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Αθήνα, σήµερα στις 13 Μαΐου 2021, ηµέρα Πέµπτη και ώρα
10.11’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
του Γ’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΠΟΥΡΑ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Θα ήθελα να ευχηθώ σε όλες και σε όλους Χριστός Ανέστη και
χρόνια πολλά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας και οι Βουλευτές του κόµµατός του κατέθεσαν στις 12 Μαΐου 2021 πρόταση νόµου για
τους όρους εργασίας των εργαζοµένων στη διανοµή έτοιµου φαγητού και ποτού.
Παραπέµπεται στην αρµόδια Διαρκή Επιτροπή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην ηµερήσια
διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του
συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Ενσωµάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 20ής Μαΐου 2019 για την
τροποποίηση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ, όσον αφορά τις εξαιρούµενες οντότητες, τις χρηµατοδοτικές εταιρείες συµµετοχών, τις
µικτές χρηµατοοικονοµικές εταιρείες συµµετοχών, τις αποδοχές,
τα µέτρα και τις εξουσίες εποπτείας και τα µέτρα διατήρησης κεφαλαίου (L 150), ενσωµάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 20ής Μαΐου
2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ σχετικά µε
την ικανότητα απορρόφησης των ζηµιών και ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων
και της Οδηγίας 98/26/ΕΚ (L 150), µέσω της τροποποίησης του
άρθρου 2 του ν. 4335/2015, και λοιπές επείγουσες διατάξεις».
Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίαση της
12ης Μαΐου 2021 τη συζήτηση του νοµοσχεδίου σε µία συνεδρίαση ενιαία επί της αρχής, επί των άρθρων και των τροπολογιών.
Ως προς την οργάνωση της συζήτησης, προτείνεται µε φυσική
παρουσία να συµµετέχουν οι εισηγητές, οι ειδικοί αγορητές και
οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι, ένας κύκλος κατά προτεραιότητα που θα περιλαµβάνει έναν οµιλητή από κάθε Κοινοβουλευτική Οµάδα και ένας δωδεκαµελής κύκλος οµιλητών µε την εξής
αναλογία: Πέντε από τη Νέα Δηµοκρατία, τρεις από τον ΣΥΡΙΖΑ,
ένας από το Κίνηµα Αλλαγής, ένας από το Κοµµουνιστικό Κόµµα

Ελλάδας, ένας από την Ελληνική Λύση και ένας από το ΜέΡΑ25.
Με υπηρεσία τηλεδιάσκεψης - πλατφόρµα WEBEX προτείνεται
ένας δωδεκαµελής κύκλος οµιλητών µε την ίδια ως άνω αναλογία. Τα ονόµατα των οµιλητών έχουν ήδη οριστεί από τις Κοινοβουλευτικές Οµάδες µε σχετικές επιστολές.
Συµφωνεί το Σώµα;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Το Σώµα συνεφώνησε οµοφώνως.
Τον λόγο τώρα έχει ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας, ο κ.
Βασίλειος - Νικόλαος Υψηλάντης, για δεκαπέντε λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε ευρεία συναίνεση των κοµµάτων στη Βουλή, που αποτυπώθηκε στις συζητήσεις που έγιναν στην Επιτροπή Οικονοµικών, εισάγεται σήµερα
στην Ολοµέλεια το υπό ψήφιση νοµοσχέδιο, που στο πρώτο του
µέρος ενσωµατώνει στο Εθνικό µας Δίκαιο την οδηγία 2019/778
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 20ής
Μαΐου 2019 για την τροποποίηση της οδηγίας 2013/36 της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τις εξαιρούµενες οντότητες, τις
χρηµατοδοτικές εταιρείες συµµετοχών, τις µικτές χρηµατοοικονοµικές εταιρείες συµµετοχών, τις αποδοχές, τα µέτρα και τις
εξουσίες εποπτείας και τα µέτρα διατήρησης κεφαλαίου δια της
τροποποίησης του ν.4261/2014.
Πενήντα ένα είναι τα άρθρα που απαρτίζουν το πρώτο µέρος
του νοµοσχεδίου. Στην ουσία τροποποιείται ο ν.4261/2014 που
είχε ενσωµατωθεί στη νοµοθεσία µας η οδηγία 2013/36 της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε την ανάληψη και άσκηση της δραστηριότητας των πιστωτικών ιδρυµάτων και των επιχειρήσεων
επενδύσεων, τις εποπτικές αρµοδιότητες και τα εργαλεία για τη
προληπτική εποπτεία των ιδρυµάτων από τις αρµόδιες αρχές και
τις απαιτήσεις δηµοσιοποίησης όσον αφορά την προληπτική
ρύθµιση και εποπτεία των πιστωτικών ιδρυµάτων.
Η οδηγία 2013/36 της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχε αρκετές ασάφειες και έγινε αντικείµενο πολλών διαφορετικών ερµηνειών, ενώ
ήταν ιδιαίτερα επαχθής για αρκετά από τα πιστωτικά ιδρύµατα.
Η εφαρµογή των αναθεωρηµένων κανόνων αποσκοπεί στην περαιτέρω θωράκιση των τραπεζικών συστηµάτων των κρατώνµελών έναντι υφιστάµενων ή µελλοντικών κινδύνων, ώστε να
επιτυγχάνεται απρόσκοπτα η στήριξη της πραγµατικής οικονοµίας και µε τον τρόπο αυτόν τα τραπεζικά ιδρύµατα να αποτελούν τον µοχλό ανάπτυξης σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και
ενωσιακό επίπεδο.
Με τις νέες διατάξεις ενισχύεται το θεσµικό εποπτικό πλαίσιο,
πρώτον, της ειδικής διαδικασίας έγκρισης και άµεσων εποπτικών
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εξουσιών επί ορισµένων εταιρειών συµµετοχών, δεύτερον, της
σύστασης ενδιάµεσης µητρικής εταιρείας εγκατεστηµένης στην
Ευρωπαϊκή Ένωση ειδικά για τους οµίλους τρίτων χωρών µε
σκοπό την καλύτερη παρακολούθηση των δραστηριοτήτων κάθε
οµίλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την αρχή ενοποιηµένης εποπτείας, τρίτον, της υποχρέωσης των υποκαταστηµάτων πιστωτικών ιδρυµάτων τρίτων χωρών για υποβολή επιπρόσθετων
στοιχείων και εκθέσεων σχετικά µε τη δραστηριότητά τους και
συνεργασία των αρµοδίων αρχών, τέταρτον, της αξιολόγησης
και του ελέγχου της καταλληλόλητας υποψήφιου αγοραστή και
της ορθότητας απόκτησης µετοχής από χρηµατοοικονοµική
άποψη βάσει σταθερών κριτηρίων, πέµπτον, της χορήγησης
αδείας πιστωτικού ιδρύµατος που εδρεύει στην Ελλάδα για
ίδρυση υποκαταστηµάτων σε τρίτες χώρες, έκτον, βελτιώσεων
και διευκρινίσεων στις ρυθµίσεις πολιτικής αποδοχών και εφαρµογής της αρχής της αναλογικότητας για τα µικρά και λιγότερα
πολύπλοκα ιδρύµατα, έβδοµον, λεπτοµερών κανόνων για την επιβολή των πρόσθετων κεφαλαιακών απαιτήσεων, όγδοον, της ενίσχυσης της δέσµευσης των αρµόδιων αρχών να συνεκτιµούν
σταθερά τους κινδύνους από τη νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση τροµοκρατίας και, ένατον, βελτιώσεων στις ρυθµίσεις των κεφαλαιακών
αποθεµάτων ασφαλείας, της υποχρέωσης ελέγχου και γνωστοποίησης των αιτήσεων και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, προβλέψεις κυρώσεων, ρυθµίσεις εταιρικής διακυβέρνησης και πολιτική αποδοχών, συνεργασία ενηµέρωσης και αρχές
απορρήτου µεταξύ της Τράπεζας της Ελλάδος, της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς και της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών και άλλων
διεθνών οργανισµών.
Και βεβαίως –η Τράπεζα της Ελλάδος- προβλέπεται και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να εξετάζει τις ρυθµίσεις, τις στρατηγικές, τις διαδικασίες και τους µηχανισµούς που εφαρµόζουν τα
ιδρύµατα για τη συµµόρφωσή τους στον Κανονισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 575/2013, εποπτεύουν και αξιολογούν τους κινδύνους εφαρµόζοντας συγκεκριµένα τεχνικά κριτήρια για την
εποπτική εξέταση και αξιολόγηση βάσει συγκεκριµένων εποπτικών εξουσιών, προβλέψεις για τη δικαιοδοσία της αρχής ενοποιηµένης εποπτείας και της προληπτικής εποπτείας, ίδρυση σώµατος εποπτών, πρόβλεψη µεταβατικής διάταξης µε την οποία οι
µητρικές εταιρείες συµµετοχών και οι µητρικές µικτές χρηµατοοικονοµικές εταιρείες συµµετοχών που υφίστανται ήδη στις 27
Ιουνίου του 2019 υποβάλλουν αίτηση για έγκριση, σύµφωνα µε
το άρθρο 22α’ έως τις 28 Ιουνίου 2021, άλλως θα ληφθούν
µέτρα. Τέλος, µε το άρθρο 51 καταργούνται µία σειρά διατάξεων
του ν.4261/2014.
Το δεύτερο µέρος του υπό εξέταση νοµοσχεδίου περιλαµβάνει τα άρθρα από 52 έως 104 και αφορά την ενσωµάτωση µιας
άλλης οδηγίας στην ελληνική έννοµη τάξη, την οδηγία 2019/879
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 20ης
Μαΐου 2019 για την τροποποίηση της οδηγίας 2014/59 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά µε την ικανότητα απορρόφησης των
ζηµιών και ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων και
επιχειρήσεων επενδύσεων και της οδηγίας 98/26 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου µέσω της τροποποίησης του άρθρου 2 του ν.
4335/2015 για την ανάκαµψη και εξυγίανση των πιστωτικών ιδρυµάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων.
Η εν λόγω οδηγία αποσκοπεί µέσω στοχευµένων τροποποιήσεων της οδηγίας 2014/59 της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην
εφαρµογή του προτύπου συνολικής ικανότητας απορρόφησης
ζηµιών του προτύπου TLAC, που έχει αναπτυχθεί µε αναφορά
στα παγκόσµια συστηµικά σηµαντικά ιδρύµατα και την αναθεώρηση της ελάχιστης απαίτησης ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιµων
υποχρεώσεων, το MREL, και σε αυτό το πλαίσιο –µε τη συµµόρφωση µε την απαίτηση αυτή, η οποία ρυθµίζεται πλέον αναλυτικότερα- ελαχιστοποιείται ο αντίκτυπος της κρίσης στη χρηµατοπιστωτική σταθερότητα και τους φορολογούµενους.
