που προβλέπεται στα εν λόγω άρθρα, κατά τρόπο που δεν καθυστερεί
την εφαρµογή της αναδιάρθρωσης παθητικού ή τη µετατροπή των κεφαλαιακών µέσων και δεν εµποδίζει τις ενέργειες εξυγίανσης να επιτύχουν τους σχετικούς στόχους εξυγίανσης.
5. Αν η αρµόδια αρχή του εν λόγω ιδρύµατος δεν έχει
ολοκληρώσει την αξιολόγηση της παραγράφου 4, κατά
την ηµεροµηνία εφαρµογής της αναδιάρθρωσης παθητικού ή της µετατροπής των κεφαλαιακών µέσων, η παράγραφος 9 του άρθρου 38 εφαρµόζεται σε κάθε απόκτηση
ή αύξηση ειδικής συµµετοχής που προκύπτει από την εφαρµογή της αναδιάρθρωσης παθητικού ή τη µετατροπή
κεφαλαιακών µέσων.
Άρθρο 48
Αποτέλεσµα των ενεργειών της αποµείωσης
και της µετατροπής σε περίπτωση
αναδιάρθρωσης παθητικού
(άρθρο 48 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ)
1. Η αρχή εξυγίανσης όταν εφαρµόζει την αναδιάρθρωση παθητικού ασκεί τις εξουσίες αποµείωσης και µετατροπής, µε την επιφύλαξη ενδεχόµενων εξαιρέσεων
δυνάµει των παραγράφων 2 εως 5 του άρθρου 44, τηρώντας τα ακόλουθα:
α) µειώνει τα στοιχεία κεφαλαίου κοινών µετοχών της
Κατηγορίας 1 σύµφωνα µε την περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 60,
β) εφόσον η συνολική µείωση σύµφωνα µε την περίπτωση α) ανωτέρω είναι µικρότερη από το άθροισµα των
ποσών που αναφέρονται στις περιπτώσεις β΄ και γ΄ της
παραγράφου 3 του άρθρου 47 µειώνει την αξία των πρόσθετων µέσων της κατηγορίας 1 στο βαθµό που απαιτείται και είναι δυνατόν,
γ) εφόσον η συνολική µείωση σύµφωνα µε τις περιπτώσεις α΄ και β΄ ανωτέρω είναι µικρότερη από το άθροισµα των ποσών που αναφέρονται στις περιπτώσεις
β΄ και γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 47 µειώνει την
αξία των µέσων της Κατηγορίας 2 στο βαθµό που απαιτείται και είναι δυνατόν,
δ) εφόσον η συνολική µείωση των µετοχών ή άλλων
τίτλων ιδιοκτησίας και σχετικών κεφαλαιακών µέσων
σύµφωνα µε τις περιπτώσεις α΄, β΄ και γ΄ ανωτέρω είναι
µικρότερη από το άθροισµα των ποσών που αναφέρονται
στις περιπτώσεις β΄ και γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 47 µειώνει στο βαθµό που απαιτείται την αξία των
υποχρεώσεων µειωµένης εξασφάλισης που δεν είναι αποδεκτές ως πρόσθετα µέσα της Κατηγορίας 1 ή της Κατηγορίας 2 σύµφωνα µε την ιεράρχηση των απαιτήσεων
στις συνήθεις διαδικασίες αφερεγγυότητας, σε συνδυασµό µε την αποµείωση σύµφωνα µε τις περιπτώσεις α΄,
β΄ και γ΄ ανωτέρω ώστε να προκύψει το άθροισµα των
ποσών που αναφέρονται στις περιπτώσεις β΄ και γ΄ της
παραγράφου 3 του άρθρου 47,
ε) εφόσον η συνολική µείωση των µετοχών ή των άλλων τίτλων ιδιοκτησίας, των σχετικών κεφαλαιακών µέ-

σων και των επιλέξιµων υποχρεώσεων σύµφωνα µε τις
περιπτώσεις α΄ έως δ΄ της παρούσας παραγράφου είναι
µικρότερη από το άθροισµα των ποσών που αναφέρονται
στις περιπτώσεις β΄ και γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 47, η αρχή εξυγίανσης µειώνει στο βαθµό που απαιτείται την αξία ή το οφειλόµενο ανεξόφλητο υπόλοιπο των υπολοίπων επιλέξιµων υποχρεώσεων βάσει της
ιεράρχησης των απαιτήσεων στις συνήθεις διαδικασίες
αφερεγγυότητας, συµπεριλαµβανοµένης της κατάταξης
που προβλέπεται στο άρθρο 103 και σύµφωνα µε το άρθρο 44, σε συνδυασµό µε την αποµείωση σύµφωνα µε
τις περιπτώσεις α΄, β΄, γ΄ και δ΄ της παρούσας παραγράφου, ώστε να προκύψει το άθροισµα των ποσών που
αναφέρονται στις περιπτώσεις β΄ και γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 47.
2. Όταν εφαρµόζει τις εξουσίες αποµείωσης ή µετατροπής, η αρχή εξυγίανσης επιµερίζει τις ζηµίες, οι οποίες αποτυπώνονται στο άθροισµα των ποσών που αναφέρονται στις περιπτώσεις β΄ και γ΄ της παραγράφου 3 του
άρθρου 47, εξίσου µεταξύ των µετοχών ή άλλων τίτλων
ιδιοκτησίας και των επιλέξιµων υποχρεώσεων ιδίας τάξεως, µειώνοντας την αξία ή το οφειλόµενο ανεξόφλητο
υπόλοιπο των εν λόγω µετοχών ή άλλων τίτλων ιδιοκτησίας και των επιλέξιµων υποχρεώσεων στον ίδιο βαθµό
αναλογικά µε την αξία τους όπως προσδιορίζεται κατά
το άρθρο 36, εκτός εάν, επιτρέπεται διαφορετικός επιµερισµός ζηµιών µεταξύ των υποχρεώσεων ιδίας τάξεως
για τις περιπτώσεις που καθορίζονται στην παράγραφο 6
του άρθρου 44. Η παρούσα παράγραφος δεν εµποδίζει
υποχρεώσεις που έχουν εξαιρεθεί από την εφαρµογή
της αναδιάρθρωσης παθητικού σύµφωνα µε τις παραγράφους 2 εως 5 του άρθρου 44 να έχουν ευνοϊκότερη
µεταχείριση από επιλέξιµες υποχρεώσεις ιδίας τάξεως
κατά τις συνήθεις διαδικασίες αφερεγγυότητας.
3. Πριν εφαρµοστεί η µείωση ή η µετατροπή που αναφέρεται στην περίπτωση ε΄ της παραγράφου 1, η αρχή
εξυγίανσης µετατρέπει ή µειώνει την αξία των µέσων
που αναφέρονται στις περιπτώσεις β΄, γ΄ και δ΄ της παραγράφου 1 όταν τα µέσα αυτά δεν έχουν ήδη µετατραπεί και περιλαµβάνουν τους εξής όρους:
α) ρήτρα που προβλέπει τη µείωση της αξίας του µέσου σε περίπτωση επέλευσης γεγονότος που επηρεάζει
τη χρηµατοοικονοµική κατάσταση, τη φερεγγυότητα ή
τα επίπεδα των ιδίων κεφαλαίων του ιδρύµατος ή της οντότητας που αναφέρεται στις περιπτώσεις β΄, γ΄ ή δ΄
της παραγράφου 1 του άρθρου 1 ή,
β) ρήτρα που προβλέπει τη µετατροπή των µέσων σε
µετοχές ή άλλους τίτλους ιδιοκτησίας σε περίπτωση επέλευσης τέτοιου γεγονότος.
4. Σε περίπτωση που έχει µειωθεί η αξία του µέσου,
αλλά δεν έχει µηδενιστεί, σύµφωνα µε ρήτρες της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3, πριν από την εφαρµογή
της αναδιάρθρωσης παθητικού όπως ορίζεται στην παράγραφο 1, η αρχή εξυγίανσης ασκεί τις εξουσίες αποµείωσης και µετατροπής στο εναποµένον ποσό αυτού
του µέσου, σύµφωνα µε την παράγραφο 1.
5. Κατά τη λήψη απόφασης σχετικά µε την αποµείωση
ή τη µετατροπή των υποχρεώσεων σε µετοχικό κεφάλαιο, η αρχή εξυγίανσης δεν µετατρέπει µία κατηγορία
υποχρεώσεων αν άλλη κατηγορία υποχρεώσεων χαµηλότερης κατάταξης εξακολουθεί κατά το µεγαλύτερο
µέρος της να µην έχει µετατραπεί σε µετοχές ή αποµειωθεί, εκτός αν επιτρέπεται άλλως σύµφωνα µε τις παραγράφους 2 εως 5 του άρθρου 44.
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Άρθρο 49
Παράγωγα
(άρθρο 49 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ)
1. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται όταν η αρχή εξυγίανσης θέτει σε εφαρµογή τις εξουσίες
αποµείωσης και µετατροπής σε υποχρεώσεις που προκύπτουν από παράγωγα.
2. Η αρχή εξυγίανσης ασκεί τις εξουσίες αποµείωσης
και µετατροπής όσον αφορά υποχρέωση που προκύπτει
από παράγωγο µόνο ταυτόχρονα ή µετά από τον εκκαθαριστικό συµψηφισµό των παραγώγων. Κατά την έναρξη της διαδικασίας εξυγίανσης, η αρχή εξυγίανσης εξουσιοδοτείται να καταγγέλλει ή να προβεί σε εκκαθαριστικό συµψηφισµό κάθε σύµβασης παραγώγου για τον σκοπό αυτό.
Όταν υποχρέωση από παράγωγα εξαιρείται από την εφαρµογή της αναδιάρθρωσης παθητικού δυνάµει της παραγράφου 5 του άρθρου 44, η αρχή εξυγίανσης δεν υποχρεούται να καταγγείλλει ή προβεί σε εκκαθαριστικό
συµψηφισµό της σύµβασης παράγωγου.
3. Όταν συναλλαγές παραγώγων υπόκεινται σε συµφωνία εκκαθαριστικού συµψηφισµού, η αρχή εξυγίανσης
ή ανεξάρτητος εκτιµητής προσδιορίζουν στο πλαίσιο της
αποτίµησης δυνάµει του άρθρου 36 την υποχρέωση που
προκύπτει από τις εν λόγω συναλλαγές µετά από τον εκκαθαριστικό συµψηφισµό σύµφωνα µε τους όρους της
συµφωνίας.
4. Η αρχή εξυγίανσης προσδιορίζει την αξία των υποχρεώσεων που προκύπτουν από παράγωγα σύµφωνα µε:
α) τις κατάλληλες µεθοδολογίες για τον προσδιορισµό
της αξίας των κατηγοριών παραγώγων, συµπεριλαµβανοµένων των συναλλαγών που αποτελούν αντικείµενο
συµφωνιών εκκαθαριστικού συµψηφισµού,
β) τις αρχές για τον προσδιορισµό της χρονικής στιγµής κατά την οποία θα καθοριστεί η αξία µιας θέσης παραγώγων, και
γ) τις κατάλληλες µεθοδολογίες για τη σύγκριση της
αποµείωσης της αξίας από τον εκκαθαριστικό συµψηφισµό των παραγώγων και την εφαρµογή της αναδιάρθρωσης παθητικού, µε τις απώλειες που θα υφίσταντο τα παράγωγα µόνο στη περίπτωση της αναδιάρθρωσης παθητικού.
Οι ανωτέρω µεθοδολογίες και οι αρχές καθορίζονται
σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 49 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ.
Άρθρο 50
Συντελεστής µετατροπής του χρέους
σε µετοχικό κεφάλαιο
(άρθρο 50 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ)
1. Η αρχή εξυγίανσης, όταν ασκεί τις εξουσίες που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 59 και στην περίπτωση στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 63, µπορεί
να εφαρµόζει διαφορετικό συντελεστή µετατροπής στις
διάφορες κατηγορίες κεφαλαιακών µέσων και υποχρεώσεων σύµφωνα µε µία ή και αµφότερες τις αρχές που καθορίζονται στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου.
2. Ο συντελεστής µετατροπής υπολογίζεται έτσι, ώστε να διασφαλίζεται κατάλληλη αποζηµίωση του θιγόµενου πιστωτή για οποιαδήποτε ζηµία υφίσταται λόγω
της άσκησης της εξουσίας αποµείωσης και µετατροπής.

3. Όταν εφαρµόζονται διαφορετικοί συντελεστές µετατροπής σύµφωνα µε την παράγραφο 1, ο συντελεστής
µετατροπής που εφαρµόζεται στις υποχρεώσεις κατώτερης τάξης κατά το πτωχευτικό δίκαιο είναι χαµηλότερος
από το συντελεστή που εφαρµόζεται στις υποχρεώσεις
υψηλότερης τάξης.
Άρθρο 51
Μέτρα ανάκαµψης και αναδιοργάνωσης
που συνοδεύουν την αναδιάρθρωση παθητικού
(Άρθρο 51 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ)
Όταν η αρχή εξυγίανσης εφαρµόζει την αναδιάρθρωση παθητικού προκειµένου να γίνει ανακεφαλαιοποίηση
ενός ιδρύµατος ή µίας οντότητας των περιπτώσεων β΄,
γ΄ ή δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1, σύµφωνα µε
την περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 43,
διασφαλίζεται η κατάρτιση και η εφαρµογή σχεδίου αναδιοργάνωσης σύµφωνα µε το άρθρο 52 για το εν λόγω ίδρυµα ή την εν λόγω οντότητα. Προς τον σκοπό αυτόν η
αρχή εξυγίανσης µπορεί να διορίζει πρόσωπο ή πρόσωπα σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 72, µε
στόχο την κατάρτιση και την εφαρµογή του σχεδίου αναδιοργάνωσης, όπως απαιτείται βάσει του άρθρου 52.
Άρθρο 52
Σχέδιο αναδιοργάνωσης
(άρθρο 52 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ)
1. Εντός ενός µηνός από την εφαρµογή της αναδιάρθρωσης παθητικού σε ίδρυµα ή οντότητα των περιπτώσεων β΄, γ΄ ή δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 σύµφωνα µε την περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 43, το διοικητικό συµβούλιο ή το πρόσωπο ή τα
πρόσωπα που διορίζονται σύµφωνα µε την παράγραφο 1
του άρθρου 72 υποχρεούνται να καταρτίζουν και να υποβάλουν στην αρχή εξυγίανσης σχέδιο αναδιοργάνωσης
το οποίο να πληροί τις απαιτήσεις των παραγράφων 4
και 5. Σε περίπτωση όπου εφαρµόζονται οι κανόνες της
ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, το σχέδιο αναδιοργάνωσης πρέπει να είναι συµβατό µε το σχέδιο αναδιάρθρωσης το οποίο απαιτείται να υποβάλει το ίδρυµα ή οντότητα των περιπτώσεων β΄, γ΄ ή δ΄ της παραγράφου 1 του
άρθρου 1 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή βάσει αυτού του
πλαισίου.
2. Όταν η αναδιάρθρωση παθητικού που αναφέρεται
στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 43 εφαρµόζεται σε δύο ή περισσότερα µέλη οµίλου, το σχέδιο αναδιοργάνωσης καταρτίζεται από το µητρικό ίδρυµα εγκατεστηµένο στην ΕΕ, καλύπτει όλα τα ιδρύµατα
του οµίλου σύµφωνα µε τα άρθρα 7 και 8, και υποβάλλεται στην αρχή εξυγίανσης σε επίπεδο οµίλου. Η αρχή εξυγίανσης σε επίπεδο οµίλου διαβιβάζει το σχέδιο στις
άλλες αρµόδιες αρχές εξυγίανσης και στην Ε.Α.Τ..
3. Σε εξαιρετικές περιστάσεις και εφόσον απαιτείται
για την επίτευξη των στόχων της εξυγίανσης, η αρχή εξυγίανσης µπορεί να παρατείνει την προθεσµία που αναφέρεται στην παράγραφο 1 κατά δύο µήνες το ανώτερο
από την εφαρµογή της αναδιάρθρωσης παθητικού. Όταν
οι κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων της ΕΕ προβλέπουν την κοινοποίηση του σχεδίου αναδιοργάνωσης, η
αρχή εξυγίανσης µπορεί να παρατείνει την προθεσµία
της παραγράφου 1 κατά δύο µήνες το ανώτερο µετά την
εφαρµογή της αναδιάρθρωσης παθητικού ή µέχρι την
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προθεσµία που ορίζεται από τους κανόνες της ΕΕ για τις
κρατικές ενισχύσεις, εφαρµόζοντας την προθεσµία που
λήγει νωρίτερα.
4. Στο σχέδιο αναδιοργάνωσης καθορίζονται τα µέτρα
που αποσκοπούν στην αποκατάσταση της µακροπρόθεσµης βιωσιµότητας του ιδρύµατος ή της οντότητας που
αναφέρεται στις περιπτώσεις β΄, γ΄ ή δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 ή τµηµάτων των δραστηριοτήτων
τους, εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος.
Το σχέδιο αναδιοργάνωσης λαµβάνει υπόψη, µεταξύ
άλλων, την παρούσα κατάσταση και τις µελλοντικές προοπτικές της χρηµατοπιστωτικής αγοράς, αντικατοπτρίζοντας εκτιµήσεις µε βάση ευνοϊκές και δυσµενείς παραδοχές, συµπεριλαµβανοµένου συνδυασµού γεγονότων,
που επιτρέπουν τον προσδιορισµό των κυριότερων ευάλωτων σηµείων του ιδρύµατος. Οι παραδοχές συγκρίνονται µε τα κατάλληλα κριτήρια αναφοράς του χρηµατοοικονοµικού τοµέα.
5. Το σχέδιο αναδιοργάνωσης περιέχει τουλάχιστον
τα ακόλουθα στοιχεία:
α) το λεπτοµερή προσδιορισµό των παραγόντων και
των προβληµάτων που προκάλεσαν την αφερεγγυότητα
ή επαπειλούµενη αφερεγγυότητα του ιδρύµατος ή της οντότητας που αναφέρεται στις περιπτώσεις β΄, γ΄ ή δ΄
της παραγράφου 1 του άρθρου 1, και τις περιστάσεις
που οδήγησαν στις δυσχέρειες αυτές,
β) την περιγραφή των µέτρων τα οποία πρόκειται να
ληφθούν µε σκοπό την αποκατάσταση της µακροπρόθεσµης βιωσιµότητας του ιδρύµατος ή της οντότητας που
αναφέρεται στις περιπτώσεις β΄, γ΄ ή δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1, και
γ) το χρονοδιάγραµµα εφαρµογής των εν λόγω µέτρων.
6. Τα µέτρα που αποσκοπούν στην αποκατάσταση της
µακροπρόθεσµης βιωσιµότητας του ιδρύµατος ή της οντότητας που αναφέρεται στις περιπτώσεις β΄, γ΄ ή δ΄
της παραγράφου 1 του άρθρου 1 µπορούν να περιέχουν:
α) την αναδιοργάνωση των δραστηριοτήτων του ιδρύµατος ή της οντότητας που αναφέρεται στις περιπτώσεις β΄, γ΄ ή δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1,
β) τις τροποποιήσεις στα λειτουργικά συστήµατα και
στις εσωτερικές υποδοµές του ιδρύµατος,
γ) την απόσυρσή του από ζηµιογόνες δραστηριότητες,
δ) την αναδιάρθρωση των υφιστάµενων δραστηριοτήτων που µπορούν να καταστούν ανταγωνιστικές, και
ε) την πώληση περιουσιακών στοιχείων ή επιχειρηµατικών τοµέων.
7. Εντός ενός µηνός από την ηµεροµηνία υποβολής
του σχεδίου αναδιοργάνωσης, η αρχή εξυγίανσης αξιολογεί την πιθανότητα, µε την εφαρµογή του σχεδίου, να
αποκατασταθεί η µακροπρόθεσµη βιωσιµότητα του ιδρύµατος ή της οντότητας που αναφέρεται στις περιπτώσεις β΄, γ΄ ή δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1. Η αξιολόγηση ολοκληρώνεται κατόπιν συµφωνίας µε την
αρµόδια αρχή.
Αν η αρχή εξυγίανσης και η αρµόδια αρχή πεισθούν ότι µε το σχέδιο θα επιτευχθεί αυτός ο στόχος, η αρχή εξυγίανσης εγκρίνει το σχέδιο.
8. Αν η αρχή εξυγίανσης δεν πεισθεί ότι µε το σχέδιο
αναδιοργάνωσης θα επιτευχθεί ο στόχος της παραγράφου 7, τότε, σε συµφωνία µε την αρµόδια αρχή, κοινοποιεί στο διοικητικό συµβούλιο ή στο πρόσωπο ή τα πρόσωπα που διορίστηκαν σύµφωνα µε την παράγραφο 1
του άρθρου 72 τα θέµατα που την προβληµατίζουν και α-

παιτεί τροποποίηση του σχεδίου, ώστε να αντιµετωπιστούν τα θέµατα αυτά.
9. Εντός δύο (2) εβδοµάδων από την ηµεροµηνία παραλαβής της κοινοποίησης της παραγράφου 8, το διοικητικό συµβούλιο ή το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που διορίστηκαν σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 72 υποβάλλουν τροποποιηµένο σχέδιο προς έγκριση στην
αρχή εξυγίανσης. Η αρχή εξυγίανσης αξιολογεί κατόπιν
συµφωνίας µε την αρµόδια αρχή το τροποποιηµένο σχέδιο και, εντός µιας (1) εβδοµάδας, γνωστοποιεί στο διοικητικό συµβούλιο ή στο πρόσωπο ή τα πρόσωπα που διορίστηκαν σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 72
αν έχει πεισθεί ότι µε το σχέδιο, όπως τροποποιήθηκε, αντιµετωπίζονται τα προβλήµατα που κοινοποιήθηκαν όπως προβλέπεται ανωτέρω ή αν απαιτούνται περαιτέρω
τροποποιήσεις.
10. Το διοικητικό συµβούλιο ή το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που διορίστηκαν σύµφωνα µε την παράγραφο 1
του άρθρου 72 θέτουν σε εφαρµογή το σχέδιο αναδιοργάνωσης, όπως συµφωνήθηκε από την αρχή εξυγίανσης
και την αρµόδια αρχή, και υποβάλλουν τουλάχιστον ανά
εξάµηνο στην αρχή εξυγίανσης έκθεση σχετικά µε την
πρόοδο της εφαρµογής του σχεδίου.
11. Το διοικητικό συµβούλιο ή το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που διορίστηκαν σύµφωνα µε την παράγραφο 1
του άρθρου 72 αναθεωρούν το σχέδιο, εάν, κατά τη γνώµη της αρχής εξυγίανσης κατόπιν συµφωνίας µε την αρµόδια αρχή, αυτό είναι αναγκαίο για την επίτευξη του
στόχου που καθορίζεται στην παράγραφο 4, και υποβάλλουν την κάθε αναθεώρηση προς έγκριση στην αρχή εξυγίανσης.
Άρθρο 53
Αποτέλεσµα της αναδιάρθρωσης παθητικού
(άρθρο 53 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ)
1. Όταν η αρχή εξυγίανσης εφαρµόζει την αναδιάρθρωση παθητικού, η µείωση της αξίας ή του οφειλόµενου ανεξόφλητου υπόλοιπου, η µετατροπή ή η ακύρωση
παράγουν αποτελέσµατα και είναι αµέσως δεσµευτικές
για το υπό εξυγίανση ίδρυµα και τους θιγόµενους πιστωτές και µετόχους.
2. Η αρχή εξυγίανσης µπορεί να ολοκληρώσει ή να ζητήσει να ολοκληρωθούν οι αναγκαίες διοικητικές ή διαδικαστικές ρυθµίσεις για την αποτελεσµατική εφαρµογή
της αναδιάρθρωσης παθητικού στις οποίες περιέχονται:
α) η τροποποίηση όλων των σχετικών µητρώων,
β) η διαγραφή από τη διαπραγµάτευση µετοχών ή άλλων τίτλων ιδιοκτησίας ή χρεωστικών τίτλων,
γ) η εισαγωγή σε ρυθµιζόµενη αγορά ή η εισαγωγή
προς διαπραγµάτευση νέων µετοχών ή άλλων τίτλων ιδιοκτησίας,
δ) η εκ νέου εισαγωγή σε ρυθµιζόµενη αγορά ή η εκ
νέου εισαγωγή προς διαπραγµάτευση χρεωστικών τίτλων που έχουν αποµειωθεί, χωρίς την υποχρέωση έκδοσης ενηµερωτικού δελτίου, όπως προβλέπεται από το
ν. 3401/2005 (Α΄ 257).
3. Όταν η αρχή εξυγίανσης αποµειώνει µέχρι µηδενισµού την αξία ή το οφειλόµενο ανεξόφλητο υπόλοιπο
µιας υποχρέωσης µέσω της εξουσίας που αναφέρεται
στην περίπτωση ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 63, η
εν λόγω υποχρέωση και οι όποιες υποχρεώσεις ή απαιτήσεις προκύπτουν από αυτήν που δεν είναι δεδουλευµένες κατά τη στιγµή που ασκείται η εξουσία, θεωρείται
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ότι έχουν εξοφληθεί για κάθε σκοπό, και δεν µπορούν να
προβληθούν σε τυχόν µεταγενέστερες δίκες ή διαδικασίες που αφορούν το υπό εξυγίανση ίδρυµα ή κάθε διάδοχη οντότητα σε οποιαδήποτε µεταγενέστερη εκκαθάριση.
4. Όταν µια αρχή εξυγίανσης αποµειώνει µερικώς, αλλά όχι εξ ολοκλήρου, την αρχική αξία ή το ανεξόφλητο
υπόλοιπο µιας υποχρέωσης, µέσω εξουσίας που αναφέρεται στην περίπτωση ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου
63:
α) η υποχρέωση εξοφλείται κατ’ αναλογία του ποσού
της αποµείωσης,
β) το σχετικό µέσο ή συµφωνία που δηµιούργησε την
αρχική υποχρέωση εξακολουθεί να ισχύει ως προς την εναποµένουσα αξία ή το ανεξόφλητο υπόλοιπο της υποχρέωσης, υπό την επιφύλαξη ενδεχόµενης τροποποίησης του ύψους των πληρωτέων τόκων, προκειµένου να
αντικατοπτρίζεται η µείωση της αρχικής αξίας, και οποιαδήποτε περαιτέρω τροποποίησης των όρων που αποφασίζει η αρχή εξυγίανσης στο πλαίσιο της εξουσίας
που αναφέρεται στην περίπτωση ι΄ της παραγράφου 1
του άρθρου 63.
Άρθρο 54
Άρση των διαδικαστικών εµποδίων στην εφαρµογή
της αναδιάρθρωσης παθητικού
(άρθρο 54 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ)
1. Με την επιφύλαξη της περιπτώσεως θ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 63, και εφόσον ληφθεί τέτοια απόφαση από την αρχή εξυγίανσης σύµφωνα µε την παράγραφο 2, στα ιδρύµατα και στις οντότητες που αναφέρονται στις περιπτώσεις β΄, γ΄ ή δ΄ της παραγράφου 1 του
άρθρου 1, πρέπει να είναι σε ισχύ, ανά πάσα στιγµή, απόφαση του αρµόδιου οργάνου τους προς έκδοση σε επαρκές ύψος µέσων κεφαλαίου κοινών µετοχών της Κατηγορίας 1, τελούσα υπό την αναβλητική αίρεση της άσκησης από την αρχή εξυγίανσης των εξουσιών που αναφέρονται στις περιπτώσεις ε΄ και στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 63 έναντι ιδρύµατος ή οντότητας ως
ανωτέρω ή κάποιας από τις θυγατρικές τους, ούτως ώστε, εφόσον η αρχή εξυγίανσης ασκήσει αυτές τις εξουσίες, το εν λόγω ίδρυµα ή η οντότητα να δύναται να εκδώσει επαρκή αριθµό νέων µετοχών ή άλλων τίτλων ιδιοκτησίας για να µπορεί να διενεργηθεί αποτελεσµατικά η µετατροπή των υποχρεώσεων σε µετοχές ή σε άλλους τίτλους ιδιοκτησίας.
2. H αρχή εξυγίανσης αξιολογεί κατά πόσον είναι σκόπιµο να επιβάλει την απαίτηση της παραγράφου 1 στην
περίπτωση συγκεκριµένου ιδρύµατος ή οντότητας που
αναφέρεται στις περιπτώσεις β΄, γ΄ ή δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1, στο πλαίσιο της κατάρτισης και της
αναπροσαρµογής του σχεδίου εξυγίανσης αυτού, έχοντας υπόψη, ιδίως, τις προβλεπόµενες ενέργειες εξυγίανσης. Αν στο σχέδιο εξυγίανσης προβλέπεται η εφαρµογή της αναδιάρθρωσης παθητικού, η αρχή εξυγίανσης εξακριβώνει αν η ισχύουσα υπό αίρεση απόφαση προς έκδοση µέσων κεφαλαίου κοινών µετοχών της
Κατηγορίας 1 είναι επαρκής για την κάλυψη του αθροίσµατος των ποσών που αναφέρονται στις περιπτώσεις
β΄ και γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 47.
3. Η µετατροπή των υποχρεώσεων σε µετοχές ή σε
άλλους τίτλους ιδιοκτησίας δεν κωλύεται από κανέναν
όρο της συστατικής πράξης ή του καταστατικού του ι-

δρύµατος ή της οντότητας συµπεριλαµβανοµένων των
δικαιωµάτων προτίµησης των µετόχων ή της απαιτούµενης συγκατάθεσης των µετόχων σε αύξηση του κεφαλαίου.
Άρθρο 55
Συµβατική αναγνώριση της αναδιάρθρωσης παθητικού
(άρθρο 55 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ)
1. Τα ιδρύµατα και οι οντότητες που αναφέρονται στις
περιπτώσεις β΄, γ΄ ή δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1
προβλέπουν συµβατική ρήτρα σύµφωνα µε την οποία ο
πιστωτής ή το µέρος της συµφωνίας που δηµιουργεί την
υποχρέωση αναγνωρίζει ότι η υποχρέωση µπορεί να αποτελέσει αντικείµενο των εξουσιών αποµείωσης και µετατροπής και συµφωνεί να δεσµεύεται από κάθε µείωση
της αξίας ή του ανεξόφλητου υπόλοιπου, µετατροπή ή ακύρωση που πραγµατοποιείται από µια αρχή εξυγίανσης
κατά την άσκηση των εν λόγω εξουσιών υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω υποχρέωση:
α) δεν εξαιρείται δυνάµει των παραγράφων 2 έως 4
του άρθρου 44,
β) δεν αποτελεί κατάθεση που αναφέρεται στην περίπτωση στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 145α του
ν. 4261/2014,
γ) διέπεται από νοµοθεσία τρίτης χώρας, και
δ) εκδίδεται ή αναλαµβάνεται µετά την έναρξη ισχύος
του παρόντος νόµου.
Το πρώτο εδάφιο δεν εφαρµόζεται στην περίπτωση
που η αρχή εξυγίανσης διαπιστώνει ότι οι υποχρεώσεις
ή τα µέσα του πρώτου εδαφίου µπορούν να υπαχθούν
στις εξουσίες αποµείωσης και µετατροπής σύµφωνα µε
το δίκαιο τρίτης χώρας ή σύµφωνα µε δεσµευτική συµφωνία που έχει συναφθεί µε την εν λόγω τρίτη χώρα.
Η αρχή εξυγίανσης µπορεί να απαιτεί από τα ιδρύµατα
και τις οντότητες που αναφέρονται στις περιπτώσεις β΄,
γ΄ και δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 να παρέχουν
στην αρχή εξυγίανσης γνωµοδότηση σχετικά µε τη εκτελεστότητα και την αποτελεσµατικότητα µιας τέτοιας ρήτρας.
2. Αν ένα ίδρυµα ή οντότητα που αναφέρεται στις περιπτώσεις β΄, γ΄ ή δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1
δεν συµπεριλάβει στις συµβατικές διατάξεις που διέπουν τη συγκεκριµένη υποχρέωση ρήτρα που απαιτείται
σύµφωνα µε την παράγραφο 1, η παράλειψη αυτή δεν εµποδίζει την αρχή εξυγίανσης να ασκεί τις εξουσίες αποµείωσης και µετατροπής, στην εν λόγω υποχρέωση.
Άρθρο 56
Μέτρα δηµόσιας χρηµατοπιστωτικής σταθεροποίησης
(άρθρο 37 παράγραφος 10 και άρθρο 56
της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ)
1. Σε περιπτώσεις εξαιρετικής συστηµικής κρίσης,
µπορεί να παρασχεθεί έκτακτη δηµόσια χρηµατοπιστωτική στήριξη, µέσω µέτρων δηµόσιας χρηµατοπιστωτικής
σταθεροποίησης, για τους σκοπούς της συµµετοχής
στην εξυγίανση ενός ιδρύµατος ή µιας οντότητας των
περιπτώσεων β΄, γ΄ ή δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου
1, προκειµένου µε την άµεση παρέµβαση να αποφευχθεί
η εκκαθάριση του εν λόγω ιδρύµατος ή οντότητας και να
επιτευχθούν οι στόχοι εξυγίανσης της παραγράφου 2
του άρθρου 31 σε εθνικό επίπεδο ή σε επίπεδο ΕΕ.

