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Αθήνα, σήµερα στις 22 Ιουλίου 2015, ηµέρα Τετάρτη και ώρα
21.47’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
της Προέδρου αυτής κ. ΖΩΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακαλείσθε να εισέλθετε στην Αίθουσα. Αναµείναµε
ήδη αρκετά για να συµπληρωθεί ο αριθµός.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση της Ολοµέλειας της Βουλής.
Πριν εισέλθουµε στην ηµερήσια διάταξη, µε τη θεσµική µου
αρµοδιότητα και µε την εκ του Κανονισµού αρµοδιότητά µου, θα
ήθελα να αναφερθώ από την Έδρα της Βουλής σε δύο ιστορικά
γεγονότα, σε δύο µαύρες επετείους που συµπληρώθηκαν χθες
και προχθές και οι οποίες προσκαλούν τη Βουλή να τιµήσει τα
θύµατά τους.
Στις 20 Ιουλίου 1974, την αποφράδα εκείνη ηµέρα, πραγµατοποιήθηκε η τουρκική εισβολή στην Κύπρο και έκτοτε συνεχίζεται
το καθεστώς κατοχής του νησιού και παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και των δικαιωµάτων του κυπριακού λαού στο
σύνολό του.
Σας καλώ σήµερα να τιµήσουµε τη µνήµη των πεσόντων στον
αγώνα για ελευθερία, δηµοκρατία, ανεξαρτησία, εθνική, πολιτική
και κοινωνική χειραφέτηση και ισότιµη συνύπαρξη, τους νεκρούς, τους τραυµατίες, τους αγνοουµένους και τις οικογένειές
τους και δι’ αυτής της τιµής να εκφράσουµε ως ελληνικό Κοινοβούλιο τη στήριξη στους αγώνες του κυπριακού λαού για την
επανένωση και την εφαρµογή του διεθνούς δικαίου, µε πλήρη
θωράκιση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, για επίλυση του κυπριακού ζητήµατος µε µία λύση Διζωνικής Δικοινοτικής Οµοσπονδίας,
µε πολιτική ισότητα και ισοτιµία, στο πλαίσιο και των ψηφισµάτων
των Ηνωµένων Εθνών, για ένα κράτος µε µία κυριαρχία, µία ιθαγένεια και µία διεθνή προσωπικότητα και να αναλογιστούµε και
τις ευθύνες της ελληνικής πολιτείας και του ελληνικού Κοινοβουλίου να συµβάλουν στην υπηρέτηση του δικαιώµατος των λαών,
ελληνικού και κυπριακού στο σύνολό τους, για δικαιοσύνη και
αλήθεια σε σχέση µε τα γεγονότα εκείνων των µαύρων ηµερών.
Χθες υπήρξε µια άλλη µαύρη επέτειος. Συµπληρώθηκαν πενήντα χρόνια από τη δολοφονία του Σωτήρη Πέτρουλα, του φοιτητή της ΑΣΟΕΕ που δολοφονήθηκε στη γωνία Σταδίου και
Εδουάρδου Λω, όταν οι µηχανοκίνητες «αύρες» της Αστυνοµίας
Πόλεων επιχείρησαν 21 Ιουλίου 1965 τη βίαιη διάλυση της µεγάλης διαδήλωσης κατά του ανακτορικού πραξικοπήµατος για την
ανατροπή της εκλεγµένης κυβέρνησης της Ένωσης Κέντρου του
Γεωργίου Παπανδρέου.
Ο Σωτήρης Πέτρουλας αποτελεί ένα ιστορικό σύµβολο των
αγώνων για δηµοκρατία, εθνική ανεξαρτησία και ελευθερία, στην

αγωνιστική πρωτοπορία του φοιτητικού κινήµατος για τη µεταρρύθµιση της παιδείας µε αίτηµα το 15%, για τον εκδηµοκρατισµό
στο δηµόσιο βίο και στα πανεπιστήµια, για δικαιοσύνη, για εθνική
ανεξαρτησία και χειραφέτηση.
Ο Σωτήρης Πέτρουλας ήταν ένας άνθρωπος, ένας νέος, ένα
γελαστό παιδί που έκανε πράξη αυτοθυσίας την επιταγή του καταστατικού χάρτη της ΕΦΕΕ -της Εθνικής Φοιτητικής Ένωσης
Ελλάδας, που ιδρύθηκε το ’63 λίγο πριν τη δολοφονία του Γρηγόρη Λαµπράκη, του Βουλευτή της ΕΔΑ- ότι ο νέος, ο σπουδαστής είναι νέος, εργαζόµενος, διανοούµενος, αλλά και τη συνταγµατική επιταγή του «1-1-4» του άρθρου 114 του Συντάγµατος που και σήµερα λέει -ως άρθρο 120 του Συντάγµατος- ότι η
τήρηση και η διαφύλαξη του Συντάγµατος, η πίστη στην πατρίδα
και τη δηµοκρατία αποτελούν θεµελιώδη υποχρέωση όλων των
Ελλήνων που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται µε
κάθε µέσο εναντίον όποιου επιχειρεί να το καταλύσει µε τη βία.
Σας καλώ στη µνήµη των θυµάτων της κυπριακής τραγωδίας,
της τουρκικής εισβολής και κατοχής, αλλά και στη µνήµη του Σωτήρη Πέτρουλα, ο οποίος αποτελεί φάρο δηµοκρατίας και υποδείγµατος δηµοκρατικής αντίστασης, να τηρήσουµε ενός λεπτού
σιγή.
(Στο σηµείο αυτό εγείρονται όλοι οι Βουλευτές και τηρείται
στην Αίθουσα ενός λεπτού σιγή)
(Χειροκροτήµατα)
Θέλω επίσης να σας ενηµερώσω ότι την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2015 στις 19.30’ θα πραγµατοποιηθεί εκδήλωση της Βουλής
προκειµένου να τιµήσουµε τη συµπλήρωση σαράντα ενός ετών
από την πτώση της χούντας στις 23 Ιουλίου του 1974 και την αποκατάσταση της δηµοκρατίας. Θα σας διανεµηθεί και πρόσκληση
αύριο εντός της ηµέρας.
Ως Πρόεδρος της Βουλής θεωρώ χρέος ιστορικό της Βουλής
αυτή η επέτειος να τιµάται και να µην παρασιωπάται υπό το πρόσχηµα της εξοικονόµησης που επινοήθηκε τα τελευταία χρόνια
επί µνηµονίων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όσον αφορά στη σηµερινή συµπληρωµατική ηµερήσια διάταξη, οι συναρµόδιες Διαρκείς Επιτροπές Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης,
Οικονοµικών Υποθέσεων, Κοινωνικών Υποθέσεων και Παραγωγής και Εµπορίου, οι οποίες συνεδρίασαν το πρωί, κατά πλειοψηφία δέχθηκαν την πρόταση της Κυβέρνησης για συζήτηση και
ψήφιση του νοµοσχεδίου µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος.
Η Διάσκεψη των Προέδρων -είναι λάθος εγγεγραµµένο στην
ηµερήσια διάταξη, αλλά αυτό έγινε λόγω της σπουδής για να ξεκινήσει η διαδικασία στην Ολοµέλεια- αποφάσισε κατά πλειοψηφία να προτείνει στην Ολοµέλεια τη συζήτηση του νοµοσχεδίου
απόψε, 22 Ιουλίου 2015, και σύµφωνα µε τη διαµορφωθείσα πλει-
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οψηφία έντεκα µελών της Διάσκεψης, µε ολοκλήρωση την 3η
πρωινή, αντί της άλλης πρότασης για µεγαλύτερη ευχέρεια συζήτησης και συζήτηση και αύριο, χωρίς τη διαδικασία του κατεπείγοντος, που έλαβε έξι ψήφους. Υπήρξαν δύο διατυπώσεις της
δήλωσης «παρών» και µία αποχή από την ψηφοφορία.
Όπως προβλέπεται στον Κανονισµό, η Ολοµέλεια είναι εκείνη
η οποία αποφασίζει για τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί.
Η πρόταση της Διάσκεψης των Προέδρων, που πάρθηκε κατά
πλειοψηφία, σας ανακοινώθηκε. Παρακαλώ, για ένα δίλεπτο
όποιος θέλει να τοποθετηθεί επί της διαδικασίας, προκειµένου
να αποφασίσει η Ολοµέλεια.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Κανένας δεν θέλει. Μόνη σου
είσαι!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Παρακαλώ να καταγράφονται στα Πρακτικά οι αντικοινοβουλευτικές εκφράσεις που
µετέρχονται Βουλευτές.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Ναι, να µας κάνεις ντα, να µας
δείρεις, να βγάλεις το µαστίγιο!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Η περιφρούρηση του
κύρους του θεσµού εναπόκειται φυσικά σε αυτούς και αυτές που
ενσαρκώνουν το θεσµό.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ: Στην Πρόεδρο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Από την άλλη πλευρά,
η περιφρούρηση της αξιοπρέπειας και του κύρους του καθενός
και της καθεµιάς αποτελεί προνόµιο δυσµενές ή ευµενές του καθενός και της καθεµιάς.
Υπάρχει οποιαδήποτε αντίρρηση στην κατά πλειοψηφία πρόταση της Διάσκεψης των Προέδρων για συζήτηση εντός της σήµερον;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα παρακαλώ
τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ορίστε, κύριε Παφίλη,
έχετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Είναι γνωστό και έπρεπε να το ανακοινώσετε ότι διαφωνούµε, τουλάχιστον η Κοινοβουλευτική
Οµάδα του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, για τη διαδικασία του κατεπείγοντος. Από τη στιγµή που ζητείται αυτό, θα πρέπει να το αποφασίσει η Βουλή.
Σε ό,τι αφορά το αν θα πάµε 3.00’ ή 5.00’ εµείς θεωρούµε ότι
είναι επουσιώδες µετά. Αν αποφασιστεί, δηλαδή, η διαδικασία
του κατεπείγοντος, δεν υπάρχει κανένας λόγος, γι’ αυτό και ψηφίσαµε «παρών» στο θέµα της διαδικασίας.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Αυτό λύθηκε στην επιτροπή.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Όµως για το κατεπείγον να είναι σαφές ότι είµαστε ριζικά αντίθετοι.
Και µε την αφορµή που µου δίνετε τον λόγο, θα ήθελα να πω
ότι έχετε ξεπεράσει τους προηγούµενους, σε όλα. Οι προηγούµενοι τουλάχιστον τη µια µέρα κατέθεταν το νοµοσχέδιο, την
επόµενη ερχόταν στην επιτροπή και τη µεθεπόµενη στην Ολοµέλεια. Εσείς µία κι έξω! Όχι fast track, κάτι χειρότερο ακόµα: µία
µέρα επιτροπή, µία µέρα Ολοµέλεια, µέχρι τα µεσάνυχτα. Τι να
σας πούµε; Θερµά συγχαρητήρια για τη δηµοκρατική σας ευαισθησία! Δεν άκουσα εδώ και «τα πραξικοπήµατα» που τα είχατε
ψωµοτύρι απ’ το πρωί µέχρι το βράδυ. Τώρα τι είναι αυτά;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Παφίλη, ενηµέρωσα –αν δεν το προσέξατε- ότι ήταν κατά πλειοψηφία η πρόταση της Διάσκεψης για την ακολούθηση της διαδικασίας του
κατεπείγοντος. Ενηµέρωσα το απόγευµα και τις συναρµόδιες
επιτροπές για την επιστολή την οποία απέστειλα ως Πρόεδρος
της Βουλής, όπως θεσµικά υποχρεούµαι, για αυτήν τη διαδικασία
η οποία, κατά την άποψή µου, καταστρατηγεί τη δηµοκρατική
λειτουργία. Από εκεί και πέρα, η Ολοµέλεια θα αποφασίσει.
Θέτετε, λοιπόν, ένσταση σε σχέση µε το κατεπείγον.
Υπάρχει κάποιος άλλος συνάδελφος που θα ήθελε τον λόγο;
Διαφορετικά, θα γίνει ψηφοφορία, σε σχέση µε το αν πρέπει ή
δεν πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία του κατεπείγοντος. Και
καλό θα είναι και η Κυβέρνηση επί του θέµατος αυτού να τοποθετηθεί.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Έχει αποφασιστεί το κατεπείγον.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Λύθηκε στην επιτροπή αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Έχουν ζητήσει τον
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λόγο ο κ. Δένδιας και η κ. Σβερώνη. Είστε, όµως, εισηγητές. Εν
πάση περιπτώσει, επειδή είναι επί της διαδικασίας...
Επίσης, έχει ζητήσει τον λόγο ο κ. Λοβέρδος και ο κ. Φίλης.
Θα δώσω σε όλους από δύο λεπτά.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Κι εγώ θέλω τον λόγο,
κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Και ο κ. Θεοχάρης.
Υπάρχει άλλος; Απ’ ό,τι βλέπω, δεν υπάρχει.
Με τη σειρά που ανακοινώθηκαν, θα τους δοθεί ο λόγος.
Κύριε Δένδια, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα παρακαλέσω την
ανοχή σας και την ανοχή του Σώµατος, για να µιλήσω τουλάχιστον ένα λεπτό άνω των δύο που είχατε την καλοσύνη να µου
δώσετε.
Κατ’ αρχάς, το θέµα του κατεπείγοντος ή µη κατεπείγοντος,
το οποίο έθεσε ο συνάδελφος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος κ. Παφίλης, νοµίζω ότι είναι θέµα, το οποίο έχει αποφασιστεί από τις επιτροπές και κατά συνέπεια, η απόφαση αυτή
δεσµεύει και την παρούσα συνεδρίαση.
Θα ήµουν, όµως, ευτυχής, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, –και
απευθύνοµαι σε εσάς και κυρίως απευθύνοµαι στην Κυβέρνησηεάν το διαδικαστικό ζήτηµα, το οποίο θα απασχολούσε απόψε
την Ολοµέλεια της Βουλής των Ελλήνων, αφορούσε το αν το υπό
κρίση νοµοθέτηµα, αποτελούµενο από την οδηγία και τον εισαγόµενο Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας, ήταν το κύριο θέµα προς
συζήτηση. Εάν έπρεπε να συζητήσουµε, δηλαδή, εάν είναι κατεπείγον ή δεν είναι κατεπείγον.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα το απόγευµα, ενωρίς,
κατά τη διάρκεια της συζητήσεως στην επιτροπή, συνέβη κάτι το
απολύτως πρωτοφανές. Η παρισταµένη και Προεδρεύουσα, κατ’
έκπληξή µου, κυρία Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων τοποθετήθηκε επί θεµάτων άσκησης των καθηκόντων της στις επιτροπές και επέδωσε, για να κατατεθεί στα Πρακτικά, επιστολή την
οποία απηύθυνε στον αξιότιµο Πρόεδρο της Ελληνικής Δηµοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλο και στον αξιότιµο Πρωθυπουργό κ. Αλέξη Τσίπρα.
Σύµφωνα µε το περιεχόµενο της επιστολής την οποία κατέθεσε η κυρία Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, ισχυρίζεται
ότι µε το νοµοθέτηµα, το οποίο έρχεται προς συζήτηση στη
Βουλή δεν υφίσταται εγγύηση τήρησης του Συντάγµατος, δεν
θωρακίζεται η δηµοκρατική λειτουργία, καταλύεται η λειτουργία
της ελληνικής Δηµοκρατίας και επίσης ότι το νοµοθέτηµα επελέγη και επεβλήθη από ξένες κυβερνήσεις. Η επιστολή είναι στα
Πρακτικά, στη διάθεσή σας.
Με την τοποθέτησή της αυτή η κυρία Πρόεδρος της Βουλής
των Ελλήνων -και οφείλω να πω ότι η τοποθέτησή της ήτο σαφέστατη- αναφέρθηκε προφανώς στις δικές της θεσµικές υποχρεώσεις, όπως αυτές προβλέπονται από το άρθρο 65 του
ισχύοντος Συντάγµατος και από το άρθρο 11 του ισχύοντος Κανονισµού της Βουλής.
Προφανώς, λοιπόν, η κυρία Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων διαπίστωσε -κατά τη δική της κρίση και επί τη βάσει των στοιχείων που αυτή έχει στη διάθεσή της- ότι αυτήν τη στιγµή
υφίσταται δυνάµει κατάλυση του Συντάγµατος, της ελληνικής
Δηµοκρατίας και επιβολή ξένων κυβερνήσεων κατ’ αρχάς µεν επί
της κυβερνητικής βουλήσεως, η οποία έχει τη νοµοθετική πρωτοβουλία, επιπροσθέτως δε και επί της βουλήσεως των Βουλευτών του ελληνικού Κοινοβουλίου, οι οποίοι στερούνται της ελευθέρας βουλήσεως και της κατά συνείδηση ψήφου, ως το Σύνταγµα επιβάλλει.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτά τα πράγµατα είναι απολύτως πρωτοφανή. Πρέπει να σας πω ότι δεν προσιδιάζουν όχι
µόνο σε κράτος δικαίου, όχι µόνο σε ευρωπαϊκό κράτος, αλλά
και σε οιοδήποτε κράτος.
Εδώ, λοιπόν, δύο τινά –τρίτον τι δεν δίδεται- µπορούν να συµβούν: ή αυτές οι καταγγελίες να αποσυρθούν από την κυρία Πρόεδρο της Βουλής -κάτι το οποίο δεν έχω καµµία σκέψη ότι
προτίθεται να πράξει, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι θέµα δικό
της- ή αλλιώς η Κυβέρνηση να καταθέσει πρόταση µοµφής κατά
της κυρίας Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων και να αποφασίσει η Εθνική Αντιπροσωπεία επ’ αυτού.
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Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όχι απλώς δεν είναι δυνατόν,
αλλά δεν είναι καν νοητό, έστω και σε αυτούς τους περίεργους
και επικίνδυνους καιρούς, ο θεσµικός εκπρόσωπος του κράτους,
ο επιφορτισµένος µε τη ψήφο µεγάλης πλειοψηφίας Βουλευτών
για την τήρηση των διατάξεων του Συντάγµατος και τη λειτουργία της νοµοθετικής εξουσίας της Βουλής των Ελλήνων, που
αποτελεί την έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας, να καταγγέλλει κατάλυση του Συντάγµατος, να καταγγέλλει νόθευση της κυβερνητικής βουλήσεως και της βουλήσεως των Βουλευτών κι αυτό
απλώς να αντιµετωπίζεται ως µια ιδιορρυθµία ή, εν πάση περιπτώσει, ως µια οιαδήποτε διατύπωση γνώµης.
Αναµένω, λοιπόν, κατ’ αρχάς µεν την τοποθέτηση της Κυβερνήσεως επ’ αυτού, πέραν δε αυτού τη σαφή τοποθέτηση των
κοµµάτων. Διότι, άλλον τι δεν δίδεται. Την κατάσταση αυτή, ως
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έχει, ούτε µπορούµε να την αγνοήσουµε ούτε µπορούµε να προχωρήσουµε ούτε µπορούµε να παριστάνουµε ότι δεν ακούµε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε τον κ.
Δένδια.
Καταθέτω στα Πρακτικά τη σχετική επιστολή µου που θεσµικά
απηύθυνα στον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας και στον Πρωθυπουργό, ακριβώς εφαρµόζοντας τη θεσµική µου υποχρέωση ως
Προέδρου της Βουλής, όπως απορρέει από το Σύνταγµα και τον
Κανονισµό της Βουλής.
(Στο σηµείο αυτό η Πρόεδρος της Βουλής κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα επιστολή, η οποία έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Τον λόγο έχει η κ. Σβερώνη.
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΒΕΡΩΝΗ-ΧΟΝΔΡΟΝΑΣΙΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία
Πρόεδρε.
Εµείς και το πρωί στις επιτροπές προβάλαµε αντιρρήσεις όσον
αφορά τη συζήτηση του νοµοσχεδίου αυτού, υποστηρίζοντας ότι
κακώς ήρθε µε τη µορφή του κατεπείγοντος ένα τόσο σοβαρό
θέµα, που είναι όλος ο Κώδικας Πολιτικής Δικονοµίας και εκατόν
τριάντα άρθρα που αφορούν τα σχετικά µε τις τράπεζες και την
αναδιάρθρωση.
Παρ’ ότι απεφάνθησαν το πρωί οι επιτροπές, εµµένουµε και
τώρα στην άποψη ότι δεν θα έπρεπε να γίνει κατ’ αυτόν τον
τρόπο η συζήτηση. Είναι, όµως, πάγια συνήθεια, καθώς φαίνεται,
όταν έρχονται µνηµονιακές διατάξεις να περνούν πάντα έτσι, µε
τη µορφή του κατεπείγοντος.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Διευκρινίζω, επειδή ειπώθηκε από τον κ. Δένδια κάτι νοµικά ανακριβές -δεν θέλω να
πω αν το συνηθίζει ή όχι, όπως εκείνος µπήκε στον πειρασµόπως δεν είναι ακριβές ότι δεσµεύει οποιαδήποτε απόφαση άλλου
Σώµατος την Ολοµέλεια. Ούτε η απόφαση των επιτροπών ούτε
η πρόταση της Διάσκεψης δεσµεύει την Ολοµέλεια. Η Ολοµέλεια
κυριαρχικά αποφασίζει, µε ευθύνη των τοποθετήσεων.
Τον λόγο έχει ο κ. Λοβέρδος.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, συµφωνώ µαζί σας
ότι η Ολοµέλεια κυριαρχικά θα αποφασίσει για τη διαδικασία.
Σε ό,τι αφορά αυτήν τη διαδικασία, ο εκπρόσωπός µας στη
Διάσκεψη των Προέδρων, ο καθηγητής κ. Κρεµαστινός, συντάχθηκε µε την άποψη της πλειοψηφίας. Και αυτή είναι η άποψή µας.
Αν δεν µιλούσε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος, ο κ. Παφίλης, εµείς δεν θα παίρναµε
τον λόγο. Όµως, αφού διευκρίνισε τη στάση και την ψήφο του,
θέλουµε κι εµείς να πούµε δύο διευκρινιστικές λέξεις, ούτως
ώστε το Σώµα να αντιληφθεί τον τρόπο µε τον οποίο σκεφτήκαµε
αυτήν τη διαδικασία.
Το πρωί κατά την πολύωρη συνεδρίαση των τεσσάρων επιτροπών είχαµε πει ότι αυτό το σχέδιο νόµου δεν έχει κανένα χαρακτηριστικό κατεπείγοντος. Είναι ως προσχέδιο κατατεθειµένο και
ολοκληρωµένο από τον Δεκέµβριο του 2014 και η Κυβέρνηση
είχε όλον τον καιρό να σταθµίσει τις ανάγκες της χώρας, τα προβλήµατα που έχουµε, τις ανάγκες διαπραγµάτευσης και να ολοκληρώσει µια διαδικασία µε την κανονική νοµοθετική διαδικασία
και µάλιστα όχι µε τη διαδικασία των κωδίκων.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, από την προηγούµενη κυβέρνηση είχε διευκρινιστεί ότι παρ’ ότι πρόκειται περί αλλαγών σε
κώδικα, είχαµε προκρίνει τη µέθοδο της κανονικής νοµοθετικής
διαδικασίας, ούτως ώστε η Βουλή να µπορεί να κάνει τροποποιήσεις.
Από την άλλη πλευρά, κυρία Πρόεδρε, είχαµε πει ότι η συµφωνία της 12ης Ιουλίου έδινε περιθώριο, αν η Κυβέρνηση είχε
ευαισθησίες, από την προηγούµενη εβδοµάδα να ξεκινήσει τις
διαδικασίες, άτυπες και τυποποιηµένες, µιας συζήτησης που θα
µας επέτρεπε τουλάχιστον να ακούσουµε τους φορείς. Ούτε την
ευαισθησία αυτή επέδειξε. Ήρθε την τελευταία στιγµή και εγκλωβίζει το Σώµα και εγκλωβίζει τους Βουλευτές, όσους έχουµε
διάθεση να στηρίξουµε τη χώρα και να παράσχουµε στους πολίτες και στην πατρίδα µας τις κατάλληλες εγγυήσεις, να δεχθούµε
µια διαδικασία την οποία δεν πιστεύουµε, µια διαδικασία κατεπείγοντος που, όµως, είναι αναγκαία.
Υπό την έννοια αυτή, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, δεχθήκαµε
τη συγκεκριµένη διαδικασία κι όχι επειδή πιστεύουµε ότι είναι η
καταλληλότερη.
Τέλος, σε ό,τι αφορά την τοποθέτηση του κ. Δένδια για όσα
ακούστηκαν το απόγευµα στη συνεδρίαση των επιτροπών από
την Πρόεδρο της Βουλής, κυρία Πρόεδρε, κλείνοντας την οµιλία
σας είχατε πει ότι ως Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων δεν
θα νοµιµοποιήσετε τις σχετικές διαδικασίες και µας είχατε προξενήσει έναν προβληµατισµό. Εννοούσατε µε αυτόν τον τρόπο
ότι θα επιρρώσετε την αρνητική σας ψήφο ή έχετε κάποιον άλλον
σκοπό, ασκώντας τα καθήκοντά σας ως Πρόεδρος του Σώµατος,
κάτι να µην κάνετε ή κάτι να παρεµποδίσετε; Δεν µας είπατε.
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Μένει, ωστόσο, µετά την τοποθέτησή σας µία αντίφαση, η
οποία πρέπει να επιλυθεί µε παρέµβαση της Κυβέρνησης. Η παρέµβαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, ο οποίος ξεκίνησε το πρωί,
κυρία Πρόεδρε, µε την άποψη ότι µε αυτό το σχέδιο νόµου δεν
συµφωνεί και παρ’ όλα ταύτα, χωρίς να παραιτείται, το εισηγείται, κατέληξε µετά από πολλές πιέσεις -και τη δική σας οµιλίανα µας πει ότι έχει µια-δυο διαφωνίες που θα κοιτάξει να τις θεραπεύσει µε την πάροδο του χρόνου και προ της ενάρξεως
εφαρµογής του κώδικα αυτού από την 1η Ιανουαρίου του 2016.
Ωστόσο, η Κυβέρνηση συνολικά πρέπει να τοποθετηθεί. Σφυροκοπείται µ’ έναν τρόπο έντονο από την Πρόεδρο του Σώµατος
και η Κυβέρνηση κοιτάει αµήχανα.
Η Κυβέρνηση πρέπει να πάρει θέση. Εµπιστεύεται τη νοµοθετική της πρωτοβουλία; Αποδοκιµάζεται από το µείζον όργανο της
Βουλής, από την Πρόεδρό της. Η Κυβέρνηση πρέπει να πάρει
τον λόγο και πρέπει να το κάνει τώρα, πριν ξεκινήσουµε τη διαδικασία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Μπράβο!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε τον κ.
Λοβέρδο.
Κύριε Λοβέρδε, να σας υπενθυµίσω ότι αυτό στο οποίο αναφέρθηκε ο Υπουργός Δικαιοσύνης µε ρητό και απερίφραστο
τρόπο -και έχετε τη γνώση και την αντίληψη για να το αξιολογείτε, ώστε µου προξενεί εντύπωση που το παρασιωπάτε- είναι
ότι άγεται σ’ αυτήν του την τοποθέτηση λόγω µιας κατάστασης
ανάγκης, υπό την απειλή ακριβώς των συνεπειών της µη σύµπραξής του σ’ αυτήν τη διαδικασία. Όλοι γνωρίζουµε τι σηµαίνουν
αυτές οι διατυπώσεις, ώστε να προξενεί εντύπωση γιατί δεν κάνατε αυτήν την αναφορά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Θα σας δώσω τον
λόγο.
Επειδή αναφερθήκατε σε µένα ως Πρόεδρο της Βουλής, θα
σας παρακαλούσα να µην παραφράζετε, να µην παρερµηνεύετε
και να µην παραποιείτε αυτά που λέω.
Αυτοί οι οποίοι «σφυροκοπούνται» από την Πρόεδρο της Βουλής δεν είναι η Κυβέρνηση. Αυτοί οι οποίοι «σφυροκοπούνται»
από την Πρόεδρο της Βουλής είναι εκείνοι οι οποίοι συµπράττουν σε αυτόν τον εκβιασµό, είναι εκείνοι οι οποίοι επισπεύδουν
την ασφυξία του λαού και εκβιάζουν την Κυβέρνηση ακριβώς µε
την ασφυξία και την επιβίωση του λαού. Μην προσπαθείτε εις
µάτην να δηλητηριάζετε τον δηµόσιο λόγο ή να πυροδοτείτε εντάσεις, τις οποίες πολύ θα επιθυµούσατε, αλλά οι οποίες είναι
απολύτως ανυπόστατες, στη σφαίρα της επιθυµίας, αλλά όχι της
πραγµατικότητας.
Τον λόγο έχει ο κ. Λοβέρδος.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Δεν θέλω να πιέζω τους συναδέλφους
ούτε να εξαντλώ την υποµονή τους, γιατί συζητάµε διαδικαστικό
θέµα.
Όµως, κυρία Πρόεδρε, µε την παρέµβασή σας θέσατε δύο θέµατα τα οποία πρέπει να τα σχολιάσω. Κατ’ αρχάς αυτά που είπατε τα άκουσε όλος ο ελληνικός λαός. Μεταδόθηκαν και από
το κανάλι της Βουλής αλλά και από όλα τα δελτία ειδήσεων.
Και εσείς ξέρετε –και οφείλετε να ξέρετε καλύτερα από τους
υπόλοιπους διακόσιους ενενήντα εννιά Βουλευτές- ότι τη νοµοθετική πρωτοβουλία στη χώρα αυτή ασκεί η Κυβέρνησή της κατά
το Σύνταγµα και τους νόµους.
Το θέµα της ιδιοκτησίας του προγράµµατος αναφέρθηκε από
πολλούς συναδέλφους, όπως υπεγράφη η συµφωνία στις 12 Ιουλίου, ανήκει στην Ελλάδα, στην ελληνική Κυβέρνηση. Τη σηµερινή δε συγκεκριµένη νοµοθετική πρωτοβουλία ασκούν οι
Υπουργοί της Κυβέρνησης. Και το πρωί είχαµε µαζί µας τον κ.
Τσακαλώτο και τον κ. Παρασκευόπουλο.
Συνεπώς η µετάθεση του αντιπάλου σε κάποιους άλλους δεν
έχει κανένα νόηµα, κυρία Πρόεδρε. Μπορεί πολιτικά να είναι η
άποψή σας. Αλλά εδώ έρχονται συγκεκριµένοι Υπουργοί, οι
οποίοι ασκούν τη νοµοθετική πρωτοβουλία. Και νοµοθετική πρωτοβουλία, την οποία ασκεί Υπουργός λέγοντας ότι διαφωνεί µαζί
της εµπεριέχει συνταγµατική και πολιτική ανακολουθία. Το θίξαµε και το επισηµάναµε.
Σε ό,τι δε αφορά τα διαδικαστικά, εµείς είπαµε στον κ. Παρα-
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σκευόπουλου το πρωί ότι είχε την ευχέρεια, αν είχε την ευαισθησία η Κυβέρνηση, από τις 12 Ιουλίου που έγινε γνωστό ότι αυτό
το σχέδιο νόµου είναι προαπαιτούµενο, να ενεργοποιήσει τις διαδικασίες των Επιτροπών της Βουλής την προηγούµενη Πέµπτη,
την Παρασκευή, τη Δευτέρα, χθες, ούτως ώστε να ακουστούν
τουλάχιστον οι φορείς! Δεν είχατε την παραµικρή ευαισθησία σε
αυτό! Το επισηµάναµε.
Παρ’ όλα ταύτα, οι στιγµές είναι κρίσιµες και εµείς έχουµε συναίσθηση ευθύνης. Αυτό, κυρία Πρόεδρε, ως τελευταία µου
λέξη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε τον κ.
Λοβέρδο.
Ζήτησε τον λόγο ο κ. Παρασκευόπουλος, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Ευχαριστώ πολύ,
κυρία Πρόεδρε.
Ο κ. Λοβέρδος µου κάνει την τιµή, από την πρώτη στιγµή που
βρέθηκα στη θέση αυτή πριν από λίγους µήνες, να αναφέρεται
σχεδόν σε ό,τι λέω εδώ και να επιµένει στην άποψή του, η οποία
διαστρέφει το λόγια µου, ακόµα και αφού την έχω διορθώσει.
Αυτό συµβαίνει και σήµερα.
Αυτό το οποίο είπα και προσπαθώ να το διευκρινίσω και αυτήν
τη στιγµή στο σύνολο των Βουλευτών -γιατί δεν βρίσκονται εδώ
πολλοί απ’ όσους ήταν στη θέση αυτή προηγουµένως, στη διάρκεια της λειτουργίας της επιτροπής- είναι ότι δεν έχω µία διαφωνία µε το νοµοθέτηµα αυτό στο σύνολό του. Πιστεύω ότι η
πολιτική δικονοµία, η οποία εισάγεται είναι ένα νοµοθέτηµα το
οποίο έχει σωστές ρυθµίσεις. Την εισάγω διότι πιστεύω ότι πρέπει να εισαχθεί.
Πιστεύω, επίσης, ότι κάποιες από τις ρυθµίσεις της πολιτικής
δικονοµίας είναι προβληµατικές και αυτές είναι κάποιες ρυθµίσεις που αφορούν την πρωτοβάθµια διαδικασία και κάποιες
άλλες που αφορούν την αναγκαστική εκτέλεση.
Το γεγονός ότι σε ένα νοµοθετικό κείµενο, σε έναν κώδικα, ο
οποίος έχει χίλια άρθρα θεωρώ ότι κάποια από αυτά είναι προβληµατικά δεν είναι ούτε περίεργο ούτε σπάνιο ούτε ικανό να
αναιρέσει τη θετική µου στάση για την εισαγωγή του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας.
Η ίδια η νοµοθεσία µας, η οποία επιβάλλει να ψηφίζονται οι
κώδικες µε ένα άρθρο, αποδέχεται ότι µπορούµε και πρέπει να
ψηφίζουµε ορισµένα νοµοθετήµατα επειδή πιστεύουµε επί της
αρχής ότι είναι σωστά, έστω και αν υπάρχουν κάποιες επιφυλάξεις για κάποιες ρυθµίσεις τους, όπως αυτό συµβαίνει στην περίπτωση τη δική του.
Επαναλαµβάνω, λοιπόν, ότι και επιστηµονικά και ηθικά και πολιτικά πιστεύω ότι ο Κώδικας Πολιτικής Δικονοµίας πρέπει να ψηφιστεί για τον λόγο, τον οποίο είπα προηγουµένως και ελπίζω να
µην διαστρεβλωθεί η τοποθέτησή µου για δεύτερη φορά.
Και για δεύτερο λόγο, πιστεύω ότι εισάγεται µεταξύ των προαπαιτουµένων, δηλαδή εν µέσω µιας κατάστασης ανάγκης, η
οποία µας δείχνει ότι η ψήφιση ενός νοµοθετήµατος µπορεί να
µας διασώσει από ένα Grexit, του οποίου οι δυσµενείς συνέπειες
θα είναι ιδιαίτερα σοβαρές, όπως γνωρίζετε όλοι σας, και πιθανότατα θα είναι ως ένα βαθµό και αθεράπευτες.
Αντίθετα, η ψήφιση του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας, έστω
και µε µία ή δύο ρυθµίσεις µε τις οποίες δεν συµφωνεί η ταπεινότητά µου ή δεν συµφωνούν πολλοί λειτουργοί του δικαίου,
είναι κάτι το οποίο µπορεί να διορθωθεί µε µελλοντική νοµοθετική εργασία.
Ευχαριστώ πολύ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ: Δεν είπατε έτσι το πρωί, όµως. Τώρα
το είπατε σωστά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
Τον λόγο έχει ο κ. Φίλης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Θα ήθελα να ξεκινήσω µε µια έκκληση. Τα θέµατα, τα οποία
συζητούµε σήµερα είναι τα τελευταία προαπαιτούµενα προκειµένου η χώρα να επιλύσει τα πιεστικά προβλήµατα χρηµατοδότησης και να αποφύγει την απειλή της άτακτης χρεοκοπίας. Τα
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θέµατα, τα οποία συζητούµε σήµερα ως προαπαιτούµενα είναι
τα τελευταία πριν ολοκληρωθεί η αίτηση στο ESM µέσα στον Αύγουστο για τη χρηµατοδότηση της ελληνικής οικονοµίας. Άρα,
λοιπόν, θα παρακαλούσα µεγαλύτερη δηµοκρατική προσήνεια
και µεγαλύτερη κατανόηση των δύσκολων περιστάσεων υπό τις
οποίες σήµερα διατελεί η χώρα µας και η πατρίδα µας.
Ζητώ, λοιπόν, όλοι µας -και δεν βγάζω κανέναν από αυτόν τον
θλιβερό, δυστυχώς, διάκοσµο- να αρθούµε πάνω από εύκολες
µικροκοµµατικές ροπές και να έχουµε συνείδηση µιας εθνικής
ευθύνης που πρέπει να µας διακατέχει όλους, µιας ευθύνης απέναντι στους ανθρώπους του τίµιου µόχθου, οι οποίοι περιµένουν
τη σύνταξή τους, στους ανθρώπους του τίµιου µόχθου, οι οποίοι
περιµένουν να εξοµαλυνθεί η αγορά στα καύσιµα, στα φάρµακα,
στην τραπεζική λειτουργία. Και προϋπόθεση για να επανέλθει µια
στοιχειώδης κανονικότητα στην καθηµερινή ζωή είναι να προχωρήσουµε τη σύµβαση –επαχθή σε πολλά ζητήµατα- την οποία
έχει συνοµολογήσει η ελληνική κυβέρνηση. Αυτό είναι σήµερα
το ζητούµενο και όχι η ευκολία µιας γενικού τύπου µικροκοµµατικής αντιπαράθεσης µεταξύ µας.
Πρέπει να πω, κυρία Πρόεδρε, ότι και εµείς θα θέλαµε ως ΣΥΡΙΖΑ να υπάρχει µια πιο απλόχωρη διαδικασία συζήτησης εδώ.
Έχετε υπ’ όψιν σας το κοινό ανακοινωθέν που υπάρχει και το
οποίο προσδιορίζει µια ηµεροµηνία, σήµερα, 22 του µηνός, το
ανακοινωθέν του Summit. Κανείς δεν µπορεί να προσπεράσει µε
ευκολία αυτήν την δέσµευση που έχει συνοµολογήσει η ελληνική
πλευρά µε τους εταίρους µέσα σε ένα πλαίσιο -επαναλαµβάνωεκτάκτου ανάγκης.
Βεβαίως, θα µπορούσαµε και χθες να συνεδριάσουµε. Το νοµοσχέδιο έχει κατατεθεί από προχθές. Και χθες θα µπορούσε να
συνεδριάσει η επιτροπή και σήµερα να είχαµε δεύτερη µέρα να
συνεδριάσουµε. Δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν έγινε αυτό το
πράγµα και νοµίζω ότι εκεί χρειάζεται να δώσετε µια απάντηση
εσείς πιο πολύ εκ µέρους του Προέδρου.
Το περιεχόµενο του νοµοσχεδίου που συζητούµε σήµερα και
στο σκέλος του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας και στο σκέλος της
κύρωσης της ευρωπαϊκής οδηγίας είναι γνωστό προ πολλού καιρού και, δυστυχώς, το έφερε έτσι η πολιτική συγκυρία να είναι
γνωστό όντως προ πολλού καιρού. Άρα δεν υπάρχει θέµα αιφνιδιασµού και πολυσέλιδων κειµένων, τα οποία δεν έχει διαβάσει
και δεν γνωρίζει η Βουλή των Ελλήνων.
Τέλος, κυρία Πρόεδρε, συνειδητοποιώντας το ιδιόρρυθµο καθεστώς υπό το οποίο σήµερα πράγµατι νοµοθετεί η ελληνική
Βουλή -δεν κρυβόµαστε, αλλά επαναλαµβάνω µέσα σε ένα πλαίσιο µιας κατάστασης εκτάκτου ανάγκης που αφορά τα πραγµατικά συµφέροντα του ελληνικού λαού και όχι τις µικροκοµµατικές
αντιπαραθέσεις µέσα στη Βουλή- συνειδητοποιώντας αυτήν την
άποψη θα ήθελα να σας πω ότι λαµβάνω σοβαρά υπ’ όψιν µου
και την απάντηση του Προέδρου της Δηµοκρατίας στην επιστολή
την οποία του αποστείλατε, ο οποίος απορρίπτει τη διαδικασία
την οποία του υποβάλλατε.
Για όλους αυτούς τους λόγους, για λόγους δηµοκρατικής
τάξης και για λόγους, επίσης, εκτάκτου ανάγκης του ελληνικού
λαού πιστεύω ότι πρέπει να τελειώσει σήµερα στην Ολοµέλεια
της Βουλής η διαδικασία.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Φίλη, επειδή
µου απευθύνατε ένα ερώτηµα και δεν πρέπει να καταλείπεται σε
κανέναν οποιαδήποτε υπόνοια και οποιαδήποτε αµφιβολία, αυτό
είναι το νοµοσχέδιο, το οποίο κατατέθηκε στις δώδεκα παρά λίγα
λεπτά της Δευτέρας προ Τρίτη. Αριθµεί εννιακόσιες εβδοµήντα
επτά σελίδες νοµικών κειµένων, µε ιδιαίτερη ορολογία µε την
οποία κάποιοι µπορεί να είναι πιο εξοικειωµένοι και κάποιοι να
µην είναι καθόλου εξοικειωµένοι.
Υπενθυµίζω ότι η σύνθεση της σηµερινής Βουλής στο µεγαλύτερο ποσοστό της αποτελείται από νέους Βουλευτές, στους
οποίους ανήκετε και εσείς.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Και εσείς νέα είστε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Δεν το λέω υποτιµητικά, το λέω -για όσους γελούν- πολύ τιµητικά. Ήταν µεγάλη µου
τιµή να είµαι νέα Βουλευτής στην προηγούµενη περίοδο και δεν
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ενέχει καµµία µοµφή αυτή η διαπίστωση.
Οι νέοι Βουλευτές, λοιπόν, αλλά και οι παλιοί οφείλουν, τουλάχιστον, να διαβάζουν τα νοµοθετήµατα, τουλάχιστον να µην
επαναλαµβάνουν την καρικατούρα Υπουργού και Βουλευτή, του
κ. Χρυσοχοΐδη, ο οποίος δήλωσε µήνες µετά ότι ψήφισε το µνηµόνιο χωρίς να το έχει διαβάσει.
Οι εννιακόσιες εβδοµήντα επτά σελίδες, εκ των οποίων πολλές
είναι διπλές -έχουν δηλαδή δύο στήλες συγκριτικού νοµικού περιεχοµένου- έκαναν επτά ώρες να αναπαραχθούν από τις αρµόδιες υπηρεσίες, διανεµήθηκαν δηλαδή µέχρι τις επτά το πρωί
εχθές, Τρίτη. Κι αν κανείς υπολογίσει ένα ανέφικτο χρονικό διάστηµα, δηλαδή των δύο λεπτών ανά σελίδα, χρειάζονται τριάντα
δύο ώρες και πλέον για µία απλή ανάγνωση.
Πιστεύω ότι αυτά τα δεδοµένα απαντούν στην ερώτησή σας
γιατί δεν συνεδρίασε η Βουλή χθες. Η απάντηση είναι απλή. Δεν
θα µπορούσε κανένας ούτε καν να έχει διαγωνίως εξετάσει το
περιεχόµενο του νοµοσχεδίου. Δεν απαντούν στο ερώτηµα γιατί
πρέπει η Βουλή να ψηφίσει αυτό το περιεχόµενο, ενώ είναι πρόδηλο, κατάδηλο ότι κανείς δεν έχει µπορέσει ούτε καν να επεξεργαστεί στοιχειωδώς αυτήν τη νοµοθετική πρόταση.
Σε σχέση µε την απάντηση του Προέδρου της Δηµοκρατίας,
στην οποία αναφερθήκατε και την οποία δεν γνωρίζω πώς γνωρίζετε, αφού εγώ την παρέλαβα πριν από λίγο και δεν την έχω
δηµοσιοποιήσει,…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Από τον Τύπο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): … αυτή ευγενώς µου
γνωρίζει ότι ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας αρνείται να ενηµερώσει τους οµολόγους του σε σχέση µε την επιστολή µου, προσκαλώντας µε να το πράξω απευθείας.
Αυτό δεν νοµίζω ότι είναι κάτι το οποίο επιδέχεται οιασδήποτε
περαιτέρω ερµηνείας. Εκείνο µόνο που θα ήθελα να επισηµάνω
είναι ότι προδήλως οι απόψεις µου δεν είναι προσωπικές, αλλά
διατυπώνονται, όπως και οι δικές του, στο πλαίσιο της υπηρέτησης και της εκτέλεσης των θεσµικών µας υποχρεώσεων και καθηκόντων.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Πρωτόγνωρα είναι αυτά τα πράγµατα!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Τώρα, σε σχέση µε το
κατεπείγον διατυπώσατε σαφή θέση.
Τον λόγο έχει ο κ. Θεοχάρης ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος και µετά από πλευράς της Κυβέρνησης έχει ζητήσει τον λόγο
ο κ. Βούτσης, ως Υπουργός, συνυπογράφων και το νοµοσχέδιο.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, παρακαλώ τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ζητάει τώρα τον λόγο
και ο κ. Μητσοτάκης. Υπάρχει άλλος;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα κι εγώ τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ορίστε, κύριε Θεοχάρη, έχετε τον λόγο.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ.
Κατ’ αρχάς, υπάρχει το ζήτηµα της διαδικασίας του υπερκατεπείγοντος. Δεν προβλέπει η διαδικασία µέσα σε µία µέρα να
ολοκληρωθεί η συζήτηση και η ψήφιση στις επιτροπές και η συζήτηση στην Ολοµέλεια. Είναι η τρίτη φορά που η Κυβέρνηση εισάγει αυτήν την καινοτοµία του υπερκατεπείγοντος, καταστρατηγώντας τον Κανονισµό. Είναι ένα ζήτηµα, το οποίο συζητήθηκε
στην επιτροπή και εκτενώς και στη Διάσκεψη των Προέδρων. Νοµίζουµε -και το ξέρετε κι εσείς πολύ καλά- ότι είναι ζήτηµα για
το οποίο φέρει ακέραια την ευθύνη η Κυβέρνηση.
Δεν είναι δυνατόν να φέρνει νοµοσχέδιο, το οποίο στο πρώτο
του άρθρο επαναλαµβάνει κατατεθειµένο νοµοσχέδιο του Νοεµβρίου της περσινής χρονιάς και να λέει ότι δεν πρόλαβε να το
καταθέσει εγκαίρως για να µπορέσουµε να συζητήσουµε, έστω
µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος κανονικά.
Για την ακρίβεια η Κυβέρνηση θα µπορούσε να το έχει καταθέσει την επόµενη ή τη µεθεπόµενη ηµεροµηνία της συµφωνίας.
Σε αυτήν την περίπτωση θα υπήρχε χρόνος και για τη διαδικασία
του επείγοντος και συνεπώς δεν θα υπήρχαν οι αντιρρήσεις, τις
οποίες θέσατε στην επιστολή σας.
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Είναι φανερό -και νοµίζω ότι το θέσαµε και ως κόµµα και ο επικεφαλής µας ειδικότερα εχθές- ότι υπάρχει δυσαρµονία στις
σχέσεις µεταξύ της Κυβερνήσεως και του προεδρείου της Βουλής. Είναι φανερό ότι η Κυβέρνηση πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλίες για να λύσει αυτό το ζήτηµα.
Όταν θέταµε αυτές τις ενστάσεις ή τις σκέψεις ή τις προτροπές προς την Κυβέρνηση, δεν υπήρχε το ζήτηµα της επιστολής
αυτής την οποία είχατε στείλει και δηµοσιοποιήσατε.
Αυτή η επιστολή στην πραγµατικότητα τι κάνει, µε δεδοµένο,
όπως ξέρετε, πως δεν είναι ζήτηµα διαπραγµάτευσης ή εκβιασµού ο τρόπος νοµοθέτησης σήµερα; Δεν µπορείτε να λέτε ότι
εκβιάζεται η Κυβέρνηση, όταν ο Πρωθυπουργός είχε εξουσιοδότηση από το συµβούλιο πολιτικών Αρχηγών! Δεν µπορείτε να
λέτε ότι διαπραγµατεύθηκε υπό το κράτος εκβιασµού, όταν πήρε
εξουσιοδότηση να διαπραγµατευθεί και έβαλε την υπογραφή του
µετά από ψήφιση της Βουλής και ισχυρότατης πλειοψηφίας διακοσίων πενήντα ενός Βουλευτών!
Ο Πρωθυπουργός πήρε µία εντολή από το ελληνικό Κοινοβούλιο και αυτήν εκτέλεσε και έφερε τα νοµοσχέδια. Για το γεγονός
ότι τα φέρνει µε αυτή τη διαδικασία φέρει η Κυβέρνηση την ευθύνη.
Συνεπώς η επιστολή σας, πολύ δε περισσότερο αν πραγµατοποιήσετε την εικαζόµενη σκέψη σας να τη στείλετε και στο εξωτερικό, αποτελεί πρόταση µοµφής κατά της Κυβερνήσεως. Η
επιστολή αυτή µέµφεται την ελληνική Κυβέρνηση. Και δεν είναι
δυνατόν η ελληνική Κυβέρνηση να αφήνει αυτήν τη µοµφή αναπάντητη, χωρίς να κάνει τις ανάλογες ενέργειες.
Πρέπει η Κυβέρνηση -και περιµένω τον Υπουργό, τον κ. Βούτση- να πάρει, επιτέλους, θέση! Δεν µπορεί να κρύβεται πίσω από
τα προβλήµατα. Να πάρει θέση σε αυτήν την πρόταση µοµφής,
η οποία επιπλέον είναι και υποκριτική! Διότι, εάν το νοµοσχέδιο
αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είχε προσλήψεις, δεν θα είχαµε αυτήν την επιστολή.
Είναι πολιτικές οι ενστάσεις που έχει η Πρόεδρος της Βουλής
κατά του νοµοσχεδίου αυτού και γι’ αυτό τον λόγο κρύβεται πίσω
από διαδικασίες, για να µπορέσει να µην αφήσει την Κυβέρνηση
να νοµοθετεί, όπως έχει υποχρέωση από το Σύνταγµα και τους
νόµους.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε τον κ.
Θεοχάρη.
Όπως είπα και προηγουµένως, δεν επιτρέπω σε κανέναν ούτε
και σε σας να παρερµηνεύετε όσα ως Πρόεδρος της Βουλής και
από τον θεσµικό µου ρόλο διατυπώνω και λέω.
Είναι προφανές ότι ονειρεύεστε µοµφές και προτάσεις µοµφής από την αρχή αυτής της βουλευτικής περιόδου. Τουλάχιστον σε ό,τι µε αφορά, δεν θα σας κάνω τη χάρη και απερίφραστα σας λέω ότι η επιστολή µου δεν είναι µοµφή προς την Κυβέρνηση. Η επιστολή µου είναι µοµφή, βεβαίως, σε αυτούς που
απεργάζονται την κατάλυση της δηµοκρατίας στη χώρα µας και
σε εκείνους οι οποίοι τους επικουρούν από διάφορες θέσεις.
(Θόρυβος – διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Δεν ντρεπόµαστε λιγάκι! Ορίστε
µας!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Προσέξτε, προσέξτε!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΑΣ: Ποιοι είναι αυτοί που απεργάζονται την
κατάλυση της δηµοκρατίας;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: Ποιοι είναι αυτοί; Ονόµατα!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ: Έλεος!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Τι είναι εδώ; Παιχνίδι; Παιδότοπος;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ο κ. Βούτσης έχει τον
λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Επί του Κανονισµού θα ήθελα
τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης): Κύριοι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι,
κυρία Πρόεδρε της Βουλής, είναι αυτονόητο για µας πως η απόλυτα ελεύθερη έκφραση της άποψης του καθενός και της καθεµίας εδώ µέσα είναι στοιχείο, το οποίο δεν µπορεί να µπει σε
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αιρεσιµότητα.
Και καθένας, βεβαία, κρίνεται ενώπιον του λαού και της ιστορίας, µε το βάρος και του θεσµικού του ρόλου και της ευθύνης
στο πλαίσιο της συλλογικότητας που εκφράζουµε και υπηρετούµε και µέσω της οποίας έχουµε έρθει εδώ, εκπροσωπώντας
ένα µέρος του λαού µας. Αυτό είναι αυτονόητο.
Όπως, επίσης, είναι αυτονόητο ότι ως Κυβέρνηση τηρούµε τον
Κανονισµό της Βουλής, το Σύνταγµα και τον τηρούµε ακόµα και
σε οριακές διατάξεις και σε οριακές διαδικασίες, για τις οποίες
και εµείς στο παρελθόν ή µπορεί και στο µέλλον να έχουµε τις
σοβαρές µας ενστάσεις, σε σχέση µε τη λειτουργικότητα της
Βουλής. Πλην, όµως, βρισκόµαστε µέσα στο πλαίσιο αυτών των
διαδικασιών.
Η κυβέρνησή µας, όπως και όλη η Βουλή, όπως και καθένας
και καθεµιά εδώ µέσα είµαστε εκλεγµένοι, εκφράζουµε µε την
παρουσία µας και µε τη νοµοθέτηση και τη δηµόσια συζήτηση
που διεξάγεται εδώ και τις αποφάσεις µας τη λαϊκή κυριαρχία
και τη δηµοκρατία. Ουδείς µπορεί να πει ότι αυτή η Κυβέρνηση
λειτουργεί καθ’ υπαγόρευση.
Πιεζόµαστε. Μπορεί κάποιοι να θεωρούν και να εκτιµούν πολιτικά ότι εκβιαζόµασταν ως Κυβέρνηση. Αλλά µια Κυβέρνηση έχει
δικαίωµα να συνοµολογεί, να συµβιβάζεται, να φέρνει τους συµψηφισµούς ή τους συµβιβασµούς της ως πολιτική πράξη, πλην
όµως δεν υπάρχει κανείς είτε ως άτοµο είτε ως συλλογικότητα
από τον Πρωθυπουργό µέχρι όλα τα µέλη αυτής της Κυβερνήσεως και τους Βουλευτές που νοµοθετούν καθ’ υπαγόρευση. Σε
αυτό να είµαστε πάρα πολύ σαφείς. Και µε αυτήν την έννοια κρινόµαστε και κριθήκαµε και εµείς ενώπιον του λαού και της ιστορίας και κατ’ άτοµο και εν συνόλω.
Τέλος, σαράντα ένα χρόνια µετά την πτώση της δικτατορίας
και ιδιαίτερα για αρκετούς και αρκετές από εµάς που έχουµε βιώσει αυτά τα πέτρινα χρόνια, είναι σαφές πως υπάρχει µια συλλογική µνήµη στον λαό µας και στους θεσµούς, στη Βουλή εν
προκειµένω, που είναι ζωντανή, είναι ενεργή και είναι απολύτως
αποτρεπτική κάθε προσπάθειας εξωτερικής ή εσωτερικής για
την κατάλυση της δηµοκρατίας και για οποιοδήποτε θεσµικό
πραξικόπηµα.
Είµαστε υπερήφανοι γι’ αυτήν τη συλλογική µνήµη, την οποία
εδώ µέσα κρατάµε ζωντανή.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Μισό λεπτό.
Κύριε Μητσοτάκη, είστε Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος.
Άλλος Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΣ: Εγώ κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Είναι ο κ. Λαγός.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κι εγώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Λοβέρδο, είστε
εισηγητής.
Εσείς που συνηγορείτε σε κατεπείγον έχετε συµπράξει στην
πραγµατικότητα σε µία επί της ουσίας διαδικαστική συζήτηση.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Αυτή είναι η ουσία, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Τον λόγο έχει ο κ. Μητσοτάκης και µετά ο κ. Λαγός.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Κύριε Υπουργέ, σας άκουσα µε
προσοχή και χαίροµαι ιδιαίτερα που έστω και µε καθυστέρηση
αναγνωρίζετε την ιδιοκτησία του πρώτου µνηµονίου της Αριστεράς. Χαίροµαι ιδιαίτερα γι’ αυτό. Και χαίροµαι που µε τον τρόπο
αυτό απορρίπτετε και τις ενστάσεις, τις οποίες εξέφρασε και ο
ίδιος ο Πρωθυπουργός για πιέσεις που δέχθηκε για εκβιασµούς
για τελεσίγραφα. Είναι σηµαντικό ότι το ξεκαθαρίζετε σε αυτήν
την Αίθουσα.
Είναι, όµως, επίσης σηµαντικό να καταδείξω το γεγονός ότι
προκύπτει -όπως το είπαν και οι υπόλοιποι συνάδελφοι- µια ξεκάθαρη διαφωνία και διαφορετική άποψη µεταξύ της θέσης της
δική σας και της θέσης της κυρίας Προέδρου.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Κυρία Πρόεδρε, δεν θα απευθύνεστε σε αυτήν εδώ την Αίθουσα για κάποιους οι οποίοι απεργάζονται την κατάλυση της
δηµοκρατίας. Και πάντως, τέτοιου είδους παροτρύνσεις ή τέτοιου είδους σχόλια, δεν µπορείτε να τα κάνετε για την Αξιωµατική Αντιπολίτευση.
Διότι παίρνουµε αφορµή από µία τοποθέτηση του κ. Φίλη, ο
οποίος ζήτησε να αρθούµε όλοι στο ύψος των περιστάσεων.
Κύριε Φίλη, φαντάζοµαι ότι δεν απευθύνεστε στους Βουλευτές
της Νέας Δηµοκρατίας οι οποίοι, εβδοµήντα έξι σύσσωµοι, µε τις
ψήφους τους µαζί µε κόµµατα της Αντιπολίτευσης κράτησαν τη
χώρα στην Ευρώπη. Να το θυµίσουµε αυτό. Διότι, αν δεν ήταν οι
ψήφοι της Αντιπολίτευσης, σήµερα δεν θα είχε τη δυνατότητα ο
Υπουργός Οικονοµικών να διαπραγµατευτεί προληπτική γραµµή
στήριξης. Εµείς κρατήσαµε αυτήν τη στιγµή τη χώρα στην Ευρώπη και αποτρέψαµε τα χειρότερα, τα οποία η δική σας πολιτική προκάλεσε.
Και –επιτέλους- µιλάτε για έκτακτες καταστάσεις. Γιατί φτάσαµε, αγαπητέ κοινοβουλευτικέ εκπρόσωπε, σε αυτήν την κατάσταση να νοµοθετούµε µε τελεσίγραφα; Μήπως γιατί χάσατε έξι
µήνες ατέρµονων διαπραγµατεύσεων µε τις δικές εσωτερικές
συνιστώσες; Εσείς έχετε ακέραιη την ευθύνη για το γεγονός ότι
σήµερα ερχόµαστε να νοµοθετούµε µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος.
Άρα, εάν θέλουµε όλοι εδώ πέρα να κάνουµε µε ειλικρίνεια την
αυτοκριτική µας, να αναγνωρίστε και εσείς το γεγονός, και εσείς
ως Βουλευτές της Συµπολίτευσης και εσείς κύριοι της Κυβέρνησης, ότι µε δική σας ευθύνη βρίσκεται η χώρα αντιµέτωπη µε τελεσίγραφα. Και ας ξεκαθαρίσει, επιτέλους, και η κυρία Πρόεδρος
της Βουλής πώς τοποθετείται στο ζήτηµα των πραξικοπηµάτων.
Και εν πάση περιπτώσει, κυρία Πρόεδρε της Βουλής, όταν µιλάτε για προτάσεις µοµφής προσέξτε µην ξύνεστε στην γκλίτσα
του τσοπάνη διότι το δικαίωµα πρότασης µοµφής απορρέει από
τους Βουλευτές και δεν ξέρετε τι µπορείτε να βρείτε µπροστά
σας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε τον κ.
Μητσοτάκη.
Οι θέσεις της Προέδρου της Βουλής έχουν διατυπωθεί µε σαφήνεια και µε ρητό τρόπο. Θα σας παρακαλούσα, τις θεσµικές
σας αρµοδιότητες και τις κοινοβουλευτικές, να τις ασκείτε όπως
κρίνετε. Εγώ δεν περιορίζω κανενός το δικαίωµα.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Αυτό κάνω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Το να απειλείτε έξι
µήνες µε πρόταση µοµφής δεν νοµίζω ότι ουσιαστικά προσδίδει
κύρος σε αυτήν την απειλή, την οποία µπορείτε να υλοποιήσετε
ανά πάσα στιγµή. Μόνο µην την επισείετε κατ’ αυτόν τον τρόπο
γιατί, τελικώς, δηµιουργούνται και πολλά ερωτηµατικά.
Τον λόγο έχει ο κ. Λαγός.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΣ: Ευχαριστώ.
Ακούσαµε πριν από λίγο και για πολλή ώρα εδώ τις δήθεν διαφωνίες των κοµµάτων της Αντιπολίτευσης, για το γεγονός του
νοµοσχεδίου που ψηφίζουµε σήµερα.
Πριν από µία εβδοµάδα ακριβώς είχα αναφερθεί και είχα πει
ότι στο χειρότερο νοµοσχέδιο που πέρασε ποτέ από την ελληνική
Βουλή, στην ψήφιση του τρίτου µνηµονίου, δεν υπήρχε καµµία
αντίδραση από κανένα κόµµα της Αντιπολίτευσης έστω και για
διαδικαστικό χαρακτήρα. Απεναντίας όλοι συµφωνούσαν σε αυτό
το επαίσχυντο νοµοσχέδιο.
Σήµερα τους βλέπουµε ξαφνικά όλους αυτούς, οι οποίοι βάζουν την υπογραφή τους φαρδιά πλατιά στα χειρότερα µέτρα
που έχουν περάσει ποτέ στο ελληνικό κράτος, να διαφωνούν για
το αν η διαδικασία πρέπει να είναι επείγουσα ή κατεπείγουσα,
για το αν πρέπει να τελειώσει στη 1.00’, στις 2.00’ ή στις 3.00’ το
βράδυ ή αν πρέπει να συζητηθεί αύριο; Αυτό σας πείραξε τώρα.
Η ουσία είναι ότι όλοι εσείς που διαφωνείτε τώρα εδώ, ότι όλοι
που κάνετε τους αντάρτες, κυρίως από τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης, όταν έρθει η ώρα της ψήφισης του νοµοσχεδίου θα
ψηφίσετε όλοι. Αυτή είναι η διαδικασία. Αυτά που κάνετε εδώ
πέρα να τα κάνετε πουθενά αλλού γιατί περιµένετε να σας πάρει
καµµιά τηλεοπτική κάµερα και να δείξει ότι δήθεν αντιδράτε.
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Όταν έρθει η ώρα να βάλετε την υπογραφή σας στην ταφόπλακα
της πατρίδας µας, θα την βάλετε όλοι µαζί φαρδιά πλατιά. Αυτή
είναι η θέση της Χρυσής Αυγής. Πριν από µία εβδοµάδα σας τα
λέγαµε πάλι. Θα σας τα λέµε κάθε ηµέρα.
Επίσης, θα σταθώ σε µία κουβέντα που είπε η κυρία Πρόεδρος
ότι κάποιοι απεργάζονται τη λειτουργία της δηµοκρατίας στο κοινοβούλιο και στην πατρίδα µας. Εξερράγησαν πολλοί Βουλευτές
εδώ, κυρίως από τη Νέα Δηµοκρατία και από το ΠΑΣΟΚ, και φώναζαν από κάτω «ποιος;», «ποιος;», «να µας πείτε, ποιος;».
Λοιπόν, επειδή δεν τα λέτε εσείς, θα σας το πούµε πάλι εµείς
«ποιος». Είναι η πρώην συγκυβέρνηση κυρίως της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ µε τον τότε πρωθυπουργό Σαµαρά, µε
τον Χαράλαµπο Αθανασίου, µε τον Νίκο Δένδια, οι οποίοι έκλεισαν ένα ολόκληρο πολιτικό κόµµα στην φυλακή, την τρίτη πολιτική δύναµη της Ελλάδος. οι οποίοι δεν δίστασαν σε τίποτα, οι
οποίοι µε χαλκευµένα και ψεύτικα στοιχεία οδήγησαν εκεί. Όλα
αυτά τα οποία λέω τώρα υπάρχουν µε αποδείξεις τις οποίες όλοι
ξέρετε, αλλά κανείς δεν τολµάει να ψιθυρίσει γιατί είναι υπέρ και
αφορούν το συµφέρον της Χρυσής Αυγής. Γι’ αυτόν τον λόγο
όλοι κάνετε ότι δεν έχετε δει και δεν έχετε ακούσει τίποτα.
Συγγνώµη που θα αναφερθώ σε κάτι προσωπικό, αν και η
ηµέρα είναι κρίσιµη, αλλά θα αναφερθώ για να το µαθαίνει και ο
ελληνικός λαός γιατί δεν το µαθαίνει από αλλού.
Σήµερα εγώ για άλλη µια φορά σαν Βουλευτής του ελληνικού
Κοινοβουλίου –και σας χαρίζω αυτήν τη δηµοκρατία την οποία
λέτε ότι εκπροσωπείτε- ξαναπροφυλακίστηκα για δεύτερη φορά.
Μετά από δεκαοκτώ µήνες ξαναγύρισα στη φυλακή µετά από
τέσσερις µήνες κατ’ οίκον περιορισµού σαν τον χειρότερο εγκληµατία. Όταν ο Υπουργός, ο οποίος είναι εδώ απέναντί µου –
και δεν ξέρω πώς µπορεί να µε κοιτάει στα µάτια- ψήφισε ένα
νοµοσχέδιο πριν από δύο-δυόµισι µήνες και βγάζει όλους τους
εγκληµατίες έξω, δίνει χαριστικές τροποποιήσεις για τους πάντες, για πρεζέµπορους, για δολοφόνους, για τους πάντες που
έχουν είκοσι-εικοσιπέντε χρόνια φυλακή στην πλάτη τους και
βγαίνουν έξω στα δύο και στα δυόµισι χρόνια, πώς θα µε αντιµετωπίσετε εµένα και τους Βουλευτές της Χρυσής Αυγής, οι οποίοι
θα κάνουν δυόµισι και τρία χρόνια φυλακή µη έχοντας κάνει ουδεµία παράνοµη πράξη; Πώς θα αντιµετωπίσετε τον αρχηγό µας,
της Χρυσής Αυγής, ο οποίος µετά από δεκαοκτώ µήνες είναι σε
κατ’ οίκον περιορισµό και δεν µπορεί να βγει πουθενά έξω;
Εσείς λοιπόν που έχετε φέρει όλες αυτές τις τροποποιήσεις,
είστε αυτοί που σιγοντάρετε µε την προηγούµενη συγκυβέρνηση
που λέγαµε και µε όλους τους υπόλοιπους, ώστε να ξαναµπαίνουν Βουλευτές του ελληνικού Κοινοβουλίου εκλεγµένοι, όπως
είσαστε και εσείς -αλλά για εµάς οι ψήφοι δεν µετράνε, για εµάς
οι ψήφοι είναι κάτι διαφορετικό- για δεύτερη φορά προφυλακισµένοι εκτίοντας ποινές δυόµισι και τριών χρόνων φυλακής, µετά
από όλα αυτά τα παράνοµα που έχετε κάνει. Αυτοί, λοιπόν, είναι
που απεργάζονται τη δηµοκρατία. Κι επειδή δεν τολµάτε να πείτε
πολλά ονόµατα, εγώ σας είπα µερικά, όπως σας λέει κι η Χρυσή
Αυγή.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Υπάρχει άλλος συνάδελφος;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο επί της διαδικασίας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Τζαβάρα, επί
της διαδικασίας ζητείται ο λόγος µε έγγραφο που υπογράφουν
δύο Βουλευτές. Είστε παλιός Βουλευτής και τα γνωρίζετε αυτά.
Δεν µου έχετε δώσει τέτοιο έγγραφο. Παρ’ όλα αυτά, να σας
δώσω τον λόγο για ένα λεπτό. Ή θα εξεγερθείτε, θα αρχίσετε να
χτυπάτε τα έδρανα και θα αποχωρήσετε γιατί αποτελεί παραβίαση του Κανονισµού;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε, και
συγγνώµη για την παρατυπία. Έχετε δίκιο, αλλά δυστυχώς δεν
περίµενα ποτέ ότι ως αντιπρόσωπος του ελληνικού λαού µέσα
στην Αίθουσα, που ασκείται η λαϊκή κυριαρχία, θα άκουγα αυτή
την πολύ βαρυσήµαντη καταγγελία από την Πρόεδρο της Βουλής, ότι υπάρχουν κάποιοι που απεργάζονται την κατάλυση της
δηµοκρατίας στη χώρα. Σας παρακαλώ λοιπόν -και το λέω εξ
ιδίου δικαιώµατος, ως αντιπρόσωπος του ελληνικού λαού- να κα-
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ταγγείλετε ποιοι είναι αυτοί και παρακαλώ, αν δεν το καταγγείλετε, θα ήθελα να πείτε εδώ στο Σώµα εάν συµφωνείτε µε αυτά
που ακούστηκαν λίγο πριν από τον προλαλήσαντα συνάδελφο.
Είναι πολύ σοβαρά τα ζητήµατα και θεωρώ ότι έχετε και τη σοβαρότητα και την ευθύνη που απαιτείται, για να διακρίνετε ποιο
είναι κάθε φορά όχι το διαδικαστικό διακύβευµα, αλλά το ουσιαστικό, που σε αυτήν την περίπτωση σας διαβεβαιώ ότι είναι η λειτουργία του δηµοκρατικού πολιτεύµατος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε τον κ.
Τζαβάρα.
Υπάρχει άλλος συνάδελφος;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Θα ήθελα τον λόγο, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Λοβέρδο, µιλήσατε ήδη δύο φορές συνηγορώντας για το κατεπείγον.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Θέλω να µιλήσω επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Επί προσωπικού;
Ποιου προσωπικού;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Θα κατανοηθεί.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο
για τριάντα δευτερόλεπτα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Λοβέρδο, θα
σας δώσω τον λόγο για ένα λεπτό και για δύο λεπτά στον κ. Παφίλη.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ: Έχουµε και ηµερήσια διάταξη!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Κύριε Παφίλη, έχετε
τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κοιτάξτε, κυρία Πρόεδρε, εµείς θέσαµε το θέµα του κατεπείγοντος. Εδώ µετατράπηκε σε µια γενική πολιτική συζήτηση, να λέει ο καθένας τις απόψεις που έχει.
Παρακαλούµε, λοιπόν, τώρα να µπει σε ψηφοφορία και να τελειώνουµε. Έπρεπε να έχει γίνει εδώ και πολλή ώρα. Έπρεπε να µιλήσει ένας από κάθε κόµµα, όπως γίνεται κάθε φορά, και όχι να
γίνεται όλη αυτή η διαδικασία, που σε τελευταία ανάλυση ταλαιπωρεί και όλους τους υπόλοιπους.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Βλέπετε ότι υπάρχει
ανάγκη έκφρασης των Βουλευτών όµως, κι εγώ ως Πρόεδρος
οφείλω να περιφρουρήσω αυτό τους το δικαίωµα.
Κύριε Λοβέρδο, έχετε τον λόγο για ένα λεπτό κι αµέσως µετά
θα κάνουµε την ψηφοφορία.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Δεν θα κάνω κατάχρηση. Άλλωστε
σπάνια επικαλούµαι προσωπικό. Θα κατανοηθεί όµως το επιχείρηµά µου.
Κυρία Πρόεδρε, ίσως άθελά σας, αναφερθήκατε µε τρόπο
προσβλητικό σε απόντα συνάδελφο, σε πρώην συνάδελφο, και
οφείλουµε ως Κοινοβουλευτική Οµάδα, επειδή ανήκει σε εµάς…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Προσωπικό του κ.
Χρυσοχοΐδη επικαλείστε τώρα;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Επειδή δεν είναι εδώ, είναι σκόπιµο
πιστεύω -είστε Πρόεδρος του Σώµατος- να µην προσβάλλουµε
πρώην συναδέλφους που δεν µπορούν να αµυνθούν. Σας παρακαλώ εκ µέρους της Κοινοβουλευτικής µας Οµάδας, αν µπορείτε, αυτό να το ανακαλέσετε. Και σας θυµίζω ότι, επειδή, όπως
είπε κι ο κ. Φίλης, δεν είναι ώρα µικροπολιτικής, αυτή την καλή
στάση την επιδείξαµε το απόγευµα, όπου στην Αίθουσα ήσασταν
δύο κόµµατα, ήσασταν δύο ΣΥΡΙΖΑ. Όµως εµείς κοιτάξαµε να
σοβαρευτούµε όλοι µαζί, να προασπίσουµε όλοι µαζί τις διαδικασίες και να µην κάνουµε µικροπολιτική. Σας το ζητώ αυτό ως
κοινοβουλευτική χάρη.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ (Γενικός Γραµµατέας του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή): Θέλω τον λόγο, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ευχαριστούµε τον κ.
Λοβέρδο.
Σας διευκρινίζω -και µε αυτό τελειώνουµε- ότι θεωρώ όνειδος
για την αξιοπρέπεια του Βουλευτή και τη λειτουργία του κοινοβουλευτικού πολιτεύµατος, την κοινοβουλευτική λειτουργία και
τη δηµοκρατική επιταγή της κατά συνείδηση γνώµης και ψήφου
του Βουλευτή να διατυπώνεται από Βουλευτή και Υπουργό ότι
δεν διάβασε το νοµοσχέδιο και µάλιστα το µνηµόνιο, µε το οποίο
αλυσόδεσε τη χώρα. Δεν είναι προσωπικό, είναι θεσµικό και δηµοκρατικό και φυσικά καταγράφηκε η αντίρρησή σας.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Δεν είναι εδώ, για να αµυνθεί!
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Θα προβούµε τώρα
στην ψηφοφορία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ (Γενικός Γραµµατέας του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή): Κυρία Πρόεδρε, παρακαλώ τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Ζητεί τον λόγο…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Να κάνουµε την ψηφοφορία να τελειώνουµε!
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Εάν θέλετε, να τηρείτε
την κοινοβουλευτική τάξη και να µην παρεµποδίζετε τη διαδικασία.
Ζήτησε τον λόγο ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
της Χρυσής Αυγής κ. Μιχαλολιάκος.
Κύριε Μιχαλολιάκο, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ (Γενικός Γραµµατέας του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή): Κυρία Πρόεδρε, θέλω να πω ότι
είµαι υπερήφανος, διότι ευρίσκοµαι σε ένα Κοινοβούλιο, το οποίο
αποτελείται από µεγαλοφυΐες που µελέτησαν εννιακόσιες εβδοµήντα επτά σελίδες και χίλια οκτώ άρθρα µέσα σε λίγες ώρες και
έτσι θα αποφασίσουν για λογαριασµό του ελληνικού λαού. Συγχαρητήρια στις µεγαλοφυΐες του ελληνικού Κοινοβουλίου!
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Ζωή Κωνσταντοπούλου): Υπάρχει άλλος συνάδελφος που θέλει τον λόγο; Όχι.
Εποµένως θα προβούµε σε ψηφοφορία διά ανατάσεως της