Με την ενσωµάτωση της οδηγίας και µέσω αυτών των στοχευµένων νοµοθετικών τροποποιήσεων που ψηφίζουµε στο πλαίσιο
της εξυγίανσης επιδιώκεται να διασφαλιστεί ότι οι οντότητες και
τα ιδρύµατα που έχουν εγκατασταθεί στην Ένωση διαθέτουν
επαρκή ικανότητα απορρόφησης ζηµιών και ανακεφαλαιοποί-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ησης, δυο απαιτήσεις που λειτουργούν συµπληρωµατικά η µία
στην άλλη, ώστε σε περιπτώσεις κρίσεων να µην τίθεται σε κίνδυνο η χρηµατοπιστωτική σταθερότητα και οι δηµόσιοι πόροι,
αλλά και τα ίδια τα ιδρύµατα να είναι σε θέση αµέσως µετά την
εξυγίανση να συνεχίσουν να εκτελούν τις κρίσιµες λειτουργίες
τους.
Επίσης, είναι σαφές ότι η προώθηση εναρµονισµένων κανόνων
σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης προσθέτει ασφάλεια δικαίου,
ίσους όρους ανταγωνισµού εντός εσωτερικής αγοράς και καθιστά ευκολότερη την εξυγίανση διασυνοριακών ιδρυµάτων.
Στο πλαίσιο αυτό οι αρχές εξυγίανσης ορίζουν το κατάλληλο
ύψος της ελάχιστης απαίτησης ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιµων
υποχρεώσεων ανά ίδρυµα ή οντότητα, καταρτίζουν σχέδια εξυγίανσης και έχουν τη δυνατότητα απαγόρευσης ορισµένων διανοµών, όταν εκτιµούν ότι δεν πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις.
Επίσης, µε στόχο την οµαλή και αποτελεσµατική εφαρµογή
των κανόνων εξυγίανσης προβλέπεται από τον νόµο η συνεργασία των αρµόδιων αρχών για την προληπτική εποπτεία των ιδρυµάτων µε τις αρχές εξυγίανσης.
Τέλος, ρυθµίζεται ειδικότερα η εξουσία των αρχών εξυγίανσης
που θα αναστέλλουν για περιορισµένο χρονικό διάστηµα ορισµένες συµβατικές υποχρεώσεις των ιδρυµάτων και οντοτήτων.
Οι λοιπές διατάξεις στο Μέρος Γ’ του σχεδίου νόµου αποσκοπούν στα ακόλουθα:
Πρώτον, στην ευκρινέστερη αποτύπωση της κατάταξης των
απαιτήσεων κατά την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυµάτων.
Δεύτερον, στην ορθή ενσωµάτωση της τροποποιητικής οδηγίας 2017/2399 ως προς τις επιχειρήσεις επενδύσεων και στη δηµιουργία εθνικού πλαισίου αφερεγγυότητας γι’ αυτές.
Τρίτον, στη συµπερίληψη εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων
από δάνεια και πιστώσεις του ν.4354/2015 στον κύκλο των προσώπων που µπορούν να οριστούν εκπρόσωποι οµολογιακών δανείων.
Τέταρτον, στην κατάργηση διατάξεων που είναι πλέον παρωχηµένες ή έχουν καταστεί περιττές.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο
η Κυβέρνηση επιβεβαιώνει το αναπτυξιακό και ενωσιακό πρόσηµο της πολιτικής της, καθώς οι προτεινόµενες διατάξεις έχουν
στόχο να επικαιροποιήσουν το πλαίσιο, εντός του οποίου λειτουργεί το τραπεζικό και εν γένει χρηµατοοικονοµικό σύστηµα,
να εισάγουν νέα σύγχρονα επενδυτικά εργαλεία και να επιταχύνουν έτσι την ανάκαµψη στη µετά COVID εποχή. Και βέβαια πρέπει να τονίσουµε ότι η ενσωµάτωση των οδηγιών αυτών γίνεται
από τη χώρα µας γρηγορότερα από άλλα κράτη-µέλη.
Θέλω, τέλος, µε αφορµή το νοµοσχέδιο αυτό να ευχηθώ η
χώρα µας –κύριε Υπουργέ, το είχα διατυπώσει ως προσωπική
µου θέση και στην επιτροπή- να αποκτήσει τον θεσµό της τραπεζικής διαµεσολάβησης πριν την όποια αναγκαστική ενέργεια των
τραπεζών σε βάρος των δανειοληπτών.
Και βέβαια, σε σχέση µε την ιδιαίτερη πατρίδα µου –επιτρέψτε
µου και ορισµένες αναφορές στην περιοχή µου, τα Δωδεκάνησαµετά τις διαβεβαιώσεις στη Βουλή τόσο του διοικητού της Τραπέζης της Ελλάδος όσο και από εσάς να ισχύσουν κριτήρια συµβιβασµού µε την εκκαθαρίστρια τράπεζα, της πρώην Τράπεζας
Δωδεκανήσου, ανάλογα µε αυτά των συστηµικών τραπεζών και
στην πράξη.
Είναι ένα µεγάλο ζήτηµα γενικότερα της προσέγγισης, γι’ αυτό
και η πρότασή µου του τραπεζικού διαµεσολαβητή. Είναι ένα
θέµα τι τελικά και πώς µπορεί ο κάθε δανειολήπτης να πηγαίνει
και να συνεννοείται, προκειµένου να προχωρήσουν από εδώ και
στο εξής οι υποχρεώσεις του και να ικανοποιούνται από τους δανειολήπτες. Πιστεύω ότι ένα καθαρότερο πλαίσιο θα βοηθούσε
πάρα πολύ την ελληνική κοινωνία και όλους αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι βρίσκονται σήµερα στην ανάγκη των τραπεζών.
Περαιτέρω, θέλω να συµπληρώσω ότι η Κυβέρνηση καταθέτει
προς ψήφιση σηµαντικές τροπολογίες που αφορούν µέτρα φορολογικής φύσεως λόγω COVID-19, µε µείωση ποσοστού προκαταβολής φόρου, εισοδήµατος νοµικών προσώπων και οντοτήτων, εισφορά αλληλεγγύης και άλλων διατάξεων, τον εκσυγχρο-
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νισµό της διαδικασίας εξέτασης των αιτήσεων διόρθωσης του
άρθρου 6α και υποβολής αντιθέτων απόψεων κατά τη διαδικασία
της κτηµατογράφησης, µε την τροποποίηση των παραγράφων 8
και 9 του άρθρου 6α του ν.2308/1995, την ανασύσταση του Γενικού Προξενείου της Βεγγάζης στη Λιβύη.
Και βεβαίως υπάρχει και κάτι που αφορά επίσης τα Δωδεκάνησα, τους Δωδεκανήσιους αλιείς –µετά από µία µεγάλη συνεργασία που είχαµε µε τους αρµόδιους, τον Υπουργό κ. Λιβανό και
την κ. Αραµπατζή- και είναι η δυνατότητα αλιείας του είδους συµιακό γαριδάκι για τέσσερις µήνες από την έκδοση του νόµου
αυτού και τούτο προκειµένου να υπάρξει ένας επαρκής χρόνος
για την ολοκλήρωση των διαδικασιών και τη ρύθµιση της αλιείας
του είδους συµιακό γαριδάκι µε προεδρικό διάταγµα.
Γι’ αυτόν τον λόγο, για τη µεγάλη συνεργασία που είχα αυτό
το διάστηµα και µε τον κύριο Υπουργό και µε την κυρία Υφυπουργό, θέλω να τους ευχαριστήσω για το ενδιαφέρον τους και
να εκφράσω και την ευχή ότι το ίδιο θα πρέπει άµεσα να συµβεί
και για την αλιεία του ολοθουρίου. Επιτέλους, να δοθεί µία λύση
και γι’ αυτό το πρόβληµα, ένα πολύχρονο πρόβληµα στις ελληνικές θάλασσες, όπως αρµοδίως έχει ζητηθεί.
Κλείνοντας, θέλω να επισηµάνω τη δεινή οικονοµική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ένα άλλο νησί της περιφέρειάς
µου, η Κάλυµνος, λόγω της έξαρσης του κορωνοϊού, όπου επιχειρηµατίες και εργαζόµενοι εξακολουθούν να βρίσκονται σε µια
δύσκολη κατάσταση. Πιστεύω, κύριε Υπουργέ, ότι πρέπει το νησί
αυτό να τύχει ειδικής στήριξης µε κατάλληλα µέτρα στο φορολογικό, εργασιακό και αναπτυξιακό τοµέα.
Και βέβαια θα ήθελα, τέλος, να εκφράσω την ευχή –και είναι
σε συνάρτηση µε όλα αυτά που προείπα- τα Δωδεκάνησα να επιστρέψουν στους µειωµένους συντελεστές ΦΠΑ.
Νοµίζω, κύριε Τσακαλώτο, ότι είναι πλέον µονόδροµος και θα
πρέπει να δούµε όλες οι πλευρές του Κοινοβουλίου πώς αυτό το
µέτρο για την προοπτική και την ανάπτυξη των νησιών θα επιστρέψει στη χώρα µας. Το έχουν ανάγκη τα νησιά, το έχει ανάγκη
η Δωδεκάνησος, το έχει ανάγκη η χώρα µας.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και εµείς ευχαριστούµε τον κ. Υψηλάντη.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Νοµίζω, κύριε Πρόεδρε, ότι σήµερα δεν είχατε τη χαρά και την ευτυχία να µε παρατηρήσετε για το ότι δεν ήµουν µέσα στον χρόνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Θα έλεγα «σας ευχαριστούµε και για τη συνέπεια στον χρόνο», αλλά αν είναι χαρά η
παρατήρηση, είναι µια αντίθεση.
Παρακαλώ να ετοιµαστεί το Βήµα υγειονοµικά, προκειµένου
να πάρει τον λόγο η εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία κ. Σουλτάνα Ελευθεριάδου.
Ορίστε, κυρία συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, πριν δεκαπέντε χρόνια ο Προϊστάµενος της Εισαγγελίας, ο κ. Δηµήτρης Παπαγγελόπουλος,
διέταξε να ανοίξει η υπόθεση «SIEMENS» και να ερευνηθεί. Δεκατέσσερα περίπου προς δεκαπέντε χρόνια µετά το δικαστήριο
έκρινε ότι τα µαύρα ταµεία της «SIEMENS» ισχύουν, είναι µια
πραγµατικότητα. Προχώρησε στην καταδίκη είκοσι δύο κατηγορουµένων και έκρινε ότι πραγµατοποιούταν παράνοµα σταθερή,
συστηµατική και διαχρονική χρηµατοδότηση προς τα πολιτικά
κόµµατα εξουσίας, ΠΑΣΟΚ και Νέα Δηµοκρατία.
Και ενώ αυτή η απόφαση δηµοσιεύθηκε χθες, έγινε γνωστή
χθες γιατί καθαρογράφτηκε, τα συστηµικά µέσα µαζικής ενηµέρωσης την αγνόησαν παντελώς, σαν να µην συνέβη τίποτα. Και
για σας είναι σαν να µην συνέβη τίποτα.