685
Μέτρα δηµόσιας χρηµατοπιστωτικής σταθεροποίησης
είναι:
α) η δηµόσια κεφαλαιακή στήριξη του άρθρου 57, και
β) ο προσωρινός δηµόσιος έλεγχος του άρθρου 58.
2. Για την εφαρµογή της παραγράφου 1 πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) το ίδρυµα ή η οντότητα πληροί τις προϋποθέσεις εξυγίανσης της παραγράφου 1 του άρθρου 32,
β) οι µέτοχοι, οι κάτοχοι άλλων τίτλων ιδιοκτησίας, οι
κάτοχοι σχετικών κεφαλαιακών µέσων και οι κάτοχοι άλλων επιλέξιµων υποχρεώσεων έχουν συνεισφέρει, µέσω
αποµείωσης, µετατροπής ή µε άλλο τρόπο, στην απορρόφηση των ζηµιών και την ανακεφαλαιοποίηση µε ποσό
που ισοδυναµεί τουλάχιστον στο 8% των συνολικών υποχρεώσεων συµπεριλαµβανοµένων των ιδίων κεφαλαίων του υπό εξυγίανση ιδρύµατος, µετρούµενων κατά
τον χρόνο της ενέργειας εξυγίανσης σύµφωνα µε την αποτίµηση που προβλέπεται στο άρθρο 36, και
γ) έχει χορηγηθεί προηγούµενη και τελική έγκριση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής σύµφωνα µε το άρθρο 107 της
ΣΛΕΕ για τους κανόνες της ΕΕ περί κρατικών ενισχύσεων για τη χρήση του επιλεγµένου µέτρου.
3. Τηρουµένης της παραγράφου 2, για την παροχή δηµόσιας χρηµατοπιστωτικής στήριξης πρέπει επιπλέον να
συντρέχει τουλάχιστον µία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) η εφαρµογή των µέτρων εξυγίανσης, κρίνεται, ότι
δεν θα επαρκούσε για την αποφυγή δυσµενών επιπτώσεων στη χρηµατοπιστωτική σταθερότητα,
β) η εφαρµογή των µέτρων εξυγίανσης κρίνεται ότι
δεν θα επαρκούσε για την προστασία του δηµόσιου συµφέροντος, στις περιπτώσεις όπου έχει ήδη χορηγηθεί
στο ίδρυµα έκτακτη στήριξη ρευστότητας από την κεντρική τράπεζα,
γ) σε σχέση µε την στήριξη µέσω του προσωρινού δηµόσιου ελέγχου, η εφαρµογή των άλλων µέτρων εξυγίανσης κρίνεται ότι δεν θα επαρκούσε για την προστασία του δηµόσιου συµφέροντος, στις περιπτώσεις όπου
έχει ήδη χορηγηθεί στο ίδρυµα στήριξη ιδίων κεφαλαίων
µέσω του µέτρου της δηµόσιας κεφαλαιακής στήριξης.
4. Η απόφαση για τη χρήση των µέτρων δηµόσιας χρηµατοπιστωτικής σταθεροποίησης και την επιλογή του ενδεδειγµένου µέτρου λαµβάνεται µε εισήγηση του Συµβουλίου Συστηµικής Ευστάθειας από τον Υπουργό Οικονοµικών, κατόπιν διαβούλευσης µε την αρχή εξυγίανσης.
5. Για την εφαρµογή της παραγράφου 4, η αρχή εξυγίανσης εισηγείται ως προς την συνδροµή των προϋποθέσεων των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 2
και των προϋποθέσεων της παραγράφου 3, εκτός από
την προϋπόθεση της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1
του άρθρου 32 για την οποία εισηγείται η αρµόδια αρχή.
6. Για την εφαρµογή των άρθρων 56 έως 58, το Υπουργείο Οικονοµικών έχει τις σχετικές εξουσίες εξυγίανσης των άρθρων 63 έως 72 και τηρεί τις διατάξεις
των άρθρων 66, 68, 82 και 107.
7. Η παροχή δηµόσιας χρηµατοπιστωτικής στήριξης µε
τα ανωτέρω µέτρα, όπως αυτά προσδιοριστούν σύµφωνα µε τις παραγράφους 4 και 5, αποτελεί έσχατο µέσο,
αφού έχει προηγηθεί η αξιολογηση και αξιοποίηση στο

µεγαλύτερο δυνατό βαθµό των άλλων µέτρων εξυγίανσης µε σκοπό την ταυτόχρονη διατήρηση της χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας.
Άρθρο 57
Δηµόσια κεφαλαιακή στήριξη
(άρθρο 57 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ)
1. Το Υπουργείο Οικονοµικών, τηρώντας τις διατάξεις
του ν. 2190/1920 (Α΄ 37) µπορεί να συµµετάσχει στην ανακεφαλαιοποίηση ενός ιδρύµατος ή µιας οντότητας
των περιπτώσεων β΄, γ΄ ή δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 παρέχοντας στο ίδρυµα ή στην οντότητα κεφάλαιο µε αντάλλαγµα τα ακόλουθα µέσα, µε την επιφύλαξη των απαιτήσεων του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/
2013:
α) κεφαλαιακά µέσα κοινών µετοχών του κεφαλαίου
της κατηγορίας 1,
β) πρόσθετα µέσα της Κατηγορίας 1 ή µέσα της Κατηγορίας 2.
2. Όταν παρέχεται δηµόσια κεφαλαιακή στήριξη σύµφωνα µε την παράγραφο 1:
α) η άσκηση διοίκησης και η διαχείριση γίνεται µε ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια, στο βαθµό που αυτό επιτρέπεται από το ύψος της συµµετοχής του Ελληνικού Δηµοσίου στο µετοχικό κεφάλαιο του εν λόγω ιδρύµατος ή οντότητας,
β) η συµµετοχή του Ελληνικού Δηµοσίου µεταφέρεται
στον ιδιωτικό τοµέα αµέσως µόλις το επιτρέψουν οι εµπορικές και χρηµατοπιστωτικές συνθήκες.
Άρθρο 58
Προσωρινός δηµόσιος έλεγχος
(άρθρο 58 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ)
1. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών ένα ίδρυµα ή µια οντότητα των περιπτώσεων β΄, γ΄ ή δ΄ του άρθρου 1 µπορεί να τεθεί υπό προσωρινό δηµόσιο έλεγχο.
2. Για τον σκοπό αυτό, το Υπουργείο Οικονοµικών
µπορεί να εκδίδει µία ή περισσότερες εντολές µεταβίβασης µετοχών στις οποίες ο εκδοχέας είναι:
α) εντολοδόχος του Ελληνικού Δηµοσίου ή
β) εταιρεία που ανήκει και ελέγχεται πλήρως από το
Ελληνικό Δηµόσιο.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, ως εντολοδόχος του Ελληνικού Δηµοσίου κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου µπορεί να ορίζεται είτε υπηρεσία
του Υπουργείου Οικονοµικών είτε εποπτευόµενο από
αυτό νοµικό πρόσωπο δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που
ανήκει στον δηµόσιο ή ευρύτερο δηµόσιο τοµέα ή ανήκει
και ελέγχεται από το Ελληνικό Δηµόσιο.
3. Η άσκηση διοίκησης και η διαχείριση των ιδρυµάτων
ή οντοτήτων των περιπτώσεων β΄, γ΄ ή δ΄ του άρθρου 1
που τίθενται σε προσωρινό δηµόσιο έλεγχο κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, γίνεται µε ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια. Η συµµετοχή του Ελληνικού Δηµοσίου µεταβιβάζεται στον ιδιωτικό τοµέα αµέσως µόλις το επιτρέψουν οι εµπορικές και χρηµατοπιστωτικές συνθήκες.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄
ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
Άρθρο 59
Απαίτηση για την άσκηση των εξουσιών αποµείωσης
ή µετατροπής των κεφαλαιακών µέσων
(άρθρο 59 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ)
1. Οι εξουσίες αποµείωσης ή µετατροπής των σχετικών κεφαλαιακών µέσων µπορούν να ασκούνται από την
αρχή εξυγίανσης:
α) είτε ανεξάρτητα από τις ενέργειες εξυγίανσης στις
οποίες προβαίνει η αρχή εξυγίανσης σύµφωνα µε τη περίπτωση α της παραγράφου 2 του άρθρου 43,
β) είτε σε συνδυασµό µε τις ενέργειες εξυγίανσης στις
οποίες προβαίνει η αρχή εξυγίανσης όταν πληρούνται οι
προϋποθέσεις των άρθρων 32 και 33,
γ) είτε σε συνδυασµό µε τα µέτρα δηµόσιας χρηµατοπιστωτικής σταθεροποίησης σύµφωνα µε τα άρθρα 56 έως 58.
2. Οι εξουσίες αποµείωσης ή µετατροπής ασκούνται όταν πληρούνται µία ή περισσότερες από τις ακόλουθες
προϋποθέσεις:
α) έχει διαπιστωθεί σύµφωνα µε το άρθρο 32 ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις εξυγίανσης των άρθρων 32 και
33,
β) η αρµόδια αρχή διαπιστώνει ότι εάν δεν ασκηθεί η
εν λόγω εξουσία το ίδρυµα ή η οντότητα των περιπτώσεων β΄, γ΄ ή δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 θα παύσει να είναι βιώσιµο,
γ) στην περίπτωση κεφαλαιακών µέσων που έχουν εκδοθεί από θυγατρικό ίδρυµα και τα οποία αναγνωρίζονται στον υπολογισµό των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων
σε ατοµική και σε ενοποιηµένη βάση, και τόσο η ενδεδειγµένη αρχή του κράτους µέλους της αρχής ενοποιηµένης εποπτείας όσο και η ενδεδειγµένη αρχή του κράτους µέλους του θυγατρικού ιδρύµατος διαπιστώνουν µε
κοινή απόφαση σύµφωνα µε τις παραγράφους 3 και 4
του άρθρου 89 ότι, εάν δεν ασκηθεί η εξουσία αποµείωσης ή µετατροπής στα εν λόγω µέσα, ο όµιλος θα παύσει
να είναι βιώσιµος,
δ) στην περίπτωση κεφαλαιακών µέσων που έχουν εκδοθεί από τη µητρική επιχείρηση και τα οποία αναγνωρίζονται στον υπολογισµό των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων σε ατοµική βάση στο επίπεδο της µητρικής επιχείρησης ή σε ενοποιηµένη βάση, και η ενδεδειγµένη αρχή
του κράτους µέλους της αρχής ενοποιηµένης εποπτείας
διαπιστώνει ότι, εάν δεν ασκηθούν οι εξουσίες αποµείωσης ή µετατροπής στα εν λόγω µέσα, ο όµιλος θα παύσει
να είναι βιώσιµος,
ε) απαιτείται έκτακτη δηµόσια χρηµατοοικονοµική στήριξη για το ίδρυµα ή την οντότητα των περιπτώσεων β΄,
γ΄ ή δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1, εξαιρουµένων
των περιπτώσεων που προβλέπονται στην υποπερίπτωση γγ΄ της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 32.
3. Για τους σκοπούς της παραγράφου 2, ένα ίδρυµα ή
µια οντότητα που αναφέρεται στις περιπτώσεις β΄, γ΄ ή
δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 ή ένας όµιλος θεωρούνται ότι παύουν να είναι βιώσιµα µόνο όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις.
α) το ίδρυµα ή η οντότητα που αναφέρεται στις περιπτώσεις β΄, γ΄ ή δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 ή ο
όµιλος τελεί σε κατάσταση αφερεγγυότητας ή επαπειλούµενης αφερεγγυότητας και

β) λαµβάνοντας υπόψη τη χρονική στιγµή και άλλες
σχετικές περιστάσεις, δεν προσδοκάται εύλογα ότι εναλλακτικά µέτρα προερχόµενα από τον ιδιωτικό τοµέα
(συµπεριλαµβανοµένων των µέτρων του Θ.Σ.Π.) ή εποπτικές ενέργειες (συµπεριλαµβανοµένων των µέτρων έγκαιρης παρέµβασης ή της αποµείωσης ή της µετατροπής των σχετικών κεφαλαιακών µέσων σύµφωνα µε την
παράγραφο 2) θα αποτρέψουν την αφερεγγυότητα του ιδρύµατος ή του οµίλου εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος.
4. Για τους σκοπούς της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3, ένα ίδρυµα ή µια οντότητα που αναφέρεται στις
περιπτώσεις β΄, γ΄ ή δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1
θεωρείται ότι τελεί σε κατάσταση αφερεγγυότητας ή επαπειλούµενης αφερεγγυότητας όταν ισχύουν µία ή περισσότερες από τις περιστάσεις που προσδιορίζονται
στην παράγραφο 3 του άρθρου 32.
5. Για τους σκοπούς της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3, ένας όµιλος θεωρείται ότι τελεί σε κατάσταση αφερεγγυότητας ή επαπειλούµενης αφερεγγυότητας όταν παραβιάζει, ή όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι πρόκειται
να παραβιάσει στο εγγύς µέλλον, τις απαιτήσεις ενοποιηµένης εποπτείας κατά τρόπο που θα δικαιολογούσε την
ανάληψη δράσης από την αρµόδια αρχή, µεταξύ άλλων,
διότι ο όµιλος έχει υποστεί ή είναι πιθανό να υποστεί ζηµίες οι οποίες θα αναλώσουν το σύνολο ή σηµαντικό µέρος των ιδίων κεφαλαίων του.
6. Σχετικό κεφαλαιακό µέσο που έχει εκδοθεί από θυγατρική δεν αποµειώνεται σε µεγαλύτερη έκταση ούτε
µετατρέπεται υπό δυσµενέστερους όρους, σύµφωνα µε
την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2, σε σχέση µε τα ίδιας κατηγορίας κεφαλαιακά µέσα στο επίπεδο της µητρικής επιχείρησης.
7. Πριν καταλήξει στη διαπίστωση της περίπτωσης γ΄
της παραγράφου 2 όσον αφορά θυγατρική, που εκδίδει
σχετικά κεφαλαιακά µέσα που αναγνωρίζονται στον υπολογισµό των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων σε ατοµική
και σε ενοποιηµένη βάση, η ενδεδειγµένη αρχή ακολουθεί τη διαδικασία του άρθρου 62.
8. Όταν η ενδεδειγµένη αρχή καταλήγει στη διαπίστωση της παραγράφου 2 ενηµερώνει αµελλητί την αρχή εξυγίανσης.
9. Η αρχή εξυγίανσης έχει την εξουσία να αποµειώνει
ή να µετατρέπει τα σχετικά κεφαλαιακά µέσα σε µετοχές ή άλλους τίτλους ιδιοκτησίας των ιδρυµάτων και των
οντοτήτων που ορίζονται στις περιπτώσεις β΄, γ΄ και δ΄
της παραγράφου 1 του άρθρου 1.
Οι εξουσίες αποµείωσης ή µετατροπής ασκούνται από
την αρχή εξυγίανσης χωρίς καθυστέρηση σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 60 και µετά την πλήρωση των
προϋποθέσεων της παραγράφου 3.
10. Πριν ασκήσει τις εξουσίες αποµείωσης ή µετατροπής των κεφαλαιακών µέσων, η αρχή εξυγίανσης διασφαλίζει ότι διενεργείται, σύµφωνα µε το άρθρο 36, αποτίµηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού του
ιδρύµατος ή της οντότητας των περιπτώσεων β΄, γ΄ ή δ΄
της παραγράφου 1 του άρθρου 1. Η αποτίµηση αυτή αποτελεί τη βάση υπολογισµού:
α) της αποµείωσης που πρόκειται να εφαρµοστεί στα
σχετικά κεφαλαιακά µέσα προκειµένου να απορροφηθούν ζηµίες, καθώς και
β) του βαθµού µετατροπής των σχετικών κεφαλαιακών
µέσων µε σκοπό την ανακεφαλαιοποίηση του ιδρύµατος
ή της οντότητας των περιπτώσεων β΄, γ΄ ή δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1.
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Άρθρο 60
Διατάξεις που διέπουν την αποµείωση
ή µετατροπή κεφαλαιακών µέσων
(άρθρο 60 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ)
1. Κατά τη συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις του άρθρου
59, η αρχή εξυγίανσης ασκεί την εξουσία αποµείωσης ή
µετατροπής βάσει της κατάταξης των απαιτήσεων κατά
τις συνήθεις διαδικασίες αφερεγγυότητας, και µε τέτοιο
τρόπο ώστε να επιτευχθούν τα ακόλουθα αποτελέσµατα:
α) πρώτα υφίστανται µείωση τα στοιχεία κεφαλαίου
κοινών µετοχών της Κατηγορίας 1 κατ’ αναλογία προς
τις ζηµίες και στα όρια των δυνατοτήτων τους και η αρχή
εξυγίανσης προβαίνει σε µία ή αµφότερες τις ενέργειες
της παραγράφου 1 του άρθρου 47 έναντι των κατόχων
µέσων κεφαλαίου κοινών µετοχών της Κατηγορίας 1,
β) στη συνέχεια και εφόσον απαιτείται, τα πρόσθετα
µέσα της Κατηγορίας 1 αποµειώνονται ή µετατρέπονται,
ή αποµειώνονται και µετατρέπονται σε µέσα κεφαλαίου
κοινών µετοχών της Κατηγορίας 1, στο βαθµό που απαιτείται για την επίτευξη των στόχων εξυγίανσης του άρθρου 31 ή στα όρια των δυνατοτήτων των σχετικών κεφαλαιακών µέσων, όποιο είναι χαµηλότερο,
γ) στη συνέχεια και εφόσον απαιτείται, τα µέσα της
Κατηγορίας 2 αποµειώνονται ή µετατρέπονται, ή αποµειώνονται και µετατρέπονται σε µέσα κεφαλαίου κοινών
µετοχών της Κατηγορίας 1 στο βαθµό που απαιτείται για
την επίτευξη των στόχων εξυγίανσης του άρθρου 31 ή
στα όρια των δυνατοτήτων των σχετικών κεφαλαιακών
µέσων, όποιο είναι χαµηλότερο.
2. Σε περίπτωση που η αξία του σχετικού κεφαλαιακού
µέσου αποµειώνεται:
α) η µείωση της εν λόγω αξίας είναι µόνιµη, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου 46,
β) δεν υφίσταται καµία υποχρέωση έναντι του κατόχου του σχετικού κεφαλαιακού µέσου σε σχέση µε την
αξία του µέσου που αποµειώθηκε ή στο πλαίσιο αυτής, εκτός των ήδη δεδουλευµένων υποχρεώσεων και τυχόν
υποχρέωσης αποζηµίωσής του λόγω παράνοµης άσκησης της εξουσίας αποµείωσης,
γ) καµία αποζηµίωση δεν καταβάλλεται σε κανέναν
κάτοχο των σχετικών κεφαλαιακών µέσων, πλην των περιπτώσεων της παραγράφου 3.
Η περίπτωση β΄ δεν εµποδίζει τη διάθεση µέσων κεφαλαίου κοινών µετοχών της Κατηγορίας 1 σε έναν κάτοχο σχετικών κεφαλαιακών µέσων, όπως ορίζει η παράγραφος 3.
3. Προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η µετατροπή των
σχετικών κεφαλαιακών µέσων σύµφωνα µε την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, η αρχή
εξυγίανσης µπορεί να απαιτεί από τα ιδρύµατα και τις οντότητες που αναφέρονται στις περιπτώσεις β΄, γ΄ ή δ΄
της παραγράφου 1 του άρθρο 1 την έκδοση µέσων κεφαλαίου κοινών µετοχών της Κατηγορίας 1 προς τους κατόχους των σχετικών κεφαλαιακών µέσων. Η αρχή εξυγίανσης µπορεί να απαιτεί από τα ιδρύµατα και τις ως άνω οντότητες να έχουν τη δυνατότητα να προβούν ανά
πάσα στιγµή στην έκδοση του σχετικού αριθµού µέσων
κεφαλαίου κοινών µετοχών της Κατηγορίας 1.
Η µετατροπή των σχετικών κεφαλαιακών µέσων είναι
δυνατή µόνο εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) τα εν λόγω µέσα κεφαλαίου κοινών µετοχών της

Κατηγορίας 1 εκδίδονται µε τη σύµφωνη γνώµη της αρχής εξυγίανσης του ιδρύµατος ή της οντότητας που αναφέρεται στις περιπτώσεις β΄, γ΄ ή δ΄ της παραγράφου 1
του άρθρου 1 ή, κατά περίπτωση, της αρχής εξυγίανσης
της µητρικής επιχείρησης,
β) τα εν λόγω µέσα κεφαλαίου κοινών µετοχών της
Κατηγορίας 1 εκδίδονται πριν από κάθε έκδοση µετοχών
ή άλλων τίτλων ιδιοκτησίας από το ίδρυµα ή την οντότητα που αναφέρεται στις περιπτώσεις β΄, γ΄ ή δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1, µε σκοπό την εισφορά ιδίων
κεφαλαίων από το κράτος ή από κρατικό φορέα,
γ) τα εν λόγω µέσα κεφαλαίου κοινών µετοχών της
Κατηγορίας 1 αποδίδονται και µεταβιβάζονται χωρίς καθυστέρηση µετά την άσκηση της εξουσίας µετατροπής,
δ) ο συντελεστής µετατροπής που προσδιορίζει τον αριθµό των µέσων κεφαλαίου κοινών µετοχών της Κατηγορίας 1 που διατίθενται για κάθε σχετικό κεφαλαιακό
µέσο είναι σύµφωνος το άρθρο 50 και τις σχετικές κατευθυντήριες γραµµές που καταρτίζει η Ε.Α.Τ. σύµφωνα
µε την παράγραφο 4 του άρθρου 50 της Οδηγίας
2014/59/ΕΕ.
4. Όταν ένα ίδρυµα πληροί τις προϋποθέσεις για εξυγίανση και η αρχή εξυγίανσης αποφασίζει να εφαρµόσει
ένα µέτρο εξυγίανσης, τότε απαιτείται η προηγούµενη εφαρµογή της παραγράφου 2 του άρθρου 59
Άρθρο 61
Αρχές αρµόδιες για την εφαρµογή
περιπτώσεων του άρθρου 59
(άρθρο 61 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ)
1. Ενδεδειγµένη αρχή για την Ελλάδα για την εφαρµογή των περιπτώσεων β΄, γ΄, δ΄ και ε΄ της παραγράφου 2
του άρθρου 59 είναι η αρµόδια αρχή, ή η αρχή που έχει
καθορισθεί στο εθνικό δίκαιο κάθε κράτους µέλους, σύµφωνα µε το άρθρο 61 παράγραφος 2 της Οδηγίας
2014/59/ΕΕ.
2. Στην περίπτωση που τα σχετικά κεφαλαιακά µέσα
εκδίδονται από ίδρυµα ή οντότητα, όπως ορίζονται στις
περιπτώσεις β΄, γ΄ ή δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1
που είναι θυγατρική και περιλαµβάνονται στον υπολογισµό των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων σε ατοµική ή σε ενοποιηµένη βάση, η αρχή που είναι αρµόδια να προβαίνει στις διαπιστώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο
2 του άρθρου 59 είναι η ακόλουθη:
α) η ενδεδειγµένη αρχή του κράτους - µέλους όπου είναι εγκατεστηµένο το ίδρυµα ή η οντότητα των περιπτώσεων β΄, γ΄ ή δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 που εξέδωσε τα εν λόγω µέσα, σύµφωνα µε τα άρθρα 8 έως
10, 12 έως 14 και 16 έως 28 του ν. 4261/2014 και τα άρθρα 9 έως 35 του ν. 3606/2007, είναι αρµόδια να προβαίνει στις διαπιστώσεις που αναφέρονται στην περίπτωση
β) της παραγράφου 2 του άρθρου 59,
β) η ενδεδειγµένη αρχή του κράτους - µέλους ενοποιηµένης εποπτείας και η ενδεδειγµένη αρχή του κράτους
µέλους όπου είναι εγκατεστηµένο το ίδρυµα ή η οντότητα των περιπτώσεων β΄, γ΄ ή δ΄ της παραγράφου 1 του
άρθρου 1 που εξέδωσε τα εν λόγω µέσα, σύµφωνα µε τα
άρθρα 8 έως 10, 12 έως 14 και 16 έως 28 του
ν. 4261/2014, είναι αρµόδιες να προβαίνουν στην κοινή
διαπίστωση που λαµβάνει τη µορφή κοινής απόφασης
και αναφέρεται στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2
του άρθρου 59.
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Άρθρο 62
Ενοποιηµένη εφαρµογή: διαδικασία διαπίστωσης
(άρθρο 62 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ)
1. Η ενδεδειγµένη αρχή πριν προβεί στη διαπίστωση
που αναφέρεται στις περιπτώσεις β΄, γ΄, δ΄ ή ε΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 59 όσον αφορά θυγατρική που
εκδίδει τα σχετικά κεφαλαιακά µέσα τα οποία περιλαµβάνονται στον υπολογισµό των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων σε ατοµική και σε ενοποιηµένη βάση, αποστέλλει
αµελλητί κοινοποίηση στην αρχή ενοποιηµένης εποπτείας και, αν πρόκειται για διαφορετική αρχή, στην ενδεδειγµένη αρχή του κράτους - µέλους όπου είναι εγκατεστηµένη η αρχή ενοποιηµένης εποπτείας. Πριν η ενδεδειγµένη αρχή προβεί στη διαπίστωση που αναφέρεται
στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 59 αποστέλλει αµελλητί κοινοποίηση στην αρµόδια αρχή που
είναι υπεύθυνη για κάθε ίδρυµα ή οντότητα των περιπτώσεων β΄, γ΄ ή δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 που έχει εκδώσει τα σχετικά κεφαλαιακά µέσα στα οποία πρόκειται να ασκηθεί η εξουσία αποµείωσης ή µετατροπής,
εάν πραγµατοποιηθεί η διαπίστωση και εάν διαφέρουν,
στις αντίστοιχες ενδεδειγµένες αρχές και στην αρχή ενοποιηµένης εποπτείας.
2. Η ενδεδειγµένη αρχή, όταν προβαίνει σε µια διαπίστωση που αναφέρεται στις περιπτώσεις γ΄, δ΄ ή ε΄ της
παραγράφου 2 του άρθρου 59 στην περίπτωση ιδρύµατος ή οµίλου µε διασυνοριακή δραστηριότητα, λαµβάνει
υπόψη την πιθανή επίπτωση της εξυγίανσης σε όλα τα
κράτη - µέλη στα οποία το ίδρυµα ή ο όµιλος δραστηριοποιείται.
3. Η ενδεδειγµένη αρχή στην κοινοποίηση της παραγράφου 1 επεξηγεί τους λόγους για τους οποίους σκέπτεται να προβεί στην εν λόγω διαπίστωση.
4. Όταν έχει πραγµατοποιηθεί η κοινοποίηση σύµφωνα µε την παράγραφο 1, η ενδεδειγµένη αρχή, µετά από
διαβούλευση µε τις αρχές στις οποίες απεστάλη η κοινοποίηση, εξετάζει τα ακόλουθα ζητήµατα:
α) εάν υπάρχει διαθέσιµο εναλλακτικό µέτρο αντί της
άσκησης της εξουσίας αποµείωσης ή µετατροπής σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 59,
β) κατά πόσον είναι εφικτή η εφαρµογή του µέτρου
αυτού, και
γ) κατά πόσον υπάρχει ρεαλιστική προοπτική να µπορέσει το µέτρο αυτό, σε κατάλληλο χρονικό διάστηµα,
να αντιµετωπίσει τις περιστάσεις για τις οποίες θα ήταν
επιβεβληµένη η διαπίστωση της παραγράφου 2 του άρθρου 59.
5. Για τους σκοπούς της παραγράφου 4 του παρόντος
άρθρου, ως εναλλακτικά µέτρα νοούνται τα µέτρα έγκαιρης παρέµβασης του άρθρου 27, τα µέτρα της παρ. 1 του
άρθρου 96 του ν. 4261/2014 ή η µεταφορά πόρων ή κεφαλαίων από τη µητρική επιχείρηση.
6. Αν, δυνάµει της παραγράφου 4, η ενδεδειγµένη αρχή µετά από την ως άνω διαβούλευση κρίνει ότι πληρούνται τα αναφερόµενα σε αυτή τότε εφαρµόζει τα µέτρα
αυτά.
7. Αν συντρέχουν οι συνθήκες της παραγράφου 1 και
κατ’ εφαρµογή της παραγράφου 4, η ενδεδειγµένη αρχή,
µετά από διαβούλευση µε τις αρχές στις οποίες απεστάλη η κοινοποίηση, κρίνει ότι δεν υπάρχουν διαθέσιµα εναλλακτικά µέτρα που θα µπορούσαν να επιφέρουν το αποτέλεσµα που αναφέρεται στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 4, αποφασίζει εάν είναι σκόπιµο να προβεί
στη διαπίστωση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του

άρθρου 59.
8. Σε περίπτωση που η ενδεδειγµένη αρχή αποφασίσει
να προβεί στη διαπίστωση της περιπτώσεως γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 59 αποστέλλει αµελλητί κοινοποίηση στις ενδεδειγµένες αρχές των κρατών - µελών
στα οποία είναι εγκατεστηµένες οι επηρεαζόµενες θυγατρικές. Η διαπίστωση λαµβάνει τη µορφή κοινής απόφασης των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 92. Ελλείψει κοινής απόφασης δεν εφαρµόζεται η περίπτωση γ΄
της παραγράφου 2 του άρθρου 59.
9. Η αρχή εξυγίανσης εφαρµόζει αµέσως την απόφαση αποµείωσης ή µετατροπής των κεφαλαιακών µέσων
που λαµβάνεται δυνάµει του παρόντος άρθρου, λαµβάνοντας δεόντως υπόψη τον επείγοντα χαρακτήρα των
περιστάσεων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄
ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ
Άρθρο 63
Γενικές εξουσίες
(άρθρο 63 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ)
1. Η αρχή εξυγίανσης για την εφαρµογή των µέτρων εξυγίανσης σε ιδρύµατα και οντότητες των περιπτώσεων
β, γ΄ ή δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 που πληρούν
τις προβλεπόµενες προϋποθέσεις για εξυγίανση, διαθέτει τις αναγκαίες εξουσίες, τις οποίες ασκεί µεµονωµένα
ή συνδυαστικά, και ειδικότερα, δύναται να:
α) απαιτεί από κάθε πρόσωπο να παρέχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες προκειµένου αυτή να αποφασίζει
και να προετοιµάζει µια ενέργεια εξυγίανσης, συµπεριλαµβανοµένης της επικαιροποίησης και της συµπλήρωσης των πληροφοριών που περιλαµβάνονται στα σχέδια
εξυγίανσης, και της απαίτησης παροχής πληροφοριών
µέσω επιτόπιων ελέγχων,
β) αναλαµβάνει τον έλεγχο ενός ιδρύµατος υπό εξυγίανση και ασκεί όλα τα δικαιώµατα και τις εξουσίες που
παρέχονται στους µετόχους, στους λοιπούς ιδιοκτήτες και
στο διοικητικό συµβούλιο του υπό εξυγίανση ιδρύµατος,
γ) µεταβιβάζει µετοχές ή άλλους τίτλους ιδιοκτησίας
που έχουν εκδοθεί από ένα υπό εξυγίανση ίδρυµα,
δ) µεταβιβάζει σε άλλο πρόσωπο, µε τη συναίνεσή
του, δικαιώµατα, περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις ενός υπό εξυγίανση ιδρύµατος,
ε) αποµειώνει, µέχρι και µηδενισµού, αρχικό ποσό ή το
οφειλόµενο ανεξόφλητο υπόλοιπο των επιλέξιµων υποχρεώσεων ενός υπό εξυγίανση ιδρύµατος,
στ) µετατρέπει επιλέξιµες υποχρεώσεις ενός υπό εξυγίανση ιδρύµατος σε κοινές µετοχές ή άλλους τίτλους ιδιοκτησίας του εν λόγω ιδρύµατος ή της οντότητας που
αναφέρεται στις περιπτώσεις β΄, γ΄ ή δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1, ενός σχετικού µητρικού ιδρύµατος
ή οντότητας ή ενός µεταβατικού ιδρύµατος στο οποίο
µεταβιβάζονται περιουσιακά στοιχεία του ιδρύµατος ή
της οντότητας που αναφέρεται στις περιπτώσεις β΄, γ΄
ή δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1,
ζ) ακυρώνει χρεωστικά µέσα που έχουν εκδοθεί από ένα υπό εξυγίανση ίδρυµα, εξαιρουµένων των εξασφαλισµένων υποχρεώσεων που εµπίπτουν στις διατάξεις των
παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 44,
η) αποµειώνει, µέχρι και µηδενισµού, την ονοµαστική
αξία µετοχών ή άλλων τίτλων ιδιοκτησίας ενός υπό εξυγίανση ιδρύµατος, καθώς και να τα ακυρώνει,
θ) απαιτεί από ένα υπό εξυγίανση ίδρυµα ή από ένα
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σχετικό µητρικό ίδρυµα ή οντότητα να εκδώσει νέες µετοχές ή άλλους τίτλους ιδιοκτησίας ή άλλα κεφαλαιακά
µέσα, συµπεριλαµβανοµένων των προνοµιούχων µετοχών και των υπό αίρεση µετατρέψιµων χρηµατοπιστωτικών µέσων,
ι) τροποποιεί τη ληκτότητα των χρεωστικών µέσων και
άλλων επιλέξιµων υποχρεώσεων που έχουν εκδοθεί από
ένα υπό εξυγίανση ίδρυµα ή να τροποποιεί το ύψος των
πληρωτέων τόκων δυνάµει αυτών ή την ηµεροµηνία κατά την οποία οι τόκοι καθίστανται πληρωτέοι, περιλαµβανοµένης της προσωρινής αναστολής τους, εξαιρούµενων των εξασφαλισµένων υποχρεώσεων που εµπίπτουν
στις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 44,
ια) καταγγέλλει και να ρευστοποιεί χρηµατοπιστωτικές συµβάσεις ή συµβάσεις παραγώγων για τους σκοπούς εφαρµογής του άρθρου 49,
ιβ) αποµακρύνει ή να αντικαθιστά το διοικητικό συµβούλιο και τα ανώτερα διοικητικά στελέχη ενός υπό εξυγίανση ιδρύµατος, και
ιγ) απαιτεί από την αρµόδια αρχή να αξιολογήσει εγκαίρως τον αγοραστή ειδικής συµµετοχής, κατά παρέκκλιση από τα χρονικά όρια που τίθενται στο άρθρο 23
του ν. 4261/2014 και στο άρθρο 12 της Οδηγίας
2014/65/ΕΕ.
2. Κατά την εφαρµογή των µέτρων εξυγίανσης και την
άσκηση των εξουσιών εξυγίανσης, η αρχή εξυγίανσης
δεν υπόκειται σε καµία από τις ακόλουθες απαιτήσεις
δυνάµει γενικών διατάξεων ή συµβατικών όρων ή άλλων
διατάξεων:
α) στην υποχρέωση να λάβει την έγκριση ή τη συγκατάθεση οποιουδήποτε άλλου προσώπου, ιδιωτικού ή δηµόσιου δικαίου, συµπεριλαµβανοµένων των µετόχων ή
των πιστωτών του υπό εξυγίανση ιδρύµατος, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου 3,
β) σε διαδικαστικές απαιτήσεις κοινοποίησης προς οποιοδήποτε πρόσωπο, συµπεριλαµβανοµένης της υποχρέωσης δηµοσίευσης οποιασδήποτε ανακοίνωσης ή ενηµερωτικού δελτίου, καθώς και καταχώρισης οποιουδήποτε εγγράφου σε οποιαδήποτε άλλη αρχή πριν από την
άσκηση εξουσίας εξυγίανσης. Το εδάφιο αυτό εφαρµόζεται µε την επιφύλαξη των απαιτήσεων των άρθρων 81
και 82 και των απαιτήσεων κοινοποίησης βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.
Ειδικότερα, η αρχή εξυγίανσης δύναται να ασκήσει τις
εξουσίες του παρόντος άρθρου ανεξάρτητα από κάθε
περιορισµό, ή απαίτηση για συγκατάθεση, που ενδεχοµένως ισχύει για τη µεταβίβαση των εν λόγω χρηµατοπιστωτικών µέσων, δικαιωµάτων, περιουσιακών στοιχείων
ή υποχρεώσεων.
3. Αν κάποια από τις εξουσίες που αναφέρονται στην
παράγραφο 1 δεν µπορεί να εφαρµοστεί σε οντότητα
της παραγράφου 1 του άρθρου 1 λόγω της ειδικής εταιρικής µορφής της, η αρχή εξυγίανσης έχει, στο µέτρο
του δυνατού, παρεµφερείς εξουσίες όσον αφορά το επιδιωκόµενο αποτέλεσµα. Στην περίπτωση αυτή, οι διασφαλίσεις που προβλέπονται στον παρόντα νόµο ή άλλες που έχουν ισοδύναµο αποτέλεσµα ισχύουν για τα επηρεαζόµενα πρόσωπα, περιλαµβανοµένων και των µετόχων, των πιστωτών και των αντισυµβαλλοµένων.
Άρθρο 64
Επικουρικές εξουσίες
(άρθρο 64 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ)
1. Κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων της, η αρχή ε-

ξυγίανσης µπορεί να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες:
α) µε την επιφύλαξη του άρθρου 78, διασφαλίζει ότι η
µεταβίβαση πραγµατοποιείται χωρίς οποιαδήποτε υποχρέωση ή επιβάρυνση επί των µεταβιβαζόµενων χρηµατοπιστωτικών µέσων, δικαιωµάτων, περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων. Για τον σκοπό αυτό, οποιοδήποτε
δικαίωµα αποζηµίωσης βάσει του παρόντος νόµου δεν
θεωρείται υποχρέωση ή επιβάρυνση,
β) αίρει τα δικαιώµατα απόκτησης νέων µετοχών ή άλλων τίτλων ιδιοκτησίας,
γ) απαιτεί από τη σχετική αρχή να διακόπτει ή να αναστέλλει τη διαπραγµάτευση ή τη διαδικασία εισαγωγής
χρηµατοπιστωτικών µέσων προς διαπραγµάτευση σε
ρυθµιζόµενη αγορά σύµφωνα µε το ν. 3371/2005 (Α΄
178),
δ) παρέχει στον αποκτώντα την ίδια µεταχείριση που
θα είχε το υπό εξυγίανση ίδρυµα για τους σκοπούς των
δικαιωµάτων ή των υποχρεώσεων, ή των ενεργειών στις
οποίες έχει προβεί το υπό εξυγίανση ίδρυµα, συµπεριλαµβανοµένων των δικαιωµάτων ή των υποχρεώσεων
που σχετίζονται µε τη συµµετοχή σε υποδοµές αγοράς,
σύµφωνα µε τα άρθρα 38 και 40,
ε) απαιτεί από το υπό εξυγίανση ίδρυµα ή τον αποκτώντα την παροχή αµοιβαίας πληροφόρησης και συνδροµής, και
στ) ακυρώνει ή να τροποποιεί τους όρους µιας σύµβασης στην οποία το υπό εξυγίανση ίδρυµα είναι συµβαλλόµενο µέρος ή το υποκαθιστά µε τον αποκτώντα ως
συµβαλλόµενο µέρος, σύµφωνα µε τα άρθρα 69 και 71.
2. Η αρχή εξυγίανσης ασκεί τις εξουσίες που καθορίζονται στην παράγραφο 1 όταν κρίνει ότι είναι κατάλληλες για να διασφαλιστεί η αποτελεσµατικότητα µιας ενέργειας εξυγίανσης ή για να επιτευχθεί ένας ή περισσότεροι στόχοι εξυγίανσης.
3. Η αρχή εξυγίανσης, κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων της, µπορεί να προβλέπει αναγκαίες για την εξασφάλιση της συνέχειας ρυθµίσεις προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατικότητα της ενέργειας εξυγίανσης και ότι ο αποκτών µπορεί να ασκήσει τις δραστηριότητες που του µεταβιβάστηκαν.
4. Οι εξουσίες της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1
και της παραγράφου 3 δεν επηρεάζουν:
α) το δικαίωµα ενός εργαζοµένου του υπό εξυγίανση ιδρύµατος να καταγγείλει τη σύµβαση εργασίας του,
β) µε την επιφύλαξη των άρθρων 69, 70 και 71, κάθε
δικαίωµα ενός αντισυµβαλλόµενου µέρους να ασκήσει
τα δικαιώµατά του βάσει της σύµβασης, συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατος καταγγελίας, εφόσον το δικαιούται, σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης, λόγω
πράξης ή παράλειψης του υπό εξυγίανση ιδρύµατος ή
του αποκτώντα πριν ή µετά τη σχετική µεταβίβαση, αντίστοιχα.
Άρθρο 65
Εξουσία απαίτησης παροχής υπηρεσιών και υποδοµών
(άρθρο 65 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ)
1. Η αρχή εξυγίανσης έχει την εξουσία να απαιτεί από
ένα υπό εξυγίανση ίδρυµα, ή από οποιοδήποτε µέλος
του οµίλου του, να παρέχει τις υπηρεσίες ή τις υποδοµές
που είναι απαραίτητες προκειµένου ο αποκτών να είναι
σε θέση να ασκεί αποτελεσµατικά τις δραστηριότητες
που του µεταβιβάστηκαν.
Αυτό ισχύει και στην περίπτωση που το υπό εξυγίανση
ίδρυµα ή το εν λόγω µέλος του οµίλου έχει τεθεί ήδη σε
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συνήθεις διαδικασίες αφερεγγυότητας.
2. Η αρχή εξυγίανσης έχει την εξουσία να επιβάλει σε
µέλη οµίλου τα οποία είναι εγκατεστηµένα στην Ελλάδα
την τήρηση των υποχρεώσεων που έχουν επιβληθεί από
αρχές εξυγίανσης άλλων κρατών - µελών σύµφωνα µε
την παράγραφο 1.
3. Οι υπηρεσίες και οι υποδοµές που αναφέρονται στις
παραγράφους 1 και 2 είναι µόνο οι λειτουργικές και δεν
περιλαµβάνουν καµία µορφή χρηµατοοικονοµικής στήριξης.
4. Οι αναφερόµενες στις παραγράφους 1 και 2 υπηρεσίες και υποδοµές παρέχονται υπό τους ακόλουθους όρους:
α) εφόσον παρασχέθηκαν στο υπό εξυγίανση ίδρυµα
αµέσως πριν από την ανάληψη της ενέργειας εξυγίανσης δυνάµει σχετικής συµφωνίας και για όλη τη διάρκειά
της, υπό τους ιδίους όρους,
β) εφόσον δεν υφίσταται συµφωνία ή αν η σχετική
συµφωνία έχει λήξει, υπό εύλογους όρους.
Άρθρο 66
Εξουσία επιβολής µέτρων διαχείρισης κρίσης
ή µέτρων πρόληψης κρίσης που λαµβάνονται
από άλλα κράτη - µέλη
(άρθρο 66 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ)
1. Όταν η µεταβίβαση µετοχών, άλλων τίτλων ιδιοκτησίας ή δικαιωµάτων, περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων περιλαµβάνει περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται σε άλλο κράτος - µέλος ή δικαιώµατα ή υποχρεώσεις που διέπονται από το δίκαιο άλλου κράτους - µέλους, η µεταβίβαση παράγει έννοµα αποτελέσµατα ή
διέπεται από το δίκαιο αυτού του κράτους - µέλους.
2. Η αρχή εξυγίανσης που έχει πραγµατοποιήσει ή
σκοπεύει να πραγµατοποιήσει τη µεταβίβαση, λαµβάνει
κάθε εύλογη συνδροµή προκειµένου να διασφαλιστεί ότι
η µεταβίβαση των µετοχών ή άλλων τίτλων ιδιοκτησίας ή
περιουσιακών στοιχείων, δικαιωµάτων ή υποχρεώσεων
στον αποκτώντα είναι σύµφωνη µε την εθνική νοµοθεσία.
3. Οι µέτοχοι, οι πιστωτές και τα τρίτα µέρη που θίγονται από τη µεταβίβαση µετοχών, άλλων τίτλων ιδιοκτησίας, περιουσιακών στοιχείων, δικαιωµάτων ή υποχρεώσεων της παραγράφου 1 δεν δικαιούνται να εµποδίζουν,
να αµφισβητούν ή να µαταιώνουν µε την άσκηση ενδίκων µέσων τη µεταβίβαση αυτών βάσει διάταξης του δικαίου του κράτους - µέλους στο οποίο βρίσκονται τα περιουσιακά στοιχεία ή βάσει του δικαίου που διέπει τις µετοχές, τους άλλους τίτλους ιδιοκτησίας, τα δικαιώµατα ή
τις υποχρεώσεις.
4. Όταν η αρχή εξυγίανσης ενός κράτους - µέλους ασκεί τις εξουσίες αποµείωσης ή µετατροπής, µεταξύ άλλων σε σχέση µε κεφαλαιακά µέσα σύµφωνα µε το άρθρο 59, και οι επιλέξιµες υποχρεώσεις ή τα σχετικά κεφαλαιακά µέσα του υπό εξυγίανση ιδρύµατος περιλαµβάνουν τα ακόλουθα:
α) µέσα ή υποχρεώσεις που διέπονται από το ελληνικό
δίκαιο,
β) υποχρεώσεις προς πιστωτές που βρίσκονται στην
Ελλάδα,
διασφαλίζεται η µείωση της αξίας των εν λόγω υποχρεώσεων ή µέσων, ή η µετατροπή τους, σε συµφωνία