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

χειρός.
Εκείνοι και εκείνες οι συνάδελφοι που ψηφίζουν υπέρ της διαδικασίας του κατεπείγοντος, η οποία σύµφωνα µε τον Κανονισµό
ορίζεται ως δεκάωρη και σύµφωνα µε την πρόταση της Διάσκεψης -την κατά πλειοψηφία πρόταση- θα συντµηθεί σε λιγότερες
ώρες να σηκώσουν το χέρι τους.
(Σηκώνουν το χέρι οι αποδεχόµενοι την πρόταση)
Εκείνοι και εκείνες οι συνάδελφοι που αντιλέγουν στην ακολούθηση της διαδικασίας του κατεπείγοντος να σηκώσουν το
χέρι τους.
(Σηκώνουν το χέρι οι µη αποδεχόµενοι την πρόταση)
Εκείνοι και εκείνες οι συνάδελφοι που δηλώνουν «ΠΑΡΩΝ» να
σηκώσουν το χέρι τους.
(Σηκώνει το χέρι ο Βουλευτής που δηλώνει «ΠΑΡΩΝ»)
(Γέλωτες στην Αίθουσα)
Εκείνοι και εκείνες οι συνάδελφοι που γελούν, να µη γελούν,
γιατί θα αναρωτηθεί κανείς γιατί γελούν.
Είναι πρόδηλο ότι η πλειοψηφία της Ολοµέλειας αποφάσισε
υπέρ της διαδικασίας του κατεπείγοντος και της πρότασης της
Διάσκεψης.
Αυτό σηµαίνει ότι θα προχωρήσουµε µε τη διαδικασία που
πρότεινε η πλειοψηφία της Διάσκεψης και αποφάσισε η Ολοµέλεια και θα παραχωρήσω την Έδρα στον Α’ Αντιπρόεδρο της
Βουλής, τον κ. Αλέξη Μητρόπουλο, προκειµένου να προεδρεύσει
για το υπόλοιπο της συνεδρίασης.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συµπληρωµατική ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του
συνόλου του σχεδίου νόµου «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του
ν. 4334/2015 (Α’80)».
Το παραπάνω νοµοσχέδιο χαρακτηρίστηκε από την Κυβέρνηση ως κατεπείγον, σύµφωνα µε το άρθρο 76 παράγραφος 4
του Συντάγµατος.
Οι συναρµόδιες Διαρκείς Επιτροπές Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, Οικονοµικών Υποθέσεων, Παραγωγής και Εµπορίου και Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής
αποδέχθηκαν τον χαρακτηρισµό του προαναφερθέντος νοµοσχεδίου ως κατεπείγοντος, όπως ορίζεται στο άρθρο 109 παράγραφος 2 του Κανονισµού της Βουλής και προέβησαν στην
επεξεργασία και εξέτασή του σε µία συνεδρίαση. Υπέβαλαν δε
την έκθεσή τους στις 22 Ιουλίου 2015, όπως ορίζεται στην παράγραφο 3 του παραπάνω άρθρου του Κανονισµού της Βουλής.
Αµέσως µετά το νοµοσχέδιο εγγράφηκε κατά προτεραιότητα
στην ηµερήσια διάταξη, σύµφωνα µε ό,τι προβλέπεται στα
άρθρα 52 παράγραφος 1 και 109 του Κανονισµού της Βουλής.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να σας ενηµερώσω
ότι, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 109 παράγραφοι
4, 5 και 6 του Κανονισµού της Βουλής, η συζήτηση και ψήφιση
του νοµοσχεδίου ολοκληρώνεται σε µία συνεδρίαση που διαρκεί
κατ’ ανώτατο όριο δέκα ώρες. Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε κατά πλειοψηφία να προτείνει στην Ολοµέλεια την περάτωση της συζήτησης στις 2.00’ το πρωί, ώστε να έχει ολοκληρωθεί η συνεδρίαση πριν από την 3η πρωινή.
Στην κατ’ αρχήν και κατ’ άρθρον συζήτηση µετέχουν εκτός
από τους εισηγητές και τους ειδικούς αγορητές ο Πρωθυπουργός ή ο αρµόδιος Υπουργός, οι Πρόεδροι των Κοινοβουλευτικών
Οµάδων και από ένας εκπρόσωπός τους.
Η οµιλία τους περιορίζεται στο 1/2 του χρόνου που προβλέπεται από τα άρθρα 97 και 103 του Κανονισµού µας. Θα ήταν, λοιπόν, δυνατόν να σας προτείνω να συζητήσουµε το νοµοσχέδιο
επί της αρχής και επί των άρθρων ενιαία.
Οι χρόνοι οµιλίας προτείνουµε να διαµορφωθούν ως εξής: Οι
εισηγητές και οι ειδικοί αγορητές να έχουν χρόνο οµιλίας οκτώ
λεπτά, ο αρµόδιος Υπουργός εννέα λεπτά, οι συναρµόδιοι Υπουργοί πέντε λεπτά, ο Πρωθυπουργός, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ καθώς και ο Πρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας είκοσι λεπτά,
οι Πρόεδροι των υπολοίπων Κοινοβουλευτικών Οµάδων δεκαπέντε λεπτά, οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι οκτώ λεπτά, τυχόν
οµιλητές τέσσερα λεπτά. Κατά τα λοιπά, θα εφαρµοστούν οι διατάξεις του Κανονισµού.
Συµφωνεί το Σώµα;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Όχι, όχι, κύριε Πρόεδρε, τον λόγο παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ο κ. Λοβέρδος έχει
τον λόγο.
(Θόρυβος στην αίθουσα)
Ησυχία παρακαλώ!
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης
των τεσσάρων επιτροπών, κύριε Πρόεδρε, συζητούσαµε για το
πώς θα διεξαχθεί η συζήτηση υπό το πρίσµα της εµπειρίας που
είχαµε από την τελευταία εβδοµάδα, την περασµένη Τετάρτη.
Σας παρακαλώ, λοιπόν -σκεφτήκαµε ως δόκιµο και σωστό
αυτό- να τηρήσουµε το άρθρο 64 παράγραφος 2 του Κανονισµού, δηλαδή να προηγηθούν οι εισηγητές των κοµµάτων και να
µη σπάσει αυτή η σειρά από Προέδρους κοινοβουλευτικών οµάδων.
Ο Υπουργός ή οι Υπουργοί θα εισηγηθούν, προφανώς, κατά
τον Κανονισµό. Το άρθρο 109 δεν παρεµποδίζει την εφαρµογή
του 64 παράγραφος 2 του Κανονισµού και µε αυτόν τον τρόπο,
κύριε Πρόεδρε, επί της ουσίας, οι Υπουργοί φυσικά θα εισηγηθούν, τα κόµµατα θα εκφραστούν και στη συνέχεια η αναγωγή
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του όλου θέµατος σε µείζονα πολιτική συζήτηση µπορεί να γίνει
από τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους και από τους Προέδρους των κοµµάτων.
Δεν τηρήθηκε αυτό, µε αποτέλεσµα την ανακολουθία η δική
µας εισηγήτρια κ. Χριστοφιλοπούλου να µιλήσει λίγο πριν τον
Πρωθυπουργό. Υποτίθεται, όµως, ότι εισηγητής κάθε Κοινοβουλευτικής Οµάδας και ειδικός αγορητής κάνει λόγο επί του ειδικού και ενηµερώνει το Σώµα για τις απόψεις του κόµµατος που
εκφράζει και κάνει και τις προτάσεις. Αυτό πρέπει να προηγηθεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Μάλιστα.
Θα προηγηθούν οι δύο Υπουργοί εφόσον το θέλουν, θα περάσουµε στους εισηγητές και αγορητές. Δεν έχω ακόµη προθέσεις
Προέδρων κοµµάτων. Συνεπώς καλείται στο Βήµα ο Υπουργός
κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κύριες
και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα είµαι το ορντέβρ, το κύριο πιάτο
το έχει ο Υπουργός Δικαιοσύνης για τον Κώδικα. Πριν σας πω
λίγα για την οδηγία, να σας πω τέσσερις διευκρινίσεις.
Διευκρίνιση πρώτη. Αν οι Υπουργοί που εισάγουν τα νοµοσχέδια, τα πιστεύουν -το έβαλε πολύ έντονα ο κ. Λοβέρδος- στην
εποχή πριν, ο κ. Λοβέρδος κρέµασε στο διαδίκτυο τις οροθετικές
γυναίκες, για να πάρει εκατό-διακόσιες ψήφους…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Είσαι απαράδεκτος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Μη διακόπτετε, θα
πάρετε…
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Και
στον αγώνα του να γίνει χαλίφης στη θέση του χαλίφη…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κάνετε λάθος. Είσαι συκοφάντης και
άσχετος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ηρεµήστε. Δεν αρχίσαµε καλά. Ηρεµήστε. Κύριε Υπουργέ και εσείς.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ντροπή σου!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κύριε Λοβέρδο!
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Και
στον αγώνα του να γίνει χαλίφης στη θέση του χαλίφη, θα
έπρεπε να προσέξει…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Δεν ισχύει αυτό, να ρωτήσεις τον κ.
Βούτση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κύριε Υπουργέ, αρχίστε πιο ήρεµα.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Συκοφάντη!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κύριε Λοβέρδο, αν
θέλετε, ύστερα.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Και
στον αγώνα του γίνει χαλίφης στη θέση του χαλίφη, θα έπρεπε
να ακούει τους Βουλευτές του…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Τον λόγο επί προσωπικού, κύριε Πρόεδρε, είναι συκοφάντης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Στο τέλος, στο τέλος.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Ε, στο
τέλος το προσωπικό, κύριε Λοβέρδο. Το πανελλήνιο το ξέρει.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ντροπή σου!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Καθίστε, κύριε Λοβέρδο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Μόνο εσύ το ξέρεις αυτό έτσι.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Μόνο
εγώ;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Καθίστε, κύριε Λοβέρδο, θα πάρετε τον λόγο επί προσωπικού µετά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Είσαι άσχετος και δεν διαβάζεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κύριε Υπουργέ, δεν
µου αρχίσατε καλά σήµερα. Δεν µου αρχίσατε καλά. Εσείς διαφορετικά αρχίζετε άλλες φορές.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Μπορώ να πω κάτι τώρα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Συνεχίστε, αλλά ήπια.
Εσείς, κύριε Λοβέρδο, θα πάρετε τον λόγο επί προσωπικού
µετά.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Και
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καθώς προσπαθούσατε να γίνετε χαλίφης στη θέση του χαλίφη,
δεν προσέχατε τους Υπουργούς σας…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κύριε Τσακαλώτο!
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Δεν ντρέπεσαι λίγο;
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Δεν
προσέχατε τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους σας, δεν
προσέχατε τα µέλη της Κοινοβουλευτικής Οµάδας σας που έλεγαν ότι εµείς δεν πιστεύαµε στη µείωση των µισθών, εµείς δεν
πιστεύαµε στη µείωση των συντάξεων, εµείς δεν πιστεύαµε σε
τίποτα από αυτά, ήταν θέµα συσχετισµών.
«Εµείς φέρναµε εδώ πράγµατα που δεν τα πιστεύαµε, αλλά το
κάναµε για τους συσχετισµούς.».
Οπότε, µην κάνετε µαθήµατα στην Κυβέρνηση της Αριστεράς
που κάνει διαπραγµάτευση. Στη διαπραγµάτευση υπάρχει και ο
συµβιβασµός. Μην κουνάτε το χέρι σας!
Αυτά λέγατε και εσείς, κύριε Πρόεδρε.
Δεύτερη διευκρίνιση: Ο Κώδικας Πολιτικής Δικονοµίας θα αρχίσει 1η Γενάρη. Μέχρι την 1η Γενάρη του 2016 θα έχουµε φέρει
τη γενική λύση για τα κόκκινα δάνεια. Μέσα σε αυτή τη λύση θα
υπάρχει και η λύση για την πρώτη κατοικία, ιδιαίτερα των φτωχών
ανθρώπων.
Συνεπώς δεν υπάρχει κανένας λόγος να ανησυχεί κάποιος γι’
αυτό το θέµα. Θα υπάρξει λύση σύντοµα και δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας, όπως είπα.
Τρίτον, υπάρχει µια πολύ µεγάλη φιλολογία σχετικά µε το γιατί
δεν ήρθαν σε αυτό το νοµοσχέδιο ή στο προηγούµενο οι πρόωρες συντάξεις, γιατί δεν ήρθε κάτι για τους αγρότες. Πρέπει να
σας πω πως ό,τι φέραµε, το είχαµε συµφωνήσει µε τους θεσµούς. Οι θεσµοί οι ίδιοι µας είπαν να µη φέρουµε σε αυτή τη
φάση τις πρόωρες συντάξεις, οι θεσµοί οι ίδιοι είπαν ότι η διεύρυνση της φορολογικής βάσης ήταν µέσα από τον ΦΠΑ.
Οπότε, θα παρακαλούσα τους αγαπητούς συναδέλφους και
τις αγαπητές συναδέλφισσες να µην ασκούν τον ρόλο ως «βαποράκι» των ανθρώπων που δεν συµφωνούν -εκτός της Ελλάδας
και εντός της Ελλάδας- µε αυτή τη λύση, θέλουν το Grexit και
δηµοσιεύουν αυτή τη φιλολογία, ότι θα έρθει και τρίτο και τέταρτο πακέτο.
Τέταρτη διευκρίνιση: Έχω ακούσει σε αυτήν την Αίθουσα ότι
υπήρχε µια φάση κακής διαπραγµάτευσης πριν από τρεις, τέσσερις εβδοµάδες και τώρα υπάρχει η φάση της καλής διαπραγµάτευσης. Πρέπει να σας πω ότι η διαπραγµατευτική οµάδα του
ΣΥΡΙΖΑ ήταν ενιαία. Πράξαµε συλλογικά και οι δυσκολίες που είχαµε δεν είχαν σχέση µε το ποιος ήταν Υπουργός Οικονοµικών,
ποιος ήταν ο συντονιστής της διαπραγµατευτικής οµάδας.
Υπήρξε µια πολύ δύσκολη διαπραγµάτευση, κατά την οποία αντιµετωπίζαµε ανθρώπους που δεν ήθελαν να κάνουν κανέναν
συµβιβασµό µε πολιτικές µε διαφορετική λογική, µε πολιτικές µε
τις οποίες προσπαθούσαµε να ξεφύγουµε από την ύφεση.
Αυτή είναι η αλήθεια. Και όσοι προσπαθούν να διαιρέσουν τον
ΣΥΡΙΖΑ µε τους καλούς και τους κακούς, εµένα δεν θα µε βρουν
σύµφωνο. Θα προσπαθήσω να εξηγήσω ότι έχουµε καλά και
κακά επιχειρήµατα για ό,τι έχει γίνει. Και σας παρακαλώ πολύ
µην επενδύετε στον διαχωρισµό και στον διχασµό του ΣΥΡΙΖΑ,
γιατί πολύ σύντοµα θα διαψευστείτε.
Πρέπει να σας πω, όσον αφορά το κόστος που µας λέτε, ότι ο
ΣΥΡΙΖΑ για έξι µήνες δεν διαπραγµατευόταν και γι’ αυτό έχουµε
µεγάλο κόστος για τις τράπεζες, το εξής: Αυτοί που το λένε -και
ιδιαίτερα από αυτό το κοµµάτι- ας σκεφτούν ότι πριν τις εκλογές
έλεγαν πως θα υπάρξει Grexit, ας σκεφτούν ότι στην εκλογική
µάχη έλεγαν ότι µε κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ θα µας διώξουν και
να σκεφτούν τη δική τους ευθύνη για το bank run και πού έφθασαν οι τράπεζες.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Πολιτική είναι η τέχνη τού προβλέπειν.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Να
µην κοιτάτε αλλού όταν έχετε δικιά σας ευθύνη, όταν για πολιτικούς λόγους προσπαθήσατε να έχετε ένα win-win, να δηµιουργήσατε ένα bank run, είτε για να χάσουµε εµείς τις εκλογές είτε
για να µην µπορούµε να κυβερνήσουµε εάν κερδίζαµε τις εκλογές. Οι ευθύνες είναι πολύ µεγάλες, είναι καταγεγραµµένες και
έχουν πολύ µεγάλη ιστορική σηµασία.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Εµείς φταίµε για το Grexit; Εµείς φταίµε
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πάλι;
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Μετά
από αυτές τις τέσσερις διευκρινίσεις -όπως σας είπα το κύριο
πιάτο θα έρθει µε τον Υπουργό Δικαιοσύνης- να σας πω δυο
λόγια γι’ αυτή την οδηγία.
Εξήγησα τα τεχνικά κοµµάτια στο…
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Εµείς φταίµε που εσείς πήγατε στο
Grexit;
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: …(Δεν ακούστηκε).
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Σας παρακαλώ, κύριε Κουτσούκο.
Κύριε Υπουργέ, συνεχίστε. Περατώστε.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Νοµίζω ότι αυτή η οδηγία είναι µέρος µιας µεγαλύτερης παρέµβασης σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την τραπεζική ένωση. Εκτός από
αυτή την Οδηγία που έχουµε, υπάρχει και το κοµµάτι που είναι
για την εξασφάλιση, την εγγύηση των καταθέσεων. Και υπάρχει
και το κοµµάτι που είναι για την εποπτεία.
Υπάρχουν πολλά πράγµατα στα οποία µπορούµε να κάνουµε
κριτική για το συνολικό πακέτο ως Ευρωπαίοι πολίτες που ανησυχούµε για τη χρηµατοπιστωτική και οικονοµική πολιτική της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Για παράδειγµα, είναι αλήθεια ότι το Ταµείο Εξυγίανσης δεν
έχει τα χρήµατα που θα µπορούσαν να αντιµετωπίσουν µία συστηµική κρίση. Όµως, έχει πολύ µεγάλη σηµασία να διευκρινίσουµε ότι αυτό δεν ισχύει για µία τράπεζα στην Ισπανία, µία
τράπεζα στην Ελλάδα, µία τράπεζα στην Ιταλία, αλλά αυτό είναι
ένα γενικό πρόβληµα εάν έχουµε µία συστηµική κρίση.
Το ίδιο ισχύει και για την καθυστέρηση -µε την παρέµβαση
ιδιαίτερα της Γερµανίας- να µην υπάρχει σε ευρωπαϊκό επίπεδο
µία ευρωπαϊκή εγγύηση των καταθέσεων.
Άρα αυτή η συγκεκριµένη οδηγία βοηθάει το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα στην Ελλάδα, βοηθάει τους καταθέτες να έχουν
µεγαλύτερη σιγουριά για τις καταθέσεις τους; Σε αυτή την ερώτηση νοµίζω ότι µπορούµε να απαντήσουµε µε θετικό τρόπο.
Βοηθάει µε πολλούς τρόπους, γιατί λέει ότι µετά από τον Γενάρη του 2016, όταν µία τράπεζα είναι προβληµατική, θα πρέπει
εκ των προτέρων να έχει δηµιουργήσει -και αυτή είναι η πρώτη
λέξη της οδηγίας, η «ανάκαµψη»- όλους αυτούς τους θεσµούς
κι όλες αυτές τις πολιτικές για να αντιµετωπίσει µία µελλοντική
κρίση, τι θα κάνει σε αυτή την περίπτωση, στην άλλη περίπτωση.
Θα υπάρχει και η ευρωπαϊκή αρχή για να διασφαλιστεί ότι όντως
έχει λάβει αυτά τα µέτρα. Συγχρόνως, αν πραγµατικά δηµιουργηθεί πρόβληµα σε µία τράπεζα, θα υπάρχει ο εξυγιαντικός µηχανισµός που θα λέει πώς πηγαίνει µία τράπεζα προς την
εξυγίανση, πώς αρχίζουµε µε τους µετόχους, µε τους οµολογιούχους και πώς στο τέλος είναι οι καταθέτες και µόνο οι καταθέσεις που είναι πάνω από 100.000 ευρώ ανά άτοµο και ανά
τράπεζα. Αυτή είναι η διαδικασία.
Η προσπάθεια είναι, πρώτον, να µην υπάρχει ένα καθεστώς,
όπου µία κρίση στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα να τροφοδοτεί
µία κρίση σε µία Κυβέρνηση και αυτή η κρίση της Κυβέρνησης
να πηγαίνει µετά πίσω στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα.
Πρέπει να σας πω ότι αυτή η οδηγία αρχίζει µετά από το 2016.
Οι ελληνικές τράπεζες µέχρι τότε θα έχουν ανακεφαλαιοποιηθεί
από τη συµφωνία που θα διαπραγµατευτούµε µέχρι τότε. Άρα
δεν θα γίνει η ανακεφαλαιοποίηση κάτω από την οδηγία, αλλά
µε τη διαδικασία που ακολουθούµε, η οποία θα έχει τελειώσει
πολύ πριν από την 1η Γενάρη του 2016.
Νοµίζω ότι µπορούν οι καταθέτες να νιώθουν µεγαλύτερη
ασφάλεια για το µέλλον τους κι ότι µπορούν να κοιτάξουν µε µεγαλύτερη αισιοδοξία γενικότερα το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα.
Δεν έχουν λυθεί όλα τα προβλήτα, όπως σας είπα στην αρχή.
Είναι µία καλή αρχή και πραγµατικά δεν βλέπω γιατί κάποιος συνάδελφος ή κάποια συναδέλφισσα πρέπει να καταψηφίσει αυτή
την οδηγία.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Σας ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
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Τον λόγο έχει ο κ. Λοβέρδος για ένα λεπτό. Ακολουθεί ο
Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Παρασκευόπουλος.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Δεν θέλω να δώσω συνέχεια, ούτε
ιδιαίτερη σηµασία σε αυτά που είπε ο κύριος Υπουργός και µε
αφορούσαν προσωπικά. Όµως, µια και µου δίνει την ευκαιρία,
κύριε Πρόεδρε, καλό θα ήταν να διευκρινίσω στο Σώµα κάτι που
διευκρινίστηκε πριν από δυόµισι χρόνια, περίπου, στην Επιτροπή
Θεσµών και Διαφάνειας της Βουλής, όταν σε µία συνεδρίαση
αφιερωµένη στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων και
παρουσία του νυν Υπουργού Εσωτερικών, του κ. Βούτση, της
Προέδρου της Βουλής, του πρώην Προέδρου της Βουλής, του
κ. Κακλαµάνη, του κ. Τσούκαλη από τη ΔΗΜΑΡ τότε και πολλών
άλλων συναδέλφων, ο κ. Παπαδηµητρίου, Πρόεδρος της Αρχής
Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων ερωτήθηκε από πάρα πολλούς συναδέλφους για αυτή την περίπτωση της δηµοσίευσης
φωτογραφιών.
Έρευνα που έκανε η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων κατέληξε στο συµπέρασµα -και αυτό µας το εξέθεσε ως οµόφωνο συµπέρασµα της σχετικής έρευνας που είχε διεξαγάγει η
αρµοδία αυτή αρχή- ότι ουδείς Υπουργός της τότε Κυβέρνησης
είχε δώσει παρόµοια εντολή. Την εντολή δηµοσίευσης φωτογραφιών την είχε δώσει η Εισαγγελία Αθηνών. Και έτσι ουδείς εξ
ηµών µπορούσε να παρέµβει σε ζήτηµα που αφορούσε τη λειτουργία της δικαιοσύνης. Αυτό είναι σαφές.
Δεν ξέρω γιατί ο κ. Τσακαλώτος σε µία ειδική στιγµή, µε άλλο
νόηµα, σε κρίσιµη περίσταση, θυµήθηκε αυτό, ενώ απλώς εδώ
ακούει λόγους αντιπολιτευτικούς, δεν ακούει κάτι παραπάνω.
Και, µάλιστα, η αντιπολίτευση στέκεται µε συναίσθηση ευθύνης.
Δεν ξέρω τι έχει πάθει. Τον έχουν µατιάσει;
Από το πρωί µας λέει ότι εµείς από τα Χριστούγεννα προωθούσαµε το bank run, καλούσαµε τους πολίτες κ.λπ.. Ειδικά εµείς
από το ΠΑΣΟΚ δεν έχουµε ούτε έναν συνάδελφο που να έχει µιλήσει για καταθέσεις, για αναλήψεις και για όλα αυτά τα οποία
ηχούσαν κάποια στιγµή κινδυνολογικά. Ή ο κύριος Υπουργός τουλάχιστον ως προς το θέµα που µε αφορά- δεν έχει ενηµέρωση, πάσχει, χωρίς να έχει δικαιολογία, από έλλειψη ενηµέρωσης ή προσπαθεί µε ψευτοθέµατα να συσπειρώσει την Κοινοβουλευτική του Οµάδα που έχει τσακίσει στα δύο.
Σε κάθε περίπτωση, όµως, δεν του επιτρέπω, ενώ το Σώµα
γνωρίζει πάρα πολύ καλά τι έχει συµβεί µε εκείνη την περίπτωση,
να χρησιµοποιεί το όνοµά µου για τέτοιους µικροπολιτικούς λόγους.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ευχαριστώ.
Είναι κρίσιµες οι στιγµές και παρακαλώ να αποφεύγονται από
όλους -και από τους Υπουργούς- οι έντονες προσωπικές αναφορές.
Ο Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Παρασκευόπουλος έχει τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κύριε Πρωθυπουργέ, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ξεκινήσω µε µία
διευκρίνιση. Το σχέδιο νόµου το οποίο σήµερα έχω την τιµή να
υποστηρίζω, εκτός του θέµατος της πολιτικής δικονοµίας µε το
οποίο θα ασχοληθώ τώρα και του θέµατος της ενσωµάτωσης της
οδηγίας για τις τράπεζες, στο οποίο αναφέρθηκε προηγουµένως
και το υποστήριξε ο κ. Τσακαλώτος, αναφέρει κάτι σηµαντικό και
στην αιτιολογική του έκθεση. Αναφέρει ότι παράλληλα µε την
προώθηση του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας, η Κυβέρνηση προτίθεται να φέρει στη Βουλή προς ψήφιση, πριν από την ισχύ του
νέου κώδικα και το σύνολο των ρυθµίσεων για τα καθυστερούµενα δάνεια, που αφορούν και τις ρυθµίσεις για την πρώτη κατοικία και τη µοναδική κατοικία, επίσης, από πλειστηριασµούς.
Το διευκρινίζω αυτό, γιατί τα δύο θέµατα είναι διαφορετικά. Η
πολιτική δικονοµία έχει τις ίδιες ρυθµίσεις για όλες τις περιπτώσεις αναγκαστικής εκτέλεσης είτε αυτές αφορούν ακίνητα ή
άλλα αντικείµενα, τα οποία προκύπτουν από καθυστερούµενα
δάνεια ή από στεγαστικά δάνεια ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
Τώρα, έρχοµαι στο ιστορικό της αναγόρευσης της πολιτικής
δικονοµίας σε τόσο κρίσιµο θέµα για την ελληνική θεσµική και
κοινωνική ζωή. Ήδη είχε φανεί από την αρχή της κρίσης ότι
υπάρχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον των θεσµών, των θεσµικών ορ-
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γάνων της παγκόσµιας οικονοµίας και των διακρατικών σχέσεων,
το οποίο συνδεόταν προφανώς µε το γεγονός ότι η Ευρώπη άρχισε σιγά-σιγά -ήδη από το 2010 βέβαια- να βιώνει µία κρίση.
Προϊόν της οικονοµικής κρίσης είναι οι κατασχέσεις, οι πλειστηριασµοί, οι πτωχεύσεις. Έτσι, όλη η Ευρώπη άρχισε να ασχολείται εντατικά µε τα θέµατα των πτωχεύσεων και της πολιτικής
δικονοµίας.
Από αυτή την εντατική ενασχόληση, βεβαίως, δεν ξέφυγε στη
δική µας περίπτωση το δικό µας θεσµικό σύστηµα. Ήδη από το
έτος 2012 συγκροτήθηκε µία επιτροπή, προκειµένου να συντάξει
έναν νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας, η οποία εργάστηκε εντατικά, κατέθεσε ένα σχέδιο το 2013, το οποίο έφτασε συζητούµενο µέχρι το 2014, αλλά δεν κατατέθηκε στη Βουλή, γιατί οι
αντιρρήσεις ήταν πολλές.
Οι αντιρρήσεις προέρχονταν από πολλούς κοινωνικούς φορείς, οπωσδήποτε όµως και από ειδικούς, νοµικούς κατ’ εξοχήν,
τους δικηγόρους, οι οποίοι είχαν τεκµηριωµένες αρνητικές θέσεις για συγκεκριµένα άρθρα, για συγκεκριµένα θέµατα του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας.
Η σηµερινή Κυβέρνηση από την ανάληψη της εξουσίας εξήγγειλε ότι θα προσπαθήσει να έχει µία διαφορετική πολιτική στο
θέµα της πολιτικής δικονοµίας. Και ευθύς εξαρχής, στις συνεννοήσεις που άρχισαν µετά την 20 Φεβρουαρίου µεταξύ της Κυβέρνησής µας και των Θεσµών µε τη λεγόµενη «λίστα Βαρουφάκη», φάνηκε ότι υπήρχε ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το θέµα
της πολιτικής δικονοµίας.
Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης στην επιτροπή,
η οποία ασχολήθηκε µε αυτό το θέµα στην οµάδα των Βρυξελλών, ευθύς εξαρχής έθεσαν τις βασικές δικές µας θέσεις και επιφυλάξεις για συγκεκριµένες ρυθµίσεις του Κώδικα Πολιτικής
Δικονοµίας. Αφορούσαν δύο θέµατα. Το ένα θέµα ήταν η πρωτοβάθµια διαδικασία και ιδιαίτερα η απόδειξη µε µάρτυρες. Το
δεύτερο θέµα ήταν η αναγκαστική εκτέλεση.
Γιατί µας ενδιέφεραν τα δύο αυτά θέµατα; Πρώτον, διότι η
προσφυγή στους µάρτυρες στην πρωτοβάθµια διαδικασία είναι
µια εγγύηση ουσιαστικής αλήθειας. Γενιές νοµικών έχουν ανατραφεί µε τη γνώση ότι η αυτοπρόσωπη εξέταση του µάρτυρα,
ο οποίος κοκκινίζει όταν ντρέπεται ή λέει ψέµατα, είναι µια πιο
αξιόπιστη διαδικασία από την απλή ανάγνωση εγγράφων. Γι’
αυτό και η πατρίδα µας θεώρησε σηµαντικό το θέµα. Δεύτερον,
ήθελε µια διαδικασία στην εκτέλεση, η οποία να εξασφαλίζει
επαρκώς τους αδύνατους οφειλέτες, κατά των οποίων επισπεύδονται οι πλειστηριασµοί.
Οι συζητήσεις στην οµάδα των Βρυξελλών κατέληξαν χωρίς
αποτέλεσµα. Τα θέµατα έµειναν ανοικτά λόγω τής ως έναν
βαθµό πρόωρης λήξης των εργασιών αυτών. Έτσι, φθάσαµε
στην περίοδο της συµφωνίας της χώρας µας µε τους θεσµούς,
µε τις επείγουσες ρυθµίσεις για τη διασφάλιση χορηγίας από τον
Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Στήριξης που έλαβαν χώρα στις 12 Ιουλίου, χωρίς να έχουµε επιτύχει από τη δική µας πλευρά να επηρεάσουµε µέσω των διαπραγµατεύσεων τις θέσεις των θεσµών,
που έµειναν στηριγµένες στο προηγούµενο σχέδιο, το λεγόµενο
«σχέδιο Χαµηλοθώρη», από το όνοµα του αρεοπαγίτη που προήδρευε στην επιτροπή εκείνη.
Κατά τη συµφωνία η Πολιτική Δικονοµία και πάλι κέρδισε θέση
στα προαπαιτούµενα, προκειµένου η συµφωνία να οριστικοποιηθεί και να ακολουθήσουν οι χορηγίες.
Ήταν σαφές -για όποιους αντιλαµβάνονταν- πόση σηµασία
είχε για τους θεσµούς η λειτουργία της οικονοµίας και η διασφάλιση των συναλλαγών και µε µέσα εκδίκασης και αναγκαστικής
εκτέλεσης.
Έτσι, λοιπόν, ανάµεσα σε θέµατα όπως τα δηµοσιονοµικά, το
συνταξιοδοτικό, το ασφαλιστικό γενικά, τα εργασιακά, δηλαδή
ανάµεσα σε θέµατα κορυφαίας σηµασίας, πολλοί συµπολίτες
µας έβλεπαν µε περιέργεια να ανάγεται και η πολιτική δικονοµία
σε ένα προαπαιτούµενο γι’ αυτή τη συµφωνία.
Ποια ήταν η αντίδρασή µας όταν είδαµε αυτή την εξέλιξη; Το
Υπουργείο Δικαιοσύνης προσπάθησε να επιµείνει στις θέσεις, τις
οποίες είχε εισφέρει η οµάδα των Βρυξελλών. Ακόµη και την τελευταία στιγµή, ακόµη και µετά τη συµφωνία, αλληλογράφησε,
επιµένοντας σε µια διαφορετική άποψη για τους µάρτυρες και
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για την αναγκαστική εκτέλεση.
Γι’ αυτό και η κατάθεση του νοµοσχεδίου από την πλευρά µας
έγινε µόλις τη Δευτέρα, διότι µέχρι τη Δευτέρα το απόγευµα περιµέναµε την απάντηση των θεσµών επί των δικών µας προτάσεων.
Αυτή τη στιγµή βρισκόµαστε ενώπιον της εµµονής των θεσµών. Το τελευταίο τους έγγραφο εµµένει και πάλι στο κείµενο
επί του οποίου υπήρξε συµφωνία το 2014. Επικαλούνται, δηλαδή,
τη µακρόχρονη συζήτηση που είχε ως καρπό αυτή τη συµφωνία
κατά το έτος 2014. Και έτσι, το προαπαιτούµενο το οποίο απαιτείται, επειδή πρέπει να είναι σύµφωνο µε τις προηγούµενες συµφωνίες, τις οποίες είχε υπογράψει και η χώρα, φέρεται να έχει
τη µορφή του «σχεδίου Χαµηλοθώρη».
Μέσα στις ρυθµίσεις του υπάρχουν και κάποιες οι οποίες φαίνονται προβληµατικές τόσο σε εµένα προσωπικά όσο και οπωσδήποτε στο νοµικό κόσµο της χώρας και στους δικηγόρους που
µε ανιδιοτέλεια και τεκµηρίωση προβάλλουν τις αντιρρήσεις
τους.
Είναι ικανό αυτό να καθορίσει τη στάση µας γενικά; Απαντώ,
όχι! Και απαντώ, όχι, διότι, πρώτον, ο Κώδικας Πολιτικής Δικονοµίας είναι ένα κείµενο πολυσχιδές και µε πολλά άρθρα, το οποίο
έχει και άλλες ρυθµίσεις και άλλες καινοτοµίες, οι οποίες είναι
χρήσιµες και γίνονται δεκτές µε κοινή συναίνεση. Είναι τεχνικού
χαρακτήρα ή όντως πετυχαίνουν την επιτάχυνση των δικών.
Δεύτερον, για τον λόγο ότι αυτά τα δύο προβληµατικά θέµατα
πάντως µπορούµε να συνεχίσουµε να επιδιώκουµε να τα ρυθµίσουµε µε σωστότερο τρόπο. Πώς; Μα, πρώτα απ’ όλα εάν η
χώρα µας κατορθώσει να επιβιώσει µέσα στις συνθήκες, στις
οποίες βρίσκεται. Διότι, βεβαίως, το θέµα έγινε προαπαιτούµενο
για τη σύναψη µιας συµφωνίας, η οποία θα αποτρέψει το Grexit.
Έχω πειστεί από τους αρµόδιους ότι δεν ήµασταν έτοιµοι να
αντιµετωπίσουµε το Grexit, ότι Grexit θα σήµαινε µηχανήµατα
τραπεζών χωρίς µετρητά, επιχειρήσεις χωρίς πρώτες ύλες, µισθοί και συντάξεις µε αγοραστική δύναµη πολύ µειωµένη και γενικώς δυστυχία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Δώστε µου δύο λεπτά ακόµη, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Συνεχίστε, κύριε
Υπουργέ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Ευχαριστώ πολύ.
Όφειλα και οφείλει –νοµίζω- και το Κοινοβούλιο και η πατρίδα
µας να ζυγίσει αυτά τα δεδοµένα.
Βρισκόµαστε ενώπιον µιας κατάστασης ανάγκης. Βρίσκοµαι
σε κατάσταση ανάγκης σηµαίνει ότι έχω µπροστά µου δύο προβλήµατα και πρέπει να επιλέξω από τα δύο το ελαφρύτερο. Τι
άλλη επιλογή θα είχαµε εκτός από αυτήν, από το να διαλέξουµε
να ψηφίσουµε έναν κώδικα που έχει και σωστές ρυθµίσεις µε την
προσδοκία να διορθώσουµε τις προβληµατικές, προκειµένου να
σώσουµε τη χώρα από ένα µεγαλύτερο και άµεσο κακό; Είναι
ένα πρόβληµα. Κοιτάξτε, οι άλλες επιλογές ποιες θα ήταν; Εναλλακτική λύση δεν προσφερόταν.
Προσωπικά ως Υπουργός Δικαιοσύνης τι άλλο θα µπορούσα
να επιλέξω ως τρίτη λύση; Να φυγοµαχήσω; Όχι, βέβαια! Όφειλα
να διαλέξω από τις δύο λύσεις ασφαλώς όχι τη χειρότερη. Αυτό
συµβαίνει αυτήν τη στιγµή.
Και επαναλαµβάνω, ότι η επιλογή της προώθησης του Κώδικα
Πολιτικής Δικονοµίας όχι µόνο φαίνεται αυτήν τη στιγµή να διασφαλίζει στη χώρα και σε εµάς όλους τη δυνατότητα και την επόµενη µέρα να παλεύουµε και για κώδικες και για πολλά άλλα
πράγµατα, διασφαλίζοντας στοιχειώδεις συνθήκες οικονοµικές
και κοινωνικές, για να µπορέσουµε να προχωρήσουµε και σε µια
ανάπτυξη, αλλά, εν πάση περιπτώσει, επειδή οι απαντήσεις των
θεσµών για τα θέµατα αυτά ήταν -τουλάχιστον για το θέµα των
µαρτύρων που είναι σηµαντικό- ότι δεν µπορούν να αποδεχθούν
τις θέσεις µας, διότι δεν έχουν επαρκή χρόνο για να συζητήσουν
τις αντιρρήσεις µας, αυτό µας δίνει τη δυνατότητα να συνεχίσουµε τις συζητήσεις την αµέσως επόµενη µέρα. Έχουµε επιχειρήµατα. Έχουµε χώρες -και στην Ευρώπη- οι οποίες έχουν
ρυθµίσεις όπως αυτές τις οποίες εµείς ζητούµε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Έχουµε, επίσης, µία νοµοπαρασκευαστική επιτροπή που θα
ζητήσω, θα παρακαλέσω, να συνεχίσει τη λειτουργία της. Και το
λέω, διότι τα µέλη της στην ουσία είναι εθελοντές που δαπανούν
δικό τους πολύτιµο χρόνο για να µπορέσουν να βοηθήσουν τη
χώρα µε τη διαµόρφωση καλύτερων θεσµών. Θα τους παρακαλέσω να συνεχίσουν το έργο τους, ώστε και άλλα σηµεία της Δικονοµίας που δεν ενδιαφέρουν τόσο τους θεσµούς να µπορέσουν να συµφωνήσουν, αλλά και στα συγκεκριµένα θέµατα να
ετοιµάσουν προτάσεις, οι οποίες θα είναι αξιόπιστες και ελπίζω
και αποτελεσµατικές. Έχουµε χρόνο, δεδοµένου ότι µε βάση τις
µεταβατικές διατάξεις η ισχύς του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας
θα ξεκινήσει από την 1η Ιανουαρίου 2016. Μέχρι τότε θα δουλέψουµε εντατικά.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Κύριε Πρωθυπουργέ, θέλετε τώρα τον λόγο;
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Θα µιλήσω
αργότερα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Παρακαλώ να έρθει
στο Βήµα ο κ. Σωκράτης Φάµελλος, ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ.
Ορίστε, κύριε Φάµελλε, έχετε τον λόγο.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, για
δεύτερη φορά µέσα σε µία βδοµάδα καλούµαστε σε µία κρίσιµη
και ταχεία κοινοβουλευτική διαδικασία, µία διαδικασία που πράγµατι στο περιβάλλον του κατεπείγοντος περιορίζει τους συµβατικούς χρόνους του κοινοβουλευτικού κανόνα, αλλά που
νοµίζουµε ότι υπηρετεί την ανώτατη δηµοκρατική αξία της υπεράσπισης της κοινωνίας, της υπεράσπισης των Ελλήνων και της
εθνικής κυριαρχίας της χώρας µας.
Σήµερα καλούµαστε να συζητήσουµε και να αποφασίσουµε
για το δεύτερο τµήµα των προαπαιτούµενων που υπάρχουν στη
συµφωνία της 13ης Ιουλίου µε τους θεσµούς. Καλούµαστε να νοµοθετήσουµε, προκειµένου να ολοκληρωθεί η διαπραγµάτευση
από αυτήν την Κυβέρνηση, η οποία ήδη έχει προχωρήσει σε σηµαντικά µέτρα που εξοµάλυναν και το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα της χώρας, αλλά και τη λειτουργία της κοινωνίας και της
οικονοµίας µετά το capital control που επιβλήθηκε µε παρέµβαση
των δανειστών. Έτσι, µπορούµε να προχωρήσουµε στην απελευθέρωση της νέας συµφωνίας και στον σχεδιασµό της νέας στρατηγικής της χώρας µας.
Όµως, οφείλουµε να ξεκαθαρίσουµε κάτι εξ αρχής. Η πρότασή µας και το αίτηµά µας στον ESM δεν µπορεί να συγχέεται
και να ταυτίζεται µε τη συµφωνία και των άλλων κοµµάτων της
προηγούµενης συγκυβέρνησης στην ίδια κατεύθυνση. Η σύµπτωσή σας στην αίτησή µας δεν σας απαλλάσσει από τις ευθύνες της διοίκησης των προηγούµενων χρόνων, γιατί εσείς ευθύνεστε για την κατάντια της χώρας, για τη χρεοκοπία της και για
την υποχρεωτική υπαγωγή της στα µνηµόνια.
Δεν δικαιούστε να συγκρίνετε σαράντα χρόνια δικοµµατισµού
µε έξι µήνες τίµιας διαπραγµάτευσης, γιατί, ακόµα και αν έχουν
γίνει λάθη σε αυτήν την προσπάθεια, ο λαός γνωρίζει και την
ιστορία της χώρας και το παρελθόν της χώρας και την αξιοπιστία
του ΣΥΡΙΖΑ και της δικής σας πολιτικής ιστορίας. Γιατί όλα αυτά
που έγιναν και σήµερα στη Βουλή γίνονται για έναν σκοπό, για
να δηµιουργήσετε εντυπώσεις και να διεκδικήσετε ξανά την καρέκλα της εξουσίας.
Εµείς, όµως, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, µε σοβαρότητα και
ευθύνη τοποθετούµαστε απέναντι στα θέµατα της πατρίδας,
απέναντι στον ελληνικό λαό και ξέρουµε ότι ήδη έχουµε κερδίσει
κάτι. Με την τίµια διαπραγµάτευση, µε τη δυναµική διαπραγµάτευση έχουµε καταφέρει να αποτρέψουµε το βασικό σχέδιο του
συντηρητικού πυρήνα της Ευρώπης, την έξοδο της Ελλάδας από
το ευρώ. Καταφέραµε να ικανοποιήσουµε τη βασική µας προγραµµατική δέσµευση που ήταν λύση µέσα στον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Διεκδικούσαµε µια δίκαιη λύση. Δεν πετύχαµε µια δίκαιη λύση.
Πετύχαµε µια αρνητική συµφωνία, που όµως είναι το µοναδικό
πεδίο διεξόδου της χώρας µας. Μέσα όµως από τη διαπραγµά-
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τευση πετύχαµε –και το πέτυχε µόνο ο Αλέξης Τσίπρας και µόνο
η Κυβέρνηση κοινωνικής σωτηρίας- να ανοίξει µια ευρωπαϊκή συζήτηση και για την Ελλάδα και για το ευρώ και για την ευρωπαϊκή
ενοποίηση και για το µέλλον της Ευρώπης, µια Ευρώπη που τα
τελευταία χρόνια έχει γίνει αφιλόξενη για την κοινωνία, φιλόξενη
για τους τραπεζίτες, µια Ευρώπη, όµως, που µε αυτές τις επιλογές δυστυχώς γεννά ευρωσκεπτικισµό και γεννά και ακροδεξιά
µορφώµατα. Εµείς έχουµε άποψη υπέρ µιας άλλης Ευρώπης και
αυτήν έχουµε καταθέσει και αυτήν διεκδικούµε.
Οι λόγοι, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, που κληθήκαµε να συνθηκολογήσουµε -πρώτα απ’ όλα µε τη συνείδησή µας- είναι πολλοί. Ο κυρίαρχος, όµως, είναι η δαµόκλειος σπάθη της άτακτης
χρεοκοπίας. Δεν είχαµε κανένα δικαίωµα να επιλέξουµε τη χρεοκοπία. Δεν είχαµε καµµία εξουσιοδότηση. Εξάλλου, το δηλώνουµε δηµόσια: Ποτέ η χρεοκοπία, ποτέ το εθνικό νόµισµα δεν
αποτέλεσαν θέση και πρόγραµµα του ΣΥΡΙΖΑ.
Σε κάθε επιλογή της Αριστεράς ένα πράγµα προέχει: Η σωτηρία της χώρας και η προστασία της κοινωνίας. Και αυτό κάναµε,
γιατί ξέρουµε πάρα πολύ καλά ότι η χρεοκοπία θα πλήξει πιο
πολύ τους αδύναµους, αυτούς που πλήττονται ήδη από την κρίση, από τη φτώχεια και από την ανεργία.
Η συµφωνία, όµως, µας δίνει περιθώριο µιας άλλης πολιτικής,
µας δίνει «τόπο να σταθούµε και τη γη να γυρίσουµε» και µας
δίνει στοιχεία που µπορούµε να αξιοποιήσουµε προς όφελος των
αδύναµων λαϊκών στρωµάτων.
Υπάρχει, όµως, και ένας άλλος λόγος για τον οποίο δεχθήκαµε
και υπογράφουµε αυτή τη νέα συµφωνία, οι πολίτες. Οι πολίτες,
όπου και αν γυρίσουµε στην Ελλάδα, ένα πράγµα µάς ζητάνε:
Μη µας αφήσετε µόνους. Μην αφήσετε το παλιό, σάπιο πολιτικό
σύστηµα να ξαναγυρίσει. Εµπιστευόµαστε την ειλικρίνεια του
Αλέξη Τσίπρα. Εµπιστευόµαστε την ειλικρίνεια της Κυβέρνησης
της Αριστεράς. Δεν δεχόµαστε ξανά το παλιό διαπλεκόµενο πολιτικό σύστηµα στην Ελλάδα, αυτούς που έκαναν την Ελλάδα
«φαρ ουέστ», αυτούς που έχουν µια οικονοµία «Ελντοράντο»
µόνο ως ιδέα τους και άποψή τους, γιατί θεωρούν το κράτος λάφυρο της δικής τους πολιτικής.
Μας έθεσαν σκληρά διλήµµατα οι δανειστές στη διαπραγµάτευση. Ξέρουµε, όµως, κάτι, ότι η Αριστερά δεν γυρνά την πλάτη
στην κοινωνία και πάνω απ’ όλα δεν γυρνά την πλάτη στην Ιστορία. Αναλαµβάνει την ευθύνη. Και η Κυβέρνηση αυτή έχει αναλάβει την ευθύνη εδώ και έξι µήνες. Έχουµε καταφέρει –µε λάθη,
µε αδυναµίες, µε καθυστερήσεις- µέσα στην ελληνική Βουλή να
έχουµε νοµοθετήµατα που αναφέρονται στον άνθρωπο, για την
επανεκκίνηση της οικονοµίας, για τις εκατό δόσεις, για την ανθρωπιστική κρίση, για τον εκδηµοκρατισµό του δηµόσιου τοµέα.
Όλα αυτά είναι επιλογές της κοινωνίας και εµείς ως Κυβέρνηση
απλώς νοµοθετούµε, εκφράζοντας την αντιπροσωπευτικότητα.
Καταφέραµε, όµως, πέρα από τα ρήγµατα και τις ανακατατάξεις στην Ευρώπη, να ξαναβάλουµε στη συζήτηση και τη βιωσιµότητα του χρέους, αλλά και ένα γενναίο πακέτο ανάπτυξης,
γιατί στόχος µας δεν είναι τα δάνεια, στόχος µας δεν είναι η συµφωνία, στόχος µας είναι να ξαναρχίσει να λειτουργεί η οικονοµία,
να σταθεί η Ελλάδα στα πόδια της.
Στόχος µας είναι η νέα Ελλάδα, η Ελλάδα του µέλλοντος. Και
εµείς αυτό θέλουµε, να τελειώνουµε µε τις συµφωνίες και τις διαπραγµατεύσεις, γιατί έχουµε µεράκι και όρεξη να δουλέψουµε.
Αυτό απαιτεί η νέα Ελλάδα από εµάς. Αυτό απαιτεί όλη η κοινωνία.
Δύο ζητήµατα διαπραγµατεύεται το παρόν νοµοσχέδιο: τον
Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας και την εξυγίανση του τραπεζικού
συστήµατος. Όσον αφορά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας, νοµίζω ότι δεν χωράει αµφισβήτηση ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήµατα καθυστερήσεων και έχει αναλάβει ο Υπουργός δεσµεύσεις
για αυτή τη νοµοπαρασκευαστική λειτουργία.