Θα περίµενα τουλάχιστον από τον εισηγητή της Νέας Δηµοκρατίας σήµερα στην έναρξη της οµιλίας του να ζητήσει ένα συγγνώµη εκ µέρους του κ. Μητσοτάκη από τον ελληνικό λαό. Θα
περιµένω από τον εισηγητή του Κινήµατος Αλλαγής –πρώην ΠΑΣΟΚ- να ζητήσει ένα συγγνώµη από τον ελληνικό λαό.
Βέβαια, είµαι σίγουρη ότι κανείς δεν θα ζητήσει συγγνώµη. Δεν
θα ζητήσει κανείς συγγνώµη για το πλιάτσικο του δηµοσίου που
συντελέστηκε για δύο δεκαετίες εις βάρος των πολιτών. Δεν θα
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ζητήσει συγγνώµη κανείς για την πολιτική απάτη που συντελέστηκε εις βάρος των πολιτών. Δεν θα πείτε συγγνώµη στον ελληνικό λαό, γιατί δεν θεωρείτε ότι κάνατε λάθος. Θεωρείτε ότι
αυτό θα περάσει έτσι. Θεωρείτε ότι όπως όλα τα άλλα σκάνδαλα
τα συστηµικά ΜΜΕ θα κρύψουν και αυτό. Ίσως πείτε ότι είναι
σκευωρία και αυτό, όπως το σκάνδαλο «NOVARTIS» και κατηγορήσετε τον κ. Παπαγγελόπουλο.
Το θράσος και η αλαζονεία σας είναι υπεράνω νόµου, υπεράνω αξιοπρέπειας και κυρίως είναι υπεράνω σεβασµού των πολιτών και της ίδιας της πολιτικής ζωής. Κανονικά θα έπρεπε να
επιστραφούν, όπως γράφτηκε χθες σε κάποια µη συστηµικά
µέσα µαζικής ενηµέρωσης –έντυπα- όλες οι κρατικές επιχορηγήσεις. Κανονικά θα έπρεπε να γίνουν έρευνες για σειρά κακουργηµατικών πράξεων πολιτικών προσώπων, ποιος, πότε, γιατί
πήρε αυτά τα χρήµατα, πώς χρησιµοποιήθηκαν. Χρησιµοποιήθηκαν για τις ανάγκες συγκεκριµένων πολιτικών προσώπων ή για
τις ανάγκες πολιτικών κοµµάτων; Γιατί αναλόγως θα έπρεπε να
είναι και οι συνέπειες.
Ένα συγγνώµη, λοιπόν, από τον ελληνικό λαό θα ήταν ενδεχοµένως πρέπον, αλλά δυστυχώς εσείς δεν βάζετε µυαλό, δεν
φαίνεται να βάλατε µυαλό. Συνεχίζετε να παίζετε τους αφελείς
µπροστά σε µεγάλα σκάνδαλα.
Και βέβαια, θα µιλήσω και πάλι για το σκάνδαλο Λαυρέντη
Λαυρεντιάδη. Χαίροµαι που είναι εδώ ο πρώην Υπουργός Εργασίας, για να τον ενηµερώσω ότι ο κ. Χατζηδάκης τόλµησε αυτό
που δεν είχε τολµήσει αυτός.
Προχτές, κύριε Υπουργέ, κύριε Βρούτση, λάβαµε εξώδικο,
έλαβε εξώδικο το Σωµατείο Εργαζοµένων στα «Λιπάσµατα Καβάλας» για έναρξη διαβουλεύσεων για οµαδικές απολύσεις υπό
την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας. Μας καλεί το Υπουργείο
Εργασίας αύριο στις 11.30’ υπό την εποπτεία του -εκτός αν νοικιάσατε χώρο στον Λαυρέντη Λαυρεντιάδη, δεν ξέρω, νοικιάζει
το Υπουργείο πλέον και χώρο στους επιχειρηµατίες;- να συζητήσουµε για οµαδικές απολύσεις. Χαίροµαι που δεν το κάνατε
εσείς. Το έκανε, όµως, ο κ. Χατζηδάκης. Και µάλιστα, η κ. Στρατινάκη και ο κ. Χατζηδάκης δέχονται ότι ο κ. Λαυρεντιάδης δεν
υπάρχει, έχει εξαφανιστεί από τα «Λιπάσµατα Καβάλας».
Όσον αφορά αυτό που λέγατε το 2018 εδώ και φωνάζατε, για
το σκάνδαλο Πετσίτη και ότι θα πάµε στο Ειδικό Δικαστήριο, ότι
«θα πάµε τον ΣΥΡΙΖΑ στο Ειδικό Δικαστήριο για το σκάνδαλο Πετσίτη – Λαυρεντιάδη - ΔΕΠΑ», σας πληροφορώ ότι ο κ. Χατζηδάκης και η κ. Στρατινάκη δεν γνωρίζουν τον κ. Λαυρεντιάδη. Θεωρούν ότι ο κ. Λαυρεντιάδης δεν έχει καµµία σχέση µε τα «Λιπάσµατα Καβάλας», καµµία σχέση µε την ΕΛΦΕ και εποµένως καµµία σχέση µε τη ΔΕΠΑ. Τα χρέη προς τη ΔΕΠΑ δεν είναι του κ.
Λαυρεντιάδη -σας ενηµερώνω- έχει εξαφανιστεί.
Ελάτε αύριο στο Υπουργείο για να τους πείτε, λοιπόν, ότι το
εργοστάσιο «Λιπασµάτων Καβάλας» ανήκει στον κ. Λαυρεντιάδη.
Ελάτε αύριο στο Υπουργείο για να τους πείτε αυτά που λέγατε
το 2018, ότι οι καινούργιες παρένθετες εταιρείες κυπριακών συµφερόντων που δηµιουργήθηκαν µε µετοχικό κεφάλαιο 24.000
ευρώ, χωρίς καµµία προηγούµενη δραστηριότητα, χωρίς κανέναν εργαζόµενο, χωρίς κανένα περιουσιακό στοιχείο, αυτήν τη
στιγµή εκµεταλλεύονται το εργοστάσιο, τη µοναδική λιπασµατοβιοµηχανία της χώρας και έχουν κέρδη εκατοντάδες εκατοµµύρια ευρώ, χωρίς να πληρώνουν τα χρέη τους και τα παλαιότερα
της ΕΛΦΕ και του κ. Λαυρεντιάδη, αλλά πλέον και τα τρέχοντα.
Κύριε Βρούτση, κύριε Υπουργέ, δηµιουργούνται χρέη κάθε
µέρα προς τον ΕΦΚΑ, το ελληνικό δηµόσιο, τη ΔΕΠΑ, τη ΔΕΗ και
τις τράπεζες από τις νέες εταιρείες, οι οποίες λειτουργούν για
έναν χρόνο και εξαφανίζονται. Ποιος θα τα πληρώσει αυτά τα
χρήµατα; Ποιος θα πληρώσει αυτά τα χρήµατα, αν όχι ο ελληνικός λαός; Και τα χρέη προς τις τράπεζες είναι µε την εγγύηση
του ελληνικού δηµοσίου. Ποιος θα πληρώσει αυτά τα χρήµατα;
Και επιτέλους, υπάρχει σκάνδαλο Πετσίτη ή δεν υπάρχει; Πείτε
µας, αυτά που λέγατε το 2018 ισχύουν ή κάνατε εδώ ένα πανηγυράκι, ένα καραγκιοζιλίκι, για να θίξετε τον ΣΥΡΙΖΑ; Έχει εξαφανιστεί ο Πετσίτης; Έχει εξαφανιστεί ο Λαυρεντιάδης;
Και σας το φωνάζω εδώ και δύο χρόνια που είµαι Βουλευτής
και δεν τολµάτε, δεν έχει πει κανείς: «Τι µιλάς, κορίτσι µου; Εσύ
µιλάς;». Γιατί δεν τολµάτε; Γιατί δεν θέλετε να αναφέρετε το
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όνοµα Λαυρεντιάδης µέσα σε αυτήν την Αίθουσα; Ποια σχέση
σάς συνδέει µε τον Λαυρεντιάδη; Συνδέει εσάς, συνδέει την ηγεσία του κόµµατος; Για ποιον λόγο φοβάστε αυτόν τον άνθρωπο;
Φέρατε νόµους και τον αθωώσατε για την Proton Bank. Φέρατε
νόµο και του αποδεσµεύετε τα περιουσιακά στοιχεία. Του παραχωρείτε χώρο αύριο στο Υπουργείο Εργασίας για να απολύσει
τους εργαζόµενούς του. Τι συµβαίνει;
Να είστε βέβαιοι ότι επειδή εγώ είµαι από την Καβάλα και γνωρίζω πάρα πολύ καλά όλες τις πτυχές της υπόθεσης, τα πάντα,
µέχρι και την παραµικρή λεπτοµέρεια, αυτή η υπόθεση δεν θα
τελειώσει έτσι. Όσο εγώ είµαι Βουλευτής αυτό το όνοµα θα αναφέρεται στο ελληνικό Κοινοβούλιο και θα σας εκθέτω και θα πάω
και όλα τα στοιχεία στον εισαγγελέα.
Και να έρθετε αύριο, κύριε Βρούτση και ο κ. Χατζηδάκης στο
Υπουργείο Εργασίας να πείτε στους εργαζόµενους πώς τους
προστατεύετε, πώς τους προστατεύετε και τώρα και µε το νοµοσχέδιο που θα φέρετε. Πρώτη φορά στα χρονικά το Υπουργείο
Εργασίας συµµετέχει σε οµαδικές απολύσεις! Πρώτη φορά δίνει
χώρο στον εργοδότη για να κάνει τις διαβουλεύσεις µε τον εργαζόµενο! Και ποιον εργοδότη; Τον Λαυρεντιάδη! Θα δούµε, λοιπόν, τι θα γίνει αύριο και αυτή η υπόθεση θα έχει συνέχεια, να
είστε απολύτως σίγουροι.
Με το νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα ενσωµατώνουµε τις
αλλαγές που έχουν γίνει στον κανονισµό για την κεφαλαιακή
επάρκεια και άλλες εποπτικές διαδικασίες σε πιστωτικά ιδρύµατα.
Σας είπαµε από την αρχή ότι εµείς είµαστε υπέρ επί της αρχής,
γιατί µας ενδιαφέρει και εµάς η χρηµατοπιστωτική σταθερότητα
των τραπεζών, είναι και δικός µας στόχος. Όµως στόχος µας κυρίως είναι να υπάρξει σταθερότητα, να υπάρξει ρευστότητα στις
ελληνικές τράπεζες, για να µπορέσουν να υποστηρίξουν την
πραγµατική οικονοµία. Διότι µην ξεχνάµε ότι η δοµή της ελληνικής οικονοµίας είναι πολύ συγκεκριµένη και µε µεγάλες διαφορές από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, έχει δηλαδή πάρα πολύ
µικρές και πάρα πολλές µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις. Το 95%
των ελληνικών επιχειρήσεων είναι µικροµεσαίες και αποτελούν
τη σπονδυλική στήλη της οικονοµίας και αν καταρρεύσει η σπονδυλική στήλη, αυτό δηλαδή που σε κρατά όρθιο, καταρρέει και
ολόκληρη η οικονοµία.