µε την άσκηση των εξουσιών αποµείωσης ή µετατροπής
της αρχής εξυγίανσης του κράτους - µέλους.
5. Οι πιστωτές που θίγονται από την άσκηση των εξουσιών αποµείωσης ή µετατροπής σύµφωνα µε την παράγραφο 4, δεν δικαιούνται να αµφισβητούν, ασκώντας ένδικα µέσα, τη µείωση της αξίας ή τη µετατροπή του µέσου ή της υποχρέωσης, ανάλογα µε την περίπτωση, βάσει οποιασδήποτε διάταξης του ελληνικού δικαίου.
6. Tο ελληνικό δίκαιο διέπει τα ακόλουθα:
α) τη δικαστική προστασία σύµφωνα µε το άρθρο 110
ως προς τη µεταβίβαση µετοχών, άλλων τίτλων ιδιοκτησίας, περιουσιακών στοιχείων, δικαιωµάτων ή υποχρεώσεων σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου,
β) τη δικαστική προστασία σύµφωνα µε το άρθρο 110
ως προς τη µείωση της αξίας ή τη µετατροπή ενός µέσου
ή µιας υποχρέωσης σύµφωνα µε τις περιπτώσεις α΄ ή β΄
της παραγράφου 4,
γ) τις διασφαλίσεις για τις µερικές µεταβιβάσεις, σύµφωνα µε τα άρθρα 73 έως 80, όσον αφορά τα περιουσιακά στοιχεία, δικαιώµατα ή υποχρεώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1.
Άρθρο 67
Εξουσίες αναφορικά µε περιουσιακά στοιχεία,
δικαιώµατα, υποχρεώσεις, µετοχές και άλλους τίτλους
ιδιοκτησίας που βρίσκονται σε τρίτες χώρες
(άρθρο 67 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ)
1. Εφόσον η ενέργεια εξυγίανσης περιλαµβάνει δράσεις σε σχέση µε περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται ή
διέπονται από το δίκαιο τρίτης χώρας, η αρχή εξυγίανσης µπορεί να απαιτεί:
α) από τον ειδικό εκκαθαριστή, ή κάθε άλλο πρόσωπο
που ασκεί τον έλεγχο του υπό εξυγίανση ιδρύµατος και
από τον αποκτώντα να προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες
ενέργειες ώστε να διασφαλίζει ότι η µεταβίβαση, η αποµείωση, η µετατροπή ή η ενέργεια εξυγίανσης παράγει
έννοµα αποτελέσµατα,
β) από τον ειδικό εκκαθαριστή ή κάθε άλλο πρόσωπο
που ασκεί τον έλεγχο του υπό εξυγίανση ιδρύµατος να
διακρατά τις µετοχές, τους άλλους τίτλους ιδιοκτησίας,
τα περιουσιακά στοιχεία ή τα δικαιώµατα ή να εξοφλεί
τις υποχρεώσεις εξ ονόµατος του αποκτώντα µέχρις ότου η µεταβίβαση, η αποµείωση, η µετατροπή ή η ενέργεια εξυγίανσης παραγάγει αποτελέσµατα,
γ) την κάλυψη των δαπανών του αποκτώντα που εύλογα προέκυψαν κατά την εκτέλεση οποιασδήποτε απαιτούµενης ενέργειας βάσει των περιπτώσεων α΄ και β΄
της παρούσας παραγράφου, σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 37.
2. Η αρχή εξυγίανσης δεν προβαίνει στη µεταβίβαση,
αποµείωση, µετατροπή ή ενέργεια εξυγίανσης σύµφωνα
µε την περίπτωση α΄ της παραγράφου 1, όταν εκτιµά ότι
είναι εξαιρετικά απίθανο να παραγάγουν έννοµα αποτελέσµατα σε σχέση µε συγκεκριµένα περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται σε τρίτη χώρα ή σε σχέση µε συγκεκριµένες µετοχές, άλλους τίτλους ιδιοκτησίας, δικαιώµατα ή υποχρεώσεις που διέπονται από το δίκαιο τρίτης
χώρας, µολονότι ελήφθησαν όλα τα αναγκαία µέτρα από
τον ειδικό εκκαθαριστή, ή άλλο πρόσωπο.
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Άρθρο 68
Αποκλεισµός ορισµένων συµβατικών ρητρών
σε περίπτωση έγκαιρης παρέµβασης και εξυγίανσης
(άρθρο 68 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ)
1. Οποιοδήποτε µέτρο πρόληψης ή διαχείρισης κρίσεων λαµβάνεται σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο, συµπεριλαµβανοµένης της επέλευσης οποιουδήποτε γεγονότος
άµεσα συνδεόµενου µε την εφαρµογή αυτού του µέτρου, δεν θεωρείται αφ’ εαυτού, σε πλαίσιο σύµβασης
που έχει συνάψει η οντότητα, ότι συνιστά γεγονός που
συνεπάγεται αναγκαστική εκτέλεση κατά την έννοια του
ν. 3301/2004, ή ως διαδικασία αφερεγγυότητας κατά την
έννοια του ν. 2789/2000, υπό τον όρο ότι εξακολουθούν
να τηρούνται οι ουσιαστικές υποχρεώσεις δυνάµει της
σύµβασης, µεταξύ των οποίων και οι υποχρεώσεις πληρωµής και παράδοσης, καθώς και η παροχή εξασφάλισης.
Επιπροσθέτως, ένα τέτοιο µέτρο πρόληψης κρίσης ή
µέτρο διαχείρισης κρίσης δεν θεωρείται αφ’ εαυτού ότι
συνιστά γεγονός που συνεπάγεται αναγκαστική εκτέλεση ή διαδικασία αφερεγγυότητας στο πλαίσιο σύµβασης
που συνάφθηκε από:
α) θυγατρική, και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από
τη σύµβαση αυτή τελούν υπό την εγγύηση ή στηρίζονται
κατ’ άλλο τρόπο από τη µητρική επιχείρηση ή οποιοδήποτε άλλο µέλος του οµίλου, ή
β) οποιοδήποτε µέλος του οµίλου και η σύµβαση περιλαµβάνει ρήτρες αλυσιδωτής καταγγελίας (cross-default
provisions).
2. Αν διαδικασίες εξυγίανσης τρίτης χώρας αναγνωρίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 90 ή εφόσον το αποφασίσει η αρχή εξυγίανσης, οι διαδικασίες αυτές αποτελούν,
για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, µέτρο διαχείρισης κρίσεων.
3. Υπό τον όρο ότι εξακολουθούν να τηρούνται οι ουσιαστικές υποχρεώσεις δυνάµει της σύµβασης, µεταξύ
των οποίων και οι υποχρεώσεις πληρωµής και παράδοσης, καθώς και η παροχή εξασφάλισης, οποιοδήποτε µέτρο πρόληψης ή διαχείρισης κρίσεων, συµπεριλαµβανοµένης της επέλευσης οποιουδήποτε γεγονότος άµεσα
συνδεόµενου µε την εφαρµογή τέτοιου µέτρου, δεν παρέχει από µόνο του σε κανέναν τη δυνατότητα:
α) να ασκεί οποιοδήποτε δικαίωµα καταγγελίας, αναστολής, τροποποίησης, εκκαθαριστικού συµψηφισµού ή
συµψηφισµού, µεταξύ άλλων και σχετικά µε σύµβαση η
οποία έχει συναφθεί από:
αα) θυγατρική, και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύµβαση τελούν υπό την εγγύηση ή στηρίζονται
µε άλλο τρόπο από οποιοδήποτε µέλος του οµίλου,
ββ) οποιοδήποτε µέλος του οµίλου και η σύµβαση περιλαµβάνει ρήτρες αλυσιδωτής καταγγελίας,
β) να αποκτά κατοχή, να ασκεί έλεγχο ή να επιβάλλει
την παροχή εξασφάλισης επί περιουσιακού στοιχείου
του ιδρύµατος ή της οντότητας που αναφέρεται στις περιπτώσεις β΄, γ΄ ή δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 ή
οποιουδήποτε µέλους του οµίλου σε σχέση µε σύµβαση
που περιλαµβάνει ρήτρες αλυσιδωτής καταγγελίας, και
γ) να θίγει οποιαδήποτε συµβατικά δικαιώµατα του ιδρύµατος ή της οντότητας που αναφέρεται στις περιπτώσεις β΄, γ΄ ή δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 ή οποιουδήποτε µέλους του οµίλου σε σχέση µε σύµβαση
που περιλαµβάνει ρήτρες αλυσιδωτής καταγγελίας.
4. Το παρόν άρθρο δεν θίγει το δικαίωµα ανάληψης

δράσης σύµφωνα µε την παράγραφο 3, σε περίπτωση
που το δικαίωµα αυτό απορρέει από γεγονός που δεν
συνιστά µέτρο πρόληψης ή διαχείρισης κρίσεων, ή από
την επέλευση οποιουδήποτε γεγονότος άµεσα συνδεόµενου µε την εφαρµογή τέτοιου µέτρου.
5. Η αναστολή ή ο περιορισµός δυνάµει των άρθρων
69, 70 ή 71 δεν συνιστά αθέτηση συµβατικής υποχρέωσης για τους σκοπούς των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου.
6. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου αποτελούν «υπερισχύουσες διατάξεις αναγκαστικού δικαίου» κατά την
έννοια του άρθρου 9 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ.
593/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 17ης Ιουνίου 2008 για το εφαρµοστέο δίκαιο στις συµβατικές ενοχές (Ρώµη Ι) (ΕΕ L 177).
Άρθρο 69
Εξουσία αναστολής ορισµένων υποχρεώσεων
(άρθρο 69 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ)
1. Η αρχή εξυγίανσης έχει την εξουσία να αναστέλλει
οποιεσδήποτε υποχρεώσεις πληρωµής ή παράδοσης του
υπό εξυγίανση ιδρύµατος που απορρέουν από σύµβαση
την οποία αυτό έχει συνάψει από τη δηµοσίευση της απόφασης περί αναστολής, σύµφωνα µε την παράγραφο
3 του άρθρου 82, έως τα µεσάνυχτα της εργάσιµης ηµέρας που έπεται της δηµοσίευσης.
2. Σε περίπτωση που µια υποχρέωση πληρωµής ή παράδοσης θα καθίστατο απαιτητή εντός της περιόδου αναστολής, η πληρωµή ή η παράδοση καθίσταται απαιτητή αµέσως µετά τη λήξη της περιόδου αναστολής.
3. Αν οι συµβατικές υποχρεώσεις πληρωµής ή παράδοσης του υπό εξυγίανση ιδρύµατος ανασταλούν δυνάµει
της παραγράφου 1, οι υποχρεώσεις πληρωµής ή παράδοσης των αντισυµβαλλόµενων του εν λόγω ιδρύµατος
στο πλαίσιο της σύµβασης αυτής αναστέλλονται επίσης
για το ίδιο χρονικό διάστηµα.
4. Η αναστολή βάσει της παραγράφου 1 δεν εφαρµόζεται σε:
α) επιλέξιµες καταθέσεις,
β) υποχρεώσεις πληρωµής και παράδοσης έναντι συστηµάτων ή διαχειριστών συστηµάτων κατά την έννοια
του ν. 2789/2000, κεντρικών αντισυµβαλλόµενων και κεντρικών τραπεζών, και
γ) επιλέξιµες απαιτήσεις για τους σκοπούς του ν. 2533/
1997 σχετικά µε τα συστήµατα αποζηµιώσεως των επενδυτών.
5. Κατά την άσκηση εξουσίας δυνάµει του παρόντος
άρθρου, η αρχή εξυγίανσης λαµβάνει υπόψη την επίπτωση που ενδέχεται να έχει η άσκηση της εξουσίας αυτής
στην εύρυθµη λειτουργία των χρηµατοπιστωτικών αγορών.
Άρθρο 70
Εξουσία περιορισµού της αναγκαστικής εκτέλεσης
συµφωνιών παροχής εξασφάλισης
(άρθρο 70 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ)
1. Η αρχή εξυγίανσης έχει την εξουσία να περιορίζει
το δικαίωµα των εξασφαλισµένων πιστωτών ενός υπό εξυγίανση ιδρύµατος να προβούν σε αναγκαστική εκτέλεση συµφωνιών παροχής εξασφάλισης όσον αφορά οποιαδήποτε περιουσιακά στοιχεία του υπό εξυγίανση ιδρύµατος από τη δηµοσίευση της απόφασης του περιορι-
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σµού, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 82, έως
τα µεσάνυχτα της εργάσιµης ηµέρας που έπεται της δηµοσίευσης.
2. Η αρχή εξυγίανσης δεν ασκεί την εξουσία που προβλέπεται στην παράγραφο 1 όσον αφορά συµφωνίες παροχής εξασφάλισης έναντι συστηµάτων ή διαχειριστών
συστηµάτων που ορίζονται για τους σκοπούς του
ν. 2789/2000, κεντρικών αντισυµβαλλοµένων, και κεντρικών τραπεζών σε σχέση µε περιουσιακά στοιχεία που έχουν ενεχυριαστεί ή παρασχεθεί ως περιθώριο ή εξασφάλιση από το υπό εξυγίανση ίδρυµα.
3. Στις περιπτώσεις που εφαρµόζεται το άρθρο 80, η
αρχή εξυγίανσης διασφαλίζει ότι οι τυχόν περιορισµοί
που επιβάλλονται δυνάµει της εξουσίας που προβλέπεται στην παράγραφο 1 εφαρµόζονται σε όλα τα µέλη του
οµίλου έναντι των οποίων προβαίνει σε ενέργεια εξυγίανσης.
4. Κατά την άσκηση εξουσίας δυνάµει του παρόντος
άρθρου, η αρχή εξυγίανσης λαµβάνει υπόψη την επίπτωση που ενδέχεται να έχει η άσκηση της εξουσίας αυτής
στην εύρυθµη λειτουργία των χρηµατοπιστωτικών αγορών.
Άρθρο 71
Εξουσία προσωρινής αναστολής
δικαιωµάτων καταγγελίας
(άρθρο 71 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ)
1. Η αρχή εξυγίανσης έχει την εξουσία να αναστέλλει
τα δικαιώµατα καταγγελίας οποιουδήποτε αντισυµβαλλόµενου του υπό εξυγίανση ιδρύµατος, από τη δηµοσίευση της απόφασης του περιορισµού, σύµφωνα µε την
παράγραφο 3 του άρθρου 82, έως τα µεσάνυχτα της εργάσιµης ηµέρας που έπεται της δηµοσίευσης υπό τον όρο ότι εξακολουθούν να τηρούνται οι υποχρεώσεις πληρωµής και παράδοσης, καθώς και η παροχή εξασφάλισης.
2. Η αρχή εξυγίανσης έχει την εξουσία να αναστέλλει
τα δικαιώµατα καταγγελίας οποιουδήποτε αντισυµβαλλόµενου θυγατρικής του υπό εξυγίανση ιδρύµατος εφόσον:
α) οι υποχρεώσεις βάσει της εν λόγω σύµβασης είναι
εγγυηµένες ή εξασφαλίζονται µε άλλον τρόπο από το υπό εξυγίανση ίδρυµα,
β) τα δικαιώµατα καταγγελίας δυνάµει της εν λόγω
σύµβασης βασίζονται αποκλειστικώς και µόνον στο γεγονός της αφερεγγυότητας ή στη χρηµατοοικονοµική
κατάσταση του υπό εξυγίανση ιδρύµατος, και
γ) σε περίπτωση που έχει ασκηθεί ή ενδέχεται να ασκηθεί εξουσία µεταβίβασης σε σχέση µε το υπό εξυγίανση ίδρυµα,
αα) είτε εφόσον όλα τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις της θυγατρικής που σχετίζονται µε την εν
λόγω σύµβαση, έχουν µεταβιβαστεί ή ενδέχεται να µεταβιβαστούν και να αναληφθούν από τον αποκτώντα,
ββ) είτε εφόσον η αρχή εξυγίανσης παρέχει µε οποιονδήποτε άλλον τρόπο επαρκή προστασία για αυτές τις
υποχρεώσεις.
Η αναστολή ισχύει από τη δηµοσίευση της απόφασης,
σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 82, έως τα
µεσάνυχτα της εργάσιµης ηµέρας που έπεται της δηµοσίευσης.
3. Καµία αναστολή βάσει των παραγράφων 1 ή 2 δεν εφαρµόζεται έναντι συστηµάτων ή διαχειριστών συστη-

µάτων που ορίζονται για τους σκοπούς του ν. 2789/2000,
κεντρικών αντισυµβαλλοµένων ή κεντρικών τραπεζών.
4. Ένας αντισυµβαλλόµενος µπορεί να ασκήσει δικαίωµα καταγγελίας δυνάµει σύµβασης πριν από το τέλος
της περιόδου που αναφέρεται στις παραγράφους 1 ή 2,
εάν η αρχή εξυγίανσης του κοινοποιήσει ότι τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις που καλύπτονται από τη σύµβαση:
α) δεν θα µεταβιβαστούν σε άλλη οντότητα, ή
β) δεν θα υποστούν αποµείωση ή µετατροπή στο πλαίσιο εφαρµογής της αναδιάρθρωσης παθητικού σύµφωνα
µε την περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 43.
5. Εφόσον η αρχή εξυγίανσης ασκήσει την εξουσία
που προβλέπεται στις παραγράφους 1 ή 2 για την αναστολή δικαιωµάτων καταγγελίας, και αυτή δεν έχει κοινοποιηθεί σύµφωνα µε την παράγραφο 4, τα δικαιώµατα
αυτά µπορούν να ασκηθούν κατά τη λήξη της περιόδου
αναστολής, µε την επιφύλαξη του άρθρου 68, ως εξής:
α) εάν τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις που καλύπτονται από τη σύµβαση έχουν µεταβιβασθεί σε άλλη οντότητα, ένας αντισυµβαλλόµενος µπορεί να ασκήσει δικαιώµατα καταγγελίας, σύµφωνα µε τους όρους της σχετικής σύµβασης, µόνο σε περίπτωση επέλευσης οποιουδήποτε συνεχιζόµενου ή µεταγενέστερου γεγονότος που
συνεπάγεται αναγκαστική εκτέλεση εκ µέρους του αποκτώντος,
β) εάν τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις που καλύπτονται από τη σύµβαση παραµένουν στο υπό εξυγίανση ίδρυµα, και η αρχή εξυγίανσης δεν έχει εφαρµόσει την αναδιάρθρωση παθητικού σύµφωνα µε την περίπτωση α)
της παραγράφου 1 του άρθρου 43 στην εν λόγω σύµβαση, ένας αντισυµβαλλόµενος µπορεί να ασκήσει τα δικαιώµατα καταγγελίας σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης αυτής κατά τη λήξη της περιόδου αναστολής σύµφωνα µε την παράγραφο 1.
6. Κατά την άσκηση εξουσίας, η αρχή εξυγίανσης λαµβάνει υπόψη την επίπτωση που ενδέχεται να έχει η άσκηση της εξουσίας αυτής στην εύρυθµη λειτουργία των
χρηµατοπιστωτικών αγορών.
7. Η αρµόδια αρχή ή η αρχή εξυγίανσης µπορεί να απαιτεί από ένα ίδρυµα ή µία οντότητα που αναφέρεται
στις περιπτώσεις β΄, γ΄ ή δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 να διατηρεί λεπτοµερή αρχεία των χρηµατοπιστωτικών συµβάσεων.
Κατόπιν αιτήµατος αρµόδιας αρχής ή αρχής εξυγίανσης, το αρχείο καταγραφής συναλλαγών θέτει τις αναγκαίες πληροφορίες στη διάθεση της αρµόδιας αρχής ή
της αρχής εξυγίανσης, προκειµένου να έχουν τη δυνατότητα να εκπληρώσουν τις αντίστοιχες υποχρεώσεις
και καθήκοντά τους σύµφωνα µε το άρθρο 81 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 648/2012.
Άρθρο 72
Άσκηση των εξουσιών εξυγίανσης
(άρθρο 72 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ)
1. Προκειµένου να προβεί σε ενέργεια εξυγίανσης, η
αρχή εξυγίανσης έχει τη δυνατότητα να αναλάβει τον έλεγχο του υπό εξυγίανση ιδρύµατος και να ασκεί τις ακόλουθες εξουσίες:
α) να διευθύνει τις δραστηριότητες και τις υπηρεσίες
του υπό εξυγίανση ιδρύµατος µε όλες τις εξουσίες των
µετόχων και του διοικητικού συµβουλίου, και
β) να διαχειρίζεται και να διαθέτει τα περιουσιακά
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στοιχεία του υπό εξυγίανση ιδρύµατος.
Ο έλεγχος που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο µπορεί
να ασκείται άµεσα από την αρχή εξυγίανσης ή έµµεσα
µέσω του διορισµού προσώπου ή προσώπων από αυτή.
Τα δικαιώµατα ψήφου που αντιστοιχούν σε µετοχές ή
άλλους τίτλους ιδιοκτησίας του υπό εξυγίανση ιδρύµατος δεν µπορούν να ασκηθούν κατά τη διάρκεια της περιόδου εξυγίανσης.
2. Η αρχή εξυγίανσης µπορεί να προβαίνει σε ενέργειες εξυγίανσης χωρίς να ασκεί έλεγχο επί του υπό εξυγίανση ιδρύµατος.
3. Η αρχή εξυγίανσης αποφασίζει σε κάθε συγκεκριµένη περίπτωση κατά πόσον είναι κατάλληλο να προβαίνει
σε ενέργεια εξυγίανσης µε τα µέσα της παραγράφου 1 ή
της παραγράφου 2, έχοντας υπόψη τους στόχους της εξυγίανσης και τις γενικές αρχές που διέπουν την εξυγίανση, τις ειδικές περιστάσεις του συγκεκριµένου υπό
εξυγίανση ιδρύµατος και την ανάγκη διευκόλυνσης της
αποτελεσµατικής εξυγίανσης διασυνοριακών οµίλων.
4. Η αρχή εξυγίανσης δεν ευθύνεται βάσει της εταιρικής ή της πτωχευτικής νοµοθεσίας ούτε υπέχει αστική
ευθύνη έναντι τρίτων για πράξεις ή παραλείψεις κατά
την εκτέλεση των καθηκόντων της δυνάµει του παρόντος νόµου παρά µόνο για βαρειά αµέλεια και δόλο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ΄
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ
Άρθρο 73
Μεταχείριση των µετόχων και των πιστωτών
σε περίπτωση εν µέρει µεταβιβάσεων και εφαρµογής
της αναδιάρθρωσης παθητικού
(άρθρο 73 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ)
Εφόσον έχουν εφαρµοσθεί ένα ή περισσότερα µέτρα
εξυγίανσης και, ιδίως, για τους σκοπούς του άρθρου 75
ισχύουν τα εξής:
α) εξαιρουµένων των περιπτώσεων στις οποίες εφαρµόζεται η αναδιάρθρωση παθητικού, εφόσον η αρχή εξυγίανσης µεταβιβάζει µόνον εν µέρει τα δικαιώµατα και
τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού του ιδρύµατος υπό εξυγίανση, οι µέτοχοι και οι πιστωτές, οι απαιτήσεις των οποίων δεν έχουν µεταβιβαστεί, λαµβάνουν
προς ικανοποίηση των απαιτήσεών τους τουλάχιστον όσα θα είχαν λάβει εάν το ίδρυµα υπό εξυγίανση είχε τεθεί σε εκκαθάριση κατά τις συνήθεις διαδικασίες αφερεγγυότητας κατά το χρόνο εφαρµογής του µέτρου εξυγίανσης,
β) σε περίπτωση που η αρχή εξυγίανσης εφαρµόζει
την αναδιάρθρωση παθητικού, οι µέτοχοι και οι πιστωτές
οι απαιτήσεις των οποίων έχουν αποµειωθεί ή µετατραπεί σε µετοχικό κεφάλαιο δεν υφίστανται µεγαλύτερες
ζηµίες από όσες θα υφίσταντο, εάν το ίδρυµα υπό εξυγίανση είχε τεθεί σε εκκαθάριση κατά τις συνήθεις διαδικασίες αφερεγγυότητας κατά το χρόνο εφαρµογής του
µέτρου εξυγίανσης.
Άρθρο 74
Αποτίµηση της διαφοράς ως προς τη µεταχείριση
(άρθρο 74 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ)
1. Προκειµένου να αποτιµηθεί κατά πόσον οι µέτοχοι
και οι πιστωτές θα τύγχαναν καλύτερης µεταχείρισης αν
το ίδρυµα υπό εξυγίανση είχε εκκαθαριστεί υπό συνή-

θεις διαδικασίες αφερεγγυότητας, µεταξύ άλλων, αλλά
όχι αποκλειστικά, και για τους σκοπούς του άρθρου 73,
διενεργείται αποτίµηση από ανεξάρτητο πρόσωπο, το
συντοµότερο δυνατόν, αφού έχει εφαρµοστεί η ενέργεια ή οι ενέργειες εξυγίανσης. Η εν λόγω αποτίµηση είναι διακριτή από την αποτίµηση που διενεργείται βάσει
του άρθρου 36.
2. Με την αποτίµηση της παραγράφου 1 προσδιορίζεται:
α) η µεταχείριση της οποίας θα είχαν τύχει οι µέτοχοι
και οι πιστωτές, ή τα οικεία συστήµατα εγγύησης καταθέσεων, εάν το υπό εξυγίανση ίδρυµα, στο οποίο έχει
πραγµατοποιηθεί η ενέργεια ή οι ενέργειες εξυγίανσης,
είχε τεθεί κατά το χρόνο αυτής της ενέργειας ή των ενεργειών σε ειδική εκκαθάριση κατά το άρθρο 145 του
ν. 4261/2014 χωρίς την εφαρµογή µέτρων εξυγίανσης,
β) η πραγµατική µεταχείριση της οποίας έτυχαν οι µέτοχοι και οι πιστωτές κατά την εξυγίανση του ιδρύµατος,
και
γ) αν υπάρχει απόκλιση µεταξύ της µεταχείρισης που
αναφέρεται στην περίπτωση α΄ και της µεταχείρισης
που αναφέρεται στη περίπτωση β΄.
3. Η αποτίµηση:
α) βασίζεται στην υπόθεση ότι το υπό εξυγίανση ίδρυµα, επί του οποίου έχει πραγµατοποιηθεί ενέργεια ή ενέργειες εξυγίανσης, θα είχε τεθεί κατά τον χρόνο αυτής της ενέργειας ή των ενεργειών σε συνήθη διαδικασία αφερεγγυότητας,
β) βασίζεται στην υπόθεση ότι η ενέργεια ή οι ενέργειες εξυγίανσης δεν έχουν πραγµατοποιηθεί,
γ) δεν λαµβάνει υπόψη οποιαδήποτε χορήγηση έκτακτης δηµόσιας χρηµατοοικονοµικής στήριξης στο ίδρυµα
υπό εξυγίανση.
Άρθρο 75
Διασφαλίσεις για τους µετόχους και τους πιστωτές
(άρθρο 75 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ)
Εφόσον µε την αποτίµηση που διενεργείται βάσει του
άρθρου 74 προσδιοριστεί ότι οποιοσδήποτε µέτοχος ή
πιστωτής που αναφέρεται στο άρθρο 73, ή το Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων του Τ.Ε.Κ.Ε. σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 104, έχει υποστεί µεγαλύτερες ζηµίες από εκείνες που θα υφίστατο σε περίπτωση εκκαθάρισης κατά τις συνήθεις διαδικασίες αφερεγγυότητας,
δικαιούται την καταβολή της διαφοράς από το Ταµείο Εξυγίανσης.
Άρθρο 76
Διασφαλίσεις για τους αντισυµβαλλοµένους
σε περίπτωση εν µέρει µεταβιβάσεων
(άρθρο 76 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ)
1. Η προστασία που προβλέπεται στην παράγραφο 2 εφαρµόζεται όταν η αρχή εξυγίανσης:
α) µεταβιβάζει ορισµένα αλλά όχι όλα τα περιουσιακά
στοιχεία, δικαιώµατα ή υποχρεώσεις ενός υπό εξυγίανση ιδρύµατος σε άλλη οντότητα ή, κατά την εφαρµογή ενός µέτρου εξυγίανσης, από ένα µεταβατικό ίδρυµα ή εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων σε άλλο
πρόσωπο,
β) ασκεί τις εξουσίες που προβλέπονται στην περίπτωση στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 64.
2. Οι ακόλουθες συµφωνίες, καθώς επίσης και οι αντι-
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συµβαλλόµενοι σε αυτές, προστατεύονται κατάλληλα:
α) συµφωνίες, βάσει των οποίων ένα πρόσωπο έχει, µε
την µορφή εξασφάλισης, υφιστάµενο ή υπό αίρεση δικαίωµα στα περιουσιακά στοιχεία ή τα δικαιώµατα που υπόκεινται σε µεταβίβαση, ανεξαρτήτως του αν το εν λόγω δικαίωµα εξασφαλίζεται µε συγκεκριµένα περιουσιακά στοιχεία ή δικαιώµατα ή µε κυµαινόµενη επιβάρυνση
ή παρεµφερή ρύθµιση,
β) συµφωνίες παροχής χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας µε µεταβίβαση τίτλων, βάσει των οποίων παρέχεται ασφάλεια για την εξασφάλιση ή την κάλυψη της εκτέλεσης συγκεκριµένων υποχρεώσεων, µε τη µεταβίβαση της
πλήρους κυριότητας των περιουσιακών στοιχείων από
τον παρέχοντα την ασφάλεια στον λήπτη αυτής, υπό τον
όρο της αναµεταβίβασης των περιουσιακών στοιχείων από τον λήπτη, εάν εκτελεστούν οι συγκεκριµένες αυτές
υποχρεώσεις,
γ) συµφωνίες συµψηφισµού (set-off arrangements),
δ) συµφωνίες εκκαθαριστικού συµψηφισµού (netting
arrangements),
ε) καλυµµένες οµολογίες,
στ) συµφωνίες δοµηµένης χρηµατοδότησης (structured
finance arrangements), οι οποίες προβλέπουν την παροχή και την κατοχή εξασφάλισης από ένα αντισυµβαλλόµενο ή ένα θεµατοφύλακα, αντιπρόσωπο ή αντίκλητο,
συµπεριλαµβανοµένων των τιτλοποιήσεων και των µέσων που χρησιµοποιούνται για λόγους αντιστάθµισης
κινδύνου, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των
συνολικών στοιχείων κάλυψης και εξασφαλίζονται κατά
τρόπο παρόµοιο µε αυτόν των καλυµµένων οµολογιών.
Η µορφή της προστασίας που είναι κατάλληλη, για τις
κατηγορίες συµφωνιών των περιπτώσεων α΄ έως στ΄, εξειδικεύεται περαιτέρω στα άρθρα 77 έως 80 και υπόκειται στους περιορισµούς των άρθρων 68 έως 71.
3. Η παράγραφος 2 εφαρµόζεται ανεξάρτητα από τον
αριθµό των µερών που µετέχουν στις συµφωνίες και από
το αν οι συµφωνίες αυτές:
α) συνάπτονται µε σύµβαση, καταπίστευµα ή άλλα µέσα, ή ισχύουν αυτοδικαίως εκ του νόµου,
β) απορρέουν ή διέπονται, συνολικά ή εν µέρει, από τη
νοµοθεσία άλλου κράτους µέλους ή τρίτης χώρας.
Άρθρο 77
Προστασία των συµφωνιών παροχής
χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας µε µεταβίβαση τίτλου
και των συµφωνιών συµψηφισµού και εκκαθαριστικού
συµψηφισµού (netting and set off arrangements)
(άρθρο 77 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ)
1. Οι συµφωνίες παροχής χρηµατοοικονοµικής εξασφάλισης µε µεταβίβαση τίτλου, καθώς και οι συµφωνίες
συµψηφισµού και εκκαθαριστικού συµψηφισµού που έχουν συναφθεί µεταξύ του υπό εξυγίανση ιδρύµατος και
άλλου προσώπου προστατεύονται κατάλληλα, ούτως ώστε να εµποδίζεται η µεταβίβαση ορισµένων µόνο αλλά
όχι όλων των δικαιωµάτων και υποχρεώσεων που προστατεύονται µέσω αυτών, καθώς και η τροποποίηση ή η
καταγγελία δικαιωµάτων και υποχρεώσεων που προστατεύονται από τις εν λόγω συµφωνίες µέσω της άσκησης
επικουρικών εξουσιών.
Εν προκειµένω, τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις που
θεωρούνται προστατευµένα δυνάµει τέτοιων συµφωνιών είναι εκείνα για τα οποία τα µέρη της συµφωνίας δι-

καιούνται να προβούν σε συµψηφισµό και εκκαθαριστικό
συµψηφισµό.
2. Ανεξαρτήτως της παραγράφου 1, και όταν αυτό είναι αναγκαίο προκειµένου να διασφαλισθεί η πρόσβαση
στις εγγυηµένες καταθέσεις, η αρχή εξυγίανσης µπορεί:
α) να µεταβιβάζει τις εγγυηµένες καταθέσεις που αποτελούν µέρος των συµφωνιών της παραγράφου 1, χωρίς
να µεταβιβάζει άλλα περιουσιακά στοιχεία, δικαιώµατα ή
υποχρεώσεις που αποτελούν µέρος της ίδιας συµφωνίας, και
β) να µεταβιβάζει, να τροποποιεί ή να καταργεί τα εν
λόγω περιουσιακά στοιχεία, δικαιώµατα ή υποχρεώσεις,
χωρίς να µεταβιβάζει τις εγγυηµένες καταθέσεις.
Άρθρο 78
Προστασία των συµφωνιών εξασφάλισης
(άρθρο 78 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ)
1. Οι υποχρεώσεις που εξασφαλίζονται δυνάµει σχετικών συµφωνιών προστατεύονται κατάλληλα, προκειµένου να εµποδίζονται τα εξής:
α) η µεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων µε τα οποία είναι εξασφαλισµένη η υποχρέωση, εκτός αν µεταβιβάζονται επίσης η εν λόγω υποχρέωση και το όφελος
της εξασφάλισης,
β) η µεταβίβαση µιας εξασφαλισµένης υποχρέωσης, εκτός αν µεταβιβάζεται επίσης και το όφελος της εξασφάλισης,
γ) η µεταβίβαση του οφέλους της εξασφάλισης, εκτός
αν µεταβιβάζεται επίσης η εξασφαλισµένη υποχρέωση,
ή
δ) η τροποποίηση ή η καταγγελία µιας συµφωνίας εξασφάλισης, µέσω της άσκησης επικουρικών εξουσιών, αν
το αποτέλεσµα της εν λόγω τροποποίησης ή καταγγελίας είναι ότι η υποχρέωση παύει να είναι εξασφαλισµένη.
2. Ανεξαρτήτως της παραγράφου 1, και όταν αυτό είναι αναγκαίο προκειµένου να διασφαλισθεί η πρόσβαση
στις εγγυηµένες καταθέσεις, η αρχή εξυγίανσης µπορεί:
α) να µεταβιβάζει τις εγγυηµένες καταθέσεις που αποτελούν µέρος των συµφωνιών της παραγράφου 1 χωρίς
να µεταβιβάζει άλλα περιουσιακά στοιχεία, δικαιώµατα ή
υποχρεώσεις που αποτελούν µέρος της ίδιας συµφωνίας, και
β) να µεταβιβάζει, να τροποποιεί ή να καταγγέλλει, κατά περίπτωση, τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία, δικαιώµατα ή υποχρεώσεις χωρίς να µεταβιβάζει τις εγγυηµένες καταθέσεις.
Άρθρο 79
Προστασία των συµφωνιών δοµηµένης
χρηµατοδότησης και των καλυµµένων οµολογιών
(άρθρο 79 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ)
1. Οι συµφωνίες δοµηµένης χρηµατοδότησης (structured
finance arrangements), περιλαµβανοµένων των συµφωνιών που αναφέρονται στις περιπτώσεις ε΄ και στ΄ της
παραγράφου 2 του άρθρου 76 προστατεύονται κατάλληλα, προκειµένου να εµποδίζεται:
α) η µεταβίβαση ορισµένων µόνο αλλά όχι όλων των
περιουσιακών στοιχείων, δικαιωµάτων και υποχρεώσεων
που συνιστούν στοιχεία ή αποτελούν αντικείµενο της
συµφωνίας δοµηµένης χρηµατοδότησης ή µέρος αυτής,
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συµπεριλαµβανοµένων των συµφωνιών που αναφέρονται στις περιπτώσεις ε΄ και στ΄ της παραγράφου 2 του
άρθρου 76, στην οποία το ίδρυµα υπό εξυγίανση είναι
συµβαλλόµενο µέρος, ή
β) η καταγγελία ή η τροποποίηση, µέσω της άσκησης
των επικουρικών εξουσιών του άρθρου 64, των περιουσιακών στοιχείων, δικαιωµάτων και υποχρεώσεων που
συνιστούν ή αποτελούν µέρος µιας συµφωνίας δοµηµένης χρηµατοδότησης, περιλαµβανοµένων των συµφωνιών που αναφέρονται στις περιπτώσεις ε΄ και στ΄ της
παραγράφου 2 του άρθρου 76, στην οποία το ίδρυµα υπό
εξυγίανση είναι συµβαλλόµενο µέρος.
2. Ανεξαρτήτως της παραγράφου 1, και όταν αυτό είναι αναγκαίο προκειµένου να διασφαλιστεί η πρόσβαση
στις εγγυηµένες καταθέσεις, η αρχή εξυγίανσης µπορεί:
α) να µεταβιβάζει τις εγγυηµένες καταθέσεις που αποτελούν µέρος των συµφωνιών της παραγράφου 1 χωρίς
να µεταβιβάζει άλλα περιουσιακά στοιχεία, δικαιώµατα ή
υποχρεώσεις που αποτελούν µέρος της ίδιας συµφωνίας, και
β) να µεταβιβάζει, να τροποποιεί ή να καταγγέλλει, κατά περίπτωση, τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία, τα δικαιώµατα ή υποχρεώσεις χωρίς να µεταβιβάζει τις εγγυηµένες καταθέσεις.
Άρθρο 80
Μεταβιβάσεις εν µέρει: προστασία των συστηµάτων
διαπραγµάτευσης, εκκαθάρισης και διακανονισµού
(άρθρο 80 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ)
1. Η εφαρµογή των µέτρων εξυγίανσης δεν επηρεάζει
τη λειτουργία και τους κανόνες των συστηµάτων που
προβλέπονται από τον ν. 2789/2000, σε περίπτωση που η
αρχή εξυγίανσης:
α) µεταβιβάζει ορισµένα αλλά όχι όλα τα περιουσιακά
στοιχεία, δικαιώµατα ή υποχρεώσεις ενός ιδρύµατος υπό εξυγίανση σε άλλη οντότητα, ή
β) κάνει χρήση των εξουσιών βάσει του άρθρου 64 για
την ακύρωση ή την τροποποίηση των ρητρών µιας σύµβασης στην οποία είναι συµβαλλόµενο µέρος το ίδρυµα
υπό εξυγίανση ή για να το υποκαταστήσει µε τον αποδέκτη ως συµβαλλόµενο µέρος.
2. Ειδικότερα, µε τη µεταβίβαση, ακύρωση ή τροποποίηση που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν µπορεί να
ανακληθεί εντολή µεταβίβασης, κατά παράβαση του άρθρου 3 του ν. 2789/2000, ούτε τροποποιείται ή αναιρείται
το εκτελεστό των εντολών µεταβίβασης και του συµψηφισµού, όπως απαιτείται βάσει του άρθρου αυτού, ή η
χρησιµοποίηση κεφαλαίων, αξιογράφων ή πιστωτικών διευκολύνσεων όπως απαιτείται βάσει του άρθρου 4 του
ν. 2789/2000 ή η προστασία της ασφάλειας, όπως απαιτείται βάσει του άρθρου 9 του εν λόγω νόµου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ΄
ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Άρθρο 81
Υποχρεώσεις άµεσης ενηµέρωσης
(άρθρο 81 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ)
1. Το διοικητικό συµβούλιο ενός ιδρύµατος ή µιας οντότητας που αναφέρεται στην περίπτωση β΄, γ΄ ή δ΄
της παραγράφου 1 του άρθρου 1 ενηµερώνει άµεσα την