Νοµίζω, όµως, ότι είναι υποκριτικό κάποιοι να κατηγορούν
γιατί φτάσαµε να φέρουµε την πρόταση τις τελευταίες µέρες.
Πολύ απλά, γιατί από τις επιτροπές ο Υπουργός ενηµέρωσε, ότι
µέχρι χθες το βράδυ, διαπραγµατευόταν µε τους θεσµούς για
τροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας. Πώς θα µπορούσε, λοιπόν, να έρθει κάτι νωρίτερα; Μήπως κάποιοι είναι επίτηδες υποκριτές, µόνο και µόνο για τις εντυπώσεις;
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Μας δίνουν τη δυνατότητα οι αλλαγές που γίνονται στον Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας να λύσουµε όλα τα προβλήµατα; Δυστυχώς, όχι. Αυτή η δήλωση µας υποχρεώνει να επιστρέψουµε
στο νοµοπαρασκευαστικό έργο και να επιλύσουµε σε δύο κύρια
πεδία τα προβλήµατα που υπάρχουν, στην αναγκαστική εκτέλεση αλλά και στην προφορική διαδικασία και την απουσία µαρτύρων, η οποία στερεί και διαφάνεια και δηµοσιότητα από τη
διαδικασία της πολιτικής δίκης.
Εξάλλου, αυτές είναι µεταβολές που µας βρήκαν απέναντι και
ως ΣΥΡΙΖΑ, όλη την τελευταία περίοδο. Είναι οι προτάσεις που
απορρίφθηκαν και από το δηµοψήφισµα των δικηγόρων. Είναι
διεκδικήσεις που είναι επίκαιρες και οι οποίες δεν είναι συντεχνιακές, αλλά είναι οι διεκδικήσεις της αξιοπρέπειας της ελληνικής κοινωνίας.
Ταυτόχρονα, νοµίζω ότι αξίζει να αναφερθούµε –µια και κάνουµε εισήγηση και επί των άρθρων- ότι οι ειδικές διαδικασίες,
αλλά και η προσωρινή δικαστική προστασία µε ασφαλιστικά
µέτρα αποτελούν παρεµβάσεις που βελτιώνουν την απόδοση της
δικαιοσύνης.
Όσον αφορά στο ζήτηµα των δανείων και της αναγκαστικής
εκτέλεσης –που είναι η δεύτερη µεγάλη αντίθεσή µας στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο- που περιλαµβάνει και άλλα ζητήµατα,
όπως είναι ο πίνακας κατάταξης, ο περιορισµός των δικαιωµάτων
του οφειλέτη, αλλά και η ενίσχυση των προνοµίων των δανειστών, οφείλουµε να πούµε πρώτον ότι ακούσαµε µε πολύ µεγάλη
χαρά τη δέσµευση του κ. Τσακαλώτου ότι θα υπάρχει ρύθµιση
προστασίας της πρώτης κατοικίας.
Νοµίζω ότι πρέπει ως Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ να
δηλώσουµε ότι, εκτός από τους νόµους, υπάρχουν και άλλοι τρόποι για να προστατεύσουµε το δικαίωµα του εργαζόµενου στην
πρώτη κατοικία, να είµαστε µαζί του όπου αµφισβητηθεί αυτό το
δικαίωµα. Αυτό ξέρουµε πολύ καλά να το κάνουµε και θα συνεχίσουµε να το κάνουµε.
Όµως, αγαπητέ κύριε Υπουργέ, νοµίζουµε ότι απαιτείται να ξεκινήσουν γρήγορα οι νοµοπαρασκευαστικές επιτροπές, όπως το
είπατε, διότι υπάρχουν πολλά ζητήµατα στην απονοµή της δικαιοσύνης τα οποία πρέπει να λυθούν.
Όσον αφορά στα πιστωτικά ιδρύµατα εν περιλήψει θέλω να
πω ότι οι επιπτώσεις από την ψήφιση αυτού του άρθρου θα είναι
θετικές και αναµένεται να ενισχύσουν την εµπιστοσύνη στο ελληνικό τραπεζικό σύστηµα, έτσι ώστε οι καταθέσεις να επιστρέψουν στις ελληνικές τράπεζες.
Γνωρίζουµε ότι οι τράπεζες εκτελούν λειτουργίες καθοριστικής σηµασίας. Μια πιθανή ελλειµµατική λειτουργία δηµιουργεί
γενικότερες αποσταθεροποιητικές τάσεις. Στη χώρα µας επανειληµµένως έχουµε ζήσει το παράδοξο οι φορολογούµενοι να πληρώνουν για τις ζηµιές των τραπεζιτών.
Η επίλυση αυτού του προβλήµατος γίνεται µε τη χρήση της
οδηγίας, η οποία προβλέπει ότι µε ίδια µέσα θα πρέπει να επιλύεται πρώτα απ’ όλα η εξυγίανση των τραπεζών. Παρέχεται µια
εγγύηση και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και του ελληνικού
κράτους για τις καταθέσεις.
Γνωρίζουµε πολύ καλά την ανασφάλεια που ένιωσαν οι Έλληνες πολίτες, αλλά και οι επιχειρήσεις µε το capital control. Νοµίζουµε, όµως, ότι η ψήφιση αυτού του νοµοσχεδίου σήµερα θα
αναστείλει πλήρως αυτή την ανασφάλεια και θα προστατευθούν
µε επάρκεια οι καταθέσεις µέχρι 100.000 ευρώ.
Εξάλλου, το νέο πακέτο, η νέα σύµβαση µε τον ESM, που µπορεί να δώσει µέχρι 25 δισεκατοµµύρια στην ανακεφαλαιοποίηση,
µας δίνει τη δυνατότητα να ξεκαθαρίσουµε ότι ούτε στη µεταβατική περίοδο, αλλά ούτε στη νέα συµφωνία υπάρχει κίνδυνος για
τις καταθέσεις.
Νοµίζω ότι εδώ µπορούµε να αποδοµήσουµε πλήρως δηµοσιεύµατα και προπαγάνδα που είχαµε την εβδοµάδα του δηµοψηφίσµατος. Μέχρι και οι «FINANCIAL TIMES» µας φοβέριζαν ότι
οι καταθέσεις µέχρι 8.000 ευρώ θα κουρευτούν κατά 30%. Ιδού,
λοιπόν, η αξιοπιστία των διεθνών µέσων ενηµέρωσης, αλλά ιδού
και η αξιοπιστία της Κυβέρνησης κοινωνικής σωτηρίας της
χώρας µας.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ολοκληρώνοντας πιστεύω ότι
στο νοµοσχέδιο που συζητάµε υπάρχουν πολλά θέµατα που
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αξιακά έχουν για εµάς αρνητικό πρόσηµο και αν είχαµε περιθώριο επιλογής, δεν θα τα προτείναµε. Όµως, αυτό το νοµοσχέδιο
µάς εξασφαλίζει να έχουµε µια σταθερή κυβέρνηση και µια κοινοβουλευτική λειτουργία για να αναστείλουµε τις αρνητικές επιπτώσεις κάποιων εκ των προτάσεων των δανειστών. Και στους
υπόλοιπους τοµείς της οικονοµίας και της κοινωνίας µπορούµε
να αποβάλουµε αρκετά καρκινώµατα που χρόνια έχουν κάτσει
στον σβέρκο του Έλληνα.
Η διαβούλευση από σήµερα για το νοµοσχέδιο για τις συχνότητες, αλλά και οι χθεσινές ανακοινώσεις για τα κρούσµατα διαφθοράς, που πήραν τον δρόµο για τη δικαιοσύνη, αποδεικνύουν
και τη βούληση και τη δυνατότητα αυτής της Κυβέρνησης να αλλάξει κακώς κείµενα.
Αυτή η Κυβέρνηση µπορεί να τα καταφέρει ακόµα και µέσα σε
εκβιασµούς, ακόµα και µέσα σε διλήµµατα. Ο ελληνικός λαός δεν
µας επιτρέπει να υποστείλουµε τη σηµαία. Όµως, αυτή η διεκδίκηση δεν µπορεί να γίνει µόνο από την Κυβέρνηση. Θα γίνει µε
την κοινωνία για την κοινωνία. Θα γίνει µε τους ενεργούς πολίτες
και τα κινήµατά τους, µε τους εργαζόµενους, τους παραγωγούς
και τους επαγγελµατίες, µε τη νέα γενιά που οφείλουµε να την
καλέσουµε ως Εθνική Αντιπροσωπεία να µείνει στην Ελλάδα. Τίποτε από όλα αυτά δεν θα πετύχουµε, αν δεν είµαστε ενωµένοι
και αποφασισµένοι.
Σε αυτή την κοινή προσπάθεια σας καλούµε να υπερψηφίσετε
το παρόν νοµοσχέδιο και να αναιρέσουµε τις όποιες αδυναµίες
του καθηµερινά στην Ελλάδα, αλλά και στους ευρωπαϊκούς θεσµούς.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Σας ευχαριστούµε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ορίστε, κύριε Κεγκέρογλου. Τι θέλετε;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, παίρνω τον
λόγο για να διαµαρτυρηθώ για το θέµα της απαγόρευσης εγγραφής. Μόλις αναλάβατε τα καθήκοντα του Προεδρεύοντος, είπατε
ότι θα µιλήσουν οι εισηγητές κ.λπ. και τυχόν οµιλητές που θα εγγραφούν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Και σας καταγράψαµε πρώτο, µε δεύτερη την κ. Κεραµέως. Ήδη σας έχουµε καταγράψει.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Έχει τεχνικό πρόβληµα το σύστηµα; Αν έχει τεχνικό πρόβληµα, οφείλατε να το έχετε ανακοινώσει και να σηκώσουν τα χέρια όσοι θέλουν να εγγραφούν. Η
«µουλωχτή» διαδικασία, κύριε Πρόεδρε, δεν σας τιµά. Και ξέρετε
πόσο σας εκτιµώ προσωπικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κακώς µε επιτιµάτε,
γιατί στη Διάσκεψη των Προέδρων είπαµε ότι εάν παρασχεθεί
δυνατότητα, θα πάρει τον λόγο ένας Βουλευτής που θα υποδειχθεί από κάθε κόµµα.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, τελειώνω λέγοντας ότι η Διάσκεψη των Προέδρων δεν δικαιούται να κάνει άρση
άρθρων του Συντάγµατος! Η Διάσκεψη των Προέδρων δεν δικαιούται να κάνει άρση άρθρων του Συντάγµατος! Εντάξει, κύριε
Πρόεδρε;
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Δεν µπορώ να κατανοήσω το ύψος της φωνής και τον τόνο. Είχατε, όµως, εκπρόσωπο στη Διάσκεψη των Προέδρων και σας είπα τι απεφασίσθη.
Άλλωστε, είστε πρώτος, αν παρασχεθεί δυνατότητα να κάνουµε
κι έναν γύρο από έναν Βουλευτή κάθε κόµµατος.
Παρακαλώ ο κ. Νικόλαος Δένδιας, ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας, να έρθει στο Βήµα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο περιορισµένος χρόνος µού επιβάλλει λακωνική διατύπωση. Θα ήθελα, όµως, για την τάξη του πράγµατος να
ξεκινήσω απαντώντας σε µια παρατήρηση περί νοµικής ανακρίβειας που µου εγένετο από την κυρία Πρόεδρο της Βουλής, όσον
αφορά την απόφανση επί του κατεπείγοντος.
Επί τη βάσει του Συντάγµατος στο άρθρο 76 παράγραφος 4
και του άρθρου 109 παράγραφος 2 του Κανονισµού της Βουλής,
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η απόφαση περί κατεπείγοντος, όπως ορθώς είπα, είναι απόφαση της επιτροπής ή των επιτροπών.
Βεβαίως, επειδή η Βουλή εν ολοµελεία, όσον αφορά τα interna
corporis, έχει αυτονοήτως την απόλυτη εξουσία, µπορεί να αποφασίζει επί οιουδήποτε θέλει. Αλλά το ορθόν ελέχθη και είναι
αυτό το οποίο είπα προηγουµένως.
Θα ήθελα, επίσης, να διαδηλώσω, κύριε Υπουργέ, κύριε Βούτση, την ευχαρίστησή µας για το γεγονός ότι ευθέως στην Ολοµέλεια της Βουλής αναδεχόσαστε επιτέλους αυτό το οποίο
αποτελεί συµβατική υποχρέωση την οποία ανέλαβε ο Πρωθυπουργός της χώρας στο Euro Summit στις Βρυξέλλες στις 12
Ιουλίου 2015, δηλαδή την ιδιοκτησία του προγράµµατος.
Θα παρακαλέσω δε όλους τους κυρίους συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ και αρχής γενοµένης από τον συνάδελφο εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ να αντιληφθούν αυτό το οποίο ελέχθη από τον κύριο
Υπουργό, αυτό το οποίο υπεγράφη από τον κύριο Πρωθυπουργό
και αυτό το οποίο αποτελεί πλέον τη δέσµευση της Κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ: Η ιδιοκτησία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
του προγράµµατος το οποίο εισάγετε προς ψήφιση.
Συνακόλουθα αυτής της ιδιοκτησίας του προγράµµατος που
εισάγετε προς ψήφιση και µας καλείτε να ψηφίσουµε κι εµείς,
σας παρακαλώ πάρα πολύ -διότι αυτό είναι ωφέλιµο και για τον
τόπο στο τέλος τέλος και την κοινωνία- να αφήσετε αυτά τα διθυραµβικά και επικριτικά και φιλιππικά κατά της Αντιπολίτευσης,
της προηγούµενης κυβέρνησης, η οποία είναι υπεύθυνη δήθεν
για το τραπεζικό σύστηµα, για το bank run κ.λπ..
Πέραν του ότι είναι παντελώς ανακριβή, δεν µπορείτε να κατηγορείτε κάποιον ο οποίος προέβλεψε τη ζηµιά την οποία θα
επιφέρατε για το γεγονός της πρόβλεψης. Δεν µπορείτε να το
κάνετε αυτό. Η κυβέρνηση Σαµαρά προέβλεψε αυτό το οποίο
επρόκειτο να συµβεί. Θέλετε να µη σας άρεσε το ύφος; Θέλετε
να µη σας άρεσε η διαδικασία; Να συµφωνήσουµε σε οτιδήποτε
από αυτά.
Όµως, η κυβέρνηση Σαµαρά προέβλεψε µε απόλυτη ακρίβεια
αυτό το οποίο θα συµβεί. Την κατηγορείτε εκ των υστέρων,
επειδή ορθώς προέβλεψε ως υπεύθυνη για το αποτέλεσµα που
εσείς µε τις ενέργειές σας επιφέρατε; Αυτά πλέον δεν έχουν καµµία σηµασία και καµµία έννοια.
Εκείνο δε το οποίο θα πρέπει να κάνουµε –και εµείς ως Αξιωµατική Αντιπολίτευση επιφυλασσόµεθα απολύτως επ’ αυτού και
θέλω να το καταστήσω ξεκάθαρο- είναι να αντιµετωπίσουµε τη
θεσµική εκτροπή που αποτελεί η επιστολή, την οποία η κυρία
Πρόεδρος της Βουλής απέστειλε στον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας και στον κύριο Πρωθυπουργό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό δεν είναι κάτι το οποίο
µπορεί να περάσει εύκολα. Σας παρακαλώ –και ιδιαίτερα παρακαλώ εσάς, τους Βουλευτές της κυβερνητικής πλειοψηφίας- να
διαβάσετε το κείµενο αυτής της επιστολής, διότι νοµίζω ότι αυτό
το κείµενο της επιστολής είναι πρωτοφανές για τα ελληνικά κοινοβουλευτικά –και κυβερνητικά, προφανώς- χρονικά. Είναι απίστευτο ο Πρόεδρος της Βουλής, ο οποίος είναι εκ του Συντάγµατος και του Κανονισµού ο αρµόδιος για τη λειτουργία και την
προστασία της λειτουργίας του κοινοβουλευτικού πολιτεύµατος,
να ζητά από τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας και τον Πρόεδρο της
Κυβέρνησης να οµολογήσει ή να διαδηλώσει προς ξένες κυβερνήσεις ότι εκβιαζόµενοι αποφασίζουµε, ότι εκβιαζόµενη αποφάσισε η Κυβέρνηση, κύριοι Υπουργοί.
Αυτά τα πράγµατα δεν µπορούν να γίνουν δεκτά. Φοβούµαι ότι
αλλοιώνουν πλήρως τον θεσµικό ρόλο όχι µόνο της κυρίας Προέδρου της Βουλής αλλά όλων ηµών. Τέτοιες καταγγελίες δεν
µπορούν να περάσουν χωρίς, όχι απλώς σχολιασµό, αλλά θεσµική απάντηση απέναντι στη θεσµική προσβολή, την οποία όλοι
εδώ υποστήκαµε.
Θα αναφερθώ τώρα δι’ ολίγων στο πολύ σηµαντικό νοµοθέτηµα, αφού παρακαλέσω τον Υπουργό κ. Τσακαλώτο να µη µεταβάλει το σύνηθες µειλίχιο και συζητητικό ύφος, το οποίο του
αρµόζει και νοµίζω ότι τον χαρακτηρίζει.
Ο καταγγελτικός λόγος, κύριε Υπουργέ, δεν σας πηγαίνει και
δεν βοηθά και την προσπάθεια όλων µας να στηρίξουµε τη χώρα
σε µια κατάσταση πραγµατικά εθνικής ανάγκης. Σε εµάς θα
βρείτε, στον βαθµό που µπορούµε και το θεσµικό µας καθήκον
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επιτρέπει, συνεργασία. Σας παρακαλώ, όµως, να µη συνεχίζετε
µε τον καταγγελτικό λόγο και να µην κατηγορείτε τη Νέα Δηµοκρατία για πράγµατα τα οποία απλώς προέβλεψε. Σας το λέω ως
φιλική παράκληση. Εσείς κρίνετε.
Θα αναφερθώ τώρα στο θέµα το οποίο σας αφορά, δηλαδή
στο θέµα της εγγύησης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατ’ αρχάς και η κυβέρνηση Καραµανλή το 2009 µε τον ν. 3746 και η κυβέρνηση Σαµαρά µε τον
ν. 4261/2014 είχαν λάβει συγκεκριµένα µέτρα και δηµιούργησαν
το Ταµείο Εγγύησης και τις Αρχές Εποπτείας. Δεν µας πιάνει
απαράσκευους η συγκεκριµένη οδηγία, η οποία είναι θετική στην
εισαγωγή της.
Θέλω να παρακαλέσω την Κυβέρνηση, εκτός από τη συγκεκριµένη οδηγία 2014/59, να εισάγει και την οδηγία 2014/49 που
αφορά στενά την προστασία των καταθέσεων, όχι επειδή οι οδηγίες µαγικά λύνουν τα προβλήµατα του τραπεζικού συστήµατος
–αυτό δεν συµβαίνει- αλλά επειδή δηµιουργούν εκείνο το θεσµικό πλαίσιο το οποίο θα επιτρέψει στον Έλληνα καταθέτη να
νιώσει καλύτερα µέσα σ’ αυτή τη δυσχερέστατη συγκυρία, να
νιώσει τη στοιχειώδη εξασφάλιση και από εκεί και πέρα να δούµε
πώς µπορούµε να ανακεφαλαιοποιήσουµε το τραπεζικό σύστηµα, απαραίτητο για την οικονοµία.
Θέλω να θυµίσω σε όσους συναδέλφους αρέσκονται σε «φιλιππικούς» εναντίον του τραπεζικού συστήµατος, ότι το τραπεζικό σύστηµα, ως έχει σήµερα, ανήκει στον ελληνικό λαό. Ο
ελληνικός λαός είναι κατά 62% µέτοχος του τραπεζικού συστήµατος της χώρας.
Εάν θέλετε, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Πλειοψηφίας, οτιδήποτε από το τραπεζικό σύστηµα, εσείς έχετε την
εξουσία να το ψηφίσετε και να το πράξετε. Δεν είναι κάτι άλλο
από εσάς. Εσείς είστε το τραπεζικό σύστηµα αυτής της χώρας.
Εσείς αποφασίζετε και εσείς έχετε την ευθύνη για όλα όσα πράττει το τραπεζικό σύστηµα της χώρας και ουδείς άλλος πλην
υµών.
Θα αναφερθώ στο θέµα του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας, για
τον οποίο έγινε πολύ µεγάλη φασαρία. Κατ’ αρχάς, πρέπει να πω
το εξής: Η επιτροπή Χαµηλοθώρη δεν δηµιουργήθηκε από την
κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας και πρέπει να πω ότι ο τότε
Υπουργός, προς τον οποίο παρεδόθη το πόρισµα, ο κ. Αθανασίου, είχε την εξής λεπτότητα και πρέπει να τον επαινέσουµε γι’
αυτό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, θα µπορούσα να έχω δύο λεπτά;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Συνεχίστε, κύριε
Δένδια.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Μπορούσε να εισαγάγει, το συγκεκριµένο πόρισµα της επιτροπής µε τη διαδικασία των κωδίκων, να
µη γίνει καµµία συζήτηση και να το περάσουµε εµείς µε την κυβερνητική µας πλειοψηφία σε µία ηµέρα, µε µια διαδικασία παρόµοια της σηµερινής. Δεν έκανε αυτό. Το εισήγαγε ως κανονικό
νοµοθέτηµα, για να συζητήσουµε κάθε άρθρο, κάθε αδυναµία.
Διότι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, άκουσα και τον Υπουργό
κ. Παρασκευόπουλο προηγουµένως να λέει ότι θα µπούµε σε µια
νέα διαδικασία να αλλάξουµε πάλι πράγµατα κ.λπ.. Δεν γίνεται
έτσι. Στις προηγµένες χώρες οι κώδικες δεν αλλάζουν κάθε τέσσερις, πέντε µέρες ή κάθε τέσσερις, πέντε µήνες. Στη Γαλλία η
επί της αρχής απόφανση είναι η αλλαγή του Κώδικα Πολιτικής
Δικονοµίας κάθε εκατόν πενήντα χρόνια! Όταν, λοιπόν, σήµερα
ψηφίζουµε έναν κώδικα, είναι δυνατόν και σοβαρό να τον αλλάξουµε πάλι σε τρεις µήνες;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Έχω δε να πω τα εξής τελειώνοντας και µη καταχρώµενος τον
χρόνο σας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπάρχουν πράγµατα που πρέπει να έχει υπ’ όψιν της η Κυβέρνηση στη δυσχερή συγκυρία που
βρίσκεται. Η πρώτη της υποχρέωση δεν είναι η ιδιοκτησία ενός
προγράµµατος προσαρµογής ή εκσυγχρονισµού, αλλά η κατάθεση ενός ελληνικού αναπτυξιακού προγράµµατος. Τα στοιχεία
για την κατάθεση ενός τέτοιου προγράµµατος υπάρχουν. Υπάρ-
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χουν τα νοµοθετήµατα για τα κόκκινα δάνεια στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Υπάρχουν τα νοµοθετήµατα για την αντιµετώπιση του
τεράστιου θέµατος, κύριε Υπουργέ, των στεγαστικών δανείων.
Υπάρχουν τα νοµοθετήµατα για το ΕΣΠΑ, για το οποίο δεν έχουν
βγει οι εκτελεστικές πράξεις και οδηγούν στην απορρόφηση 25
δισεκατοµµυρίων ευρώ. Στο σηµείο αυτό κάνω µια παρένθεση.
Είχαµε πετύχει 4,5 δισεκατοµµύρια εµπροσθοβαρώς και από
αυτά µέχρι σήµερα δεν έχει απορροφηθεί ούτε 1 ευρώ!
Επίσης, υπάρχουν τα νοµοθετήµατα για τα logistics, για τη συνολική ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας, τα οποία πρέπει η
Κυβέρνηση να τα αξιοποιήσει σε ένα αναπτυξιακό σχέδιο για την
πατρίδα και επί τη βάσει αυτών να πορευθεί, προσαρµόζοντάς
το στις ανάγκες συµπόρευσης µε τους δανειστές της χώρας.
Αυτό που πράττει σήµερα η Κυβέρνηση, επί έξι µήνες να έχει
οδηγήσει τη χώρα και την οικονοµία σε πλήρη απραξία και το
µόνο, το οποίο να παριστάνει είναι ότι πιεζόµενη και µόνο νοµοθετεί, δεν οδηγεί σε κάτι το οποίο είναι απαραίτητο για την πατρίδα, τον λαό και την αντιµετώπιση της ανεργίας. Αυτό είναι η
επίτευξη του µεγάλου στόχου της πρωτογενούς οικονοµικής
ανάπτυξης.
Δεν έχουµε άλλον δρόµο, κυρίες και κύριοι. Και σας παρακαλώ
θερµά, παρά τη δυσχερή συγκυρία, να αντιληφθείτε ότι το εθνικό
και πατριωτικό συµφέρον και καθήκον όλων µας υπερβαίνει τις
δυσκολίες της συγκυρίας. Και υπάρχει ευρύς χώρος συναίνεσης,
όταν ξεφύγουµε από τη µυωπία του άµεσου και πρόδηλου κοµµατικού συµφέροντος και πάµε προς µια ευρύτερη αντιµετώπιση. Αυτό είναι απολύτως εφικτό. Είναι απολύτως εφικτό επί τη
βάσει της νέας αυτογνωσίας, την οποία αποκτήσατε, επώδυνα
για τον τόπο τις τελευταίες µέρες.
Ας ελπίσουµε ότι αυτή η αυτογνωσία την οποία αποκτήσατε
θα µπορέσει να αποτελέσει τη βάση για να χτίσουµε µαζί –µε τη
βοήθειά µας, αν θέλετε, την οποία µέχρι τώρα σε µεγάλο βαθµό
αρνείστε- µια νέα πρόταση µε την οποία η πατρίδα θα βγει από
την κρίση και θα πάει µπροστά.
Δεν είναι η µοίρα της Ελλάδας να είναι ο διαρκής επαίτης της
Ευρώπης και των οποιωνδήποτε θεσµών. Θα µπορούσαµε να είµαστε µια πλούσια, ανεπτυγµένη χώρα, η οποία να αποτελεί πρότυπο για τους άλλους. Θα σας παρακαλέσω αυτό να αποτελέσει
και το πρότυπο της κοινής µας προσπάθειας για το µέλλον.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ευχαριστούµε τον
κ. Δένδια.
Τον λόγο έχει ο κ. Νικόλαος Μιχαλολιάκος…
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε
Πρόεδρε, επιτρέψτε µου να πω κάτι για ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κύριε Πρόεδρε, µια
στιγµή για να πει κάτι για ένα λεπτό ο κύριος Υπουργός.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε
Δένδια, έχετε δίκιο και για την οδηγία 2014/49, εκτός από την
2014/59. Δεσµεύοµαι προσωπικά να τη φέρω όσο πιο γρήγορα
γίνεται. Είναι και αυτή εξίσου σηµαντική. Απλώς είχαµε πρώτα τη
δέσµευση να κάνουµε την οδηγία 2014/59 και µετά την 2014/49.
Όµως, δεσµεύοµαι, όπως είπατε, ότι θα πρέπει να έρθει και αυτή
όσο πιο γρήγορα γίνεται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ωραία, θα έρθει
σύντοµα, κύριε Υπουργέ.
Τον λόγο έχει ο Πρόεδρος της Χρυσής Αυγής κ. Νικόλαος Μιχαλολιάκος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ (Γενικός Γραµµατέας του Λαϊκού Συνδέσµου – Χρυσή Αυγή): Ευχαριστώ.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το 1979 σε αυτήν
εδώ ακριβώς την Αίθουσα γινόταν µια συζήτηση. Στη διάρκεια
αυτής της συζητήσεως η τότε αξιωµατική αντιπολίτευση, το
ΠΑΣΟΚ, είχε αποχωρήσει. Αντικείµενο της συζητήσεως ήταν η
ένταξη της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τότε, ο Πρόεδρος
του ΠΑΣΟΚ είχε καταγγείλει ότι µε την ένταξη της Ελλάδος στην
Ευρωπαϊκή Ένωση η χώρα µας θα χάσει την εθνική της ανεξαρτησία. Μάλιστα, είχε αποχωρήσει από την Αίθουσα και από τη
συζήτηση.
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Σήµερα, πολλά χρόνια αργότερα, συζητώντας για τα µνηµόνια,
µε την εκχώρηση της εθνικής κυριαρχίας δεδοµένη, βλέπουµε
ότι είχε δίκιο τότε το ΠΑΣΟΚ, ασχέτως και αν στη συνέχεια ως
κυβέρνηση ξέχασε το σύνθηµα «ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο» και ακολούθησε µία άλλη πολιτική.
Είναι προφανές ότι η σηµερινή συζήτηση –και µάλιστα µε το
χαρακτήρα του κατεπείγοντος- είναι προαπαιτούµενο προκειµένου να προχωρήσουµε σε ένα νέο µνηµόνιο, το «για πρώτη φορά
αριστερό µνηµόνιο», µέσα στο οποίο θα προβλέπονται και πλειστηριασµοί της πρώτης κατοικίας.
Βεβαίως, είχε αναγγελθεί ότι άλλο θα είναι το αντικείµενο της
σηµερινής συζητήσεως, το µέγα ζήτηµα των αγροτών και της φορολογίας τους. Σύµφωνα µε το non paper που δόθηκε στα κόµµατα, η συζήτηση αυτή αναβλήθηκε για τις αρχές Αυγούστου.
Μήπως έχουµε να κάνουµε µε µία µεθόδευση µε Θερινά Τµήµατα
και κατ’ επιλογήν Βουλευτές, οι οποίοι θα περάσουν τα νοµοσχέδια, αυτά που είναι προαπαιτούµενα για το µνηµόνιο, µε τα οποία
θα εξοντώνεται κυριολεκτικά ο αγροτικός κόσµος της χώρας;
Το 1981, όταν η χώρα εισήλθε στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική
Κοινότητα, είχαµε σχεδόν 100% αυτάρκεια σε τρόφιµα και σε βασικά είδη παραγωγής. Είχαµε πρωτογενή παραγωγή, είχαµε βιοτεχνία, είχαµε βιοµηχανία. Όλα αυτά µέσα στα τριάντα πέντε
χρόνια εξαφανίστηκαν και η χώρα έγινε µία δευτερογενής παραγωγική στον τοµέα της οικονοµίας χώρα, ευρισκόµενη στο έλεος
των µεσαζόντων. Ξεριζώσαµε τα καπνά και κάνουµε εισαγωγή
καπνών από την Ολλανδία. Μήπως έχουν καπνοχώραφα στην Ολλανδία και δεν το ξέρουµε ή τα παίρνουν για µία δεκάρα από κάποιες αποικίες; Το ίδιο συµβαίνει και µε πολλά άλλα αγροτικά
προϊόντα.
Μέσα στον Αύγουστο, λοιπόν, µία χώρα, η οποία επί τρεις χιλιάδες χρόνια ήταν κυρίως αγροτική και κτηνοτροφική, θα αλλάξει τελείως χαρακτήρα. Μέσα στο µήνα Αύγουστο, τον καταραµένο µήνα Αύγουστο. Γιατί Αύγουστο; Μήπως γιατί «κάθε Αύγουστο δεν υπάρχουν ειδήσεις», όπως λένε οι δηµοσιογράφοι;
Τυχαίο είναι ότι Αύγουστο είχαµε και την καταστροφή στη Μικρά
Ασία, Αύγουστο είχαµε και τον «Αττίλα 2»; Συµπτώσεις της ιστορίας.
Κάποιοι αποφάσισαν κατ’ επιταγήν κάποιων διεθνών δανειστών –εγώ θα τους αποκαλέσω τοκογλύφους- την αλλαγή της
φυσιογνωµίας της χώρας µας χωρίς κανέναν εθνικό σκοπό,
χωρίς καµµία προοπτική χειροπιαστή για το που βαδίζει οικονοµικά η χώρα.
Είχαµε όµως και παρασκήνιο σε όλη αυτήν την ιστορία, παρασκήνιο έντονο. Στο έγγραφο το οποίο διένειµε η Πρόεδρος της
Βουλής προηγουµένως, είπε ότι γίνεται η όλη διαδικασία υπό καθεστώς εκβιασµού. Διαµαρτυρήθηκαν εδώ αρκετοί. Μα, το είπε
ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη την οποία έδωσε στην
Εθνική Ραδιοφωνία και Τηλεόραση ότι υπέστη έναν εκβιασµό,
αναφερόµενος στη διαπραγµάτευση που είχε επί δεκαεπτά ώρες
µε τη Καγκελάριο της Γερµανίας Άγκελα Μέρκελ.
Και πάνω σε αυτό το σηµείο –θέλω να σας θυµίσω, από τα παρασκήνια που δεν διαψεύστηκαν- κάπου στα ξηµερώµατα παρενέβη ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, ένα όχι τυχαίο
πρόσωπο, ο Πολωνός πολιτικός Ντόναλντ Τουσκ, ο οποίος είναι
γνωστό ότι είναι άνθρωπος των Αµερικανών.
Διότι τα δύο κράτη στα οποία βασίζεται η αµερικανική παρέµβαση και πατρωνία, αν θέλετε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η
Πολωνία και η Αγγλία.
Τον θυµάστε τον Ντόναλντ Τουσκ; Είναι αυτός που στην προηγούµενη Σύνοδο Κορυφής, απευθυνόµενος προς την Ελλάδα,
είχε πει «έχουµε εις βάρος µας ότι συζητούµε µε τους εχθρούς
της Ευρώπης». Ποιοι ήταν οι εχθροί της Ευρώπης µε τους οποίους συζητούσαν; Η Ρωσία. Αυτό το θεωρούσε ο Ντόναλντ Τουσκ,
ο οποίος υπηρετεί την αµερικανική και την πολωνική οπωσδήποτε πολιτική, σαν ένα δείγµα κακής συµπεριφοράς της Ελλάδος.
Παρενέβη, λοιπόν, ο Ντόναλντ Τουσκ και είπε, απευθυνόµενος
στην Άγκελα Μέρκελ και τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας κ.
Αλέξη Τσίπρα, ότι απ’ αυτήν εδώ την Αίθουσα πρέπει να βγείτε
µε συµφωνία. Ποιος είναι, επιτέλους, αυτός ο Πολωνός ο οποίος
µπορεί να επιβάλει στη δήθεν ηγεµονεύουσα στην Ευρώπη Γερ-
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µανία -γιατί αυτό είναι ένα µεγάλο ψέµα- την επιβολή µιας συµφωνίας; Είναι ο άνθρωπος των Αµερικανών. Και καθόλου τυχαίο
δεν είναι ότι στη συνέχεια βγήκε ο Αντιπρόεδρος της Κυβερνήσεως, ο κ. Δραγασάκης, και είπε το δεύτερο «ευχαριστούµε τους
Αµερικάνους», µετά το «ευχαριστούµε τους Αµερικάνους» του
Κωνσταντίνου Σηµίτη τη νύχτα των Ιµίων.
Είπε κι άλλα, όµως, ο Ντόναλντ Τουσκ σε συνέντευξή του στο
γνωστό και έγκυρο περιοδικό «ECONOMIST». Συγκεκριµένα, ανέφερε: «Είπα στον Έλληνα Πρωθυπουργό» -αυτά είναι τα λόγια
του- «και τη Γερµανίδα Καγκελάριο ότι εάν τελειώσουν οι διαπραγµατεύσεις χωρίς αποτέλεσµα, είµαι έτοιµος να πω δηµόσια
ότι η Ευρώπη είναι κοντά στην καταστροφή για 2,5 δισεκατοµµύρια ευρώ».
Το ακούσατε καλά αυτό το οποίο είπε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές; Δεν είπε ότι θα είναι στην καταστροφή η Ελλάδα. Θα
είναι στην καταστροφή η Ευρώπη. Γιατί µια ασύντακτη, µια άτακτη χρεοκοπία µέσα στη Ζώνη του ευρώ, δεν θα χτυπούσε µόνο
την Ελλάδα. Θα διέλυε τα χρηµατιστήρια όλου του κόσµου. Θα
υπήρχαν οι ζηµίες πολλών, εκατοντάδων δισεκατοµµυρίων ευρώ.
Ίσως και τρισεκατοµµύρια να έφτανε η ζηµία, εάν γινόταν αυτό
το πράγµα.
Και αυτό ήταν ένα µεγάλο όπλο στα χέρια του Έλληνα Πρωθυπουργού, όπως και του προηγούµενου Πρωθυπουργού και
του προ-προηγούµενου αλλά κανείς δεν το χρησιµοποίησε, γιατί
κανείς δεν θέλησε να χτυπήσει «τη γροθιά στο µαχαίρι» και να
τα βάλει µε το διεθνές καπιταλιστικό κατεστηµένο. Και έτσι, θυσιάζουν µια ολόκληρη χώρα προς χάριν του µνηµονίου, χωρίς να
ρισκάρουν.
Ζητάτε µε αυτά τα προαπαιτούµενα τα οποία µας καλείτε να
ψηφίσουµε, να δροµολογηθεί µια συµφωνία, η οποία θα κοστίσει
στον ελληνικό λαό -θα πρόκειται για µια φοροεπιδροµή- για άλλους 12, για άλλους 15 δισεκατοµµύρια. Πού θα βρεθούν αυτά
τα δισεκατοµµύρια; Εδώ έχω δηµοσίευµα σηµερινής εφηµερίδας. Κανένας δεν πληρώνει κανέναν. Ξέρετε πόσες είναι οι ληξιπρόθεσµες οφειλές τον µήνα Ιούνιο προς το δηµόσιο, σε τι ύψος
είναι; Είναι 78,367 δισεκατοµµύρια ευρώ. Κι ένας λαός ο οποίος
δεν µπορεί, ήδη χρωστάει 78 δισεκατοµµύρια ευρώ, θα µπορέσει, πιστεύετε, µέσα στον επόµενο χρόνο, µέσα στα επόµενα
δύο-τρία χρόνια να πληρώσει τα 14;
Εδώ, όµως, τίθεται το εξής ζήτηµα: Τι θα γίνει στη περίπτωση
που το νέο αυτό αριστερό µνηµόνιο των 12 ή 15 δισεκατοµµυρίων αποτύχει; Υπογράψαµε µια συµφωνία. Μια συµφωνία έχει
δύο µέρη. Εάν ο ένας δεν τηρήσει τους όρους, τότε θα γίνει κάτι
άλλο. Πετάχτηκε, νοµίζετε, στον κάλαθο των αχρήστων το σχέδιο
Grexit του Σόιµπλε; Όχι, αρχειοθετηµένο είναι στις Βρυξέλες και
περιµένει.
Και επειδή πολλοί, µε συντριβή και µε συµπόνια, απευθύνθηκαν στο λαό, αναφερόµενοι στις ουρές στα ΑΤΜ, θα καταγγείλω
-το έκανα και την προηγούµενη φορά- την πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Αυτό που έκανε ήταν παράνοµο, ήταν
µια οικονοµική δολοφονία, ένας εκβιασµός του ελληνικού λαού.
Από τη στιγµή που η Ελλάς έκανε εθνικό της νόµισµα το ευρώ
και εθνική της τράπεζα, κατά κάποιο τρόπο, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, δεν έχει δικαίωµα να διακόψει τη ρευστότητα
στην Ελλάδα, παρά µόνο σε µια περίπτωση: αν συνέλθει το διοικητικό της συµβούλιο και αποφασίσει µε πλειοψηφία των 2/3 ότι
πρέπει να διακόψει τη ρευστότητα. Αυτό δεν έγινε ποτέ και η ελληνική Κυβέρνηση δεν το κατήγγειλε ποτέ.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήµουν άδικος αν χρέωνα αυτήν την κατάσταση αποκλειστικά στο ΣΥΡΙΖΑ
και στους πέντε µήνες. Υπήρχε µια παλινδρόµηση. Προσωπικώς
-άποψή µου είναι- πιστεύω ότι βρισκόταν στο µεταίχµιο τού να
αποφασίσει µια αδιαπραγµάτευτη εθνική πολιτική, που θα σήµαινε ίσως και ρήξη, ή το ενδεχόµενο της ρήξης και κάποιο συµβιβασµό. Τελικά, επέλεξε το συµβιβασµό. Αλλά, σίγουρα παρέλαβε χάος. Παρέλαβε το χρέος των 320 δισεκατοµµυρίων ευρώ,
το οποίο είναι ένας βρόγχος στο λαιµό της Ελλάδος, από τον
οποίο δεν πρόκειται να γλιτώσει, όσα µνηµόνια και να υπογράψει.
Ό,τι και να γίνει, αν δεν λυθεί το πρόβληµα του χρέους, δεν υπάρχει περίπτωση.
Χαιρετίζω τις πρωτοβουλίες, οι οποίες αναφέρονται στον Τύπο
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για αναζήτηση πόρων από αυτούς που έκλεψαν τον ελληνικό
λαό. Μη ζητάτε από το φτωχό Έλληνα να πληρώνει µε 23% το
κιλό τα µακαρόνια, όταν άλλοι καρπώθηκαν εκατοντάδες δισεκατοµµύρια ευρώ, φτιάχνοντας δρόµους µε πενταπλάσιο κόστος
από ό,τι είχαν στην Ευρώπη και πολλά άλλα τα οποία έχουν συµβεί.
Δεν ανήκει, λοιπόν, η ευθύνη στο ΣΥΡΙΖΑ αποκλειστικά. Ανήκει
ασφαλώς στα πέντε χρόνια του µνηµονίου. Όταν το 2010 -πριν
µπούµε στο µνηµόνιο- υπήρχαν καταθέσεις στις ελληνικές τράπεζες 237 δισεκατοµµύρια ευρώ, τότε κανείς δεν σκέφτηκε τον
ελληνικό λαό και µια επίκληση, αν θέλετε, στον πατριωτισµό του,
προκειµένου να σωθεί και να υπάρξει µια εθνική οικονοµία. Και
βεβαίως, στο µακρύτερο ορίζοντα υπάρχουν τα σαράντα χρόνια
της Μεταπολίτευσης και η περίοδος των επιδοτήσεων από την
Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα.
Εδώ, δεν πρέπει να χαϊδεύουµε αφτιά, να γινόµαστε αρεστοί.
Κατεστράφη η ελληνική οικονοµία συστηµατικά και µε συνένοχο
σε µεγάλο βαθµό ένα µεγάλο µέρος του ελληνικού λαού, που
ανέµελα έβλεπε να γίνονται όλα αυτά γύρω του και δεν έκανε τίποτα. Κατέστρεφαν σοδιές, ξερίζωναν δένδρα, χαλούσαν κτηνοτροφικές µονάδες και η Ευρώπη πλήρωνε. Και έχουµε φθάσει
στο σηµείο αυτήν τη στιγµή να έχει περισσότερη αγροτική παραγωγή η Γερµανία, χώρες όπως η Ολλανδία, χώρες της Βορείου Ευρώπης και να µην έχουµε εµείς, να έχει καταστραφεί
αυτό που υπήρξε η ζωογόνος δύναµις του ελληνισµού για χιλιάδες χρόνια.
Δεν υπάρχει άλλη λύση, λοιπόν. Όταν κατέστρεφαν παραγωγές στις χωµατερές και έπαιρναν τις επιδοτήσεις, τις οποίες
έτρωγαν στα µπαρ των επαρχιακών οδών οι διάφοροι µεγαλοτσιφλικάδες ή και µικροτσιφλικάδες, όλα αυτά κάποτε θα πληρωνόντουσαν. Και ήλθε η ώρα της πληρωµής. Αλλά οι κουτόφραγκοι που µας τα έδιναν, δεν µας τα έδιναν τσάµπα. Μας περίµεναν στη γωνία και φθάσαµε στη γωνία. Είναι τα µνηµόνια,
είναι η ολοκληρωτική καταστροφή της εθνικής µας οικονοµίας.
Μια είναι η λύση. Καταγγελία των µνηµονίων. Και ένας είναι ο
δρόµος για να ξαναζήσει ο Ελληνισµός υπερήφανος και ελεύθερος: επιστροφή στην εθνική παραγωγή.
Εµείς, ως Χρυσή Αυγή, αρνούµαστε να υπακούσουµε στα εκβιαστικά διλήµµατα αυτών των νοµοθετηµάτων µε τα προαπαιτούµενα και γι’ αυτό θα καταψηφίσουµε και τη σηµερινή νοµοθετική πρωτοβουλία, λέγοντας «όχι» στο µνηµόνιο, επιστροφή
στην εθνική κυριαρχία, επιστροφή στην εθνική παραγωγή.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ευχαριστούµε,
κύριε Πρόεδρε.
Τον λόγο έχει ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Κουτσούµπας.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ (Γενικός Γραµµατέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας):
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, και τα σηµερινά µέτρα που φέρνει
η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και αυτά της προηγούµενης εβδοµάδας, τα προαπαιτούµενα, είναι µόνο η προκαταβολή για να αρχίσουν οι πραγµατικές διαπραγµατεύσεις για τη συµφωνία µετά
τις 20 Αυγούστου. Αυτά δεν είναι σε καµµία περίπτωση το σύνολο των µέτρων. Εποµένως και η όποια σύγκριση µε το αρχικό
πακέτο Γιούνκερ είναι παραπλανητική.
Ανάλογο είναι το πρόβληµα της αναδιάρθρωσης του χρέους.
Πρόκειται για τις ίδιες ή παρόµοιες δεσµεύσεις µε το 2012. Συνολικά το κρατικό χρέος θα αυξηθεί, παρά τη βελτίωση κάποιων
όρων αποπληρωµής του. Μιλάµε, δηλαδή, για νέα χρέη για να
αποπληρώνονται τα προηγούµενα. Πρόκειται για «Λερναία
Ύδρα». Οι όροι εξυπηρέτησης του χρέους αλλάζουν, απλά γιατί
δεν µπορούν να υλοποιηθούν ως έχουν.
Το νέο δηµοσιονοµικό πρόγραµµα δεν είναι ηπιότερο, όπως
κάποιοι κυβερνητικοί λένε. Όλα τα προγράµµατα είχαν πιο χαµηλούς στόχους στην αρχή και κλιµάκωναν στη συνέχεια. Ό,τι
δεν πετύχει η Κυβέρνηση µια χρονιά δεν χάνεται αλλά επιβαρύνει
τα επόµενα χρόνια µε απαίτηση µεγαλύτερων πλεονασµάτων
που πρέπει να καλυφθούν.
Κύριοι και κυρίες της Κυβέρνησης, πριν το δηµοψήφισµα αλλά
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και µετά απ’ αυτό, εξακολουθείτε να διαβεβαιώνετε τη λαϊκή οικογένεια ότι δεν θα γίνει «κούρεµα» καταθέσεων. Το επιχείρηµά
σας είναι ότι η κοινοτική χρηµατοδότηση θα στηρίξει τις εγχώριες τράπεζες µετά τη συµφωνία.
Μακάρι να ήταν έτσι και τόσο απλά τα πράγµατα. Πάλι, όµως,
δεν λέτε την αλήθεια. Συνεχίζετε τα ψέµατα. Το νοµοσχέδιο, επιβάλλει την υποχρεωτική συµµετοχή των ιδιωτών στη διάσωση
µιας τράπεζας πριν την παροχή κρατικής ή κοινοτικής βοήθειας.
Τι σηµαίνει αυτό; Σηµαίνει ότι όχι µόνο οι µέτοχοι των τραπεζών
αλλά και οι καταθέτες υποχρεώνονται να καλύψουν έως 8% των
συνολικών υποχρεώσεων, πριν προβεί σε κεφαλαιακή ενίσχυση
των τραπεζών το κράτος. Είναι, λοιπόν, σίγουρα διασφαλισµένοι
οι µικροκαταθέτες κάτω των 100.000 ευρώ; Όχι, λέµε εµείς, δεν
είναι, γιατί το ύψος του ποσού κάλυψης καθορίζεται κάθε φορά
µε νοµοθετική ρύθµιση ανάλογα µε την κατάσταση.
Μπορεί το αρµόδιο Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων, το ΤΕΚΕ, να καλύψει σήµερα τα ποσά των µικρών καταθέσεων; Μπορείτε να το βεβαιώσετε σήµερα µε πραγµατικά
στοιχεία; Σας ρωτάµε για δεύτερη φορά για το συγκεκριµένο. Αν
τα πράγµατα είναι όπως βεβαιώνετε, γιατί παραµένουν τα περιοριστικά µέτρα για τις προθεσµιακές καταθέσεις;
Επίσης, δεν απαντάτε µε σαφήνεια και καθαρά τι θα γίνει µε
τις καταθέσεις των ΟΤΑ, των νοσοκοµείων, των πανεπιστηµίων,
των ασφαλιστικών ταµείων για τις οποίες έχει επιβαρυνθεί ο ελληνικός λαός. Κρύβετε ότι θα εξανεµιστούν οι κρατικές µετοχές
που χρυσοπλήρωσαν οι φορολογούµενοι, τα λαϊκά στρώµατα.
Βέβαια, σε κάθε περίπτωση εµείς λέµε ότι οι κρατικές τράπεζες
στον καπιταλισµό δεν αποτελούν λαϊκή περιουσία. Δεν απαντάτε,
όµως, σε ποια χέρια θα βρεθούν τα «κόκκινα» δάνεια των λαϊκών
στρωµάτων µετά την προβλεπόµενη εξυγίανση των εγχώριων
τραπεζών. Θα αποδειχθεί για µία ακόµα φορά ότι οι διαβεβαιώσεις σας είναι χωρίς αντίκρισµα.
Δεν λέτε την αλήθεια. Σηκώνετε υποκριτικά τη σηµαία της διαφθοράς αλλά δεν προβλέπετε κανένα συγκεκριµένο µέτρο γι’ αυτούς που πρωταγωνίστησαν στην προκλητική φυγή κεφαλαίων
στο εξωτερικό, την ώρα που ετοιµάζεται µια νέα αφαίµαξη της
λαϊκής οικογένειας. Υποκλίνεστε στην αιτία που γεννά τη διαφθορά, δηλαδή στο κυνήγι του κέρδους, στον ανταγωνισµό των
οµίλων. Διατηρείτε τις προκλητικές φοροαπαλλαγές των εφοπλιστών και τελικά ποιον νοµίζετε ότι κοροϊδεύετε;
Τολµάτε να µιλάτε για πάταξη της διαφθοράς, εσείς που οδηγείτε τη λαική οικογένεια να χάνει το σπίτι της για ένα κοµµάτι
ψωµί.
Εσείς που αφήνετε απροστάτευτα όλα τα περιουσιακά στοιχεία των οφειλετών, µισθωτών και αυτοαπασχολουµένων. Εσείς
που προωθείτε τις νέες, ακόµα πιο αντιλαϊκές ρυθµίσεις, µε βάση
την εµπορική και όχι την αντικειµενική αξία των ακινήτων και ανοίγετε το δρόµο να βρεθούν στα χέρια µιας χούφτας οµίλων χιλιάδες λαϊκές κατοικίες. Εσείς που στο πρόσωπό σας αρχίζει –παρ’
ότι είστε στην αρχή ακόµη, για ένα εξάµηνο µιλάµε άλλωστε- να
αντανακλάται πλέον η σαπίλα της καπιταλιστικής βαρβαρότητας,
αυτή που αντανακλόταν µέχρι τώρα στους προηγούµενους.
Μιλάτε για εκσυγχρονισµό του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας.
Ο νέος Κώδικας Πολιτικής Δικονοµίας κάθε άλλο παρά αθώος
είναι, όπως προσπαθούν ορισµένοι οµιλητές σήµερα να τον παρουσιάσουν από το πρωί και στις επιτροπές. Οι αλλαγές που
προωθούνται σχετίζονται και µε τις κατασχέσεις και µε τους πλειστηριασµούς της λαϊκής κατοικίας. Ευνοούν ποικιλοτρόπως τις
τράπεζες και το κεφάλαιο. Δεν αφορούν στενά τη δικαιοσύνη
αλλά έχουν άµεσες και δυσµενείς επιπτώσεις στη ζωή της εργατικής, της λαϊκής οικογένειας.
Ο Κώδικας της Πολιτικής Δικονοµίας, ρυθµίζει τη διαδικασία
της πολιτικής δίκης. Δηλαδή, περιλαµβάνει τις ρυθµίσεις για τη
διεξαγωγή των δικών που αφορούν τις διαφορές µεταξύ ιδιωτών.
Σήµερα, εκείνο το εκτρωµατικό νοµοσχέδιο που έπρεπε άµεσα
να αποσυρθεί, όπως έλεγε η τότε ανακοίνωση του τµήµατος δικαιοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ στις 5 του Δεκέµβρη του 2014, µετατράπηκε ως διά µαγείας σε ένα ακόµα µέτρο κοινωνικής δικαιοσύνης. Αυτό και αν είναι κωλοτούµπα!
Και εδώ που τα λέµε, πόσο καιρό ακόµα θα ισχυρίζεστε ότι δεν
γνωρίζετε καµµιά εναλλακτική πρόταση, κύριοι της Κυβέρνησης;