Κύριε Υπουργέ, στην τελευταία οµιλία στις επιτροπές είπατε
ότι οι τράπεζες πρέπει να ενισχύσουν µόνο τις βιώσιµες επιχειρήσεις, δηλαδή αυτές τις επιχειρήσεις που δίνουν απτά δείγµατα
-το διαβάζω αυτολεξεί από τα Πρακτικά- της βούλησής τους και
των ενεργειών τους να θέλουν πράγµατι να είναι συµµέτοχοι στη
µεγάλη προσπάθεια που κάνει η χώρα. Άρα µιλήσατε, κατά τη
δική σας άποψη, για τις επιχειρήσεις που δεν είναι βιώσιµες,
ασχέτως λόγου. Ξεχνάµε, δηλαδή, ότι είχαµε δέκα χρόνια οικονοµική κρίση, ξεχνάµε ότι µέσα στην πανδηµία δηµιουργήθηκαν
χρέη όχι από υπαιτιότητα των επιχειρήσεων, αλλά πολλές φορές
και µε δική σας εντολή, ξεχνάµε ότι αυτές οι επιχειρήσεις είναι
οικογενειακές δεκαετιών και ότι οι ιδιοκτήτες τους προσπαθούν
µε νύχια και µε δόντια να τις διατηρήσουν στη ζωή και θεωρούµε
ότι όλοι αυτοί που όχι από δική τους υπαιτιότητα, αλλά λόγω της
οικονοµικής κρίσης βγήκαν εκτός προγράµµατος και οφείλουν,
δεν δίνουν δείγµατα βούλησης να συµµετέχουν στη µεγάλη προσπάθεια που κάνει η χώρα και γι’ αυτό πρέπει να τους δώσουµε
το τελειωτικό χτύπηµα και να καταρρεύσουν.
Όµως έχετε πει πολλές φορές ότι θεωρείτε αυτές τις επιχειρήσεις, τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, «ζόµπι» και τους ιδιοκτήτες τους «µπαταχτσήδες». Και βέβαια, όλη η πολιτική σας µέχρι
τώρα, όλες οι πολιτικές σας αποφάσεις µάς οδηγούν στο ίδιο
συµπέρασµα, ότι θέλετε να κάνετε εκκαθάριση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων προς όφελος των µεγάλων συµφερόντων.
Είπατε, επίσης, ότι αυτή τη στιγµή υπάρχει µοναδική ρευστότητα στο τραπεζικό σύστηµα -να συµφωνήσω σε αυτό, γιατί εφόσον το λέτε, προφανώς έχετε στοιχεία- και µοναδική ρευστότητα
στα νοικοκυριά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΒΒΟΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Στις καταθέσεις.
ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ: Ωραία, στις καταθέσεις των νοικοκυριών. Σε πόσα νοικοκυριά; Καλό θα ήταν να µας δώσετε και
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στοιχεία, δηλαδή πόσες καταθέσεις νοικοκυριών έχουν αυξηθεί,
διότι µιλήσατε µόνο για ποσό, είπατε για 20 δισεκατοµµύρια. Σε
πόσες οικογένειες ανήκουν αυτά τα 20 δισεκατοµµύρια; Διότι
όσοι ξέρω εγώ δεν έχουν ούτε 1.000 ευρώ στην τράπεζα. Σε
πόσες οικογένειες ανήκουν αυτά τα 20 δισεκατοµµύρια;
Εγώ, λοιπόν, σας πληροφορώ ότι δεν έχετε καµµία σχέση µε
την πραγµατική κατάσταση της χώρας. Δεν γνωρίζετε ή ηθεληµένα αγνοείτε πως τα χρέη προς το δηµόσιο έχουν αυξηθεί σε
σχέση µε πέρυσι κατά 25%, ότι τα κόκκινα δάνεια έχουν αυξηθεί,
ότι η πραγµατική ανεργία έχει αυξηθεί και ότι θα αυξηθεί ακόµα
περισσότερο και λόγω του ότι θα σταµατήσουν οι αναστολές εργασίας, αλλά και λόγω του νοµοσχεδίου που θα φέρετε προς ψήφιση και απελευθερώνει τις απολύσεις, ενώ και µετά την έναρξη
του νέου Πτωχευτικού Κώδικα, θα υπάρξουν τραγικές εικόνες
και καταστάσεις στη χώρα µας. Θα δούµε ανθρώπους να βγαίνουν στον δρόµο, θα δούµε ανθρώπους να τους πετάτε έξω από
τα σπίτια τους, θα δούµε µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις και νοικοκυριά να πτωχεύουν. Κι εσείς µου λέτε ότι έχει αυξηθεί η ρευστότητα;
Δεν έχετε καµµία σχέση, καµµία εικόνα της πραγµατικότητας,
εκτός αν ζείτε σε άλλη πραγµατικότητα, εκτός κι αν στο µυαλό
σας έχετε µόνο την άρχουσα τάξη, την πλούσια τάξη, τους µεγαλοεπιχειρηµατίες και τους µεγαλοεπενδυτές, που αυτοί χρωστούσαν στις τράπεζες. Έχουν γίνει κατά καιρούς σκάνδαλα για
δάνεια εφοπλιστών και µεγαλοεπιχειρηµατιών, τα οποία έσβησαν
οι τράπεζες, ενώ θεωρείτε ότι είναι «ζόµπι» και «µπαταχτσήδες»
οι µικροί, η µεσαία τάξη, τα χαµηλά εισοδήµατα και θα τους πάρετε τα σπίτια.
Έχουµε ανακοινώσει και επίσηµα τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ
για την οικονοµία. Είπαµε και ξαναλέµε ότι µόνο µε ένα σταθερό
πλαίσιο χωρίς ηµεροµηνία λήξης που θα καλύπτει όλες τις κατηγορίες οφειλετών και οφειλών προς τις τράπεζες, που θα λαµβάνει υπ’ όψιν τις ανάγκες κάθε οφειλέτη και θα προσαρµόζεται
σε αυτές, που θα αποτρέπει την κατάχρηση και θα επιβραβεύει
τη συνέπεια, που θα επιτρέπει στους πολίτες να απεγκλωβιστούν
µια και καλή από τα χρέη τους, µε µια πραγµατική δεύτερη ευκαιρία, και όχι µε τον Πτωχευτικό Κώδικα που φέρατε και µε τον
οποίο θα χάσουν τα πάντα, θα χάσουν όλη την περιουσία τους
και την πρώτη κατοικία, θα δώσετε στον κόσµο τη δυνατότητα
να σχεδιάσει και πάλι τη ζωή του.
Σε αυτήν την κατεύθυνση θα πρέπει να νοµοθετούµε. Εµείς µε
αυτόν τον στόχο ψηφίζουµε την ενσωµάτωση των οδηγιών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και βέβαια, θα πρέπει να δείτε τι θα κάνετε
και µε την πρώτη κατοικία. Προστατεύστε ξανά την πρώτη κατοικία, για να µην έχουµε από Σεπτέµβρη τις εικόνες που σας περιέγραψα πριν.
Επίσης, δεν είµαστε όλοι ίδιοι! Δεν ισχύει αυτό που προσπαθείτε να περάσετε στην κοινωνία. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν συµµετείχε ούτε
στο σκάνδαλο «SIEMENS», ούτε θα συµµετέχει στο σκάνδαλο
Λαυρεντιάδη, ούτε διέγραψε χρέη επιχειρηµατιών από τις τράπεζες, ούτε θα συµµετέχει σε αυτήν την εκκαθάριση της µικροµεσαίας τάξης που επιχειρείτε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε την κ. Ελευθεριάδου και για τη συνέπεια στον χρόνο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο επί
προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Όχι, κύριε Βρούτση,
σας παρακαλώ! Θα έχετε τη δυνατότητα να απαντήσετε µετά,
όταν θα πάρετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Για ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ορίστε, έχετε τον
λόγο αν νοµίζετε ότι θέλετε να πείτε κάτι για ένα λεπτό. Μην αρχίσουµε από τώρα τις…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Όχι, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Καλό είναι να αφήνουµε να ολοκληρώνουν οι εισηγητές και οι ειδικοί αγορητές.
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα σας πω µέσα στο
πλαίσιο που µου επιτρέπει ο Κανονισµός. Η κ. Ελευθεριάδου ως
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εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε πολλές φορές στο όνοµά
µου, πιστεύω καλοπροαίρετα, επειδή είχα την ευθύνη του Υπουργείου.
ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ: Είπατε…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κυρία Ελευθεριάδου, αναφερθήκατε
σε µία πολύ κρίσιµη λέξη, στην απελευθέρωση οµαδικών απολύσεων. Ξέρετε τον ν.4472 του 2017; Ξέρετε ποιος είναι αυτός ο
νόµος;
Κύριε Πρόεδρε, ο ν.4472/2017 έχει την υπογραφή της κ. Αχτσιόγλου και όλου του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ο πρώτος νόµος στο εργατικό δίκαιο της χώρας που απελευθέρωσε τις οµαδικές απολύσεις. Τι άλλο να σας πω, κυρία Ελευθεριάδου;
Σήµερα µε εγκαλείτε, εγκαλείτε τη Νέα Δηµοκρατία για απελευθέρωση των οµαδικών απολύσεων, όταν η σφραγίδα και η
υπογραφή, µε τις οποίες απελευθερώθηκαν οι απολύσεις στη
χώρα για πρώτη φορά στο εργατικό δίκαιο, είναι δικές σας και
του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο.
Σας ευχαριστώ.
ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, µου επιτρέπετε
να απαντήσω;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Όχι, κυρία Ελευθεριάδου.
ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, σας ζητώ τον
λόγο για να µην ακούγονται ανακρίβειες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Δεν µπορείτε, κυρία
Ελευθεριάδου. Είπατε την άποψή σας και πήρατε µία απάντηση.
Μετά ο Κοινοβουλευτικός σας Εκπρόσωπος θα αιτιολογήσει.
Εσείς δεν µπορείτε, κατά τον Κανονισµό.
Και τώρα καλώ στο Βήµα τον ειδικό αγορητή του Κινήµατος
Αλλαγής, τον κ. Γεώργιο Αρβανιτίδη.