αρµόδια αρχή, όταν κρίνει ότι το εν λόγω ίδρυµα ή η οντότητα είναι σε κατάσταση αφερεγγυότητας ή επαπειλούµενης αφερεγγυότητας κατά την έννοια της παραγράφου 3 του άρθρου 32.
2. Η αρµόδια αρχή ενηµερώνει την οικεία αρχή εξυγίανσης για κάθε κοινοποίηση που λαµβάνει σύµφωνα µε
την παράγραφο 1, καθώς και για κάθε µέτρο πρόληψης
κρίσεων ή κάθε δράση του άρθρου 96 του ν. 4261/2014,
που η ίδια απαιτεί να λάβει το ίδρυµα ή η οντότητα που
αναφέρεται στην περίπτωση β΄, γ΄ ή δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1.
3. Αν µια αρµόδια αρχή ή αρχή εξυγίανσης διαπιστώσει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων
α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 32 σχετικά µε ένα ίδρυµα ή µια οντότητα που αναφέρεται στην περίπτωση β΄, γ΄ ή δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1, ενηµερώνει χωρίς καθυστέρηση τις ακόλουθες αρχές, αν πρόκειται για διαφορετικές αρχές:
α) την αρχή εξυγίανσης του ιδρύµατος ή της οντότητας που αναφέρεται στην περίπτωση β΄, γ΄ ή δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1,
β) την αρµόδια αρχή του ιδρύµατος ή της οντότητας
που αναφέρεται στην περίπτωση β΄, γ΄ ή δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1,
γ) την αρµόδια αρχή κάθε υποκαταστήµατος του ιδρύµατος ή της οντότητας που αναφέρεται στην περίπτωση
β΄, γ΄ ή δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1,
δ) την αρχή εξυγίανσης κάθε υποκαταστήµατος του ιδρύµατος ή της οντότητας που αναφέρεται στην περίπτωση β΄, γ΄ ή δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1,
ε) την Τράπεζα της Ελλάδος ως κεντρική τράπεζα,
στ) το Τ.Ε.Κ.Ε., εφόσον είναι αναγκαίο για να την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του,
ζ) το Ταµείο Εξυγίανσης, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο
για την επιτέλεση της λειτουργίας των χρηµατοδοτικών
ρυθµίσεων εξυγίανσης,
η) ανάλογα µε την περίπτωση, την αρχή εξυγίανσης
σε επίπεδο οµίλου,
θ) το Υπουργείο Οικονοµικών,
ι) την αρχή ενοποιηµένης εποπτείας, αν το ίδρυµα ή η
οντότητα που αναφέρεται στην περίπτωση β΄, γ΄ ή δ΄
της παραγράφου 1 του άρθρου 1 υπόκειται σε εποπτεία
σε ενοποιηµένη βάση, σύµφωνα µε τα άρθρα 104 έως
120 του ν. 4261/2014, και
ια) το ΕΣΣΚ και την Τράπεζα της Ελλάδος, ως αρχή µακροπροληπτικής εποπτείας.
Άρθρο 82
Διαδικαστικές υποχρεώσεις των αρχών εξυγίανσης
(άρθρα 82 και 83 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ)
1. Η αρχή εξυγίανσης, µετα την κοινοποίηση που λαµβάνει σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 81, διαπιστώνει, µε απόφασή της, αν πληρούνται οι προϋποθέσεις λήψης µέτρων εξυγίανσης.
Η απόφαση περιλαµβάνει υποχρεωτικά:
α) αιτιολογία που τεκµηριώνει τη διαπίστωση για την
πλήρωση ή µη των προϋποθέσεων εξυγίανσης για υποκείµενο ίδρυµα, η οποία µπορεί να θεµελιώνεται σε στοιχεία του φακέλου, και
β) το µέτρο εξυγίανσης το οποίο προτίθεται να επιβάλει στο ίδρυµα.
2. Η αρχή εξυγίανσης κοινοποιεί τις αποφάσεις της,
µόλις αυτό είναι ευλόγως εφικτό, µετά την εφαρµογή
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κάποιας ενέργειας εξυγίανσης, καθορίζοντας την ηµεροµηνία ισχύος της ενέργειας ή των ενεργειών εξυγίανσης προς το ίδρυµα υπό εξυγίανση και τις ακόλουθες αρχές, εφόσον πρόκειται για διαφορετικές αρχές:
α) την αρµόδια αρχή για το ίδρυµα υπό εξυγίανση,
β) την αρµόδια αρχή για οποιοδήποτε υποκατάστηµα
του ιδρύµατος υπό εξυγίανση,
γ) την Τράπεζα της Ελλάδος ως κεντρική τράπεζα,
δ) το Τ.Ε.Κ.Ε.,
ε) το Ταµείο Εξυγίανσης,
στ) ανάλογα µε την περίπτωση, την αρχή εξυγίανσης
σε επίπεδο οµίλου,
ζ) το Υπουργείο Οικονοµικών,
η) την αρχή ενοποιηµένης εποπτείας, αν το ίδρυµα υπό εξυγίανση υπόκειται σε εποπτεία σε ενοποιηµένη βάση, σύµφωνα µε τα άρθρα 104 έως 120 του ν. 4261/2014,
θ) το ΕΣΣΚ και την Τράπεζα της Ελλάδος, ως εθνική
αρχή µακροπροληπτικής εποπτείας,
ι) την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα, την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών, την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων και την Ε.Α.Τ.,
ια) τους φορείς διαχείρισης των συστηµάτων στα οποία συµµετέχει το υπό εξυγίανση ίδρυµα, αν πρόκειται
για ίδρυµα, κατά την έννοια της περίπτωσης β της παρ. 3
του άρθρου 1 του ν. 2789/2000.
3. Οι αποφάσεις που προβλέπονται στις παραγράφους
1 και 7 του άρθρου 29, τις παραγράφους 1 και 4 του άρθρου 35, τις παραγράφους 1, 5 και 6 του άρθρου 38, τις
παραγράφους 1, 5 και 6 του άρθρου 40, τις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 41, τις παραγράφους 1 και 9
του άρθρου 42, την παράγραφο 1 του άρθρου 43, την παράγραφο 9 του άρθρου 59, την παράγραφο 1 του άρθρου
69, την παράγραφο 1 του άρθρου 70 και την παράγραφο
1 του άρθρου 71 δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Αντίγραφο της απόφασης ή ειδοποίηση µε
συνοπτική παρουσίαση των αποτελεσµάτων της, ιδίως
ως προς τους πελάτες λιανικής και, κατά περίπτωση,
τους όρους και το χρονικό διάστηµα της αναστολής ή
τους περιορισµούς των άρθρων 69 έως 71, δηµοσιεύεται
µε επιµέλεια της αρχής εξυγίανσης µε ανάρτηση στα ακόλουθα µέσα:
α) στον επίσηµο ιστότοπο της αρχής εξυγίανσης,
β) στον ιστότοπο της αρµόδας αρχής, αν πρόκειται για
αρχή διαφορετική από την αρχή εξυγίανσης, και στον ιστότοπο της Ε.Α.Τ.,
γ) στον ιστότοπο του ιδρύµατος υπό εξυγίανση,
δ) σε περίπτωση που οι µετοχές ή άλλοι τίτλοι ιδιοκτησίας ή χρεωστικοί τίτλοι του ιδρύµατος υπό εξυγίανση έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε ρυθµιζόµενη αγορά, στα µέσα που χρησιµοποιούνται για τη δηµοσιοποίηση των ρυθµιζόµενων πληροφοριών που αφορούν
το ίδρυµα υπό εξυγίανση, σύµφωνα µε το άρθρο 21 του
ν. 3556/2007 (Α΄ 91).
4. Αν οι µετοχές, οι τίτλοι ιδιοκτησίας ή οι χρεωστικοί
τίτλοι δεν έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε ρυθµιζόµενη αγορά, η αρχή εξυγίανσης µεριµνά ώστε, η απόφαση και τα σχετικά έγγραφα του πρώτου εδαφίου
της παραγράφου 3 να αποστέλλονται στους µετόχους
και πιστωτές του ιδρύµατος υπό εξυγίανση. Για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου, το ίδρυµα υπό εξυγίανση θέτει στη διάθεση της αρχής εξυγίανσης το µητρώο ή τις βάσεις δεδοµένων του.

Άρθρο 83
Υπηρεσιακό - Επαγγελµατικό απόρρητο
(άρθρο 84 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ)
1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος άρθρου και των περιπτώσεων που εµπίπτουν στο Ποινικό
Δίκαιο και την Ποινική Δικονοµία, τα ακόλουθα πρόσωπα
υποχρεούνται στην τήρηση επαγγελµατικού απορρήτου:
α) η αρχή εξυγίανσης,
β) η αρµόδια αρχή,
γ) το Υπουργείο Οικονοµικών,
δ) οι επίτροποι ή ειδικοί διαχειριστές που διορίζονται
βάσει των διατάξεων του παρόντος νόµου,
ε) οι πιθανοί αγοραστές µε τους οποίους έρχεται σε επαφή η αρµόδια αρχή ή τους οποίους προσκαλεί η αρχή
εξυγίανσης, ανεξαρτήτως αν η εν λόγω επαφή ή πρόσκληση πραγµατοποιήθηκε ως προετοιµασία για τη χρήση της εντολής µεταβίβασης ή αν η πρόσκληση κατέληξε σε απόκτηση,
στ) οι ελεγκτές, λογιστές, νοµικοί και επαγγελµατικοί
σύµβουλοι, εκτιµητές και άλλοι εµπειρογνώµονες τους
οποίους προσλαµβάνουν άµεσα ή έµµεσα η αρχή εξυγίανσης, η αρµόδια αρχή, το Υπουργείο Οικονοµικών ή οι
πιθανοί αγοραστές που αναφέρονται στην περίπτωση
ε΄,
ζ) το Τ.Ε.Κ.Ε.,
η) το Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών·
θ) το Ταµείο Εξυγίανσης,
ι) η Τράπεζα της Ελλάδος και άλλες αρχές που εµπλέκονται στη διαδικασία εξυγίανσης·
ια) το µεταβατικό ίδρυµα ή η εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων,
ιβ) κάθε άλλο πρόσωπο που παρέχει ή έχει παράσχει
υπηρεσίες άµεσα ή έµµεσα, σε µόνιµη βάση ή περιστασιακά, στα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις
α΄ έως ια΄,
ιγ) τα ανώτερα διοικητικά στελέχη, τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου και οι υπάλληλοι των φορέων ή των οντοτήτων που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ έως ια΄
ανωτέρω, πριν το διορισµό τους, κατά τη διάρκεια της
θητείας τους και µετά τη λήξη αυτής.
2. Προς το σκοπό της τήρησης του απορρήτου των παραγράφων 1 και 3, τα πρόσωπα των περιπτώσεων α΄, β΄,
γ΄, ζ΄, ι΄ και ια΄ της παραγράφου 1 θέτουν σε ισχύ εσωτερικούς κανόνες, συµπεριλαµβανοµένων αυτών για την
εξασφάλιση του απορρήτου των πληροφοριών µεταξύ
των προσώπων που εµπλέκονται άµεσα στη διαδικασία
εξυγίανσης.
3. Τηρουµένης της παραγράφου 1, τα αναφερόµενα σε
αυτήν πρόσωπα απαγορεύεται να αποκαλύπτουν εµπιστευτικές πληροφορίες, οι οποίες περιέρχονται σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ή από
την αρµόδια αρχή ή την αρχή εξυγίανσης σε σχέση µε
τις λειτουργίες της στο πλαίσιο του παρόντος νόµου, σε
οποιοδήποτε πρόσωπο ή δηµόσια αρχή, παρά µόνο στο
πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων τους βάσει του
παρόντος νόµου σε συνοπτική ή συγκεντρωτική µορφή,
ούτως ώστε να µην προκύπτει η ταυτότητα µεµονωµένων ιδρυµάτων ή οντοτήτων που αναφέρονται στις περιπτώσεις β΄, γ΄ ή δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1.
Πριν από την αποκάλυψη κάθε εµπιστευτικής πληροφορίας από πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγρα-
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φο 1 σταθµίζονται οι πιθανές συνέπειες από την αποκάλυψη πληροφοριών στο δηµόσιο συµφέρον όσον αφορά
τη χρηµατοοικονοµική, νοµισµατική ή οικονοµική πολιτική, στα εµπορικά συµφέροντα φυσικών και νοµικών προσώπων, στους επιτόπιους ελέγχους, στις έρευνες και
στους λογιστικούς ελέγχους.
Η διαδικασία στάθµισης των συνεπειών της αποκάλυψης πληροφοριών περιλαµβάνει αξιολόγηση των συνεπειών κάθε αποκάλυψης του περιεχοµένου και των λεπτοµερειών του σχεδίου ανάκαµψης και εξυγίανσης που
προβλέπεται στα άρθρα 5, 7, 18, 19 και 20 και των πορισµάτων κάθε αξιολόγησης που διενεργείται σύµφωνα µε
τα άρθρα 6, 8 και 23.
4. Επιτρέπεται:
α) στους υπαλλήλους και εµπειρογνώµονες των φορέων ή οντοτήτων που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ έως ι΄ της παραγράφου 1 να ανταλλάσσουν µεταξύ τους
πληροφορίες στο πλαίσιο εκάστου φορέα ή οντότητας
και κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους,
β) στην αρχή εξυγίανσης και στην αρµόδια αρχή, συµπεριλαµβανοµένων των υπαλλήλων και των εµπειρογνωµόνων τους, να ανταλλάσσουν πληροφορίες µεταξύ
τους και µε άλλες αρχές εξυγίανσης, άλλες αρµόδιες
αρχές της Ε.Ε., το Υπουργείο Οικονοµικών, αρµόδια υπουργεία, κεντρικές τράπεζες, συστήµατα εγγύησης καταθέσεων, συστήµατα αποζηµίωσης επενδυτών, αρχές
αρµόδιες για τις συνήθεις διαδικασίες αφερεγγυότητας,
αρχές αρµόδιες για τη διατήρηση της σταθερότητας του
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος στα κράτη µέλη µέσω
κανόνων µακροπροληπτικού χαρακτήρα, αρµόδιους για
τη διεξαγωγή νοµίµων λογιστικών ελέγχων, την Ε.Α.Τ.
ή, υπό την επιφύλαξη του άρθρου 94, αρχές τρίτων χωρών που επιτελούν ισοδύναµα καθήκοντα µε την αρχή εξυγίανσης, ή, υπό την προϋπόθεση ότι οι κοινοποιούµενες πληροφορίες, κατά την κρίση της αρχής που τις κοινοποιεί, καλύπτονται όσον αφορά το επαγγελµατικό απόρρητο από εγγυήσεις τουλάχιστον ισοδύναµες µε αυτές που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, µε δυνητικό αγοραστή µε σκοπό τον σχεδιασµό ή την εκτέλεση ενέργειας εξυγίανσης,
γ) στην αρµόδια αρχή ή την αρχή εξυγίανσης να χρησιµοποιεί πληροφορίες στο πλαίσιο δικαστικών διαδικασιών που έχουν κινηθεί κατά αποφάσεών της.
5. Ανεξαρτήτως της εφαρµογής οποιασδήποτε άλλης
διάταξης του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται η ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ της αρµόδιας αρχής ή της αρχής εξυγίανσης και των εξής:
α) οποιουδήποτε άλλου προσώπου, όταν είναι αναγκαίο για τον σχεδιασµό ή την εκτέλεση ενέργειας εξυγίανσης, υπό την προϋπόθεση ότι οι κοινοποιούµενες
πληροφορίες υπόκεινται στους κανόνες περί επαγγελµατικού απορρήτου του παρόντος άρθρου,
β) των ειδικών εξεταστικών επιτροπών της Βουλής,
κατά τη σύµφωνα µε τον Κανονισµό της Βουλής άσκηση
των καθηκόντων τους, και του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
γ) της Τράπεζας της Ελλάδος ως επιβλέπουσας τα συστήµατα πληρωµών, των αρχών που είναι αρµόδιες για
τις συνήθεις διαδικασίες αφερεγγυότητας, των αρµόδιων για την εποπτεία άλλων οντοτήτων του χρηµατοπιστωτικού τοµέα αρχών, των αρχών που έχουν την ευθύνη της εποπτείας των χρηµατοοικονοµικών αγορών και
των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των επιθεωρητών

που είναι εντεταλµένοι από αυτές, των αρχών που είναι
επιφορτισµένες µε την ευθύνη για τη διατήρηση της
σταθερότητας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος στα
κράτη - µέλη µέσω κανόνων µακροπροληπτικής εποπτείας και των αρχών που είναι υπεύθυνες για την προστασία της σταθερότητας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, καθώς και πρόσωπων τα οποία είναι επιφορτισµένα
µε τη διεξαγωγή νοµίµων λογιστικών ελέγχων,
δ) των δηµόσιων ελεγκτικών µηχανισµών για τον έλεγχο για την καταπολέµηση της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και χρηµατοδότηση
της τροµοκρατίας, την αντιµετώπιση της διαφθοράς και
την καταπολέµηση της φοροαποφυγής.
6. Σε περίπτωση παράβασης του παρόντος άρθρου, κάθε πρόσωπο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 υπέχει
αστική ευθύνη σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, ενώ επίσης εφαρµόζονται οι κυρώσεις που προβλέπονται
από το άρθρο 371 του Ποινικού Κώδικα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ΄
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
Άρθρο 84
Γενικές αρχές σχετικά µε τη λήψη αποφάσεων
που αφορούν περισσότερα του ενός κράτη - µέλη
(άρθρο 87 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ)
Κατά τη λήψη αποφάσεων ή την ανάληψη δράσης δυνάµει του παρόντος νόµου που ενδέχεται να έχουν επιπτώσεις σε ένα ή περισσότερα άλλα κράτη µέλη, η αρχή
εξυγίανσης λαµβάνει υπόψη τις ακόλουθες γενικές αρχές:
α) την επιτακτική ανάγκη για αποτελεσµατικότητα στη
λήψη αποφάσεων και για περιορισµό στο µέτρο του δυνατού το κόστος της εξυγίανσης όταν προβαίνει σε ενέργεια εξυγίανσης,
β) οι αποφάσεις λαµβάνονται και οι δράσεις αναλαµβάνονται εγκαίρως και µε τη δέουσα ταχύτητα,
γ) η αρχή εξυγίανσης, η αρµόδια αρχή και οι λοιπές
αρχές συνεργάζονται µεταξύ τους προκειµένου να διασφαλισθεί ότι οι αποφάσεις λαµβάνονται και οι δράσεις
αναλαµβάνονται µε συντονισµένο και αποτελεσµατικό
τρόπο,
δ) λαµβάνονται δεόντως υπόψη τα συµφέροντα και,
ειδικότερα, οι συνέπειες οποιασδήποτε απόφασης, δράσης ή αδράνειας για τη χρηµατοπιστωτική σταθερότητα,
τους δηµοσιονοµικούς πόρους, το Ταµείο Εξυγίανσης,
το σύστηµα εγγύησης καταθέσεων ή το σύστηµα αποζηµίωσης επενδυτών του κράτους µέλους όπου είναι εγκατεστηµένη µητρική επιχείρηση της Ε.Ε., και κάθε κράτους µέλους στο οποίο είναι εγκατεστηµένη θυγατρική
επιχείρηση,
ε) λαµβάνονται δεόντως υπόψη τα συµφέροντα κάθε
κράτους µέλους στο οποίο είναι εγκατεστηµένα σηµαντικά υποκαταστήµατα και, ειδικότερα, οι συνέπειες οποιασδήποτε απόφασης ή δράσης ή αδράνειας για τη
χρηµατοπιστωτική σταθερότητα αυτού του κράτους - µέλους,
στ) λαµβάνονται δεόντως υπόψη οι στόχοι της εξισορρόπησης των συµφερόντων των διαφόρων εµπλεκόµενων κρατών - µελών και της αποφυγής αθέµιτης βλάβης
ή προστασίας των συµφερόντων συγκεκριµένων κρατών
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- µελών, µεταξύ άλλων αποφεύγοντας την άνιση κατανοµή βάρους µεταξύ τους,
ζ) ότι κάθε υποχρέωση δυνάµει του παρόντος νόµου
για διαβούλευση µε άλλη αρχή προτού ληφθεί απόφαση
ή αναληφθεί δράση συνεπάγεται τουλάχιστον την υποχρέωση διαβούλευσης για όσα στοιχεία της προτεινόµενης απόφασης ή δράσης έχουν ή ενδέχεται να έχουν επιπτώσεις:
αα) στη µητρική επιχείρηση της Ε.Ε., τη θυγατρική ή το
υποκατάστηµα, και
ββ) στη σταθερότητα του κράτους µέλους όπου έχει εγκατασταθεί ή βρίσκεται η µητρική επιχείρηση της Ε.Ε.,
η θυγατρική ή το υποκατάστηµα,
η) ότι η αρχή εξυγίανσης όταν προβαίνει σε ενέργειες
εξυγίανσης, λαµβάνει υπόψη και ακολουθεί το σχέδιο εξυγίανσης του άρθρου 21, εκτός εάν εκτιµήσει, λαµβάνοντας υπόψη τις συγκεκριµένες περιστάσεις, ότι οι
στόχοι της εξυγίανσης θα επιτευχθούν αποτελεσµατικότερα εάν αναληφθούν δράσεις που δεν έχουν προβλεφθεί στο σχέδιο εξυγίανσης,
θ) τις απαιτήσεις διαφάνειας κάθε φορά που µια προτεινόµενη απόφαση ή δράση ενδέχεται να έχει επιπτώσεις στη χρηµατοπιστωτική σταθερότητα, τους δηµοσιονοµικούς πόρους, το Ταµείο Εξυγίανσης, το σύστηµα εγγύησης καταθέσεων ή το σύστηµα αποζηµίωσης επενδυτών κάθε εµπλεκόµενου κράτους - µέλους, και
ι) ότι µέσω του συντονισµού και της συνεργασίας είναι
πιθανότερο να επιτευχθεί αποτέλεσµα που µειώνει το
συνολικό κόστος της εξυγίανσης.
Άρθρο 85
Σώµατα Αρχών Εξυγίανσης
(άρθρο 88 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ)
1. Η αρχή εξυγίανσης σε επίπεδο οµίλου συγκροτεί
Σώµατα Αρχών Εξυγίανσης για την εκτέλεση των καθηκόντων που αναφέρονται στα άρθρα 20, 21, 24, 26, 45,
88 και 89, και, όπου ενδείκνυται, για τη διασφάλιση της
συνεργασίας και του συντονισµού µε τις αρχές εξυγίανσης τρίτων χωρών.
Ειδικότερα, τα Σώµατα Αρχών Εξυγίανσης παρέχουν
το πλαίσιο για την εκτέλεση από την αρχή εξυγίανσης
σε επίπεδο οµίλου, τις άλλες αρχές εξυγίανσης και, όπου απαιτείται, τις αρµόδιες αρχές και τις σχετικές αρχές ενοποιηµένης εποπτείας των εξής καθηκόντων:
α) την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά µε την κατάρτιση σχεδίων εξυγίανσης οµίλων, την εφαρµογή σε οµίλους των εξουσιών προετοιµασίας και πρόληψης, καθώς
και σχετικά µε την εξυγίανση οµίλων,
β) την κατάρτιση σχεδίων εξυγίανσης οµίλων, σύµφωνα µε τα άρθρα 20 και 21,
γ) την αξιολόγηση της δυνατότητας εξυγίανσης οµίλων, σύµφωνα µε το άρθρο 24,
δ) την άσκηση εξουσιών για την αντιµετώπιση ή την εξάλειψη των εµποδίων στη δυνατότητα εξυγίανσης οµίλων, σύµφωνα µε το άρθρο 26,
ε) τη λήψη απόφασης όσον αφορά την ανάγκη να διαµορφωθούν προγράµµατα εξυγίανσης οµίλου, όπως
προβλέπεται στο άρθρο 88 ή στο άρθρο 89,
στ) την επίτευξη της συµφωνίας για το πρόγραµµα εξυγίανσης οµίλου που προτείνεται σύµφωνα µε το άρθρο 88 ή το άρθρο 89,
ζ) το συντονισµό της γνωστοποίησης στο κοινό των
στρατηγικών και προγραµµάτων εξυγίανσης οµίλων,

η) το συντονισµό της χρήσης των ταµείων εξυγίανσης,
που καθορίζονται στα άρθρα 95 έως 104,
θ) τον καθορισµό της ελάχιστης απαίτησης ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιµων υποχρεώσεων για οµίλους σε ενοποιηµένο επίπεδο και για την κάθε θυγατρική, σύµφωνα µε το άρθρο 45.
Τα Σώµατα Αρχών Εξυγίανσης µπορούν, επίσης, να αποτελέσουν βήµα συζήτησης οποιωνδήποτε θεµάτων
σχετίζονται µε την εξυγίανση διασυνοριακών οµίλων.
2. Μέλη του Σώµατος Αρχών Εξυγίανσης είναι:
α) η αρχή εξυγίανσης σε επίπεδο οµίλου,
β) οι αρχές εξυγίανσης των κρατών - µελών στα οποία
είναι εγκατεστηµένες οι θυγατρικές που καλύπτονται από ενοποιηµένη εποπτεία,
γ) οι αρχές εξυγίανσης των κρατών - µελών στα οποία
είναι εγκατεστηµένη µητρική επιχείρηση ενός ή περισσοτέρων ιδρυµάτων του οµίλου, δηλαδή µια οντότητα
της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1,
δ) οι αρχές εξυγίανσης των κρατών - µελών όπου είναι
εγκατεστηµένα σηµαντικά υποκαταστήµατα,
ε) η αρχή ενοποιηµένης εποπτείας και οι αρµόδιες αρχές των κρατών - µελών, εφόσον η αρχή εξυγίανσης αυτών των κρατών - µελών είναι επίσης µέλος του Σώµατος Αρχών Εξυγίανσης. Όταν η αρµόδια αρχή κράτους
µέλους δεν είναι η κεντρική τράπεζα του κράτους µέλους αυτού, η αρµόδια αρχή µπορεί να αποφασίσει να
συνοδεύεται από εκπρόσωπο της κεντρικής τράπεζας
του σχετικού κράτους - µέλους,
στ) το Υπουργείο Οικονοµικών και τα αρµόδια υπουργεία σε περίπτωση που δεν µετέχουν ήδη στο Σώµα Αρχών Εξυγίανσης υπό την ιδιότητα της αρχής εξυγίανσης,
ζ) η δηµόσια αρχή που είναι υπεύθυνη για τα συστήµατα εγγύησης καταθέσεων ενός κράτους - µέλους, εφόσον η αρχή εξυγίανσης αυτού του κράτους - µέλους είναι επίσης µέλος του Σώµατος Αρχών Εξυγίανσης,
η) η ΕΑΤ, η οποία παρίσταται χωρίς δικαίωµα ψήφου.
3. Οι αρχές εξυγίανσης τρίτων χωρών, στις οποίες µια
µητρική επιχείρηση ή ίδρυµα εγκατεστηµένο στην Ε.Ε.
έχει θυγατρική ή υποκατάστηµα που θα θεωρείτο σηµαντικό αν ήταν εγκατεστηµένο στην Ε.Ε.,, µπορούν, κατόπιν σχετικού αιτήµατός τους, να συµµετέχουν στο Σώµα
Αρχών Εξυγίανσης ως παρατηρητές, υπό την προϋπόθεση ότι, κατά τη γνώµη της αρχής εξυγίανσης σε επίπεδο
οµίλου, υπόκεινται σε ισοδύναµες απαιτήσεις εµπιστευτικότητας µε εκείνες που καθορίζονται στο άρθρο 94.
4. Η αρχή εξυγίανσης σε επίπεδο οµίλου προεδρεύει
του Σώµατος Αρχών Εξυγίανσης. Με αυτήν την ιδιότητα:
α) θεσπίζει γραπτές ρυθµίσεις και διαδικασίες για τη
λειτουργία του Σώµατος Αρχών Εξυγίανσης, µετά από
διαβούλευση µε τα λοιπά µέλη του Σώµατος Αρχών Εξυγίανσης,
β) συντονίζει όλες τις δραστηριότητες του Σώµατος
Αρχών Εξυγίανσης,
γ) συγκαλεί όλες τις συνεδριάσεις του Σώµατος Αρχών Εξυγίανσης, προεδρεύει των συνεδριάσεων αυτών
και ενηµερώνει πλήρως, εκ των προτέρων, όλα τα µέλη
του Σώµατος Αρχών Εξυγίανσης σχετικά µε τη διοργάνωση των συνεδριάσεων, τα κύρια θέµατα προς συζήτηση και τα θέµατα προς εξέταση,
δ) κοινοποιεί στα µέλη του Σώµατος Αρχών Εξυγίανσης τις προγραµµατισµένες συνεδριάσεις, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν να συµµετάσχουν,
ε) αποφασίζει ποια µέλη και παρατηρητές προσκαλούνται να παρευρεθούν σε συγκεκριµένες συνεδριάσεις
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του Σώµατος Αρχών Εξυγίανσης, εφόσον υπάρχει ειδική
ανάγκη προς τούτο, λαµβάνοντας υπόψη τη σηµασία
που έχει για τα εν λόγω µέλη και παρατηρητές το θέµα
που πρόκειται να συζητηθεί, και ιδίως τις δυνητικές επιπτώσεις στη χρηµατοπιστωτική σταθερότητα στα σχετικά κράτη - µέλη
στ) ενηµερώνει εγκαίρως όλα τα µέλη του Σώµατος
σχετικά µε τις αποφάσεις και τα αποτελέσµατα αυτών
των συνεδριάσεων.
Τα µέλη που συµµετέχουν στο Σώµα Αρχών Εξυγίανσης συνεργάζονται στενά.
Με την επιφύλαξη της περίπτωσης ε΄, οι αρχές εξυγίανσης έχουν δικαίωµα συµµετοχής στις συνεδριάσεις
του Σώµατος Αρχών Εξυγίανσης εφόσον η ηµερήσια
διάταξη περιλαµβάνει θέµατα για τα οποία προβλέπεται
η λήψη κοινής απόφασης ή αφορούν οντότητα οµίλου
που βρίσκεται στο κράτος - µέλος τους.
5. Η αρχή εξυγίανσης σε επίπεδο οµίλου δεν υποχρεούται να συγκροτεί Σώµα Αρχών Εξυγίανσης, εάν οι λειτουργίες και τα καθήκοντα που καθορίζονται στο παρόν
άρθρο επιτελούνται και ασκούνται στο πλαίσιο άλλων οµάδων ή σωµάτων που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις
και τηρούν όλες τις διαδικασίες, συµπεριλαµβανοµένων
όσων αφορούν την ιδιότητα µέλους και τη συµµετοχή σε
Σώµατα Αρχών Εξυγίανσης, σύµφωνα µε το παρόν άρθρο και το άρθρο 87. Στην περίπτωση αυτή, κάθε αναφορά σε Σώµατα Αρχών Εξυγίανσης στον παρόντα νόµο
λογίζεται ως αναφορά σε αυτές τις άλλες οµάδες ή σε
αυτά τα άλλα σώµατα.
Άρθρο 86
Ευρωπαϊκά Σώµατα Αρχών Εξυγίανσης
(άρθρο 89 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ)
1. Σε περίπτωση που ίδρυµα τρίτης χώρας ή µητρική επιχείρηση τρίτης χώρας έχει θυγατρικά ιδρύµατα ή υποκαταστήµατα σε δύο ή περισσότερα κράτη - µέλη τα οποία θεωρούνται σηµαντικά, οι αρχές εξυγίανσης των εµπλεκόµενων κρατών - µελών συγκροτούν Ευρωπαϊκό
Σώµα Αρχών Εξυγίανσης.
2. Το Ευρωπαϊκό Σώµα Αρχών Εξυγίανσης εκτελεί τις
λειτουργίες και τα καθήκοντα που καθορίζονται στο άρθρο 85 όσον αφορά τα θυγατρικά ιδρύµατα, καθώς και τα
υποκαταστήµατα, εφόσον τα εν λόγω καθήκοντα σχετίζονται µε αυτά.
3. Αν τα θυγατρικά ιδρύµατα τρίτης χώρας ή τα σηµαντικά υποκαταστήµατα ανήκουν σε χρηµατοδοτική εταιρεία συµµετοχών που είναι εγκατεστηµένη στην Ε.Ε.,
σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου του
ν. 4261/2014, στο Ευρωπαϊκό Σώµα Αρχών Εξυγίανσης
προεδρεύει η αρχή εξυγίανσης του κράτους µέλους όπου βρίσκεται η αρχή ενοποιηµένης εποπτείας βάσει του
εν λόγω νόµου. Σε κάθε άλλη περίπτωση, ο πρόεδρος επιλέγεται από τα µέλη του Ευρωπαϊκού Σώµατος Αρχών
Εξυγίανσης.
4. Με συµφωνία όλων των ενδιαφεροµένων µερών, η
υποχρέωση συγκρότησης Ευρωπαϊκού Σώµατος Αρχών
Εξυγίανσης δύναται να αρθεί, εάν οι λειτουργίες και τα
καθήκοντα που καθορίζονται στο παρόν άρθρο εκτελούνται στο πλαίσιο άλλων οµάδων ή σωµάτων, συµπεριλαµβανοµένου Σώµατος Αρχών Εξυγίανσης συσταθέντος δυνάµει του άρθρου 85, τα οποία πληρούν όλες τις
προϋποθέσεις και τηρούν όλες τις διαδικασίες, συµπερι-