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Δεν βαρεθήκατε την καραµέλα ότι ο λαός έχει να διαλέξει ανάµεσα σε ένα τερατώδες µνηµόνιο που υπογράψατε και στο σχέδιο Σόιµπλε, δηλαδή στην καπιταλιστική Ελλάδα της δραχµής;
Βέβαια, το βολικό παραµύθι του Αριστερού νέου Πρωθυπουργού που αφού διαπραγµατεύτηκε σκληρά, έπεσε θύµα του γερµανικού εκβιασµού και τώρα θα αναγκαστεί ο καηµένος να
εφαρµόσει µια σκληρή αντιλαϊκή πολιτική µε την οποία δεν συµφωνεί κιόλας, εξυπηρετεί πολύ καλά και την άρχουσα τάξη και
τους Ευρωπαίους εταίρους σας και τις πολιτικές επιδιώξεις και
φιλοδοξίες σας.
Δεν απαντάτε, όµως, στα συγκεκριµένα αµείλικτα ερωτήµατα.
Αγνοούσατε τους στόχους, τη λειτουργία, τις συµφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Δεν διαβάσατε τις δηµόσιες δηλώσεις προεκλογικά και µετεκλογικά του τέως Υπουργού σας, του κ. Βαρουφάκη, του δικού σας asset, όπως τον ονόµαζε ο κ. Τσίπρας, για
τη δυνατότητα πίεσης από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα;
Δεν σας ενηµέρωσε κανένας για το τελεσίγραφο του Ντάισελµπλουµ τότε στις 30 του Γενάρη, «µνηµόνιο ή κλειστές τράπεζες»;
Σοβαρολογείτε;
Τι κάνατε αλήθεια για να αντιµετωπίσετε τους εκβιαστές, όπως
τους λέτε, όλους αυτούς τους έξι µήνες; Ποια ήταν η προετοιµασία σας µπροστά στη συνεχή φυγή καταθέσεων και ενώ σας
ήταν γνωστή η δυνατότητα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
να «κουρέψει» τις εγγυήσεις των εγχώριων τραπεζών, να µειώσει
την άντληση ρευστότητας από τον ELA, να ζητήσει πίσω τα δάνειά της;
Δυστυχώς για εσάς, απαντάει η ίδια η ζωή για τη στάση σας
και αποκαλύπτει το µύθο της σκληρής διαπραγµάτευσης. Δεν
αφορούσε τα λαϊκά συµφέροντα. Ήταν διαπραγµάτευση στο
στρατόπεδο του εχθρού, για να το πούµε έτσι, για τα διαφορετικά συµφέροντα ιµπεριαλιστικών κέντρων, µονοπωλιακών οµίλων.
Ιδιαίτερα αυτές τις µέρες, αυτές τις ώρες που η Κυβέρνηση
αλλά και τα υπόλοιπα κόµµατα συζητούν για το πως και ποιος θα
υλοποιήσει, πως και ποιος θα εφαρµόσει την αντιλαϊκή συµφωνία, το νέο µνηµόνιο, το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας, ανοίγει
πλατιά τη συζήτηση πρώτα από όλα µέσα στο λαό, στην εργατική
τάξη για το πως θα αντιπαλέψουµε αυτήν τη συµφωνία, από
τώρα, που χρεοκοπεί το λαό µας, πως θα ανοίξουµε το δρόµο
για να απαλλαγούµε οριστικά από όλες τις αντιλαϊκές συµφωνίες
και τα µνηµόνια, πως θα απαλλαγούµε από τους πραγµατικούς
υπεύθυνους, από την εξουσία του κεφαλαίου και τις ενώσεις του.
Ιδιαίτερα αυτές τις µέρες που η Κυβέρνηση και τα υπόλοιπα
κόµµατα ψηφίζουν στη Βουλή τα προαπαιτούµενα, τους εφαρµοστικούς νόµους µε τα µέτρα «φωτιά», εµείς δίνουµε τη µάχη,
ο λαός µας να απορρίψει τον εκβιασµό των ενώσεων των καπιταλιστών -γιατί τέτοιες είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα, το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο-, να απορρίψει τον εκβιασµό της Κυβέρνησης «µνηµόνιο ή έξοδος από το
ευρώ και κρατική χρεοκοπία», να απορρίψει τη θεωρία ότι είναι
µονόδροµος όλα αυτά, ότι δεν υπάρχει εναλλακτική λύση παρά
µόνο η υπεράσπιση µε κάθε τίµηµα, µε κάθε θυσία του καπιταλιστικού δρόµου.
Αυτός ο εκβιασµός τέθηκε πολλές φορές τα προηγούµενα
χρόνια και µε το πρώτο µνηµόνιο του Γιώργου Παπανδρέου και
µε το δεύτερο των Σαµαρά-Βενιζέλου και µε το τρίτο -και φαρµακερό- του κ. Τσίπρα, το οποίο είναι χειρότερο γιατί προστίθεται και στα δύο προηγούµενα.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, δεν θα κουραστούµε να επαναλαµβάνουµε και από αυτό το Βήµα ότι το λεγόµενο ελληνικό ζήτηµα, αποτελεί πεδίο που εκδηλώνονται οι αντιθέσεις Ηνωµένων
Πολιτειών, Αµερικής και Γερµανίας για την ηγεµονία στην Ευρώπη, καθώς και οι αντιθέσεις Γερµανίας-Γαλλίας, για την επόµενη µέρα αυτών των χωρών και των υπολοίπων στην Ευρωζώνη.
Σε αυτές τις αντιθέσεις εµπλέκονται τµήµατα του εγχώριου κεφαλαίου και εφοπλιστές και βιοµήχανοι και τραπεζίτες. Οι εξελίξεις στο αστικό πολιτικό σύστηµα αντανακλούν και αποτυπώνουν
όλο αυτό το σύνθετο κουβάρι των αντιθέσεων.
Σηµαντικό στοιχείο αυτών των διεργασιών, είναι και η διαίρεση
του ΣΥΡΙΖΑ ανάµεσα στους σηµαιοφόρους του ευρώ και τους
σηµαιοφόρους της δραχµής. Παρά τις προνοµιακές σχέσεις
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τους µε διαφορετικά τµήµατα του κεφαλαίου και οι δύο αυτές
πλευρές υποκλίνονται στην εξουσία των µονοπωλίων. Η σοσιαλδηµοκρατική ηγεσία της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην εξαπάτηση του λαού µας µε το εµπόριο
κάλπικης ελπίδας και γι’ αυτό στηρίζονται σήµερα από το σύνολο
σχεδόν της αστικής τάξης.
Σε αυτό το αλισβερίσι εντάσσεται ακόµα και η διαδικασία χορήγησης τηλεοπτικών αδειών και όλα όσα ακούγονται και γράφονται δεξιά και αριστερά από την ηγετική οµάδα Τσίπρα µε
συνεχείς κρυφές συναντήσεις, όπως γράφουν και προσπάθεια
κλεισίµατος συµφωνίας µε εκπροσώπους της ελίτ των µέσων µαζικής ενηµέρωσης και µε προσπάθεια να χαριστούν χρέη τους
µε νοµότυπο τρόπο και µάλιστα στο όνοµα της πάλης κατά των
ολιγαρχιών άλλη µεγάλη κοροϊδία αυτή θα τη δούµε το επόµενο
διάστηµα, όταν συγκεκριµένα θα ακολουθήσει τη διαδικασία απ’
ό,τι έχουµε ενηµερωθεί και θα έρθει στη διαδικασία της Βουλής.
Τέλος, σχετικά µε την κριτική µας και τη στάση µας απέναντι
στις άλλες δυνάµεις εντός και εκτός ΣΥΡΙΖΑ που βλέπουν ως
εναλλακτική αυτήν τη στιγµή ένα εθνικό νόµισµα, έχουµε να τους
πούµε για µια ακόµα φορά τα εξής και ας το βάλουν καλά στο
µυαλό τους, ας απαλλαγούν από τις αυταπάτες τους όσοι ακόµα
τις έχουν και δεν εξυπηρετούν βέβαια άλλες σκοπιµότητες.
Όσο τα κλειδιά της οικονοµίας βρίσκονται στα χέρια των οµίλων, οι θυσίες των λαϊκών αναγκών στο βωµό του κέρδους τους,
δεν πρόκειται να σταµατήσουν όποιο και αν είναι το εθνικό νόµισµα. Την επιστροφή στην καπιταλιστική Ελλάδα της δραχµής θα
την πληρώσει πάλι η λαϊκή οικογένεια σήµερα, µε διαφορετικό
βέβαια τρόπο, όπως µε την αύξηση του πληθωρισµού, µε τη
µαύρη αγορά την εµφάνισή της που οπωσδήποτε θα υπάρξει, µε
αυξήσεις σε τιµές εισαγόµενων προϊόντων, µε φθηνή εργατική
δύναµη για να θωρακιστεί η ανταγωνιστικότητα των ντόπιων µονοπωλίων.
Η καπιταλιστική Ελλάδα, µε οποιοδήποτε νόµισµα, αποτελεί
ξένη σηµαία για το λαϊκό κίνηµα, αφήνει στο απυρόβλητο την άρχουσα τάξη που καταπιέζει τον λαό, φρενάρει τη ριζοσπαστικοποίηση των εργαζοµένων µε την προβολή της αυταπάτης του
φιλολαϊκού δήθεν καπιταλισµού.
Η εθνικοποίηση των τραπεζών που λένε διάφοροι, δηλαδή οι
κρατικές τράπεζες στον καπιταλισµό, δεν αποτελούν λαϊκή περιουσία. Όπως απέδειξε η εµπειρία των τελευταίων χρόνων, η πλειοψηφία του κράτους στη µετοχική του σύνθεση δεν βοήθησε στο
ελάχιστο τους µισθωτούς, τους αυτοαπασχολούµενους επαγγελµατίες εµπόρους, βιοτέχνες, τις πολύ µικρές επιχειρήσεις.
Κυρίες και κύριοι, ευτυχώς για τον λαό υπάρχει λύση. Είναι ο
δρόµος που µπορεί να εφαρµοστεί, εάν ο λαός µας πιστέψει στη
δύναµή του, αποφασίσει και οργανώσει την αντεπίθεσή του για
να ανατρέψει την εξουσία των µονοπωλίων.
Είναι ο δρόµος της κοινωνικοποίησής τους, της κοινωνικοποίησης των συγκεντρωµένων µέσων παραγωγής µε επιστηµονικό
κεντρικό σχεδιασµό της οικονοµίας, µε εργατικό ταυτόχρονα
λαϊκό έλεγχο παντού, µε αποδέσµευση από την Ευρωπαϊκή
Ένωση, το ΝΑΤΟ, µονοµερή διαγραφή του χρέους και το λαό
πραγµατικό νοικοκύρη στον τόπο του. Αυτόν τον δρόµο φωτίζει
και ανοίγει αγωνιστικά το ΚΚΕ και σ’ αυτόν τον δρόµο καλούµε
κάθε πρωτοπόρο αγωνιστή, κάθε Αριστερό, κάθε ριζοσπάστη να
βαδίζει µαζί µας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ευχαριστούµε,
κύριε Πρόεδρε. Είχατε κι άλλο χρόνο.
Η κ. Σβερώνη δεν είναι εδώ.
Τον λόγο έχει ο κ. Αλέξανδρος Χατζηδηµητρίου. Είστε έτοιµος,
κύριε Χατζηδηµητρίου;
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ελάτε. Μετά θα
πάρει τον λόγο ο Υπουργός κ. Παππάς.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι λίγο άχαρος ο ρόλος των
εισηγητών σήµερα, γιατί ενώ κληθήκαµε να συζητήσουµε κάτι
πάρα πολύ σοβαρό και να εισηγηθούµε, προκειµένου να γίνουν
τροποποιήσεις –υποτίθεται-, προκειµένου να συζητήσουµε σε
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βάθος δύο πάρα πολύ σηµαντικά ζητήµατα, τελικά έχουµε καταλήξει σήµερα να συζητάµε καθαρά πολιτικά και να µην ασχολούµαστε καθόλου µε το τεχνοκρατικό κοµµάτι του συγκεκριµένου
νοµοσχεδίου.
Ξέρετε, ως νέος Βουλευτής, εδώ κι έξι µήνες θεωρώ ότι έχω
χάσει τη λογική µου. Ήρθα από την ελεύθερη οικονοµία. Είµαι
ένας ελεύθερος επαγγελµατίας και δυστυχώς δεν µπορώ να καταλάβω, γιατί δεν κάνουµε το αυτονόητο. Δεν µπορώ να καταλάβω, γιατί εµείς ως Έλληνες Βουλευτές σ’ αυτήν την Αίθουσα,
δεν παλεύουµε από το πρωί ως το βράδυ για να δώσουµε λύση
σε συγκεκριµένα ζητήµατα. Δεν µπορώ να καταλάβω γιατί σήµερα, ενώ πήραµε µια δύσκολη απόφαση όλοι µας, υπάρχει το
«ναι» και το «όχι». Υπάρχουν οι υπέρµαχοι του «όχι» που λένε δηλαδή ότι δεν πρέπει να ακολουθήσει η χώρα µας και ο λαός µας
µια ευρωπαϊκή πορεία –σεβαστό-, και υπάρχουν και οι υπέρµαχοι
του «ναι» που καταφέρνουµε να είµαστε περίπου τα 4/5 της Βουλής. Κι ενώ υποτίθεται τα 4/5 της Βουλής συµφωνούν στο βασικό, στο διακύβευµα -µπορεί µε πολλά προβλήµατα από την
πλευρά της Κυβέρνησης, δηλαδή η Κυβέρνηση κάνει ό,τι χρειάζεται, προκειµένου να διασπάσει αυτήν την ενότητα αλλά ας το
ξεπεράσουµε, στη συνέχεια θα περάσω σ’ αυτό- ενώ είµαστε
υπέρµαχοι του «ναι» και είµαστε τα 4/5 της Βουλής, δεν µπορούµε να συµφωνήσουµε για το απλό και αυτονόητο. Να τελειώσουµε το συγκεκριµένο ζήτηµα όσο πιο γρήγορα γίνεται, να
δώσουµε την καθαρή ευρωπαϊκή πορεία στον τόπο κι από εκεί
και πέρα να έρθουµε να λύσουµε τις διαφορές µας.
Σήµερα από το πρωί -κι εκεί έχω χάσει τη λογική µου- βλέπω
ότι λύνονται διαφορές ετών µεταξύ ανθρώπων που στο τέλος
µάλλον θα ψηφίσουν το ίδιο ακριβώς πράγµα. Λύνονται διαφορές ετών και δεν ερχόµαστε να προχωρήσουµε µπροστά, να κάνουµε αυτό που λέµε ως Ποτάµι εδώ και πάρα πολύ καιρό και
κινδυνεύουµε να παρεξηγηθούµε, να τελειώσουµε το θέµα της
Ευρώπης, να τελειώσουµε το θέµα της συµφωνίας, να σηκώσουµε τα µανίκια και να µπούµε στην πραγµατική δουλειά που
χρειάζεται ο τόπος.
Κύριε Υπουργέ, αντιληφθήκαµε όλοι τι έχει συµβεί. Μάλλον για
κάποιον λόγο δεν ασχοληθήκαµε µε τον Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας όσο θα έπρεπε. Ενώ γνωρίζατε το τι έπρεπε να γίνει, ενώ
ήσασταν κι εσείς µαζί µε τους δικηγόρους, µαζί µε τους πολλούς
που το Νοέµβριο κάναµε απεργία, κάναµε αποχή γιατί υπήρχαν
αυτά τα λάθος άρθρα του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας, αντί από
την πρώτη στιγµή που αναλάβατε ως Υπουργός να διαπραγµατεύεστε αυτό το κοµµάτι, να διαπραγµατεύεστε τη διόρθωση των
συγκεκριµένων άρθρων, δεν κάνατε κάτι τέτοιο.
Καθυστερήσατε, µε αποτέλεσµα να αναγκαστούµε να δεχθούµε αυτό, για το οποίο όλος ο νοµικός κόσµος διαφωνούσε.
Όχι σαν σύνολο, σίγουρα δεν διαφωνούσε συνολικά, αλλά διαφωνούσε για κάποια βασικά σηµεία που αυτά τα βασικά σηµεία
έπρεπε ήδη να τα έχετε συζητήσει να τα έχετε διαπραγµατευτεί
και τώρα να µην αντιµετωπίζουµε το πρόβληµα που αντιµετωπίζουµε.
Δυστυχώς, όµως, η λογική αυτή έχει χαθεί. Γιατί χάθηκε αυτή
η λογική; Το απλό και το αυτονόητο. Διότι, απ’ ό,τι φαίνεται,
ασχολούµασταν µε λάθος πράγµατα. Το «κυρίως πιάτο» που
είστε εσείς, κύριε Παρασκευόπουλε -γιατί ο κ. Τσακαλώτος σαν
να λέει ότι είναι το «ορεκτικό»- όφειλε, επειδή γνωρίζατε, να ξεκαθαρίσει ορισµένα κάποια συγκεκριµένα ζητήµατα που δεν τα
ξεκαθαρίσαµε επί σειρά ετών στην ελληνική κοινωνία. Όφειλε να
τακτοποιήσει το ζήτηµα της συντόµευσης των διαδικασιών, προκειµένου να αποδίδεται γρηγορότερα η δικαιοσύνη.
Το Ποτάµι, από την πρώτη στιγµή πήρε θέση πάνω σε αυτό.
Από την πρώτη στιγµή το Ποτάµι φωνάζει και ζητάει τις µεταρρυθµίσεις. Μέσα στις µεταρρυθµίσεις είναι και αυτό, η γρηγορότερη συντόµευση της διαδικασίας απονοµής της δικαιοσύνης.
Όµως, παρ’ όλα αυτά, για µια ακόµη φορά, ακολουθούµε κάποιες διαδικασίες και ψηφίζουµε ένα νόµο που σε συγκεκριµένα
σηµεία δεν επιτυγχάνει αυτήν τη συντόµευση της διαδικασίας.
Θα επισηµάνω γρήγορα δύο σηµεία και θα φύγω, γιατί τελικά
η ουσία της υπόθεσης σήµερα και το διακύβευµα δεν είναι ο Κώδικας Πολιτικής Δικονοµίας. Είναι το να συµφωνήσουµε, να προχωρήσουµε µπροστά και να δούµε τι µπορούµε να διορθώσουµε.
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Δεν θα συζητήσουµε για το ζήτηµα της ζωντανής εµµάρτυρης
απόδειξης και για τις προτάσεις που έχουµε κάνει ως Ποτάµι,
ακόµα και για το ζήτηµα της χρήσης των ηλεκτρονικών µέσων –
γιατί, για να µπούµε στη διαδικασία χρήσης των ηλεκτρονικών
µέσων, θα πρέπει πρώτα να µεταρρυθµίσουµε πλήρως το ζήτηµα
της λειτουργίας των δικαστηρίων-, θα στηριχθώ, θα µείνω και θα
επισηµάνω δύο σηµεία που τα έχουν ξεχάσει όλη η Βουλή και
όλοι οι συνοµιλητές µου. Το ένα είναι το ζήτηµα των µισθώσεων.
Οι µισθώσεις, το άρθρο 1009, έτσι όπως διατυπώνεται, όπως καταλαβαίνετε, πιθανόν να είναι και πιο σηµαντικό από τη ρύθµιση
των κόκκινων δανείων.
Τα κόκκινα δάνεια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ρυθµιστούν, γιατί όλοι συµφωνούµε ότι δεν µπορεί να χαθεί η πρώτη
κατοικία. Σε αυτό συµφωνούµε όλοι. Όµως µε το άρθρο 1009,
τινάζονται οι εµπορικές µισθώσεις στον αέρα και γι’ αυτό δεν το
συζητάει κανείς.
Τι προβλέπει το άρθρο 1009; Λέει ότι όποιος έρθει και πάρει,
υπερθεµατίσει, να το πούµε απλά, πάρει στον πλειστηριασµό ένα
ακίνητο που έχει µέσα εµπορικό µισθωτή ή βρίσκεται σε καθεστώς εµπορικής µίσθωσης, έχει το δικαίωµα, εντός διµήνου, να
διώξει τον όποιο µισθωτή από το συγκεκριµένο ακίνητο.
Θα το επαναλάβω και δεύτερη φορά. Αν µισθώσετε ένα ακίνητο, από αύριο που θα ψηφίσουµε αυτόν το νόµο, ό,τι επένδυση
και να έχετε κάνει, ό,τι συµφωνητικό κι αν έχετε στα χέρια σας,
και ο ιδιοκτήτης του ακινήτου το χάσει γιατί οφείλει, σας πετάει
έξω αυτός που έχει αγοράσει το ακίνητο, που έχει υπερθεµατίσει, που το έχει πάρει στον πλειστηριασµό, εντός δύο µηνών.
Είναι αυτό που δεν έχει αγγίξει κανείς.
Γενικά για τον κώδικα είπαµε να µπούµε όλοι στη διαδικασία
για το καλό, για το συµφέρον του κράτους, γιατί βάζουµε πλάτη.
Ναι, θα στηρίξουµε. Μας το ζήτησαν. Έγινε το λάθος, θα στηρίξουµε, θα ψηφίσουµε. Όµως, δεν είναι δυνατόν αυτό να το διαχωρίζετε από τα κόκκινα δάνεια. Πιθανόν, να είναι και πιο σηµαντικό. Γιατί τα κόκκινα δάνεια, επειδή οι τράπεζες ανήκουν στα
χέρια του ελληνικού λαού, µε κάποιον τρόπο θα τα διαχειριστούµε, θα τα ρυθµίσουµε και θα προστατεύσουµε την κατοικία
των ανθρώπων. Συµφωνούµε όλοι σε αυτό και οι τριακόσιοι.
Όµως, το ζήτηµα των µισθώσεων δεν το έθιξε κανείς.
Κι ένα δεύτερο ζήτηµα, είναι ότι αποκλείονται πλέον οι τοπικές
εφηµερίδες, ο επαρχιακός Τύπος, από τη δηµοσίευση των πλειστηριασµών, που ήταν ένα από τα βασικότερα έσοδά του. Και
αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάτε.
Εδώ σταµατώ µε τον Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας και θα
έρθω –δεν βλέπω εδώ τον κύριο Υπουργό- στο «ορεκτικό», όπως
το λέει ο κ. Τσακαλώτος. Όµως, το «ορεκτικό» πιθανόν να είναι
και το κυρίως πιάτο. Έτσι χαρακτήρισε ο κ. Τσακαλώτος τον
εαυτό του, ότι είναι το «ορεκτικό» και ότι το «κυρίως πιάτο» είναι
ο Κώδικας Πολιτικής Δικονοµίας.
Όµως, όταν µιλάµε για τις τράπεζες, δεν µπορεί να µιλάµε
απλά για «ορεκτικό». Είναι αυτήν τη στιγµή, ίσως, το ζήτηµα των
τραπεζών αυτό που µας οδηγεί και σε αυτήν τη δύσκολη διαδικασία που περνάµε όλοι µας ως Βουλευτές, προκειµένου να κλείσουµε γρήγορα µια συµφωνία για να προχωρήσουµε στις ζωές
µας, να προχωρήσει ο λαός µας στην καθηµερινότητά του χωρίς
προσκωλύµατα και χωρίς προβλήµατα.
Αυτό που χρειάζονται οι τράπεζες είναι πίστη και ηρεµία, τίποτα άλλο. Πρέπει να καταλάβουµε ότι οι τράπεζες δεν είναι
απλές επιχειρήσεις. Οι τράπεζες θα µπορούσαν και σήµερα και
χθες και αύριο, σε µία µέρα, να λειτουργήσουν κανονικότατα και
να στηρίξουν την οικονοµία, αν ο κόσµος αποκτούσε ξανά την
πίστη και την ηρεµία που απαιτείται για να λειτουργήσουν.
Οι τράπεζες είναι η κατάθεση. Για να µπει κάποιος µέσα να καταθέσει τα χρήµατά του, θα πρέπει να πιστέψει ότι τα έχει εξασφαλισµένα, σαν να είναι στο σπίτι του. Αυτούς τους έξι µήνες,
40-50 δισεκατοµµύρια έφυγαν και µπήκαν στα µαξιλάρια, στα
σπίτια, στα συρτάρια, σε χρηµατοκιβώτια, ενώ αυτά από µόνα
τους, πιθανόν, να ήταν και η λύση.
Για µια ακόµη φορά δεν χρειάζεται, πιθανόν, να πάρουµε κάποιο µέτρο για την εξυγίανση των τραπεζών. Πρέπει να καταφέρουµε µέσα από την ενότητα, µέσα από την οµόνοια –και µετά
λύνουµε τις διαφορές µας- να ηρεµήσουµε τον κόσµο, να ηρε-
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µήσουµε τον λαό µας. Αυτό ζητάει. Σε ποσοστά πάνω από 70%,
80% ζητάει την οµόνοια των πολιτικών. Αυτό περιµένει. Εµείς εδώ
το ξεχνάµε. Διαφωνούµε µε βαρύγδουπες δηλώσεις, µε έξυπνες
ατάκες. Διαφωνούµε µεταξύ µας αλλά τελικά έξω τι γίνεται;
Υπάρχει ανασφάλεια. Εάν λύσουµε το ζήτηµα της ανασφάλειας,
από αύριο ο λαός µας πιθανόν να γυρίσει αυτά τα χρήµατα. Είναι
βέβαιο –δεν είναι πιθανό- ότι θα γυρίσει αυτά τα χρήµατα, που
κρατάει στο σπίτι του, στις τράπεζές µας και θα έχουµε µια εντελώς διαφορετική µέρα.
Το Ποτάµι έχει προτείνει από την πρώτη στιγµή µια σειρά µεταρρυθµίσεων. Για να δούµε τις µεταρρυθµίσεις, αγαπητές και
αγαπητοί κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εµείς που είµαστε υπέρµαχοι του «ναι» δεν πρέπει να δυναµιτίζουµε το κλίµα. Πρέπει να
τελειώσουµε µε το ζήτηµα της συµφωνίας και να µαζέψουµε τα
µανίκια και να αρχίσουµε να δουλεύουµε πραγµατικά, σε αυτό
που έχει ανάγκη ο τόπος, το ζήτηµα των µεταρρυθµίσεων.
Και εάν προλάβουµε και εάν τρέξουµε, µπορούµε, πραγµατικά, να σώσουµε πολλά, όπως τα ζητήµατα και της φορολόγησης και του ΦΠΑ των αγροτών. Εάν µπούµε στη διαδικασία των
µεταρρυθµίσεων, είναι πολύ πιθανό τέτοιες κοινωνικές οµάδες
να µη χρειαστεί να θιγούν και να µπορέσουµε να προστατεύσουµε και να σώσουµε την κοινωνία µας και τον λαό µας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Ποταµιού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει η κ. Σβερώνη-Χονδρονάσιου από τη Χρυσή
Αυγή.
Έχουµε στόχο στις 2.15’ να αρχίσουµε την ονοµαστική ψηφοφορία. Έχουν υποβληθεί δύο αιτήσεις -η µία του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας και η άλλη της Χρυσής Αυγής- έτσι µέχρι τις
3.00’ να έχουµε περατώσει ολοσχερώς τη συνεδρίαση.
Ορίστε, κυρία Σβερώνη, έχετε τον λόγο.
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΒΕΡΩΝΗ-ΧΟΝΔΡΟΝΑΣΙΟΥ: Ευχαριστώ πολύ,
κύριε Πρόεδρε.
Το Νοέµβριο του 1989, µετά από αλλεπάλληλες εκλογικές
αναµετρήσεις σχηµατίστηκε οικουµενική κυβέρνηση µε Πρωθυπουργό τότε µια µεγάλη προσωπικότητα, τον Ξενοφώντα Ζολώτα.
Ο Ξενοφών Ζολώτας εξοµολογήθηκε στον Περικλή Βασιλόπουλο –δηµοσιογράφο και διευθυντή γραφείου Τύπου του τότε
Πρωθυπουργού- και του είπε, όταν πλέον ανέλαβε τα καθήκοντά
του: «Είµαι ογδόντα έξι ετών, έχω γράψει σαράντα βιβλία, αλλά
µόνο τώρα αρχίζω να καταλαβαίνω τις βαθιές παθογένειες της
χώρας. Είναι θαύµα που επιβιώνει αυτό το κράτος.».
Και επειδή ερχόταν σε επαφή µε τους τότε Αρχηγούς των τότε
κοµµάτων, που ήταν ο κ. Μητσοτάκης, ο Ανδρέας Παπανδρέου
και ο Χαρίλαος Φλωράκης, είπε γι’ αυτά τα πρόσωπα –τα δύο
πρώτα που ανέφερα- που έπαιζαν σηµαντικό ρόλο: «Είναι καλοί
άνθρωποι αλλά µε τα κόµµατά τους έχουν γίνει άρπαγες του
κράτους, που το λαφυραγωγούν. Έχουν φτιάξει δύο παράλληλους κοµµατικούς µηχανισµούς υποκαθιστώντας το επίσηµο
κράτος. Να το θυµάσαι αυτοί σε πέντε, δέκα χρόνια θα χρεοκοπήσουν την Ελλάδα». Τάδε έφη ο Ξενοφών Ζολώτας το 1989.
Επίσης, είχε πει: «Ίσως να µας σώσει η Ευρώπη µε τις νέες
συνθήκες αλλά µε διαλυµένο και αρπακτικό κράτος. Η ιδιωτική
οικονοµία θα µείνει απροστάτευτη και θα καταστραφεί µέσα στον
θυελλώδη ανταγωνισµό.».
Αυτά σας τα λέω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για να µη λένε
αυτά τα περισπούδαστα τόσο οι κύριοι της Νέας δηµοκρατίας
όσο και οι κύριοι του ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, µια τέτοια προσωπικότητα
όπως ήταν ο Ξενοφών Ζολώτας -ο οποίος σηµειωτέον δεν ήταν
πολιτικός, ήταν ένας καθηγητής, οικονοµολόγος διεθνούς κύρους- είχε δει πράγµατα από το 1989. Είναι εκείνος, που στις 3
Ιανουαρίου του 1990 έσωσε τη χώρα από άτακτη χρεοκοπία.
Είχε, όµως, εκείνην τη δυνατότητα να σηκώσει τηλέφωνο και
µέσα σε τρεις µέρες έπρεπε ή να βρεθεί τρόπος να δανειστεί η
Ελλάδα ή να πάει σε άτακτη χρεοκοπία.
Και τότε –επειδή ήταν Ζολώτας αυτός- απευθύνθηκε σε τρεις
κεντρικούς τραπεζίτες, τον Ζακ Ντελόρ –γνωστός σε όλους µας
από τα «πακέτα» Ντελόρ- τον Μίνω Ζοµπανάκη και τον τότε διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος –για να δείτε πόσο σηµαντικό
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ρόλο παίζουν και οι διοικητές της Τραπέζης της Ελλάδος- κ. Χαλικιά και κατάφεραν και έφεραν τη χώρα στα ίσα της.
Αυτά είναι τότε εξοµολογήσεις του ανθρώπου, οι οποίες δεν
µπορεί να έγιναν µόνο στον συγκεκριµένο άνθρωπο. Είναι σίγουρο ότι µίλησε και στους ίδιους τους πρωταγωνιστές. Οι πρωταγωνιστές, όµως, δεν έδωσαν καµµία απολύτως σηµασία, γιατί
ακριβώς είχαν δει την πατρίδα µας, είχαν δει την Ελλάδα ότι ήταν
ένας τρόπος, ένα πεδίο στο οποίο µπορούσαν να παίζουν τα δικά
τους παιχνίδια, στο οποίο µπορούσαν να αφήνουν τους κοµµατικούς τους στρατούς να λεηλατούν τούτη εδώ τη χώρα. Σας το
λέω δηλαδή, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που φτάσαµε τώρα
στα όρια της χρεοκοπίας, είχαµε ξαναφτάσει.
Μην ξεχνάµε –δεν µπορεί κανένας να ξεχάσει- ότι ήρθαν
πολλά πακέτα από την Ευρώπη, από τους κουτόφραγκους ή όχι
είτε µας αρέσει είτε όχι, για να µπορέσει τούτος εδώ ο τόπος να
αλλάξει όψη. Είναι τυχαίο το γεγονός ότι τελικά η Ελλάδα πτώχευσε αλλά υπάρχουν κάποιες χιλιάδες –αυτό είναι αλήθεια, δεν
είναι µόνο εκατοντάδες- ανθρώπων, οι οποίοι είναι προσδεµένοι
στα άρµατα των κοµµάτων εκείνων που κυβέρνησαν τούτον εδώ
τον τόπο που είναι όχι απλώς πλούσιοι αλλά είναι πάµπλουτοι;
Είναι τυχαίο, που η χώρα µας είναι πτωχή και έχει κάποιους νεόκοπους πάµπλουτους Έλληνες, οι οποίοι σηµειωτέον δεν έχουν
δουλέψει και ποτέ, οι οποίοι απλά ήταν µέλη του κόµµατος, ήταν
«Γκρούεζοι»;
Μπορεί να σας φαίνονται ότι είναι τετριµµένα αυτά και να θέλετε να ασχοληθείτε µόνο µε νούµερα και να πείτε «είχαµε τόσο,
το ΑΕΠ ήταν τόσο, η παραγωγή ήταν τόση». Τίποτα δεν ήταν.
Είναι αυτά που σας είπε και ο κ. Μιχαλολιάκος. Τι είπε; Ότι
ήµασταν µια χώρα αυτάρκης στα δικά µας προϊόντα και τελικά
εσείς -τέτοια ήταν η θέση σας στην Ευρώπη, τόσο πολύ διαπραγµατευόσασταν από τότε ακόµα µε τους συνεταίρους το τι θα
γίνει εδώ στην Ελλάδα- καταφέρατε η Ελλάδα να µην παράγει
σχεδόν τίποτα. Και το µόνο που έχει µείνει σε εσάς, για να λέτε
συνέχεια «βαριά βιοµηχανία», είναι µόνο ο τουρισµός. Μα ο τουρισµός από µόνος του, δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι είναι βαριά
βιοµηχανία. Δεν µπορείς να πας να ψωνίζεις από το «LIDL», δεν
µπορείς να φέρνεις είδη πρώτης ανάγκης από την Ολλανδία, από
το Βέλγιο και να λες ότι εγώ έχω τον τουρισµό που µου αξίζει.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κανένας δεν µας είπε µέχρι
τώρα αλήθεια. Εσείς του ΠΑΣΟΚ που κυβερνήσατε, που λέγατε
«Λεφτά υπάρχουν», που το 2010 είπατε «αµάν, η χώρα πάει στο
βράχια» δεν µας είπατε αλήθειες, γιατί έπρεπε να κάνουµε εκείνη
την επονείδιστη συµφωνία και εκείνο το επονείδιστο µνηµόνιο.
Δεν µας είπε ποτέ αλήθεια η Νέα Δηµοκρατία, ο πρώην Πρωθυπουργός, πρώην Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας. Οι της Νέας
Δηµοκρατίας σήµερα, κάθονται συνέχεια και λένε «µα, λέγατε θα
σκίσετε τα µνηµόνια γιατί δεν τα σκίσατε;». Για τον ίδιο λόγο που
δεν τα έσκισαν και εκείνοι. Όµως, αυτό δεν σηµαίνει ότι θα έχετε
εσείς άφεση αµαρτιών, γιατί και εσείς δεν είπατε αλήθεια και
εσείς είπατε ψέµατα.
Τελικά σε τούτον εδώ τον τόπο οργιάζει το ψέµα, «τα ψεύτικα
τα λόγια τα µεγάλα». Μας τα είπανε χθες, µας τα είπαν προχθές,
µας τα λέτε ακόµα και σήµερα. Και λέω µας τα λέτε ακόµα και
σήµερα, γιατί, κύριε Υπουργέ, δεν µπόρεσα να καταλάβω, γιατί
λέτε ότι πρέπει να υπογράψουµε. Έτσι είπε και ο Πρωθυπουργός
µας: «Ξέρετε, διαπραγµατεύτηκα πάρα πολύ σκληρά και έπρεπε
να διαλέξω ή αυτό το µνηµόνιο», τη συµφωνία εν πάση περιπτώσει, «ή το Grexit-Σόιµπλε». Και µάλιστα ήταν και «προκλητικός».
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Συνεχίστε.
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΒΕΡΩΝΗ-ΧΟΝΔΡΟΝΑΣΙΟΥ: Δηλαδή, τι είπε εδώ
πέρα ο Πρωθυπουργός; Λέει: «Υπάρχει κάποια εναλλακτική
λύση; Να µου την πείτε την εναλλακτική λύση.». Ξέρετε, αυτό
είναι ψευδεπίγραφο. Από τη στιγµή που δεν ξέρουµε, δεν συµµετείχαµε στις διαπραγµατεύσεις, δεν έχουµε ιδέα τι γινόταν,
εµείς το µόνο που κάνουµε είναι να ακούµε. Και είµαστε καλοί
στο να ακούµε και θέλουµε και να πιστέψουµε.
Μας λέτε ότι διαπραγµατευθήκατε πάρα πολύ σκληρά και
τώρα, επειδή θέλουµε να σας σώσουµε, πρέπει οπωσδήποτε να
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πάµε να υπογράψουµε αυτό που κατηγορούσαµε, αυτό για το
οποίο εγκαλούσαµε τη Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Και όχι
µόνο αυτό αλλά φθάνετε εσείς τώρα να λέτε στους νεοδηµοκράτες και στους οπαδούς του ΠΑΣΟΚ και του Ποταµιού «ελάτε και
εσείς, «βάλτε πλάτη» να υπογράψουµε εκείνο το οποίο δεν έκανα
εγώ τότε, για να µπορέσουµε να σώσουµε την Ελλάδα». Γιατί για
τους Έλληνες δεν τίθεται θέµα, δεν θα υπάρχει Έλληνας σε λίγο.
Ξέρετε, όµως, τι καταλαβαίνω; Δεν σας ενδιαφέρει ο Έλληνας,
σας ενδιαφέρει µόνο η χώρα, γιατί το µόνο που θέλετε είναι να
κυβερνάτε.
Τα τελευταία χρόνια, από το 2010 µέχρι σήµερα, κανείς δεν
έχει ασχοληθεί µε αυτά που λέγονται εθνικά θέµατα. Και το Σκοπιανό ξεχάστηκε και το θέµα της Αλβανίας και της ΑΟΖ και το
θέµα µε τους Τούρκους και το τι γίνεται µε τους Τούρκους στη
Θράκη και τις «γκρίζες» ζώνες. Δεν ασχολούµαστε µε τίποτε
άλλο, ούτε καν µε το τι παράγουµε, µόνο µε το αν πήραµε. Πήραµε τα χρήµατα; Πότε είναι η δόση; Θα πάρουµε τη δόση, δεν
θα πάρουµε τη δόση; Διαπραγµατευθήκαµε σωστά;
Ο κύριος Πρωθυπουργός παραδέχθηκε ότι αυτά τα µέτρα
είναι υφεσιακά. Εφόσον, κύριε Πρωθυπουργέ, είναι υφεσιακά
αυτά τα µέτρα, πώς θα δούµε φως στην άκρη του τούνελ; Τι περιµένουµε εµείς οι Έλληνες; Οµολογούµε ότι είναι υφεσιακά.
Μα, και από τους προηγούµενους που βλέπαµε και έλεγαν ότι
θα υπάρξει ανάπτυξη δεν είδαµε ανάπτυξη, παρ’ ότι κοµπάζουν
για ανάπτυξη. Μπορεί να ζούµε σε µια άλλη χώρα. Γιατί ανάπτυξη εγώ δεν είδα. Εάν εννοούν ανάπτυξη κάποια ταχυφαγεία
και κάποια καφέ, που ξεφυτρώνουν και αυτά εν µέσω κάποιων
προγραµµάτων, αυτό είναι άλλο θέµα. Εγώ ανάπτυξη θεωρώ, το
να δω στη Λάρισα ή στη βιοµηχανική περιοχή του Βόλου, ένα
φουγάρο. Τότε θα πω ότι πραγµατικά αρχίζει η ανάπτυξη.
Εδώ δεν υπάρχει κάτι που να µου δίνει µία ελπίδα, για να πω
ότι αύριο ή µεθαύριο κάτι θα γίνει. Να «µατώσουµε» όλοι οι Έλληνες αλλά αν θέλετε να «µατώσουµε» όλοι, πρώτα θα «µατώσουµε» εµείς. Είναι σίγουρο ότι κάποιοι θα πουν ότι τώρα
λαϊκίζω. Εγώ, όµως, δεν είµαι πολιτικός. Δεν είµαι πολιτικός, για
να λαϊκίζω. Εγώ ακόµα αισθάνοµαι ότι είµαι δικηγόρος. Εγώ
ακόµα βλέπω τα πράγµατα κάπως ιδεατά.
Εάν θέλετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να «µατώσουµε»,
τότε να µην ψηφίζετε για τη χρηµατοδότηση των κοµµάτων,
ακόµα και γι’ αυτά που δεν εξελέγησαν. Βολευτήκατε µόνο που
κόψατε τη χρηµατοδότηση στη Χρυσή Αυγή; Μπορούµε και αντιστεκόµεθα και στεκόµεθα όρθιοι.
Οι δικές σας οι χρηµατοδοτήσεις, όλων των κοµµάτων και οι
δικοί µας οι µισθοί να περικοπούν. Και να σας πω γιατί; Εάν η
χώρα µου είναι φτωχή, εάν οι πατριώτες µου είναι φτωχοί, να
είναι φτωχοί και οι Βουλευτές, να είναι φτωχοί και οι δικαστές.
Δεν µπορούµε να συγκρινόµαστε à la carte και να λέµε «ξέρετε,
ο Ευρωπαίος Βουλευτής αµείβεται». Ο Ευρωπαίος εργάτης,
όµως, δεν είναι σαν και εµάς. Ο Ευρωπαίος αγρότης δεν είναι
σαν και εµάς. Δεν µπορούµε να το έχουµε όποτε και όπου µας
βολεύει.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ολοκληρώστε.
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΒΕΡΩΝΗ-ΧΟΝΔΡΟΝΑΣΙΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, θα
ολοκληρώσω.
Ειπώθηκε εδώ ότι ο Κώδικας Πολιτικής Δικονοµίας έπρεπε να
αλλάξει, ότι έχει και θετικά. Συµφωνώ ότι έχει και θετικά. Όµως,
παρ’ ότι έχει και θετικά, τα αρνητικά του είναι πολύ σοβαρά και
σηµαντικά. Εγώ, ξέρετε, έχω γίνει καχύποπτη πλέον µε αυτούς
τους σκληρούς δανειστές, που και σκληροί είναι και δεν έχουµε
καµµία σχέση φιλίας. Είναι µόνο τα αρπακτικά, διότι δεν είναι δυνατόν να κόπτονται για την απονοµή δικαιοσύνης της πατρίδος
µου. Δεν τους καίγεται καρφί! Αισθάνθηκα ντροπή –σας λέω αλήθεια, ντροπή- όταν άκουσα να µιλά η κ. Μέρκελ στο δικό της το
Κοινοβούλιο και να λέει για εµάς: «Δεν λυπάστε εκείνους τους
συνταξιούχους που συνωστίζονται στα ΑΤΜ;».
Δεν µπορώ να καταλάβω, πως είναι δυνατόν να ενδιαφέρονται
εκείνοι για την ταχεία απονοµή δικαιοσύνης. Όχι, το µόνο που
µας ενδιαφέρει, είναι οι τράπεζες, γιατί ζούµε ένα σκληρό τραπεζικό σύστηµα. Τίποτε άλλο, οι τράπεζες να είναι καλά!
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Από τα πρώτα «πακέτα» που πήραµε, έγινε η αναδιάρθρωση
των τραπεζών εδώ στην Ελλάδα. Για τα ασφαλιστικά µας ταµεία,
που τόσα χρόνια δίναµε ασφαλιστικές εισφορές, που «κουρεύτηκαν», κάποιοι λένε «είδατε µε το PSI, είδατε τι «κούρεµα» χρέους;».
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ευχαριστούµε.
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΒΕΡΩΝΗ-ΧΟΝΔΡΟΝΑΣΙΟΥ: Ποιος το πλήρωσε
το χρέος αυτό; Εµείς. Εµείς οι εργαζόµενοι, τα ασφαλιστικά µας
ταµεία, οι µικροοµολογιούχοι. Όµως, ξέρετε, δεν κόπτεστε, κανένας από σας, γιατί κανένας από σας δεν είχε οµόλογα του ελληνικού δηµοσίου. Αυτοί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν
υποφέρει. Τους έταξαν και οι προηγούµενοι, τους τάξατε και
εσείς και τελικά δεν έγινε απολύτως τίποτα. «Τι είχες Γιάννη, τι
είχα πάντα.» Και τώρα βλέπουµε ότι είµαστε σε µια ατραπό. Ναι,
είναι προτιµότερο να «µατώσουµε» όλοι αλλά κάποια στιγµή να
πιστεύουµε στην ανάσταση της πατρίδος, στην ανάσταση του
έθνους και του γένους, γιατί έτσι, στ’ αλήθεια, δεν υπάρχει µέλλον για τούτον εδώ τον τόπο.
Είσαστε περήφανοι, λέτε να βρούµε τον ευρωπαϊκό προσανατολισµό της Ελλάδος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ευχαριστούµε,
κυρία συνάδελφε.
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΒΕΡΩΝΗ-ΧΟΝΔΡΟΝΑΣΙΟΥ: Ναι, κύριε Πρόεδρε, µόνο αυτό θα πω.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρώτα θα είµαστε περήφανοι
που είµαστε Έλληνες και µετά να είµαστε Ευρωπαίοι.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Τον λόγο έχει ο κύριος Πρωθυπουργός.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Κυρίες και
κύριοι Βουλευτές, έγινε µεγάλη συζήτηση, κατά την έναρξη της
διαδικασίας στην Ολοµέλεια, για τη διαδικασία.
Θέλω να τονίσω ότι δεν υπάρχει καµµία αµφιβολία ότι η διαδικασία που ακολουθούµε τόσο σήµερα όσο και την προηγούµενη
Τετάρτη, δεν είναι µια οµαλή κοινοβουλευτική διαδικασία, όπως
δεν είναι οµαλές και οι συνθήκες βάσει των οποίων η πλειοψηφία
του Σώµατος συναινεί σε αυτήν τη διαδικασία.
Βεβαίως, ορισµένες φορές είναι καλύτερο για όλα τα επιχειρήµατα που ακούγονται, να στηρίζονται πάνω στις πραγµατικές
συνθήκες που βιώνουµε, να είναι πολιτικά επιχειρήµατα και να
µη στηρίζονται µονάχα στο γράµµα της διαδικασίας αλλά να βλέπουµε την ουσία.
Η ουσία είναι ότι την προηγούµενη Κυριακή προς Δευτέρα,
στις 12 του Ιούλη, οδηγηθήκαµε σε ένα δύσκολο συµβιβασµό,
βάσει του οποίου σήµερα καλούµαστε σε έκτακτες συνθήκες, τις
δύο Τετάρτες, να νοµοθετήσουµε.
Οδηγηθήκαµε σε ένα δύσκολο συµβιβασµό, έχοντας εξαντλήσει κάθε όριο και περιθώριο διαπραγµάτευσης. Αγγίξαµε τα όρια
της ελληνικής οικονοµίας και του τραπεζικού συστήµατος. Αναδείξαµε, όµως, ταυτόχρονα και τα όρια της σηµερινής Ευρώπης,
τα όριά της και τις ανοχές της, απέναντι στη δηµοκρατική επιλογή των λαών της. Τα όρια της σηµερινής Ευρώπης, όπου ηγεµονεύουν δυνάµεις συντηρητικές και που είναι αποφασισµένες
να θυσιάσουν κάθε αναφορά στις ιδρυτικές της αξίες, προκειµένου να την κρατήσουν πιστά προσηλωµένη στο σκληρό δόγµα
της λιτότητας.
Σε αυτό το δυσµενές πλαίσιο δώσαµε τη µάχη έξι µήνες. Δεν
υπάρχει καµµία αµφιβολία ότι σε αυτούς τους έξι µήνες -και εγώ
πρώτος το παραδέχθηκα από αυτό εδώ το Βήµα- κάναµε λάθη.
Όµως θέλω να σας πω, µε απόλυτη ειλικρίνεια και από βάθος
ψυχής, ότι όχι µόνο δεν µετανιώνω που έδωσα αυτήν τη σκληρή
µάχη και εγώ και οι συνεργάτες µου αλλά είµαι περήφανος που
δώσαµε αυτήν τη µάχη, που σηκώσαµε ψηλά το ανάστηµα του
ελληνικού λαού, το ανάστηµα για τη διεκδίκηση του δίκιου του
ελληνικού λαού και ακούστηκε στα πέρατα της Ευρώπης και του
κόσµου, που γεµίσανε οι δρόµοι των πρωτευουσών της Ευρώπης
µε ελληνικές σηµαίες, που ακούστηκε αυτό το δίκιο, που σηκώσαµε ανάστηµα διεκδίκησης.
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(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Δεν µετανιώνω για αυτό και ξέρω ότι λάθη δεν κάνουν µόνο
αυτοί που δεν επιχειρούν, µόνο αυτοί που δεν προσπαθούν.
Θα µου πει κάποιος «ναι, αλλά ηττηθήκατε». Πράγµατι οι δυνάµεις, οι συσχετισµοί ήταν εκπληκτικά ετεροβαρείς. Όµως,
είµαι βαθιά πεπεισµένος ότι αυτός ο αγώνας δεν θα πάει χαµένος. Χαµένοι είναι µονάχα οι αγώνες που δεν δίνονται. Οι αγώνες
που δίνονται και πηγαίνουν ως το τέλος, ως τα άκρα, είναι αγώνες που κάποια στιγµή αφήνουν καρπό και ο καρπός βγάζει βλαστάρια.
Ένας σχολιαστής σε ηµερήσια εφηµερίδα στη στήλη του, προσοµοίωσε την προσπάθειά µας αυτή, την προσπάθειά µου αυτή,
µε την προσπάθεια ενός ξεροκέφαλου που παίρνει φόρα και
χτυπά το κεφάλι του στον τοίχο επί έξι µήνες. Και κατέληξε λέγοντας ότι «µάτωσε το κεφάλι του, αλλά παραδόξως άνοιξαν και
ρωγµές στον τοίχο».
Η Ευρώπη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν θα είναι ίδια την
επόµενη µέρα. Ήδη η Ευρώπη δεν είναι ίδια µετά την 12η του
Ιούλη. Βεβαίως, συνεχίζουν να κυριαρχούν οι συντηρητικές δυνάµεις, που µάλιστα επιµένουν στα σχέδια εκδίωξης της Ελλάδας από την Ευρωζώνη, όµως ο διάλογος έχει αρχίσει, διάλογος
που αφορά το ίδιο το µέλλον της Ευρώπης και τις προοπτικές
της. Ήδη η αρθρογραφία ηγετών, του Ολάντ, οι παρεµβάσεις
του Ρέντσι αλλά και οι επερχόµενες εκλογικές αναµετρήσεις σε
χώρες του ευρωπαϊκού Nότου, αναδεικνύουν προσδοκίες αλλά
και δυνατότητες.
Δεν µπορώ να πω µε βεβαιότητα ποια θα είναι η κατεύθυνση
την επόµενη µέρα. Είναι µια διαρκής µάχη ανάµεσα στις δυνάµεις της προόδου και στις δυνάµεις της συντήρησης και όπως
δεν ήξερα να πω µε βεβαιότητα ποια θα είναι η κατάληξη της
δικής µας µάχης, έτσι και δεν µπορώ µε βεβαιότητα να πω, ποια
θα είναι η κατάληξη της µάχης για την επόµενη µέρα και το µέλλον της Ευρωζώνης, το µέλλον της Ευρώπης. Όµως, είναι µια
µάχη που έχει ήδη ξεκινήσει και που οι λαοί θα παίξουν καθοριστικό ρόλο.
Οι συντηρητικές δυνάµεις -δεν υπάρχει αµφιβολία- πέτυχαν
µια πύρρειο νίκη απέναντι στην ελληνική Κυβέρνηση, απέναντι
στον ελληνικό λαό, απέναντι στην Ελλάδα. Εντούτοις, γνωρίζουν
πάρα πολύ καλά ότι έχασαν κάτι εξαιρετικά πολύτιµο. Την ηγεµονία, την αίσθηση της ηγεµονίας τους στην ευρωπαϊκή και στην
παγκόσµια κοινή γνώµη.
Αναρωτιέστε σήµερα εδώ πολλοί Βουλευτές για την ιδιοκτησία
του Προγράµµατος. Ό,τι και να πείτε, αυτή είναι η µεγάλη απώλεια των εταίρων µας και των δανειστών µας. Μετά από όσα συνέβησαν έξι µήνες, δεν µπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι η
ιδιοκτησία αυτού του προγράµµατος, η έµπνευσή του ανήκει
στην ελληνική πλευρά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Μπορεί εµείς να επιλέξαµε τον συµβιβασµό, που µας αναγκάζει να εφαρµόσουµε ένα πρόγραµµα στο οποίο δεν πιστεύουµε
και θα το εφαρµόσουµε, διότι οι επιλογές που έχουµε είναι σκληρές αλλά πια κανείς δεν µπορεί να µας αποδώσει την ιδιοκτησία
όπως την απέδιδαν σε εσάς τους προηγούµενους και όπως εσείς
οι προηγούµενοι µε µεγάλη χαρά την αποδεχόσασταν. Και αυτό
είναι µια ουσιαστική διαφορά.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Σας παρακαλώ!
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Ορισµένοι
από εσάς, κύριε Τασούλα, µε µεγάλη χαρά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Τεράστιο λάθος κάνετε!
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Κάποιοι µάλιστα είχαν πει ότι αν δεν υπήρχε το mνηµόνιο, θα έπρεπε να το
εφεύρουµε. Αυτά δεν τα είπαµε εµείς. Τα είχαν πει οι δικοί σας
συνάδελφοι.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Δεν είναι όµως ο στόχος της σηµερινής µου παρέµβασης να
λογοµαχήσουµε. Διότι, πράγµατι, κάναµε δύσκολες επιλογές -κι
εγώ προσωπικά- όµως ήταν δύσκολες επιλογές ευθύνης. Και
βεβαίως σήµερα όλοι µας, πρέπει να επαναπροσδιορίσουµε τις
δυνατότητες παρέµβασης στα νέα δεδοµένα.
Δεν θέλω να µακρηγορήσω και να αναφερθώ στο ποιες ήταν