Ορίστε, κύριε Αρβανιτίδη, έχετε τον λόγο για δεκαπέντε λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Θα περίµενα από την αγαπητή συνάδελφο, εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ µε την ίδια ευαισθησία που είχε να εγκαλέσει τα πολιτικά
κόµµατα, να εγκαλέσει και το ίδιο της το κόµµα και να ζητήσει
µια συγγνώµη, µετά τη χθεσινή απόφαση που καταδίκασε τον
συγκυβερνήτη και χρόνια συνοδοιπόρο, τον κ. Καµµένο, σε αποζηµίωση 50 χιλιάδων ευρώ για τη γνωστή υπόθεση -που από εδώ
χτίστηκαν καριέρες και λοιδορήθηκαν κόµµατα και άνθρωποι-,
την υπόθεση των CDS του Αντρίκου Παπανδρέου. Και βέβαια,
αυτή η υπόθεση δεν είχε καµµία δηµοσιότητα στα συστηµικά
µέσα µαζικής ενηµέρωσης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να ξεκινήσω την εισήγησή µου µε µια αποστροφή του Υφυπουργού στη δεύτερη ανάγνωση του νοµοσχεδίου προχθές, η οποία αφορούσε και στη
δίκαιη τοποθέτησή του που προκλήθηκε εξαιτίας της απουσίας
της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, τη στιγµή που είχε κληθεί
στην αίθουσα και δεν παρευρέθηκε, ώστε να πει την άποψή της
σχετικά µε τα θέµατα που αφορούν την επάρκεια των ελληνικών
τραπεζών σήµερα. Επισήµανα κι εγώ στην ακρόαση των φορέων
την απαράδεκτη συµπεριφορά της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών
Νοµίζω ότι οφείλει -και αυτή είναι η πρότασή µου και καλώ και
την Κυβέρνηση και τον Υπουργό να την αποδεχθεί- η Βουλή να
αποστείλει και επιστολή στην Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, η
οποία θα την εγκαλεί για αυτήν τη συµπεριφορά, για να µην ανοίξει αυτή η συµπεριφορά κακά προηγούµενα και για να µην επιλέγει ο καθένας πότε ένα νοµοσχέδιο είναι τεχνικού χαρακτήρα,
όπως το χαρακτήρισαν, και πότε είναι ουσιαστικού χαρακτήρα
και τότε, κατ’ επιλογή του, θα προσέρχεται στη Βουλή για να µας
διαφωτίσει.
Αναρωτιέµαι, όµως: Γιατί να προσέλθει ο κ. Χατζηνικολάου,
που είναι και Πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς, στη συζήτηση
για τη θεσµική θωράκιση του τραπεζικού συστήµατος, όταν αυτό
που τους νοιάζει µάλλον, κύριε Υφυπουργέ, είναι η υλική θωράκιση του συστήµατος; Άπαξ και το εξασφάλισαν αυτό, τα υπόλοιπα είναι τεχνικές λεπτοµέρειες, όπου δεν χρειάζεται για αυτές
να έρθουν στη Βουλή και να µας διαφωτίσουν.
Και το δικαίωµα, δυστυχώς, για αυτήν την απαξιωτική συµπεριφορά προς το ελληνικό Κοινοβούλιο τους το έχουµε δώσει
εµείς, τους το έχει δώσει η ίδια η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας. Η Κυβέρνηση όχι απλά ήταν γαλαντόµα, αλλά θα έλεγα και
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σπάταλη και άνευ ιστορικού προηγουµένου προς την Τράπεζα
Πειραιώς. Χαρίσατε στην τράπεζα χρέος ύψους 2,36 δισεκατοµµυρίων ευρώ και µετά συµβάλατε µε περίπου 345 εκατοµµύρια
ευρώ σε µια αύξηση µετοχικού κεφαλαίου, για να πέσει, όµως,
δυστυχώς, η δηµόσια συµµετοχή από το 61,34% στο 27% περίπου.
Τώρα, λοιπόν, που θωρακίστηκαν υλικά και ανακεφαλαιοποιήθηκαν έµµεσα, τα θεσµικά και τεχνικά ζητήµατα είναι χάσιµο
χρόνου και ψιλά γράµµατα γι’ αυτούς. Και, µάλιστα, όχι µόνο δεν
προσέρχονται, αλλά σας στέλνουν και γραπτό υπόµνηµα ζητώντας παράταση των προθεσµιών, γιατί δεν προλαβαίνουν να προσαρµοστούν, λες και δεν συµµετείχαν στις δύο νοµοπαρασκευαστικές επιτροπές που συγκροτήσατε εσείς, κύριε Υφυπουργέ, µε
δικές µας αποφάσεις, τις οποίες θα καταθέσω και στα Πρακτικά,
οι οποίες έβαζαν χρονικό ορίζοντα -είναι ακριβώς διατυπωµένο
στις αποφάσεις σας- για ολοκλήρωση των εργασιών τους την
28η Ιουνίου του 2020. Δηλαδή, εδώ και ένα χρόνο περίπου ξέρουν ότι έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες των νοµοπαρασκευαστικών επιτροπών. Και ερχόµαστε τώρα να νοµοθετήσουµε το
αποτέλεσµα των επιτροπών και ζητάνε και παράταση. Είναι εντυπωσιακό!
Καταθέτω, λοιπόν, για τα Πρακτικά, ώστε να λάβετε γνώση, τα
σχετικά για την ορισµένη ηµεροµηνία. Και, βέβαια, δεν έχουµε
καθυστέρηση λίγων εβδοµάδων, όπως αναφέρατε στην επιτροπή.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Αρβανιτίδης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Πέραν αυτών, ο κ. Χατζηνικολάου δεν προσήλθε στην επιτροπή µας γιατί ίσως ήθελε να αποφύγει να απαντήσει στα ερωτήµατά µας, όπως γιατί η «Ελληνικά Χρηµατιστήρια Α.Ε.», της
οποίας επίσης είναι Πρόεδρος, πούλησε στις 18 Μαρτίου 2021
εξακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες διακόσιες εξήντα πέντε µετοχές
αξίας 500.136 ευρώ τη στιγµή που επικροτούσε το τεράστιο κούρεµα του δηµοσίου και ανεχόταν την εξαΰλωση των µικροµετοχών της τράπεζας.
Θυµίζω ότι την 1η Απριλίου η Κυβέρνηση διαφήµιζε την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Πειραιώς, προσκαλώντας και
αναφέροντας ότι η τράπεζα είχε να πληρώσει το κουπόνι των
τόκων στα τοκοµερίδια, δηλαδή των υπό αίρεση µετατρέψιµων
οµολογιών µε τις οποίες στηρίχθηκε κεφαλαιακά το 2015 η Τράπεζα Πειραιώς.
Ξέρετε, όµως, τι άλλο καταδεικνύει αυτή η απρέπεια; Ότι οι
θεσµικές παρεµβάσεις που συζητάµε στο Κοινοβούλιο, δεν
έχουν αξία. Στην ουσία είναι µια οµολογία ότι αν κάτι πάει πολύ
στραβά στο τραπεζικό σύστηµα σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσµιο επίπεδο, ανεξάρτητα από τη νοµοθεσία που συζητάµε σήµερα, πάλι εδώ θα είναι η πολιτεία, ο φορολογούµενος να βάλει
πλάτη. Αν, βέβαια, κάτι πάει στραβά στον πολίτη και είναι αναξιόχρεος, τότε του παίρνουµε το σπίτι.
Ο φορολογούµενος τη χασούρα, λοιπόν, και οι cornerstone investors τα κέρδη. Και δεν τους λένε µόνο οι τραπεζίτες cornerstone investors. Τους λέει και η Κυβέρνηση.
Ο Έλληνας φορολογούµενος έβαλε 9,5 δισεκατοµµύρια ρευστό και αγύριστα στην Τράπεζα Πειραιώς, της αναγνωρίζει αναβαλλόµενη φορολογία και εγγυάται µέσω του «ΗΡΑΚΛΗ». Όµως,
οι cornerstone investors είναι τα funds που έγιναν πια κυρίαρχοι
στην Πειραιώς. Έτσι, καταλήγει το δηµόσιο και ο Έλληνας φορολογούµενος τρίχα στο ζυµάρι της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου. Δεν τους επιτρέπεται καν να επιδιώξουν ένα καλύτερο
κόστος κτήσης των µετοχών που έλαβαν.
Γι’ αυτό µην εξεγείρεστε, κύριε Υφυπουργέ, για τη συµπεριφορά τους. Το θάρρος να αγνοούν τη Βουλή τους το έδωσε η
δική σας η Κυβέρνηση, η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας. Για
να µην συνεχιστεί, όµως, αυτό αλλάξτε τακτική και πολιτικές.
Συµφωνήστε µαζί µας, λοιπόν, στο να στείλουµε την επιστολή
αυτή και, βέβαια, δώστε µας απαντήσεις στην ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων που σας έχουµε καταθέσει. Σας
έχουµε ζητήσει συγκεκριµένα στοιχεία και τα περιµένουµε µε ενδιαφέρον, ώστε να φωτιστεί κάθε πλευρά αυτής της υπόθεσης.
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Δεν µπορεί να συνεχίσουµε να µην βλέπουµε τον ελέφαντα στο
δωµάτιο που ακούει στο όνοµα Τράπεζα Πειραιώς -και από κοντά, βέβαια, το επόµενο, η Τράπεζα Αττικής- και εµείς απλά να
ενσωµατώνουµε καθυστερηµένα τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Το τι
πάτε να κάνετε ακριβώς στην Attica Bank, που εµφάνισε ζηµία
ύψους 306 εκατοµµυρίων ευρώ, πρέπει να ξεκαθαριστεί.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να κάνει τις αναγκαίες διορθώσεις και προσαρµογές στο κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας
και προληπτικής εποπτείας των τραπεζικών ιδρυµάτων και των
χρηµατοοικονοµικών εταιρειών. Οι αναθεωρηµένοι κανόνες που
εισάγουν οι δύο οδηγίες φιλοδοξούν να θωρακίσουν περαιτέρω
τα τραπεζικά συστήµατα των κρατών-µελών απέναντι σε υπάρχουσες και νέες κρίσεις και κινδύνους.
Το ζητούµενο, ωστόσο, είναι η αποτελεσµατική και έγκαιρη
εφαρµογή αυτών των κανόνων τόσο από την Τράπεζα της Ελλάδος, όσο και από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ώστε να επιτυγχάνεται απρόσκοπτα η στήριξη της πραγµατικής οικονοµίας,
ώστε τα τραπεζικά ιδρύµατα να επιτελούν σωστά το ρόλο τους
και να είναι ουσιαστικός µοχλός ανάπτυξης. Πρόκειται για έναν
ρόλο που θα είναι καθοριστικός για την πρόοδο των έργων του
Ταµείου Ανάκαµψης, διότι µε βάση, όπως σας είπα, αυτά που
έχουν γίνει γνωστά µέχρι τα τώρα, το Ταµείο Ανάκαµψης θα λειτουργήσει µε ένα χρηµατοδοτικό σχήµα που σε κάθε έργο κάποιος για να το προχωρήσει και να λάβει την επιχορήγηση του
50% θα πρέπει να συµµετέχουν µε ποσοστό τουλάχιστον 20%
ιδιώτες και το υπόλοιπο 30% των απαιτούµενων πόρων να προέλθει από τραπεζικό δανεισµό.