λαµβανοµένων όσων αφορούν την ιδιότητα µέλους και
τη συµµετοχή σε Ευρωπαϊκά Σώµατα Αρχών Εξυγίανσης
οι οποίες προβλέπονται στο παρόν άρθρο και στο άρθρο
87. Στην περίπτωση αυτή, κάθε αναφορά σε Ευρωπαϊκά
Σώµατα Αρχών Εξυγίανσης στον παρόντα νόµο λογίζεται ως αναφορά σε αυτές τις άλλες οµάδες ή σώµατα.
5. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 3 και 4 στο Ευρωπαϊκό Σώµα Αρχών Εξυγίανσης εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 85.
Άρθρο 87
Ανταλλαγή πληροφοριών
(άρθρο 90 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ)
1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 83, οι αρχές εξυγίανσης και οι αρµόδιες αρχές, κατόπιν αιτήµατος, διαβιβάζουν µεταξύ τους όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για
την άσκηση των καθηκόντων τους δυνάµει του παρόντος
νόµου.
2. Η αρχή εξυγίανσης οµίλου συντονίζει τη ροή όλων
των σχετικών πληροφοριών µεταξύ των αρχών εξυγίανσης. Ειδικότερα, διαβιβάζει εγκαίρως στις αρχές εξυγίανσης στα άλλα κράτη - µέλη όλες τις σχετικές πληροφορίες, προκειµένου να διευκολύνει την άσκηση των καθηκόντων που αναφέρονται στις περιπτώσεις β΄ έως θ΄
του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου
88.
3. Αν ζητηθούν πληροφορίες τις οποίες έχει παράσχει
µια αρχή εξυγίανσης τρίτης χώρας, η αρχή εξυγίανσης
ζητά τη συναίνεση της αρχής εξυγίανσης τρίτης χώρας
για την περαιτέρω διαβίβασή τους.
Η αρχή εξυγίανσης δεν διαβιβάζει πληροφορίες που
παρασχέθηκαν από αρχή εξυγίανσης τρίτης χώρας, αν η
αρχή εξυγίανσης τρίτης χώρας δεν έχει συναινέσει στην
περαιτέρω διαβίβασή τους.
4. Η αρχή εξυγίανσης ανταλλάσσει πληροφόρηση µε
το αρµόδιο Υπουργείο όταν πρόκειται για απόφαση ή ζήτηµα που απαιτεί κοινοποίηση, διαβούλευση ή συγκατάθεση του αρµόδιου υπουργείου ή ενδέχεται να έχει επίπτωση στα δηµόσια οικονοµικά.
Άρθρο 88
Εξυγίανση οµίλου στην οποία εµπλέκεται
θυγατρική επιχείρηση του οµίλου
(άρθρο 91 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ)
1. Όταν η αρχή εξυγίανσης αποφασίζει ότι ένα ίδρυµα
ή µια οντότητα που αναφέρεται στις περιπτώσεις β΄, γ΄
ή δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1, που είναι θυγατρική επιχείρηση ενός οµίλου, πληροί τις προϋποθέσεις
των άρθρων 32 ή 33, κοινοποιεί, χωρίς καθυστέρηση, τις
ακόλουθες πληροφορίες στην αρχή εξυγίανσης σε επίπεδο οµίλου, εάν πρόκειται για διαφορετική αρχή, στην
αρχή ενοποιηµένης εποπτείας και στα µέλη του Σώµατος Αρχών Εξυγίανσης:
α) την απόφαση ότι το εν λόγω ίδρυµα ή η εν λόγω οντότητα πληροί τις προϋποθέσεις των άρθρων 32 ή 33,
και
β) τις ενέργειες εξυγίανσης ή τα µέτρα στο πλαίσιο
των συνήθων διαδικασιών αφερεγγυότητας τα οποία
κρίνει κατάλληλα για το εν λόγω ίδρυµα ή την οντότητα.
2. Μόλις λάβει την κοινοποίηση της παραγράφου 1, η
αρχή εξυγίανσης σε επίπεδο οµίλου, µετά από διαβού-
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λευση µε τα άλλα µέλη του Σώµατος Αρχών Εξυγίανσης,
προβαίνει σε αξιολόγηση των πιθανών επιπτώσεων των
ενεργειών εξυγίανσης, ή των άλλων µέτρων που έχουν
κοινοποιηθεί στον όµιλο και στις οντότητες του οµίλου
σε άλλα κράτη - µέλη, και ειδικότερα αξιολογεί κατά πόσο οι ενέργειες εξυγίανσης ή τα άλλα µέτρα πιθανώς θα
εκπλήρωναν τις προϋποθέσεις εξυγίανσης σε σχέση µε
µία οντότητα του οµίλου σε άλλο κράτος - µέλος.
3. Αν η αρχή εξυγίανσης σε επίπεδο οµίλου, µετά από
διαβούλευση µε τα άλλα µέλη του Σώµατος Αρχών Εξυγίανσης, αξιολογήσει ότι οι ενέργειες εξυγίανσης ή τα
άλλα µέτρα που κοινοποιήθηκαν σύµφωνα µε την περίπτωση β΄ της παραγράφου 1:
α) δεν θα εκπλήρωναν τις προϋποθέσεις των άρθρων
32 ή 33 σε σχέση µε µια οντότητα του οµίλου σε άλλο
κράτος - µέλος, οι εν λόγω ενέργειες και µέτρα µπορούν
να ληφθούν από την αρχή εξυγίανσης που είναι αρµόδια
για το εν λόγω ίδρυµα ή την οντότητα που αναφέρεται
στις περιπτώσεις β΄, γ΄ ή δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 ή
β) πιθανώς εκπληρώνουν τις προϋποθέσεις των άρθρων 32 ή 33 σε σχέση µε µια οντότητα του οµίλου σε
άλλο κράτος - µέλος, το αργότερο εντός 24 ωρών από
την παραλαβή της κοινοποίησης βάσει της παραγράφου
1 προτείνει προγράµµατα εξυγίανσης οµίλου και υποβάλλει την πρόταση στο Σώµα Αρχών Εξυγίανσης. Η εικοσιτετράωρη αυτή προθεσµία µπορεί να παραταθεί µε
τη συναίνεση της αρχής εξυγίανσης που προέβη στην
κοινοποίηση.
4. Εφόσον δεν διενεργηθεί αξιολόγηση εκ µέρους της
αρχής εξυγίανσης σε επίπεδο οµίλου εντός 24 ωρών µετά τη λήψη της κοινοποίησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1, ή εντός της µεγαλύτερης προθεσµίας που έχει τυχόν συµφωνηθεί, η αρχή εξυγίανσης που προέβη
στην κοινοποίηση µπορεί να προβεί σε ενέργειες εξυγίανσης ή να λάβει τα άλλα µέτρα που κοινοποίησε.
5. Το προγραµµα εξυγίανσης οµίλου της παραγράφου
4:
α) λαµβάνει υπόψη και ακολουθεί τα σχέδια εξυγίανσης του άρθρου 21, εκτός εάν οι αρχές εξυγίανσης αξιολογούν, λαµβάνοντας υπόψη τις συγκεκριµένες περιστάσεις, ότι οι στόχοι εξυγίανσης θα επιτευχθούν αποτελεσµατικότερα εάν αναληφθούν δράσεις που δεν έχουν προβλεφθεί στα σχέδια εξυγίανσης,
β) καταγράφει τις ενέργειες εξυγίανσης στις οποίες
θα πρέπει να προβούν οι εµπλεκόµενες αρχές εξυγίανσης σε σχέση µε τη µητρική επιχείρηση της E.E. ή συγκεκριµένες οντότητες του οµίλου, µε σκοπό την επίτευξη των στόχων και των αρχών της εξυγίανσης όπως καθορίζονται στα άρθρα 31 και 34,
γ) καθορίζει τον τρόπο συντονισµού των εν λόγω ενεργειών εξυγίανσης, και
δ) καθιερώνει σχέδιο χρηµατοδότησης, το οποίο λαµβάνει υπόψη το σχέδιο εξυγίανσης του οµίλου, τις αρχές
επιµερισµού της ευθύνης, όπως καθορίζονται σύµφωνα
µε την περίπτωση στ) της παραγράφου 3 του άρθρου 20,
και την αλληλέγγυα χρήση των εθνικών ταµείων εξυγίανσης σύµφωνα µε το άρθρο 102.
6. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 7, το πρόγραµµα εξυγίανσης οµίλου λαµβάνει τη µορφή κοινής απόφασης της αρχής εξυγίανσης σε επίπεδο οµίλου και των
αρχών εξυγίανσης των θυγατρικών που καλύπτονται από το πρόγραµµα εξυγίανσης οµίλου.
Η αρχή εξυγίανσης µπορεί να ζητήσει από την Ε.Α.Τ.

να συνδράµει τις αρχές εξυγίανσης στη λήψη κοινής απόφασης, σύµφωνα µε το στοιχείο γ΄ του άρθρου 31 του
Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 1093/2010.
7. Αν η αρχή εξυγίανσης διαφωνήσει µε ή αποχωρήσει
από το πρόγραµµα εξυγίανσης οµίλου που προτείνεται
από την αρχή εξυγίανσης σε επίπεδο οµίλου ή κρίνει ότι
χρειάζεται να προβεί σε ανεξάρτητες ενέργειες εξυγίανσης ή να λάβει άλλα µέτρα από αυτά που προτείνονται στο πρόγραµµα σε σχέση µε ένα ίδρυµα ή µια οντότητα που αναφέρεται στις περιπτώσεις β΄, γ΄ ή δ΄ της
παραγράφου 1 του άρθρου 1 για λόγους χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας, εκθέτει λεπτοµερώς τους λόγους
της διαφωνίας της ή τους λόγους που συντέλεσαν στην
αποχώρησή της, τους κοινοποιεί στη αρχή εξυγίανσης
σε επίπεδο οµίλου και στις λοιπές αρχές εξυγίανσης που
καλύπτονται από το πρόγραµµα εξυγίανσης οµίλου, και
τις ενηµερώνει για τις ενέργειες ή τα µέτρα που προτίθεται να λάβει. Η αρχή εξυγίανσης, όταν εκθέτει τους
λόγους της διαφωνίας της, λαµβάνει δεόντως υπόψη τα
σχέδια εξυγίανσης του άρθρου 21, τις πιθανές επιπτώσεις στη χρηµατοπιστωτική σταθερότητα των εµπλεκόµενων κρατών - µελών, καθώς και τις δυνητικές επιδράσεις των ενεργειών στα υπόλοιπα τµήµατα του οµίλου.
8. Οι αρχές εξυγίανσης που δεν έχουν εκφράσει διαφωνία σε σχέση µε το πρόγραµµα εξυγίανσης οµίλου
που προτείνεται από την αρχή εξυγίανσης σε επίπεδο οµίλου µπορούν να λάβουν κοινή απόφαση αναφορικά µε
ένα πρόγραµµα εξυγίανσης οµίλου που καλύπτει τις οντότητες στα κράτη - µέλη τους.
9. Η κοινή απόφαση που αναφέρεται στην παρούσα
παράγραφο και στη παράγραφο 5 και οι αποφάσεις που
λαµβάνονται από τις αρχές εξυγίανσης ελλείψει κοινής
απόφασης σύµφωνα µε την παράγραφο 6, θεωρούνται οριστικές και εφαρµόζονται από τις αρχές εξυγίανσης
στα εµπλεκόµενα κράτη - µέλη.
10. Η αρχή εξυγίανσης προβαίνει σε όλες τις ενέργειες σύµφωνα µε το παρόν άρθρο χωρίς καθυστέρηση και
λαµβάνοντας δεόντως υπόψη τον επείγοντα χαρακτήρα
της κατάστασης.
11. Σε κάθε περίπτωση, όταν δεν τίθεται σε εφαρµογή
το πρόγραµµα εξυγίανσης οµίλου, οι εµπλεκόµενες αρχές εξυγίανσης συνεργάζονται στενά στο πλαίσιο του
Σώµατος Αρχών Εξυγίανσης κατά την ανάληψη δράσεων εξυγίανσης σε οποιαδήποτε οντότητα του οµίλου,
προκειµένου να επιτευχθεί µια συντονισµένη στρατηγική
εξυγίανσης για όλες τις οντότητες του οµίλου οι οποίες
βρίσκονται σε σηµείο αφερεγγυότητας ή επαπειλούµενης αφερεγγυότητας.
12. Η αρχή εξυγίανσης όταν προβαίνει σε ενέργεια εξυγίανσης σε σχέση µε µια οντότητα οµίλου ενηµερώνει
τακτικά και πλήρως τα µέλη του Σώµατος Αρχών Εξυγίανσης σχετικά µε τις εν λόγω ενέργειες και την πρόοδό τους.
Άρθρο 89
Εξυγίανση οµίλου στην οποία εµπλέκεται
µητρική επιχείρηση της ΕΕ
(άρθρο 92 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ)
1. Όταν η αρχή εξυγίανσης σε επίπεδο οµίλου αποφασίζει ότι µια µητρική επιχείρηση της Ε.Ε., πληροί τις προϋποθέσεις των άρθρων 32 ή 33, κοινοποιεί χωρίς καθυστέρηση τις πληροφορίες που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 88
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στην αρχή ενοποιηµένης εποπτείας, εφόσον πρόκειται
για διαφορετική αρχή, και στα λοιπά µέλη του Σώµατος
Αρχών Εξυγίανσης του οµίλου.
Οι ενέργειες εξυγίανσης στο πλαίσιο των συνήθων
διαδικασιών αφερεγγυότητας σύµφωνα µε την περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 88 µπορούν να περιλαµβάνουν τη διαµόρφωση προγράµµατος εξυγίανσης
οµίλου, το οποίο έχει καταρτιστεί σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 88, σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιστάσεις:
α) οι ενέργειες εξυγίανσης σε µητρική επιχείρηση, που
κοινοποιούνται σύµφωνα µε την περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 88, πιθανώς καθιστούν δυνατή την
εκπλήρωση των προϋποθέσεων των άρθρων των άρθρων
32 ή 33 σε σχέση µε οντότητα του οµίλου σε ένα άλλο
κράτος - µέλος,
β) οι ενέργειες εξυγίανσης µόνο στη µητρική επιχείρηση δεν επαρκούν για τη σταθεροποίηση της κατάστασης
ή ενδέχεται να µην καταλήξουν στο βέλτιστο αποτέλεσµα,
γ) µία ή περισσότερες θυγατρικές πληρούν τις προϋποθέσεις των άρθρων 32 ή 33 σύµφωνα µε τη διαπίστωση των αρχών εξυγίανσης που είναι αρµόδιες για τις θυγατρικές αυτές, ή
δ) από τις ενέργειες εξυγίανσης σε επίπεδο οµίλου ωφελούνται οι θυγατρικές του οµίλου κατά τρόπο που καθιστά ενδεδειγµένο ένα πρόγραµµα εξυγίανσης οµίλου.
2. Αν οι ενέργειες που προτείνει η αρχή εξυγίανσης σε
επίπεδο οµίλου βάσει της παραγράφου 1 δεν περιλαµβάνουν πρόγραµµα εξυγίανσης οµίλου, η αρχή εξυγίανσης
σε επίπεδο οµίλου λαµβάνει την απόφασή της µετά από
διαβούλευση µε τα µέλη του Σώµατος Αρχών Εξυγίανσης. Η απόφαση αυτή:
α) λαµβάνει υπόψη και ακολουθεί τα σχέδια εξυγίανσης του άρθρου 21, εκτός εάν οι αρχές εξυγίανσης αξιολογήσουν λαµβάνοντας υπόψη τις συγκεκριµένες περιστάσεις, ότι οι στόχοι εξυγίανσης θα επιτευχθούν αποτελεσµατικότερα εάν αναληφθούν δράσεις που δεν έχουν προβλεφθεί στα σχέδια εξυγίανσης,
β) λαµβάνει υπόψη τη χρηµατοπιστωτική σταθερότητα
στα εµπλεκόµενα κράτη - µέλη.
3. Αν οι ενέργειες που προτείνει η αρχή εξυγίανσης σε
επίπεδο οµίλου δυνάµει της παραγράφου 1 περιλαµβάνουν τη διαµόρφωση προγράµµατος εξυγίανσης οµίλου,
αυτός λαµβάνει τη µορφή κοινής απόφασης της αρχής εξυγίανσης σε επίπεδο οµίλου και των αρχών εξυγίανσης
που είναι υπεύθυνες για τις θυγατρικές που καλύπτονται
από το πρόγραµµα εξυγίανσης οµίλου.
H αρχή εξυγίανσης µπορεί να ζητήσει από την Ε.Α.Τ.
να συνδράµει τις αρχές εξυγίανσης στη λήψη κοινής απόφασης, σύµφωνα µε το στοιχείο γ΄ του άρθρου 31 του
Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 1093/2010.
4. Αν η αρχή εξυγίανσης διαφωνήσει ή αποχωρήσει από το πρόγραµµα εξυγίανσης οµίλου που προτείνεται από την αρχή εξυγίανσης σε επίπεδο οµίλου ή κρίνει ότι
χρειάζεται να αναλάβει ανεξάρτητες δράσεις εξυγίανσης ή να λάβει άλλα µέτρα από αυτά που προτείνονται
στο πρόγραµµα σε σχέση µε ένα ίδρυµα ή µια οντότητα
που αναφέρεται στις περιπτώσεις β΄, γ΄, δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 για λόγους χρηµατοπιστωτικής
σταθερότητας, εκθέτει λεπτοµερώς τους λόγους της
διαφωνίας της ή τους λόγους που συντέλεσαν στην αποχώρησή της, τους κοινοποιεί στην αρχή εξυγίανσης σε
επίπεδο οµίλου και στις λοιπές αρχές εξυγίανσης που

καλύπτονται από το πρόγραµµα εξυγίανσης οµίλου, και
τις ενηµερώνει για τις δράσεις ή τα µέτρα που προτίθεται να λάβει. Η εν λόγω αρχή εξυγίανσης, όταν εκθέτει
τους λόγους της διαφωνίας της, λαµβάνει δεόντως υπόψη τα σχέδια εξυγίανσης του άρθρου 21, τις πιθανές επιπτώσεις στη χρηµατοπιστωτική σταθερότητα των εµπλεκόµενων κρατών - µελών, καθώς και τις δυνητικές επιδράσεις των δράσεων ή µέτρων στα υπόλοιπα τµήµατα
του οµίλου.
5. Οι αρχές εξυγίανσης που δεν έχουν εκφράσει διαφωνία µε το πρόγραµµα εξυγίανσης του οµίλου που προτείνεται από την αρχή εξυγίανσης σε επίπεδο οµίλου
µπορούν να λάβουν κοινή απόφαση αναφορικά µε ένα
πρόγραµµα εξυγίανσης οµίλου που καλύπτει τις οντότητες του οµίλου στα κράτη - µέλη τους. Η κοινή απόφαση
που αναφέρεται στην παρούσα παράγραφο και την παράγραφο 3 και οι αποφάσεις που λαµβάνονται από τις
αρχές εξυγίανσης όταν δεν υπάρχει κοινή απόφαση
σύµφωνα µε την παράγραφο 4 θεωρούνται οριστικές και
εφαρµόζονται από τις αρχές εξυγίανσης στα εµπλεκόµενα κράτη - µέλη.
6. Η αρχή εξυγίανσης προβαίνει σε όλες τις ενέργειες
σύµφωνα µε το παρόν άρθρο χωρίς καθυστέρηση και
λαµβάνοντας δεόντως υπόψη τον επείγοντα χαρακτήρα
της κατάστασης. Σε κάθε περίπτωση, όταν δεν τίθεται σε
εφαρµογή πρόγραµµα εξυγίανσης οµίλου, οι αρχές εξυγίανσης συνεργάζονται στενά στο πλαίσιο του Σώµατος
Αρχών Εξυγίανσης όταν προβαίνουν σε ενέργειες εξυγίανσης σε οποιαδήποτε οντότητα του οµίλου, προκειµένου να επιτευχθεί συντονισµένη στρατηγική εξυγίανσης
για όλες τις επηρεαζόµενες οντότητες του οµίλου.
Οι αρχές εξυγίανσης οι οποίες προβαίνουν σε ενέργειες εξυγίανσης όσον αφορά µια οντότητα οµίλου ενηµερώνουν τακτικά και πλήρως τα µέλη του Σώµατος Αρχών
Εξυγίανσης σχετικά µε τις εν λόγω ενέργειες ή τα εν
λόγω µέτρα και την πρόοδο τους.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΣΤ΄
ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ
Άρθρο 90
Αναγνώριση και εκτέλεση
των διαδικασιών εξυγίανσης τρίτων χωρών
(άρθρο 94 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ)
1. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται όσον αφορά διαδικασίες εξυγίανσης τρίτων χωρών, εκτός
εάν και έως ότου τεθεί σε εφαρµογή διεθνής συµφωνία
µε την οικεία τρίτη χώρα σύµφωνα µε την παράγραφο 1
του άρθρου 93 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ. Σε περίπτωση
που η αναγνώριση και η εκτέλεση των διαδικασιών εξυγίανσης της τρίτης χώρας δεν διέπονται από την εν λόγω συµφωνία, οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται και µετά την έναρξη ισχύος της.
2. Εφόσον έχει συγκροτηθεί Ευρωπαϊκό Σώµα Αρχών
Εξυγίανσης σύµφωνα µε το άρθρο 86 και, µε την επιφύλαξη του άρθρου 91, το Σώµα αυτό λαµβάνει κοινή απόφαση ως προς το αν θα αναγνωριστούν οι διαδικασίες εξυγίανσης τρίτης χώρας όσον αφορά ίδρυµα ή µητρική επιχείρηση τρίτης χώρας που:
α) έχει θυγατρικά ιδρύµατα ή υποκαταστήµατα που
βρίσκονται και θεωρούνται σηµαντικά σε δύο ή περισσότερα κράτη - µέλη, ή
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β) έχει περιουσιακά στοιχεία, δικαιώµατα ή υποχρεώσεις που βρίσκονται σε δύο ή περισσότερα κράτη - µέλη
ή διέπονται από τη νοµοθεσία των εν λόγω κρατών - µελών.
Αν επιτευχθεί κοινή απόφαση όσον αφορά την αναγνώριση των διαδικασιών εξυγίανσης τρίτης χώρας, οι εµπλεκόµενες εθνικές αρχές εξυγίανσης επιδιώκουν την
εκτέλεση των αναγνωρισµένων διαδικασιών εξυγίανσης
της τρίτης χώρας σύµφωνα µε το εθνικό τους δίκαιο.
3. Αν δεν επιτευχθεί κοινή απόφαση µεταξύ των αρχών εξυγίανσης που συµµετέχουν στο Ευρωπαϊκό Σώµα
Αρχών Εξυγίανσης, ή εάν δεν συγκροτηθεί Ευρωπαϊκό
Σώµα Αρχών Εξυγίανσης, µε την επιφύλαξη του άρθρου
91, η αρχή εξυγίανσης λαµβάνει τη δική της απόφαση αν
θα αναγνωρίσει και θα εκτελέσει τις διαδικασίες εξυγίανσης τρίτης χώρας όσον αφορά ίδρυµα ή µητρική επιχείρηση τρίτης χώρας.
Η απόφαση λαµβάνει δεόντως υπόψη τα συµφέροντα
κάθε κράτους µέλους στο οποίο δραστηριοποιείται το ίδρυµα ή η µητρική επιχείρηση τρίτης χώρας, και ιδίως τις
ενδεχόµενες επιπτώσεις που θα έχει η αναγνώριση και η
εκτέλεση των διαδικασιών εξυγίανσης της τρίτης χώρας
στα άλλα τµήµατα του οµίλου και στη χρηµατοπιστωτική
σταθερότητα των λοιπών εµπλεκόµενων κρατών - µελών.
4. Η αρχή εξυγίανσης έχει την εξουσία να προβαίνει
στις ακόλουθες ενέργειες:
α) να ασκεί τις εξουσίες εξυγίανσης όσον αφορά:
αα) τα περιουσιακά στοιχεία ενός ιδρύµατος ή µητρικής επιχείρησης τρίτης χώρας τα οποία βρίσκονται στην
Eλληνική Eπικράτεια ή διέπονται από το ελληνικό δίκαιο,
ββ) τα δικαιώµατα ή τις υποχρεώσεις ενός ιδρύµατος
τρίτης χώρας που έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία του υποκαταστήµατος τρίτης χώρας που δραστηριοποιείται
στην Ελληνική Επικράτεια ή διέπονται από το ελληνικό
δίκαιο, ή σε περίπτωση που οι απαιτήσεις επί των εν λόγω δικαιωµάτων και υποχρεώσεων είναι εκτελεστές
στην Ελληνική Επικράτεια,
β) να προβαίνει σε µεταβίβαση µετοχών ή άλλων τίτλων ιδιοκτησίας, µεταξύ άλλων ζητώντας από άλλο πρόσωπο να προβεί σε ενέργειες για την ολοκλήρωση της
σχετικής µεταβίβασης προς θυγατρικό ίδρυµα τρίτης χώρας,
γ) να ασκεί τις εξουσίες των άρθρων 69, 70 ή 71 όσον
αφορά τα δικαιώµατα οποιουδήποτε αντισυµβαλλόµενου µέρους της παραγράφου 2, εφόσον οι εξουσίες αυτές είναι απαραίτητες για να εκτελεστούν οι διαδικασίες
εξυγίανσης τρίτης χώρας, και
δ) να καθιστά µη εκτελεστό κάθε συµβατικό δικαίωµα
για καταγγελία, ρευστοποίηση ή επίσπευση συµβάσεων,
ή τροποποίηση των συµβατικών δικαιωµάτων των οντοτήτων της παραγράφου 2 και άλλων µελών του οµίλου,
όταν τα δικαιώµατα αυτά απορρέουν από ενέργεια εξυγίανσης που έχει αναληφθεί σε σχέση µε το ίδρυµα ή τη
µητρική επιχείρηση τρίτης χώρας των εν λόγω οντοτήτων ή άλλων µελών του οµίλου, είτε από την ίδια την αρχή εξυγίανσης τρίτης χώρας είτε λόγω της εν γένει εφαρµογής κανόνων που διέπουν τις ενέργειες εξυγίανσης στην εν λόγω χώρα, υπό τον όρο ότι εξακολουθούν
να τηρούνται οι ουσιαστικές υποχρεώσεις δυνάµει της
σύµβασης, µεταξύ των οποίων οι υποχρεώσεις πληρωµής και παράδοσης και η παροχή ασφάλειας.
5. Η αρχή εξυγίανσης µπορεί, όποτε αυτό είναι αναγκαίο για λόγους δηµόσιου συµφέροντος, να προβεί σε

ενέργεια εξυγίανσης σε σχέση µε µητρική επιχείρηση, εάν η σχετική αρχή τρίτης χώρας διαπιστώνει ότι ένα ίδρυµα που έχει συσταθεί στην τρίτη χώρα πληροί τις
προϋποθέσεις εξυγίανσης βάσει της εθνικής της νοµοθεσίας. Η αρχή εξυγίανσης µπορεί να ασκεί οποιαδήποτε
εξουσία εξυγίανσης σε σχέση µε την εν λόγω µητρική επιχείρηση µε εφαρµογή του άρθρου 68.
6. Η αναγνώριση και η εκτέλεση των διαδικασιών εξυγίανσης τρίτης χώρας πραγµατοποιείται µε την επιφύλαξη της ισχύουσας νοµοθεσίας για τις συνήθεις διαδικασίες αφερεγγυότητας, κατά περίπτωση, σύµφωνα µε τον
παρόντα νόµο.
Άρθρο 91
Δικαίωµα άρνησης της αναγνώρισης ή της επιβολής
της εκτέλεσης των διαδικασιών εξυγίανσης
τρίτων χωρών
(άρθρο 95 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ)
Η αρχή εξυγίανσης, µετά από διαβούλευση µε τις άλλες αρχές εξυγίανσης του Ευρωπαϊκού Σώµατος Αρχών
Εξυγίανσης, εφόσον αυτό έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 86, µπορεί να αρνηθεί να αναγνωρίσει ή να εκτελέσει την εφαρµογή διαδικασιών εξυγίανσης τρίτης χώρας, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 90, εφόσον κρίνει ότι:
α) οι διαδικασίες εξυγίανσης της τρίτης χώρας θα είχαν δυσµενείς επιπτώσεις στη χρηµατοπιστωτική σταθερότητα σε οποιοδήποτε κράτος - µέλος,
β) είναι αναγκαία η ανάληψη ανεξάρτητων δράσεων εξυγίανσης, βάσει του άρθρου 92, όσον αφορά υποκατάστηµα τρίτης χώρας, προκειµένου να επιτευχθεί ένας ή
περισσότεροι από τους στόχους εξυγίανσης,
γ) οι πιστωτές, συµπεριλαµβανοµένων ιδίως των καταθετών που βρίσκονται ή είναι πληρωτέοι σε ένα κράτος
µέλος, στο πλαίσιο των διαδικασιών εξυγίανσης της τρίτης χώρας ως χώρας καταγωγής, δεν θα ετύγχαναν της
ίδιας µεταχείρισης µε τους πιστωτές και τους καταθέτες
της τρίτης χώρας που έχουν παρόµοια δικαιώµατα σύµφωνα µε το δίκαιο της τρίτης χώρας,
δ) η αναγνώριση ή η εκτέλεση των διαδικασιών εξυγίανσης της τρίτης χώρας θα είχε σηµαντικές δηµοσιονοµικές επιπτώσεις, ή
ε) ότι οι επιπτώσεις της αναγνώρισης ή της εκτέλεσης
των εν λόγω διαδικασιών θα ήταν αντίθετες προς το ισχύον δίκαιο.
Άρθρο 92
Εξυγίανση υποκαταστηµάτων τρίτης χώρας
(άρθρο 96 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ)
1. Η αρχή εξυγίανσης µπορεί να αναλαµβάνει δράση
όσον αφορά υποκατάστηµα τρίτης χώρας το οποίο δεν
υπόκειται σε διαδικασίες εξυγίανσης τρίτης χώρας ή, αν
και υπόκειται στις εν λόγω διαδικασίες, συντρέχει περίπτωση εφαρµογής του άρθρου 91. Κατά την άσκηση των
εξουσιών εξυγίανσης σύµφωνα µε το παρόν άρθρο εφαρµόζεται το άρθρο 68.
2. Οι εξουσίες βάσει της παραγράφου 1 µπορούν να ασκούνται από την αρχή εξυγίανσης, εφόσον κρίνει ότι είναι αναγκαίο να αναληφθεί δράση για λόγους δηµοσίου
συµφέροντος και πληρούται µια ή περισσότερες από τις
ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) το υποκατάστηµα τρίτης χώρας παραβιάζει, ή ενδέ-
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χεται να παραβιάσει, τις προϋποθέσεις αδειοδότησης και
λειτουργίας του στην Ελλάδα και καµία ενέργεια του ιδιωτικού τοµέα, των αρχών εποπτείας ή της σχετικής
τρίτης χώρας δεν προσδοκάται εύλογα ότι θα αποκαταστήσει τη συµµόρφωση του υποκαταστήµατος ή ότι θα
αποτρέψει την αφερεγγυότητά του εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος,
β) η αρχή εξυγίανσης κρίνει ότι το ίδρυµα της τρίτης
χώρας δεν είναι σε θέση ή δεν επιθυµεί, ή πιθανόν να
µην είναι σε θέση να εξοφλήσει τις υποχρεώσεις του έναντι των πιστωτών που βρίσκονται στην Ε.Ε., ή τις υποχρεώσεις που έχουν δηµιουργηθεί ή εγγραφεί µέσω του
υποκαταστήµατος, όταν καθίστανται απαιτητές, και η
αρχή εξυγίανσης έχει πεισθεί ότι δεν έχουν κινηθεί ούτε
πρόκειται να κινηθούν, εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος, διαδικασίες εξυγίανσης ή αφερεγγυότητας από
την τρίτη χώρα όσον αφορά το ίδρυµα αυτό,
γ) η σχετική αρχή της τρίτης χώρας έχει κινήσει διαδικασίες εξυγίανσης σύµφωνα µε το εθνικό της δίκαιο έναντι του ιδρύµατος, ή έχει κοινοποιήσει στην αρχή εξυγίανσης την πρόθεσή της να κινήσει την εν λόγω διαδικασία.
3. Όταν η αρχή εξυγίανσης προβαίνει σε ανεξάρτητη
ενέργεια εξυγίανσης έναντι υποκαταστήµατος τρίτης
χώρας, λαµβάνει υπόψη τους στόχους εξυγίανσης και
προβαίνει στην ενέργεια αυτή σύµφωνα µε τις ακόλουθες αρχές και απαιτήσεις, εφόσον είναι σχετικές µε την
προκειµένη περίπτωση:
α) τις αρχές που καθορίζονται στο άρθρο 34,
β) τους κανόνες σχετικά µε την εφαρµογή των µέτρων
εξυγίανσης που προβλέπονται στα άρθρα 37 έως 58 του
παρόντος νόµου.
Άρθρο 93
Συνεργασία µε τις αρχές τρίτων χωρών
(άρθρο 97 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ)
1. Το παρόν άρθρο εφαρµόζεται όσον αφορά τη συνεργασία µε τρίτες χώρες, εκτός εάν και έως ότου τεθεί
σε εφαρµογή διεθνής συµφωνία µε την οικεία τρίτη χώρα σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 93 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ. Εφόσον τα θέµατα που ρυθµίζονται
στο παρόν άρθρο δεν διέπονται από την εν λόγω συµφωνία, το παρόν άρθρο εφαρµόζεται, επίσης, και µετά
την έναρξη ισχύος της διεθνούς συµφωνίας.
2. Η αρµόδια αρχή ή η αρχή εξυγίανσης, κατά περίπτωση, συνάπτει µη δεσµευτικές ρυθµίσεις συνεργασίας, οι οποίες είναι σύµφωνες µε το πλαίσιο ρυθµίσεων
που δύναται να συνάπτει η Ε.Α.Τ. µε τις σχετικές αρχές
τρίτων χωρών βάσει της παραγράφου 2 του άρθρου 97
της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ, εφόσον τούτο υπάρχει.
Η σύναψη διµερών ή πολυµερών ρυθµίσεων µε τρίτες
χώρες, σύµφωνα µε το άρθρο 33 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 1093/2010, δεν αποκλείεται.
3. Οι ρυθµίσεις συνεργασίας που συνάπτονται µεταξύ
της αρχής εξυγίανσης και των αρχών εξυγίανσης τρίτων
χωρών, σύµφωνα µε το παρόν άρθρο, µπορούν να περιέχουν διατάξεις αναφορικά µε:
α) την ανταλλαγή των αναγκαίων πληροφοριών για
την κατάρτιση και την επικαιροποίηση των σχεδίων εξυγίανσης,
β) τη διαβούλευση και τη συνεργασία για την κατάρτιση σχεδίων εξυγίανσης, συµπεριλαµβανοµένου ενός

πλαισίου αρχών για την άσκηση των εξουσιών βάσει των
άρθρων 90 και 92 και παρεµφερών µε αυτές εξουσίες
δυνάµει του δικαίου της τρίτης χώρας,
γ) την ανταλλαγή των αναγκαίων πληροφοριών για
την εφαρµογή µέτρων εξυγίανσης και την άσκηση εξουσιών εξυγίανσης και παρεµφερών εξουσιών βάσει του
δικαίου της τρίτης χώρας,
δ) την έγκαιρη προειδοποίηση των µερών της ρύθµισης συνεργασίας ή τη διαβούλευση µεταξύ τους, πριν από την πραγµατοποίηση κάθε σηµαντικής ενέργειας βάσει του παρόντος νόµου ή του δικαίου της σχετικής τρίτης χώρας σε ίδρυµα ή όµιλο που καταλαµβάνεται από
τη ρύθµιση,
ε) το συντονισµό της επικοινωνίας µε το κοινό, σε περίπτωση ανάληψης κοινών δράσεων εξυγίανσης,
στ) διαδικασίες και ρυθµίσεις για την ανταλλαγή πληροφοριών και τη συνεργασία βάσει των ως άνω περιπτώσεων α΄ έως ε΄, οι οποίες περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων,
ανάλογα µε την περίπτωση, τη σύσταση και τη λειτουργία οµάδων διαχείρισης κρίσεων.
Οι ρυθµίσεις συνεργασίας που συνάπτονται κατά το
παρόν άρθρο κοινοποιούνται στην ΕΑΤ.
Άρθρο 94
Ανταλλαγή εµπιστευτικών πληροφοριών
(άρθρο 98 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ)
1. Η αρχή εξυγίανσης, η αρµόδια αρχή και το Υπουργείο Οικονοµικών ανταλλάσσουν εµπιστευτικές πληροφορίες, συµπεριλαµβανοµένων των σχεδίων ανάκαµψης, µε τις σχετικές αρχές τρίτων χωρών µόνον εφόσον
πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Οι αρχές των τρίτων χωρών υπόκεινται σε απαιτήσεις και πρότυπα επαγγελµατικού απορρήτου που θεωρούνται τουλάχιστον ισοδύναµα, κατά την άποψη όλων
των εµπλεκόµενων αρχών, µε αυτά που επιβάλλονται
δυνάµει του άρθρου 83.
Στο βαθµό που η ανταλλαγή πληροφοριών αφορά προσωπικά δεδοµένα, ο χειρισµός και η διαβίβαση αυτών σε
αρχές τρίτων χωρών γίνεται σε συµφωνία µε τις ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας των δεδοµένων.
β) Οι πληροφορίες είναι αναγκαίες για την εκτέλεση
των ενεργειών εξυγίανσης από τις σχετικές αρχές τρίτων χωρών βάσει της εθνικής τους νοµοθεσίας, οι οποίες είναι συγκρίσιµες µε εκείνες που προβλέπονται στον
παρόντα νόµο και, µε την επιφύλαξη της περίπτωσης α)
της παρούσας παραγράφου, δεν χρησιµοποιούνται για
άλλους σκοπούς.
2. Όταν οι εµπιστευτικές πληροφορίες προέρχονται από άλλο κράτος µέλος, η αρχή εξυγίανσης, η αρµόδια
αρχή και το Υπουργείο Οικονοµικών δεν τις γνωστοποιούν στις σχετικές αρχές τρίτων χωρών, εκτός εάν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) η σχετική αρχή του κράτους - µέλους από το οποίο
προήλθαν οι πληροφορίες (η αρχή προέλευσης) συµφωνεί για την εν λόγω γνωστοποίηση,
β) οι πληροφορίες γνωστοποιούνται µόνον για όσους
σκοπούς επιτρέπονται από την αρχή προέλευσης.
3. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, οι πληροφορίες θεωρούνται εµπιστευτικές εφόσον υπόκεινται σε
απαιτήσεις εµπιστευτικότητας δυνάµει του ισχύοντος δικαίου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΖ΄
ΤΑΜΕΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ
Άρθρο 95
Ορισµός Ταµείου Εξυγίανσης
(άρθρο 100 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ)
1. Ταµείο Εξυγίανσης ορίζεται για τα πιστωτικά ιδρύµατα το Σκέλος Εξυγίανσης του Ταµείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και για τις επιχειρήσεις επενδύσεων το Σκέλος Εξυγίανσης του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών.
2. Η χρήση του Ταµείου Εξυγίανσης αποφασίζεται από
την αρχή εξυγίανσης, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του
άρθρου 96. Το Ταµείο Εξυγίανσης χρησιµοποιείται µόνο
σύµφωνα µε τους στόχους της εξυγίανσης και τις αρχές
που καθορίζονται στα άρθρα 31 και 34.
3. Το Ταµείο Εξυγίανσης διαθέτει ίδιους και επαρκείς
χρηµατοδοτικούς πόρους, οι οποίοι χρησιµοποιούνται
µόνο για τους σκοπούς του παρόντος νόµου.
4. Για τον σκοπό που προβλέπεται στην παράγραφο 3,
το Ταµείο Εξυγίανσης διαθέτει ιδίως την εξουσία:
α) να συγκεντρώνει τακτικές εκ των προτέρων εισφορές, όπως αναφέρεται στο άρθρο 98, µε προοπτική να επιτευχθεί το επίπεδο - στόχος που αναφέρεται στο άρθρο 97,
β) να συγκεντρώνει έκτακτες εκ των υστέρων εισφορές, όπως αναφέρεται στο άρθρο 99, εφόσον οι εισφορές που καθορίζονται στην περίπτωση α΄ είναι ανεπαρκείς, και
γ) να συνάπτει δάνεια και να λαµβάνει υποστήριξη µε
άλλους τρόπους, όπως αναφέρεται στο άρθρο 100.
5. Ειδικότερα θέµατα για την εφαρµογή του παρόντος
κεφαλαίου ρυθµίζονται µε απόφαση της αρχής εξυγίανσης, στο πεδίο της αρµοδιότητάς της κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 3, κατόπιν εισήγησης του οικείου Ταµείου Εξυγίανσης.
Άρθρο 96
Χρήση του Ταµείου Εξυγίανσης
(άρθρο 101 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ)
1. Το Ταµείο Εξυγίανσης χρησιµοποιείται από την αρχή εξυγίανσης αποκλειστικά και µόνο στο βαθµό που είναι αναγκαίο για να εξασφαλιστεί η αποτελεσµατική εφαρµογή των µέτρων εξυγίανσης, για τους εξής σκοπούς:
α) να εγγυάται τα περιουσιακά στοιχεία ή τις υποχρεώσεις του ιδρύµατος υπό εξυγίανση, των θυγατρικών
του, ενός µεταβατικού ιδρύµατος ή µιας εταιρείας διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων,
β) να παρέχει δάνεια στο ίδρυµα υπό εξυγίανση, στις
θυγατρικές του, σε ένα µεταβατικό ίδρυµα ή σε µια εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων,
γ) να αγοράζει περιουσιακά στοιχεία του ιδρύµατος υπό εξυγίανση,
δ) να συνεισφέρει, µεταξύ άλλων µε παροχή εγγυήσεων ή µε συµµετοχή στο κεφάλαιο, σε µεταβατικό ίδρυµα
και σε εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων,
ε) να καταβάλει αποζηµιώσεις στους µετόχους ή τους
πιστωτές σύµφωνα µε το άρθρο 75,
στ) να συνεισφέρει στο υπό εξυγίανση ίδρυµα αντί της
αποµείωσης ή µετατροπής υποχρεώσεων ορισµένων πιστωτών, όταν εφαρµόζεται η αναδιάρθρωση παθητικού