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

οι επιλογές πάνω στο τραπέζι. Νοµίζω ότι είναι γνωστό. Είναι
γνωστό ότι οι εναλλακτικές την 12η του Ιούλη, ήταν το σχέδιο του
Υπουργού Οικονοµικών της Γερµανίας του κ. Σόιµπλε, ο δρόµος
δηλαδή µιας συµβιβαστικής εξόδου από το ευρώ, µε δεδοµένη
όµως την πιθανότητα κατάρρευσης του τραπεζικού συστήµατος
ή απώλειες στο τραπεζικό σύστηµα και µε δεδοµένο ότι ο συµβιβαστικός δρόµος εξόδου, έχει σε θέση κυριαρχίας αυτόν που σε
δανείζει, προκειµένου να επιλέξεις οµαλά αυτόν τον δρόµο.
Η άλλη επιλογή ήταν η επιλογή της άτακτης χρεοκοπίας και
νοµίζω ότι κανείς από εδώ µέσα δεν θα µπορούσε να ισχυριστεί
ότι αυτή ήταν µία επιλογή που θα µπορούσε να γίνει αποδεκτή
από οποιαδήποτε κυβέρνηση σε αυτόν τον τόπο. Δεν θα αποτελούσε ούτε περήφανη ούτε πατριωτική επιλογή να αφήσουµε το
τραπεζικό σύστηµα να καταρρεύσει και ταυτόχρονα, όχι οι τραπεζίτες αλλά οι συµπολίτες µας που δεν έχουν βγάλει τα χρήµατά τους στο εξωτερικό, δεν τα έχουν βάλει κάτω από
στρώµατα αλλά εµπιστεύτηκαν τις τράπεζες -όπως έκαναν παλαιότερα κάποιοι άλλοι συµπολίτες µας µε τα οµόλογα του δηµοσίου που «κουρεύτηκαν», έτσι τώρα κι αυτοί που επέλεξαν τις
ελληνικές τράπεζες, έχοντας µέσα το βιός τους- µέσα σε µια
νύχτα να χάσουν τις καταθέσεις τους. Δεν θα µπορούσε, λοιπόν,
να αποτελεί πατριωτική ή υπερήφανη επιλογή το να επιλέξει κανείς να αφήσει τον λαό µας -τα πιο λαϊκά στρώµατα- εκτεθειµένο
σε τόσο απρόβλεπτα δεινά.
Επιλέξαµε, λοιπόν, ένα δύσκολο συµβιβασµό, προκειµένου να
αποφύγουµε τα πιο ακραία σχέδια των πιο ακραίων συντηρητικών κύκλων της Ευρώπης. Πρόκειται για ακραία σχέδια σε βάρος
του λαού µας αλλά και σε βάρος και των άλλων λαών της Ευρώπης.
Και βεβαίως αυτή η σκληρή διαδικασία διεκδίκησης, δυστυχώς
δεν τελειώνει εδώ. Αµέσως µετά την έγκριση και αυτής της τελευταίας -µε βάση τη συµφωνία της 12ης Ιουλίου- δέσµης προαπαιτουµένων δράσεων από τη Βουλή, είµαστε αναγκασµένοι µε
την ίδια επιµονή και την ίδια µαχητικότητα να διαπραγµατευθούµε ξανά, προκειµένου να διαµορφώσουµε τους όρους της
επόµενης µέρας, της δανειακής σύµβασης.
Και επειδή η έκβαση αυτής της διαπραγµάτευσης θα είναι καθοριστική, θεωρώ ως δεδοµένο ότι θα πρέπει αυτές τις ρωγµές,
στις οποίες αναφέρθηκα πιο πριν, να τις αξιοποιήσουµε. Να προσπαθήσουµε να αξιοποιήσουµε κάθε δυνατότητα πολιτικών και
κοινωνικών συµµαχιών στην Ευρώπη, ώστε να πετύχουµε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα.
Να βελτιώσουµε το τελικό κείµενο της συµφωνίας προς όφελος της µεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας, που αναγνωρίζει
αυτόν τον αγώνα, που συµµερίζεται τις αγωνίες µας και στην
οποία πλειοψηφία, χρωστάµε τη δυνατότητα µέτρα που έχουν
άµεση αρνητική επίπτωση να αλλάξουν, να βελτιωθούν, να βρεθούν αντισταθµιστικά, να διεκδικηθούν κονδύλια, προκειµένου
µεγάλες κοινωνικές κατηγορίες να µπορέσουν να έχουν τις λιγότερες δυνατές αρνητικές επιπτώσεις.
Όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, άκουσα πολλούς στην
Αίθουσα -τόσο από την Αξιωµατική όσο και από την Ελάσσονα
Αντιπολίτευση- να ισχυρίζονται ότι το δηµοψήφισµα είχε ως τελικό αποτέλεσµα µία χειρότερη συµφωνία από εκείνη που απορρίψαµε στις 25 του Ιούνη, το τελεσίγραφο της 25ης του Ιούνη.
Όσοι το ισχυρίζονται αυτό είτε σφάλλουν είτε παραπλανούν συνειδητά.
Είµαι ο τελευταίος που θα ωραιοποιήσω την πραγµατικότητα.
Ωστόσο σήµερα σε σχέση µε την πρόταση της 25ης του Ιούνη,
έχουµε µία συµφωνία µε τριετή χρονικό ορίζοντα και µε πλήρη
κάλυψη των εσωτερικών και εξωτερικών υποχρεώσεων της
χώρας, της τάξης των 82 έως 86 δισεκατοµµυρίων ευρώ. Αντίθετα, η πρόταση της 25ης του Ιούνη, που απερρίφθη από την
πλειοψηφία του ελληνικού λαού, προέβλεπε πεντάµηνης διάρκειας χρηµατοδότηση, πεντάµηνη παράταση του ως τότε υφιστάµενου προγράµµατος µε ποσό δανείου της τάξης των 7
δισεκατοµµυρίων ευρώ, συν 3,6 δισεκατοµµύρια από το Διεθνές
Νοµισµατικό Ταµείο εάν ολοκληρωνόταν η δική του αξιολόγηση
τον Οκτώβρη, συν µία υπόσχεση για αύξηση 2 δισεκατοµµυρίων
των έντοκων γραµµατίων µε τη λήξη του προγράµµατος τον Νοέµβριο. Ωστόσο, οι συνολικές υποχρεώσεις το ίδιο διάστηµα
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ανέρχονταν σε 12,8 δισεκατοµµύρια µε διάρθρωση αναντίστοιχη
προς τις εισροές, δηλαδή προηγούνταν οι υποχρεώσεις των
εκταµιεύσεων.
Αντίθετα, η σηµερινή συµφωνία δίνει τον απαραίτητο χρόνο
και εµπεριέχει τη δυναµική ώστε να ακυρώσει µια για πάντα το
επόµενο διάστηµα την κινδυνολογία περί Grexit, ώστε να διευκολύνει την προοπτική ανάκτησης της εµπιστοσύνης των επενδυτών και των αγορών, να διευκολύνει δηλαδή την προοπτική
εξόδου της χώρας στις αγορές.
Προφανώς βέβαια, αυτό για να συµβεί είναι προαπαιτούµενο
αυτό το οποίο θέλουµε να αποφύγουµε, το να µην το επαναφέρουν κάποιοι άλλοι στο τραπέζι, όχι από εδώ µέσα, από τους
εταίρους µας εννοώ. Διότι σε κάποιους δεν έχει φύγει από το
µυαλό αυτή η ιδέα, αυτός ο σχεδιασµός. Και βεβαίως, αν υπάρχει
η εντύπωση ότι είναι κάτι που είναι θετικό ή σηµαντικό να το διεκδικήσουµε, υπάρχει στο τραπέζι, όποιος θέλει να το θέσει να το
διεκδικήσουµε, να το συζητήσουµε τι είναι, τι σηµαίνει.
Όµως, ακόµα και τώρα, λίγες µέρες πριν, κατά τη συνάντηση
του Υπουργού των Οικονοµικών των Ηνωµένων Πολιτειών µε τον
Υπουργό Οικονοµικών της Γερµανίας, από τη γερµανική πλευρά
ετέθη ξανά στο τραπέζι το ίδιο ακριβώς επιχείρηµα, η ίδια ιδέα,
το ίδιο σχέδιο. Και το λέω αυτό δεδοµένου του ότι ό,τι συµφωνία
κι αν συνάψει κανείς, όσο θετική προοπτική χρηµατοδότησης κι
αν έχει και όσες προοπτικές να βγάλει το φάντασµα που πλανιέται πάνω από τη χώρα εδώ και πέντε χρόνια, αν στο επαναφέρουν διαρκώς κάποιοι σκόπιµα, το φάντασµα δεν θα φύγει ποτέ.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η συµφωνία που από αύριο ξεκινάµε να διαπραγµατευόµαστε περιλαµβάνει, επίσης, και κάτι εξίσου σηµαντικό µε όσα αναφέρθηκαν µέχρι τώρα, ίσως και
σηµαντικότερο: τη σαφή, σαφέστατη δέσµευση για αναδιάταξη
του χρέους προκειµένου να γίνει βιώσιµο. Και είναι µια εξέλιξη
σηµαντική. Μέχρι τώρα αυτό που συζητείτο ήταν εάν θα γίνει
αυτή η αναδιάρθρωση, η αναδιάταξη. Σήµερα αυτό που συζητείται δεν είναι εάν θα γίνει, αλλά σε τι βάθος θα γίνει.
Όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιτρέψτε µου µια διαπίστωση. Η διακυβέρνηση της χώρας, η προοπτική της χώρας,
η συζήτηση και οι ιδεολογικές µας αντιπαραθέσεις για το µέλλον
της χώρας δεν µπορεί να εξαντλείται στη διαπραγµάτευση.
Υπάρχουν πολύ ουσιαστικές και σηµαντικές διαχωριστικές γραµµές µεταξύ µας, ιδεολογικές και πολιτικές, οι οποίες στα κρίσιµα
θέµατα και όταν ο κίνδυνος είναι υπαρκτός, είναι σηµαντικό να
παραµερίζονται. Όµως, να µην παραµερίζονται συνολικά οι ιδεολογικές και πολιτικές διαχωριστικές µας γραµµές, αλλά να τις
αναδείξουµε και να συγκρουστούµε γι’ αυτές.
Κάποιοι πιστεύουν ότι ο ρόλος µιας Κυβέρνησης της Αριστεράς περιορίζεται στη διαπραγµάτευση και στη σύγκρουση µε
τους έξω. Εν τούτοις, πάντοτε πίστευα και συνεχίζω πιστεύω ότι
για όλα τα δεινά της χώρας µας δεν ευθύνονται οι έξω. Υπάρχουν εγγενείς αδυναµίες στην οικονοµία, στο πολιτικό σύστηµα
και σηµαντικές διαχωριστικές γραµµές για τις οποίες θα άξιζε να
συγκρουστούµε και συγκρούσεις που πρέπει να κάνουµε εδώ,
και πολιτικές και ιδεολογικές αλλά και ταξικές συγκρούσεις.
Ο ΣΥΡΙΖΑ µαζί µε τους ΑΝΕΛ αναλάβαµε τη διακυβέρνηση του
τόπου, υποσχόµενοι να αλλάξουµε τη χώρα. Αναλάβαµε τη διακυβέρνηση του τόπου, όχι µόνο για να κάνουµε σκληρή διαπραγµάτευση –την οποία κάναµε- αλλά και για να αντιπαρατεθούµε
και να αποτελειώσουµε τη διαφθορά και τη διαπλοκή εντός της
χώρας.
Αναλάβαµε τη διακυβέρνηση του τόπου για να δώσουµε ένα
τέλος στο πελατειακό κράτος που στήθηκε στη χώρα µας σαράντα χρόνια τώρα. Αναλάβαµε τη διακυβέρνηση µε την προοπτική και την προσδοκία να εµπεδώσουµε παντού, όπου µπορούµε, διαφάνεια, αξιοκρατία και κράτος δικαίου.
Νοµίζω ότι αυτήν την ευθύνη δεν πρέπει να την ξεχνάµε, γιατί
είναι µια βαριά ευθύνη. Και πρέπει να αγωνιστούµε και να κριθούµε για το κατά πόσο στις εντός µάχες θα δώσουµε µε την
ίδια δυναµική και αποφασιστικότητα τη µάχη, ελπίζοντας να πετύχουµε περισσότερα.
Από αύριο και παράλληλα µε τη διαπραγµάτευση ρίχνουµε το
βάρος της κυβερνητικής πολιτικής σε τέσσερις µεγάλους άξονες
µε στόχο την προοδευτική ανασυγκρότηση της χώρας.
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Πρώτος άξονας είναι η καταπολέµηση της διαφθοράς και της
διαπλοκής. Σήµερα δώσαµε σε δηµόσια διαβούλευση το νοµοσχέδιο που βάζει τέλος, επιτέλους, στην ασυδοσία της διαπλοκής και θεσπίζει καθεστώς διαφάνειας στο ραδιοτηλεοπτικό
τοπίο.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Στόχος µας είναι να βάλουµε τέλος στην ευρωπαϊκή πρωτοτυπία καναλαρχών µε προσωρινές άδειες επί είκοσι πέντε χρόνια
σε βάρος του ελληνικού δηµοσίου, αλλά και να δώσουµε τη δυνατότητα στην ΕΡΤ να γίνει πάροχος ψηφιακού σήµατος απέναντι στο σηµερινό µονοπώλιο της «DIGEA».
Παράλληλα, παίρνουµε την πρωτοβουλία µε άµεσες δράσεις
να χτυπήσουµε τη φοροδιαφυγή, να δώσουµε αγώνα και µάχη
για να χτυπήσουµε τη φοροδιαφυγή µε προεξάρχουσα τη φοροδιαφυγή των µεγαλοκαταθετών εξωτερικού. Και ξεκινάµε, ανοίγουµε τη βεντάλια των δραστηριοτήτων µας, των δράσεών µας,
ώστε να συγκρουστούµε µε τη διαφθορά, µε το οργανωµένο έγκληµα, αφήνοντας επιτέλους τη δικαιοσύνη να αναπνεύσει και να
επιτελέσει το καθήκον της, πράγµα που είδαµε σε αρκετές περιπτώσεις το τελευταίο διάστηµα να γίνεται µε µεγάλη χαρά, οµολογώ.
Επιπλέον, ανοίγουµε τον διάλογο για την προώθηση σηµαντικών µεταρρυθµίσεων και αναγκαίων αλλαγών στο πολιτικό σύστηµα. Επικεντρώνουµε το ενδιαφέρον µας στην προώθηση
στοχευµένων δράσεων για τη στήριξη των πιο αδύναµων κοινωνικών οµάδων και βεβαίως στην προσπάθεια άµεσης προσέλκυσης επενδύσεων στη χώρα, ώστε να αντισταθµιστούν οι υφεσιακές τάσεις στην οικονοµία.
Πριν ολοκληρώσω την παρέµβασή µου, θέλω να επισηµάνω το
εξής: Επειδή τις τελευταίες µέρες οργιάζουν η παραπληροφόρηση και η κινδυνολογία µε συγκεκριµένο στόχο τους πολίτες
αλλά και την Κυβέρνηση, θέλω µε τον πιο κατηγορηµατικό τρόπο
να δηλώσω από αυτό το Βήµα ότι οι αλλαγές στον Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας που εγκρίνει σήµερα η Βουλή και θα ισχύσουν
από την 1η Γενάρη του 2016 δεν θέτουν σε κίνδυνο την προστασία της πρώτης κατοικίας.
Σήµερα το πρωί συναντήθηκα µε την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών. Η δέσµευση ήταν σαφής, σαφέστατη. Ούτως ή άλλως στο
επόµενο διάστηµα, το φθινόπωρο, θα έρθει το νοµοσχέδιο που
θα αφορά την αναστολή πλειστηριασµών πρώτης κατοικίας µαζί
µε τη ρύθµιση των κόκκινων δανείων. Έως τότε το πλαίσιο που
θα ισχύσει στην πράξη θα είναι το πλαίσιο που ίσχυε και έως σήµερα. Δεν θα υπάρξει κανένας πλειστηριασµός πρώτης κατοικίας. Η προστασία της πρώτης κατοικίας από αυτήν την Κυβέρνηση ήταν, είναι και θα είναι διαρκής.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Κανένας άνεργος, κανένας µεροκαµατιάρης, κανένας χαµηλόµισθος και χαµηλοσυνταξιούχος, κανένας δανειολήπτης σε λαϊκές συνοικίες, σε φτωχές γειτονιές, σε υποβαθµισµένες γειτονιές
δεν πρόκειται να χάσει το σπίτι του.
Η ύπαρξη αυτής της Κυβέρνησης αποτελεί διαρκή εγγύηση
για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Χωρίς αυτήν την εγγύηση εµείς δεν υπάρχουµε!
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Και αν χρειαστεί, θα είµαστε παρόντες να δίνουµε τη µάχη,
προκειµένου να προστατεύσουµε τους πιο αδύναµους συµπολίτες µας απέναντι στην κρίση.
Θέλω να κλείσω κάνοντας µια αναφορά στη συζήτηση που διεξάγεται όχι εντός της Αιθούσης αλλά έξω από αυτή, σε σχέση
µε το αν έχει ή δεν έχει νόηµα ποια θα είναι η διακυβέρνηση της
χώρας, µε δεδοµένο ότι υπήρξε ένας συµβιβασµός που µας
αναγκάζει σε µια σκληρή, δύσκολη προσαρµογή, πολύ ηπιότερη
σε σχέση µε αυτή που ζήσαµε τα τελευταία χρόνια, αλλά σκληρή
µε βάση τις διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις τις οποίες έχουµε
προσυπογράψει και τις οποίες καλούµεθα να υλοποιήσουµε.
Κάποιοι, λοιπόν, δηλώνουν ότι δεν έχει σηµασία εάν σε αυτό
το πλαίσιο Κυβέρνηση θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και οι ΑΝΕΛ ή τα άλλα
κόµµατα που κυβέρνησαν τον τόπο τα προηγούµενα χρόνια. Και
µάλιστα πολλές φορές παροµοιάζουν και την παρουσία της Αριστεράς στην Κυβέρνηση ως µια αγωνία για καρέκλες και αξιώµατα.
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Θλίβοµαι γι’ αυτές τις επισηµάνσεις. Ωστόσο, δεν µπορώ παρά
να σχολιάσω.
Σε ό,τι αφορά τον δικό µου κώδικα αξιών, η παρουσία της Αριστεράς στην κυβέρνηση δεν είναι επιδίωξη αξιώµατος. Είναι
οχυρό µάχης για τα συµφέροντα του λαού µας! Οχυρό µάχης
για την προστασία των αδικηµένων! Οχυρό µάχης για τις µεγάλες ταξικές συγκρούσεις εντός της χώρας µε τα οργανωµένα
συµφέροντα!
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Αυτό το οχυρό µάχης, σε ό,τι µε αφορά, δεν προτίθεµαι –οικειοθελώς τουλάχιστον- να το εγκαταλείψω! Δεν θα γίνουµε ούτε
δειλοί ούτε ριψάσπιδες ούτε απολογητές χαµένων αγώνων, γιατί
χαµένοι αγώνες είναι µονάχα οι αγώνες που δεν δόθηκαν ποτέ!
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
Οι αγώνες που έχουµε µπροστά µας θα δοθούν µε την ίδια µαχητικότητα, την ίδια πίστη στις δυνάµεις µας, την ίδια αξιοπρέπεια και θα είναι αγώνες που θα κερδηθούν.
(Ζωηρά και παρατεταµένα χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες
του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Ευάγγελος Μεϊµαράκης, Πρόεδρος της
Νέας Δηµοκρατίας. Ορίστε, κύριε Πρόεδρε.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος της
Νέας Δηµοκρατίας): Κύριε Πρωθυπουργέ, αισθάνοµαι ότι σήµερα δεν υπάρχει ανάγκη να σας απαντήσω, διότι αισθάνοµαι ότι
δεν απευθυνθήκατε σε εµάς, αλλά στους εκλεκτούς συναδέλφους Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ από την αρχή µέχρι το τέλος, από
το ότι αναφερθήκατε στην αρχή στη διαδικασία µέχρι όπως ολοκληρώσατε την οµιλία σας για «το οχυρό».
Θα ήθελα, επειδή βλέπω και την κυρία Πρόεδρο της Βουλής,
να πω ότι πρώτη φορά γίνεται αναφορά από Πρωθυπουργό για
τη διαδικασία ψήφισης ενός νοµοσχεδίου ως κατεπείγοντος, µε
την κυρία Πρόεδρο της Βουλής από κάτω, η οποία κάθεται ως
Βουλευτής και έχει ψάλει τα µύρια όσα για τον τρόπο µε τον
οποίο νοµοθετεί η Κυβέρνηση.
Πράγµατι, όλα αυτά τα παράδοξα τα ζούµε πρώτη φορά. Είδα
ότι όχι µόνο είπε όσα είπε η κυρία Πρόεδρος της Βουλής -και αισθανθήκατε την ανάγκη να της απαντήσετε- αλλά σας χειροκρότησε κιόλας η κυρία Πρόεδρος! Σηκώνω τα χέρια ψηλά!
(Γέλωτες από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Πράγµατι, θα έλεγα ότι είναι πρωτοφανείς οι ηµέρες που
ζούµε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Γι’ αυτό ακριβώς θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας ότι σήµερα
συζητούµε το δεύτερο νοµοσχέδιο µε τα προαπαιτούµενα, αν
δεν έχετε καταλάβει. Πέρα από το πρώτο µε το οποίο σας δώσαµε την εξουσιοδότηση, είναι το δεύτερο για τα προαπαιτούµενα, τα οποία συµφώνησε η Κυβέρνησή σας.
Είναι γεγονός ότι τα προαπαιτούµενα που συζητούµε σήµερα
και που θα ψηφίσουµε όσοι πιστεύουµε στην ευρωπαϊκή πορεία
της χώρας και στο ευρωπαϊκό πλαίσιο είναι σίγουρο ότι ανοίγουν
τον δρόµο για την τρίτη δανειακή σύµβαση, δηλαδή το τρίτο µνηµόνιο, για να το πούµε ξεκάθαρα.
Βεβαίως, µετά την ψήφιση του πρώτου νοµοσχεδίου είχαµε
και τα βασικά αποτελέσµατα, που ήταν η εκταµίευση των 7 δισεκατοµµυρίων ευρώ. Άρα, ορθώς ψηφίσαµε όλοι µαζί τα προαπαιτούµενα. Καλύφθηκαν οι υποχρεώσεις της χώρας προς τους
δανειστές και αποµακρύνθηκε ο κίνδυνος της άµεσης χρεοκοπίας και εξόδου από το ευρώ, αν και δεν αποµακρύνθηκε εξ ολοκλήρου και θα αναφερθώ σε αυτό. Με τι; Με τα χρήµατα που µας
έστειλαν οι «πραξικοπηµατίες», οι «εκβιαστές» και όλοι αυτοί
στους οποίους στο προηγούµενο νοµοσχέδιο που ψηφίσαµε
είχαν αναφερθεί µε τόσο κολακευτικά λόγια οι συνάδελφοι του
ΣΥΡΙΖΑ.
Το δεύτερο θετικό αποτέλεσµα είναι ότι άνοιξαν οι τράπεζες.
Έστω και µε τους γνωστούς περιορισµούς των capital controls,
οι τράπεζες άνοιξαν και δροµολογήθηκε µια σταδιακή επιστροφή
στην κανονικότητα.
Και στα δύο αυτά θετικά αποτελέσµατα είναι µεγάλη η συµβολή που είχε η Νέα Δηµοκρατία, η συµβολή των διακοσίων πενήντα Βουλευτών του ελληνικού Κοινοβουλίου και των διακοσίων

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

είκοσι ενός Βουλευτών για την ενίσχυση της διαπραγµατευτικής
µας θέσης και της εθνικής µας προσπάθειας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Και εδώ να ξεκαθαρίσουµε και κάτι για να το ακούσουν όλοι.
Ακόµα υπάρχουν οι κίνδυνοι. Δεν έφυγαν οι κίνδυνοι. Οι κίνδυνοι
που δηµιουργήθηκαν κυρίως τους τελευταίους έξι µήνες µε την
πορεία που ακολουθήσατε, οι κίνδυνοι που έφτασαν στο κόκκινο
µε το εκβιαστικό δηµοψήφισµα, οι κίνδυνοι χρεοκοπίας, οι κίνδυνοι εξόδου από το ευρώ δεν εξαφανίστηκαν.
Χαίροµαι που το είπατε και εσείς, λέγοντας µάλιστα ότι η συζήτηση για το Grexit γίνεται µόνο από τους εταίρους ή δανειστές,
όπως είπατε, και όχι από εδώ µέσα. Δεν ξέρω αν έχετε τέτοια σιγουριά για όλους τους συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά έχω µια
αίσθηση ότι κάποιοι ίσως το καλοβλέπουν. Μπορεί, λοιπόν, να
αποµακρύνθηκαν αυτοί οι κίνδυνοι, αλλά δεν µηδενίστηκαν.
Εγώ θέλω να πω εδώ, ευθέως και καθαρά, ότι υπάρχουν κάποιοι συνάδελφοι που πράγµατι θα ήθελαν να φύγουµε από το
ευρώ και το λένε. Σε αυτούς βγάζω το καπέλο. Φοβάµαι, όµως,
όλους εκείνους που µας πάνε στην έξοδο από το ευρώ λέγοντας
ότι το κάνουν για να µείνουµε στο ευρώ. Αυτό το συναντήσαµε
και το συναντήσαµε πρόσφατα. Είδαµε ότι και εσείς, κύριε Πρωθυπουργέ, το αποδοκιµάσατε.
Πρέπει εδώ να µην είµαστε αµέριµνοι, να µην είµαστε όλοι
τόσο ευκολόπιστοι και τόσο άνετοι και ιδιαίτερα οι Έλληνες πολίτες, γιατί η αµεριµνησία δεν κάνει καλό. Δεν είναι ό,τι το καλύτερο αυτήν τη στιγµή.
Μας είπατε ότι κάνετε έναν πολύ δύσκολο συµβιβασµό, αλλά
τελικά προχωρήσατε και υπογράψατε. Υπολογίσατε πόσο µας
κόστισε αυτός ο συµβιβασµός; Υπολογίσατε τι θα γινόταν, αν
µετά τις 25 Ιανουαρίου πηγαίνατε µε την πολιτική που είχαµε χαράξει και ποια διαφορά θα υπήρχε, αν παίρνατε τη συµφωνία του
Φεβρουαρίου µε τα 2 δισεκατοµµύρια; Τώρα, έξι µήνες µετά και
µετά το δηµοψήφισµα, τι κόστος πληρώσαµε;
Αλήθεια, τι πήραµε από αυτό; Μας είπατε ότι πήραµε αξιοπρέπεια. Μας είπατε ότι η Ευρώπη αρχίζει να αλλάζει. Κάνετε λάθος.
Η Ευρώπη ήδη είχε αρχίσει να αλλάζει. Η Ευρώπη προχώρησε
στη χαλάρωση και εµείς, δυστυχώς, δεν ήµασταν µέσα. Η Ευρώπη κινείται µε άλλους ρυθµούς και εσείς εδώ µιλάτε στους
Έλληνες για µια άλλη Ευρώπη που ήδη έχουµε συζητήσει και
στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόµµα και στο Σοσιαλιστικό Κόµµα, την
οποία επιθυµούµε και επιδιώκουµε για να αλλάξουµε τη δοµή και
τους θεσµούς της.
Μήπως δεν ξέρετε ότι στο γερµανικό Κοινοβούλιο, το αδερφό
κόµµα του ΣΥΡΙΖΑ δεν ψήφισε τη συµφωνία που εσείς φέρατε
εδώ και την ψηφίσαµε όλοι µαζί;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Γιατί, λοιπόν, µας µιλάτε για τη συντήρηση, για την πρόοδο,
για το νέο, για το παλιό, για το αριστερό, το δεξιό; Δεν καταλάβατε ότι δεν υπάρχει δεξιό και αριστερό µνηµόνιο, αλλά είναι
αναγκαίες πολιτικές µέσα στο πλαίσιο της Ευρώπης, ακριβώς για
να µπορέσουµε να παραµείνουµε εκεί διορθώνοντας τα όποια
λάθη έγιναν;
Ποιος σας είπε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι υπάρχει
δεξιό και αριστερό µνηµόνιο; Αυτό δεν το καταλάβαµε ακόµα;
Δεν καταλάβαµε πως, αν θέλουµε να είµαστε στο ευρωπαϊκό
πλαίσιο και να παραµείνουµε στο ευρώ, πρέπει να ακολουθήσουµε τις συγκεκριµένες πολιτικές;
Πρέπει, λοιπόν, να υπάρχει συναίσθηση ευθύνης και κυρίως
σε εσάς που πήρατε τη χώρα σε πορεία ανάπτυξης και τη βυθίσατε στην ύφεση, σε εσάς που πήρατε ένα υγιές τραπεζικό σύστηµα και κλείσατε τις τράπεζες, σε εσάς που φέρατε τη χώρα
µια ανάσα ακριβώς πριν από τη χρεοκοπία.
Να σας θυµίσω τι λέγατε προεκλογικά; Να σας θυµίσω πως
υφαρπάξατε την ψήφο του Έλληνα πολίτη; Είπατε ότι θα ακυρώνατε τα προηγούµενα µνηµόνια µε ένα νόµο. Σήµερα προτείνετε ένα νέο µνηµόνιο ιδιαίτερα βαρύ, το τρίτο µνηµόνιο. Μην
επαίρεστε ότι πήρατε µεγάλο δάνειο, γιατί µεγάλο δάνειο ίσον
µεγάλο µνηµόνιο, µεγάλες οι υποχρεώσεις που θα πάνε στον Έλληνα πολίτη.
Υποστηρίζατε ότι η προηγούµενη κυβέρνηση δεν διαπραγµατευόταν. Επί µήνες η διαπραγµατευτική σας οµάδα τις απέ-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΗ’ - 22 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

φευγε, αλλά τις τελευταίες ηµέρες έζησε τις πραγµατικές δυσκολίες.
Υποστηρίζατε ότι µέσω της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών χαρίζονταν λεφτά στις τράπεζες. Σήµερα αντιλαµβάνονται
όλοι ότι η ανακεφαλαιοποίηση ήταν αναγκαία για να διασφαλιστεί η συστηµική ευστάθεια των τραπεζών.
Υποστηρίζατε ότι µέσω των αποκρατικοποιήσεων δηµόσια περιουσία και πόροι θα µεταβιβάζονταν στη «µαύρη» τρύπα του δηµοσίου χρέους. Αλήθεια, σήµερα τι κάνετε; Δεν κάνετε το ίδιο,
αφού η συµφωνία αναφέρεται σε πώληση περιουσιακών στοιχείων;
Υποστηρίζατε ότι το χρέος είναι επονείδιστο και πρέπει να κουρευτεί. Στο επίπεδο µάλιστα το επιθυµητό όλων µας, µακάρι να
µπορούσε και να µηδενιστεί, θα σας έλεγα εγώ. Τι κάνετε σήµερα, όµως; Υπογράφετε ότι η χώρα δεσµεύεται να αποπληρώνει πλήρως κι έγκαιρα τις δανειακές της υποχρεώσεις.
Υποστηρίζατε ότι το Πρόγραµµα της Θεσσαλονίκης είναι πλήρως κοστολογηµένο και σήµερα εισηγείστε άλλα δηµοσιονοµικά
µέτρα και µέτρα λιτότητας, µε αυτά τα οποία µας φέρνετε.
Υποστηρίζατε ότι η χώρα δεν είχε ανάγκη από πρόσθετη εξωτερική χρηµατοδότηση. Με ύφος ο κ. Βαρουφάκης µας έλεγε
«Δεν θέλουµε τα λεφτά, θέλουµε χρόνο». Σήµερα τι κάνετε; Πάτε
σε ένα δάνειο για το οποίο επαίρεστε ότι είναι το µεγαλύτερο,
82 δισεκατοµµύρια.
Υποστηρίζατε ότι η πρόταση των δανειστών δεν µπορεί να
γίνει αποδεκτή και γι’ αυτό πήγατε στο δηµοψήφισµα. Σήµερα
φέρνετε πιο επώδυνη πρόταση από εκείνη που πήγατε στο δηµοψήφισµα.
Υποστηρίζατε ότι θα γκρεµίσετε τις εργαλειοθήκες του ΟΟΣΑ.
Σήµερα τι κάνετε; Υποστηρίζατε ότι η τρόικα τελείωσε. Αλήθεια,
τους υποδεχθήκατε τους τροικανούς σήµερα που ήρθαν στα
Υπουργεία;
(Χειροκροτήµατα και γέλωτες από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Είµαι σίγουρος ότι θα αρχίσετε να κουβεντιάζετε µαζί τους και
τότε και αυτό θα το «καταπιείτε». Τέλος πάντων.
Εγώ, κύριε Πρωθυπουργέ, πιστεύω ότι τα στοιχεία µιας κακής
συµφωνίας µπορούν, πράγµατι, να µας κρατήσουν µέσα στο
πλαίσιο του να τα διαπραγµατευτούµε ξανά, εφόσον µάλιστα η
χώρα βρει τον δρόµο της. Γιατί χωρίς συµφωνία, θα ήµασταν
εκτός και η ζηµιά που θα είχε γίνει θα ήταν πολύ µεγάλη και δεν
θα µπορούσαµε να βρούµε τον δρόµο τον οποίο πρέπει να ακολουθήσουµε.
Γι’ αυτό ακριβώς η Νέα Δηµοκρατία συµφωνεί µε εσάς σε έναν
εθνικό σκοπό. Δεν ψηφίζουµε τα µέτρα. Δεν στηρίζουµε την Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Στηρίζουµε, όµως, την Ελλάδα, στηρίζουµε
την πατρίδα και ψηφίζουµε «ναι» για να διασφαλίσουµε τη συµµετοχή της πατρίδας µας στο ευρώ.
Ψηφίζουµε «ναι» για την αποκατάσταση της χαµένης εµπιστοσύνης που, δυστυχώς, µε τις δικές σας ενέργειες, χάσαµε. Ψηφίζουµε «ναι» στις σχέσεις εµπιστοσύνης που πρέπει να έχουµε
µεταξύ µας τα δηµοκρατικά κόµµατα του τόπου µας.
Ο κύριος Πρωθυπουργός χρησιµοποίησε την έκφραση «να
συγκρουόµεθα». Εγώ χρησιµοποιώ την έκφραση «να συζητούµε
δηµιουργικά και να καταλήγουµε εκεί που µπορούµε να συµφωνούµε και που ο κοινός νους και η κοινή λογική µάς λέει ότι αυτό
είναι αντικειµενικό και πρέπει να συµφωνούµε». Και πρέπει να µάθουµε να κουβεντιάζουµε, πρέπει να µάθουµε να συνεννοούµαστε υπεύθυνα κι αποτελεσµατικά.
Σας καλώ, λοιπόν, κύριε Πρωθυπουργέ, να τολµήσετε να αναγνωρίσετε όσα θετικά έχει πετύχει η Κυβέρνηση Αντώνη Σαµαρά
και να χτίσετε πάνω σε αυτά τα οποία σας αφήσαµε ως σοβαρή
παρακαταθήκη.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Και γι’ αυτό ακριβώς αυτές οι θυσίες κι αυτές οι προσπάθειες
του ελληνικού λαού δεν µπορούν να πάνε χαµένες. Πράγµατι,
κόστισαν πάρα πολλά.
Εγώ θέλω να σας τονίσω και να σας ρωτήσω, επειδή πολύ αναφέρεστε στην πρόοδο και την συντήρηση και τις συντηρητικές
δυνάµεις της Ευρώπης, αλλά και της χώρας και στο νέο και το
παλιό, κύριε Πρωθυπουργέ, τελικά πρόοδος τι είναι. Μπορούµε
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να το προσδιορίσουµε; Είναι µόνο κάτι το καινούργιο ή είναι κάτι
το καινούργιο που είναι και σωστό και που πρέπει να το εξετάσουµε ανάλογα µε το πώς υπάρχουν οι συνθήκες και να το προσαρµόσουµε πάνω σε αυτό;
Και σηµαίνει ότι απορρίπτουµε όλα τα παλιά; Απορρίπτουµε
τις παραδόσεις µας; Απορρίπτουµε καθετί το οποίο, πράγµατι,
αποτελεί την πολύ πλατιά βάση πάνω στην οποία µπορούµε να
οικοδοµήσουµε;
Εµείς, λοιπόν, πιστεύουµε ότι πρόοδος σηµαίνει να κρατήσουµε από το παρελθόν καθετί το θετικό κι εκεί να χτίσουµε και
αυτό να το προσαρµόσουµε στα νέα δεδοµένα και την Ευρώπη.
Και σας λέω ότι δόξα σοι ο Θεός ο ελληνικός πολιτισµός έχει
τόσα θετικά, τα οποία οι ξένοι λαοί και οι ξένοι πολιτισµοί έχουν
και πάνω εκεί οικοδοµούν τον ευρωπαϊκό πολιτισµό.
Εµείς, λοιπόν, δεν είµαστε ακτιβιστές. Δεν θέλουµε να πετάξουµε όλα τα παλιά. Δεν λέµε ότι όλα είναι για πέταµα. Λέµε ότι
µπορούµε να κρατήσουµε κάποια από τα παλιά έστω.
Να τα αναγνωρίσετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Δεν είναι
ό,τι κάναµε όλα αυτά τα χρόνια για πέταµα.
Δεν είναι για συγκρούσεις, κύριε Πρωθυπουργέ. Είναι για διάλογο. Είναι για κουβέντα. Ακόµα και η ρητορική σας, θα έλεγα,
είναι πράγµατι συγκρουσιακή. Ενώ ζητάτε από τη µια µεριά να
συνεννοηθούµε, να τα ψηφίσουµε, να συνεργαστούµε, από την
άλλη µεριά µάς συµπεριφέρεστε µε τέτοιο τρόπο που είναι σαν
να µας λέτε ότι είµαστε και ανόητοι που το στηρίζουµε.
Εµείς δεν είµαστε ανόητοι, γιατί στηρίζουµε την ευρωπαϊκή
πορεία της Ελλάδας. Γι’ αυτό ακριβώς επιµένουµε ως προς αυτά
και θα συνεχίσουµε να επιµένουµε.
Τελικά, το δικό σας το νέο είναι πιο παλιό. Επιτρέψτε µου να
σας πω ότι είναι παλιό γιατί εκπροσωπείτε κάτι που έρχεται από
τα παλιά. Εκπροσωπείτε αυτό το βαθύ κράτος. Εκπροσωπείτε
όλους εκείνους οι οποίοι δεν θέλουν να προχωρήσει η επιχειρηµατικότητα, η εργασία, σ’ αυτόν τον τόπο.
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Ποιος µιλάει!
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος της
Νέας Δηµοκρατίας): Κύριοι συνάδελφοι, γνωριζόµαστε και πολλές φυσιογνωµίες τις ξέρουµε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΖΑΣ: Πολύ καλά γνωριζόµαστε! Πάρα πολύ
καλά!
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος της
Νέας Δηµοκρατίας): Ξέρουµε πώς όλοι αυτοί κινήθηκαν.
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΑΛΕΚΟΣ) ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ: Στις αποκεντρωµένες διοικήσεις ακόµα τους παλιούς έχετε!
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος της
Νέας Δηµοκρατίας): Τώρα κάνετε ότι δεν τους ξέρετε. Τώρα κάνετε ότι δεν τους θέλετε. Τώρα τους αδειάζετε. Σας αδειάζει και
ο Πρωθυπουργός σας.
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κύριοι, σας παρακαλώ.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος της
Νέας Δηµοκρατίας): Όµως, να ξέρετε ότι το νέο δεν είστε εσείς
και θα προσπαθήσετε το νέο, αν θέλετε, να το αποδείξετε µε τη
συµπεριφορά σας, ακούγοντας καλά και ήσυχα και τον Αρχηγό
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Δεν νοµίζω ότι διαφωνείτε ότι εκπροσωπείτε τον κρατισµό,
γιατί εδώ πρέπει να συνεννοηθούµε πια. Εσείς βάζετε φόρους
στον ιδιωτικό τοµέα, στους παραγωγικούς, σε όσους δουλεύουν,
για να συντηρήσετε ένα µεγάλο και αναποτελεσµατικό κράτος.
Αυτή είναι και η µεγάλη µας διαφορά.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΑΛΕΚΟΣ) ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ: Εσείς δεν βάζατε!
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος της
Νέας Δηµοκρατίας): Εσείς νοµίζετε ότι µ’ αυτό το κράτος µπορείτε να ασκήσετε κοινωνική πολιτική και ακριβώς να φορολογήσουµε όλους εκείνους οι οποίοι παράγουν, για να το συντηρήσουµε. Είναι µία µεγάλη διαφορά µας.
Θέλετε να συζητήσουµε ιδεολογικοπολιτικά κάποτε και µέσα
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στη Βουλή, για να δούµε ποιες είναι οι διαφορές µας;
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: Θέλουµε!
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος της
Νέας Δηµοκρατίας): Πρέπει να γίνει µία τέτοια συζήτηση, γιατί
εδώ µόνο συνθήµατα πετάµε. Θέλετε ή δεν θέλετε τον κρατισµό;
Εµείς θέλουµε ένα πιο ευέλικτο, πιο µικρό κράτος, ένα κράτος
το οποίο θα έχει ένα επιτελικό ρόλο και ένα επιτελικό σχέδιο.
Εµείς αυτό επιθυµούµε, σ’ αυτό θα προχωρήσουµε και αυτό θα
πετύχουµε.
Πρέπει να σας πω ότι η Νέα Δηµοκρατία κοιτά το µέλλον. Επιλέγει το σωστό δρόµο. Επιλέγει το µεσαίο δρόµο χωρίς ακρότητες, χωρίς φανατισµούς, χωρίς κραυγές, µε διάλογο, µε συνεννόηση, µε σύνθεση. Στοχεύουµε στην Ελλάδα της δηµιουργίας,
στην Ελλάδα των επενδύσεων, στην Ελλάδα της εργασίας, της
κοινωνικής αλληλεγγύης, της κοινωνικής συνοχής και της συνθετικής νοοτροπίας.
Γι’ αυτό ακριβώς ακολουθούµε το δρόµο του κοινωνικού και
µεταρρυθµιστικού κέντρου που έχει ως κέντρο τον άνθρωπο.
Μας ενδιαφέρει ο άνθρωπος και εργαζόµαστε τελικά για ένα ελληνικό σχέδιο ανασυγκρότησης της οικονοµίας µας. Προετοιµάζουµε τη συνεργασία των παραγωγικών δυνάµεων. Δίνουµε το
βέλτιστο µείγµα των πολιτικών για την οικονοµία και την κοινωνία.
Για όλα αυτά είµαστε περήφανοι για την ιστορία µας, αλλά και
για το µέλλον µας. Μ’ αυτόν τον τρόπο θα απευθυνθούµε και
στον ελληνικό λαό την οποιαδήποτε ώρα εσείς θελήσετε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ευχαριστούµε,
κύριε Πρόεδρε.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Κύριε Πρόεδρε, θα µπορούσα να έχω τον λόγο για ένα λεπτό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ορίστε, κύριε Πρωθυπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Κύριε Πρόεδρε, ζήτησα τον λόγο µόνο για µισό λεπτό και όχι παραπάνω.
Κύριε Πρόεδρε της Νέας Δηµοκρατίας, µε ρωτήσατε «Γιατί
δεν πήρατε τη συµφωνία που είχατε τη δυνατότητα να πάρετε
στις 25 Γενάρη µε τα 2 δισεκατοµµύρια ευρώ;». Καλά, εµείς δεν
την πήραµε. Εσείς γιατί δεν την πήρατε;
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος της
Νέας Δηµοκρατίας): Σας έχουµε απαντήσει!
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Γιατί δεν
την πήρατε εσείς τη συµφωνία µε τα 2 δισεκατοµµύρια; Γιατί δεν
την πήρατε;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ: Δεν σας την έδωσαν!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Δεν µας τη δίνανε!
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Πρέπει κάποια στιγµή όλοι µας, µα όλοι µας, όλοι µας να παραδεχτούµε
αλήθειες σ’ αυτόν τον τόπο.
Εάν, λοιπόν, είχατε τη συµφωνία των 2 δισεκατοµµύρια, γιατί
δεν την παίρνατε λοιπόν να µας σώσετε, να σώσετε τη χώρα, να
πάτε στην πιστοληπτική γραµµή…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Δεν µας την έδιναν!
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Δεν σας την
έδιναν; Α, δεν σας την έδιναν!
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΑΛΕΚΟΣ) ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ: Άρα, δεν την
είχατε!
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Η πραγµατικότητα είναι ότι δεν υπήρχε καµιά συµφωνία για 2 δισεκατοµµύρια.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κύριοι, σας παρακαλώ!
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Η πραγµατικότητα είναι ότι ήσασταν υποχρεωµένοι να έχετε πλεονάσµατα
3% το 2015 που είµαστε σήµερα και 4,5% από το 2016 και µετά.
Επίσης, η πραγµατικότητα είναι ότι όχι µόνο όλα αυτά που
αναγκαζόµαστε τώρα να προωθήσουµε θα έπρεπε να προχωρήσετε εσείς, αλλά και σε βαριά δηµοσιονοµικά µέτρα εάν παρέµενε το πλαίσιο εκείνης της συµφωνίας. Αυτή είναι η αλήθεια!

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Δεν το αφήσατε εσείς, επειδή είχατε την ευκαιρία και κάποιοι σας
εµπόδισαν για να πάµε σε εκλογές, αλλά η πραγµατικότητα είναι
ότι δεν υπήρχε ποτέ δυνατότητα εξόδου από το µνηµόνιο µε το
χρέος της χώρας στο 180% και µε προοπτική για το 200%.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Αυτή είναι η πραγµατικότητα! Και αυτήν την πραγµατικότητα
ας τη συνοµολογήσουµε για να δώσουµε τη µάχη από κοινού,
ώστε αυτό το χρέος να πάψει να είναι στο 180%, να πετύχουµε
το µεγάλο εθνικό στόχο της αναδιάρθρωσης του χρέους για να
βγούµε έστω µεσοµακροπρόθεσµα από αυτήν τη βαθιά οικονοµική κρίση.
Και το τελευταίο, κύριε Πρόεδρε…
ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ: Να είστε καλά που µας πάτε σε µνηµόνιο!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ελάτε, κύριοι συνάδελφοι!
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Και το τελευταίο, κύριε Πρόεδρε.
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ (Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Για
τον κ. Μεϊµαράκη τα λέτε αυτά ή για την κ. Κωνσταντοπούλου;
Σε ποιον απευθύνεστε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κύριε Αντιπρόεδρε,
σας παρακαλώ!
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Δεν κατάλαβα!
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ (Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Τα
λέτε για τον κ. Μεϊµαράκη ή για την Πρόεδρο της Βουλής;
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Κύριε Αντιπρόεδρε της Βουλής, αν θέλετε να πάρετε τον λόγο να κάνετε
µια παρατήρηση, µπορείτε να πάρετε τον λόγο. Δεν είναι ιδιαίτερα ευγενικό να µε διακόπτετε.
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ (Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Όµως, να µην υποτιµάτε τη νοηµοσύνη µας!
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Δεν αναφέροµαι σε εσάς. Δεν αναφέρθηκα σε εσάς. Αν έχετε να πείτε κάτι,
να το πείτε.
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ (Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Στο κόµµα µου αναφερθήκατε.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Κάνατε µια
αναφορά ανάµεσα στο νέο και το παλιό. Κοιτάξτε, δεν είµαι από
αυτούς που πιστεύουν ότι το νέο είναι αυτό που κραυγάζει «είµαι
το νέο», «είµαι το καινούργιο». Όχι! Οι ιδέες µας και οι διαφορές
µας είναι πολύ παλιές. Οι ιδέες µας κρίνονται. Όµως, είχα την αίσθηση, κύριε Μεϊµαράκη, ότι εσείς δεν ανήκετε…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ: «Κύριε Πρόεδρε»! Δεν σας λέει ποτέ
«κύριε Τσίπρα».
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Εντάξει,
κύριε...
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος της
Νέας Δηµοκρατίας): Εντάξει, δεν πειράζει. Το ίδιο είναι.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Δεν χάνει
το αξίωµα του Προέδρου αν τον πω «κύριε Μεϊµαράκη». Πρόεδρος είναι! Μην ανησυχείτε γι’ αυτό.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κύριοι, σας παρακαλώ!
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Έλεγα, λοιπόν –και µη µε διακόπτετε, γιατί θα είµαι πολύ σύντοµος- ότι οι
συγκρούσεις και οι ιδεολογικές διαφορές είναι παλιές.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος της
Νέας Δηµοκρατίας): Είναι γνωστές!
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Είχα την αίσθηση ότι και εντός της παράταξής σας υπάρχουν διαφοροποιήσεις. Η λεγόµενη «λαϊκή Δεξιά» έχει διαφορετική αντίληψη για
το κράτος από τη λεγόµενη «νεοφιλελεύθερη πτέρυγα».
Εγώ, λοιπόν, σας λέγω ότι τα τελευταία είκοσι χρόνια έχει επικρατήσει η νεοφιλελεύθερη αντίληψη και στην Ευρώπη και στην
άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Αυτή η βαθιά νεοφιλελεύθερη αντίληψη έχει δηµιουργήσει τροµακτικές ανισότητες. Τροµακτικές
ανισότητες! Το λένε όλοι οι µεγάλοι οικονοµολόγοι, νοµπελίστες.
Αυτοί δεν είναι ούτε Αριστεροί ούτε ριζοσπάστες προοδευτικοί.
Όλοι το λένε! Παραδεχθείτε το και εσείς. Δεν είναι το καινούργιο
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η αντίληψη του σκληρού νεοφιλελευθερισµού που δίνει τη δυνατότητα επιβίωσης σε όσους έχουν την οικονοµική δυνατότητα,
ενώ περιθωριοποιεί και βάζει στη γωνία τη µεγάλη πλειοψηφία
της κοινωνίας. Αυτές οι αντιλήψεις είναι οι αντιλήψεις του χθες,
το οποίο θα πεθάνει αργά ή γρήγορα, διότι κάθε κοινωνία έχει
ανάγκη ροπής προς την επιβίωση, φυσικής ροπής προς την επιβίωση.
Οι ακραίες νεοφιλελεύθερες αντιλήψεις είναι οι αντιλήψεις του
χθες, κύριε Πρόεδρε της Νέας Δηµοκρατίας, όχι το καινούργιο,
όχι οι αντιλήψεις του αύριο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος της
Νέας Δηµοκρατίας): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κύριε Θεοδωράκη,
σας ζητώ και πάλι συγγνώµη για ένα δίλεπτο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος της
Νέας Δηµοκρατίας): Πάρα πολύ σύντοµα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ορίστε, κύριε Μεϊµαράκη, έχετε τον λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος της
Νέας Δηµοκρατίας): Κύριε Πρόεδρε, θα είµαι πολύ σύντοµος.
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Έχει δικαίωµα ο κύριος Πρόεδρος να µιλήσει.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος της
Νέας Δηµοκρατίας): Κατ’ αρχάς, κύριε Πρόεδρε, χαίροµαι που
κάνατε αυτές τις αναφορές. Νοµίζω ότι όσον αφορά τη συµφωνία, ήδη σας έχουµε απαντήσει πάρα πολλές φορές και, αν θέλετε, µπορούµε να το κουβεντιάσουµε και πιο αναλυτικά.
Γνωρίζετε ότι µετά τις ευρωεκλογές οι εταίροι συζητούσαν και
ζητούσαν από εµάς όλο και κάτι παραπάνω, γιατί έβλεπαν ότι η
κυβέρνηση προχωρούσε σε ένα µεταρρυθµιστικό σχέδιο, το
οποίο µην ξεχνάτε ότι το 2014 είχε φέρει και πάλι το χαµόγελο
στα χείλη των Ελλήνων και η οικονοµία πήγαινε προς τα πάνω.
Γνωρίζετε ότι θα έτρεχε και φέτος µε 0,7%, ενώ θα τρέξει µε
ύφεση πάνω από 3%. Μάλιστα, κάποιοι λένε και µε 4%.
Και γνωρίζετε ότι εµείς προχωρήσαµε και το διαγωνισµό και
για τα περιφερειακά αεροδρόµια και για τις µεταρρυθµίσεις που
είχαµε δώσει, γιατί; Γιατί ακριβώς, επειδή είχε σταθεροποιηθεί η
οικονοµία εµφανίστηκαν επενδυτές που δεν µπορούσαν να εµφανιστούν το 2012 ή το 2013 και δεν εµφανίζονται και σήµερα
όπως το καταντήσατε.
Και πράγµατι, εµείς είχαµε πιο υψηλά πλεονάσµατα, αλλά ξεχνάτε ότι θα είχαµε αύξηση ΑΕΠ, όχι ύφεση. Και αυτό, όπως γνωρίζετε, µε τον πολλαπλασιαστή θα ήταν διαφορετικό από ό,τι θα
ήταν σήµερα το πλεόνασµα, που είχαµε προβλέψει εµείς. Και
πράγµατι, εσείς µε την ύφεση αυτή δεν µπορείτε να έχετε πλεονάσµατα. Δεν γίνεται. Πού θα τα βρείτε; Δεν εξηγείτε! Αυτό, ο κ.
Τσακαλώτος που είναι δίπλα σας, θα σας το πει. Δεν µπορεί µε
αυτήν την ύφεση που προβλέπεται, να είχατε πλεονάσµατα. Άρα,
δεν κερδίσατε τίποτα. Εξ ανάγκης προσαρµοστήκατε σε αυτό,
ενώ εµείς κερδίζαµε και το πετυχαίναµε.
Το δεύτερο, στο οποίο αναφερθήκατε. Πράγµατι, επειδή πλησίαζε η εκλογή Προέδρου της Δηµοκρατίας και επειδή εµείς προχωρούσαµε στη συζήτηση για την αξιολόγηση και για να
τελειώσουµε το θέµα του µνηµονίου -και η χώρα θα είχε βγει από
το µνηµόνιο- αρκετοί και από εσάς βεβαίως ερχόµενοι σε επαφή
µε τους ξένους περιφρονούσαν, λοιδορούσαν και έλεγαν ότι
αυτή η Κυβέρνηση έχει απαξιωθεί και φεύγει και ερχόµαστε. Και
πολλοί από εσάς έλεγαν στους ξένους ότι επ’ ευκαιρία της εκλογής του Προέδρου της Δηµοκρατίας θα είστε η Κυβέρνηση µόνοι σας τα λέγατε και έγιναν πολλές συναντήσεις, του κ.
Σταθάκη, του κ. Βαρουφάκη, του κ. Μηλιού- και τους τα λέγατε
ευθέως ότι µην την ακούτε την κυβέρνηση Σαµαρά, εµείς ερχόµαστε, εµείς είµαστε εδώ. Και µε αλαζονεία περισσή, θα έλεγα,
το λέγατε. Και πράγµατι, εφόσον µπορούσατε να εκβιάσετε για
την εκλογή του Προέδρου, είχαµε -αν θέλετε- αυτό το µειονέκτηµα. Ενώ εσείς τώρα έχετε πλεονέκτηµα, κυριολεκτώ. Δεν
υπάρχει δοκιµασία εκλογική µπροστά σας και έχετε έναν ωφέλιµο χρόνο µεγάλο, τον οποίο εµείς δεν είχαµε.
Και θέλω να τονίσω, κύριε Πρόεδρε, για να το κλείσουµε και
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αυτό, ότι γι’ αυτό και µας ρίξατε, για να µην αισθανθούν οι Έλληνες πολίτες τα οφέλη των θυσιών που έγιναν το 2013 και το
2014 και η Κυβέρνηση να µην ολοκληρώσει τη θητεία της µέχρι
το 2016, όπου θα ξανακέρδιζε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Βιαστήκατε όµως, κύριε Πρόεδρε. Οδηγήσατε τη χώρα σε
εκλογές και κατά τη γνώµη µου βιαστήκατε. Και όχι µόνο βιαστήκατε, αλλά ήρθατε απροετοίµαστος. Ήρθατε απροετοίµαστος
και ενώ υπήρχε το e-mail Χαρδούβελη, αυτό το καταραµένο email, για το οποίο όλο και φωνάζατε εκείνη την εποχή –που δεν
έφτανε το 1 δισεκατοµµύριο, το έφτανε δεν το έφτανε- και ενώ
ήδη είχατε τη διαδροµή έτοιµη και µπορούσατε να συµφωνήσετε, δεν συµφωνήσατε.
Εµείς, λοιπόν, σας εξήγησα γιατί δεν συµφωνήσαµε. Και σας
εξηγώ κιόλας ότι δυστυχώς, οι εταίροι ούτε τυράκι δεν έδωσαν
στην τότε κυβέρνηση, µην τυχόν και το αποτέλεσµα των εκλογών
δεν ήταν πολύ υπέρ σας. Γι’ αυτό και σας είπα ότι είχατε πολύ
καλή µεταχείριση συγκριτικά µε τη δική µας, το τελευταίο εξάµηνο του 2014.
Όσον αφορά τώρα το νέο και το παλιό. Θα σας πω, κύριε Πρόεδρε, ότι το νέο και το παλιό δεν κρίνεται ηλικιακά, γιατί εγώ έχω
συναντήσει πολλούς νέους µε πολύ παλιά µυαλά και πολλούς µεγάλους µε πολύ νέα µυαλά. Είναι ευτύχηµα ότι είστε νέος και
µπράβο σας. Και χαίροµαι ιδιαιτέρα και το εκτιµώ αυτό. Αλλά να
σας πω ότι ο παλιός είναι και λίγο αλλιώς ορισµένες φορές.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Και ταυτόχρονα να σας πω ότι χρειάζεται να παίρνετε και καµµία συµβουλή, αν επιτρέπετε, από τους παλαιότερους, οι οποίοι
και αυτοί έχουν ψηθεί στο αµόνι των διαπραγµατεύσεων. Δεν
είστε ο µόνος που έκανε διαπραγµατεύσεις. Κάναµε πολλές
φορές διαπραγµατεύσεις και πάρα πολύ δύσκολες. Και το πρόβληµά µας ήταν ότι ποτέ δεν τις αναγνωρίσατε. Πάντα από εκείνη
τη θέση εκεί κάτω µας κοροϊδεύατε.
Δεν σας αντιγράφουµε, κύριε Πρόεδρε. Εγώ καταλαβαίνω τι
περνάτε. Και καταλαβαίνω ότι περνάτε πολύ περισσότερα από
εµάς, γιατί εσείς συγκρουστήκατε µε την πραγµατικότητα. Εµείς
τουλάχιστον είµαστε και πιο πραγµατιστές και µπορούσαµε να
προχωρήσουµε και τις µεταρρυθµίσεις, τις οποίες πιστεύουµε,
ενώ εσείς δεν τις πιστεύετε κιόλας. Εµείς πιστεύουµε τις ιδιωτικοποιήσεις και τις λέµε. Εσείς, δεν τις πιστεύετε. Όπως και αρκετοί από τους συναδέλφους πιστεύουν τη δραχµή και το
αποδέχοµαι, υποκλίνοµαι. Εκεί που δεν υποκλίνοµαι είναι ότι κοροϊδεύουν λέγοντας «πάµε για το ευρώ, αλλά έχουµε και στο
πλάι το σχέδιο της δραχµής και το συζητάµε µε τον Σόιµπλε και
τους υπόλοιπους».
Όχι, ο κ. Λαπαβίτσας, ο κ. Παναγιώτης Λαφαζάνης και µπράβο
τους έχουν το θάρρος και το λένε.
Και τα «όχι» που πήρατε στην Κοινοβουλευτική σας Οµάδα δεν
είναι οµοιογενή. Δεν είναι το ίδιο το «όχι» του Βαρουφάκη µε το
«όχι» του Λαφαζάνη. Και αυτό ας το καταλάβουνε περισσότερο.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): …(Δεν
ακούστηκε)
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος της
Νέας Δηµοκρατίας): Όχι, µου επιτρέπεται να τα πω, γιατί τουλάχιστον τον κ. Λαφαζάνη τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια -σαράντα ένα χρόνια, θα έλεγα- ενώ τον κ. Βαρουφάκη –δηµιούργηµά σας- τον γνώρισα µόλις τώρα.
Τέλος, το νέο, λοιπόν, συγκρούεται πάντα µε το παλιό. Το νέο
υπάρχει και στον φιλελεύθερο χώρο και υπάρχει και στον αριστερό χώρο.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Μίλησα για
ιδέες…
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος της
Νέας Δηµοκρατίας): Διότι η ζωή εξελίσσεται και πρέπει να προσαρµοζόµαστε στα νέα δεδοµένα, φτάνει να µπορούµε να προσαρµοζόµαστε χωρίς µετέωρα βήµατα, γιατί αυτά κοστίζουν. Και
κοστίζουν στον ελληνικό λαό. Κι ο ελληνικός λαός, πια, δεν έχει
άλλα χρήµατα να πληρώνει, για να µπορείτε εσείς να κάνετε τα
πειράµατά σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ο κ. Σταύρος Θεο-