Με ποιες τράπεζες θα γίνει αυτό; Η Κυβέρνηση πρέπει να
απαντήσει. Ποιες είναι οι τράπεζες που θα διαθέσουν κεφάλαια
δισεκατοµµυρίων για αυτές τις δανειοδοτήσεις; Έχουµε αυτές
τις τράπεζες στην Ελλάδα; Μπορεί το τραπεζικό µας σύστηµα;
Και αν τα δώσει σε αυτούς, τι θα µείνει για την πραγµατική οικονοµία και τους µικροµεσαίους ώστε να αντιµετωπίσουν τα προβλήµατα που είναι µπροστά τους; Με ποιους µηχανισµούς
αξιολόγησης θα το κάνουν αυτό έγκαιρα, ώστε να µη χαθούν
πόροι, όταν παρατηρούνται καθυστερήσεις σε πολύ απλές διαδικασίες αίτησης δανειοδότησης; Με ποιο σύστηµα εταιρικής
διακυβέρνησης θα λειτουργήσουν αυτές οι τράπεζες και οι λοιπές χρηµατοπιστωτικές εταιρείες και Α.Ε.; Αυτό που θα τους
υποδεικνύει κάθε φορά η Κυβέρνηση να εφαρµόζουν ως κανόνες
εταιρικής διακυβέρνησης, καθ’ όπως βολεύει;
Και αναφέροµαι στην επιλογή που έχει κάνει η Κυβέρνηση για
τη διοίκηση των ΕΛΠΕ, όπου η Κυβέρνηση καταργεί τη συµφωνία
των µετόχων του 2003 για τα ΕΛΠΕ που διασφάλιζε τα συµφέροντα του δηµοσίου και παραδίδει την επιχείρηση στον πλήρη
έλεγχο του ιδιώτη µετόχου και, µάλιστα, χωρίς κανένα αντάλλαγµα. Αν επιθυµούσε ο ιδιώτης να πάρει την απόλυτη πλειοψηφία της εταιρείας, είχε την επιλογή να αγοράσει τις µετοχές που
του λείπουν, προκειµένου να ασκήσει κάθε δικαίωµα το οποίο θα
αποκτούσε µε αυτή του την επιλογή. Ταυτόχρονα, καταργεί και
τους εκπροσώπους των εργαζοµένων στο διοικητικό συµβούλιο
της επιχείρησης.
Το Κίνηµα Αλλαγής είχε εγκαίρως προειδοποιήσει ότι δεν θα
ανεχτεί τέτοια απεµπόληση των δικαιωµάτων του δηµοσίου και
των εργαζοµένων. Καταγγείλαµε αυτές τις σκανδαλώδεις µεθοδεύσεις και ζητάµε να σταµατήσει άµεσα αυτή η διαδικασία που
γίνεται στο όνοµα της προσαρµογής της εταιρείας στη νέα νοµοθεσία, αλλά πιθανώς στα ελεγκτέα όρια νοµιµότητας.
Επειδή, λοιπόν, στην επικείµενη Γενική Συνέλευση των ΕΛΠΕ
στις 20 του Μάη η Κυβέρνηση προωθεί αλλαγές στο καταστατικό
της εταιρείας, χρησιµοποιώντας, βέβαια, το ΤΑΙΠΕΔ ως δούρειο
ίππο, µε την πλήρη εκχώρηση του µάνατζµεντ της εταιρείας στον
ιδιώτη και την απεµπόληση των δικαιωµάτων του δηµοσίου για
το διορισµό της διοίκησης των ΕΛΠΕ Α.Ε. και επειδή αυτές οι τελευταίες εξελίξεις θα οδηγήσουν σε µια βέβαιη πορεία των ΕΛΠΕ
µε µόνο βέβαιο κερδισµένο τον µεγαλοµέτοχο ιδιώτη, θέλουµε
µία ξεκάθαρη απάντηση, κύριε Υπουργέ, από την Κυβέρνηση στο
εξής: Ποιοι είναι οι λόγοι που οδηγούν το ΤΑΙΠΕΔ στην εκχώρηση, χωρίς κανένα αντάλλαγµα, του δικαιώµατος του δηµοσίου
να ορίζει την πλειοψηφία του Διοικητικού Συµβουλίου των ΕΛΠΕ
Α.Ε.; Και µη µου πείτε για τις αναγκαίες αλλαγές στην εταιρική
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διακυβέρνηση των Α.Ε. για την προώθηση της ισότητας των
φύλων στη διοίκησή τους, όπως προκύπτει από τον ν.4706/2020,
γιατί αυτό το θεωρούµε πρόσχηµα και το παράθυρο για συνολικότερες αλλαγές στον τρόπο συγκρότησης του Διοικητικού Συµβουλίου των ΕΛΠΕ που προωθείτε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το Κίνηµα Αλλαγής εκτιµά ότι η
Κυβέρνηση εκµεταλλεύεται την παρούσα συγκυρία για να περάσει, µε το µανδύα µεταρρυθµίσεων και νοµοθετικών προσαρµογών, δικούς της, καθαρά υποκειµενικούς, σχεδιασµούς σε όλο
το φάσµα της οικονοµικής δραστηριότητας της χώρας προς
όφελος των λίγων ιδιωτικών συµφερόντων και εις βάρος των
συµφερόντων του δηµοσίου και του ελληνικού λαού. Γι’ αυτό
λέµε ότι οι διατάξεις του παρόντος νοµοσχεδίου αποπνέουν µεν
ένα πνεύµα αυστηρής εποπτείας του χρηµατοοικονοµικού κλάδου, βρίσκονται, όµως, σε τεράστια αντίφαση µε αυτό που συµβαίνει αυτήν τη στιγµή στην ελληνική πραγµατικότητα. Τι να τους
κάνουµε τους κανόνες αν εφαρµόζονται κατά το δοκούν και
όπως βολεύει;
Σχετικά µε τις τροπολογίες, θα αναφερθώ σε αυτές που τελικά
και αυτές και αυτήν τη φορά µε την ίδια τακτική τις φέρατε ως
εκπρόθεσµες. Να σχολιάσω την τροπολογία 874, στην οποία
προβλέπονται εν πολλοίς πέντε εξαγγελίες του Πρωθυπουργού
που έγιναν στις 22 Απριλίου. Το Κίνηµα Αλλαγής είχε επισηµάνει
ότι οι φορολογικές παρεµβάσεις εν µέσω οικονοµικής κρίσης
πρέπει να στοχεύουν στην στήριξη των νοικοκυριών που έχουν
πληγεί, να συνδέονται µε νέες επενδύσεις, να προσφέρουν κίνητρα για νέες θέσεις εργασίας. Δεν µπορεί να αποτελούν προτεραιότητα η µείωση του φόρου των κερδών των επιχειρήσεων,
που ιδιαίτερα σήµερα αφορά µόνο τους µεγάλους και όχι τους
µικροµεσαίους. Ποιοι εµφανίζουν, άλλωστε, κέρδη αυτήν την περίοδο; Μόνο οι εταιρείες του µεγάλου µεγέθους που κατόρθωσαν να µείνουν όρθιες και αφορούν βασικούς κλάδους της
ελληνικής οικονοµίας.
Ακόµη και στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής είναι σε αντίθετη
κατεύθυνση οι νέες φορολογικές πολιτικές που προωθούνται µε
τη θέσπιση υψηλού ελάχιστου φορολογικού συντελεστή για τις
µεγάλες επιχειρήσεις.
Ανάλογες συζητήσεις γίνονται και σε όλη την Ευρώπη για το
άµεσο µέλλον µε στόχο την άντληση νέων πόρων για τις δηµόσιες επενδύσεις, την ενίσχυση των εθνικών συστηµάτων υγείας
και όλων όσων χτυπήθηκαν από την κρίση.
Με το χρέος, λοιπόν, της χώρας, κύριε Υπουργέ, να αγγίζει το
210% του ΑΕΠ και τα ελλείµµατα στα ύψη, η Κυβέρνηση οφείλει
να επιλέξει µε ποιους είναι και ποιους θα στηρίξει. Η Κυβέρνησή
σας έχει µόνιµη επιλογή τη στήριξη των µεγάλων και ισχυρών.
Ακόµη και αυτά που είναι αναγκαία -και το Κίνηµα Αλλαγής έχει
εδώ και καιρό προτείνει, όπως η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης- αφορούν και πάλι µόνο την περίοδο 2021-2022 και µένουν και πάλι έξω οι συνταξιούχοι και οι δηµόσιοι υπάλληλοι, οι
οποίοι βέβαια θα κληθούν και πάλι, όπως πάντα, από την Κυβέρνηση να καλύψουν την απώλεια στα έσοδα που θα δηµιουργηθεί
από τις πολιτικές της.
Οι περαιτέρω όµως µειώσεις φόρου εισοδήµατος στα νοµικά
πρόσωπα των ασφαλιστικών εισφορών χωρίς ρήτρα απασχόλησης και επενδύσεων είναι βέβαιο ότι δεν θα έχουν προστιθέµενη
αξία για την ελληνική οικονοµία και θα δηµιουργήσουν κενά στα
έσοδα του δηµοσίου και των ασφαλιστικών ταµείων. Ποιος θα
καλύψει, λοιπόν, τα κενά αυτά; Όπως πάντα οι µισθωτοί και οι
συνταξιούχοι που φορολογούνται µε συντελεστές υψηλότερους
από τους µερισµατούχους και πληρώνουν τους υψηλότερους έµµεσους φόρους στην Ευρώπη.
Για την τροπολογία 871 προβλέπονται εύλογες διατάξεις,
αλλά αξίζει να σηµειωθούν τα εξής.
Στο άρθρο 5 της τροπολογίας διευκολύνεται και ρυθµίζεται
κατά παρέκκλιση η µεταφορά ακινήτων από τους µετασχηµατισµούς που επέρχονται και από τις αποσχίσεις των τραπεζικών
ιδρυµάτων. Τη στιγµή που ο µικροϊδιοκτήτης για οποιαδήποτε δικαιοπραξία σχετική µε το ακίνητό του πρέπει να προσκοµίσει φορολογική ενηµερότητα, βεβαίωση περί µη αυθαιρεσιών, τις
δηλώσεις τακτοποιήσεων, τοπογραφικά, βεβαιώσεις περί µη
οφειλής ΤΑΠ και άλλα έγγραφα, οι νοµικές υπηρεσίες των τρα-
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πεζών θα εκδίδουν απλά πιστοποιητικά ΕΝΦΙΑ.
Και όλα αυτά για να έχουµε αυτήν τη συµπεριφορά από την
Ένωση των Ελληνικών Τραπεζών, όπως σηµειώθηκε στις προηγούµενες συνεδριάσεις της επιτροπής.
Ένα δεύτερο θέµα που χρήζει διευκρίνισης αφορά το άρθρο
9 της τροπολογίας το οποίο συνδυάζεται µε το άρθρο 3 περί κατάργησης του ανενεργού φόρου κατά την αιτιολογική έκθεση σε
πωλήσεις µετοχών εισηγµένων στο χρηµατιστήριο ή σε αλλοδαπά χρηµατιστήρια, που θεσµοθετήθηκε µε το άρθρο 21 του ν.