και η αρχή εξυγίανσης αποφασίσει να εξαιρέσει ορισµένους πιστωτές από το πεδίο εφαρµογής της αναδιάρθρωσης σύµφωνα µε τις παραγράφους 3 έως 8 του άρθρου 44,
ζ) να δανείζει σε άλλα ταµεία εξυγίανσης σε προαιρετική βάση, σύµφωνα µε το άρθρο 101,
η) να επιλέγει οποιονδήποτε συνδυασµό των δράσεων
που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ έως ζ΄.
2. Το Ταµείο Εξυγίανσης δεν χρησιµοποιείται άµεσα
για την απορρόφηση των ζηµιών ενός ιδρύµατος ή µιας
οντότητας που αναφέρεται στις περιπτώσεις β΄, γ΄ ή δ΄
της παραγράφου 1 του άρθρου 1 ή για την ανακεφαλαιοποίηση του εν λόγω ιδρύµατος ή οντότητας. Σε περίπτωση που η χρήση του Ταµείου Εξυγίανσης για τους σκοπούς της παραγράφου 1 οδηγεί εµµέσως στη µεταφορά
µέρους των ζηµιών ενός ιδρύµατος ή µιας οντότητας
που αναφέρεται στις περιπτώσεις β΄, γ΄ ή δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 στο Ταµείο Εξυγίανσης, ισχύουν
οι αρχές που διέπουν τη χρήση των ταµείων εξυγίανσης,
όπως ορίζονται στο άρθρο 44.
3. Το Ταµείο Εξυγίανσης µπορεί να συνεισφέρει στον
αγοραστή στο πλαίσιο εντολής µεταβίβασης ή το µεταβατικό πιστωτικό ίδρυµα, υπό τη µορφή της κάλυψης της
διαφοράς αξίας µεταξύ µεταβιβαζόµενου παθητικού και
µεταβιβαζόµενου ενεργητικού, όταν αυτό είναι αναγκαίο
για να καταστεί δυνατή η µεταβίβαση υποχρεώσεων, για
τις οποίες η αρχή εξυγίανσης κρίνει ότι πρέπει να µεταβιβαστούν.
Άρθρο 97
Επίπεδο-στόχος
(άρθρο 102 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ)
1. Έως την 31η Δεκεµβρίου 2024, τα διαθέσιµα χρηµατοδοτικά µέσα του Ταµείου Εξυγίανσης συνολικά θα ανέρχονται τουλάχιστον στο 1% του ποσού των εγγυηµένων καταθέσεων όλων των ιδρυµάτων µε άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα. Η ανωτέρω προθεσµία παρατείνεται
µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών έως τέσσερα έτη µετά από εισήγηση της αρχής εξυγίανσης, εάν το Ταµείο Εξυγίανσης συνολικά έχει προβεί σε σωρευτικές εκταµιεύσεις που υπερβαίνουν το 0,5% των εγγυηµένων
καταθέσεων του συνόλου των ιδρυµάτων µε άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα.
2. Κατά την αρχική χρονική περίοδο της παραγράφου
1, οι εισφορές στο Ταµείο Εξυγίανσης, που συγκεντρώνονται σύµφωνα µε το άρθρο 98, κατανέµονται όσο το
δυνατόν ισοµερώς χρονικά µέχρις ότου επιτευχθεί το επίπεδο- στόχος, αλλά λαµβανοµένης δεόντως υπόψη
της φάσης του οικονοµικού κύκλου, καθώς και της επίπτωσης που οι προκυκλικές εισφορές µπορεί να έχουν
στη χρηµατοοικονοµική θέση των ιδρυµάτων.
3. Αν, µετά την αρχική χρονική περίοδο της παραγράφου 1, τα διαθέσιµα χρηµατοδοτικά µέσα του Ταµείου Εξυγίανσης συνολικά µειωθούν κάτω του επιπέδου-στόχου που καθορίζεται στην εν λόγω παράγραφο, οι τακτικές εκ των προτέρων εισφορές οι οποίες συγκεντρώνονται σύµφωνα µε το άρθρο 98 συνεχίζονται µέχρις ότου
επιτευχθεί το επίπεδο-στόχος. Μετά την επίτευξη του επιπέδου-στόχου για πρώτη φορά και εάν τα διαθέσιµα
χρηµατοδοτικά µέσα µετέπειτα µειωθούν σε λιγότερο από δύο τρίτα του επιπέδου-στόχου, οι εν λόγω εισφορές
καθορίζονται σε ύψος που επιτρέπει την επίτευξη του επιπέδου-στόχου εντός έξι ετών.
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Στις τακτικές εκ των προτέρων εισφορές, στο πλαίσιο
της παρούσας παραγράφου, λαµβάνεται δεόντως υπόψη
η φάση του οικονοµικού κύκλου και ενδεχόµενες επιπτώσεις της προκυκλικότητας των εισφορών.
Άρθρο 98
Τακτικές εκ των προτέρων εισφορές
(άρθρο 103 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ)
1. Προκειµένου να επιτευχθεί το επίπεδο-στόχος που
καθορίζεται στο άρθρο 97, οι εισφορές καταβάλλονται
τουλάχιστον άπαξ ετησίως από τα ιδρύµατα µε άδεια
λειτουργίας στην Ελλάδα, συµπεριλαµβανοµένων των υποκαταστηµάτων τρίτης χώρας.
2. Η εισφορά κάθε ιδρύµατος καθορίζεται µε βάση την
αναλογία του ποσού των υποχρεώσεών του (εξαιρουµένων των ιδίων κεφαλαίων) µείον τις εγγυηµένες καταθέσεις, προς τις συνολικές υποχρεώσεις (εξαιρουµένων
των ιδίων κεφαλαίων) µείον τις εγγυηµένες καταθέσεις
όλων των ιδρυµάτων µε άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα.
Με απόφαση της αρχής εξυγίανσης καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι υπολογισµού και καταβολής των εισφορών.
Με όµοια απόφαση οι εισφορές αυτές προσαρµόζονται ανάλογα µε το προφίλ κινδύνου των ιδρυµάτων,
σύµφωνα µε τα κριτήρια που υιοθετούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή βάσει της παραγράφου 7 του άρθρου
103 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ.
3. Τα διαθέσιµα χρηµατοδοτικά µέσα που πρέπει να
λαµβάνονται υπόψη προκειµένου να επιτευχθεί το επίπεδο-στόχος που καθορίζεται στο άρθρο 97, µπορεί να
περιλαµβάνουν ανέκκλητες δεσµεύσεις προς πληρωµή
οι οποίες καλύπτονται πλήρως από εξασφαλίσεις µε περιουσιακά στοιχεία χαµηλού κινδύνου που δεν βαρύνονται από τυχόν δικαιώµατα τρίτων µερών, βρίσκονται
στην απόλυτη διάθεση της αρχής εξυγίανσης και προορίζονται για αποκλειστική χρήση από την αρχή εξυγίανσης, για τους σκοπούς που καθορίζονται στη παράγραφο
1 του άρθρου 96. Το µερίδιο των ανέκκλητων δεσµεύσεων προς πληρωµή δεν υπερβαίνει το 30% του συνολικού
ποσού των ετήσιων εισφορών που συγκεντρώνονται
σύµφωνα µε το παρόν άρθρο.
4. Τα ιδρύµατα είναι υποχρεωµένα να εξοφλούν αµελλητί και πλήρως τις εισφορές που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, όπως αυτές καθορίζονται από την αρχή εξυγίανσης. Εφόσον παρέχεται η δυνατότητα της παραγράφου 3, οι εισφορές κάθε ιδρύµατος µε δεσµεύσεις προς
πληρωµή αντιστοιχούν κατ’ ανώτατο στο 30% των εισφορών που συγκεντρώνονται σύµφωνα µε το παρόν
άρθρο.
Με απόφαση του διοικητικού συµβουλίου του ΤΕΚΕ
και του διοικητικού συµβουλίου του Συνεγγυητικού αντίστοιχα, ρυθµίζονται οι όροι και προϋποθέσεις για την κατάλληλη υποχρεωτική λογιστική παρακολούθηση, την υποβολή στοιχείων και εκθέσεων, καθώς και άλλες υποχρεώσεις προκειµένου να διασφαλιστεί η πλήρης εξόφληση των οφειλόµενων εισφορών. Με την ίδια απόφαση καθιερώνονται διαδικασίες για την κατάλληλη επαλήθευση της ορθής εξόφλησης των εισφορών και την πρόληψη της διαφυγής, της αποφυγής και της κατάχρησης,
λαµβανοµένων υπ’όψη των πράξεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 8 του άρθρου 103 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ.
5. Τα ποσά που συγκεντρώνονται σύµφωνα µε το παρόν άρθρο χρησιµοποιούνται µόνον για τους σκοπούς

που αναφέρονται στη παράγραφο 1 του άρθρου 96.
6. Με την επιφύλαξη των άρθρων 37, 38, 40, 41 και 42,
τα ποσά που εισπράττονται από το ίδρυµα υπό εξυγίανση ή το µεταβατικό ίδρυµα, οι τόκοι και άλλα κέρδη επί
των επενδύσεων και οποιαδήποτε άλλα κέρδη ή έσοδα
αποδίδονται στο Ταµείο Εξυγίανσης.
Άρθρο 99
Έκτακτες εκ των υστέρων εισφορές
(άρθρο 104 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ)
1. Σε περίπτωση που τα διαθέσιµα χρηµατοδοτικά µέσα δεν είναι επαρκή για την κάλυψη των ζηµιών, των δαπανών ή άλλων εξόδων λόγω της χρήσης του Ταµείου Εξυγίανσης, συγκεντρώνονται έκτακτες εκ των υστέρων
εισφορές από τα ιδρύµατα µε άδεια λειτουργίας στην
Ελλάδα, προκειµένου να καλύπτονται τα επιπλέον ποσά.
Οι εν λόγω έκτακτες εκ των υστέρων εισφορές κατανέµονται µεταξύ των ιδρυµάτων σύµφωνα µε τους κανόνες
που καθορίζονται στη παράγραφο 2 του άρθρου 98.
Ανά έτος, οι έκτακτες εκ των υστέρων εισφορές δεν
µπορούν να υπερβαίνουν το τριπλάσιο του ετήσιου ποσού των εισφορών το οποίο καθορίζεται σύµφωνα µε το
άρθρο 98.
2. Για τις εισφορές που συγκεντρώνονται σύµφωνα µε
το παρόν άρθρο, εφαρµόζονται οι παράγραφοι 4 έως 6
του άρθρου 98.
3. Η αρχή εξυγίανσης µπορεί να χορηγήσει σε ίδρυµα
ολική ή µερική αναβολή από την υποχρέωση καταβολής
εκ των υστέρων εισφοράς προς το Ταµείο Εξυγίανσης,
αν οι συγκεκριµένες εισφορές θα έθεταν σε κίνδυνο τη
ρευστότητα ή τη φερεγγυότητα του ιδρύµατος. Η αναβολή αυτή δεν χορηγείται για περίοδο µεγαλύτερη των
έξι µηνών, αλλά µπορεί να ανανεωθεί, ολικά ή µερικά,
κατόπιν αιτήµατος του ιδρύµατος. Οι εισφορές ως προς
την καταβολή των οποίων ένα ίδρυµα έλαβε αναβολή
καταβάλλονται όταν η πληρωµή δεν θέτει πια σε κίνδυνο
τη ρευστότητα και τη φερεγγυότητα του ιδρύµατος.
Άρθρο 100
Εναλλακτικά µέσα χρηµατοδότησης
(άρθρο 105 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ)
Το Ταµείο Εξυγίανσης µπορεί να συνάπτει δάνεια ή να
λαµβάνει υποστήριξη µε άλλους τρόπους από ιδρύµατα,
χρηµατοδοτικά ιδρύµατα ή άλλα τρίτα µέρη, σε περίπτωση που τα ποσά που συγκεντρώνονται σύµφωνα µε το
άρθρο 98 δεν είναι επαρκή για την κάλυψη των ζηµιών,
των δαπανών ή άλλων εξόδων, τα οποία συνεπάγεται η
χρήση του Ταµείου Εξυγίανσης, και οι έκτακτες εκ των
υστέρων εισφορές σύµφωνα µε το άρθρο 99 δεν επαρκούν ή δεν είναι αµέσως διαθέσιµες.
Άρθρο 101
Δανεισµός µεταξύ ταµείων εξυγίανσης
(άρθρο 106 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ)
1. Το Ταµείο Εξυγίανσης µπορεί να υποβάλει αίτηµα
να δανείζεται από άλλα ταµεία εξυγίανσης εντός της
Ε.Ε., εφόσον:
α) τα ποσά που συγκεντρώνονται σύµφωνα µε το άρθρο 98 δεν είναι επαρκή για την κάλυψη των ζηµιών, των
δαπανών ή άλλων εξόδων, τα οποία συνεπάγεται η χρήση του Ταµείου Εξυγίανσης·
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β) οι έκτακτες εκ των υστέρων εισφορές δεν είναι αµέσως διαθέσιµες και
γ) δεν υπάρχει άµεση πρόσβαση στα εναλλακτικά µέσα χρηµατοδότησης υπό εύλογους όρους.
2. Το Ταµείο Εξυγίανσης έχει την εξουσία να δανείζει
σε άλλα ταµεία εξυγίανσης εντός της ΕΕ στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1.
3. Σε περίπτωση που υποβληθεί αίτηµα δανεισµού στο
Ταµείο Εξυγίανσης από άλλο ταµείο εξυγίανσης, το Ταµείο Εξυγίανσης αποφασίζει αµελλητί εάν θα αποδεχθεί
το αίτηµα αφού λάβει την έγκριση του Υπουργού Οικονοµικών κατόπιν σύµφωνης γνώµης της αρχής εξυγίανσης.
4. Το επιτόκιο, η περίοδος εξόφλησης και άλλοι όροι
και προϋποθέσεις των δανείων θα συµφωνηθούν µεταξύ
του δανειοδοτούµενου ταµείου εξυγίανσης και των άλλων ταµείων εξυγίανσης που αποφάσισαν να συµµετάσχουν. Τα δάνεια έκαστου συµµετέχοντος ταµείου εξυγίανσης θα έχουν το ίδιο επιτόκιο, περίοδο εξόφλησης
και υπόλοιπους όρους και προϋποθέσεις, εκτός εάν συµφωνήσουν διαφορετικά όλα τα συµµετέχοντα ταµεία εξυγίανσης.
5. Το ποσό που χορηγείται από έκαστο συµµετέχον ταµείο εξυγίανσης καθορίζεται µε βάση την αναλογία του
ποσού των εγγυηµένων καταθέσεων στο κράτος - µέλος
του ταµείου εξυγίανσης, προς το συνολικό ποσό των εγγυηµένων καταθέσεων στα κράτη - µέλη των συµµετεχόντων ταµείων εξυγίανσης. Οι εν λόγω συντελεστές
δανεισµού µπορούν να ποικίλλουν κατόπιν συµφωνίας
όλων των συµµετεχόντων ταµείων εξυγίανσης.
6. Τα οφειλόµενα προς το Ταµείο Εξυγίανσης δάνεια
από ταµείο εξυγίανσης άλλου κράτους - µέλους θεωρούνται ως περιουσιακό στοιχείο του Ταµείου Εξυγίανσης
και συνυπολογίζονται στο επίπεδο-στόχο του.
Άρθρο 102
Αλληλέγγυα χρήση των εθνικών ταµείων εξυγίανσης
σε περίπτωση εξυγίανσης διασυνοριακού οµίλου
(άρθρο 107 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ)
1. Σε περίπτωση εξυγίανσης ενός διασυνοριακού οµίλου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 88 ή στο άρθρο 89, το
εθνικό ταµείο εξυγίανσης καθενός από τα ιδρύµατα τα
οποία αποτελούν µέλη του διασυνοριακού οµίλου, συµµετέχει στη χρηµατοδότηση της εξυγίανσης του διασυνοριακού οµίλου.
2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, η αρχή εξυγίανσης σε επίπεδο οµίλου, ύστερα από διαβούλευση µε
τις αρχές εξυγίανσης των ιδρυµάτων που αποτελούν µέλη του διασυνοριακού οµίλου, προτείνει, εάν είναι αναγκαίο πριν από την πραγµατοποίηση οποιασδήποτε ενέργειας εξυγίανσης, ένα σχέδιο χρηµατοδότησης ως
µέρος του προγράµµατος εξυγίανσης διασυνοριακού οµίλου που προβλέπεται στα άρθρα 88 και 89.
Το σχέδιο χρηµατοδότησης συµφωνείται βάσει της
διαδικασίας λήψης αποφάσεων που ορίζεται στα άρθρα
88 και 89.
3. Το σχέδιο χρηµατοδότησης περιλαµβάνει:
α) αποτίµηση σύµφωνα µε το άρθρο 36 όσον αφορά τα
εµπλεκόµενα µέλη του διασυνοριακού οµίλου,
β) τις ζηµίες που αναγνωρίζονται από κάθε εµπλεκόµενο µέλος του διασυνοριακού οµίλου κατά το χρόνο εφαρµογής των µέτρων εξυγίανσης,
γ) για καθένα από τα εµπλεκόµενα µέλη του διασυνο-

ριακού οµίλου, τις ζηµίες που θα υποστεί κάθε κατηγορία
µετόχων και πιστωτών,
δ) τις τυχόν συνεισφορές που θα πρέπει να καταβάλουν τα συστήµατα εγγύησης των καταθέσεων σύµφωνα µε τη παράγραφο 1 του άρθρου 104,
ε) τη συνολική συνεισφορά των ταµείων εξυγίανσης,
το σκοπό και τη µορφή της συνεισφοράς,
στ) τη βάση υπολογισµού του ποσού το οποίο οφείλει
να συνεισφέρει καθένα από τα εθνικά ταµεία εξυγίανσης
των κρατών - µελών όπου είναι εγκατεστηµένα τα εµπλεκόµενα µέλη του διασυνοριακού οµίλου στη χρηµατοδότηση της εξυγίανσης του διασυνοριακού οµίλου,
προκειµένου να συγκεντρωθεί η συνολική συνεισφορά
που αναφέρεται στην περίπτωση ε΄,
ζ) το ποσό το οποίο οφείλει να συνεισφέρει το εθνικό
ταµείο εξυγίανσης κάθε εµπλεκόµενου µέλους του διασυνοριακού οµίλου στη χρηµατοδότηση της εξυγίανσης
του διασυνοριακού οµίλου, καθώς και τη µορφή των συνεισφορών αυτών,
η) το ύψος των δανείων τα οποία θα συνάψουν τα ταµεία εξυγίανσης των κρατών - µελών όπου είναι εγκατεστηµένα τα εµπλεκόµενα µέλη του διασυνοριακού οµίλου µε ιδρύµατα, χρηµατοδοτικά ιδρύµατα και άλλα τρίτα µέρη σύµφωνα µε το άρθρο 100,
θ) ένα χρονικό πλαίσιο για τη χρήση των ταµείων εξυγίανσης των κρατών - µελών όπου είναι εγκατεστηµένα
τα εµπλεκόµενα µέλη του διασυνοριακού οµίλου, το οποίο πρέπει να µπορεί να παραταθεί αν παραστεί ανάγκη.
4. Η βάση µε την οποία κατανέµεται η συνεισφορά που
αναφέρεται στην περίπτωση ε΄ της παραγράφου 3 συνάδει προς την παράγραφο 5 και προς τις αρχές που ορίζονται στο σχέδιο εξυγίανσης του οµίλου σύµφωνα µε τη
περίπτωση στ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 20, εκτός
αν έχει συµφωνηθεί διαφορετικά στο σχέδιο χρηµατοδότησης.
5. Εκτός αν συµφωνηθεί διαφορετικά στο σχέδιο χρηµατοδότησης, η βάση υπολογισµού της συνεισφοράς κάθε εθνικού ταµείου εξυγίανσης λαµβάνει ιδίως υπόψη τα
εξής:
α) το ποσοστό των σταθµισµένων βάσει κινδύνου περιουσιακών στοιχείων του διασυνοριακού οµίλου, τα οποία
κατέχουν τα ιδρύµατα και οι οντότητες που αναφέρονται
στις περιπτώσεις β΄, γ΄ και δ΄ της παραγράφου 1 του
άρθρου 1 οι οποίες είναι εγκατεστηµένες στο κράτος µέλος του εν λόγω ταµείου εξυγίανσης,
β) το ποσοστό των περιουσιακών στοιχείων του διασυνοριακού οµίλου τα οποία κατέχουν τα ιδρύµατα και οι οντότητες που αναφέρονται στις περιπτώσεις β΄, γ΄ και
δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 οι οποίες είναι εγκατεστηµένες στο κράτος - µέλος του εν λόγω ταµείου εξυγίανσης,
γ) το ποσοστό των ζηµιών, στις οποίες οφείλεται η ανάγκη εξυγίανσης του διασυνοριακού οµίλου, που προέκυψαν σε µέλη του διασυνοριακού οµίλου εποπτευόµενα
από την αρµόδια αρχή στο κράτος - µέλος του εν λόγω
ταµείου εξυγίανσης και
δ) το ποσοστό των πόρων του Ταµείου Εξυγίανσης σε
επίπεδο οµίλου οι οποίοι, σύµφωνα µε το σχέδιο χρηµατοδότησης, αναµένεται να χρησιµοποιηθούν προς άµεσο
όφελος των µελών του οµίλου τα οποία είναι εγκατεστηµένα στο κράτος - µέλος του εν λόγω ταµείου εξυγίανσης.
6. Το Ταµείο Εξυγίανσης, ως ταµείο εξυγίανσης σε ε-
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πίπεδο οµίλου, οφείλει να είναι σε θέση να καταβάλει αµέσως τη συνεισφορά του στο ταµείο εξυγίανσης σε επίπεδο οµίλου, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 2.
7. Το Ταµείο Εξυγίανσης, ως ταµείο εξυγίανσης σε επίπεδο οµίλου, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 100, επιτρέπεται να συνάπτει δάνεια
ή να λαµβάνει άλλες µορφές στήριξης από ιδρύµατα,
χρηµατοδοτικά ιδρύµατα ή άλλα τρίτα µέρη.
8. Το Ταµείο Εξυγίανσης µπορεί να εγγυηθεί οποιοδήποτε δάνειο συνάπτεται από ταµείο εξυγίανσης σε επίπεδο οµίλου, σύµφωνα µε την παράγραφο 7.
9. Οποιοδήποτε προϊόν ή οφέλη που προκύπτουν από
τη χρήση των ταµείων εξυγίανσης σε επίπεδο οµίλου κατανέµεται στα εθνικά ταµεία εξυγίανσης, ανάλογα µε τις
συνεισφορές τους στη χρηµατοδότηση της εξυγίανσης,
όπως καθορίζεται στην παράγραφο 2.
Άρθρο 103
Κατάταξη των απαιτήσεων στην ειδική εκκαθάριση
(άρθρο 108 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ)
1. Κατά την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυµάτων, η κατάταξη των απαιτήσεων λαµβάνει χώρα σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 145Α του ν. 4261/2014.
2. Κατά την ειδική εκκαθάριση των επιχειρήσεων επενδύσεων, η κατάταξη των απαιτήσεων λαµβάνει χώρα
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 22 και 23 του
ν. 3606/2007.
Άρθρο 104
Χρήση συστηµάτων εγγύησης των καταθέσεων
στο πλαίσιο της εξυγίανσης
(άρθρο 109 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ)
1. Όταν η αρχή εξυγίανσης προβαίνει σε ενέργειες εξυγίανσης και µε την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω ενέργειες εξασφαλίζουν ότι οι καταθέτες συνεχίζουν να έχουν πρόσβαση στις καταθέσεις τους, το Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων (ΣΚΚ) του ΤΕΚΕ ευθύνεται:
α) όταν χρησιµοποιείται η αναδιάρθρωση παθητικού,
για το ποσό που θα αποµειώνονταν οι εγγυηµένες καταθέσεις προκειµένου να απορροφηθούν οι ζηµίες του ιδρύµατος σύµφωνα µε την περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 46, αν οι εγγυηµένες καταθέσεις είχαν περιληφθεί στο πεδίο εφαρµογής της αναδιάρθρωσης παθητικού και είχαν αποµειωθεί στον ίδιο βαθµό όπως οι πιστωτές µε την ίδια κατάταξη στην πτωχευτική
διαδικασία, βάσει των διατάξεων που διέπουν τις συνήθεις διαδικασίες αφερεγγυότητας· ή
β) όταν χρησιµοποιούνται ένα ή περισσότερα µέτρα εκτός της αναδιάρθρωσης παθητικού, για το ύψος των ζηµιών που θα υφίσταντο οι καταθέτες ως προς τις εγγυηµένες καταθέσεις τους, αν οι εν λόγω καταθέτες υφίσταντο ζηµίες ανάλογες των ζηµιών που υφίστανται οι
πιστωτές µε την ίδια κατάταξη στην πτωχευτική διαδικασία βάσει των διατάξεων που διέπουν τις συνήθεις διαδικασίες αφερεγγυότητας.
Σε κάθε περίπτωση, η ευθύνη του ΣΚΚ δεν υπερβαίνει
το ύψος του ποσού που θα καλείτο το ΤΕΚΕ να καταβάλει αν ενεργοποιείτο η διαδικασία καταβολής αποζηµιώσεων, όπως αυτή ειδικότερα προβλέπεται στο
ν. 3746/2009.
Όταν χρησιµοποιείται η αναδιάρθρωση παθητικού, το
ΣΚΚ δεν υποχρεούται να συµβάλει στο κόστος της ανα-

κεφαλαιοποίησης του ιδρύµατος ή του µεταβατικού ιδρύµατος σύµφωνα µε την περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 46.
Όταν έχει προσδιοριστεί µε αποτίµηση βάσει του άρθρου 74 ότι η συνεισφορά του ΣΚΚ στην εξυγίανση ήταν
µεγαλύτερη από τις καθαρές ζηµίες που θα είχε υποστεί
εάν το ΤΕΚΕ είχε ενεργοποιηθεί για την καταβολή αποζηµιώσεων, το ΣΚΚ δικαιούται την είσπραξη της διαφοράς από το Σκέλος Εξυγίανσης του ΤΕΚΕ, σύµφωνα µε
το άρθρο 75.
2. Ο προσδιορισµός του ποσού για το οποίο ευθύνεται
το ΣΚΚ, σύµφωνα την παράγραφο 1, γίνεται σύµφωνα µε
τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 36.
3. Η συνεισφορά του ΣΚΚ για το σκοπό της παραγράφου 1 καταβάλλεται σε µετρητά.
4. Αν οι επιλέξιµες καταθέσεις σε ένα υπό εξυγίανση ίδρυµα µεταβιβάζονται σε άλλη οντότητα µέσω της εντολής µεταβίβασης ή της σύστασης µεταβατικού ιδρύµατος, οι καταθέτες δεν έχουν καµία απαίτηση δυνάµει της
Οδηγίας 2014/49/ΕΕ κατά του ΣΚΚ όσον αφορά οποιοδήποτε µέρος των καταθέσεών τους στο υπό εξυγίανση ίδρυµα που δεν µεταβιβάζονται, εφόσον το ύψος των
χρηµατικών ποσών που µεταβιβάζονται είναι ίσο ή µεγαλύτερο από το συνολικό επίπεδο κάλυψης που προβλέπεται στο άρθρο 6 της Οδηγίας 2014/49/ΕΕ.
5. Ανεξαρτήτως των οριζοµένων στις παραγράφους 1
έως 4, αν τα διαθέσιµα χρηµατοδοτικά µέσα του ΣΚΚ
χρησιµοποιηθούν σύµφωνα µε τα εκεί καθοριζόµενα και
κατόπιν τούτου µειωθούν σε λιγότερο από δύο τρίτα του
επιπέδου-στόχου του ΣΚΚ, οι τακτικές εισφορές στο
ΣΚΚ καθορίζονται σε ύψος που επιτρέπει την επίτευξη
του επιπέδου-στόχου εντός έξι ετών. Σε κάθε περίπτωση, η υποχρέωση του ΣΚΚ δεν υπερβαίνει ποσό ίσο προς
το 50% του επιπέδου-στόχου βάσει του άρθρου 10 της
Οδηγίας 2014/49/ΕΕ. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, κατόπιν εισήγησης της αρχής εξυγίανσης καθορίζεται ποσοστό ανώτερο του 50% λαµβανοµένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων του εθνικού τραπεζικού τοµέα
Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, η συµµετοχή του ΣΚΚ
στο πλαίσιο του παρόντος νόµου δεν υπερβαίνει τη συµµετοχή που θα είχε σε περίπτωση εκκαθάρισης υπό συνήθεις διαδικασίες αφερεγγυότητας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IH΄
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Άρθρο 105
Διοικητικές κυρώσεις και λοιπά διοικητικά µέτρα
(άρθρο 110 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ)
1. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης προς τις διατάξεις
του παρόντος νόµου, η αρχή εξυγίανσης και η αρµόδια
αρχή επιβάλει στους παραβάτες διοικητικά µέτρα και κυρώσεις σύµφωνα µε τα άρθρα 105 έως 109.
2. Όταν οι παραβάσεις που διαπιστώνονται αφορούν ιδρύµατα, χρηµατοδοτικά ιδρύµατα και µητρικές επιχειρήσεις της ΕΕ, µπορούν να επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις, στα µέλη του διοικητικού συµβουλίου και σε άλλα φυσικά πρόσωπα τα οποία φέρουν ευθύνη για την παράβαση.
3. Οι διοικητικές κυρώσεις και τα λοιπά διοικητικά µέτρα επιβάλλονται από την αρχή εξυγίανσης ή, αν πρόκειται για διαφορετική αρχή, την αρµόδια αρχή, ανάλογα µε
το είδος της παράβασης. Η αρχή εξυγίανσης και η αρµό-
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δια αρχή διαθέτουν όλες τις εξουσίες συγκέντρωσης
πληροφοριών και διερεύνησης που είναι αναγκαίες για
την άσκηση των αντίστοιχων καθηκόντων τους. Κατά
την επιβολή διοικητικών κυρώσεων και λοιπών διοικητικών µέτρων, η αρχή εξυγίανσης και η αρµόδια αρχή συνεργάζονται στενά, προκειµένου να διασφαλίσουν ότι οι
διοικητικές κυρώσεις ή τα λοιπά µέτρα θα φέρουν τα επιθυµητά αποτελέσµατα, και συντονίζουν τις ενέργειές
τους όταν ασχολούνται µε διασυνοριακές υποθέσεις. Η
αρχή εξυγίανσης και η αρµόδια αρχή επιβάλλουν διοικητικές κυρώσεις και λοιπά διοικητικά µέτρα για την παράβαση των διατάξεων του παρόντος άµεσα και σε συνεργασία µε άλλες αρχές.
Άρθρο 106
Ειδικές διατάξεις
(άρθρο 111 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ)
1. Η αρµόδια αρχή επιβάλλει µε απόφασή της διοικητικές κυρώσεις και λοιπά διοικητικά µέτρα, διαζευκτικά ή
σωρευτικά, ιδίως στις ακόλουθες περιπτώσεις, καθώς
και σε κάθε άλλη περίπτωση παράβασης του παρόντος
νόµου και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόµενων
κανονιστικών πράξεων:
α) µη συµµόρφωσης του ιδρύµατος ή, κατά περίπτωση,
της µητρικής επιχείρησης της ΕΕ µε τις υποχρεώσεις κατάρτισης, αναπροσαρµογής και επικαιροποίησης των
σχεδίων ανάκαµψης οµίλου κατά παράβαση των άρθρων
5 και 7,
β) µη υποβολής από το µητρικό ίδρυµα εγκατεστηµένο
στην ΕΕ, σύµφωνα µε το άρθρο 11, στην αρµόδια αρχή
ως αρχή ενοποιηµένης εποπτείας, της αίτησης για την αδειοδότηση συµφωνίας χρηµατοδοτικής στήριξης,
γ) µη συµµόρφωσης της οντότητας, η οποία θα προβεί
στην παροχή της χρηµατοδοτικής στήριξης, µε τις υποχρεώσεις των παραγράφων 1 και 6 του άρθρου 16,
δ) µη συµµόρφωσης του ιδρύµατος στις βάσει της παραγράφου 1 του άρθρου 27 απαιτήσεις της αρµόδιας αρχής,
ε) το διοικητικό συµβούλιο ενός ιδρύµατος ή µιας οντότητας των περιπτώσεων β΄, γ΄ ή δ΄ της παραγράφου
1 του άρθρου 1 δεν έχει κοινοποιήσει στην αρµόδια αρχή
το γεγονός ότι το ίδρυµα αυτό ή η οντότητα αυτή τελεί
σε κατάσταση αφερεγγυότητας ή επαπειλούµενης αφερεγγυότητας, κατά παράβαση της παραγράφου 1 του
άρθρου 81.
2. Η αρχή εξυγίανσης επιβάλλει µε απόφασή της διοικητικές κυρώσεις και λοιπά διοικητικά µέτρα, διαζευκτικά ή σωρευτικά, ιδίως στις ακόλουθες περιπτώσεις, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση παράβασης του παρόντος νόµου και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόµενων κανονιστικών πράξεων:
α) µη συµµόρφωσης µε τις υποχρεώσεις συνεργασίας
του ιδρύµατος ή παροχής πληροφοριών προς την αρχή
εξυγίανσης κατά την κατάρτιση, αναπροσαρµογή, επικαιροποίηση και εφαρµογή των σχεδίων εξυγίανσης, κατά παράβαση των άρθρων 11, 19 και της περίπτωσης α΄
της παραγράφου 1 του άρθρου 63,
β) µη συµµόρφωσης µε την υποχρέωση τήρησης λεπτοµερών αρχείων των χρηµατοπιστωτικών συµβάσεων,
κατά παράβαση των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 18,

γ) µη συµµόρφωσης µε την υποχρέωση λήψης µέτρων
από το ίδρυµα για την αντιµετώπιση ή την εξάλειψη των
εµποδίων στη δυνατότητα εξυγίανσης εντός της σχετικής προθεσµίας, κατά παράβαση της παραγράφου 4 του
άρθρου 25,
δ) µη συµµόρφωσης µε τα µέτρα που λαµβάνονται από
την αρχή εξυγίανσης, κατά παράβαση των περιπτώσεων
α΄ έως ια΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 25,
ε) µη υποβολής σχεδίου αναδιοργάνωσης στην αρχή
εξυγίανσης ή στην αρχή εξυγίανσης σε επίπεδο οµίλου,
κατά παράβαση των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 52,
ή µη τροποποίησής του, κατά παράβαση των παραγράφων 8 και 9 του άρθρου 52,
στ) µη συµµόρφωσης µε την υποχρέωση παροχής υπηρεσιών και υποδοµών, κατά παράβαση του άρθρου 65,
ζ) µη συµµόρφωσης του ειδικού εκκαθαριστή ή κάθε
άλλου προσώπου µε την υποχρέωση ανάληψης δράσεων
σε σχέση µε περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται ή διέπονται από το δίκαιο τρίτης χώρας, κατά παράβαση των
περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 67,
η) µη συµµόρφωσης του αρχείου καταγραφής συναλλαγών µε την υποχρέωση διάθεσης όλων των αναγκαίων
πληροφοριών στην αρχή εξυγίανσης, κατά παράβαση
της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 71.
θ) µη συµµόρφωσης µε τις αποφάσεις της αρχής εξυγίανσης που εκδίδονται σύµφωνα µε το άρθρο 45.
3. Οι διοικητικές κυρώσεις και τα λοιπά διοικητικά µέτρα του παρόντος άρθρου περιλαµβάνουν τα εξής:
α) δηµόσια ανακοίνωση που αναφέρει το φυσικό πρόσωπο, ίδρυµα, χρηµατοδοτικό ίδρυµα, µητρική επιχείρηση της ΕΕ ή άλλο νοµικό πρόσωπο που φέρει ευθύνη και
τη φύση της παράβασης·
β) εντολή προς το υπεύθυνο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο
για παύση της παράνοµης συµπεριφοράς και παράλειψή
της στο µέλλον·
γ) προσωρινή απαγόρευση κατά οποιουδήποτε µέλους
του διοικητικού συµβουλίου του ιδρύµατος ή της οντότητας των περιπτώσεων β΄, γ΄ ή δ΄ της παραγράφου 1 του
άρθρου 1 ή άλλου φυσικού προσώπου, που φέρει ευθύνη, να ασκεί διοικητικά καθήκοντα στα ιδρύµατα αυτά ή
οντότητες.
δ) σε περίπτωση νοµικού προσώπου, διοικητικά πρόστιµα µέχρι και 10% του συνολικού ετήσιου καθαρού ύψους του κύκλου εργασιών του εν λόγω νοµικού προσώπου κατά την προηγούµενη χρήση από την επιβολή της
κύρωσης. Σε περίπτωση νοµικού προσώπου που είναι θυγατρική µητρικής επιχείρησης, ο σχετικός κύκλος εργασιών είναι ο κύκλος εργασιών που προκύπτει από τους ενοποιηµένους λογαριασµούς της επικεφαλής µητρικής
επιχείρησης κατά την προηγούµενη χρήση·
ε) σε περίπτωση φυσικού προσώπου, διοικητικά πρόστιµα µέχρι και 5.000.000 ευρώ·
στ) διοικητικά πρόστιµα µέχρι και το διπλάσιο του ποσού του οφέλους που αποκοµίστηκε από την παράβαση,
εφόσον το όφελος είναι µετρήσιµο.
Άρθρο 107
Δηµοσιοποίηση των διοικητικών κυρώσεων
(άρθρο 112 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ)
1. Η αρχή εξυγίανσης και η αρµόδια αρχή δηµοσιοποι-

709
ούν, στον επίσηµο ιστότοπό τους, τις διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλουν για παραβάσεις του παρόντος νόµου, όταν οι εν λόγω κυρώσεις δεν έχουν αποτελέσει αντικείµενο προσφυγής ή όταν έχουν εξαντληθεί τα σχετικά δικαιώµατα προσφυγής. Η δηµοσίευση γίνεται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, µετά την ενηµέρωση
του φυσικού ή νοµικού προσώπου, περιλαµβανοµένων
πληροφοριών σχετικά µε τον τύπο και τη φύση της παράβασης και την ταυτότητα του φυσικού ή νοµικού προσώπου στο οποίο επιβάλλεται η κύρωση. Όταν η αρχή εξυγίανσης και η αρµόδια αρχή δηµοσιοποιούν κυρώσεις
εναντίον των οποίων εκκρεµεί προσφυγή, τότε δηµοσιοποιούν, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, στον επίσηµο ιστότοπό τους, πληροφορίες σχετικά µε την κατάσταση των προσφυγών και τα αποτελέσµατά τους.
2. Η αρχή εξυγίανσης και η αρµόδια αρχή δηµοσιοποιούν σε ανώνυµη βάση τις κυρώσεις που επιβάλλουν, κατ’
εφαρµογή των διατάξεων περί προστασίας δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα του ν. 2472/1997 (Α΄ 50), σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν η κύρωση επιβάλλεται σε φυσικό πρόσωπο και
η δηµοσιοποίηση των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα θεωρείται δυσανάλογη,
β) όταν η δηµοσιοποίηση θα έθετε σε κίνδυνο τη σταθερότητα των χρηµατοοικονοµικών αγορών ή διεξαγόµενη ποινική έρευνα,
γ) όταν η δηµοσιοποίηση θα µπορούσε να προκαλέσει,
στο βαθµό που είναι δυνατόν να καθοριστεί, δυσανάλογη ζηµία στα ιδρύµατα ή στις οντότητες των περιπτώσεων β΄, γ΄ ή δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 ή στα εµπλεκόµενα φυσικά πρόσωπα.
Εναλλακτικά, στις περιπτώσεις αυτές, η δηµοσιοποίηση των σχετικών δεδοµένων µπορεί να αναβληθεί για
εύλογο χρονικό διάστηµα, αν προβλέπεται ότι µέσα στο
διάστηµα αυτό θα εκλείψουν οι λόγοι για ανώνυµη δηµοσιοποίηση.
3. Η αρχή εξυγίανσης και η αρµόδια αρχή υποχρεούνται να διατηρούν στον επίσηµο ιστότοπό τους κάθε δηµοσιοποίηση που διενεργείται κατά το παρόν άρθρο για
διάστηµα τουλάχιστον πέντε ετών. Τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στη δηµοσιοποίηση
διατηρούνται στον επίσηµο ιστότοπο της αρχής εξυγίανσης ή της αρµόδιας αρχής µόνο για το αναγκαίο χρονικό
διάστηµα σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανόνες περί
προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα.
Άρθρο 108
Διατήρηση κεντρικής βάσης δεδοµένων από την ΕΑΤ
(άρθρο 113 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ)
1. Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων περί επαγγελµατικού απορρήτου όπως αναφέρεται στο άρθρο 83, η αρχή εξυγίανσης και η αρµόδια αρχή ενηµερώνουν την
Ε.Α.Τ. σχετικά µε όλες τις διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλουν δυνάµει του άρθρου 106 και σχετικά µε την κατάσταση των προσφυγών και τα αποτελέσµατά τους.
2. Η αρχή εξυγίανσης και η αρµόδια αρχή έχουν πρόσβαση στις οικείες κεντρικές βάσεις δεδοµένων της
Ε.Α.Τ. για τις κυρώσεις που της κοινοποιούνται µε αποκλειστικό σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ
των αντίστοιχων εθνικών αρχών.