4478

δωράκης…
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Να πω µία
φράση, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ορίστε.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Αφού, κύριε
Πρόεδρε, κύριε Μεϊµαράκη, όπως λέτε, έχουµε χρεώσει τόσο
πολύ τον ελληνικό λαό, τον έχουµε σχεδόν καταστρέψει, δεν πήραµε τη µεγάλη ευκαιρία που εσείς είχατε µε 2 δισεκατοµµύρια
να ξεµπερδέψουµε, κάναµε τόσο µεγάλα δεινά, µπορείτε να µου
εξηγήσετε ένα πράγµα; Πώς γίνεται και η µεγάλη πλειοψηφία
του ελληνικού λαού όχι µόνο µας στηρίζει, συνεχίζει και µε το
παραπάνω; Πώς γίνεται σε όλες τις δηµοσκοπήσεις να έχουµε
διπλό σκορ; Πείτε µου εσείς! Μάλλον κάτι καταλαβαίνει καλύτερα αυτός ο σοφός λαός.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ο κ. Σταύρος Θεοδωράκης, Πρόεδρος του Ποταµιού έχει τον λόγο.
Ελάτε, κύριε Πρόεδρε, και µας συγχωρείτε.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος του κόµµατος Το Ποτάµι): Είναι σίγουρο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ναι.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος του κόµµατος Το Ποτάµι): Θα είµαι σύντοµος. Άλλωστε, νοµίζω ότι έχουν εξαντληθεί
και τα ευφυολογήµατα και η αλήθεια είναι ότι νιώθω και λίγο
ασφυκτικά. Απ’ τη µια είναι ο κ. Τσίπρας ευρωπαϊστής, απ’ την
άλλη είναι ο κ. Μεϊµαράκης κεντρώος κι εγώ στις 2.00’ αναρωτιέµαι ποιος ακριβώς είµαι.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Ποταµιού)
Νοµίζω, κύριε Πρωθυπουργέ, πέρα από τα αλληλοχειροκροτήµατα µε την κ. Κωνσταντοπούλου, θα πρέπει να δώσετε µια
απάντηση στο ελληνικό Κοινοβούλιο ως πότε θα την ανέχεστε
ως Πρόεδρο του ελληνικού Κοινοβουλίου.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ: Και λύση.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος του κόµµατος Το Ποτάµι): Στη σηµερινή της επιστολή η κ. Κωνσταντοπούλου κάνει
µαθήµατα Συνταγµατικού Δικαίου στον συνταγµατολόγο Πρόεδρο της Δηµοκρατίας και µιλάει για Υπουργούς που εξαναγκάζονται να νοµοθετούν και Βουλευτές που εξαναγκάζονται να
ψηφίζουν. Είναι µια προσβλητική συµπεριφορά απέναντι σε
όλους µας, απέναντι και σε σας κυρίως και θα πρέπει να δώσετε,
κύριε Πρόεδρε της Κυβέρνησης, µια απάντηση.
Για εµάς είναι ξεκάθαρο. Η κ. Κωνσταντοπούλου πρέπει να κατέβει από την Έδρα της, να πάψει να έχει το προσωπικό της κανάλι να προβάλλει τους φίλους της και τις απόψεις της και να
περιοριστεί στα βουλευτικά της καθήκοντα.
Βέβαια, η αλήθεια είναι, κυρίες και κύριοι, ότι πολλοί Βουλευτές της κυβερνητικής πλειοψηφίας αρέσκονται στις ριζοσπαστικές κενολογίες. Τους ακούµε όλη τη µέρα να λένε στα κανάλια
πόσο τους στεναχωρούν τα µέτρα και πόσο καταλαβαίνουν τον
λαό που δεν τα θέλει. Παριστάνουν, δηλαδή, τα θύµατα µιας πολιτικής που µε το ζόρι και λάθρα έφερε ένα βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας στη χώρα. Αν κάτι πρέπει να στεναχωρεί τους ανθρώπους
της κυβερνητικής πλειοψηφίας, είναι οι χειρισµοί της Κυβέρνησης που έφεραν τη χώρα σε δυσκολότερη θέση απ’ αυτήν που
την άφησαν οι προηγούµενοι.
Εµείς θα λέγαµε ότι πρέπει να αφήσουµε όλοι µας τις προεκλογικές ρητορείες, να δουλέψουµε και να πάψει ο ΣΥΡΙΖΑ και
οι ΑΝΕΛ να βαφτίζουν την τεµπελιά και την ανικανότητα αντιµνηµονιακό αγώνα. Τολµήστε να πείτε µερικές αλήθειες στον ελληνικό λαό, στην ελληνική κοινωνία.
Σας άκουσα, κύριε Πρόεδρε της Κυβέρνησης, κύριε Τσίπρα,
και ειλικρινά νόµιζα ότι δεν θα το ξανακάνατε το λάθος και είπατε
και σήµερα «αυτό το πρόγραµµα εγώ δεν το πιστεύω». Είστε ο
Πρωθυπουργός της χώρας. Πού το λέτε αυτό; Λέτε, δηλαδή,
στον ελληνικό λαό που πρέπει «να πληρώσει το πάπλωµα», που
πρέπει να πληρώσει τους φόρους, ότι δεν πρέπει να το κάνει, ότι
δεν έχει περιθώρια αυτό το πρόγραµµα να πετύχει;
Δεν είναι προσβολή απέναντι στον κόσµο, που αυτήν τη στιγµή
µας ακούει, να λέει ο Πρόεδρος της Κυβέρνησης ότι σύρεται σε
ένα πρόγραµµα που ο ίδιος δεν το πιστεύει; Είναι άλλο να λέµε
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ότι µπορούµε να διορθώσουµε πράγµατα σε αυτό το πρόγραµµα, ότι µπορούµε να κάνουµε βελτιώσεις και άλλο ο Πρόεδρος της Κυβέρνησης να λέει ότι αυτό το πρόγραµµα δεν το
πιστεύει.
Εµείς, είπαµε και χθες δηµοσίως ότι υπάρχουν πράγµατα που
µπορούµε να αλλάξουµε στο µνηµόνιο σας. Μελετάµε, εργαζόµαστε, συζητάµε µε φορείς και τελικά προτείνουµε. Κάναµε και
χθες µερικές συγκεκριµένες προτάσεις. Αυτός είναι ο νέος πατριωτισµός, να είσαι χρήσιµος. Κάντε, λοιπόν, κι εσείς το ίδιο, κύριοι της κυβερνητικής πλειοψηφίας και αφήστε τη µουρµούρα
και την αυτολύπηση. Γιατί, κάποιοι µου θυµίζουν τα κακοµαθηµένα πριγκιπόπουλα που τους υποσχέθηκαν µόνο γλέντια και
τώρα ξαφνικά πρέπει να πάνε στο µέτωπο να πολεµήσουν και
νιώθουν άβολα.
Το µνηµόνιο σας -πού φθάσαµε τώρα, να λέµε εµείς τι πρέπει
να κάνετε εσείς µε το µνηµόνιο σας- θέλει πολλή δουλειά. Θέλει
προσπάθεια από την πλευρά της Κυβέρνησης, θέλει σχέδιο και
αποφασισµένους ανθρώπους. Όλοι, βέβαια, µπορούν να σκίσουν
ένα µνηµόνιο. Είµαστε, όµως, στο σηµείο, που εσείς έχετε επιλέξει, που πρέπει να εφαρµόσετε αυτήν τη στιγµή ένα πρόγραµµα. Άρα, να φύγουµε από τις προεκλογικές ρητορείες.
Εµείς σας λέµε, πρώτον ότι δεν µπαίνουµε στον εµφύλιο των
µνηµονίων, ποιο µνηµόνιο ήταν καλύτερο ή ποιο µνηµόνιο θα
ήταν καλύτερο. Λέµε, όµως, ότι έχει γίνει κοινή συνείδηση στον
ελληνικό λαό, ότι τα µνηµόνια δεν θα σώσουν τη χώρα. Τη χώρα,
κύριε Τσίπρα, θα τη σώσουν οι µεγάλες µεταρρυθµίσεις, οι µεγάλες αλλαγές. Πρέπει να ετοιµαστείτε κι εσείς γι’ αυτές τις µεγάλες αλλαγές. Η οικονοµία πεθαίνει και δεν θα αναστηθεί µε
συνθήµατα. Το capital control, που τόσο επιπόλαια προκαλέσατε,
έχει διαλύσει τα πάντα. Το είχαν προβλέψει, άλλωστε, και οι µανάδες κάποιων Υπουργών.
Επιτρέψτε µου να κάνω µια µικρή παρέµβαση, γιατί µιλάµε
συχνά για το ήθος της Αριστεράς.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Μη διακόπτετε, κύριοι.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος του Κόµµατος Το Ποτάµι):
Επιτρέψτε µου.
Είναι ντροπιαστικό πώς αντέδρασε η Υπουργός, όταν αποκαλύφθηκε ότι η οικογένειά της λίγες µέρες πριν κλείσουν οι τράπεζες, απέσυρε 200 χιλιάδες ευρώ. Είναι ντροπιαστικό, γιατί
έβγαλε µια ανακοίνωση χίλιες δέκα λέξεις, χωρίς να πει µια γεµάτη απάντηση, ίσως και ένα συγγνώµη απέναντι στον ελληνικό
λαό.
Με την ευκαιρία, θα ήθελα να πω ότι εµείς από το Μάρτιο
έχουµε θέσει ένα σηµαντικό θέµα προς όλους και όχι µόνο προς
την κυβερνητική πλειοψηφία. Δεν νοείται Βουλευτής να έχει τα
λεφτά του στο εξωτερικό.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Ποταµιού)
Και πρέπει ο πολιτικός κόσµος να έχει τα λεφτά του και να
παίρνει το ρίσκο που παίρνουν όλοι οι πολίτες της χώρας. Υπάρχει ένα ερώτηµα, αν όλοι οι Βουλευτές -και κυρίως, οι Βουλευτές
της κυβερνητικής πλειοψηφίας που µας διδάσκουν ότι πρέπει να
έχουµε εµπιστοσύνη στο ελληνικό κράτος- έχουν φέρει τα λεφτά
τους µέσα στη χώρα. Θα πρέπει να αποδεχτούµε ότι όλοι πρέπει
να έχουµε την ίδια εµπιστοσύνη και δεν µπορεί να υπάρχουν καβάτζες των πολιτικών στο εξωτερικό.
Όχι άλλα ψέµατα λοιπόν, όχι άλλες υπεκφυγές. Αλήθεια και
πραγµατικότητα χρειάζεται αυτήν τη στιγµή η ελληνική κοινωνία.
Να µην κοροϊδεύουµε τους πολίτες. Άκουσα και σήµερα, κύριε
Τσίπρα –βέβαια, δεν έχετε και καλώς δεν έχετε, πιστεύω, χρόνο
να ακούτε ραδιόφωνο και τηλεοράσεις όλη µέρα- τους Υπουργούς σας να λένε «καµµία φορολογία για τους αγρότες, καµµία
περικοπή στις συντάξεις». Άλλα έχετε αποφασίσει, άλλα έχετε
συµφωνήσει και άλλα θα φέρετε. Θα πρέπει να συνεχίζουν αυτήν
την κοροϊδία; Το ψέµα δεν γεννάει ελπίδα. Τουλάχιστον, όταν δεν
είµαστε σε προεκλογική περίοδο.
Και βέβαια, για να πάω στο µεγάλο θέµα της οικονοµίας, δεν
µπορείτε να λέτε εσείς και οι Υπουργοί σας ότι οι τράπεζες λειτουργούν, όταν οι εξαγωγικές επιχειρήσεις -και το ξέρουν πολύ
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καλά κάποιοι Υπουργοί- αυτές δηλαδή που φέρνουν χρήµα στη
χώρα, δεν µπορούν να αγοράσουν πρώτη ύλη.
Υπάρχουν συγκεκριµένες καταγγελίες στα Υπουργεία. Ζητούν
έγκριση για να πληρώσουν προµηθευτές 500.000 και παίρνουν
έγκριση για 5.000. Πώς θα ορθοποδήσει µια χώρα χωρίς εξαγωγές;
Οι µισθωτοί του ιδιωτικού τοµέα έχουν µπει σε αναγκαστική
αργία, πληρώνονται έναντι, περνάνε σε καθεστώς «µαύρης» εργασίας. Οι απολύσεις πολλαπλασιάζονται µέρα µε τη µέρα.
Νοµίζω, όµως, ότι εσείς, κύριοι συνάδελφοι της Κυβέρνησης,
έχετε πάψει από τον Γενάρη να µετράτε τους ανέργους. Και στο
κράτος –προσέξτε το, είναι πάρα πολύ σηµαντικό- επαναλαµβάνεται η ίδια ιστορία: Η κοινωνία αγκοµαχά και κάποιοι Υπουργοί
–κάποιοι Υπουργοί- προσλαµβάνουν συνεχώς κοµµατικά στελέχη, φίλους και συγγενείς. «Δεκάδες νέες προσλήψεις στο
Υπουργείο Αµύνης», έλεγαν οι κυριακάτικες εφηµερίδες, τα φιλικά σε σας έντυπα.
Και σε µια περίοδο που η διεθνής εικόνα της χώρας έχει συντριβεί, µαθαίνουµε αυτές τις µέρες, κύριε Παππά, ότι αποφασίσατε να αναστείλετε τη λειτουργία εννέα γραφείων Τύπου στο
εξωτερικό όχι για να κάνετε περικοπές, αλλά για να κάνετε τις
δικές σας τοποθετήσεις. Αποφασίσατε, δηλαδή, την µετακίνηση
τριάντα εννέα ατόµων, εκ των οποίων οι δεκαέξι είναι προϊστάµενοι.
Ρωτάµε, λοιπόν: Αυτοί που φεύγουν απ’ όλα τα γραφεία είναι
όλοι τους ανεπαρκείς; Πότε κρίθηκαν; Πώς; Από ποιον; Και αυτοί
που έρχονται είναι όλοι τους ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ή έχει γίνει κανένα
λάθος; Σας έχει δώσει το manual ο κ. Μπαλτάς ή θα αυτοσχεδιάσετε και θα βρεθούµε σε κάποιο απρόοπτο;
Ας πάµε, όµως, στη µεγάλη εικόνα, να σας πούµε τι θα κάνουµε εµείς, να σας πούµε τι θα κάνει το Ποτάµι. Εµείς πρωτοστατήσαµε για τη σωτηρία της χώρας µετά το διχαστικό
δηµοψήφισµα και είµαστε περήφανοι γι’ αυτό. Και είµαστε, αν
θέλετε, και διπλά περήφανοι –και θα το πω- διότι αρκετοί που
δεν ήταν µαζί µας και ήταν καχύποπτοι µε το Ποτάµι, το αναγνωρίζουν. Συνεχίζουµε, όµως, να προειδοποιούµε ότι ο κίνδυνος
της χρεοκοπίας –κι έχει δίκιο σε αυτό ο Πρωθυπουργός- ο κίνδυνος του Grexit, δηλαδή τα σχέδια Σόιµπλε, είναι ακόµα στα
πάνω συρτάρια και περιµένουν τα λάθη µας.
Γι’ αυτό λέµε σε όλους στην ελληνική Βουλή, ότι αυτό που
προέχει δεν είναι τα εσωκοµµατικά ξεκαθαρίσµατα, δεν είναι οι
αντιπολιτευτικές ρητορείες, δεν είναι οι προεκλογικές οµιλίες,
κύριε Τσίπρα, αλλά η σταθεροποίηση της χώρας.
Έκανα µια αναφορά στον κ. Παππά και οφείλω να δώσω µια
συνέχεια, γιατί έφερε σήµερα ένα νόµο για τα κανάλια. Η άποψή
µας; Και πολύ αργήσατε. Σας είχαµε πει από την πρώτη κιόλας
οµιλία, ότι το Ποτάµι θα είναι µαζί στη µάχη αν είσαστε αποφασισµένοι να συγκρουστείτε όντως µε τη διαπλοκή και να σπάσετε
το τρίγωνο που συνδέει το χρήµα -τις τράπεζες δηλαδή- την πολιτική και τα µίντια. Παντού πρέπει να µπουν κανόνες και όλοι
πρέπει να πληρώσουν.
Δεν είναι της ώρας να πούµε λεπτοµέρειες, αλλά επιτρέψτε
µου µόνο µία παρατήρηση. Στο νόµο, κύριε Παππά, λέτε ότι εσείς
θα αποφασίσετε πόσα κανάλια θα έχουν άδεια. Γιατί εσείς; Γιατί
όχι το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης; Γιατί είναι θέµα του
εκάστοτε Υπουργού να αποφασίζει πόσα θα είναι τα κανάλια που
θα εκπέµπουν στη χώρα; Δεν είναι θέµα του Εθνικού Συµβουλίου
Ραδιοτηλεόρασης, µιας ανεξάρτητης αρχής, όπως συµβαίνει σε
όλες τις χώρες του κόσµου;
Το λέω, βέβαια, αυτό γιατί το θέµα δεν είναι να περιορίσουµε
τη διαπλοκή των άλλων και να την αντικαταστήσουµε µε µια άλλη
διαπλοκή, δηλαδή να αντικαταστήσουµε τα συµφέροντα µε δικά
µας συµφέροντα. Το θέµα είναι –και νοµίζω ότι εκεί πρέπει να
ενωθούµε- να δώσουµε µία µάχη για να τελειώσουν τα παιχνίδια
µε τους πονηρούς που νοµίζουν ότι µπορούν να ελέγχουν είτε
την πληροφόρηση, είτε τα δηµόσια έργα, είτε τη ροή του χρήµατος. Για να γίνει, όµως, αυτό χρειάζονται καθαρά παιχνίδια και
δεν χρειάζεται να υπάρχει η αίσθηση ότι προσπαθείτε να στήσετε
ένα δικό σας καθεστώς. Και φοβάµαι ότι πολλές ενέργειες δικές
σας µαρτυρούν ότι πάτε να στήσετε ένα δικό σας καθεστώς και
στα µίντια.
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Για να ολοκληρώσω, ακούω µερικούς Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ
και των ΑΝΕΛ να ψιθυρίζουν συχνά -τους δίνει αφορµή και ο κύριος Πρωθυπουργός, όπως είπα πριν- ότι το πρόγραµµα δεν
βγαίνει. Όµως, αυτοί συνεχίζουν! Ας πάρουµε, λοιπόν, τα λεφτά,
την ανθρωπιστική βοήθεια που µας δίνουν και ας φύγουµε.
Εµείς λέµε, λοιπόν, ότι δεν θα φύγουµε. Οι κερκόπορτες δεν
θα ανοίξουν. Η Ελλάδα θα πρέπει να µείνει και να παλέψει µέσα
στην Ευρώπη µε ένα Ποτάµι ορµητικό, καθαρό και ζωογόνο απέναντι σε ένα στείρο πολιτικό σύστηµα, µε νέες δηµιουργικές δυνάµεις στο προσκήνιο, µε νέα πρόσωπα, µε νέες αξίες. Μπορούµε; Εµείς λέµε «Ναι, µπορούµε»!
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Ποταµιού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Σας ευχαριστούµε,
κύριε Πρόεδρε.
ΟΛΓΑ-ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Η κ. Βαλαβάνη έχει
τον λόγο για ένα δίλεπτο.
ΟΛΓΑ-ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ: Δεν χρειάζοµαι ένα δίλεπτο, γιατί
δεν θεωρώ ότι είναι θέµα αριθµού λέξεων ή αριθµού λεπτών όταν
γίνεται αυτό που οι αγγλοσάξονες λένε «character assassination», αυτό που οι Γερµανοί λένε «rufmord», δηλαδή δολοφονία
χαρακτήρα. Και ξέρετε, υπάρχουν άνθρωποι που είναι επαγγελµατίες και κάνουν αυτό ακριβώς. Είναι η ειδικότητά τους, γιατί
ξέρουν πολύ καλά ότι υπάρχουν κάποια πράγµατα που ό,τι και
να κάνεις, ακόµα και αν µετά από δέκα χρόνια πλήρως, εν πάση
περιπτώσει, δικαιωθείς, ουσιαστικά το στίγµα θα έχει µείνει.
Αυτός είναι και ο στόχος όλης αυτής της υπόθεσης.
Δεν έχω να πω συγγνώµη, γιατί δεν έχω κάνει τίποτα που να
χρειάζεται συγγνώµη. Αν κάποιος χρειάζεται να του ειπωθεί συγγνώµη και πριν από όλα από τον προηγούµενο οµιλητή στο Βήµα,
είµαι εγώ. Και περιµένω να ακούσω αυτήν τη συγγνώµη και από
τον κ. Αυγενάκη ο οποίος φορούσε πανταλόνια υποτίθεται. Έτσι
νόµιζα µέχρι τώρα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Έχετε τον λόγο, κύριε Αυγενάκη.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κάποιοι φοράγαµε και συνεχίζουµε να φοράµε παντελόνια. Ωστόσο, δεν θα πω
τίποτα για τα γεγονότα. Τα γεγονότα έχουν µιλήσει από µόνα
τους.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Τον λόγο έχει η κ.
Γενηµατά.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΗΜΑΤΑ (Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρωθυπουργέ, η χώρα εξακολουθεί να βρίσκεται σε ένα
τεντωµένο σκοινί. Δεν αισθάνοµαι καθόλου ευτυχής που συµβαίνει αυτό. Κάθε άλλο! Κι αν αναγκάζοµαι σήµερα να το υπενθυµίσω, είναι γιατί τώρα, µετά από ό,τι έχει συµβεί, φοβάµαι ότι ο
κ. Τσίπρας δεν έχει µάθει τίποτα. Την ώρα που ο κίνδυνος του
Grexit και της εθνικής περιπέτειας δεν έχει περάσει –µας το είπε
ο ίδιος ο κύριος Πρωθυπουργός- αντί να ασχολείται µε το πώς
θα υλοποιήσει και µάλιστα πώς θα βελτιώσει αυτήν τη δύσκολη
συµφωνία µε σταθερά βήµατα, προσπαθεί απλά να ξεφύγει από
την πραγµατικότητα.
Τι µας είπε; Δεν έχουµε -λέει- καµµία σχέση µε την πατρότητα
αυτής της συµφωνίας. Μας την ετοίµασαν. Μας την επέβαλαν;
Δεν τη διαπραγµατευτήκατε, κύριε Πρωθυπουργέ; Την υπογράφετε, την εισηγείστε. Για ποιο λόγο; Υιοθετείτε τελικά τη θεωρία
του πραξικοπήµατος; Απαντήστε επιτέλους στο ελληνικό Κοινοβούλιο!
Αντί να αξιοποιήσετε θετικά τη µεγάλη πλειοψηφία που έχει
διαµορφωθεί στο Κοινοβούλιο µετά από τόσα χρόνια, επιλέγετε
να πατάτε σε δύο βάρκες, να µην παίρνετε σαφή θέση ανάµεσα
στο ευρώ και στη δραχµή.
Και κάνετε και το εξής καταπληκτικό: Μεταφέρετε τη λογική
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µνηµόνιο-αντιµνηµόνιο στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Μόνο που
τώρα ο καλός είστε εσείς, κύριε Πρωθυπουργέ, ο µνηµονιακός.
Κάνατε το λάθος να ερµηνεύσετε τις προηγούµενες συµφωνίες ως πράξεις προδοσίας ή αποφάσεις ανθρώπων που δεν
είχαν ισχυρή βούληση. Έτσι πορευτήκατε επί πέντε χρόνια. Και
καταλήξατε µέσα σε µόλις πέντε µήνες σε µια πρωτοφανή ήττα
που απειλεί την ίδια την υπόσταση της χώρας. Τώρα κατανοήσατε τα τροµακτικά διλήµµατα. Το λάθος σας εκείνο, σήµερα το
πληρώνετε µε το να ακούτε τα επιχειρήµατα από το δικό σας το
κόµµα, από τους δικούς σας συντρόφους, που λέγατε τότε σε
όλους εµάς. Όπως στρώσατε, θα κοιµηθείτε, κύριε Πρωθυπουργέ!
Το δεύτερο λάθος σας είναι ότι χαϊδεύετε και ζεσταίνετε το
φίδι του λαϊκισµού και της συνωµοσιολογίας. Βέβαια, πρέπει να
πω εδώ ότι δεν ήσασταν εσείς ο πρώτος. Αυτόν τον δρόµο ακολούθησε πρώτη η Νέα Δηµοκρατία. Η αλήθεια είναι ότι εσείς
απλώς εκµεταλλευτήκατε το κύµα του λαϊκισµού που σάρωνε κυριολεκτικά τη χώρα στα χρόνια του πρώτου µνηµονίου. Γι’ αυτό
κι έχετε δίπλα σας και τους Ανεξάρτητους Έλληνες. Το φίδι που
χαϊδέψατε, γιατί πιστεύατε ότι µπορείτε να το εκµεταλλευτείτε,
σας δαγκώνει τώρα εσάς, κύριε Τσίπρα!
Στελέχη σας καµώνονται πως µιλούν στο όνοµα του λαού, πως
πάσχουν µε τους αδύναµους, τους φτωχούς και τους καταπιεσµένους και την ίδια στιγµή φωτογραφίζονται κάτω από την
Ακρόπολη µε ρούχα που κοστίζουν όσο δέκα µισθοί όσων εσείς
στήσατε στις ουρές για να πάρουν ένα πενηντάρικο. Αυτά τα
λάθη, κύριε Πρωθυπουργέ, συνθέτουν και τα όριά σας.
Οι πολίτες δεν τα πρόσεξαν ή για την ακρίβεια δεν ήθελαν να
τα προσέξουν, γιατί απέρριπταν το κόµµατα που κυβέρνησαν τα
προηγούµενα χρόνια. Σας έδειξαν ανοχή, σας έδωσαν χρόνο για
να µάθετε. Τώρα, όµως, έχει έρθει η ώρα της κρίσης και της σύγκρισης. Κι εµείς, σε πείσµα των διωγµών, σε πείσµα των δυσκολιών, είµαστε εδώ, παρούσες και παρόντες µε τη δύναµη της
αλήθειας, σφυρηλατηµένοι στις πολύ µεγάλες δυσκολίες που αντιµετωπίσαµε όλα τα προηγούµενα χρόνια.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, επιστρέφω στις ολέθριες επιπτώσεις στην πραγµατική οικονοµία από την κυβερνητική πολιτική
των τελευταίων έξι µηνών:
Μας είπατε, κύριε Πρωθυπουργέ, ότι ράγισε ο τοίχος. Δεν
αναφερθήκατε, όµως, στα πλήγµατα που υπέστη η ελληνική κοινωνία. Η αγορά συνεχίζει να υποφέρει, παρά το µερικό άνοιγµα
των τραπεζών. Οι αγρότες είναι ανάστατοι για τα θέµατα της φορολογίας που εσείς συµφωνήσατε. Μια αδυσώπητη φοροεπιδροµή, που παρά την προσωρινή της απόσυρση θα επανέλθει,
αν δεν υπάρξει το συντοµότερο µια σοβαρή επεξεργασία για τεκµηριωµένη αντιπρόταση.
Εµείς θα σταθούµε στο πλευρό των αγροτών µε συγκεκριµένες προτάσεις και µε εθνικό σχέδιο για την παραγωγική ανασυγκρότηση του πρωτογενή τοµέα.
Οι επιπτώσεις από τα capital controls είναι εξαιρετικά σοβαρές.
Η πτώση της κατανάλωσης είναι δραµατική και τα προβλήµατα
στην αγορά και στις επιχειρήσεις θα µας ακολουθούν για πολύ
καιρό. Η ύφεση, πέραν της άµεσης επίπτωσης που έχει στην
ανεργία και στα δηµοσιονοµικά µεγέθη, επηρεάζει και το κόστος
ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών. Θα χρειαστούν, µε λίγα
λόγια, περισσότερα χρήµατα για τη στήριξη του τραπεζικού συστήµατος και των καταθέσεων.
Οι έµποροι και οι µικρές επιχειρήσεις συνεχίζουν να αντιµετωπίζουν τα προβλήµατα µε την έλλειψη ρευστότητας, σε συνδυασµό µε τους περιορισµούς του τραπεζικού συστήµατος. Οι
εργαζόµενοι στον ιδιωτικό τοµέα ζουν µέσα στην ανασφάλεια για
το αν θα έχουν αύριο δουλειά. Οι άνεργοι βλέπουν ότι δεν υπάρχει προοπτική να γίνει καµµία επένδυση σε αυτήν τη χώρα στο
αµέσως επόµενο διάστηµα. Οι πόροι του τρέχοντος ΕΣΠΑ κινδυνεύουν να χαθούν. Χιλιάδες επιχειρήσεις, που έχουν πληρώσει
επενδύσεις, αγωνιούν για το εάν θα πάρουν τα χρήµατα από το
ΕΣΠΑ. Η έναρξη, δε, του νέου ΕΣΠΑ δεν φαίνεται καν στον ορίζοντα. Τα ελληνικά νοικοκυριά βιώνουν ήδη τις αρνητικές επιπτώσεις της αύξησης του ΦΠΑ. Όσο για τη συνεννόηση µε τις
τράπεζες για την προστασία της πρώτης κατοικίας, αυτή ήδη
υπήρχε. Είχατε δεσµευτεί ότι θα νοµοθετήσετε για αυτό. Απλώς
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συνεχίζετε την τακτική των προηγούµενων ετών.
Κι ενώ όλα αυτά επιβαρύνουν το κλίµα, την οικονοµία και την
κοινωνία, το πλαίσιο διαπραγµάτευσης για την τελική σύµβαση
παραµένει ασαφές, αβέβαιο µέσα στην κινούµενη άµµο της πολιτικής αστάθειας. Ο ανασχηµατισµός αποδείχτηκε µια τρύπα
στο νερό και στην επίσηµη ρητορική της Κυβέρνησης περισσεύουν οι δηλώσεις και για το πραξικόπηµα και για τον εκβιασµό.
Δεκάδες, δε, Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στηρίζουν κατά τα άλλα την
Κυβέρνηση, αδειάζοντας, όµως, τη χώρα τους στις κρίσιµες ψηφοφορίες. Και ο Πρωθυπουργός περιορίζεται σε φραστικές αντιδράσεις και σε διαρροές µε non paper από το Μαξίµου. Και η
εκλογολογία καλά κρατεί. Για ακόµα µια φορά το κοµµατικό συµφέρον είναι πάνω από το εθνικό! Αυτή είναι η αλήθεια!
Πώς, αλήθεια, φαντάζονται τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ αυτές τις
εκλογές; Θα εγκαταλείψουν τη χώρα και τα προβλήµατα και θα
ζητήσουν τη ψήφο του ελληνικού λαού; Για ποιο λόγο; Για να
εφαρµόσουν τη συµφωνία που υπέγραψαν ή για να την ακυρώσουν; Για τη νέα σύµβαση ή για το plan B; Με το ευρώ ή θα ρυµουλκηθούν ξανά από την αριστερή τους πλατφόρµα στο δρόµο
για τη δραχµή; Ή µήπως µε όλους µαζί, ξανά, αθροίζοντας ακροατήρια και συνεχίζοντας τελικά τον εµπαιγµό και την εξαπάτηση
του ελληνικού λαού;
Είναι φανερό, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ότι θα πρέπει επιτέλους να συµφωνηθεί ένας οδικός χάρτης για τα βήµατα που
θα οδηγήσουν τη χώρα έξω από την κρίση. Η Κυβέρνηση, µε όλα
αυτά τα δεδοµένα, δείχνει ανήµπορη να κυβερνήσει. Είναι η ώρα
να συζητήσει σοβαρά µε τις πολιτικές δυνάµεις που στήριξαν και
στηρίζουν την παραµονή της χώρας στην Ευρώπη και στο ευρώ.
Πώς, επιτέλους, προχωράµε; Τι θα γίνει από εδώ και πέρα; Τι
σκέφτεστε επιτέλους, κύριε Πρωθυπουργέ;
Πιστεύω ότι επιβάλλεται το ταχύτερο να ξεκινήσει ο διάλογος
αυτός µε ένα νέο συµβούλιο πολιτικών Αρχηγών υπό τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας. Εµείς είµαστε έτοιµοι και θα πάµε µε τις
προτάσεις µας:
Πρώτον, για όσο διάστηµα η χώρα δεν έχει διασφαλίσει τη
σταθερή πορεία εξόδου από την κρίση, δεν πρέπει να αντιµετωπίσει την προοπτική εκλογών. Ιδιαίτερα όσο η νέα σύµβαση και
το µνηµόνιο δεν έχουν υπογραφεί, όσο δεν έχει ολοκληρωθεί η
πρώτη αξιολόγηση, όσο δεν έχουν προχωρήσει οι συζητήσεις
για το χρέος, τα σενάρια προσφυγής σε εκλογές είναι καταστροφικά για τη χώρα.
Δεύτερον, η Κυβέρνηση οφείλει να κυβερνήσει και να εφαρµόσει µε συνέπεια τις υποχρεώσεις που η ίδια ανέλαβε. Σε αυτήν
την προσπάθεια εµείς θα είµαστε παρόντες και µε κριτική και µε
εποικοδοµητικές προτάσεις. Αν δεν µπορείτε να κυβερνήσετε,
αν δεν διαθέτετε τις δυνάµεις, πείτε το! Αδιέξοδα δεν υπάρχουν!
Τρίτον, να επανεξεταστούν τα σηµεία εκείνα της συµφωνίας
που επιφέρουν ιδιαίτερα δυσµενείς επιπτώσεις στην παραγωγική
ανασυγκρότηση της χώρας και στη βιώσιµη ανάπτυξη.
Τέταρτον, είναι ώρα να ληφθούν σοβαρές αποφάσεις που θα
αντιµετωπίζουν την ακραία πόλωση και το νέο διχασµό.
Πρώτο βήµα είναι η συναινετική αλλαγή του εκλογικού νόµου
µε την κατάργηση του µπόνους των πενήντα εδρών. Είναι ένα
θέµα που το ΠΑΣΟΚ θέτει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι
σαφές ότι οι επόµενες εκλογές θα πρέπει να γίνουν µε το σύστηµα της απλής αναλογικής…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Παρακαλώ, κύριοι
συνάδελφοι.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΗΜΑΤΑ (Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος): Γελάτε, κύριε Πρωθυπουργέ, για τις θέσεις
του ΠΑΣΟΚ. Εµείς εδώ και χρόνια λέµε ότι θα πρέπει επιτέλους
να αλλάξει αυτό το σύστηµα που δεν εξυπηρετεί…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Είκοσι χρόνια ήσασταν κυβέρνηση!
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΗΜΑΤΑ (Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος): Δεν κυβερνήσαµε µόνοι. Σας θυµίζω ότι
έχετε δεσµευθεί και στις προγραµµατικές σας δηλώσεις, εκτός
αν είναι άλλη µία τούµπα και αυτή, αν έχετε εγκαταλείψει και
αυτήν την προγραµµατική σας δέσµευση.
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ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Εντάξει,
αφήστε το αυτό. Τις δεσµεύσεις µας τις αναλαµβάνουµε, αλλά
ότι είναι πάγια θέση του ΠΑΣΟΚ, έλεος.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΗΜΑΤΑ (Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος): Πρέπει µε τόλµη να ληφθούν αποφάσεις
για τις αλλαγές στο κράτος, για τη µείωση των δαπανών, για την
εξάλειψη των πελατειακών σχέσεων, τη µεταρρύθµιση του πολιτικού συστήµατος, την ανασυγκρότηση του κοινωνικού κράτους
και, φυσικά, να σταµατήσει κάθε νοµοθετική και κυβερνητική
πρωτοβουλία που κινείται στη λογική των στρεβλώσεων και των
παθογενειών, που είναι ακριβώς τα αίτια της κρίσης και της χρεοκοπίας που ζούµε σήµερα.
Με την ευκαιρία, θα ήθελα να ρωτήσω την Κυβέρνηση ποιες
είναι οι προτάσεις που συµφώνησε µε τους εταίρους να καταθέσει άµεσα για τον εκσυγχρονισµό, την αποκοµµατικοποίηση και
τη µείωση του κόστους της δηµόσιας διοίκησης.
Σας ζητώ να ενηµερώσετε τη Βουλή, καταθέτοντας προς συζήτηση το σχετικό σχέδιο -αν βέβαια υπάρχει!- στην αρµόδια Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης.
Και κύριε Πρωθυπουργέ, αναµένω, επίσης, να απαντήσετε
στην ερώτησή µου και να καταθέσετε και τα σχετικά έγγραφα
για τους στόχους, τη σύνθεση, το πόρισµα της επιτροπής, που
µε την έγκρισή σας επεξεργαζόταν το plan B, προφανώς για το
διπλό νόµισµα ως προθάλαµο της δραχµής. Αυτή ήταν η πραγµατική σύµπλευση µε τα απαράδεκτα σχέδια Σόιµπλε. Τα θέµατα
αυτά είναι πολύ σοβαρά για να αποκρύβονται από τη Βουλή και
οι ευθύνες τεράστιες.
Και ίσως είναι καιρός να µας αποκαλύψετε -πριν το κάνει κάποιος άλλος πρώην ή νυν Υπουργός σας- τι εννοούσατε όταν λέγατε τον Ιούνιο στη Μόσχα, ότι θα ανοιχθούµε σε άλλες θάλασσες και θα φτάσουµε σε άλλα, ασφαλή λιµάνια. Πόσο σχετίζονται
όλα αυτά µε τις φουρτούνες που ζουν οι Έλληνες και οι Ελληνίδες σήµερα; Είχαν αυτά καµµία σχέση µε το plan B; Και ποια; Τελικά, µήπως η παραµονή της χώρας στην Ευρώπη και το ευρώ
δεν ήταν για εσάς η πρώτη επιλογή, αλλά αναγκαστική στροφή,
όταν σας απογοήτευσαν οι επίδοξες νέες συµµαχίες σας;
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, για το ΠΑΣΟΚ είναι θέµα εθνικό
η διασφάλιση της οµαλής πορείας της χώρας µέσα στο ευρώ και
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την Ευρώπη. Είναι µία στρατηγική επιλογή, που σηµατοδοτεί τη
θετική πορεία της χώρας και εγγυάται το ασφαλές µέλλον για
κάθε Ελληνίδα, για κάθε Έλληνα και για τη νέα γενιά της πατρίδας µας. Και αυτό δεν έχει ακόµα διασφαλιστεί! Κανείς, µα κανείς δεν έχει το δικαίωµα να θέτει αυτήν την πορεία σε αµφισβήτηση. Σε αυτό θα παραµείνουµε απόλυτοι. Το Grexit είναι παρκαρισµένο στην αυλή µας και για να φύγει οριστικά, θα πρέπει
να τελειώνουν εδώ και τώρα τα ψέµατα µε τη δραχµή.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ευχαριστούµε.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε
Πρόεδρε, παρακαλώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Τον λόγο έχει ο
Υπουργός Οικονοµικών κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος και ακολουθεί
ο Πρόεδρος των ΑΝΕΛ.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Μέχρι να αφοµοιώσω ότι το ΠΑΣΟΚ από καιρό και χρόνια τώρα
είχε την υποστήριξη της απλής αναλογικής -πάντα ήταν στο πρόγραµµά της- θα ήθελα…
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
…να καταθέσω µια νοµοτεχνική βελτίωση που νοµίζω ότι και
οι πιο κακόπιστοι από εσάς θα δεχθείτε ότι είναι αρίθµηση και
κάποια διατύπωση και δεν έχει κάτι επί της ουσίας.
Και βεβαίως, όταν θα αφοµοιώσω την υποστήριξή σας για την
απλή αναλογική, θα επανέλθω.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κάνεις λάθος!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κύριε Κωνσταντινόπουλε, σας παρακαλώ.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Καταθέτω για τα Πρακτικά τη νοµοτεχνική βελτίωση.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Τον λόγο έχει ο
Πρόεδρος των ΑΝΕΛ.
Μένουν τρεις αγορητές, οι οποίοι ανυπερθέτως θα οµιλήσουν,
αν το θέλουν, ο κ. Καραθανασόπουλος, ο κ. Μαυραγάνης, ο κ.
Λοβέρδος και στο τέλος θα µιλήσει ο κ. Παππάς, για να απαντήσει σε κάτι που ανεφέρθη, µε στόχο, το αργότερο στις 03:00’ να
διεξαχθεί η ονοµαστική ψηφοφορία.
Κύριε Πρόεδρε, έχετε τον λόγο.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Κύριε Πρόεδρε, εγώ θα
είµαι πάρα πολύ σύντοµος. Δεν θα σας καθυστερήσω πολύ, για
να πάµε και νωρίτερα από τις 03:00’.
Νόµιζα σήµερα, που είναι αδειούχοι ο κ. Σαµαράς και ο κ. Βενιζέλος, ότι θα γινόταν άλλη συζήτηση στη Βουλή. Αντιλαµβάνοµαι το άγχος του κ. Σαµαρά και του κ. Βενιζέλου να υποστηρίξουν τους εαυτούς τους και αυτά που έχουν πράξει ως συγκυβερνήτες όλα αυτά τα χρόνια, αλλά τελικά, δυστυχώς, είδα µία
εµµονή σε αυτήν εδώ την Αίθουσα, αντί να κοιτάµε όλοι µαζί να
ελαφρύνουµε τη θέση του Έλληνα φορολογούµενου, του Έλληνα πολίτη, να συγχαίρουµε την Κυβέρνηση, η οποία διαπραγµατεύεται και σε αυτήν την Αίθουσα σήµερα δεν συζητούµε για
την κατάσχεση της πρώτης κατοικίας, αλλά αποκλείουµε την κατάσχεση της πρώτης κατοικίας, και σε αυτό να είναι µαζί όλα τα
κόµµατα, αντί σήµερα όλοι µαζί, εκεί που συλλέγατε υπογραφές,
συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας, για τη φορολογία των αγροτών, να συγχαίρουµε την Κυβέρνηση που χάρη στη διαβούλευση
που έκανε δεν υπάρχει ως προαπαιτούµενο η φορολογία των
αγροτών, αντί να λέµε καλώς πράξαµε και καλώς τα καταφέραµε, εδώ να στεναχωριούνται ορισµένοι, να στεναχωρούνται οι
πρώην κυβερνήτες γιατί δεν είναι πιο βαριά τα µέτρα.
Είναι απίστευτο αυτό που βλέπει ο ελληνικός λαός. Και µακάρι
να το έβλεπε πιο νορµάλ ώρες, ώστε να αντιλαµβανόταν ποια
είναι η αλήθεια. Δεν υπάρχουν, λοιπόν, όλα αυτά τα µέτρα που
επί µία εβδοµάδα άφηναν να κυκλοφορούν στα µέσα ενηµέρωσης ότι θα κατάσχονται τα σπίτια από αύριο το πρωί κατά τον
ισπανικό τρόπο, µε κλητήρες που θα µπαίνουν στα σπίτια.
Η πρώτη κατοικία προστατεύεται. Εγγυήτρια είναι η ίδια η Κυβέρνηση. Δεν υπάρχει ως προαπαιτούµενο η κατάσχεση του
πρώτου σπιτιού του Έλληνα και της Ελληνίδας. Δεν ήταν ανάγκη
να µαζέψετε υπογραφές. Τις υπογραφές τις µάζεψε η Κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός κατάφερε να µην υπάρχει ως προαπαιτούµενο η φορολογία των αγροτών.
Σταµατήστε, λοιπόν, να στεναχωριέστε. Σταµατήστε, λοιπόν,
να ακολουθείτε µια πολιτική µιας κυβέρνησης, του κ. Βενιζέλου
και του κ. Σαµαρά, οι οποίοι φύγαν από αυτήν την Αίθουσα. Αδειούχοι είναι και ελπίζω για πάρα πολύ καιρό.
Εδώ, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα πρέπει να
δούµε και το τι έγινε σε αυτήν τη διαπραγµάτευση. Χαίροµαι που
ψηφίζετε σήµερα εδώ πολλοί Βουλευτές -και από τα κόµµατα
της Αντιπολίτευσης- την πρόταση αυτή της Κυβέρνησης. Αλλά
θα πρέπει να αναρωτηθούµε: Όταν ήταν ο Πρωθυπουργός µέσα
στο Eurogroup και προσπαθούσε να βρει µία λύση απέναντι σε
ένα πολιτικό πραξικόπηµα που γινόταν κατά της Ελλάδος και όχι
κατά του Τσίπρα και της Κυβέρνησης, απ’ έξω κάποιοι άλλοι, αντί
να βοηθούν στη διαπραγµάτευση, έβγαιναν και έλεγαν «Δώσ’ τα
όλα! Συµφώνησέ τα όλα!».
Ξέρετε, ο πατέρας µου ήταν παλιός αυτοκινητάς. Όταν πούλαγαν, λοιπόν, ένα αυτοκίνητο, συνήθως µεταχειρισµένο, είχαν
διαφορετικές τιµές. Κοίταγαν πάντα τη σύζυγο του πελάτη, αν
θέλει πολύ το αυτοκίνητο. Όταν η σύζυγος του πελάτη φώναζε
«πάρε το αµάξι, γιατί θα αυτοκτονήσω», η τιµή ανέβαινε. Το ίδιο
συµβαίνει στις Βρυξέλλες. Την ίδια στιγµή που η Κυβέρνηση διαπραγµατευόταν, για να µπορέσει να καταφέρει καλύτερη συµφωνία για τον ελληνικό λαό, έλεγαν «Δώσ’ τα όλα! Δώσε την
άµυνα! Δώσε τα νησιά! Δώσε φορολογία στους αγρότες!».
Πρέπει να καταλάβουµε ότι εδώ δεν πρόκειται περί µιας πολιτικής που θα πρέπει να δικαιώσουµε το παρελθόν. Και δεν έχει
κανένα λόγο η κ. Γενηµατά, την οποία συµπαθώ ιδιαιτέρως, να
υπερασπίζεται τον κ. Βενιζέλο για τα υποβρύχια και τα 500 εκατοµµύρια τα οποία πήρε ο δήθεν επενδυτής του Σκαραµαγκά και
«την έκανε». Θα γίνει διερεύνηση! Θα πληρώσουν!
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Δεν έχει κανένα λόγο ο Βαγγέλης Μεϊµαράκης να υπερασπίζεται την επένδυση που πήγε να κάνει στο Κατάρ ο κ. Σαµαράς
για το Ελληνικό και που «κατά τύχη» πίσω από τις εταιρείες οι
οποίες θα κατασκεύαζαν το έργο ήταν συγγενικά πρόσωπα ανθρώπων της εξουσίας.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Τα σαπάκια θα τα πάρετε;
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Θα πάρουµε τα σαπάκια;
Θέλετε να µην τα πάρουµε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Όχι µεταξύ σας, κύριοι!
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Να σας απαντήσω, λοιπόν.
Εάν θέλετε να µην τα πάρουµε, τότε να µην τα υπογράφατε! Ο
πρώτος που υπέγραψε ήταν ο κ. Βενιζέλος και η κ. Γενηµατά.
Αρχίσατε τώρα, κύριε Κεγκέρογλου, να κάνετε αντίσταση στην
κ. Γενηµατά; Τη δική της υπογραφή φέρει και την υπογραφή του
Σαµαρά. Θέλετε να τα καταργήσουµε αύριο; Τα καταργούµε, να
µην έχει η Ελλάδα αεροπλάνα, για να ελέγχει το Αιγαίο. Εδώ,
όπως είµαστε, θέλετε τώρα να τα καταργήσουµε;
Να σας κάνω εγώ µια άλλη πρόταση, κύριε Κεγκέρογλου; Ψηφίζουµε να µειώσουµε τώρα τους µισθούς µας κατά 30% όλοι
µαζί; Να αποδείξουµε στον ελληνικό λαό ότι έχουµε θέληση να
προσφέρουµε και εµείς σ’ αυτήν την Αίθουσα;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
Να σας πω κάτι άλλο, κύριε Κεγκέρογλου; Ψηφίζουµε τώρα
εκατόν ογδόντα Βουλευτές –το φέρνουµε τώρα στη ψηφοφορίατην κατάργηση του νόµου περί ευθύνης Υπουργών; Χρειάζεται
εκατόν ογδόντα.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Πού ήσουν όταν το προτείναµε;
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Να τελειώνουµε. Και να
πάνε οι Υπουργοί στο σκαµνί και να δούµε τι υπέγραψαν, να
δούµε ποιοι τα πήρανε.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Παρακαλώ, κύριοι!
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Ποια κότερα; Ακούστε να
σας πω. Ακούστε για τα κότερα.
Βάλατε να κυνηγήσουν τον πατέρα µου για ένα δηλωµένο κότερο, που πληρώνει φορολογία. Τον έστειλες µε καρκίνο –άκου
να σου πω- και τελικά ο άνθρωπος αυτός δικαιώθηκε από το
ΣΔΟΕ. Αυτή είναι η αλητεία του ΠΑΣΟΚ και το κράτος της εκδίκησης.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κύριοι, όχι µεταξύ
σας!
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Αυτό το παρακράτος του
ΠΑΣΟΚ είναι που σήµερα βάζει τους εκδότες, που µοιράζατε τα
µαύρα λεφτά από το ΚΕΕΛΠΝΟ, µαϊµούδες εφηµερίδες και καναλάρχες και στο Δια Βίου Μάθησης, Υπουργείο Παιδείας, δεν
τα βάζατε;
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Μη µιλάτε µεταξύ
σας.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Να σας πω και κάτι; Θα
ανοίξουν οι διαφηµιστικές εταιρείες να δούµε ποιών σύµβουλοι
ήταν οι κύριοι που τα αρπάζανε -του ΠΑΣΟΚ είναι- και ένα εκατοµµύριο και δύο εκατοµµύρια και τρία εκατοµµύρια.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, άκουσα για την άµυνα και είπαν
για την άµυνα διάφορα.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Παρακαλώ, κύριοι!
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Είπε για την άµυνα ο κ. Θε-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΗ’ - 22 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