3697 στην έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και
προβλέπεται αύξηση των εσόδων µε την κατάργηση αυτή. Πρέπει να µας εξηγήσετε πώς µία κατάργηση, όπως αναφέρεται,
ανενεργού διάταξης, θα επιφέρει αύξηση εσόδων.
Κλείνω µε µία σύντοµη αναφορά στην τροπολογία για το κτηµατολόγιο που είναι θετική αν εφαρµοσθεί σωστά. Δεν ξέρω αν
χρειάζεται κανείς διδακτορικό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για
να προσπαθήσει να καταλάβει τελικά ποιο Υπουργείο είναι αρµόδιο για το Κτηµατολόγιο και το λέω αυτό γιατί µέχρι πρόσφατα
την αρµοδιότητα την είχε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στον τελευταίο ανασχηµατισµό θεσπίσατε θέση αρµόδιου
Υφυπουργού στο γραφείο ψηφιακής διακυβέρνησης που καταθέτει και τη συγκεκριµένη τροπολογία, µόνο που αυτός στο
τέλος –ο κ. Σκυλακάκης- υπογράφει όχι ως Υπουργός Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, αλλά υπογράφει ως Υπουργός Επικρατείας. Δεν
ξέρω αν τελικά αυτοί οι τρόποι νοµοθέτησης χρειάζονται διδακτορικά, που κατά τον κ. Πατέλη µάλλον δηµιουργούν και συµπεριφορές χαλαρές στους ανθρώπους που τις αποκτούν.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Μπούρας): Και εµείς ευχαριστούµε
τον κ. Αρβανιτίδη.
Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Μανώλης Συντυχάκης.
Κύριε Συντυχάκη, έχετε τον λόγο.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, καληµέρα και χρόνια πολλά.
Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε µου να αναφερθώ στις τραγικές
στιγµές που περνάει ο δοκιµαζόµενος παλαιστινιακός λαός αυτές τις ηµέρες.
Τούτες τις ώρες δολοφονούν τον λαό της Παλαιστίνης. Εβδοµήντα νεκροί, τριακόσιοι τριάντα πέντε τραυµατίες. Πρόκειται
για ένα νέο έγκληµα από το κράτος - δολοφόνο του Ισραήλ, µε
τις πλάτες των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ελληνικής Κυβέρνησης.
Το ΚΚΕ στέκεται πάντα και τώρα αλληλέγγυο στον ηρωικό λαό
της Παλαιστίνης. Καταγγέλλουµε τη στάση της Κυβέρνησης η
οποία συνεχίζει αυτήν την επικίνδυνη πολιτική που ακολούθησαν
όλες οι κυβερνήσεις διαδοχικά, µε τελευταία αυτήν του ΣΥΡΙΖΑ
για αναβάθµιση της συνεργασίας µε το Ισραήλ στο πλαίσιο των
αµερικανατοϊκών σχεδιασµών στην περιοχή µε συνεχείς ασκήσεις και συνεκπαιδεύσεις µε τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάµεις. Σε
µία µάλιστα ντροπιαστική ανακοίνωση που εξέδωσε το ελληνικό
Υπουργείο Εξωτερικών για τις εξελίξεις, που θα τη ζήλευε και
το State Department, όχι µόνο δεν βρήκε να πει ούτε λέξη για τις
φονικές αεροπορικές επιδροµές του Ισραήλ που έχουν προκαλέσει αυτούς τους δεκάδες νεκρούς Παλαιστίνιους, αλλά αντιθέτως µιλάει ανοικτά και ξεδιάντροπα για το δικαίωµα του
Ισραήλ στην αυτοάµυνα. Ο δε ΣΥΡΙΖΑ ούτε κουβέντα για τον
ρόλο του ΝΑΤΟ, των Ηνωµένων Πολιτειών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ωσάν να είναι αθώες περιστερές. Τι κάνει, όµως; Παραπέµπει αυτό το νέο έγκληµα απλά σε µία πολιτική κάποιου ακροδεξιού, του Νετανιάχου, µε τον οποίο µάλιστα και ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε µπίζνες όταν ήταν στην κυβέρνηση πριν από µερικά
χρόνια.
Τόσο, λοιπόν, η Νέα Δηµοκρατία όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ πριν, ακολουθούν µια πολιτική αναβάθµισης των σχέσεων µε το κράτος δολοφόνο για ποιον; Για τα συµφέροντα των Αµερικανών, του
ΝΑΤΟ, της αστικής τάξης. Πλήρης αδιαφορία στο αίτηµα για
άµεση αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους.
Καλούµε, λοιπόν, την Κυβέρνηση να σταµατήσει τώρα αυτή η
επικίνδυνη πολιτική αναβάθµισης της στρατιωτικής συνεργασίας
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µε το Ισραήλ, που δίνει άλλοθι στα εγκλήµατα εις βάρος ενός
ολόκληρου λαού που διεκδικεί το στοιχειώδες δικαίωµα απέναντι
στην επικίνδυνη πολιτική του Ισραήλ για προσάρτηση των παλαιστινιακών εδαφών στη Δυτική Όχθη και για τη συνέχιση της κατοχής στα παλαιστινιακά εδάφη.
Πάντα ο ελληνικός λαός έτρεφε και τρέφει διαχρονικά αισθήµατα φιλίας και αλληλεγγύης προς τον παλαιστινιακό λαό, γι’
αυτό πρέπει να προχωρήσει άµεσα η αναγνώριση αυτού του κράτους από τη χώρα µας αξιοποιώντας την οµόφωνη απόφαση της
Βουλής το 2015 και καλούµε τον λαό, την νεολαία, να πάρει µαζικά µέρος στα ιµπεριαλιστικά συλλαλητήρια που οργανώνονται
αυτές τις ηµέρες στην Αθήνα, σε ολόκληρη τη χώρα, προκειµένου να τερµατιστούν αυτές οι δολοφονικές επιθέσεις και η στήριξη που παρέχει η Κυβέρνηση και τα άλλα κόµµατα στους
διεθνείς ιµπεριαλιστικούς οργανισµούς. Το κάνουν και εντός της
χώρας, δεν το κάνουν µόνο έξω, δηλαδή στηρίζουν την εγχώρια
αστική τάξη για τα συµφέροντα του κεφαλαίου σε βάρος της
συντριπτικής πλειοψηφίας του λαού µας. Από τη µια η θωράκιση
του τραπεζικού συστήµατος, του χρηµατοπιστωτικού κεφαλαίου
από κλυδωνισµούς σε συνθήκες κρίσης, αλλά και νέες ανακεφαλαιοποιήσεις ως συνέχεια των τριών προηγούµενων ανακεφαλαιοποιήσεων, συνολικά 44 δισεκατοµµύρια, που άρπαξαν όλες οι
κυβερνήσεις από τον ιδρώτα, τους µισθούς, τις συντάξεις και τα
δικαιώµατα των λαών της Ευρώπης, των εργαζοµένων και απλόχερα τα έδωσαν στους τραπεζίτες. Το παρόν σχέδιο νόµου έρχεται να ρυθµίσει, τέτοια ζητήµατα µε πρόσχηµα τη διασφάλιση
τάχα των καταθέσεων.
Μήπως σας έπιασε ο πόνος να διασφαλίσετε τις καταθέσεις
των εργαζοµένων; Και ποιες καταθέσεις; Αυτές που έκαναν
φτερά στο εξωτερικό µε νόµιµους ή παράνοµους τρόπους;
Αυτές που σήµερα δεν υπάρχουν, τις λαϊκές δηλαδή αποταµιεύσεις; Όχι βέβαια.
Σκοπός της οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συζητάµε
σήµερα δεν είναι η προστασία των λαϊκών νοικοκυριών, αλλά η
επιβολή οµοιόµορφων κανόνων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης
αναφορικά µε τον ανταγωνισµό των τραπεζών και κυρίως την
οµαλή λειτουργία της ενιαίας καπιταλιστικής αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο στόχος εποµένως είναι τα συµφέροντα του
τραπεζικού κεφαλαίου και όχι η προστασία των λαϊκών αποταµιεύσεων.
Τα βασικά σηµεία του σχεδίου νόµου αναφορικά µε τη λειτουργία διαφόρων επιχειρήσεων του χρηµατοπιστωτικού τοµέα
και την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών προβλέπουν ένα περίπλοκο πλέγµα τεχνικών διατάξεων, για τις οποίες δεν νοµίζω
τουλάχιστον εµείς να µπούµε σε αυτήν τη διαδικασία συζήτησης.
Εµείς αναδεικνύουµε την πολιτική ουσία των βασικών επιδιώξεων
αυτών των διατάξεων και την ενσωµάτωση των σχετικών ευρωπαϊκών οδηγιών στην ελληνική νοµοθεσία.
Από τη µία, λοιπόν, έχουµε τη στήριξη των τραπεζών, νέα ισχυρά όπλα στην εργοδοσία για να τσακίσει τους εργαζόµενους
στο όνοµα της ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας και της κερδοφορίας επιχειρηµατικών οµίλων και µάλιστα µε την επίκληση
των καλών ευρωπαϊκών πρακτικών για λογαριασµό των ενεργειακών κολοσσών, του κλάδου των µεταφορών, των µεγαλοξενοδόχων και από την άλλη δεκάωρη δουλειά µε το πιστόλι στον
κρόταφο των εργαζοµένων µε τις ατοµικές συµβάσεις, αύξηση
των υπερωριών, επέκταση και µονιµοποίηση της τηλεργασίας,
κατάργηση σε ακόµα περισσότερους κλάδους της κυριακάτικης
αργίας µέχρι και κατάργηση του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας, χτύπηµα παραπέρα της απεργίας, σε διωγµό η συνδικαλιστική δράση.
Αυτές οι κατάπτυστες διατάξεις του νοµοσχεδίου της ντροπής
που παρουσίασε χθες ο Υπουργός Εργασίας είναι ακόµη χειρότερες από όσες είχε διαρρεύσει η Κυβέρνηση το προηγούµενο
διάστηµα. Η Κυβέρνηση στην κυριολεξία έχει κηρύξει τον πόλεµο
στην εργατική τάξη. Αυτή η πρόκληση δεν θα µείνει αναπάντητη.