Άρθρο 109
Αποτελεσµατική εφαρµογή των κυρώσεων και άσκηση
των εξουσιών επιβολής κυρώσεων από την αρµόδια
αρχή και την αρχή εξυγίανσης
(άρθρο 114 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ)
1. Κατά τον καθορισµό του είδους των διοικητικών κυρώσεων ή λοιπών διοικητικών µέτρων και του ύψους των
διοικητικών προστίµων, η αρµόδια αρχή και η αρχή εξυγίανσης λαµβάνουν υπόψη όλες τις σχετικές συνθήκες,
στις οποίες περιλαµβάνονται κατά περίπτωση:
α) η σοβαρότητα και η διάρκεια της παράβασης,
β) ο βαθµός ευθύνης του οικείου φυσικού ή νοµικού
προσώπου,
γ) η οικονοµική ισχύς του υπαίτιου φυσικού ή νοµικού
προσώπου, παραδείγµατος χάριν όπως προκύπτει από
τον συνολικό κύκλο εργασιών του υπαίτιου νοµικού προσώπου ή από το ετήσιο εισόδηµα του υπαίτιου φυσικού
προσώπου,
δ) το ποσό των κερδών που αποκτήθηκαν ή του κόστους που αποφεύχθηκε από το υπαίτιο φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο, στο βαθµό που µπορούν να προσδιοριστούν,
ε) οι ζηµίες τρίτων που προκλήθηκαν από την παράβαση, στο βαθµό που µπορούν να συγκεκριµενοποιηθούν,
στ) ο βαθµός συνεργασίας του υπαίτιου φυσικού ή νοµικού προσώπου µε την αρµόδια αρχή και την αρχή εξυγίανσης,
ζ) προηγούµενες παραβάσεις του υπαίτιου φυσικού ή
νοµικού προσώπου,
η) οποιεσδήποτε ενδεχόµενες συστηµικές συνέπειες
της παράβασης.
2. Η αρµόδια αρχή και η αρχή εξυγίανσης δύναται µε
αποφάσεις τους να καθορίσουν κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των άρθρων αυτών.
Άρθρο 110
Δικαστική προστασία
(άρθρο 85 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ)
1. Οι αποφάσεις της αρχής εξυγίανσης και της αρµόδιας αρχής κατ’ εφαρµογή του παρόντος νόµου και των
κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται βάσει αυτού προσβάλλονται µε αίτηση ακυρώσεως στο Συµβούλιο της Επικρατείας, η οποία εισάγεται προς συζήτηση εντός τριµήνου από την κατάθεσή της.
Ως βάση της εκτίµησης του δικαστηρίου γίνονται δεκτές οι οικονοµικές εκτιµήσεις της αρχής εξυγίανσης ή
της αρµόδιας αρχής. Στο πλαίσιο της προσωρινής δικαστικής προστασίας λαµβάνεται υπόψη ότι αυτές οι αποφάσεις κατατείνουν στην προαγωγή του δηµοσίου συµφέροντος, όπως αυτό εξειδικεύεται στην παράγραφο 2
του άρθρου 31.
2. Από τη δικαστική ακύρωση των αποφάσεων της παραγραφου 1 δεν θίγεται η εκ µέρους τρίτων καλόπιστη
κτήση µετοχών, άλλων τίτλων ιδιοκτησίας, περιουσιακών στοιχείων, ιδίως δε δικαιωµάτων, υποχρεώσεων και
συµβατικών σχέσεων του υπό εξυγίανση ιδρύµατος στο
πλαίσιο της εφαρµογής µέτρων εξυγίανσης ή της άσκησης των εξουσιών εξυγίανσης.
3. Όποιος ζηµιώθηκε από απόφαση της αρχής εξυγίανσης, η οποία στη συνέχεια ακυρώθηκε, µπορεί να διεκδικήσει δικαστικά αποζηµίωση από την αρχή εξυγίανσης
για τις ζηµιές που υπέστη εξαιτίας αυτής της απόφασης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΘ΄
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 111
Τροποποιήσεις του ν. 3458/2006 (Α΄ 94)
(άρθρο 117 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ)
Ο ν. 3458/2006 τροποποιείται ως εξής:
1) Στο άρθρο 2 προστίθενται παράγραφοι 3, 4 και 5, ως
εξής:
«3. Ο παρών νόµος εφαρµόζεται επίσης, στις επιχειρήσεις επενδύσεων, όπως ορίζονται στο σηµείο 2 της παραγράφου 1 του άρθρου του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ.
575/2013 µε καταστατική έδρα στην Ελλάδα και στα υποκαταστήµατά τους που έχουν συσταθεί σε άλλο κράτος- µέλος της ΕΕ.
4. Σε περίπτωση εφαρµογής των µέτρων εξυγίανσης
και άσκησης των εξουσιών εξυγίανσης που προβλέπονται στο νόµο µε τον οποίο ενσωµατώνεται η Οδηγία
2014/59/ΕΕ στην ελληνική έννοµη τάξη, ο παρών νόµος
εφαρµόζεται επίσης στα χρηµατοδοτικά ιδρύµατα, επιχειρήσεις και µητρικές επιχειρήσεις που εµπίπτουν στο
πεδίο εφαρµογής του ίδιου ως άνω νόµου.
5. Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 και το άρθρο 7 του
παρόντος νόµου δεν εφαρµόζονται όταν τυγχάνει εφαρµογής το άρθρο 82 του νόµου ενσωµάτωσης της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ.
6. Το άρθρο 34 του παρόντος νόµου δεν εφαρµόζεται
όταν τυγχάνει εφαρµογής το άρθρο 84 του νόµου ενσωµάτωσης της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ.»
2) Το άρθρο 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 3
Ορισµοί
Για τους σκοπούς του παρόντος νόµου, νοούνται ως:
«κράτος - µέλος καταγωγής»: το κράτος - µέλος προέλευσης, όπως ορίζεται στο σηµείο 43 της παραγράφου 1
του άρθρου του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013,
«κράτος - µέλος υποδοχής»: το κράτος - µέλος υποδοχής, όπως ορίζεται στο σηµείο 44 της παραγράφου 1 του
άρθρου του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013,
«υποκατάστηµα»: το υποκατάστηµα, όπως ορίζεται
στο σηµείο 17 της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013,
«αρχές αρµόδιες»: οι αρµόδιες αρχές, όπως ορίζονται
στο σηµείο 40 της παραγράφου 1 του άρθρου του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013 ή η αρχή εξυγίανσης κατά
την έννοια του σηµείο 18 της παραγράφου 1 του άρθρου
2 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ, σε σχέση µε τα µέτρα αναδιοργάνωσης δυνάµει του παρόντος νόµου,
«διαχειριστής»: πρόσωπο ή όργανο, διοριζόµενο από
τις διοικητικές ή δικαστικές αρχές, έργο του οποίου είναι
η διαχείριση µέτρων αναδιοργάνωσης,
«διοικητικές ή δικαστικές αρχές»: οι διοικητικές ή δικαστικές αρχές των κρατών - µελών οι αρµόδιες για τα
µέτρα αναδιοργάνωσης ή για τις διαδικασίες εκκαθάρισης,
«µέτρα αναδιοργάνωσης»: τα µέτρα τα οποία έχουν
σκοπό να διαφυλάξουν ή να αποκαταστήσουν την οικονοµική κατάσταση πιστωτικού ιδρύµατος ή επιχείρησης

επενδύσεων, όπως ορίζεται στο σηµείο 2 της παραγράφου 1 του άρθρου του κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013,
και είναι δυνατόν να θίξουν προϋπάρχοντα δικαιώµατα
τρίτων, συµπεριλαµβανοµένων των µέτρων που συνεπάγονται τη δυνατότητα αναστολής πληρωµών, αναστολής
µέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης ή µείωσης των απαιτήσεων.Τα εν λόγω µέτρα περιλαµβάνουν την εφαρµογή
των µέτρων εξυγίανσης και την άσκηση των εξουσιών εξυγίανσης που προβλέπονται στην Οδηγία 2014/59/ΕΕ.
Όπου στον παρόντα νόµο αναφέρεται ο όρος «µέτρα εξυγίανσης» νοείται ως αναφορά στον όρο «µέτρα αναδιοργάνωσης»,
«εκκαθαριστής»: κάθε πρόσωπο ή όργανο διοριζόµενο
από τις διοικητικές ή δικαστικές αρχές, έργο του οποίου
είναι η διαχείριση των διαδικασιών εκκαθάρισης,
«διαδικασίες εκκαθάρισης»: οι συλλογικές διαδικασίες, τις οποίες κινούν και ελέγχουν οι διοικητικές ή δικαστικές αρχές κράτους - µέλους µε σκοπό τη ρευστοποίηση περιουσιακών στοιχείων υπό την εποπτεία των
αρχών αυτών, ακόµη και όταν η διαδικασία αυτή περατώνεται µε πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλο ανάλογο µέτρο,
«ρυθµιζόµενη αγορά»: ρυθµιζόµενη αγορά, όπως ορίζεται στο σηµείο 21 της παραγράφου 1 του άρθρου της
Οδηγίας (ΕΕ) αριθµ. 2014/65/ΕΕ. Όπου στον παρόντα
νόµο αναφέρεται ο όρος «οργανωµένη αγορά» νοείται
ως αναφορά στον όρο «ρυθµιζόµενη αγορά»,
«χρηµατοοικονοµικά µέσα»: όπως ορίζεται στο στοιχείο β΄ του σηµείου 50 της παραγράφου 1 του άρθρου 4
του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013. Όπου στον παρόντα νόµο αναφέρεται ο όρος «τίτλοι» νοείται ως αναφορά στον όρο «χρηµατοοικονοµικά µέσα»,
«ρυθµιζόµενη αγορά»: η οργανωµένη αγορά όπως ορίζεται στο σηµείο 10 του άρθρου 2 του ν. 3606/2007. Άλλως, η αγορά όπως ορίζεται στο σηµείο 21 της παραγράφου 1 του άρθρου της Οδηγίας (ΕΕ) αριθµ. 2014/65/ΕΕ.
Όπου στον παρόντα νόµο αναφέρεται ο όρος «οργανωµένη αγορά» νοείται ως αναφορά στον όρο «ρυθµιζόµενη αγορά»,
«χρηµατοοικονοµικά µέσα»: χρηµατοοικονοµικό µέσο,
όπως ορίζεται στο στοιχείο β΄ του σηµείου 50 της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ.
575/2013. Όπου στον παρόντα νόµο αναφέρεται ο όρος
«τίτλοι» νοείται ως αναφορά στον όρο «χρηµατοοικονοµικά µέσα».»
3) Το άρθρο 27 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 27
Συµφωνία συµψηφισµού και µετατροπής χρέους
Με την επιφύλαξη των άρθρων 68 και 71 του νόµου ενσωµάτωσης της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ, οι συµφωνίες εκκαθαριστικού συµψηφισµού και µετατροπής χρέους
(netting agreements) διέπονται αποκλειστικά από το δίκαιο που εφαρµόζεται στη σύµβαση η οποία διέπει τις
συµφωνίες αυτές.»
4) Το άρθρο 28 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 28
Σύµφωνα επαναγοράς (repos)
Με την επιφύλαξη των άρθρων 68 και 71 του νόµου εν-
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σωµάτωσης της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ και µε την επιφύλαξη του άρθρου 26 του παρόντος νόµου, τα σύµφωνα
επαναγοράς διέπονται αποκλειστικά από το δίκαιο που
εφαρµόζεται στη σύµβαση η οποία διέπει τις συµφωνίες
αυτές.»
Άρθρο 112
Τροποποίηση του ν. 3301/2004 (Α΄263)
(άρθρο 118 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ)
Ο ν. 3301/2004 τροποποιείται ως εξής:
1) Στο άρθρο 1, προστίθεται παράγραφος 7, ως εξής:
«7. Τα άρθρα 4 έως 7 του παρόντος νόµου δεν εφαρµόζονται σε οποιονδήποτε περιορισµό της εκτέλεσης
των συµφωνιών παροχής χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας ή οποιονδήποτε περιορισµό στα αποτελέσµατα των
συµφωνιών εγγυοδοσίας µε παροχή χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας, ρυθµίσεων εκκαθαριστικού συµψηφισµού (close out netting) ή αµοιβαίου συµψηφισµού (setoff) που επιβάλλονται δυνάµει των άρθρων 59 έως 72
του νόµου ενσωµάτωσης της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ, ή οποιονδήποτε παρόµοιο περιορισµό που επιβάλλεται δυνάµει παρεµφερών εξουσιών στην Ελλάδα µε σκοπό τη
διευκόλυνση της οµαλής εξυγίανσης οιασδήποτε οντότητας που αναφέρεται στην υποπερίπτωση δδ΄ της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου και στο στοιχείο δ΄, και που
υπόκειται σε διασφαλίσεις τουλάχιστον ισοδύναµες µε
αυτές των άρθρων 31 έως 86 και των άρθρων 99 έως 109
της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ.»
2) Προστίθεται νέο άρθρο 9α ως εξής:
« Άρθρο 9α
Ο παρών νόµος δεν θίγει τα προβλεπόµενα στην κ.υ.α.
Ζ1-699/2010(917/Β/23.06.2010) και στο νόµο ενσωµάτωσης της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ.»
Άρθρο 113
Τροποποίηση του ν. 3461/2006 (Α΄106)
(άρθρο 119 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ)
Στο άρθρο 8 του ν. 3461/2006, µετά το εδάφιο η΄ προστίθεται νέο εδάφιο θ΄, ως εξής:
«(θ) χρησιµοποιούνται τα µέτρα εξυγίανσης, οι εξουσίες και µηχανισµοί εξυγίανσης που προβλέπονται του
παρόντος στα άρθρα 31-83 και 110 του νόµου ενσωµάτωσης της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ.»
Άρθρο 114
Τροποποίηση του ν. 3777/2009 (Α΄127)
(άρθρο 120 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ)
Στο άρθρο 1 του ν. 3777/2009, προστίθεται παράγραφος 4, ως εξής:
«4. Ο παρών νόµος δεν εφαρµόζεται στην εταιρεία ή
τις εταιρείες, οι οποίες υπόκεινται στη χρήση των µέτρων, εξουσιών και µηχανισµών εξυγίανσης που προβλέπονται στα άρθρα 31 έως 83 του νόµου ενσωµάτωσης
της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ.»

Άρθρο 115
(άρθρο 121 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ)
1. Στην περίπτωση χρήσης των µέτρων, εξουσιών και
µηχανισµών εξυγίανσης που προβλέπονται στα άρθρα
31 έως 83 και 110 δεν εφαρµόζονται οι παράγραφοι 2α
και 2β του άρθρου 1 οι παράγραφοι 2β και 2γ του άρθρου
26, το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 και η παράγραφος 3 του άρθρου 27, οι παράγραφοι 6 και 7 του άρθρου 28, το άρθρο 28α, το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 και το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4
του άρθρου 29, η παράγραφος 2 του άρθρου 30, το τρίτο
εδάφιο του άρθρου 30Β, η παράγραφος 1 του άρθρου 32,
η παράγραφος 2 του άρθρου 35, η παράγραφος 2, 2α,
2β, το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 το δεύτερο
εδάφιο της παραγράφου 4 και η παράγραφος 8 του άρθρου 39 του κ.ν. 2190/1920 και η παράγραφος 2 του άρθρου 51 του ν. 2396/1996 (Α΄ 73).
2. Για τους σκοπούς του παρόντος νόµου η γενική συνέλευση µπορεί, µε πλειοψηφία των δύο τρίτων των ψήφων, να αποφασίζει ή να τροποποιεί το καταστατικό
ώστε να προβλέπει ότι, προκειµένου να αποφασίσει σχετικά µε αύξηση κεφαλαίου, η γενική συνέλευση συγκαλείται σε συντοµότερη προθεσµία από αυτήν που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 26 του κ.ν.
2190/1920, υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω συνέλευση δεν λαµβάνει χώρα εντός δέκα ηµερολογιακών ηµερών από την ηµεροµηνία της σύγκλησης, ότι πληρούνται
οι όροι του άρθρου 27 ή 29 και ότι η αύξηση κεφαλαίου
είναι αναγκαία προκειµένου να αποφευχθούν οι προϋποθέσεις εξυγίανσης που θεσπίζονται στα άρθρα 32 και 33.
3. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, δεν εφαρµόζονται οι υποχρεώσεις του εδαφίου 2 της παραγράφου 2
και της παραγράφου 2α του άρθρου 39, καθώς και η υποχρέωση της παρ. 4 του άρθρου 28 Α του κ.ν. 2190/1920.
Άρθρο 116
Συνεργασία µε την Ε.Α.Τ.
(άρθρο 128 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ)
Η αρµόδια αρχή και η αρχή εξυγίανσης παρέχει χωρίς
καθυστέρηση στην Ε.Α.Τ. όλες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες προκειµένου να επιτελέσει το έργο της
σύµφωνα µε το άρθρο 35 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ.
1093/2010.
Άρθρο 117
Τροποποιήσεις του ν. 2533/1997 (Α΄228)
1. Το άρθρο 63 του ν. 2533/1997 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 63
Σκοποί
Σκοποί του Συνεγγυητικού είναι:
α) η καταβολή αποζηµιώσεων σε εντολείς σε περίπτωση διαπιστωµένης οριστικής ή µη ανατρέψιµης αδυναµίας Α.Ε.Π.Ε.Υ. να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της που
απορρέουν από την παροχή των καλυπτόµενων επενδυτικών υπηρεσιών και
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β) η χρησιµοποίηση από την Αρχή Εξυγίανσης του
Σκέλους Εξυγίανσης του άρθρου 73Α για τις επιχειρήσεις επενδύσεων για την εξασφάλιση της αποτελεσµατικής εφαρµογής των µέτρων εξυγίανσης που προβλέπονται στο νόµο ενσωµάτωσης της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ.
Στόχος των παραπάνω είναι η υποστήριξη της σταθερότητας και αξιοπιστίας της λειτουργίας της αγοράς επενδυτικών υπηρεσιών.»
2. Στο άρθρο 68 του ν. 2533/1997 προστίθεται παράγραφος 12, ως εξής:
«12. Για την εξέταση και λήψη αποφάσεων επί ζητηµάτων εξυγίανσης, όπως ειδικότερα ορίζονται στα άρθρα
95 έως 103 του νόµου ενσωµάτωσης της Οδηγίας
2014/59/ΕΕ στο Διοικητικό Συµβούλιο του Συνεγγυητικού δεν συµµετέχουν µέλη του προερχόµενα από επιχειρήσεις επενδύσεων. Στην περίπτωση αυτή, το Διοικητικό Συµβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία µε τα υπόλοιπα
µέλη του και για τη λήψη απόφασης απαιτείται πλειοψηφία 4/5 των µελών του.»
3. Μετά το άρθρο 73 ν. 2533/1997 προστίθεται άρθρο
73Α, ως εξής:
«Άρθρο 73Α
1) Πέραν του Κεφαλαίου του Συνεγγυητικού που προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 71 επ. του παρόντος νόµου, για τις ανάγκες εξυγίανσης των εταιρειών
επενδύσεων δηµιουργείται στο Συνεγγυητικό, αυτοτελές Σκέλος Εξυγίανσης, το οποίο διαθέτει ιδίους και επαρκείς χρηµατοδοτικούς πόρους.
2) Το πάσης φύσεως ενεργητικό και παθητικό του Σκέλους Εξυγίανσης αποτελεί αυτοτελή οµάδα περιουσίας,
διακριτή και ανεξάρτητη από τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία του Συνεγγυητικού, το πάσης φύσεως ενεργητικό
και παθητικό του και χρησιµοποιείται από την αρχή εξυγίανσης για τις επιχειρήσεις επενδύσεων µόνο για τους
σκοπούς των άρθρων 95 και 96 του νόµου ενσωµάτωσης
της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ και µόνο σύµφωνα µε τους στόχους της εξυγίανσης και τις αρχές που καθορίζονται στα
άρθρα 31 και 34 του ίδιου ως άνω νόµου.
3) Στη χρηµατοδότηση του Σκέλους Εξυγίανσης συµµετέχουν κατά τα οριζόµενα σχετικώς στα άρθρα 97 έως
101 του νόµου ενσωµάτωσης της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ
αποκλειστικά οι Ανώνυµες Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, µέλη του Συνεγγυητικού, υπαγόµενες
στις Επιχειρήσεις Επενδύσεων µε εισφορές τακτικές εκ
των προτέρων και έκτακτες εκ των υστέρων, κατά τα
προβλεπόµενα στα άρθρα 97 έως 99 του ιδίου ως άνω
νόµου (ενσωµάτωση Οδηγίας 2014/59/ΕΕ).»
Άρθρο 118
Τροποποιήσεις του άρθρου 20 του ν. 3867/2010 (Α΄ 128)
Η παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 3867/2010 τροποποιείται ως εξής:
«2. Το Σ.Σ.Ε. είναι επταµελές: Μέλη του Συµβουλίου αποτελούν ο Υπουργός Οικονοµικών, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών ή, σε περίπτωση µη ορισµού Αναπληρωτή, ο Υφυπουργός Οικονοµικών, αρµόδιος για θέµατα δηµοσιονοµικής πολιτικής, ο Γενικός Γραµµατέας
Οικονοµικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονοµικών, ο

Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, ο καθ' ύλην αρµόδιος Υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ο Πρόεδρος του
Οργανισµού Διαχείρισης Δηµόσιου Χρέους. Πρόεδρος
του Σ.Σ.Ε. ορίζεται ο Υπουργός Οικονοµικών, ο οποίος αναπληρώνεται από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών ή, εάν δεν έχει οριστεί, από τον Υφυπουργό Οικονοµικών. Στις συνεδριάσεις του Σ.Σ.Ε. µπορεί να µετέχουν
χωρίς δικαίωµα ψήφου, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του, διοικητές, πρόεδροι ή διευθύνοντες σύµβουλοι πιστωτικών ιδρυµάτων, ειδικοί εµπειρογνώµονες, καθώς και οποιοσδήποτε τρίτος, του οποίου η γνώµη κατά
την κρίση του προέδρου θα υποβοηθούσε το έργο του
Συµβουλίου. Στις συνεδιάσεις του Σ.Σ.Ε. προσκαλούνται
υποχρεωτικά ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύµβουλος
του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, όταν η
συζήτηση αφορά πιστωτικά ιδρύµατα, στο µετοχικό κεφάλαιο των οποίων µετέχει το Ταµείο. Η αρχή εξυγίανσης προσκαλείται υποχρεωτικά για θέµατα εξυγίανσης
και µετέχει στις συνεδριάσεις χωρίς δικαίωµα ψήφου,
εκπροσωπούµενη από άλλο πρόσωπο, πέραν των οριζοµένων που εκπροσωπούν την αντίστοιχη αρχή εποπτείας.»
Άρθρο 119
Τροποποιήσεις του ν. 3746/2009 (Α΄ 27)
1. Στο άρθρο 13Α προστίθεται παράγραφος 5, ως εξής:
«5. Το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού του Σκέλους Εξυγίανσης, όπως διαµορφώθηκε
από την έναρξη ισχύος του ν. 4021/2011 µέχρι την έναρξη ισχύος του νόµου ενσωµάτωσης της Οδηγίας
2014/59/ΕΕ µεταφέρεται σε Λογαριασµό Τακτοποίησης
Παρελθουσών Χρήσεων Εξυγίανσης, ο οποίος χρησιµοποιείται προς αποπληρωµή των υποχρεώσεων που προέκυψαν λόγω χρηµατοδότησης για τους σκοπούς της παραγράφου 1 κατά το ανωτέρω διάστηµα. Οποιαδήποτε αναφορά του όρου «Σκέλος Εξυγίανσης» στο παρόντα
νόµο για τις υποχρεώσεις του πρώτου εδαφίου νοοείται
ως αναφορά στον όρο «Λογαριασµός Τακτοποίησης Παρελθουσών Χρήσεων Εξυγίανσης». Το Σκέλος Εξυγίανσης από την έναρξη ισχύος του νόµου ενσωµάτωσης της
οδηγίας 2014/59/ΕΕ διέπεται από τα ειδικότερα προβλεπόµενα στα άρθρα 95 - 104 αυτού του νόµου.»
2.Το άρθρο 23 τροποποιείται ως εξής:
α) Προστίθεται εδάφιο δ΄ στην παράγραφο 1 ως εξής:
«δ. Για την εξέταση και λήψη αποφάσεων επί ζητηµάτων εξυγίανσης συγκεκριµένου πιστωτικού ιδρύµατος,
όπως ειδικότερα ορίζονται στα άρθρα 95 - 104 του νόµου
ενσωµάτωσης της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ, το Διοικητικό
Συµβούλιο του ΤΕΚΕ συγκροτείται από πέντε µέλη χωρίς την συµµετοχή των µελών που προέρχονται από την
Ελληνική Ένωση Τραπεζών.»
β) Προστίθενται εδάφια δ΄ και ε΄ στην παράγραφο 8,
ως εξής:
«Για τους σκοπούς της εξέτασης και λήψης αποφάσεων επί ζητηµάτων εξυγίανσης συγκεκριµένου πιστωτικού ιδρύµατος, όπως ειδικότερα ορίζονται στα άρθρα 95
- 104 του νόµου ενσωµάτωσης της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ,
το Διοικητικό Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα και τα πέντε (5) µέλη

713
του Διοικητικού Συµβουλίου. Για τη λήψη αποφάσεων επί των ζητηµάτων του προηγούµενου εδαφίου απαιτείται
πλειοψηφία τεσσάρων πέµπτων (4/5).»
γ) Στην υποπερίπτωση (iii) της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 14 προστίθεται νέο εδάφιο, ως εξής:
«, πλην εάν πρόκειται για θέµατα που αφορούν την
διαδικασία εξυγίανσης συγκεκριµένου πιστωτικού ιδρύµατος.»
Άρθρο 120
Τροποποιήσεις του ν. 4261/2014 (Α΄ 107)
Ο ν. 4261/2014 τροποποιείται ως εξής:
1. Το άρθρο 62 τροποποιείται ως εξής:
α. Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Οι αποφάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος, που εκδίδονται µε βάση τα άρθρα 137, 138 και 145 του παρόντος νόµου, δηµοσιεύονται αυθηµερόν στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως και στον ιστότοπο της Τράπεζας της
Ελλάδος.»
2. Οι παράγραφοι 3 έως 8 του άρθρου 66 καταργούνται.
3. Το άρθρο 136 τροποποιείται ως εξής:
α. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου
136 αντικαθίσταται ως εξής:
«Για το σκοπό του άρθρου 94, η Τράπεζα της Ελλάδος
µε απόφασή της µπορεί να ζητήσει από πιστωτικό ίδρυµα
και τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου αυτού να αυξήσει το κεφάλαιό του εντός προθεσµίας και κατά τους ειδικότερους όρους που ορίζονται στην ίδια απόφαση».
β. Η παράγραφος 5 του άρθρου 136 καταργείται.
4. Το άρθρο 137 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 137
Διορισµός επιτρόπου
1. Η Τράπεζα της Ελλάδος µπορεί να διορίσει στο πιστωτικό ίδρυµα έναν ή περισσότερους επιτρόπους στις
ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν συντρέχει µία εκ των περιπτώσεων ζ΄ και η΄
του άρθρου 19,
β) όταν το πιστωτικό ίδρυµα παραβιάζει ή, λόγω, µεταξύ άλλων, µιας ταχείας επιδείνωσης της χρηµατοοικονοµικής του κατάστασης, ενδέχεται να παραβιάσει στο εγγύς µέλλον τις απαιτήσεις του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ.
575/2013, του ν. 4261/2014, του Τίτλου II της Οδηγίας
2014/65/ΕΕ ή οποιουδήποτε από τα άρθρα 3 έως 7, 14 έως 17 και 24, 25 και 26 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ.
600/2014, και τα µέτρα που προβλέπονται στα άρθρα 27
και 28 του νόµου ενσωµάτωσης της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ
δεν επαρκούν προς αντιµετώπιση της κατάστασης,
γ) όταν το πιστωτικό ίδρυµα προβαίνει σε σοβαρές ή
κατ’ εξακολούθηση παραβάσεις διατάξεων νόµων ή αποφάσεων της Τράπεζας της Ελλάδος ή του καταστατικού
του ή σε σοβαρές διοικητικές παρατυπίες ή όταν η επιχειρηµατική του πορεία δηµιουργεί εύλογες αµφιβολίες
για τη χρηστή και συνετή διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων από τη διοίκησή του, µε συνέπεια να τίθενται σε
κίνδυνο η φερεγγυότητα του πιστωτικού ιδρύµατος, τα
συµφέροντα των καταθετών του ή εν γένει η διασφάλιση της χρηµατοοικονοµικής σταθερότητας και η προστα-

σία της εµπιστοσύνης του κοινού στο εγχώριο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα,
δ) όταν διαφαίνεται ότι το πιστωτικό ίδρυµα δεν διαθέτει επαρκή ίδια κεφάλαια ή ότι δεν είναι σε θέση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του και ιδίως να διασφαλίσει
τα επιστρεπτέα κεφάλαια που του έχουν εµπιστευθεί οι
καταθέτες και οι λοιποί πιστωτές του,
ε) όταν το πιστωτικό ίδρυµα υποβάλλει σχετικό αίτηµα.
2. Η Τράπεζα της Ελλάδος διορίζει στο πιστωτικό ίδρυµα επίτροπο στις ακόλουθες περιπτώσεις:
«α) όταν το πιστωτικό ίδρυµα δεν έχει λάβει τα απαραίτητα διορθωτικά µέτρα κατ’ εφαρµογή της παραγράφου 1 του άρθρου 96 ή δεν έχει εφαρµόσει τις ρυθµίσεις
ή τα µέτρα του σχεδίου ανάκαµψης, παρότι αυτό του ζητήθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος, σύµφωνα µε την
περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του νόµου ενσωµάτωσης της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ,
β) όταν το πιστωτικό ίδρυµα δεν συµµορφώνεται µε
την απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος κατά τις παραγράφους 1 ή 5 του άρθρου 136.»
3. Στην απόφαση διορισµού του επιτρόπου ορίζεται αν
ο επίτροπος διορίζεται:
α) για να συµπράττει προσωρινά µε το διοικητικό συµβούλιο του ιδρύµατος, οπότε από την κοινοποίηση στο
πιστωτικό ίδρυµα του διορισµού του επιτρόπου κάθε
πράξη που αφορά στη διοίκηση του πιστωτικού ιδρύµατος είναι ανίσχυρη εάν δεν συνέπραξε και ο επίτροπος.
Mε την ίδια απόφαση καθορίζονται οι εξουσίες, ο ρόλος
και τα καθήκοντα του επιτρόπου, καθώς και η υποχρέωση του διοικητικού συµβουλίου του ιδρύµατος να ζητά τη
γνώµη ή να εξασφαλίζει τη συναίνεσή του πριν από τη
λήψη ορισµένων αποφάσεων ή την ανάληψη ορισµένων
δράσεων,
β) για να αντικαταστήσει προσωρινά το διοικητικό συµβούλιο του ιδρύµατος, εάν η Τράπεζα της Ελλάδος κρίνει, κατόπιν σχετικής εισήγησης του επιτρόπου εάν συντρέχει περίπτωση ή από άλλα στοιχεία και πληροφορίες που διαθέτει, ότι οι εργασίες του πιστωτικού ιδρύµατος δεν µπορούν να εξακολουθήσουν υπό την παρούσα διοίκηση.
Η επιλογή µεταξύ σύµπραξης του διοικητικού συµβουλίου µε τον επίτροπο και αντικατάστασής του από αυτόν
µπορεί να τροποποιηθεί µε µεταγενέστερη απόφαση της
Τράπεζας της Ελλάδος. Τηρουµένου του παρόντος άρθρου, ο διορισµός επιτρόπου δεν θίγει τα δικαιώµατα
των µετόχων.
4. Ο επίτροπος αξιολογεί την εν γένει οικονοµική, διοικητική και οργανωτική κατάσταση του πιστωτικού ιδρύµατος και τη χρηµατοοικονοµική θέση του και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διασφάλιση της οµαλής λειτουργίας του και την αποκατάσταση της υγιούς
και συνετής διαχείρισης της επιχειρηµατικής δραστηριότητάς του, µε σκοπό είτε την ανάκαµψη του πιστωτικού
ιδρύµατος είτε την προετοιµασία εφαρµογής των µέτρων εξυγίανσης του νόµου ενσωµάτωσης της Οδηγίας
2014/59/ΕΕ ή θέσης του πιστωτικού ιδρύµατος υπό ειδική εκκαθάριση κατά το άρθρο 145.
5. Ο επίτροπος επιλέγεται µεταξύ προσώπων αναγνωρισµένου κύρους και επαγγελµατικής εµπειρίας σε τραπεζικά θέµατα, είναι πλήρους απασχόλησης και υπόκει-
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ται στους κανόνες περί απορρήτου της παραγράφου 1
του άρθρου 54. Στο πρόσωπό του δεν πρέπει να προκύπτει σύγκρουση συµφερόντων.
6. Η απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος για το διορισµό επιτρόπου κοινοποιείται αµελλητί στο πιστωτικό ίδρυµα και ισχύει από τη λήψη της ως άνω κοινοποίησης.
Κοινοποιείται επίσης στην αρχή εξυγίανσης, στο Ταµείο
Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων, στις εποπτικές
αρχές άλλων κρατών - µελών και στην ΕΑΤ. 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. Επίσης, ο διορισµός επιτρόπου δεν συνεπάγεται την ακύρωση, καταγγελία ή τροποποίηση συµφωνιών, το ληξιπρόθεσµο οποιουδήποτε χρέους του πιστωτικού ιδρύµατος ή την αναστολή των ατοµικών διώξεων κατά αυτού.
7. Με την απόφαση διορισµού επιτρόπου ή και µε αυτοτελή απόφαση σε οποιονδήποτε χρόνο µπορεί να καθορίζονται θέµατα για τα οποία απαιτείται απόφαση της
Τράπεζας της Ελλάδος ή σχετική εκ µέρους της έγκριση.
Επιπλέον, µε την ως άνω απόφαση µπορεί να απαιτείται
από τον επίτροπο η λήψη συγκεκριµένων µέτρων ή η αποφυγή συγκεκριµένων ενεργειών προς ικανοποίηση
του σκοπού της παραγράφου 4. Σε κάθε περίπτωση, ο επίτροπος συγκαλεί γενική συνέλευση των µετόχων του
ιδρύµατος και διαµορφώνει την ηµερήσια διάταξη µόνον
µε την έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος.
8. Ο επίτροπος υποχρεούται να υποβάλει στην Τράπεζα της Ελλάδος τις ακόλουθες εκθέσεις:
α) Το συντοµότερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση εντός τριάντα (30) ηµερών από την έκδοση της απόφασης
διορισµού του, έκθεση απογραφής των στοιχείων του ενεργητικού 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 δυνατόν και σε κάθε περίπτωση, εκτός 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, τη χρηµατοοικονοµική θέση και τις προοπτικές του πιστωτικού ιδρύµατος, που περιλαµβάνει έναν αναθεωρηµένο ισολογισµό και µια προκαταρκτική εκτίµηση της καταλληλότητας των µέτρων εξυγίανσης και των ενδεχόµενων επιπτώσεων στη θέση των µετόχων και πιστωτών σε περίπτωση ειδικής εκκαθάρισης,
ββ) το προτεινόµενο σχέδιο δράσης που µπορεί κατά
περίπτωση να περιλαµβάνει προτάσεις:
i) για την επιστροφή του πιστωτικού ιδρύµατος σε οµαλή 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, και
iii) για την προετοιµασία θέσης του πιστωτικού ιδρύµατος υπό καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης σε περίπτωση
που δεν κρίνεται εφικτή η ανάκαµψη ή εξυγίανσή του.
Για τα αναφερόµενα στην ανωτέρω περίπτωση αα΄ ο
επίτροπος υποβάλλει έκθεση και κατά τη λήξη της θητείας του. Ο επίτροπος υποχρεούται να παρέχει οποιοδή-