οδωράκης ότι κάνουµε διορισµούς. Ξέρετε τι κάνουµε; Καταργήσαµε όλα τα ρουσφέτια και τους εκατόν πενήντα καθηγητάδες
να τα αρπάζουνε. Δεν υπάρχουν ρουσφέτια και γραφεία ρουσφετιών. Τα παιδιά υπηρετούν στον Έβρο και τα νησιά. Δεν υπηρετούν κατόπιν ανταλλάγµατος, στην Αθήνα. Δεν είναι άδειες οι
µονάδες. Από την περιουσία των Ταµείων πάνε προς εκµετάλλευση και όχι πώληση τριάντα τέσσερα εκατοµµύρια εις όφελος
των Ενόπλων Δυνάµεων.
Και επειδή βλέπω και διάφορες ερωτήσεις, βλέπω τον φωτογράφο του κ. Μεϊµαράκη στο Υπουργείο Άµυνας και τον κ. Τασούλα να κάνουν ερωτήσεις, τα NH90 -ήταν είκοσι δισεκατοµµύρια- δεν είχαν περάσει προσυµβατικό έλεγχο. Τα «Apache»
επίσης εκτός προσυµβατικού ελέγχου. Στην κ. Ράικου είναι όλα.
Γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν το πήγατε µέσα, για τα αίσχη που έκαναν
όλοι αυτοί, οι Τσοχατζόπουλοι, αλλά και οι Παπαντωνίου εν συνεχεία; Τέσσερα χρόνια έφαγε ο Παπαντωνίου σήµερα. Έπρεπε
να είχε προφυλακιστεί ο Παπαντωνίου από τη Νέα Δηµοκρατία.
Τους τα χαρίζαµε. Τους τα χαρίζατε.
Και σαν αντάλλαγµα τι γίνεται σήµερα; Συνεχίζεται η ιστορία
µε τον κ. Γεωργίου της ΕΛΣΤΑΤ. Κατηγορείτε την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και Ανεξάρτητων Ελλήνων ότι δικαιώνουν και απαλλάσσουν
τον κ. Γεωργίου. Αυτός αλλοίωσε τα στατιστικά στοιχεία. Αυτός
αµφισβήτησε την Κυβέρνηση Καραµανλή. Αυτός έστησε το παιχνίδι µε τα cds. Αυτός και η παρέα του Παπανδρέου ήταν µε δέκα
επιχειρηµατίες οι οποίοι συνοµιλούσαν µε τον Σόρος.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ: Ο Βαρουφάκης;
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Εάν είναι και ο Βαρουφάκης
µέσα, να τον ψάξουµε. Γιατί εάν ο Βαρουφάκης -όπως το λέτεείναι µέσα, τότε θα πρέπει να τον κυνηγήσουµε, όπως θα κυνηγήσουµε και τους φίλους τους δικούς σου. Για να το δούµε!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ: Είπα ότι είναι…(Δεν ακούστηκε)
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Εγώ δεν αποκλείω τίποτα.
Οι εισαγγελείς έχουν στα χέρια τους δεκαεννιά φακέλους διαφθοράς.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ: Δεν είπα ότι… (Δεν ακούστηκε)
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Παρέα, ναι. Άκου, παρέα
στην παρέα, εδώ ο ένας καλυπτόµενος από τον άλλον, καταφέρατε να διαλύσετε τη χώρα.
Ε, σας λέµε, λοιπόν, από εδώ και πέρα, όσο ο ελληνικός λαός
µας στηρίζει, θα σας τσακίσουµε, δεν θα γλιτώσει κανείς απ’ τα
χέρια των εισαγγελέων! Δεν πρόκειται να κάνουµε κανέναν συµβιβασµό µε κανέναν!
(Χειροκροτήµατα απ’ την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
Εφοπλιστής έµπορος όπλων, ιδιοκτήτης εφηµερίδας και καναλιού, σήµερα ασκήθηκε νέα δίωξη. Τι έκανε η εφηµερίδα πριν δεκαπέντε ηµέρες; Επίθεση σ’ εµάς. Μα, βέβαια, όταν έπαιρναν τα
πεντακοσάρικα, τα οκτακοσάρικα και τα εκατοµµύρια µαύρα από
το ΚΕΕΛΠΝΟ, όταν τα αρπάζανε µαύρα από το «Δια Βίου Μάθησης», τότε όλοι αυτοί οι τύποι έγιναν µάγκες.
Αν θέλετε, λοιπόν, την αλήθεια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
πάµε µαζί. Αφήστε τα βάρη του παρελθόντος, κυρία Γενηµατά,
αφήστε, κύριε Μεϊµαράκη, τα βάρη του κ. Σαµαρά, αποκλείστε
τις ακραίες δυνάµεις και πάµε να αλλάξουµε τη χώρα.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος της
Νέας Δηµοκρατίας):Σε περιµένουµε σπίτι σου.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Να καταφέρουµε να πληρώσουν αυτοί οι οποίοι λήστεψαν τη χώρα. Γιατί αυτά που
λείπουν από το ταµείο δεν τα έφαγε ο ελληνικός λαός, αλλά τα
έφαγαν συγκεκριµένα συµφέροντα, τα ξέρετε και τα ξέρουµε.
Πολλοί εξ ηµών δεν έχουµε βάλει το δάχτυλο στο µέλι και πολλοί Βουλευτές απ’ όλα τα κόµµατα, οι περισσότεροι Βουλευτές,
δεν έχουν υποχρέωση σε κανέναν. Έχουµε υποχρέωση όλοι µαζί,
όµως, αυτούς που λήστεψαν τη χώρα να τους προφυλακίσουµε
και να δηµεύσουµε τις περιουσίες τους, γιατί αλλιώς θα είµαστε
αναξιόπιστοι. Και εµείς, σαν πρώτο βήµα, το βάζουµε τώρα: κατάργηση του νόµου περί ευθύνης Υπουργών την άλλη βδοµάδα.
Να δούµε ποιος θα υπογράψει. Μείωση των µισθών µας κατά
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30% την άλλη βδοµάδα. Να δούµε ποιος θα υπογράψει. Συµφωνείτε όλοι;
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κύριοι, παρακαλώ
ησυχία.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Κυρία Πρόεδρε, εάν συµφωνεί το Σώµα, να το βάλουµε τώρα σε ψηφοφορία, τώρα
εκατόν ογδόντα Βουλευτές!
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Παρακαλώ, κύριοι.
Προτείνετε αδύνατα πράγµατα.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος της
Νέας Δηµοκρατίας): Εµείς πάντως, το ψηφίζουµε.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας - Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Βάλτε το τώρα, κύριε Πρόεδρε. Εκατόν ογδόντα Βουλευτές απαιτούνται για να καταργηθεί
ο νόµος περί ευθύνης Υπουργών. Και να βγει όποιο κόµµα διαφωνεί να το πει.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΗΜΑΤΑ (Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος): Κύριε Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Τον λόγο έχει η κ.
Γενηµατά.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΗΜΑΤΑ (Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος): Ήθελα να απευθυνθώ καταρχήν στον
Υπουργό, τον κ. Τσακαλώτο.
Εγώ τον προκαλώ, λοιπόν, επειδή είναι θέση του ΣΥΡΙΖΑ η απλή αναλογική και επειδή είναι δέσµευση και προεκλογική και στις
προγραµµατικές τους δεσµεύσεις, να φέρουν τον νόµο και θα
έχουν και τη στήριξη όλων µας. Δεν είχε παρακολουθήσει, προφανώς, από το 2012 το τι λέει το ΠΑΣΟΚ, αλλά αν ενδιαφέρεται,
µπορώ να του στείλω το τι έχω πει εγώ προσωπικά, ως Πρόεδρος
της Ένωσης Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος σε ηµερίδα,
µαζί µε τον Νίκο Κωνσταντόπουλο για την απλή αναλογική από
το 2004.
Όσο για τα υπόλοιπα που ακούστηκαν, αυτόν τον απίστευτο
λαϊκισµό, το φαρµάκι και το δηλητήριο ξανά στην πολιτική ζωή
του τόπου, ας καµαρώνει ο κύριος Πρωθυπουργός για τους συνεταίρους του σε αυτήν την Κυβέρνηση.
Εγώ έχω µόνο να πω ότι δεν φοβόµαστε απολύτως τίποτα.
Δική µου υπογραφή δεν υπάρχει πουθενά, γιατί δεν είχα ποτέ
αρµοδιότητα στους εξοπλισµούς. Ό,τι χρειάζεται, να πάει στους
εισαγγελείς. Είµαστε καθαροί, δεν φοβόµαστε απολύτως τίποτα
και θέλουµε τη διαφάνεια στην πολιτική ζωή αυτού του τόπου.
Αλλά ως εδώ µε τον λαϊκισµό, µε το φαρµάκι και µε τον διχασµό.
Έχουµε καταλάβει, επιτέλους, σε ποιο σηµείο βρίσκεται η χώρα
και η ελληνική κοινωνία;
(Χειροκροτήµατα απ’ την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ευχαριστούµε,
κυρία Πρόεδρε.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε
Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Τον λόγο έχει ο κύριος Υπουργός.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Απλώς
ήθελα να διευκρινίσω ότι ίσως η ιστορική µνήµη µου δεν είναι
τόσο καλή, αλλά η Γ’ Σεπτέµβρη ήταν το 1974, όχι το 2012.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ψήφισε το µνηµόνιο
τώρα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Τον λόγο έχει ο κ.
Νίκος Καραθανασόπουλος, ειδικός αγορητής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας. Ακολουθούν ο κ. Μαυραγάνης και ο κ.
Λοβέρδος. Θα πάρει επ’ ολίγον τον λόγο ο κ. Παππάς και στόχος
παραµένει στις 3.00’ να διεξαχθεί ονοµαστική ψηφοφορία.
Κύριε Καραθανασόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Δεν θα αποφύγω τον πειρασµό να σχολιάσω ορισµένες τοποθετήσεις που ακούστηκαν και από τον κύριο Πρωθυπουργό.
Τι τόνισε ο κύριος Πρωθυπουργός, για παράδειγµα; Ότι µετά
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από έξι µήνες σκληρής διαπραγµάτευσης, αυτό που κατάφερε
η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ είναι να σας επιβάλουν –έτσι είπατεένα σκληρό πρόγραµµα, το οποίο δεν πιστεύετε.
Δηλαδή, µε αυτόν τον τρόπο εξαργυρώνετε την εµπιστοσύνη
που σας έδειξε η πλειοψηφία του ελληνικού λαού; Μα, αυτό είναι
ένας ξεπεσµός!
Από την άλλη µεριά, αυτό το οποίο ισχυρίστηκε ο κύριος Πρωθυπουργός έρχεται σε αντίφαση µε τον ισχυρισµό του ότι στάθηκε η Κυβέρνηση όρθια, κάνοντας ένα δύσκολο συµβιβασµό.
Μάλιστα, µε αυτόν τον τρόπο επιχαίρετε ως Κυβέρνηση για το
γεγονός ότι οδηγείτε το λαό στη φτώχεια και στην εξαθλίωση και
µάλιστα τον οδηγείτε µε ένα υψηλό, όπως είπατε, αίσθηµα περηφάνιας.
Βεβαίως, ο κύριος Πρωθυπουργός κατέφυγε και σε ψέµατα.
Γιατί είναι ψέµα, είναι απάτη ο ισχυρισµός ότι τα προαπαιτούµενα είναι πολύ µικρότερα από το πακέτο Γιουνκέρ. Βεβαίως,
αλλά είναι τα προαπαιτούµενα αυτά. Δεν µπορείς να συγκρίνεις
το πακέτο Γιουνκέρ µε τα προαπαιτούµενα. Πρέπει να συγκρίνεις
το πακέτο Γιουνκέρ µε το σύνολο του νέου µνηµονίου-τέρας, το
οποίο θα ακολουθήσει τη συµφωνία. Με αυτό θα το συγκρίνεις.
Και αυτό, βεβαίως, δεν συγκρίνεται, είναι ασύγκριτο!
Επίσης, είναι και ο µύθος, τον οποίο επανέλαβε πάλι ο κύριος
Πρωθυπουργός, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει παραστρατήσει
από τις αρχές, τα ιδανικά της. Αλήθεια, ποια ιδανικά είχε η ΕΟΚ
των µονοπωλίων, η ΕΟΚ που ακόµη και η προδικτατορική ΕΔΑ
την έλεγε λάκκο των λεόντων; Από ποιες ιδρυτικές αρχές έχει
παραστρατήσει;
Βεβαίως, έχει δίκιο ο κύριος Πρωθυπουργός ότι µετά τη 12η
Ιουνίου η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλάζει. Δεν αλλάζει, όµως, επειδή
ήσασταν εσείς. Μην βλέπετε τον εαυτό σας στον µεγεθυντικό καθρέφτη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλάζει, γίνεται πιο αντιδραστική.
Γιατί, τι έχουµε τότε; Έχουµε την οδηγία των πέντε Προέδρων,
για να εµβαθύνει ακόµη περισσότερο η οικονοµική, δηµοσιονοµική, νοµισµατική και χρηµατοοικονοµική ενοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης. Δηλαδή, θα υπάρχουν
ακόµη πιο αυστηροί και υποχρεωτικοί κανόνες, αυξηµένος έλεγχος και µέτρα εποπτείας, µε αυτόµατους µάλιστα µηχανισµούς
διόρθωσης και επιβολής της πειθαρχίας.
Όλη αυτή η συζήτηση γίνεται σε συνθήκες όψιµων αντιθέσεων
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην ίδια την Ευρωζώνη, µε τη Γερµανία να θέλει να επιβάλει µία πολύ πιο αυστηρή Ευρωπαϊκή
Ένωση, µία πολύ πιο αυστηρή Ευρωζώνη στο όνοµα της δηµοσιονοµικής πειθαρχίας και δεν διστάζει να κάνει ακόµη και κύκλους, πυρήνες πολλαπλών ταχυτήτων στην ίδια την Ευρωζώνη,
µε το σκληρό πυρήνα και τις χώρες περιφέρειας.
Επίσης, από την άλλη µεριά, έχουµε τη στάση της Γερµανίας
και της Ιταλίας που βγαίνουν αποδυναµωµένες απ’ αυτήν την κατάσταση, που θέλουν µια πιο ευέλικτη δηµοσιονοµική πολιτική,
όχι βέβαια για να µην πάρουν µέτρα λιτότητας. Ίσα-ίσα, και ο
Ολάντ και ο Ρέντσι έχουν εφαρµόσει το τελευταίο χρονικό διάστηµα µέτρα σε βάρος των εργαζόµενων, συγκεκριµένες ανατροπές στις εργασιακές σχέσεις, στην αγορά εργασίας, στο
δηµόσιο τοµέα στο όνοµα των µεταρρυθµίσεων.
Φτάνει στο σηµείο να ισχυριστεί ο κύριος Πρωθυπουργός ότι
η στάση της Γαλλίας και της Ιταλίας είναι στάση που αναδεικνύει
το προοδευτικό αυτών των δυνάµεων. Δηλαδή, ο Ολάντ και ο Οµπάµα ξαφνικά έγιναν προοδευτικοί. Γι’ αυτό ακριβώς έχουν και
η Γαλλία µε την Ιταλία τη στήριξη των Ηνωµένων Πολιτειών, γι’
αυτόν ακριβώς τον λόγο ο ίδιος ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, ο κ. Δραγασάκης, ευχαρίστησε τους Αµερικανούς για τη
στάση την οποία έδειξαν στη διαπραγµάτευση στο πλευρό της
Ελληνικής Κυβέρνησης.
Βεβαίως, όλα αυτά τα κάνετε κάτω από τον ισχυρισµό ότι θέλετε να σώσετε την Ελλάδα, την πατρίδα, τη χώρα. Αυτόν τον
ισχυρισµό είχαν και οι προηγούµενες κυβερνήσεις. Δεν πρωτοτυπείτε. Όµως, στο όνοµα του να σώσετε τη χώρα, οδηγείτε το
λαό στην καταστροφή, στη χρεοκοπία. Ποιους σώζετε, λοιπόν;
Σώζετε τα µονοπώλια, τους επιχειρηµατικούς οµίλους, το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, την αστική τάξη στη χώρα και το σύστηµά της, το καπιταλιστικό σύστηµα.
Άρα, λοιπόν, στο όνοµα της σωτηρίας του καπιταλιστικού συ-
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στήµατος, αυτού του βάρβαρου και εκµεταλλευτικού συστήµατος, οδηγείτε το λαό στη χρεοκοπία. Και η δύσκολη επιλογή που
είχατε να κάνετε ανάµεσα στη Σκύλλα του νέου µνηµονίου και
στη Χάρυβδη της άτακτης χρεοκοπίας είναι και οι δύο επιλογές
εντός των πλαισίων του καπιταλιστικού δόγµατος ανάπτυξης, της
καπιταλιστικής βαρβαρότητας.
Εµείς, λοιπόν, λέµε ότι µέσα σε αυτά τα πλαίσια δεν υπάρχει
έξοδος διαφυγής προς όφελος του λαού. Η µόνη διέξοδος διαφυγής είναι η ανατροπή αυτής της κατάστασης, αυτού του συστήµατος.
Και ερχόµαστε στην οδηγία, κύριε Υπουργέ. Σας είχαµε θέσει
το πρωί ορισµένα ερωτήµατα. Στη δευτεροµιλία σας, κύριε Τσακαλώτο, προσπαθήσατε, µε εύσχηµο τρόπο, να αποφύγετε να
απαντήσετε. Φτάσατε µε περίσσιο πολιτικό θράσος να ισχυριστείτε ότι το ΚΚΕ βάζει πλάτη στη Νέα Δηµοκρατία και στο
ΠΑΣΟΚ.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Λίγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Μα, εσείς βάζετε πλάτη
στη Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, ψηφίζοντας από κοινού τους
µνηµονιακούς νόµους. Τους δώσατε το δικαίωµα να βγαίνουν οι
νεοδηµοκράτες, αλλά και του ΠΑΣΟΚ οι Βουλευτές να υπερασπίζονται τάχα µου δήθεν την αγροτιά. Αν είναι δυνατόν. Εσείς
τους δώσατε αυτό το δικαίωµα, η Κυβέρνηση η δική σας. Κι εµείς
τι σας είπαµε, κύριε Υπουργέ;
Ισχυριστήκατε κατ’ αρχάς ότι η ανακεφαλαιοποίηση και η εξυγίανση των τραπεζών…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Εντάξει, δεν είναι κακό να ακούτε
λίγο. Η κ. Καρακώστα, αν θέλει κανένα ρουσφέτι, να το κάνει αλλού.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΥΗ) ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ: Παφίλη, να προσέχεις τι λες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κυρία Καρακώστα!
Συνεχίστε, κύριε Καραθανασόπουλε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ισχυριστήκατε ότι η εξυγίανση θα γίνει µε τα 25 δισεκατοµµύρια της νέας συµφωνίας και
όχι µε τη νέα οδηγία. Τότε, γιατί την έχετε ως προαπαιτούµενο;
Και ποιος σας λέει ότι θα προλάβετε να κάνετε την εξυγίανση
των τραπεζών µέσα στο φθινόπωρο και δεν θα γίνει το νέο έτος;
Ή και γιατί, στο κάτω-κάτω της γραφής, δεν θα χρησιµοποιήσετε
αυτό το όπλο ως εκβιασµό για τον κόσµο; «Αποδέξου γρήγορα
τα µέτρα τα αντιλαϊκά, τα µνηµονιακά, για να γίνει γρήγορα η
εξυγίανση των τραπεζών και η ανακεφαλαιοποίηση, για να µην
πάµε στις καταθέσεις, για να µην υπάρξει το bail in».
Τα ουσιαστικά, όµως, τα οποία σας θέσαµε και στα οποία δεν
απαντήσατε, είναι τα εξής, κύριε Υπουργέ.
Πρώτο ζήτηµα. Τι µέτρα θα πάρετε για όλους αυτούς οι οποίοι
έβγαλαν τα κεφάλαιά τους στο εξωτερικό; Θα πάρετε κανένα
µέτρο για όλους αυτούς; Αυτοί έχουν και την πίτα ολάκερη και
το σκύλο χορτάτο. Τα capital controls δεν τα βάλατε για τους µεγαλοκαταθέτες, τα βάλατε για τους µικροκαταθέτες, οι οποίοι
θα βγουν χαµένοι από αυτή τη διαδικασία. Οι άλλοι που έβγαλαν
τα χρήµατά τους στο εξωτερικό -µε την άδειά σας- στα πλαίσια
της ελευθερίας κίνησης κεφαλαίου δεν θα έχουν καµµία συνέπεια; Έτσι θα χτυπήσετε τη διαφθορά, κύριε Υπουργέ; Με αυτό
τον τρόπο θα τη χτυπήσετε τη διαφθορά, όπως ισχυρίζεστε;
Δεύτερο ζήτηµα. Σας ρωτήσαµε τι θα γίνει σε περίπτωση
εφαρµογής της οδηγίας µε τις καταθέσεις των ασφαλιστικών ταµείων. Εξαιρούνται, ναι ή όχι, από την προστασία; Άρα, λοιπόν,
συµµετέχουν στο bail in οι καταθέσεις των ασφαλιστικών ταµείων; Των νοσοκοµείων, των πανεπιστηµίων, των δήµων, συµµετέχουν ή όχι; Βεβαίως συµµετέχουν στην εξυγίανση των
τραπεζών αυτές οι καταθέσεις. Θα κουρευτούν; Βεβαίως θα κουρευτούν.
Σας λέµε: Ποιος εγγυάται τις µικρότερες καταθέσεις των
100.000 ευρώ; Το ΤΕΚΕ µε το 1.800; Αυτό εγγυάται τις καταθέσεις, όταν θα πρέπει να συµµετέχει και το ΤΕΚΕ στο αντίστοιχο
ποσό της ανακεφαλαιοποίησης και της εξυγίανσης; Άρα θα πέσει
ακόµη χαµηλότερα το όριο προστασίας των µικροκαταθέσεων;
Με ποιον τρόπο, λοιπόν, εγγυάστε όλα αυτά τα ζητήµατα;
Θα ήθελα να βάλω και δυο ζητήµατα σε σχέση µε τον Κώδικα
Πολιτικής Δικονοµίας. Στο ένα ζήτηµα αναφερθήκαµε και πριν.
Ισχυριστήκατε ότι είναι προ τετελεσµένων γεγονότων. Δεν έχετε
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δίκιο, κύριε Υπουργέ. Το ξέρετε πολύ καλά από τις 20 του Φλεβάρη ότι µέσα στα προαπαιτούµενα της συµφωνίας που θα κάνετε ήταν να καταθέσετε το νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας.
Υπήρχαν διαφορετικές προτάσεις σε µια σειρά σηµαντικά ζητήµατα; Βεβαίως.
Για παράδειγµα –το αναφέραµε και πριν στην επιτροπή- το
άρθρο 9/77. Υπάρχει µια διαφορετική διατύπωση. Ποια διατύπωση επέλεξε η Κυβέρνησή σας; Τη χειρότερη διατύπωση επέλεξε. Τη διατύπωση που λέει ότι παραµένει η αναλογία 2/3 προς
όφελος των τραπεζών και 1/3 προς όφελος των εργαζοµένων και
των λοιπών, όταν πρόκειται να γίνει πλειστηριασµός. Αυτό, όχι
µόνο το διατηρείτε, αλλά το κάνετε ακόµη χειρότερο. Μειώνετε
στο 25% και βάζετε και ένα 10% σε διάφορες µη προνοµιούχες
απαιτήσεις. Για ποιο, λοιπόν, σκοπό το κάνατε αυτό; Για να εξυπηρετήσετε και να διασφαλίσετε πρώτα και κύρια τα συµφέροντα των τραπεζών. Γι’ αυτό ακριβώς θα γίνονται οι πλειστηριασµοί -διευκολύνετε τους πλειστηριασµούς- µε βάση την εµπορική αξία και όχι την αντικειµενική αξία. Άρα, τα ακίνητα θα
συγκεντρωθούν πιο γρήγορα στα χέρια των τραπεζών και του
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος.
Αντίστοιχη εικόνα διευκόλυνσης και στήριξης επί της ουσίας
των αναγκών των επιχειρηµατικών οµίλων είναι και η επόµενη
διάταξη, για την οποία έγινε πολύ µεγάλη κουβέντα, για το ζήτηµα της καθιέρωσης της έγγραφης διαδικασίας αντί της τακτικής στα πλαίσια της πλήρους αναµόρφωσης της τακτικής
διαδικασίας. Αυτό ποιον εξυπηρετεί; Εξυπηρετεί τον πιο αδύνατο, ή τον πιο δυνατό σε µια δικαστική µάχη; Εξυπηρετεί τον
πιο δυνατό γιατί έχει το οργανωµένο λογιστήριο, το οργανωµένο
δικηγορικό γραφείο και είναι σε βάρος του πιο αδύναµου, όπως
άλλωστε τονίζει και σε ανακοίνωσή του ο ίδιος ο Άρειος Πάγος.
Άρα, ισχυροποιείται ακόµα περισσότερο η θέση του δυνατού διαδίκου, δηλαδή η θέση του µεγάλου επιχειρηµατικού οµίλου σε
βάρος του αδύνατου.
Αυτό, λοιπόν, νοµοθετείτε, την ακόµη µεγαλύτερη ισχυροποίηση του ισχυρού. Και βεβαίως, µέσα σε αυτά τα πλαίσια πετάτε
απέξω τους µικροδικηγόρους, τους αυτοαπασχολούµενους δικηγόρους, προς όφελος των µεγάλων δικηγορικών γραφείων.
Άρα, και τα δύο άρθρα του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου δεν
είναι αποσπασµατικά, δεν είναι διάσπαρτα, δεν είναι ατάκτως ερριµµένα, αλλά στοχεύουν και τα δύο στο να θωρακίσουν τις
ανάγκες και τα συµφέροντα των καπιταλιστικών επιχειρήσεων,
τα οποία εσείς, ως Κυβέρνηση, πιστά υπηρετείτε και στο όνοµα
της προστασίας αυτών των συµφερόντων εξακολουθείτε να θυσιάζετε ακόµη περισσότερο την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών.
Γι’ αυτόν τον λόγο, όχι µόνο δεν µπορούµε να τα καταψηφίσουµε, αλλά καταθέσαµε και αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας
και επί της αρχής και επί των άρθρων. Βεβαίως, δεν φτάνει αυτό
για να αλλάξει η κατάσταση. Για να αλλάξει η κατάσταση χρειάζεται να οικοδοµηθεί ένα χειραφετηµένο, ριζοσπαστικό, εργατικό, λαϊκό κίνηµα, που δεν θα αντιπολιτεύεται την Κυβέρνηση,
απλά και µόνο επειδή δεν θα µπορεί να προστατεύσει τις πρώτες
κατοικίες από τον πλειστηριασµό. Γιατί αυτό είπε και ο εισηγητής
σας: «Αν δεν τις προστατεύσουµε, θα τις προστατεύσει το κίνηµα». Δηλαδή, αντιπολίτευση στον εαυτό σας κάνετε; Ούτε
αυτό δεν µπορείτε να εγγυηθείτε;
Άρα, εµείς θέλουµε ένα ταξικό, οργανωµένο, εργατικό, λαϊκό
κίνηµα, το οποίο θα στοχεύει στην απόκρουση αυτής της πολιτικής, θα στοχεύει στις πραγµατικές αιτίες των προβληµάτων και
θα οδηγεί σε γενικότερες ρήξεις και ανατροπές, βάζοντας στο
επίκεντρο της λογικής την ικανοποίηση των αναγκών του λαού
και όχι την ικανοποίηση των αναγκών του καπιταλιστικού κέρδους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ευχαριστούµε,
κύριε Καραθανασόπουλε.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον
λόγο επί προσωπικού;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ναι, κύριε Βενιζέλο.
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε
Πρόεδρε, να δώσω δύο τρεις απαντήσεις στον κ. Καραθανασό-
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πουλο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Έχω δώσει ήδη τον
λόγο, κύριε Υπουργέ.
Ορίστε, κύριε Βενιζέλο. Ζητήσατε τον λόγο επί προσωπικού.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Ναι, επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Συνεχίστε.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Ο κ. Καµµένος σε ένα πολιτικό παραλήρηµα αναφέρθηκε και στο πρόσωπό µου και στην προηγούµενη κυβέρνηση και στο ΠΑΣΟΚ. Κάποτε όταν…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ησυχία παρακαλώ.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: …ο Γεώργιος Παπανδρέου, ο
Γέρος της Δηµοκρατίας διεκόπη υβριζόµενος από έναν Βουλευτή της Αντιπολίτευσης, ρώτησε: «Ποιος το είπε αυτό;» και
λέει: «Εγώ». Και του απαντά: «Τότε δεν έχει καµµία σηµασία».
Θα µπορούσα να πω το ίδιο για τον κ. Καµµένο. Όµως, ο κ.
Καµµένος είναι Υπουργός Εθνικής Άµυνας. Είναι κυβερνητικός
εταίρος του κ. Τσίπρα. Έκαναν ό,τι έκαναν, έφεραν τη χώρα στο
σηµείο που την έφεραν και στην προηγούµενη κρίσιµη ψηφοφορία συγκέντρωσαν εκατόν είκοσι τρεις ψήφους της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας. Και η Κυβέρνηση Τσίπρα-Καµµένου στηρίζεται στις ψήφους της αντιπολίτευσης, της υβριζόµενης, της λοιδορούµενης, της συκοφαντούµενης.
Πώς είναι δυνατόν να υπάρχει αυτή η εικόνα και αυτό το θράσος; Μια Κυβέρνηση που δεν ελέγχει την πλειοψηφία της και δεν
πείθει τους Βουλευτές της, σπαραζόµενη, που αντιφάσκει, που
πρέπει να απολογηθεί γι’ αυτά που είπε και γι’ αυτά που έκανε,
στηρίζεται στην ψήφο της Αντιπολίτευσης, την απειλεί, την υβρίζει και αυτό είναι η βάση της λειτουργίας του πολιτικού συστήµατος και της εθνικής στρατηγικής.
Κύριε Πρόεδρε, είµαι βαρύτατα θιγµένος, όχι γι’ αυτά που είπε
ο κ. Καµµένος, αλλά γιατί ως ένας από τους Βουλευτές της Αντιπολίτευσης, αναγκάζοµαι για λόγους εθνικής ανάγκης, να ψηφίζω, παρέχοντας έµµεσα την ανοχή µου στην Κυβέρνηση των
κ.κ. Τσίπρα και Καµµένου.
Πρέπει να αντιληφθούν, λοιπόν, οι σήµερα κυβερνώντες ότι
αυτό δεν µπορεί να συνεχιστεί, ότι η πρώτη θεσµική προϋπόθεση
για να πορεύεται ο τόπος είναι ο σεβασµός στην αλήθεια, ο σεβασµός στον αντίπαλο, ο σεβασµός στην ιστορία του τόπου.
Δεύτερη προϋπόθεση είναι να υπάρξει ένα συµφωνηµένο πλαίσιο λειτουργίας της Βουλής, να υπάρχει Προεδρείο της Βουλής
και εγγύηση εφαρµογής του Κανονισµού της Βουλής.
Τρίτον, να δεσµευτεί ο κ. Τσίπρας για το χρονοδιάγραµµα των
πολιτικών εξελίξεων. Να µας πει, όχι µόνον πού και πώς πορεύεται, αλλά και σε ποιο χρονοδιάγραµµα πορεύεται η Κυβέρνησή
του και η χώρα.
Και αφού συµβούν όλα αυτά, πρέπει να ζητήσει από τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης να δουν αν υπάρχουν οι προϋποθέσεις
να ανασυσταθεί η εθνική στρατηγική, η µία και µόνη, αυτή που
εφαρµόσαµε, αυτή που είπαµε ως αλήθεια στον ελληνικό λαό,
αυτή που την αντικρούσατε και την ευτελίσατε προεκλογικά, λέγοντας πολλαπλά ψέµατα: ψέµατα πριν τις εκλογές του Ιανουαρίου, ψέµατα κατά τη διάρκεια του χαµένου εξαµήνου, ψέµατα
στο δηµοψήφισµα, ψέµατα, ακόµα και τώρα.
Στους κόλπους του ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν οι συνεπείς, οι σταθεροί, οι έντιµοι, µε τους οποίους µπορεί να διαφωνείς, αλλά έχουν
µία άποψη, και υπάρχουν και αυτοί που νοµίζουν ότι θα κάνουν
εισπήδηση στον χώρο της κεντροαριστεράς ή σοσιαλδηµοκρατίας του ευρωπαϊκού µετώπου, µε τη στήριξη διαφόρων κύκλων
εντός, αλλά και εκτός Ελλάδος. Απαιτούµε και απαιτώ και προσωπικά σεβασµό, όχι σε µένα, αλλά στο λαό, δηλαδή στην αλήθεια.
Και δεν θέλω καµµία διευκρίνιση από τον κ. Καµµένο. Θέλω ο
κ. Τσίπρας να επιβάλλει και στον κ. Καµµένο και στους Υπουργούς του έναν τρόπο συµπεριφοράς, που, αν µη τι άλλο, να ανταποκρίνεται στην σοβαρότητα της κατάστασης στην οποία έχει
περιέλθει η χώρα, λόγω των ενεργειών του κ. Τσίπρα και των συνεργατών του.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας-Πρόεδρος
των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον
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λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Έχετε τον λόγο,
κύριε Καµµένο, επ’ ολίγον όµως και να αποφύγουµε τώρα να διαταράξουµε το ήπιον κλίµα.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας-Πρόεδρος
των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Κύριε Πρόεδρε, για να ξεκαθαρίζουµε τα πράγµατα, εάν ο κ. Βενιζέλος θεωρεί ότι επειδή θα ψηφίσει σήµερα, θα του χαρίσουµε την υπόθεση των υποβρυχίων
ή οποιαδήποτε άλλη υπόθεση, κάνει λάθος. Να µην ψηφίσετε και,
αν θέλετε, ρίξτε την Κυβέρνηση και ας αναλάβει ο καθένας την
ευθύνη του.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει καµµία συναλλαγή. Είτε ψηφίσετε είτε δεν ψηφίσετε, για το ότι ο Σάφα άρπαξε τα 500 εκατοµµύρια ευρώ κι έφυγε, για το ότι φτάσαµε στο σηµείο να
έχουµε 7 δισεκατοµµύρια ευρώ ζηµιά στον Σκαραµαγκά, είστε
απολύτως υπεύθυνος. Σας είπαµε ότι είναι απατεώνας. Δεν ακούσατε κανέναν. Του δώσατε τα λεφτά, παραγγείλατε άλλα δύο
υποβρύχια και φύγατε. Συµβιβασµοί δεν υπάρχουν. Δεν ψηφίζουµε εδώ, ούτε ζητάµε την ψήφο σας για να σας απαλλάξουµε.
Κανείς δεν απαλλάσσεται.
Είτε δεν σας αρέσει, θα ψηφίσετε, αλλιώς, αν θέλετε, ρίξτε την
κυβέρνηση. Και όποιος από τους κυβερνητικούς Βουλευτές δεν
ψηφίσει, αναλαµβάνει και τις προσωπικές του ευθύνες. Για να τελειώνει αυτή η ιστορία.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ορίστε, κύριε Βενιζέλο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, όταν ο καθένας
ασκεί ένα αξίωµα, έχει και την ευθύνη για τον τρόπο που το διαχειρίζεται. Υπάρχουν ευθύνες -τρέχουσες ευθύνες- για το πόσο
κόστισε το χαµένο εξάµηνο, γιατί έφτασε να πληρώνουµε αυτόν
τον λογαριασµό, γιατί έχουµε ανάγκη από τέτοιο δάνειο, γιατί
εκτινάχθηκε το δηµόσιο χρέος, γιατί πρέπει να ανακεφαλαιοποιήσουµε τις τράπεζες ξανά. Οι ευθύνες αυτές είναι ανοιχτές, ζωντανές, και θα διερευνηθούν.
Όσον αφορά τα υποβρύχια. Τα υποβρύχια επί των ηµερών µου
ήταν αντικείµενο της πιο διαφανούς, της πιο υγιούς σύµβασης
που ψήφισε ως νόµο του κράτους η Βουλή των Ελλήνων, µε τον
νόµο του 2010, που στήριξε και µέρος της Αντιπολίτευσης.
Έχουµε αποκτήσει την ιδιοκτησία των υποβρυχίων και δώσαµε
αξία στα 2 δισεκατοµµύρια ευρώ, που είχε πληρώσει το ελληνικό
δηµόσιο, πριν αναλάβω εγώ.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κύριοι! Κύριοι, σας
παρακαλώ! Ησυχία!
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Εσείς τώρα παραλάβατε τα υποβρύχια στο ναύσταθµο και στον Σκαραµαγκά υπό τη διαχείριση
του Πολεµικού Ναυτικού µε βάση το νόµο που ψήφισε ο κ. Αβραµόπουλος. Έχετε παραλάβει ανοιχτές διαιτητικές δίκες στο Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο του Διεθνούς Εµπορικού Επιµελητηρίου.
Προσέξτε -και κρούω τον κώδωνα της προσοχής σας και την
ευθύνης σας- να υπερασπιστείτε τα συµφέροντα του δηµοσίου,
να υπερασπιστείτε τη σύµβαση του 2010 και το νόµο του κράτους, να εφαρµόσετε τις εγγυήσεις διαφάνειας που ο νόµος
αυτός περιέχει.
Και µην τολµήσετε να αλλάξετε το νόµο περί εξοπλισµών, που
έχω εισηγηθεί κι έχει ψηφίσει η Βουλή το 2010. Σταµατήσετε τα
τεχνάσµατα, σταµατήστε τα κόλπα, σταµατήστε τους αστείους
παιδαριώδεις υπαινιγµούς. Δεν περνούν αυτά σε εµάς, δεν περνούν αυτά σε εµένα. Προσέξτε τι κάνετε τώρα επί της θητείας
σας.
Αλλά αυτό είναι το λιγότερο. Το κυριότερο είναι η ευθύνη
απέναντι στην ιστορία, τα δηµόσια οικονοµικά, το γεγονός ότι
έχουµε περιέλθει σε ύφεση, το γεγονός ότι η χώρα πήγε χρόνια
πίσω µέσα σε πέντε µήνες. Κι εκεί δεν είστε απλώς χειροκροτητής του κ. Τσίπρα. Εκεί είστε συνυπεύθυνος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ο κ. Τσακαλώτος
έχει τον λόγο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Αφού
καθησυχάσω τον κ. Βενιζέλο…
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Δεν ανησυχούσα από εσάς.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): … ότι
δεν έχω κανένα σκοπό για διεµβολισµό της σοσιαλδηµοκρατίας
και της κεντροαριστεράς, γιατί δεν έχει πέσει στην αντίληψή µου
ότι περνάει χρυσή εποχή και άρα χρειάζεται να κάνω τέτοιο
πράγµα, θέλω να καθησυχάσω τον κ. Καραθανασόπουλο, τον
οποίο πάντα τον ακούω πολύ προσεκτικά, µε µεγάλη προσοχή
και θα ήθελα να του πω δυο-τρία πράγµατα γι’ αυτά που είπε.
Το πρώτο είναι για τα εµβάσµατα στο εξωτερικό. Πρέπει να
ξέρετε ότι υπάρχει ήδη σχέδιο. Έχουµε όλα τα στοιχεία από την
Τράπεζα της Ελλάδας για όσους έχουν βγάλει χρήµατα από την
αρχή της κρίσης µέχρι σήµερα και µπορούµε να ταιριάξουµε
αυτά τα εµβάσµατα µε τις φορολογικές δηλώσεις για να δούµε
αν ο κ. Καραθανασόπουλος, που λέει ο λόγος, έχει βγάλει 1 εκατοµµύριο κι έχει δηλώσει 10.000…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι µόνο τα παράνοµα,
αλλά και τα νόµιµα πρέπει να πιάσετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κύριοι! Αφήστε να
απαντήσει ο Υπουργός.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε
Καραθανασόπουλε, µου κάνετε µια ερώτηση και προσπαθώ να
σας πω τι προσπαθούµε να κάνουµε. Κάνατε µια ερώτηση και
προσπαθώ καλόπιστα να σας πω…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Μην τον φέρνετε και
ως υπόδειγµα στην περίπτωση. Θα αντιδράσει. Οπότε αορίστως
αναφερθείτε.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Αορίστως, λοιπόν.
Δεν νοµίζω ότι αντέδρασε γι’ αυτό, αλλά σας ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε, για την προστασία που δίνετε στους Υπουργούς. Μας
έχει εντυπωσιάσει όλη την ηµέρα.
Κύριε Καραθανασόπουλε, ήθελα να σας πω ότι πρώτον, παρακολουθούµε τα λεφτά που βγήκανε και θα τα ταιριάξουµε µε
τις φορολογικές δηλώσεις για να δούµε να ταιριάζουν και αν δικαιολογούνται. Και να είστε σίγουροι ότι αυτό θα φέρει πολλά
λεφτά στα δηµόσια ταµεία, για να διορθώσουµε τις αδικίες που
γίνονται αυτή τη στιγµή.
Δεύτερον, εκτός από αυτό, ασχέτως πότε έβγαλες τα λεφτά,
µαζί µε τους Γάλλους που κάνουν το ίδιο πράγµα, µε την εθελοντική αποκάλυψη, θα προσπαθήσουµε να πιάσουµε όλες αυτές
τις καταθέσεις του εξωτερικού των Ελλήνων, για να µπορούν να
πληρώσουν φορολογία, όσο θα πλήρωναν αν είχαν τα λεφτά
εδώ.
Το τρίτο σηµείο που µε ρωτήσατε, έχει σχέση µε το ότι είχατε
µία αίσθηση ότι σας αδίκησα. Κύριε Καραθανασόπουλε, δεν είναι
αρκετό για έναν αριστερό κι έναν µαρξιστή απλώς να λέει για το
καπιταλιστικό σύστηµα. Πρέπει να δει κάθε στιγµή τη µορφή που
ασκείται η εξουσία και η επιβολή.
Όταν ξέρετε ότι για έξι µήνες υπάρχει µία Κυβέρνηση η οποία
είναι κάτω από την ασφυξία που έχει επιβληθεί κι όταν ξέρετε ότι
στη µορφή αυτή έχουν συµβάλλει το ντόπιο κεφάλαιο και τα ντόπια συµφέροντα, σας αδικεί ως Κοµµουνιστικό Κόµµα της Ελλάδας να τα βάζετε, όχι µε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν
υποστεί αυτή την ασφυξία, όχι µε αυτούς τους ανθρώπους που
έχουν ακούσει τα χίλια µύρια για το πώς επηρεάζεται…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ: Μνηµόνιο ψηφίζετε! Μνηµόνιο 3! Ληστεύετε ένα λαό!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κύριοι, σας παρακαλώ! Μη διακόπτετε!
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Θα
ακούσετε το επιχείρηµα;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ: Πρέπει να απολογείστε! Ψηφίσατε
τρίτο µνηµόνιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Μη διακόπτετε, παρακαλώ!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ: Είστε εκτεθειµένος. Τις «αµπελοφιλοσοφίες», κύριε Τσακαλώτο έχουµε πει…
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Πάλι
σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για την προστασία που δίνετε
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στους Υπουργούς. Το έχετε κάνει όλη την ηµέρα και σας είµαστε
ευγνώµονες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Συνεχίστε, κύριε
Υπουργέ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ: Σαν και εσάς έχουµε δει δεκάδες εδώ!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Παρακαλώ, κύριε
Μαρίνο!
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κάποτε οι µαρξιστές την θεωρία δεν την έλεγαν «αµπελοφιλοσοφία». Κάποτε οι µαρξιστές άκουγαν επιχειρήµατα και είχαν
αντεπιχειρήµατα. Είναι κατάντια το γεγονός ότι απαντάτε έτσι σε
επιχειρήµατα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ: Όχι, όταν κοροϊδεύεις έναν λαό!
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε
Πρόεδρε, προεδρεύετε ή όχι; Για να ξέρω!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Μην το λέτε αυτό
για τρίτη φορά, γιατί θα σας µιλήσω προσβλητικά και αυστηρά.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Και τέταρτη φορά θα το πω!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Μην το ξαναπείτε
αυτό. Προκαλείτε τους αγορητές! Συνεχίστε παρακαλώ, ήρεµα.
Μην προκαλείτε και αναφέρεστε επωνύµως.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Δεν
προκάλεσα κανέναν. Απαντούσα στον κ. Καραθανασόπουλο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Μην µου κάνετε παρατηρήσεις. Συνεχίστε.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Βεβαίως, θα σας κάνω παρατηρήση.
Δεν πρόσβαλα καθόλου. Σας πρόσβαλα, κύριε Καραθανασόπουλε;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Δεν έχετε δίκιο, κύριε Πρόεδρε. Επιχειρήµατα λέει.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΑΛΕΚΟΣ) ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ: Ποιον προκάλεσε ο Τσακαλώτος, κύριε Πρόεδρε;
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε
Καραθανασόπουλε, αισθάνεστε ότι σας πρόσβαλα; Σας απαντούσα στα ερωτήµατα που βάζατε.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Παρακαλώ, συνεχίστε.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε
Μητρόπουλε, πώς ακριβώς να συνεχίσω;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Σας είπα να µην κάνετε προσωπικές και επώνυµες αναφορές.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Εµείς βάλαµε συγκεκριµένα ερωτήµατα. Μας απαντάτε µε αµπελοφιλοσοφίες. Προστατεύετε τις καταθέσεις των ασφαλιστικών ταµείων; Αυτά είναι τα
ερωτήµατα για να απαντήσετε και αφήστε τη µαρξιστική ιδεολογία. Μαθήµατα µαρξισµού θα κάνουµε τώρα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος: Είπαµε να αποφεύγετε επώνυµες αναφορές. Είναι κουρασµένος ο κόσµος.
Κύριε Μαυραγάνη, έχετε τον λόγο. Διευκολύνετε, να είστε και
εσείς σύντοµος, να τελειώνουµε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, αισθάνοµαι ότι
πρέπει να διευκολύνω όλους τους συναδέλφους, καθώς έχουµε
τοποθετηθεί σήµερα στην επιτροπή. Άλλωστε, είναι αργά και ξέρουν τις θέσεις µας όλοι.
Είπαµε και το πρωί ότι, εν πάση περιπτώσει, η ελληνική Κυβέρνηση, όχι εν κενώ, αλλά κάτω από ασφυκτικές γεωπολιτικές πιέσεις και κάτω από την δαµόκλειο σπάθη ασθενούς οικονοµίας
των προηγουµένων ετών, ήρθε σε µια συµφωνία που επήγαγε
αυτό το αποτέλεσµα του σηµερινού νοµοσχεδίου, του σχεδίου
Χαµηλοθώρη για τον Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας. Αυτό κάποιοι
το είχαν εκπονήσει την προτεραία, το είχαν µάθει οι δανειστές
και τώρα το ερωτεύτηκαν και δεν µπορούν να το απεµπολήσουν.
Εποµένως, εάν και γνωρίζουµε τις αδυναµίες του, σήµερα είµαστε εδώ και έχουµε προτείνει στον κύριο Υπουργό, που δυστυχώς δεν µπόρεσε να κάνει αποδεκτή στις Βρυξέλλες, µια
τροπολογία στα κρίσιµα άρθρα τα οποία θα επήγαγαν αποτέλεσµα κυρίως στην αποδεικτική διαδικασία, αλλά και στην αναγκα-

4489

στική εκτέλεση. Θέλαµε να θεραπεύσουµε αυτές τις πληγές και
νοµίζω ότι στο επόµενο διάστηµα θα µπορέσουµε να το κάνουµε.
Επ’ αυτών, λοιπόν, µένω στο ότι θα πρέπει να αναµένουµε το
επόµενο χρονικό διάστηµα να το καλυτερεύσουµε. Αυτήν τη
στιγµή όµως αναγκαζόµαστε να το ψηφίσουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ευχαριστούµε.
Ο κ. Λοβέρδος έχει τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, στις 3.00’ είπαµε να
τελειώνουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Θα µιλήσει ο κ. Λοβέρδος, ο κ. Παππάς και η κυρία Πρόεδρος της Βουλής.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Κύριε Πρόεδρε, συµφωνήσαµε
για τις 3.00’ η ώρα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ζήτησε τον λόγο,
κυρία Μπακογιάννη. Πώς θα γίνει;
Κύριε Λοβέρδο, έχετε τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, η ώρα είναι 3.05’,
όπως ευστόχως παρατηρώ. Είναι 3.05’. Σε εσάς απευθύνοµαι,
κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ορίστε, κύριε Λοβέρδο. Μη µε εγκαλείτε, γιατί το χρονοδιάγραµµα δεν βγήκε
εξαιτίας µου.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Να δείτε, όµως, τη διαδικασία…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Θα γίνω καλύτερος.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Η προηγούµενη εµπειρία, µία βδοµάδα πριν, ήθελε την κορύφωση της συζήτησης σε επίπεδο Αρχηγών να γίνεται πολύ πριν εισηγηθούν οι εισηγητές τα σχέδια
νόµων. Και αυτό έχει µία ανακολουθία την οποία σήµερα ζούµε.
Και τη ζούµε µε µεγαλύτερη ένταση. Όταν τελειώσω, τον λόγο
θα πάρει ο Υπουργός και µετά η Πρόεδρος της Βουλής.
Η συνταγή αυτού του είδους της λειτουργίας της Βουλής, που
η κ. Κωνσταντοπούλου ως Πρόεδρος της Βουλής οργάνωσε,
απέτυχε πλήρως. Απέτυχε πλήρως! Και είστε υπεύθυνοι συλλογικά ως Προεδρείο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Τώρα προεδρεύω
εγώ, άρα εγώ απέτυχα, κατά τον ισχυρισµό σας.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Όχι, κύριε Πρόεδρε.
Είπαµε από το πρωί ότι υπήρχαν δυνατότητες για άλλου είδους διαδικασίες. Επιλέξατε τη χειρότερη συλλογικά ως Προεδρείο. Επιλέξατε τη χειρότερη και µας εκθέτετε.
Τέτοια ώρα δεν βγαίνουν πολιτικοί στο Βήµα, κύριε Πρόεδρε.
Άλλου είδους άνθρωποι βγαίνουν στο Βήµα.
(Γέλωτες από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Πρόεδρος της Βουλής): Να
ανακαλέσει αυτό ο κ. Λοβέρδος!
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Δεν θέλω, λοιπόν, να εξαντλήσω την
υποµονή των συναδέλφων.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Περιµένετε να τελειώσει ο κύριος συνάδελφος.
Κύριε Λοβέρδο, συνεχίστε. Πάµε προς το τέλος.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Δεν θέλω να εξαντλήσω την υποµονή
των συναδέλφων. Τα επιχειρήµατα, όµως, που αφορούν την
ουσία της σηµερινής παρέµβασης, που κατέστη στα χέρια αυτής
της Κυβέρνησης prior action, ενώ θα έπρεπε να…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Μιλάω, κύριοι συνάδελφοι. Με συγχωρείτε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ησυχία, κύριοι συνάδελφοι.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Στα χέρια αυτής της Κυβέρνησης
έγινε προαπαιτούµενο.
Αυτή η διαδικασία, κύριε Πρόεδρε, είναι το 50% των προβληµάτων που έχει η αναπτυξιακή πορεία του τόπου. Το άλλο 50%
το έχει η δηµόσια διοίκηση. Το 50% των εµποδίων τίθεται από τη
λειτουργία της δικαιοσύνης. Και αυτό το πόνηµα που δουλεύτηκε
επί µήνες µάς το φέρατε εδώ µε αυτήν τη διαδικασία- ρεντίκολο.
Και σας το λέµε από το πρωί.
Να θυµίσω, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, στις 21 Νοεµβρίου
τον νυν Πρωθυπουργό, τότε Αρχηγό της µείζονος αντιπολίτευσης, που επισκέφθηκε αιφνιδιαστικά τον δικηγορικό σύλλογο για