ποτε άλλο στοιχείο ή να υποβάλει οποιαδήποτε πρόσθετη έκθεση του ζητηθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος. Ο
επίτροπος επιβλέπει την εφαρµογή ή εφαρµόζει ο ίδιος
το σχέδιο δράσης.
γ) Ανά χρονικά διαστήµατα που ορίζονται από την Τράπεζα της Ελλάδος και κατά τη λήξη της θητείας του, έκθεση για τις πράξεις που πραγµατοποιήθηκαν κατά τη
διάρκεια της θητείας του.
9. Στις περιπτώσεις εφαρµογής του παρόντος άρθρου,
είναι δυνατή η σφράγιση γραφείων και εγκαταστάσεων
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 διευκολύνουν την άσκηση των κατά το νόµο και την απόφαση της
Τράπεζας της Ελλάδος καθηκόντων του επιτρόπου.
10. Ο επίτροπος, είτε αναλαµβάνει είτε συµπράττει απλώς στη διοίκηση του πιστωτικού ιδρύµατος, µπορεί:
α) να προσλαµβάνει εξωτερικούς νοµικούς ή οικονοµικούς συµβούλους, καθώς και λοιπό βοηθητικό προσωπικό και
β) να ασκεί στο όνοµα του πιστωτικού ιδρύµατος κάθε
ένδικο βοήθηµα ή µέσο για την προάσπιση των συµφερόντων του, συµπεριλαµβανοµένων αγωγών αποζηµίωσης
κατά προσώπων της διοίκησης ή του προσωπικού, εφόσον µε πράξεις ή παραλείψεις τους ζηµίωσαν το πιστωτικό ίδρυµα. Τα σχετικά έξοδα βαρύνουν το πιστωτικό ίδρυµα.
11. Ο επίτροπος ευθύνεται µόνο για δόλο και βαριά αµέλεια για πράξεις ή παραλείψεις κατά την εκτέλεση
των καθηκόντων του. Δεν ευθύνεται βάσει της εταιρικής
ή της πτωχευτικής νοµοθεσίας.
12. Ο επίτροπος υπόκειται στον έλεγχο και την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Η αµοιβή και το εν γένει κόστος που συνεπάγεται η άσκηση των καθηκόντων
του επιτρόπου 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 µέρος της δαπάνης, η Τράπεζα της Ελλάδος µπορεί
να προβεί στην καταβολή, έχοντας αξίωση στην απόδοση των καταβληθέντων, στην οποία εφαρµόζεται το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 55Ε του Καταστατικού της.
13. Ο επίτροπος διορίζεται για διάστηµα που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα (12) µήνες. Ο ως άνω διορισµός µπορεί να παρατείνεται µε απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος για διάστηµα που δεν υπερβαίνει εκάστοτε τους
έξι (6) µήνες. Με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος
µπορεί να αντικαθίσταται ο επίτροπος ανά πάσα στιγµή
και για οποιονδήποτε λόγο ή να τερµατίζεται το έργο
του. Ο τερµατισµός του έργου του επιτρόπου πριν από
τη λήξη της κατά τις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παρούσας παραγράφου ορισθείσας θητείας επιτρέπεται εφόσον η Τράπεζα της Ελλάδος διαπιστώσει ότι:
α) οι λόγοι διορισµού του κατά την παράγραφο 1, δεν
υφίστανται πλέον ή
β) το πιστωτικό ίδρυµα δεν µπορεί να ανακάµψει ή να
εξυγιανθεί. Στην τελευταία περίπτωση, η Τράπεζα της
Ελλάδος αποφασίζει την ανάκληση της άδειας του πιστωτικού ιδρύµατος, κατά το άρθρο 19 και το θέτει υπό
ειδική εκκαθάριση κατά το άρθρο 145. Σε περίπτωση τερ-
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µατισµού του έργου του επιτρόπου που δεν σχετίζεται
µε τη θέση του πιστωτικού ιδρύµατος υπό ειδική εκκαθάριση, ο επίτροπος εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά
του µέχρι το διορισµό ή την εκλογή νέου διοικητικού
συµβουλίου.
14. Όταν δυνάµει δικαστικής αποφάσεως προκύπτει άµεσα ή έµµεσα θέµα νοµιµότητας ή εγκυρότητας της εκλογής, συγκρότησης, σύνθεσης ή λειτουργίας του διοικητικού συµβουλίου πιστωτικού ιδρύµατος, 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. Ειδικότερα θέµατα και λεπτοµέρειες για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου ρυθµίζονται
µε απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος.»
5. Προστίθεται άρθρο 145α, ως εξής:
«Άρθρο 145α
Κατάταξη των απαιτήσεων στην ειδική εκκαθάριση
1.Κατά την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυµάτων και µε την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, οι κατωτέρω απαιτήσεις κατατάσσονται
προνοµιακά κατά την ακόλουθη σειρά:
(α) Απαιτήσεις της περίπτωσης γ΄ του άρθρου 154 του
Πτωχευτικού Κώδικα.
(β) Απαιτήσεις του Δηµοσίου σε περίπτωση εφαρµογής των άρθρων 57 ή 58 του νόµου ενσωµάτωσης της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ.
(γ) Απαιτήσεις από εγγυηµένες καταθέσεις ή απαιτήσεις του ΤΕΚΕ, το οποίο υποκαθίσταται στα δικαιώµατα
και υποχρεώσεις των καταθετών, στους οποίους καταβάλλει αποζηµίωση, κατά το µέτρο αυτής της αποζηµίωσης ή απαιτήσεις του ΤΕΚΕ λόγω της χρήσης του Σκέλους Κάλυψης Καταθέσεων (ΣΚΚ) στο πλαίσιο της εξυγίανσης κατά το άρθρο 104 του νόµου ενσωµάτωσης της
Οδηγίας 2014/59/ΕΕ.
(δ) Απαιτήσεις του Δηµοσίου από κάθε αιτία, µε τις
προσαυξήσεις κάθε φύσης και τους τόκους που επιβαρύνουν τις απαιτήσεις αυτές.
(ε) Οι ακόλουθες απαιτήσεις:
(αα) Απαιτήσεις του Ταµείου Εξυγίανσης σύµφωνα µε
την παράγραφο 6 του άρθρου 98 σε περίπτωση χρηµατοδότησης µε σκοπό την εκπλήρωση των υποχρεώσεων
του Ταµείου Εξυγίανσης κατά τα ειδικότερα οριζόµενα
στο άρθρο 95 του νόµου ενσωµάτωσης της Οδηγίας
2014/59/ΕΕ.
(ββ) Απαιτήσεις από επιλέξιµες καταθέσεις κατά το
τµήµα που υπερβαίνουν το όριο κάλυψης κατά την περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 3746/2009 για
καταθέσεις φυσικών προσώπων και πολύ µικρών, µικρών
και µεσαίων επιχειρήσεων.
(στ) Απαιτήσεις από καλυπτόµενες επενδυτικές υπηρεσίες µε την έννοια της περίπτωσης β΄ παράγραφος 2
του άρθρου 2 και της περίπτωσης α΄ παρ. 1 του άρθρου
10 του ν. 3746/2009 ή απαιτήσεις του ΤΕΚΕ, το οποίο υποκαθίσταται στα δικαιώµατα και υποχρεώσεις των πελατών επενδυτών, στους οποίους καταβάλλει αποζηµίωση, κατά το µέτρο αυτής της αποζηµίωσης.
(ζ) Απαιτήσεις από επιλέξιµες καταθέσεις κατά το τµή-

µα που υπερβαίνουν το όριο κάλυψης κατά την περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 3746/2009 και δεν
εµπίπτουν στην περίπτωση ε΄ ανωτέρω.
(η) Απαιτήσεις από καταθέσεις που εµπίπτουν στην εξαίρεση από την καταβολή αποζηµιώσεων σύµφωνα µε
το άρθρο 11 του ν. 3746/2009, στις οποίες όµως δεν συµπεριλαµβάνονται οι καταθέσεις που εµπίπτουν στις περιπτώσεις 3, 14, 15 της διάταξης αυτής.
Οι απαιτήσεις αα΄ και ββ΄ της περίπτωσης ε΄ ανωτέρω
ικανοποιούνται συµµέτρως. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι
διατάξεις των άρθρων 154 επ. του Πτωχευτικού Κώδικα.
2. Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω προηγείται η προνοµιακή ικανοποίηση των κάτωθι απαιτήσεων, κατά τα ειδικότερα κατά περίπτωση οριζόµενα:
α) Αν στην ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύµατος υφίστανται δικαιώµατα από συµφωνίες παροχής χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας κατά την έννοια του άρθρου 2
του ν. 3301/2004, ο ασφαλειολήπτης ικανοποιείται από
την ασφάλεια κατ’ αποκλεισµό, µέχρι πλήρους ικανοποίησής του, κάθε άλλης απαίτησης (παράγραφος 4 του άρθρου 145 του ν. 4261/2014).
β) Κατά την ενεργοποίηση της διαδικασίας αποζηµίωσης καταθετών, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 13 του ν. 3746/2009, τα κεφάλαια του ΣΚΚ του ΤΕΚΕ
που είναι κατατεθειµένα στο περιελθόν σε αδυναµία πιστωτικό ίδρυµα, οι προκύπτοντες δεδουλευµένοι τόκοι,
καθώς και κάθε τυχόν οφειλόµενη εισφορά προς το ΣΚΚ
του ΤΕΚΕ αποδίδονται αµέσως στο τελευταίο από τους
ασκούντες τη διοίκηση του πιστωτικού ιδρύµατος, κατά
παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης ουσιαστικού ή δικονοµικού δικαίου και πριν από την ικανοποίηση οποιασδήποτε άλλης απαίτησης.
γ) Κατά την ενεργοποίηση της διαδικασίας αποζηµίωσης επενδυτών, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 13 του ν. 3746/2009, τα κεφάλαια του Σκέλους Κάλυψης Επενδύσεων (ΣΚΕ) του ΤΕΚΕ που είναι κατατεθειµένα στο περιελθόν σε αδυναµία πιστωτικό ίδρυµα, οι
προκύπτοντες δεδουλευµένοι τόκοι, καθώς και κάθε τυχόν οφειλόµενη εισφορά προς το ΣΚΕ του ΤΕΚΕ αποδίδονται αµέσως στο τελευταίο από τους ασκούντες τη διοίκηση του περιελθόντος σε αδυναµία πιστωτικού ιδρύµατος, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης ουσιαστικού ή δικονοµικού δικαίου και πριν από την ικανοποίηση
οποιασδήποτε άλλης απαίτησης.
3. Το παρόν άρθρο δεν εφαρµόζεται σε ειδικές εκκαθαρίσεις πιστωτικών ιδρυµάτων που άρχισαν πριν την έναρξη ισχύος του νόµου ενσωµάτωσης της Οδηγίας
2014/59/ΕΕ, οι οποίες εξακολουθούν να διέπονται από
τις διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο θέσης του πιστωτικού ιδρύµατος σε ειδική εκκαθάριση.»
Άρθρο 121
Τροποποιήσεις του ν. 3606/2007 (Α΄195)
Στο άρθρο 23 του ν. 3606/2007, µετά την παράγραφο
2, προστίθεται παράγραφος 2 α, ως εξής:
«2 α. Κατά την εκκαθάριση των επιχειρήσεων επενδύσεων του σηµείου 2 της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του
Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013 που υπόκεινται στην
απαίτηση αρχικού κεφαλαίου που καθορίζεται στην παρ.
2 του άρθρου 29 του ν. 4261/2014, οι αξιώσεις του Συ-
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νεγγυητικού από αποζηµιώσεις σύµφωνα µε τα άρθρα 65
έως 67 του ν. 2533/1997 που υπερβαίνουν τις κατά το
άρθρο 71 του ν. 2533/1997 εισφορές της επιχείρησης επενδύσεων κατατάσσονται ύστερα από τις αξιώσεις πελατών κατά την προηγούµενη παράγραφο και πριν από
τη σειρά των απαιτήσεων που ορίζεται στην περίπτωση 3
του άρθρου 975 του ΚΠολΔ και πριν από τη διαίρεση κατά το άρθρο 977 του ΚΠολΔ.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Κ΄
ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
Άρθρο 122
Σύσταση Επιτροπής Λήψης Μέτρων Εξυγίανσης
στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
(άρθρο 3 παράγραφος 3 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ)
1. Συνιστάται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Επιτροπή Λήψης Μέτρων Εξυγίανσης (ΕΛΜΕ), που αποτελείται
από τους εξής:
α. Τον εκάστοτε Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, που δεν είναι επιφορτισµένος µε την εποπτεία των επιχειρήσεων επενδύσεων, ως πρόεδρο.
β. Τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Μελετών, Πιστοποίησης και Μηχανοργάνωσης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
γ. Ένα µη εκτελεστικό µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
2. Η ως άνω Επιτροπή συγκροτείται µε απόφαση του
Διοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Χρέη γραµµατέα της Επιτροπής εκτελεί υπάλληλος
της Μονάδας Εξυγίανσης Επιχειρήσεων Επενδύσεων.
3. Η ΕΛΜΕ συγκαλείται από τον Πρόεδρό της και συνεδριάζει τουλάχιστον άπαξ µηνιαίως, εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως δύο τουλάχιστον από τα µέλη της.
Οι αποφάσεις της ΕΛΜΕ λαµβάνονται µε δύο τουλάχιστο θετικές ψήφους. Σε περίπτωση ισοψηφίας, το θέµα
παραπέµπεται στη ολοµέλεια της ΕΛΜΕ.
Άρθρο 123
Αρµοδιότητες της Επιτροπής Λήψης
Μέτρων Εξυγίανσης
(άρθρο 3 παράγραφος 3 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ)
1. Η Επιτροπή Λήψης Μέτρων Εξυγίανσης (ΕΛΜΕ) έχει τις εξής αρµοδιότητες:
α. Την άσκηση των εξουσιών και διενέργεια πράξεων
εξυγίανσης που ανατίθενται στην αρχή εξυγίανσης και
προβλέπονται στον παρόντα νόµο.
β. Την έκδοση όλων των ατοµικών διοικητικών πράξεων και τη λήψη των αποφάσεων, οι οποίες προβλέπονται
στον παρόντα νόµο, εκτός από αυτές που αφορούν στην
επιβολή διοικητικών κυρώσεων και αυτές που αφορούν
σε αποκλειστική αρµοδιότητα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ως αρµόδιας αρχής.
γ. Την εισήγηση προς το Διοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αφενός για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων, σύµφωνα µε τη παράγραφο 2 του άρθρου 110 και αφετέρου για τη λήψη αποφάσεων που α-

φορούν στην αποκλειστική υπό τον παρόντα νόµο αρµοδιότητα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ως αρµόδιας αρχής.
δ. Την πρόταση προς το Διοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την έκδοση των κανονιστικών αποφάσεων που προβλέπονται από τον παρόντα νόµο.
2. Για την αποτελεσµατική άσκηση των παραπάνω αρµοδιοτήτων, η Επιτροπή Λήψης Μέτρων Εξυγίανσης επικουρείται και υποστηρίζεται από τη Μονάδα Εξυγίανσης
Επιχειρήσεων Επενδύσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
3. Η Επιτροπή Λήψης Μέτρων Εξυγίανσης, κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων της, δεν υπόκειται σε οδηγίες
ή εντολές κανενός άλλου οργάνου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή οποιουδήποτε άλλου κρατικού οργάνου.
Άρθρο 124
Εξουσίες της Μονάδας Εξυγίανσης
Επιχειρήσεων Επενδύσεων
(άρθρο 3 παράγραφος 3 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ)
Για την αποτελεσµατική άσκηση των αρµοδιοτήτων
της, η Μονάδα Εξυγίανσης Επιχειρήσεων Επενδύσεων
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς:
α) απαιτεί από τις επιχειρήσεις επενδύσεων, τους ελεγκτές, καθώς και από κάθε άλλο πρόσωπο να της παρέχουν πληροφορίες και έγγραφα, µη δυνάµενα να επικαλεσθούν επαγγελµατικό ή άλλο απόρρητο,
β) έχει πρόσβαση σε και λαµβάνει αντίγραφα ή αποσπάσµατα από έγγραφα, βιβλία και άλλα στοιχεία που
τηρούνται σε οποιαδήποτε µορφή (έγγραφη, ηλεκτρονική, µαγνητική ή άλλη) από τους αναφερόµενους στο
προηγούµενο εδάφιο, οι οποίοι δεν δικαιούνται να επικαλεσθούν επαγγελµατικό ή άλλο απόρρητο,
γ) αν υπάρξει άρνηση πρόσβασης σε έγγραφα, βιβλία
ή άλλα στοιχεία ή παροχής αντιγράφων ή αποσπασµάτων τους σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο, να
προβαίνει σε κατάσχεση των σχετικών βιβλίων, εγγράφων και άλλων στοιχείων, στα οποία συµπεριλαµβάνονται και τα ηλεκτρονικά µέσα αποθήκευσης και µεταφοράς δεδοµένων, που βρίσκονται στην επαγγελµατική εγκατάσταση των προσώπων, κατά τον τρόπο που ορίζεται στο άρθρο 22 του ν. 3340/2005 (Α΄112),
δ) ζητά και λαµβάνει στοιχεία από τις υπόλοιπες Διευθύνσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Άρθρο 125
Τροποποίηση του π.δ. 65/2009 (Α΄ 88)
(άρθρο 3 παράγραφοι 3, 4, 8 της Οδηγίας 2014/59ΕΕ)
1. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 1 του π.δ. 65/2009, αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι υπηρεσίες του εποπτευόµενου από τον Υπουργό
Οικονοµικών Ν.Π.Δ.Δ. (άρθρο 76 του ν. 1969/1991
(Α΄167) και άρθρο 22 του ν. 3371/2005 (Α΄178), Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (ΕΚ), οι οποίες διαρθρώνονται ως κατωτέρω και ασκούν τις αρµοδιότητες που ορίζονται στα
άρθρα 2 έως 15α, είναι οι εξής:»
2. Στο τέλος του άρθρου 1, όπως τροποποιείται µε την
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παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, προστίθεται περίπτωση 15 που έχει ως εξής:
«15. Μονάδα Εξυγίανσης Επιχειρήσεων Επενδύσεων»
3. Μετά το άρθρο 15 προστίθεται άρθρο 15α, ως εξής:
«Άρθρο 15α
Μονάδα Εξυγίανσης Επιχειρήσεων Επενδύσεων
Η Μονάδα Εξυγίανσης Επιχειρήσεων Επενδύσεων
λειτουργεί σε επίπεδο Τµήµατος, είναι αυτοτελής και υπάγεται απευθείας στην Επιτροπή Λήψης Μέτρων Εξυγίανσης.
Η Μονάδα Εξυγίανσης Επιχειρήσεων Επενδύσεων έχει τις εξής αρµοδιότητες:
α) παρακολουθεί την κατάσταση των επιχειρήσεων επενδύσεων βάσει της πληροφόρησης που λαµβάνει από
την Διεύθυνση Φορέων προκειµένου να εξεταστεί η εφαρµογή των µέτρων εξυγίανσης,
β) καταρτίζει τα σχέδια εξυγίανσης των επιχειρήσεων
επενδύσεων κατόπιν διαβούλευσης και άντλησης στοιχείων από την Διεύθυνση Φορέων,
γ) διερευνά την εκπλήρωση των προϋποθέσεων για
την εφαρµογή µέτρων εξυγίανσης,
δ) παρακολουθεί την εφαρµογή της διαδικασίας των
µέτρων εξυγίανσης,
ε) εισηγείται προς την Επιτροπή Λήψης Μέτρων Εξυγίανσης για θέµατα της αρµοδιότητάς της σε συνεργασία, όπου απαιτείται, µε τη Διεύθυνση Νοµικών Υπηρεσιών.
στ) ασκεί κάθε άλλη αρµοδιότητα που προβλέπεται
στις διατάξεις του νόµου για την εξυγίανση Επιχειρήσεων Επενδύσεων.»
4. Στο τέλος του άρθρου 25, προστίθεται παράγραφος
16, ως εξής:
«16. Της Μονάδας Εξυγίανσης Επιχειρήσεων Επενδύσεων προΐστανται υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονοµικού ή υπάλληλοι του Ειδικού Επιστηµονικού Προσωπικού µε ειδικότητα ελεγκτή ή οικονοµολόγου ή νοµικού και εάν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν του
κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού και αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν του κλάδου ΔΕ Διοικητικών - Γραµµατέων.»
Άρθρο 126
Στελέχωση της Μονάδας Εξυγίανσης Επιχειρήσεων
Επενδύσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
(άρθρο 3 παράγραφοι 3, 4 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ)
1. Συνιστώνται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 15 θέσεις ειδικού επιστηµονικού προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου για την κάλυψη των αναγκών της
Μονάδας Εξυγίανσης επιχειρήσεων επενδύσεων.
Οι θέσεις αυτές έχουν ως εξής:
Πέντε (5) Θέσεις Οικονοµολόγων,
Έξι (6) Θέσεις Ελεγκτών και
Τέσσερις (4) Θέσεις Νοµικών.
2. Τα προσόντα που πρέπει να έχουν οι παραπάνω είναι τα εξής:
α. Προσόντα διορισµού στις θέσεις ελεγκτών ορίζονται τα προβλεπόµενα στις παρ. 6 και 7 του άρθρου 35
του ν. 2324/1995.
β. Προσόντα διορισµού στις θέσεις οικονοµολόγων και
νοµικών ορίζονται τα προβλεπόµενα στο άρθρο 2 του

π.δ. 50/2001 (Α΄ 39),
3. Η γνώση της ξένης γλώσσας στις παραπάνω περιπτώσεις αποδεικνύεται σύµφωνα µε το άρθρο 28 του
π.δ. 50/2001.
4. Το ανωτέρω προσωπικό υπηρετεί µε απόσπαση, µετάταξη ή κατόπιν νέας πρόσληψης που διενεργείται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. Μέχρι την ολοκλήρωση
των διαδικασιών στελέχωσης της Μονάδας, οι αρµοδιότητές της θα ασκούνται από το υφιστάµενο µόνιµο και
ειδικό επιστηµονικό προσωπικό της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, το οποίο οργανωτικά διαχωρίζεται από τις εποπτικές λειτουργίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Άρθρο 127
Τροποποίηση του ν. 3152/2003 (Α΄ 152)
Στην περίπτωση γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 17 του
ν. 3152/2003, προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής:
«Η παράγραφος 2 του άρθρου 24 του ν.1868/89
(Α΄230), όπως εκάστοτε ισχύει, εφαρµόζεται, από το
χρόνο ανάληψης των καθηκόντων τους, για τους δικηγόρους που υπηρετούν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως
ειδικό επιστηµονικό προσωπικό και τελούν σε υποχρεωτική αναστολή άσκησης του λειτουργήµατός τους.»
Άρθρο 128
Τροποποιήσεις του ν. 3833/2010 (Α΄ 40)
Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 11 του
ν. 3833/ 2010, όπως αυτό προστέθηκε µε την παράγραφο
Γ΄ του άρθρου δεύτερου του ν. 4254/2014 (Α΄ 85) µετά
τις λέξεις «Τράπεζα της Ελλάδος» προστίθενται οι λέξεις «και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την εκπλήρωση της αποστολής τους, σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 3 της Οδηγίας
2014/59/ΕΕ».
Άρθρο 129
Τροποποίηση του ν. 2789/2000
(µέτρο εφαρµογής του άρθρου 87 του Κανονισµού
648/2012)
Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του
ν. 2789/2000 (Α΄21), προστίθεται εδάφιο, ως εξής:
« Όταν διαχειριστής συστήµατος έχει παράσχει ασφάλεια σε άλλον διαχειριστή συστήµατος σε συνάρτηση µε
διαλειτουργικό σύστηµα, τα δικαιώµατα του παρέχοντος
διαχειριστή συστήµατος επί της εν λόγω ασφάλειας δεν
θίγονται από την έναρξη διαδικασίας αφερεγγυότητας έναντι του λαµβάνοντος την ασφάλεια διαχειριστή συστήµατος.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑ΄
ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 130
Μεταβατικές διατάξεις
1. Από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου καταργούνται τα άρθρα 139 έως 144 του ν. 4261/2014 και οποιαδήποτε αναφορά σε αυτά νοείται στο εξής ως αναφορά
στις αντίστοιχες κατά περιεχόµενο διατάξεις του παρόντος νόµου.
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2. Οι κατ’ εξουσιοδότηση των καταργηθέντων µε την
παράγραφο 1 άρθρων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις
διατηρούνται σε ισχύ ως την αντικατάστασή τους από
νεώτερες, εκτός αν το περιεχόµενό τους αντίκειται στις
διατάξεις του παρόντος νόµου.
3. Ειδικές εκκαθαρίσεις πιστωτικών ιδρυµάτων που ξεκίνησαν πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος και βρίσκονται σε εξέλιξη εξακολουθούν να διέπονται από τις ισχύουσες κατά το χρόνο έναρξης της ειδικής εκκαθάρισης διατάξεις, εκτός αντίθετης ρητής διάταξης.»

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος
1. Η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 43 έως 55 του
άρθρου 2 του παρόντος νόµου αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2016.
2. Η ισχύς των λοιπών διατάξεων του παρόντος νόµου
αρχίζει από τη δηµοσίευσή τους στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις.
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Αθήνα, 20 Ιουλίου 2015
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ν. Βούτσης

Γ. Σταθάκης

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ν. Παρασκευόπουλος

Ευκλ. Τσακαλώτος

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Δ. Μάρδας

Αριθµ. 100/22/2015

ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παράγραφος 1 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν. 4334/2015 (Α΄ 80)»
Α. Με τις διατάξεις του υπόψη σχεδίου νόµου:
I. Επέρχονται εκτεταµένες µεταβολές στον Κώδικα
Πολιτικής Δικονοµίας (ΚΠολΔ), µε την τροποποίηση, συµπλήρωση ή κατάργηση υφιστάµενων διατάξεων του
π.δ. 503/1985. Μεταξύ άλλων, οι βασικές από δηµοσιονοµική άποψη µεταβολές εστιάζονται στα εξής σηµεία:
1. Αυξάνονται οι χρηµατικές ποινές που επιβάλλονται
από το αρµόδιο δικαστήριο κατ’ εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 204, 205, 232 και 607 του Κώδικα, οι οποίες αποτελούν εφεξής δηµόσιο έσοδο. (Σήµερα, τα εν
λόγω ποσά αποτελούν έσοδο του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολουµένων - Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών/φορέας της Γενικής Κυβέρνησης).
2. α. Επανακαθορίζεται η σειρά κατάταξης των δανειστών στον πίνακα των γενικών προνοµίων (άρθρο 975)
και ορίζεται ότι κατατάσσονται στην τρίτη σειρά οι απαιτήσεις του Δηµοσίου από φόρο προστιθέµενης αξίας και
τους λοιπούς παρακρατούµενους και επιρριπτόµενους
φόρους µε τις προσαυξήσεις κάθε φύσης, τους τόκους
και τα πρόστιµα εκπρόθεσµης καταβολής που επιβαρύνουν τις απαιτήσεις αυτές. [Σήµερα, σύµφωνα µε το άρθρο 61 του ΚΕΔΕ, για τις ληξιπρόθεσµες οφειλές από
φόρο προστιθέµενης αξίας, µε τις κάθε φύσεις προσαυξήσεις, το Δηµόσιο κατατάσσεται στην δεύτερη σειρά
του άρθρου 975 του ΚΠολΔ και πριν την ικανοποίηση
των απαιτήσεων του άρθρου 976 (ειδικά προνόµια)].
β. Καταργείται η πρόβλεψη ότι η διαίρεση του πλειστηριάσµατος σε ποσοστά, σύµφωνα µε το άρθρο 977 (συρροή γενικών και ειδικών προνοµίων), διενεργείται µετά

την ικανοποίηση των απαιτήσεων της τρίτης τάξης του
άρθρου 975, στις οποίες περιλαµβάνονται και οι απαιτήσεις των φορέων κοινωνικής ασφάλισης αρµοδιότητας
της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
γ. Στη διαίρεση του πλειστηριάσµατος κατά το νέο άρθρο 977, ποσοστό 10% διατίθεται για την ικανοποίηση
µη προνοµιούχων απαιτήσεων, µειώνοντας αντίστοιχα
τα ποσοστά των µεν ειδικών προνοµίων σε 65% (από
66,6%) και των γενικών προνοµίων σε 25% (από
33,33%). Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν µη προνοµιούχες απαιτήσεις, η διαίρεση του πλειστηριάσµατος µεταξύ γενικών και ειδικών προνοµίων εξακολουθεί να έχει
ως σήµερα (1/3 και 2/3 αντίστοιχα). Επίσης, καθορίζεται
ο τρόπος ικανοποίησης σε περίπτωση συρροής δύο εκ
των τριών κατηγοριών απαιτήσεων.
δ. Ως τιµή πρώτης προσφοράς για τον πλειστηριασµό
ακινήτου ορίζεται η εµπορική του αξία, όπως αυτή προσδιορίζεται κατά το χρόνο της κατάσχεσης. (Σήµερα, ορίζεται η αξία που προκύπτει από τον προσδιορισµό της αξίας του ακινήτου µε αντικειµενικά κριτήρια, σύµφωνα
µε το ν. 1249/1982, όπως ισχύει).
(άρθρο1)
II. Ενσωµατώνεται στην εσωτερική έννοµη τάξη η Οδηγία 2014/59/ΕΕ, που θεσπίζει το ευρωπαϊκό νοµικό
πλαίσιο για την ανάκαµψη και εξυγίανση των πιστωτικών
ιδρυµάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, µε τις εξής
κατά βάση κατηγορίες ρυθµίσεων:
α. Σχεδιασµός, υλοποίηση και αξιολόγηση της διαδικασίας ανάκαµψης και της διαδικασίας εξυγίανσης των οριζόµενων οντοτήτων του χρηµατοοικονοµικού και χρηµατοπιστωτικού τοµέα, σε αντιστοιχία µε τα µακροοικονοµικά δεδοµένα της εκάστοτε οικονοµικής συγκυρίας.
β. Ενδοοµιλική χρηµατοδοτική στήριξη.
γ. Μέτρα έγκαιρης παρέµβασης και εξουσίες αρµόδιων αρχών για τη λήψη τους.
δ. Εξουσίες αρχής εξυγίανσης και αρµοδιότητες Υπουργού Οικονοµικών (παροχή σύµφωνης γνώµης στις
οριζόµενες περιπτώσεις, καθώς και για κάθε απόφαση
της αρχής εξυγίανσης που έχει άµεσο δηµοσιονοµικό αντίκτυπο ή συστηµικές συνέπειες).
ε. Προϋποθέσεις ισχύος της δυνατότητας εξυγίανσης
ιδρύµατος, προσδιορισµός διαδικασίας και κριτηρίων αξιολόγησης της δυνατότητας εξυγίανσης και αντιµετώπιση/εξάλειψη των ενδεχόµενων εµποδίων στη δυνατότητα εξυγίανσης µε εφαρµογή κατάλληλων µέτρων.
στ. Προϋποθέσεις για την εφαρµογή ενεργειών εξυγίανσης σε ένα πιστωτικό ή χρηµατοδοτικό ίδρυµα ή σε
µία εταιρία συµµετοχών.
ζ. Μέτρα εξυγίανσης στα οποία µπορεί να προβεί µεµονωµένα ή συνδυαστικά η αρχή εξυγίανσης [εντολή µεταβίβασης, σύσταση µεταβατικού ιδρύµατος, διαχωρισµός περιουσιακών στοιχείων (συνδυαστικά µε άλλο µέτρο) και αναδιάρθρωση παθητικού, στο πλαίσιο της οποίας η αρχή εξυγίανσης ασκεί εξουσίες αποµείωσης και
µετατροπής των κεφαλαιακών µέσων σε µετοχές ή άλλους τίτλους ιδιοκτησίας των ιδρυµάτων και οντοτήτων].
η. Αναγκαίες διασφαλίσεις των δικαιωµάτων των µετόχων και πιστωτών κατά την εφαρµογή των µέτρων εξυγίανσης.
θ. Προϋποθέσεις:
- συµµετοχής του Δηµοσίου στην ανακεφαλαιοποίηση
ιδρύµατος ή οντότητας µε δηµόσια κεφαλαιακή στήριξη
έναντι κοινών µετοχών κ.α.. Επιπλέον, καθορίζεται ότι η
διοίκηση και διαχείριση του ιδρύµατος ή οντότητας που
µετέχει το Δηµόσιο ασκείται µε ιδιωτικοοικονοµικά κρι-
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τήρια, εφόσον αυτό επιτρέπεται από το ύψος συµµετοχής του στο µετοχικό κεφάλαιο αυτών και ότι η συµµετοχή του Δηµοσίου µεταφέρεται στον ιδιωτικό τοµέα αµέσως µόλις το επιτρέψουν οι εµπορικές και χρηµατοπιστωτικές συνθήκες,
- θέσης ενός ιδρύµατος ή οντότητας υπό προσωρινό
δηµόσιο έλεγχο µε την έκδοση µίας ή περισσότερων εντολών µεταβίβασης µετοχών, µε εκδοχέα εντολοδόχο
του Δηµοσίου ή εταιρεία που ανήκει και ελέγχεται πλήρως από αυτό. Οµοίως ισχύουν εδώ τα προαναφερθέντα
για την άσκηση διοίκησης και διαχείρισης του ιδρύµατος
ή οντότητας που τίθεται υπό προσωρινό δηµόσιο έλεγχο, καθώς και για τη µεταβίβαση της συµµετοχής του
Δηµοσίου.
ι. Υποχρεώσεις πιστωτικών ιδρυµάτων (πλήρωση ανά
πάσα στιγµή της ελάχιστης απαίτησης ιδίων κεφαλαίων
και επιλέξιµων υποχρεώσεων µε προσδιορισµό του τρόπου υπολογισµού τους).
ια. Συγκρότηση Σωµάτων Αρχών Εξυγίανσης και Ευρωπαϊκού Σώµατος Εξυγίανσης για τις οριζόµενες περιπτώσεις.
ιβ. Ορισµός ως Ταµείου Εξυγίανσης για τα πιστωτικά ιδρύµατα του Σκέλους Εξυγίανσης του Ταµείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) και για τις επιχειρήσεις επενδύσεων του Σκέλους Εξυγίανσης του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών. Το Ταµείο Εξυγίανσης χρησιµοποιεί τους επαρκείς χρηµατοδοτικούς πόρους που πρέπει να διαθέτει µετά από απόφαση της αρχής εξυγίανσης και µόνο
στο βαθµό που είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί αποτελεσµατική εφαρµογή των µέτρων εξυγίανσης κ.λπ..
(άρθρο 2)
III. Ορίζεται η έναρξη ισχύος διατάξεων του υπό ψήφιση νόµου.
(άρθρο 3)
Β. Από τις προτεινόµενες διατάξεις επέρχονται τα ακόλουθα αποτελέσµατα:

I. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού
Ενδεχόµενη δαπάνη από την εφαρµογή της δυνατότητας παροχής δηµόσιας κεφαλαιακής συµµετοχής σε ίδρυµα ή οντότητα ή της θέσης αυτών υπό προσωρινό δηµόσιο έλεγχο, το ύψος της οποίας εξαρτάται από τις συντρέχουσες, κατά τη δεδοµένη χρονική στιγµή, πραγµατικές συνθήκες.
Στην περίπτωση αυτή, το χαρτοφυλάκιο του Ελληνικού Δηµοσίου θα αυξηθεί ισόποσα της αξίας συµµετοχής
του στο µετοχικό κεφάλαιο του ιδρύµατος ή οντότητας.
[άρθρο 2 (άρθρα 57-58 της Οδηγίας)]

ΙΙ. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (Ν.Π.Δ.Δ. επιγορηγούµενα από τον Κρατικό Προϋπολογισµό - φορείς
Γενικής Κυβέρνησης)
Ενδεχόµενη απώλεια εσόδων του Δηµοσίου και των
φορέων κοινωνικής ασφάλισης αρµοδιότητας της Γενι-

κής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, λόγω της αποδυνάµωσης των ισχυόντων σήµερα προνοµίων τους
στις διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης.
[άρθρο 1 (άρθρο 957 του ΚΠολΔ)]

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του
ν. 4334/2015 (Α΄ 80)»
Από τις διατάξεις του προτεινόµενου νοµοσχεδίου επέρχονται τα ακόλουθα αποτελέσµατα:

Ι. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού
Ενδεχόµενη δαπάνη από την εφαρµογή της δυνατότητας παροχής δηµόσιας κεφαλαιακής συµµετοχής σε ίδρυµα ή οντότητα ή της θέσης αυτών υπό προσωρινό δηµόσιο έλεγχο, το ύψος της οποίας εξαρτάται από τις συντρέχουσες, κατά τη δεδοµένη χρονική στιγµή, πραγµατικές συνθήκες. [άρθρο 2 (άρθρα 57-58 της Οδηγίας)]
Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιµετωπισθεί από πιστώσεις
του Κρατικού Προϋπολογισµού.

ΙΙ. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.)
(Ν.Π.Δ.Δ. επιγορηγούµενα από τον Κρατικό Προϋπολογισµό - φορείς Γενικής Κυβέρνησης)
Ενδεχόµενη απώλεια εσόδων του Δηµοσίου και των
Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης αρµοδιότητας της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, λόγω της αποδυνάµωσης των ισχυόντων σήµερα προνοµίων τους
στις διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης.
[άρθρο 1 (άρθρο 957 του ΚΠολΔ)]
Η ανωτέρω απώλεια θα αναπληρωθεί από άλλες πηγές εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών Φ.Κ.Α..
Αθήνα, 20 Ιουλίου 2015
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Ε. Τσακαλώτος