4490

να καταγγείλει αυτό το σχέδιο νόµου; Να τα θυµίσω αυτά; Έχουν
κανένα νόηµα αυτήν την ώρα; Έτσι, όµως, έχει γίνει!
Το πρωί καταθέσαµε σειρά προτάσεων βελτιώσεως, κύριε
Πρόεδρε, για κάτι που αφορά –ξαναλέω- µαζί µε τη µεταρρύθµιση της Διοικητικής Δικονοµίας και την ίδρυση, όταν γίνει η Αναθεώρηση του Συντάγµατος, του Συνταγµατικού Δικαστηρίου, το
50% των εµποδίων της αναπτυξιακής πορείας του τόπου. Και µας
είπε –και µας αιφνιδίασε- ότι δεν έχει καµµία δυνατότητα ούτε
καν προσθήκης, γιατί η κατάντια αυτής της διαπραγµάτευσης,
πέραν του οικονοµικού κόστους, στο οποίο αναφερθήκαµε,
έφθασε και εδώ, να φέρνει σχέδιο νόµου -πέντε χρόνια αυτό δεν
έχει προηγούµενο!- στο οποίο να µην µπορεί να κάνει µία προσθήκη ακόµα και για τη διαµεσολάβηση, που είναι αθώο θέµα
από πλευράς –αν θέλετε- σχέσεων Κυβέρνησης και τρόικας. Εκεί
έχουµε φθάσει!
Και επικαλέστηκε, και κλείνω εδώ, κύριε Πρόεδρε, τα δύο δυσµενή και δύσκολα σχέδια ενός διλήµµατος. Μου θύµισε τον κ.
Καστανίδη, τον κ. Παπαϊωάννου, τον κ. Αθανασίου, όλους τους
Υπουργούς που έβαλαν πλάτη αυτόν τον καιρό, οι οποίοι έλεγαν
ότι τα διλήµµατα δεν έχουν ένα καλό και ένα κακό σκέλος, έχουν
δύο προβληµατικά και δύσκολα σκέλη και πρέπει να διαλέξεις το
πιο καλό, το πιο σηµαντικό, αυτό που κάτι µπορεί να δώσει ως
βοήθεια.
Και έρχεστε και µας τα λέτε εδώ, κύριε Υπουργέ, αυτά; Προσαρµογή σας είναι αυτή; Η προσωπική σας προσαρµογή και η
προσαρµογή της Κυβέρνησης κόστισε κάτι δισεκατοµµύρια στον
τόπο και αυτήν την αναξιοπρέπεια.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κύριοι, ησυχία!
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Δεν έχω χρόνο, κύριε Πρόεδρε. Δεν
θέλω να εξαντλήσω το Σώµα. Είναι εξαντληµένο.
Κλείνω µε µία διαπίστωση.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Παρακαλώ, κύριοι,
εκεί στα ορεινά θεωρεία, ησυχία!
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Απευθυνόµενος στους Βουλευτές
του, τους τριάντα εννέα που του είπαν «όχι», ο Πρωθυπουργός
είπε ότι δεν µπορεί πίσω από τη δική του υπογραφή να κρύβονται
αυτοί οι τριάντα εννέα.
Εµείς του λέµε εδώ ότι επί πέντε χρόνια πίσω στις δικές µας
προσπάθειες κρυβόταν, για να λέει τα ψέµατα που είπε στον ελληνικό λαό.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, είπαµε 3.00’ να
ξεκινήσουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ο κ. Νικόλαος Παππάς, Υπουργός Επικρατείας, έχει τον λόγο.
Τελειώνουµε, πηγαίνουµε προς το τέλος. Ηρεµία, ψυχραιµία!
Ορίστε, κύριε Παππά, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ (Υπουργός Επικρατείας): Θα είµαι σύντοµος, κύριε Πρόεδρε.
Ζητώ προκαταβολικά συγγνώµη από το Σώµα για το προχωρηµένο της ώρας και ενώνω κι εγώ τη φωνή µου µε όσους αισθάνονται ότι θα πρέπει να υπάρξει µέριµνα για να ολοκληρώνονται
οι συζητήσεις ώρες ανθρώπινες και να µπορεί και ο κόσµος να
τις παρακολουθεί και να βγάζει τα συµπεράσµατά του.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Στην Πρόεδρό σου να τα πεις
αυτά!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ (Υπουργός Επικρατείας): Δυστυχώς η
κουβέντα διεξήχθη µε πολλές κεκτηµένες ταχύτητες.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Στην Πρόεδρό σου να τα πεις
αυτά, κύριε Παππά. Πώς δεν αρχίσαµε στις 6.00’!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ (Υπουργός Επικρατείας): Εντάξει, κύριε
Γιακουµάτο. Σας παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κύριοι συνάδελφοι,
σας παρακαλώ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ (Υπουργός Επικρατείας): Όταν λέω
«κεκτηµένες ταχύτητες», εννοώ ότι διατυπώνονται και διατυπώθηκαν απόψεις ότι το πρόβληµα της οικονοµικής κρίσης ενδεχοµένως να λυθεί εάν τρέξουµε στα διεθνή δικαστήρια στελέχη των
θεσµών.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Από διάφορες πλευρές, επίσης, ακούστηκε ότι όλα τα προβλήµατα της ελληνικής οικονοµίας προκύπτουν από τη συµµετοχή
στο κοινό νόµισµα. Αυτό είναι απολύτως ψευδές.
Ξεκινώντας θα ήθελα να υπογραµµίσω ότι αυτήν τη στιγµή
εθνικό νόµισµα σε αυτές τις συνθήκες, χωρίς αποθεµατικά ξένου
συναλλάγµατος, θα σήµαινε τη σχεδόν άµεση προσφυγή της
χώρας στο Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και χωρίς ευρωπαϊκούς
θεσµούς.
Πρόκειται για µια άποψη, η οποία αρνείται να δει τα εγγενή
προβλήµατα της ελληνικής οικονοµίας και επαναλαµβάνω ότι διεξήχθη η συζήτηση µε κεκτηµένες ταχύτητες και από τη µεριά των
κοµµάτων της Αντιπολίτευσης, φωνές οι οποίες ήρθαν εδώ να
κάνουν κριτική για το επίπεδο του ΦΠΑ, για τη φορολόγηση των
αγροτών, για το γεγονός ότι ψηφίζεται αυτός ο Κώδικας Πολιτικής Δικονοµίας, οι ίδιες δυνάµεις που ζητούσαν αυτά τα µέτρα
να τα αποδεχθούµε από τις αρχές Ιουνίου και ζητούσαν και από
τον ελληνικό λαό να τα επικυρώσει διά της ψήφου του στο δηµοψήφισµα.
Δυστυχώς –κι αυτό αναπαράγεται και δεν θα έπρεπε- υπάρχουν αντιλήψεις, οι οποίες ταυτίζουν την Ευρώπη µε την εφαρµογή αυτών των µέτρων. Αυτό δεν θα έπρεπε να είναι το
συµπέρασµα. Και δεν θα έπρεπε να είναι το συµπέρασµα, διότι
παρακολουθήσαµε όλοι –οι περισσότεροι, φαντάζοµαι- τη συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που το ερώτηµα έχει περάσει
σε νέα φάση. Το ερώτηµα δεν είναι πλέον «µέσα ή έξω από την
Ευρώπη;». Το ερώτηµα είναι «ποια Ευρώπη;». Σε αυτό θα έχουν
την άνεση, νοµίζω, όλες οι πολιτικές δυνάµεις να τοποθετηθούν.
Λένε ότι φέρνουµε µια συµφωνία, η οποία είναι χειρότερη από
τα δύο προηγούµενα µνηµόνια. Είναι απολύτως προφανές ότι
αυτό δεν ισχύει. Είναι βεβαίως µια συµφωνία δύσκολη, έχει στοιχεία τα οποία θα δηµιουργήσουν υφεσιακές τάσεις.
Επίσης, µη διαµαρτύρεστε για το θέµα της υιοθεσίας του προγράµµατος. Επαναλαµβάνω ότι όποιος παρακολούθησε τη συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο, θα διαπίστωσε ότι πάρα πολύ
σηµαντικές και ευάριθµες δυνάµεις εκεί αρνήθηκαν ότι αυτό το
πρόγραµµα έχει τα στοιχεία εκείνα που θα το καταστήσουν κατ’
ανάγκη αποτελεσµατικό.
Εµείς λέµε καθαρά και ξάστερα ότι αυτό το πλαίσιο συµφωνίας µπορέσαµε και φέραµε. Εάν κάποιος νοµίζει ότι θα µπορούσε να φέρει καλύτερη συµφωνία, δεν έχει παρά να το ισχυριστεί. Εάν κάποιος νοµίζει ότι άλλη κυβέρνηση και άλλος πρωθυπουργός µπορεί καλύτερα, δεν έχει παρά να το πει ευθέως.
Αυτή η Κυβέρνηση εξάντλησε και την εντολή και τα όρια της
διαπραγµάτευσης. Έθεσε το ζήτηµα του χρέους. Έκανε δηµοψήφισµα. Έκανε στάση πληρωµών προς το Διεθνές Νοµισµατικό
Ταµείο. Ανέδειξε διεθνώς το ελληνικό ζήτηµα ως ευρωπαϊκό. Διαπραγµατεύθηκε ως την τελευταία στιγµή. Αυτό το γνωρίζουν
άπαντες.
Θυµηθείτε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης,
τι ζητούσαν στην αρχή για τη δηµόσια περιουσία. Ζητούσαν ταµείο µε έδρα το Λουξεµβούργο, µε τη γνωστή ξένη διοίκηση και
50 δισεκατοµµύρια δηµόσια περιουσία, η οποία θα πωλείτο αποκλειστικά για να εξοφληθεί το χρέος. Το ταµείο είναι στην Ελλάδα, µε ελληνική διοίκηση και στη διάρκεια του δανείου θα
δηµιουργήσει αξίες 50 δισεκατοµµυρίων, οι οποίες θα πάνε και
στην ανάπτυξη αλλά και στη στήριξη του τραπεζικού συστήµατος.
Λένε –και ολοκληρώνω- ότι µε το δηµοψήφισµα χάσαµε έδαφος. Θυµηθείτε πού ήµασταν πριν από το δηµοψήφισµα. Οι εταίροι ζητούσαν στις αρχές Ιουνίου πεντάµηνη παράταση, µε
τέσσερις αξιολογήσεις µέσα στο καλοκαίρι και µετά το πεντάµηνο νέα προαπαιτούµενα, άµεση κατάργηση του ΕΚΑΣ, ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ, άµεση εφαρµογή της ρήτρας µηδενικού
ελλείµµατος.
Το ΕΚΑΣ παραµένει µέχρι το 2020, οπότε θα αντικατασταθεί,
ενώ για τα άλλα δύο ζητήµατα είναι σαφής και ρητή η γραµµή
στη συµφωνία, η οποία λέει ότι µπορούµε να βρούµε ισοδύναµα
και εδώ θα περιµέναµε και τη συµβολή της Αντιπολίτευσης.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κύριοι, συνάδελφοι
ησυχία.
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ (Υπουργός Επικρατείας): Αυτήν τη
στιγµή είµαστε µπροστά σε µία συµφωνία µε τριετή χρηµατοδότηση, το ζήτηµα του χρέους έχει ανοίξει και υπάρχει δέσµευση
για το επενδυτικό πακέτο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µπορεί κανείς να αψηφήσει το
γεγονός ότι δεν γίνονται άλλες απολύσεις στο δηµόσιο, ότι το
ζήτηµα των εργασιακών σχέσεων και των οµαδικών απολύσεων
είναι ανοιχτό για τον µήνα της διαπραγµάτευσης; Ποιος µπορεί
αυτό να το αγνοήσει και να το µηδενίσει; Ή να αγνοήσει ότι δεν
αλλάζει το πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας;
Ποιος µπορεί να αγνοήσει ότι η Γερµανία έχει υποστεί σφοδρή
κριτική από φίλους και εταίρους, από µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και µη, για την τακτική της; Ποιος µπορεί να θεωρήσει ότι
αυτό είναι ένα γεγονός µηδενικού πολιτικού αποτελέσµατος;
Επαναλαµβάνω ότι εµείς δεν πανηγυρίζουµε, δεν κρύβουµε
τις δυσκολίες, δεν κρύβουµε τα αρνητικά, δεν κρύβουµε ότι κάναµε και υποχωρήσεις, αλλά λέµε ξανά πως αυτή πιστεύουµε ότι
ήταν η συµφωνία που µπορούσε κατά το εφικτό να έρθει. Με δεδοµένο αυτό το πλαίσιο της συµφωνίας, η Κυβέρνηση αυτή έχει
πολλά να κάνει και πολλά που περιµένει ο λαός από εµάς.
Αναφέρθηκαν και άλλοι Υπουργοί, όπως και ο Υπουργός Οικονοµικών πιο πριν, στη φοροδιαφυγή και τη διαφθορά. Με χαρά
λέω και εγώ ότι το νοµοσχέδιο για τις τηλεοπτικές άδειες είναι
ήδη στη διαβούλευση. Επιτρέψτε µου να πω ότι θα περιµένω µε
ενδιαφέρον την τοποθέτηση όλων των κοµµάτων, αλλά δεν
µπορώ παρά να απαντήσω στην κριτική που ακούστηκε ότι εµείς
θέλουµε κάποιον να ευνοήσουµε διά αυτού του νοµοσχεδίου.
Δεν ευνοούµε κανέναν. Δεν µοριοδοτείται κανένας. Δεν υπάρχουν κεκτηµένες ταχύτητες για κανέναν από τους υπάρχοντες,
δεν υπάρχει κανένα προνόµιο για κανέναν από τους επίδοξους
νεοεισερχόµενους. Καθαροί κανόνες, ενιαίοι κανόνες για όλους.
Αυτό νοµίζω ότι θα έπρεπε να εκτιµηθεί –και θα το πω µε λύπηκυρίως από τον Γενικό Γραµµατέα του ΚΚΕ, τον οποίο και προσωπικά εκτιµώ, διότι άφησε κάποιο υπονοούµενο ότι εµείς είµαστε έτοιµοι να χαρίσουµε χρέη. Ο οµιλών έκανε τον καταλογισµό
των οφειλών των τηλεοπτικών σταθµών, που δεν είχαν κάνει οι
προηγούµενες κυβερνήσεις, και νοµίζω ότι τέτοια κριτική δεν θα
έπρεπε να εκτοξεύεται.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θα ολοκληρώσω εδώ µε το εξής.
Θα πω ότι γνωρίζουν, κυρίως οι Βουλευτές της Πλειοψηφίας, ότι
οι προσδοκίες αντίπαλων πολιτικών δυνάµεων εντός και εκτός
της χώρας για την ανατροπή αυτής της Κυβέρνησης δεν έχουν
εκµηδενιστεί. Θα είναι ζωντανές και σε αυτήν τη φάση και στην
επόµενη και αυτές τις προσδοκίες εµείς, ως Βουλευτές της Πλειοψηφίας, οφείλουµε, µπορούµε και πρέπει να τις καταστήσουµε
ανενεργές και να ανοίξουµε και να βαδίσουµε µαζί έναν δρόµο
ελπίδας για τον ελληνικό λαό.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κύριε Παφίλη, έχετε
τον λόγο ως προς την αναφορά στο κόµµα σας.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Μισό λεπτό θέλω, κύριε Πρόεδρε.
Θέλω να κάνω δύο σχόλια, το πρώτο για τον κ. Τσακαλώτο.
Από τη θεωρία και τη µαρξιστική ανάλυση χορτάσαµε. Μια και
µιλήσατε, λοιπόν, για τα συµφέροντα του κεφαλαίου, σας ρωτάω
ωµά: Τα δύο νοµοσχέδια που φέρνετε ποιον εξυπηρετούν; Η
αναθεώρηση του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας ποιον εξυπηρετεί,
τον εργαζόµενο ή το κεφάλαιο; Απαντήστε, αν έχετε θάρρος.
Δεύτερον, ποιον εξυπηρετεί η οδηγία για τις τράπεζες; Τον εργαζόµενο ή το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, τους τραπεζίτες και
τα µονοπώλια; Μη µας πουλάτε, λοιπόν, φύκια για µεταξωτές
κορδέλες. Έχετε κάνει επιλογή.
Και ως προς το µετερίζι που είπε ένας Βουλευτής και το οχυρό
που είπε ο κύριος Πρωθυπουργός, συµφωνούµε. Έχετε και µετερίζι και οχυρό, αλλά πυροβολείτε τον λαό και όχι το κεφάλαιο.
Αν έχετε το αντίθετο, αποδείξτε το. Ποιον νόµο φέρνετε, µε την
καινούργια συµφωνία, ο οποίος υπερασπίζεται τα λαϊκά συµφέροντα και όχι τα συµφέροντα του κεφαλαίου; Κανέναν! Τα έχετε
παραδώσει όλα και έχετε κάνει επιλογή.
Όσον αφορά την τοποθέτηση του κ. Παππά, εδώ ζούµε όλοι.
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Εδώ γράφονται και λέγονται διάφορα, τα οποία παρουσίασε ο
Γενικός Γραµµατέας του κόµµατός µας. Μη βιάζεστε να µε διαψεύσετε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ (Υπουργός Επικρατείας): Περιµένω,
κύριε Παφίλη.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Η ζωή είναι µπροστά και θα δούµε
ποιος έχει δίκιο και ποιος έχει άδικο.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ (Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Η
λέξη «ζωή» µε το ζήτα µικρό και όχι κεφαλαίο!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κύριοι συνάδελφοι,
ησυχία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Θα σας πω και κάτι ακόµα, µία µεγάλη
συµβουλή. Ξεχάστε τη λέξη «εγγυόµαστε». Την έχετε ξεφτιλίσει.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Σωστό!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Όσες φορές έχετε πει «εγγυόµαστε»,
κάνατε ακριβώς το αντίθετο. Θα τα δούµε στην πορεία και θα τα
κρίνουµε.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Επιθυµεί να λάβει
τον λόγο ο κ. Τσακαλώτος επί των τεθέντων ερωτηµάτων;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Όχι άλλο! Προς Θεού!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κύριε Βρούτση, τι
έχετε; Όλη την ηµέρα ήσασταν ήπιος.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Μετά τις 3.00’ ξυπνάει!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Υπάρχουν όρια! Σεβασµός, κύριε Πρόεδρε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κύριε Παρασκευόπουλε, θέλετε να πείτε κάτι;
Παρακαλώ, ο κύριος Υπουργός Δικαιοσύνης έχει τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κύριε Πρόεδρε, ξέρετε ότι είµαι ο πλέον λιγοµίλητος …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Και ο κ. Τσακαλώτος έχει δικαίωµα λόγου, γιατί ακούστηκε και του ασκήθηκε κριτική.
Ορίστε, κύριε Παρασκευόπουλε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Θα ήθελα να πω
µόνο το εξής.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κύριοι!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Από τις ρυθµίσεις
της Πολιτικής Δικονοµίας -οι δύο οι οποίες αναφέρθηκαν και από
εσάς, κύριε Παφίλη και από τον κ. Καραθανασόπουλο- το άρθρο
977 και η αντίστοιχη ρύθµιση για την εµµάρτυρη απόδειξη στην
πρωτοβάθµια διαδικασία είναι ακριβώς το κόστος, το οποίο από
την άλλη πλευρά έρχεται ως αντιπαροχή για το γεγονός ότι αυτή
η ρύθµιση διασφαλίζει το επίπεδο διαβίωσης του ελληνικού
λαού, καθώς διασφαλίζει µια χρηµατοδότηση η οποία, σε αυτήν
την περίοδο, είναι αναγκαία, για να µπορέσει η χώρα να κάνει τα
επόµενα βήµατά της.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Έχετε τον λόγο αυστηρά για ένα λεπτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Με συγχωρείτε, κύριε Υπουργέ. Και ο
ίδιος είπατε αυτά που είπα εγώ µε άλλον τρόπο.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κύριοι!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Εδώ είµαστε, λογικοί είµαστε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Τον λόγο έχει η
κυρία Πρόεδρος της Βουλής.
Ελάτε, κυρία Κωνσταντοπούλου.
Κάντε ησυχία, για να τελειώσουµε σιγά σιγά.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Πρόεδρος της Βουλής): Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, έχω µε σαφήνεια διατυπώσει τη θεσµική
µου τοποθέτηση απέναντι σε αυτό που συντελείται εδώ και δέκα
ηµέρες στην Ελλάδα και την Ευρώπη: ένα πραγµατικό πραξικόπηµα, ένας εκβιασµός και πειθαναγκασµός της νόµιµα εκλεγµένης Κυβέρνησης της Αριστεράς και των αντιµνηµονιακών δυνά-
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µεων του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ, ένας εκβιασµός που µετακυλίεται
κατά ριπάς στη Βουλή, µε την αξίωση και εκείνη µε τη σειρά της
να υποκύψει.
Κανείς δεν µπορεί να αρνηθεί τον εκβιασµό. Κανείς δεν µπορεί
να τον συγκαλύψει ή να τον καλλωπίσει. Και κανείς δεν µπορεί να
προσποιηθεί ότι τα προωθούµενα µε διαδικασία «υπέρ-κατεπείγοντος» νοµοθετήµατα αποτελούν αποτέλεσµα ελεύθερης βούλησης και νοµοθετική πρωτοβουλία ή νοµοθετική επιλογή αυτής
της Κυβέρνησης, η οποία έχει δεσµευτεί για τα ακριβώς αντίθετα,
έχει λάβει λαϊκή εντολή για τα ακριβώς αντίθετα και έδωσε έναν
σκληρό αγώνα για να πρωτοτυπήσει και να κάνει πράξη µετεκλογικά εκείνα που προεκλογικά υποσχέθηκε.
Κάποιοι εντός της Ευρώπης, εκβιάζοντας την Κυβέρνηση αυτή
µε την επιβίωση του λαού, θέλουν να απελπίσουν συνολικά και
συλλογικά τους ευρωπαϊκούς λαούς. Θέλουν να τους αποµακρύνουν από τη δηµοκρατική διαδικασία και να τους πείσουν ότι αυτή
δεν έχει νόηµα. Γι’ αυτό κόπτονται και επισπεύδουν, προκειµένου
το 61,3% «όχι» του δηµοψηφίσµατος να µετατραπεί σε «ναι», όπως
επίσης κόπτονται, προκειµένου το 93,12% «όχι» του δηµοψηφίσµατος που διεξήχθη πανελλαδικά από τους δικηγορικούς συλλόγους της χώρας να µετατραπεί σε «ναι».
Οι λέξεις «εκβιασµός», «πραξικόπηµα», «συνθηκολόγηση» παραπέµπουν ακριβώς στην εκτροπή, η οποία συντελείται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι πρόδηλο ότι, όπως στη
χώρα υπάρχουν δυνάµεις οι οποίες θέλησαν να συνταγµατοποιήσουν το µνηµόνιο, έτσι και στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν
δυνάµεις που προσπαθούν να το καταστήσουν ευρωπαϊκό πλαίσιο, ενώ δεν είναι.
Το να εκβιάζεται η κυβέρνηση ενός κυρίαρχου κράτους-µέλους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε την απειλή άτακτης και βίαιης χρεοκοπίας, αν δεν ενδώσει σε νοµοθέτηση για τον τρόπο απονοµής
της δικαιοσύνης, όπως είναι ο Κώδικας Πολιτικής Δικονοµίας, ή
αν δεν αποδεχθεί συλλήβδην µέτρα που εµπίπτουν στην εθνική
κυριαρχία και να χρησιµοποιείται ένα ευρωπαϊκό όργανο, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ως εργαλείο αυτού του εκβιασµού µέσω
της άρνησης παροχής ρευστότητας στο κοινό νόµισµα, αποτελεί
ευθεία και κατάφωρη παραβίαση του Ευρωπαϊκού Δικαίου, του
ευρωπαϊκού θεσµικού πλαισίου και δόλια εγκληµατική συµπεριφορά.
Το να ακυρώνεται η νοµοθετική λειτουργία ενός δηµοκρατικού
κράτους από κυβερνήσεις άλλων κρατών και εκπροσώπους διεθνών οργανισµών αποτελεί µη ανεκτό γεγονός στο Διεθνές Δίκαιο
και στον δηµοκρατικό κόσµο.
Διεκδικούν οι δανειστές, η τρόικα –που θα µου επιτρέψετε να
µην τους αποκαλέσω ξανά «θεσµούς»...
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Ποταµιού)
…γιατί έχουν αντιθεσµική, εξωθεσµική και παραθεσµική συµπεριφορά- να έχουν χρόνο να µελετήσουν τα νοµοσχέδια που ψηφίζονται σ’ αυτό εδώ το Κοινοβούλιο –δεν είχαν, λέει, χρόνο να τα
µελετήσουν, ήξεραν τα παλιά του Δεκεµβρίου και τώρα δεν µπορούν να διαβάσουν καινούργια- αλλά διεκδικούν απ’ αυτή τη
Βουλή να ψηφίσει εκείνα τα οποία σαφώς δεν έχει χρόνο να µελετήσει και σαφώς αντιστρατεύεται η πλειοψηφία της.
Όλα αυτά αποτελούν το άκρον άωτον της αντιδηµοκρατικής,
της αντιδραστικής, της αντιθεσµικής, της αντιευρωπαϊκής συµπεριφοράς.
Θέλω να αναφερθώ στον Πρωθυπουργό και στην αγωνιστικότητα µε την οποία απευθύνθηκε σε µας, τους συντρόφους και τις
συντρόφισσές του. Τιµώ την ειλικρίνεια των λόγων του και των
προθέσεών του και της πρόθεσής του ειδικά να δώσουµε µαζί –
µαζί, όχι «µαζί»- όλες τις µάχες τις καλές και να τις κερδίσουµε.
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Όµως ταυτόχρονα δεν πρέπει να αµφισβητήσουµε την αµετάπειστη πρόθεση των δανειστών να µας εγκλωβίσουν, να µας παγιδέψουν, να µας ακυρώσουν, να µας εξευτελίσουν, να µας
φέρουν αντιµέτωπους µε τους εαυτούς µας και µε τους φυσικούς
µας συµµάχους, δηλαδή την κοινωνία και τον λαό και ιδιαίτερα τα
πιο αδύναµα κοινωνικά στρώµατα και ακόµα ιδιαίτερα τις νέες γενιές και τις επόµενες γενιές, να µας διασπάσουν και να µας εκτρέ-
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ψουν από τη διακυβέρνηση ή να µας καθυποτάξουν, να µας αλώσουν και να µας αλλοτριώσουν.
Για να αποτρέψουµε αυτό το εµφανές σχέδιο, πρέπει να αξιοποιήσουµε και να αξιοποιούµε όλα µας τα όπλα, να είµαστε σε ενσυνείδητη εγρήγορση και συστράτευση και να µην ξεχνάµε ποτέ
την εντολή, τις πολλαπλές εντολές που µας έδωσε ο ελληνικός
λαός για κατάργηση των µνηµονίων και των εφαρµοστικών τους
νόµων και για την απελευθέρωση της πατρίδας µας από τη µέγγενη του χρέους.
Εκ του πονηρού κάποιοι προσπαθούν να µας κάνουν να γλιστρήσουµε, να διολισθήσουµε, να ξεχαστούµε και από άγνοια,
αφέλεια ή ασυνείδητη σπουδή κάποιοι µπορεί να το πράξουν.
Ήταν χαρακτηριστική η σπουδή της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης να βάλει στο στόµα µας διατυπώσεις, οι οποίες θα αποτελούσαν συνοµολόγηση ελεύθερης αποδοχής αυτών των εκτρωµατικών διατάξεων.
Και είναι προς τιµήν του Πρωθυπουργού ότι µε ειλικρίνεια µιλά
εξαρχής για τις πραγµατικές συνθήκες, τις όχι οµαλές, για τον εκβιασµό τον οποίο υπέστη ως Αρχηγός αυτού του κράτους, για την
προσωπική δοκιµασία στην οποία υπεβλήθη και της οποίας
υπήρξε µάρτυρας ο πλανήτης, ο οποίος εξεγέρθηκε διαδικτυακά
µέσω της περίφηµης αναφοράς «this is a coup», «είναι ένα πραξικόπηµα».
Να θυµόµαστε και να το λέµε ότι δεν έχουµε την ιδιοκτησία του
προγράµµατος γιατί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η διατύπωση
«ιδιοκτησία του προγράµµατος» δεν είναι αθώα, δεν είναι τυχαία.
Είναι η διατύπωση που αποτελεί συγκεκριµένη φραστική απατηλή
µεθόδευση του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, το οποίο, για
όλες τις χώρες που κατέστρεψε µε την πολιτική του, εµφάνισε τα
προγράµµατά του ως δήθεν επιλογή και ιδιοκτησία αυτών των
χωρών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Προέδρου της Βουλής)
Να µη µιλούµε για συµφωνία, διότι συµφωνία συνάπτεται ελευθέρα τη βουλήσει και όταν ο ένας εκ των δύο εκβιάζεται, αυτό δεν
αποκαλείται «συµφωνία».
Να µην επικαλούµαστε ότι εισηγούµαστε αυτά τα µέτρα και
αυτήν τη νοµοθέτηση, γιατί δεν τα προτείνουµε.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Τι κάνετε;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δική σας πρόταση ήταν!
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Πρόεδρος της Βουλής): Υπάρχει
εξαναγκασµός.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατά την άποψή µου, εκείνο το
οποίο πρέπει να αναδειχθεί είναι ότι διαλεγόµαστε µε κακόπιστους
αντισυµβαλλοµένους, οι οποίοι γνώριζαν εξαρχής, προ της υπαγωγής της χώρας στο µνηµόνιο, ότι το χρέος της Ελλάδας δεν
είναι βιώσιµο. Κι όµως το απέκρυψαν και αποκαλύφθηκε πρόσφατα µέσα και από το έργο της Επιτροπής Αλήθειας Δηµοσίου
Χρέους.
Οι ίδιοι οι αντισυµβαλλόµενοί µας σήµερα αναγκάζονται να οµολογήσουν ότι το χρέος δεν είναι βιώσιµο, αλλά και να περιγράψουν
και να διαγράψουν, να προδιαγράψουν και να προβλέψουν την περαιτέρω εκτίναξή του στο 200% του ΑΕΠ για τα επόµενα έτη. Ότι
είναι κακόπιστοι οι αντισυµβαλλόµενοί µας και θέλησαν να σώσουν, να διασώσουν όχι τον ελληνικό λαό, όχι την ελληνική κοινωνία, αλλά τις τράπεζες, τις ιδιωτικές τράπεζες, µε πρώτες τις
γαλλογερµανικές, δεύτερες τις ελληνικές και εν συνεχεία τους
τραπεζίτες.
Να µην ξεχνάµε ότι και ο Κώδικας Πολιτικής Δικονοµίας, αυτό
που εξαναγκαστικά εισάγεται στη Βουλή, αποτελεί εργαλείο υπηρέτησης τραπεζικών συµφερόντων, έχει παρασκευαστεί από νοµικούς συµβούλους τραπεζών, προορίζεται να κατατάσσει τις
τράπεζες πρώτες στους πίνακες κατασχέσεων και πλειστηριασµών πριν από το ελληνικό δηµόσιο -και γι’ αυτό η έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους καταγράφει ότι θα προκληθεί
ζηµία για το ελληνικό δηµόσιο- και πριν και από τους εργαζοµένους, που παραδοσιακά κατά το Εργατικό Δίκαιο κατατάσσονται
µε προτίµηση.
Η αδυναµία αυτή των αντισυµβαλλοµένων µας στους τραπεζίτες και τις τράπεζες καταγράφηκε και στο παράδειγµα της Κύπρου. Και δεν θα πρέπει να ξεχνάµε ότι η καταστροφή του
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κυπριακού τραπεζικού συστήµατος συνδέεται µε το ελληνικό PSI,
συνδέεται µε τις επιλογές συγκεκριµένων τραπεζιτών να φορτώσουν τις κυπριακές τράπεζες µε οµόλογα του ελληνικού δηµοσίου.
Δεν θα πρέπει να ξεχνάµε ότι αυτό αποτελεί αντικείµενο έρευνας στην κυπριακή Βουλή και στην κυπριακή δικαιοσύνη. Και δεν
θα πρέπει επίσης να ξεχνάµε ότι την ίδια ώρα κάποιοι εγχώριοι αντιπρόσωποι των ίδιων συµφερόντων φρόντισαν προκειµένου να
παραχωρηθούν, αντί πινακίου φακής και εκτός θεσµικού πλαισίου
τα καταστήµατα εν Ελλάδι των κυπριακών τραπεζών σε συγκεκριµένη ελληνική ιδιωτική τράπεζα. Και δεν θα πρέπει ακόµη να ξεχνάµε τις τροπολογίες-«ντροπολογίες» µε τις οποίες «νύχτα» στην
προηγούµενη διακυβέρνηση επισπεύσθηκε αυτή η µεθόδευση.
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κύριοι! Τελειώνει η
Πρόεδρος.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Τέσσερις το πρωί είναι τώρα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κύριοι, τελειώνου-µε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Πρόεδρος της Βουλής): Προσωπικά δεν ξεχνάω ότι όταν πρωτοεξελέγη Πρόεδρος του Συνασπισµού ο Αλέξης ο Τσίπρας ήµουν η δικηγόρος του στην αγωγή και
τη µήνυση που του έκανε ο κ. Βγενόπουλος. Και θα τον ξαναϋπερασπιζόµουν µε χαρά απέναντι στον συγκεκριµένο τραπεζίτη.
Δεν ξεχνάω επίσης ότι εκκρεµεί -και σας το ανακοινώνω- και αίτηµα από πλευράς µέλους της κυπριακής Βουλής, ώστε να διερευνηθεί επιτέλους και από την ελληνική Βουλή αυτή η πτυχή.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Κάνετε διαφήµιση της δικηγορίας σας!
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κύριοι! Τελειώνει η
Πρόεδρος.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δείτε τον χρόνο, κύριε Πρόεδρε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Πρόεδρος της Βουλής): Η ευθύνη των αντισυµβαλλοµένων µας από τις διαπραγµατεύσεις και
η κακόπιστη συµπεριφορά τους ιδρύουν λόγους ακύρωσης των
µνηµονίων και διαγραφής του χρέους, το οποίο συνήφθη κατά παραβίαση του Συντάγµατος, των διεθνών συνθηκών, του Διεθνούς
Δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και επ’ αυτού έχει καταρτισθεί το πόρισµα της Επιτροπής Αλήθειας Δηµοσίου Χρέους της
Βουλής, το οποίο καταθέτω στα Πρακτικά αυτής της συνεδρίασης.
(Στο σηµείο αυτό η Πρόεδρος της Βουλής κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν πόρισµα, το
οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κύριοι, παρακαλώ!
Τελειώνουµε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Πρόεδρος της Βουλής): Έχει,
επίσης, τοποθετηθεί κατ’ επανάληψη ο Οργανισµός Ηνωµένων
Εθνών.
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Είναι ενδιαφέρον το ποιοι αντιδρούν…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κύριοι, παρακαλώ,
ησυχία!
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Πρόεδρος της Βουλής): Δεν πιστεύω, κύριοι, να ζητήσετε να φύγουµε από τον ΟΗΕ.
Επειδή, λοιπόν, ο ΟΗΕ έχει κατ’ επανάληψη τοποθετηθεί…
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Ήδη µιλάει δεκαέξι λεπτά, κύριε Πρόεδρε.
Δεν θα την υποστούµε άλλο!
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Πρόεδρος της Βουλής):…επ’
αυτών των θεµάτων και µέσω του ανεξάρτητου εµπειρογνώµονά
του για θέµατα χρέους και ανθρωπίνων δικαιωµάτων, επειδή πριν
από µία βδοµάδα τοποθετήθηκε µε πολύ εµπεριστατωµένο τρόπο
και η Εθνική Επιτροπή Δικαιωµάτων του Ανθρώπου, το ανεξάρτητο
συµβουλευτικό όργανο της ελληνικής πολιτείας για θέµατα αν-
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θρωπίνων δικαιωµάτων, που λέει ακριβώς αυτά, ότι δεν είναι ανεκτές άλλες περικοπές και µέτρα λιτότητας και ότι σε µη ανεκτό
βαθµό έχουν παραβιαστεί τα ανθρώπινα δικαιώµατα,…
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Τέσσερις το πρωί είναι, κύριε Πρόεδρε!
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Στον καθρέφτη σπίτι σου να
µιλάς όση ώρα θέλεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Μα, τελειώνουµε,
κύριε Γιακουµάτο.
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Μιλάτε περισσότερο κι από τον Πρωθυπουργό!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ:… (Δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ορίστε, κυρία Πρόεδρε, συνεχίστε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Πρόεδρος της Βουλής): Κύριε
Πρόεδρε, είστε ευγενής, αλλά είναι εξόφθαλµη και ταυτόχρονα
αποκαρδιωτικά αντικοινοβουλευτική η συµπεριφορά ορισµένων.
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Η δική σας είναι αντικοινοβουλευτική. Περιµένατε να τελειώσει η συζήτηση για να πάρετε τον λόγο. Τα καψόνια τελείωσαν!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Τελειώνουµε! Τελειώνουµε και θα πάµε σε ψηφοφορία.
Κυρία Πρόεδρε, ολοκληρώστε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Πρόεδρος της Βουλής): Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, είναι σαφείς οι τοποθετήσεις πολύ επιφανών οικονοµολόγων, όπως ο κ. Στίγκλιτς, που µιλά για συµφωνία
µε το πιστόλι στον κρόταφο, όπως ο Τοµά Πικετί, που επι- σηµαίνει
τον εκβιασµό και την έλλειψη ηθικού ερείσµατος. Είναι σηµαντικό
για εµάς, για τον ΣΥΡΙΖΑ, να µην αναπαραγάγουµε τη λογική και
τη ρητορική του µονοδρόµου, αλλά να δουλέψουµε…
(Θόρυβος - διαµαρτυρίες στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κύριοι, τελειώνου-µε.
Κύριοι, ησυχία.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Πρόεδρος της Βουλής): Κύριε
Πρόεδρε, αν θέλετε, για να µπορέσω να τελειώσω, να σταµατήσουν οι συνάδελφοι ή, αν δεν αντέχουν, ας εξέλθουν της Αιθούσης…
(Θόρυβος - διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος):Κύριοι!
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Πρόεδρος της Βουλής): …διότι
τα τελευταία έξι λεπτά είµαι υπό συγκεκριµένη παρακώλυση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Παρακαλώ, κύριοι
συνάδελφοι!
Ολοκληρώστε, κυρία Πρόεδρε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεν σέβεστε τον χρόνο!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος):Κύριοι, παρακαλώ!
Ελάτε, κυρία Πρόεδρε, να τελειώνουµε.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Πρόεδρος της Βουλής): Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι,…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Τελειώνει η κυρία
Πρόεδρος σε ένα λεπτό. Κάνετε λίγο ησυχία!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Αργεί να τελειώσει γενικά η Πρόεδρος.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Πρόεδρος της Βουλής): Μάλλον
δεν επιθυµούν οι συνάδελφοι να εισέλθουµε στην ψηφοφορία.
(Θόρυβος - διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος):Κύριοι, παρακαλώ.
Ελάτε, κυρία Πρόεδρε, να τελειώνουµε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Πρόεδρος της Βουλής): Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, µίλησε ο Πρωθυπουργός για εκείνον τον
σχολιαστή που αναφέρθηκε στον ίδιο ως «ξεροκέφαλο». Δεν είναι
ξεροκέφαλος. Είναι ιδεολόγος και ανιδιοτελής και το µήνυµα το
οποίο πρέπει να µείνει δεν είναι το µήνυµα της ξεροκεφαλιάς,
αλλά είναι το µήνυµα της πεισµατικής διεκδίκησης εκείνων τα
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οποία αποτελούν αδιαπραγµάτευτες αρχές, αξίες, αγαθά και δικαιώµατα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα σας µιλήσω ευθέως.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Πάλι; Δεν τελείωσες;
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Πιο πολύ από τον Πρωθυπουργό µιλήσατε!
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ελάτε, κυρία Πρόεδρε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Πρόεδρος της Βουλής): Μιλούν
για κλονισµό της εµπιστοσύνης οι αντισυµβαλλόµενοί µας και εννοούν ότι κλονίζεται η εµπιστοσύνη από τις δηµοκρατικές διαδικασίες.
Νοµίζω ότι πρέπει να µιλήσουµε µε ευθύτητα για το αν εµείς
τους έχουµε εµπιστοσύνη. Κι εγώ ξεκάθαρα θα σας πω ότι δεν
τους έχω εµπιστοσύνη. Δεν τους έχω εµπιστοσύνη ούτε καν –λείπει ο κ. Παππάς- ότι θα αφήσουν να γίνει η µάχη κατά της διαφθοράς και της διαπλοκής, διότι πέντε χρόνια τώρα κάνουν τα στραβά
µάτια στο όργιο διαφθοράς και διαπλοκής, που οι αντισυµβαλλόµενοί τους, οι κυβερνήσεις των πολιτικών οικογενειών τους, επιδόθηκαν µε συνέπεια, πέντε χρόνια τώρα έκαναν τα στραβά µάτια
στο ότι δεν εφαρµόστηκαν οι ρήτρες φορολόγησης των µέσων
ενηµέρωσης, πέντε χρόνια έκαναν τα στραβά µάτια στο γεγονός
ότι µε χαριστικό τρόπο…
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Μιλάει είκοσι δύο λεπτά!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ελάτε, κυρία Πρόεδρε,…
(Θόρυβος - διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Πρόεδρος της Βουλής): …παραδόθηκε το ραδιοτηλεοπτικό τοπίο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ελάτε, κυρία Πρόεδρε, τελειώνετε.
(Ορισµένοι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας αποχωρούν από
την Αίθουσα)
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Πρόεδρος της Βουλής): Κύριε
Πρόεδρε, παρακαλώ να γίνει λίγη ησυχία.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Όταν τελειώσει, µας ειδοποιείτε, κύριε
Πρόεδρε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος):Τελειώνουµε.
Ελάτε, κυρία Πρόεδρε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Πρόεδρος της Βουλής): Πέντε
χρόνια τώρα, µιας κι έχουµε 2015, και η λίστα Λαγκάρντ παραδόθηκε από τη Γαλλία…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κυρία Πρόεδρε, µη
µακρηγορείτε. Ελάτε.
Κύριοι, παρακαλώ!
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Πρόεδρος της Βουλής): …το
2010, από την ίδια την κ. Λαγκάρντ, πέντε χρόνια τώρα κάνουν τα
στραβά µάτια και για τους φοροδιαφεύγοντες µεγαλοκαταθέτες
εξωτερικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ελάτε, κυρία Πρόεδρε, να τελειώνουµε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, σταµατήστε την!
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Πρόεδρος της Βουλής): Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι,…
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ: Δεν σέβεσαι τους συναδέλφους σου!
Διπλάσιο χρόνο µιλάς!
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Πρόεδρος της Βουλής): Κύριε
Πρόεδρε, είναι δέκα λεπτά που προσπαθώ να πω πέντε φράσεις…
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ:Ποιες πέντε φράσεις;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Πρόεδρος της Βουλής): ...υπό τις
διαρκείς παρεµβάσεις των συναδέλφων της Νέας Δηµοκρατίας,
του ΠΑΣΟΚ και του Ποταµιού.
(Θόρυβος - διαµαρτυρίες στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ολοκληρώστε, κυρία

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Πρόεδρε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Είναι 4.00’ τα ξηµερώµατα!
ΙΩΑΝΝΑ ΓΑΪΤΑΝΗ: Κάτσε κάτω εσύ!
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΝΤΟΣ: Έλεος! Ντροπή! Δεν σέβεστε ούτε τη
Βουλή ούτε τον Κανονισµό.
(Θόρυβος - διαµαρτυρίες στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κυρία Πρόεδρε, ολοκληρώστε, σας παρακαλώ.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Κύριοι, παρακαλώ πάρα πολύ.
Κυρία Πρόεδρε, τελειώστε, σας παρακαλώ, για να πάµε στην
ψηφοφορία.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Πρόεδρος της Βουλής): Δεν τους
έχω, επίσης, εµπιστοσύνη, γιατί στο νοµοθέτηµα που επέσπευσαν
την προηγούµενη εβδοµάδα, µε φωτογραφικό τρόπο προέβλεψαν
ευµενή µεταχείριση για τον επίορκο κ. Γεωργίου και τις νοµικές
υπηρεσίες, τις οποίες ο ίδιος παρήγγειλε.
Έχω αµέριστη εµπιστοσύνη, αδιαπραγµάτευτη εµπιστοσύνη
στον ΣΥΡΙΖΑ, στη συλλογικότητά µας, στη συντροφικότητά µας,
στην εσωτερική µας αλληλεγγύη και συνοχή και στην αλληλοϋποστήριξή µας, εκεί όπου δοκιµάζεται ο καθένας.
Θέλω να πω από αυτό εδώ το Βήµα ότι ο κανιβαλισµός απέναντι
στη Νάντια Βαλαβάνη είναι δόλιος, υποχθόνιος, είναι στην κατεύθυνση της ηθικής αποδόµησης της προσωπικότητας µιας Βουλευτίνας, η οποία υπήρξε ίσως η πιο εργατική της προηγούµενης
περιόδου, που µε άοκνο τρόπο εργάστηκε για την αποδόµηση
αυτού του φρικιαστικού συστήµατος ιδιωτικοποιήσεων και εκποίησης της δηµόσιας περιουσίας και που όπου ετάχθη, ετάχθη µε
ανιδιοτέλεια και µε άοκνη αφιέρωση. Θέλω µε τον ίδιο τρόπο να
συµπαρασταθώ και σε όλους τους συντρόφους και τις συντρόφισσές µου, που βάλλονται από τα µίντια της διαπλοκής, προκειµένου να αποδοµηθούν, να απαξιωθούν και να ακυρωθούν. Διότι
εκείνοι οι οποίοι µάς επιτίθενται γνωρίζουν ότι η Αριστερά έχει το
ηθικό πλεονέκτηµα και αυτό το ηθικό πλεονέκτηµα θέλουν να µας
αφαιρέσουν.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Κλείνω λέγοντας ότι εξήγησα µε σαφήνεια το απόγευµα τους
λόγους για τους οποίους καταψηφίζω αυτό το νοµοθέτηµα. Συµφωνώ απόλυτα µε τον Πρωθυπουργό, ότι κανείς µας δεν είναι και
δεν θα γίνει ρίψασπις και αν κάθε φορά ένα οχυρό υποχωρεί, τα
υπόλοιπα πρέπει να υψώνονται.
Σας καλώ να δώσουµε τους αγώνες που ακόµα δεν έχουν δοθεί
και κυρίως τον αγώνα για τη διαγραφή του χρέους, ενός χρέους
που είναι απεχθές, επονείδιστο, παράνοµο και αθέµιτο, δεν µας
αναλογεί και δεν αναλογεί στις ζώσες και στις επόµενες γενιές.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα)
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κύριοι, παρακαλώ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε,…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κύριε Κεγκέρογλου,
τι θέλετε παρακαλώ;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Παραιτούµαι, για να γίνει η ψηφοφορία. Αύριο, όµως, να µαζευτούµε να µιλήσουν και οι Βουλευτές.
Ευχαριστούµε τους αξιωµατούχους και την κυρία Πρόεδρο που
άφησε να µιλήσουν οι Βουλευτές!
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ευχαριστούµε πολύ.
Μετά από τόσο υποδειγµατική συνεδρίαση κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Επείγοντα
µέτρα εφαρµογής του ν. 4334/2015 (Α’ 80)».
Επί της αρχής και επί των άρθρων 1 και 2 του σχεδίου νόµου
έχουν υποβληθεί δύο αιτήσεις διεξαγωγής ονοµαστικής ψηφοφορίας, µία αίτηση από Βουλευτές της Χρυσής Αυγής και µία δεύτερη από Βουλευτές του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας,
των οποίων τα κείµενα έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ως προς τη προβλεπόµενη διαδικασία, επιθυµώ να σας υπενθυµίσω τα εξής: Σύµφωνα µε το άρθρο 72 παράγραφος 1 του Κανονισµού της
Βουλής, η ψηφοφορία µε ονοµαστική κλήση διεξάγεται όταν
υποβληθεί αίτηση που υπογράφεται από το 1/20 του όλου αριθµού των Βουλευτών.
Θα αναγνώσω πρώτα τον κατάλογο των υπογραφόντων την
αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή, για να διαπιστωθεί αν υπάρχει ο απαιτούµενος από τον Κανονισµό αριθµός για την υποβολή της.
Ο κ. Μιχαλολιάκος Νικόλαος. Παρών.
Ο κ. Αρβανίτης-Αβράµης Μιχαήλ. Παρών.
Ο κ. Γαλέος Γεώργιος. Παρών.
Ο κ. Γερµενής Γεώργιος. Παρών.
Ο κ. Γραικός Φώτιος. Παρών.
Ο κ. Γρέγος Αντώνιος. Παρών.
Η κ. Ζαρούλια Ελένη. Παρούσα.
Ο κ. Κασιδιάρης Ηλίας. Παρών.
Ο κ. Κούζηλος Νικόλαος. Παρών.
Ο κ. Λαγός Ιωάννης. Παρών.
Ο κ. Ματθαιόπουλος Αρτέµιος. Παρών.
Ο κ. Μίχος Νικόλαος. Παρών.
Ο κ. Μπαρµπαρούσης Κωνσταντίνος. Παρών.
Ο κ. Παναγιώταρος
Ηλίας. Παρών.
Ο κ. Παππάς Χρήστος. Παρών.
Η κ. Σβερώνη – Χονδρονάσιου Δέσποινα. Παρούσα.
Ο κ. Χατζησάββας Χρήστος. Παρών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει ο απαιτούµενος από
τον Κανονισµό αριθµός υπογραφόντων την αίτηση ονοµαστικής
ψηφοφορίας Βουλευτών του Λαϊκού Συνδέσµου – Χρυσή Αυγή.
Θα αναγνώσω τώρα τον κατάλογο των υπογραφόντων την αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας, για να διαπιστωθεί αν υπάρχει ο απαιτούµενος από τον Κανονισµό αριθµός για την υποβολή της.
Ο κ. Κουτσούµπας Δηµήτριος. Παρών.
Η κ. Παπαρήγα Αλεξάνδρα. Παρούσα.
Ο κ. Βαρδαλής Αθανάσιος. Παρών.
Η κ. Γερασιµίδου Ελένη. Παρούσα.
Ο κ. Γκιόκας Ιωάννης. Παρών.
Η κ. Κανέλλη Λιάνα. Παρούσα.
Ο κ. Καραθανασόπουλος Νικόλαος. Παρών.
Ο κ. Κατσώτης Χρήστος. Παρών.
Ο κ. Λαµπρούλης Γεώργιος. Παρών.
Η κ. Μανωλάκου Διαµάντω. Παρούσα.
Ο κ. Μαρίνος Γεώργιος. Παρών.
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Ο κ. Μωραΐτης Νικόλαος. Παρών.
Ο κ. Παφίλης Αθανάσιος. Παρών.
Ο κ. Συντυχάκης Εµµανουήλ. Παρών.
Ο κ. Τάσσος Σταύρος. Παρών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει ο απαιτούµενος από
τον Κανονισµό αριθµός υπογραφόντων την αίτηση ονοµαστικής
ψηφοφορίας Βουλευτών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας.
Συνεπώς διακόπτουµε τη συνεδρίαση για δέκα (10’), σύµφωνα
µε τον Κανονισµό.
(ΔΙΑΚΟΠΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, επαναλαµβάνεται η διακοπείσα συνεδρίαση.
Δέχεστε να συµπτύξουµε τις προβλεπόµενες από τον Κανονισµό δύο ονοµαστικές ψηφοφορίες σε µία;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Το Σώµα συνεφώνησε.
Εποµένως θα διεξαχθεί ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής
και επί των άρθρων 1 και 2 του σχεδίου νόµου του Υπουργείου
Οικονοµικών: «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν. 4334/2015 (Α’
80)».
Καλούνται επί του καταλόγου οι Βουλευτές κ. Παναγιώτα Δριτσέλη από τον ΣΥΡΙΖΑ και κ. Ιωάννης Κεφαλογιάννης από τη Νέα
Δηµοκρατία.
Σύµφωνα µε το άρθρο 72 παράγραφος 6, οι δεχόµενοι το νοµοσχέδιο επί της αρχής και επί των άρθρων λέγουν «ΝΑΙ».
Οι µη δεχόµενοι το νοµοσχέδιο επί της αρχής και επί των άρθρων λέγουν «ΟΧΙ».
Οι αρνούµενοι ψήφο λέγουν «ΠΑΡΩΝ».
Παρακαλώ να αρχίσει η ανάγνωση του καταλόγου.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
(ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Υπάρχει συνάδελφος, ο οποίος δεν άκουσε το όνοµά του; Κανείς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας ενηµερώνω ότι έχει έλθει
στο Προεδρείο επιστολή του συναδέλφου κ. Χαρακίδη, ο οποίος
µάς γνωρίζει ότι απουσιάζει από την ψηφοφορία και ότι, αν ήταν
παρών, θα ψήφιζε «ναι».
Η επιστολή αυτή, η οποία εκφράζει πρόθεση ψήφου, θα καταχωρισθεί στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης, αλλά δεν
συνυπολογίζεται στην καταµέτρηση των ψήφων.
(Η προαναφερθείσα επιστολή καταχωρίζεται στα Πρακτικά και
έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι αύριο Πέµπτη 23 Ιουλίου 2015, ηµέρα πτώσης της χούντας, στο Πάρκο
Ελευθερίας, πρώην ανακριτικό κολαστήριο της ΕΣΑ, ο Σύνδεσµος
Φυλακισθέντων-Εξορισθέντων Αντιστασιακών 1967-1974 πραγµατοποιεί εκδήλωση µνήµης και συναυλία στις 20.00’. Για τον ΣΦΕΑ
1967-1974 υπογράφει το µέλος και συνάδελφός µας Μηταφίδης
Τριαντάφυλλος.
Επίσης, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι ο Υπουργός
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε
στη Βουλή στις 30-6-2015 σύµφωνα µε τα άρθρα 86 του Συντάγµατος, 83 παράγραφος 1 του Κανονισµού της Βουλής και 1 και 4
του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει,
ποινική δικογραφία που σχηµατίσθηκε κατόπιν της από 9-4-2015
µήνυσης του Δορυλάου Κλαπάκη και αφορά τον πρώην Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ.
Γεώργιο Κατρούγκαλο, για τις φερόµενες πράξεις της εσχάτης
προδοσίας, της παράβασης καθήκοντος, της κατάχρησης εξουσίας, της απάτης και της απατηλής πρόκλησης βλάβης (άρθρα
134-137, 259, 239, 386 και 389 Π.Κ.), σχετικά µε την κατάθεση και
προώθηση του νοµοσχεδίου: «Εκδηµοκρατισµός της ΔιοίκησηςΚαταπολέµηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.
Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» και δη του άρθρου
15, αυτού που αφορά τη µετατροπή θέσεων προσωπικού ΙΔΑΧ σε
θέσεις µονίµων υπαλλήλων.
Τέλος, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι ο Υπουργός
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε
στη Βουλή στις 15 Ιουλίου του 2015, σύµφωνα µε τα άρθρα 86 του
Συντάγµατος, 83 παράγραφος 1 του Κανονισµού της Βουλής και
1 και 4 του ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως
ισχύει, την από 22-5-2015 καταγγελία «Ενεργών Πολιτών» Δυτικής
Μακεδονίας, η οποία απεστάλη στον Ειδικό Γραµµατέα του ΣΔΟΕ
και αφορά τον πρώην Υφυπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δι-
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κτύων κ. Μιχαήλ Παπαδόπουλο, για τη διερεύνηση τυχόν τελεσθέντων αδικηµάτων κατά την εκτέλεση του έργου: «Αποναρκοθέτηση του Γράµµου».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η ψηφοφορία και παρακαλώ τους κυρίους ψηφολέκτες να προβούν στην
καταµέτρηση των ψήφων και την εξαγωγή του αποτελέσµατος.
(ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να σας ανακοινώσω το αποτέλεσµα της
διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας.
Εψήφισαν 298 Βουλευτές.
Υπέρ της αρχής του νοµοσχεδίου, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 230
Βουλευτές.
Κατά της αρχής του νοµοσχεδίου, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 63
Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» εψήφισαν 5 Βουλευτές.
Συνεπώς το σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν. 4334/2015 (Α’ 80) » έγινε δεκτό επί
της αρχής κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 1:
«ΝΑΙ» εψήφισαν 225 Βουλευτές.
«ΟΧΙ» εψήφισαν 63 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» εψήφισαν 10 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 1 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 2:
«ΝΑΙ» εψήφισαν 231 Βουλευτές.
«ΟΧΙ» εψήφισαν 60 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» εψήφισαν 7 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 2 έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον
κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία, σύµφωνα µε το παρακάτω πρωτόκολλο ονοµαστικής ψηφοφορίας:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Εισερχόµαστε στην
ψήφιση του ακροτελεύτιου άρθρου του νοµοσχεδίου.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το ακροτελεύτιο άρθρο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Το ακροτελεύτιο
άρθρο έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν. 4334/2015 (Α’ 80)» έγινε δεκτό επί
της αρχής και επί των άρθρων κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Δέχεστε στο σηµείο αυτό να ψηφίσουµε το
νοµοσχέδιο στο σύνολό του;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Ερωτάται το Σώµα:
Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο και στο σύνολο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Το νοµοσχέδιο έγινε
δεκτό και στο σύνολο κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν. 4334/2015 (Α’ 80)» έγινε δεκτό
κατά πλειοψηφία, σε µόνη συζήτηση, επί της αρχής, των άρθρων
και του συνόλου και έχει ως εξής:

«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 εργο
δότες 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,
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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 δικαστική 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
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 εργο
δότες 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 δικαστική 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
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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.
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 δικόγραφο 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 θεωρεί-
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ται 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.
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
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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.
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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 πρωτοβουλίες 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 210
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.
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.
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 προθε-

σµία 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 228
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
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,
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
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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 αριθµός 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
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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 δίκης. 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.
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
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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 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
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 του εναγοµένου.
Διαφορετικά κηρύσσεται απαράδεκτη η συζήτηση και στην περίπτωση των άρθρων 237 και 238 θεωρείται ως µη ασκηθείσα η
αγωγή.
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.
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 αµφισβητήσει τους ισχυρισµούς
του εναγοµένου που τον προσεπικάλεσε ο τελευταίος µπορεί να
αποδεχτεί την αγωγή.
Άρθρο 277
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
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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
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 επιχείρηση 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 σύν-
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θεση 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.
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 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
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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
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 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.
Άρθρο 461
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 το άρθρο 955 παράγρα-

φος 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 214 Γ’
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.
3. Δεν επιτρέπεται η λήψη ένορκων βεβαιώσεων πάνω από
πέντε (5) για κάθε διάδικο και τρεις (3) για την αντίκρουση.
Άρθρο 423
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.
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Άρθρο 424
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.»
Άρθρο τρίτο
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:
«Άρθρο 495
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 ταµείο. Η υποχρέωση της παρούσας παραγράφου δεν ισχύει για τις διαφορές
των άρθρων 614 αριθµ. 3 και 5, και 592 αριθµ. 1 και 3.
Άρθρο 498
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 502
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 512
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
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δύο έτη, που αρχίζει από τη δηµοσίευση της απόφασης που περατώνει τη δίκη.
Άρθρο 524
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 προθεσµίας 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

4526

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

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 εφέσεις 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 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
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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 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:
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«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
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

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 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.
ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ
ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 593
Οι διαφορές που αναφέρονται στο άρθρο 592 αριθµ. 1 και 2
εισάγονται µόνο µε κύρια ή παρεµπίπτουσα αγωγή.
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 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.
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 αντικεί-

µενό 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
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 600
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 601
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.
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
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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 αν-

4529

τιδίκου 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.
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
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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 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
διαφορές 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 αφο-
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ρούν 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 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.
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.
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νοι 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.
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 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.
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 ΙΙΙ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

ΤΙΤΛΟΣ V
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ

Άρθρο 621

Άρθρο 622Β

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 εργαζόµε-

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
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προσάγονται υποχρεωτικά οι πιστωτικοί τίτλοι, διαφορετικά η
αγωγή απορρίπτεται αυτεπαγγέλτως ως απαράδεκτη.
3. Στις διαφορές της παραγράφου 1 άσκηση ανταγωγής 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.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΔΙΑΤΑΓΕΣ
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 δικαίωµα: 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.
Άρθρο 628
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.
Άρθρο 631
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.
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 εκδο-
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θεί 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 633
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 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.
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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.
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.
Άρθρο 640
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 αί-
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τηση 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.
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 643
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.»
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.
Άρθρο 691
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, 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
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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 702
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 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
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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.
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 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
1. Στην αρµοδιότητα του µονοµελούς πρωτοδικείου υπάγονται
οι υποθέσεις οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 739, η θέση προ-
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σώπου 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 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.

Άρθρο 782
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 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 799
Όταν ζητείται κατά το νόµο να χορηγηθεί άδεια για µεταθανάτια τεχνητή γονιµοποίηση ή για κυοφορία τέκνου 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.
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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.
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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.
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 πρωτοδι-
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κείο 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 Δικονοµίας 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 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.
Άρθρο 924
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.
Άρθρο 933
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 ανακοπές
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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
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 937
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 απόφασης 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
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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
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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 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.
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Άρθρο 956
1. Ο δικαστικός επιµελητής παραδίδει τα κατασχεµένα πράγµατα για φύλαξη σε µεσεγγυούχο. Μεσεγγυούχος µπορεί να οριστεί εκείνος υπέρ του οποίου γίνεται η εκτέλεση, 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,
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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 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 Δα-
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νείων 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 περιλαµβάνονται 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 δήλωσης 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 υποχρε-
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ωτικά 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 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
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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
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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 γνωστοποιηθεί 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
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σχέση λύεται µετά από δύο (2) µήνες και χωρεί η κατά το άρθρο
1005 παράγραφος 2 εκτέλεση. Δικαίωµα καταγγελίας της µίσθωσης κατά το 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 εκλογές 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 κατα-
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κύρωση 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 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.
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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 µαταιώθηκε 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.
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
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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 παράγραφος 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
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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 µπο-
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ρεί 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 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 ανατε-
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θεί η µακροπροληπτική πολιτική που αναφέρεται στη Σύσταση
Β1 της Σύστασης του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Συστηµικού Κινδύνου σχετικά µε τη µακροπροληπτική αρµοδιότητα των εθνικών
αρχών (ΕΣΣΚ/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 κεν-
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τρικής 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 θυγατρική 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
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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 πα-
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ραγράφου 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,
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 απαι-
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τητές, 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,
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 χρηµατοδο- µέλος, 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
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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
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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 είναι η Τράπεζα της Ελλάδος, µε την επιφύλαξη του επόµενου εδαφίου. 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.
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 πο-

λυπλοκότητας 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 Ευ-
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ρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σύµφωνα µε την παράγραφο 4
του άρθρου 6 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 1024/2013 ή αντιπροσωπεύουν σηµαντικό µερίδιο του 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 υπο-
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βολή 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 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.
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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 συνίσταται 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.
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 παραγράφους 2 και
5, καθώς και οι αποφάσεις που λαµβάνονται από τις αρµόδιες
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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.
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,
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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 ανωτέρω, 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
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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 εφαρµόζονται 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
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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
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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 δηµιουργούσε 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
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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.
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
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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 σχεδίων 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 απο
τελεσµατικότητα 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 δυ-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

νατότητα 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 διάφορα 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:
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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 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
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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 αναφέρονται 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 ορί-

4560

ζονται 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 οµίλου 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.
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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
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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,
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 ενδεχόµενα 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.
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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
λειτουργίες, 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 δικαιο-
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δοσίας 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 αποτελεσµατική
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.
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
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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 άρθρο 27 δεν επαρκούν για να αντιστρα-
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φεί 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 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 µετόχων 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 ευθύνε-
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ται 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, 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 επο-

πτείας 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 στή-
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ριξη,
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:
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
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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, 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 πλη-
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ρούνται 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 εφαρµόζει 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 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 παρά-
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γραφο 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 υποχρεώσεων,
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 περι-
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πτώσεων 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 βάσει 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, συµπεριλαµβανο-
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µένης 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 µετοχών 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 διαδικαστικές 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

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΗ’ - 22 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

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 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.
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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 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 κρα-
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τικές 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 στο Ταµείο Εξυγίανσης, ή
σε µία ή περισσότερες δηµόσιες αρχές, συµπεριλαµβανοµένης
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,
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
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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.
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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
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.
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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 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

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

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 παραγρά-
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φου 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, 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 ον-
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τότητα 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,
β) το επίπεδο της ικανότητας απορρόφησης ζηµιών που θα
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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,
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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:
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
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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 οντότητα,
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 κρι-
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τηρίων 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.
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
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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.
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 συµµετο-
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χής (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 από 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
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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 µέσων 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
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παραγράφους 2 εως 5 του άρθρου 44.
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 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,
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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 απαιτεί 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.
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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 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 πε-
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ριπτώσεις 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 ιδρύµατος 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 υποπερίπτωση
ββ’ της περίπτωσης ε’ 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.
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
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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 αρ
µόδια 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.
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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.
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
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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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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

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.
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.
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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,
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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 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.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρθρο 64
Επικουρικές εξουσίες
(άρθρο 64 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ)
1. Κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων της, η αρχή εξυγίανσης
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 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
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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.
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,
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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 περιορισµού, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του
άρθρου 82, έως τα µεσάνυχτα της εργάσιµης ηµέρας που έπεται
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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 συστηµάτων 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 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)
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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 συνήθεις 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.
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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 αντισυµβαλλόµενοι 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.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Εν προκειµένω, τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις που θεωρούνται προστατευµένα δυνάµει τέτοιων συµφωνιών είναι εκείνα
για τα οποία τα µέρη της συµφωνίας δικαιούνται 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, 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,
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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 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:
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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 παρόν-
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τος 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 παράγραφο 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,

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

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 - 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
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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

4591

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 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 υπο- καταστήµατα 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.
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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,
συµπεριλαµβανοµένων 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 διαβούλευση 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.
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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 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.
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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
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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
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
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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 ενδέχεται 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
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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 προ-
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στασίας 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.
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 εξυ-
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γίανση,
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.
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
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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·
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 πε-
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ρίπτωση 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 διασυνοριακού 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
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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 επίπεδο 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 ανακεφαλαιοποίησης
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 αρµόδια 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
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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 καθή-

4599

κοντα 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 δηµοσιοποιούν, 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
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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.
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, 5 και 6 ως εξής:
«3. Ο παρών νόµος εφαρµόζεται επίσης, στις επιχειρήσεις επεν-

δύσεων, 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
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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 ενσωµάτωσης 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 (set-off)
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. Ζ1699/2010(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 µη-
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χανισµοί 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
β) η χρησιµοποίηση από την Αρχή Εξυγίανσης του Σκέλους Εξυ-
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γίανσης 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 µετο-

χικό 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 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
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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 δηµι
ουργεί 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 προστασία 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
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145.
5. Ο επίτροπος επιλέγεται µεταξύ προσώπων αναγνωρισµένου
κύρους και επαγγελµατικής εµπειρίας σε τραπεζικά θέµατα, είναι
πλήρους απασχόλησης και υπόκειται 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 οποιοδήποτε 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
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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 τερµατισµού 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 τµήµα 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.»
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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 Συνεγγυητικού 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 αφορούν 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
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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 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
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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.
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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.
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 και της περίπτωσης β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 56 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.
Αθήνα...................................................2015

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.1868/1989 (Α’230),
όπως εκάστοτε ισχύει, εφαρµόζεται 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
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ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αλέξιος Μητρόπουλος): Κύριοι συνάδελφοι,
δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 4.40’ λύεται η συνεδρίαση για την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2015 και ώρα 10.00’, µε
αντικείµενο εργασιών του Σώµατος κοινοβουλευτικό έλεγχο:
ανακοίνωση αναφορών, συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων, σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη που έχει διανεµηθεί.
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