Η πρώτη απάντηση είναι σήµερα στις 19.00’ το βράδυ στα Προπύλαια και σε όλη τη χώρα. Μια ιστορική κατάκτηση της εργατικής τάξης για οχτώ ώρες δουλειά, οχτώ ώρες ανάπαυση, οχτώ
ώρες ελεύθερο χρόνο καταργείται. Μας επιστρέφετε εκατόν ένα
χρόνια πίσω, στο 1920, όταν πρωτοκαθιερώθηκε το οχτάωρο στη
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χώρα µας και εκατό τριάντα πέντε χρόνια πίσω, όταν την 1η Μάη
του 1886 οι εργάτες του Σικάγου ξεσηκώθηκαν διεκδικώντας την
οχτάωρη εργασία και καλύτερες συνθήκες δουλειάς. Απέναντι
λοιπόν σε αυτόν τον πόλεµο δεν πρέπει να υπάρξει δεύτερη
σκέψη για τους εργαζόµενους. Αυτό το τερατούργηµα πρέπει να
ανατραπεί. Να καταργηθούν όλοι οι αντεργατικοί νόµοι και να
διεκδικήσουν πραγµατικά σύγχρονα δικαιώµατα, σταθερό ηµερήσιο χρόνο εργασίας, εφτάωρο, πενθήµερο, τριανταπεντάωρο.
Την ευθύνη για όλη αυτή την εξέλιξη την αναλαµβάνουν όλα
τα αστικά κόµµατα –ο καθένας αναλαµβάνει το µερίδιο της ευθύνης του-, η Νέα Δηµοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, το Κίνηµα Αλλαγής –
ΠΑΣΟΚ, που ξήλωναν το πουλόβερ των εργασιακών κατακτήσεων από τις αρχές της δεκαετίας του ‘90. Η επίκληση από τη
µεριά του Υπουργού των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
όσων υπέγραψαν οι κυβερνήσεις Νέας Δηµοκρατίας, ΠΑΣΟΚ,
ΣΥΡΙΖΑ τα προηγούµενα χρόνια δεν αθωώνει ούτε αλλάζει τον
βαθιά αντεργατικό χαρακτήρα των µέτρων που παίρνονται.
Απόδειξη αυτής της κοινής στρατηγικής σύµπλευσης των κοµµάτων σας είναι η στήριξη του παρόντος σχεδίου νόµου, που
αφορά τα νέα όπλα διάσωσης των τραπεζών σκάβοντας τον
λάκκο των εργαζοµένων οι οποίοι και πάλι θα κληθούν να πληρώσουν την κρίση των καπιταλιστών µέσα από νέες ανακεφαλαιοποιήσεις, νέα προνόµια, νέα κίνητρα, µε πακτωλό δισεκατοµµυρίων. Ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως και το Κίνηµα Αλλαγής, το ΜέΡΑ25, η
Ελληνική Λύση κάνουν κάλπικη αντιπολίτευση και όσο πιο πολύ
τσακώνονται, τόσο µεγαλύτερη σύγκλιση αποδεικνύεται ότι
έχουν. Δεν αµφισβητούν την ταξική - αντιλαϊκή κατεύθυνση των
µέτρων για τη στήριξη του κεφαλαίου. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο
ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά από τον λαό ένα διαρκές µορατόριουµ και µια
αποδοχή της πολιτικής που θέτει σε κίνδυνο την ίδια του τη ζωή.
Αρκεί να δει κάποιος ότι τα κόµµατα αυτά ψηφίζουν ένα πολύ µεγάλο µέρος των κυβερνητικών νοµοσχεδίων. Επιχειρεί µάλιστα
ο ΣΥΡΙΖΑ µε αφορµή τα δισεκατοµµύρια του Ταµείου Ανάκαµψης
να καλλιεργήσει κάλπικες, ψεύτικες προσδοκίες ότι τα κονδύλια
που πληρώνουν οι λαοί και πηγαίνουν συστηµένα στους επιχειρηµατικούς οµίλους, θα µπορούσαν, λέει, να αξιοποιηθούν και
προς όφελος του λαού. Δεν υπάρχει µεγαλύτερο ψέµα και µεγαλύτερη απάτη.
Με λίγα λόγια πάτε όλοι χέρι χέρι µε την Ένωση Τραπεζών, η
οποία χαιρετίζει το σχέδιο νόµου, διότι θωρακίζει ακόµα περισσότερο το τραπεζικό σύστηµα που αποβλέπει στην ενίσχυση των
πιστωτικών ιδρυµάτων να απορροφούν ζηµιές, καθώς και ανάγκες ανακεφαλαιοποίησης σε περιόδους κρίσεων. Αυτά λέει η
Ένωση Τραπεζών στο υπόµνηµα το οποίο έστειλε. Στο ίδιο πνεύµα η Τράπεζα της Ελλάδος, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας. Αυτούς πρωτίστως εξυπηρετεί. Είναι γέφυρα στις διευκολύνσεις που παρέχει το αστικό
κράτος στο κεφάλαιο.
Όσο αλήθεια, λοιπόν, είναι αυτό που λέει το ΚΚΕ ότι οι τράπεζες υπάρχουν για να εξυπηρετούν την καπιταλιστική οικονοµία
για λογαριασµό του κεφαλαίου και αυτή είναι η όλη έννοια της
ευρωπαϊκής τραπεζικής ένωσης και της ένωσης των ευρωπαϊκών
κεφαλαιαγορών, άλλο τόσο αλήθεια είναι ότι η καπιταλιστική
ανάπτυξη προϋποθέτει ισχυρό τραπεζικό σύστηµα, χωρίς το
οποίο είναι αδύνατο να υπάρχουν οι µεγάλες επενδύσεις. Αυτός
είναι άλλωστε ο λόγος για τον οποίο τόσο οι προηγούµενες κυβερνήσεις, όσο και η σηµερινή πήραν όλα τα µέτρα για την ανάταξη των τραπεζικών οµίλων είτε µε τα λεγόµενα προγράµµατα
ανακεφαλαιοποίησης είτε µε νόµους για τους πλειστηριασµούς,
τις κατασχέσεις, που όλα αυτά µαζί σφίγγουν τη θηλιά σε συνθήκες µιας αναιµικής ανάπτυξης που πέρασε, αλλά και σε συνθήκες τέτοιες σαν αυτές που ζούµε σήµερα. Ανεξάρτητα, λοιπόν,
από το αν η κότα έκανε το αυγό ή το αντίστροφο, οι εργαζόµενοι
και τα λαϊκά στρώµατα είναι αυτοί που συνεχίζουν να πληρώνουν
µε θυσίες δίχως τέλος την ενίσχυση των τραπεζών, την καπιταλιστική ανάπτυξη, όπως πλήρωσαν και στη διάρκεια της κρίσης.
Το ΚΚΕ έχει αντιταχθεί σε αυτές τις ληστρικές εξυγιάνσεις και
επαναλαµβάνουµε ότι αυτό που προέχει είναι πρώτα απ’ όλα οι
µικροκαταθέτες, µετά το δηµόσιο και µετά όλοι οι υπόλοιποι.
Η Τράπεζα Πειραιώς αποτελεί το πιο χαρακτηριστικό παράδειγµα αυτών των αναδιαρθρώσεων. Οι εξελίξεις αυτής της πε-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ριόδου αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγµα για τον λεγόµενο
ανασχηµατισµό του τραπεζικού συστήµατος. Ήδη τρέχει πρόγραµµα κλεισίµατος δεκάδων καταστηµάτων σε όλη τη χώρα µε
ό,τι σηµαίνει αυτό για την εξυπηρέτηση του κόσµου, µε εκατοντάδες τραπεζοϋπαλλήλους είτε να βρίσκονται σε αργία είτε να
δέχονται εκβιαστικές πιέσεις να υπογράψουν οικειοθελείς αποχωρήσεις. Δηλαδή µε λίγα λόγια εσείς τα δίνετε όλα για όλα:
ανακεφαλαιοποιήσεις, αύξηση µετοχικού κεφαλαίου από ιδιώτες
επενδυτές και το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, το
πρόγραµµα «ΗΡΑΚΛΗΣ», το «ΓΕΦΥΡΑ 1», το «ΓΕΦΥΡΑ 2», ο Πτωχευτικός Κώδικας. Όλα αυτά µαζί στηρίζουν τις τράπεζες µε κρατικό χρήµα, µε δηµόσιο χρήµα. Από αυτήν την άποψη τοποθετούµαστε αρνητικά στην υπουργική τροπολογία του άρθρου 6 για
το πρόγραµµα «ΓΕΦΥΡΑ 2» για τα επιχειρηµατικά δάνεια. Εξυπηρετεί τις τράπεζες και τη ρευστότητά τους, για να µην έχουν
νέα κόκκινα δάνεια και ταυτόχρονα µετατρέπονται σε όµηροι των
τραπεζών οι δανειολήπτες.
Πραγµατική ανάσα για τους χρεωµένους αυτοαπασχολούµενους και µικρούς επαγγελµατίες θα µπορούσε να δώσει η πρόταση του ΚΚΕ, αν την αποδεχόσασταν -φυσικά δεν υπάρχει τέτοιου είδους αυταπάτη-, µε κούρεµα τόκων, επιτοκίων, πανωτοκίων, αλλά και του 30% της οφειλής την οποία έχουν για όσους
έχουν εισόδηµα µέχρι 12.000 ευρώ.
Οι ισχυρισµοί, λοιπόν, ότι υπάρχει λύση που εξυπηρετεί ταυτόχρονα τράπεζες και λαό προφανώς είναι αστείοι. Οι απαντήσεις είναι δύο, δεν είναι µία. Η µια λέει να πληρώσει ο λαός και η
άλλη να πληρώσει το κεφάλαιο.
Είναι τουλάχιστον πρόκληση να µιλάει κάποιος στις µέρες µας
για πρόβληµα χρηµατοδότησης της πραγµατικής οικονοµίας,
όταν όλα τα µέτρα σήµερα και πριν, µε τον ΣΥΡΙΖΑ, έχουν ως
κύριο στόχο την αφαίµαξη του λαϊκού εισοδήµατος, µε την ανεργία, τα συνεχόµενα οικονοµικά - φορολογικά κίνητρα στους επιχειρηµατικούς οµίλους, µε την κατεύθυνση πακτωλού δισεκατοµµυρίων ευρώ από το Ταµείο Ανάκαµψης για επενδυτικές δραστηριότητες στην «πράσινη» οικονοµία, στον ψηφιακό µετασχηµατισµό και αλλού.
Μόνο ως κοροϊδία και εξαπάτηση µπορεί να ακούγεται στα
αυτιά των χιλιάδων βιοπαλαιστών ΕΒΕ, που δουλεύουν για να ζήσουν, η αντιπαράθεση µεταξύ Νέας Δηµοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ για
το ποιος στοχοποιεί τη µεσαία τάξη και ποιος αποκαθιστά τις αδικίες σε βάρος της ανθρώπινες ως εκ τούτου θα καταψηφίσουµε
εκείνα τα άρθρα σε βάρος της. Μόνο σαν πρόκληση!
Ως εκ τούτο, θα καταψηφίσουµε εκείνα τα τρία πρώτα άρθρα
της υπουργικής τροπολογίας που αφορούν στην υλοποίηση µέτρων που είχε ανακοινώσει η Κυβέρνηση στο τέλος Απρίλη, τα
οποία είχε διαφηµίσει ως µέτρα που ανακουφίζουν τη µεσαία
τάξη και βοηθούν στην επανεκκίνηση της οικονοµίας. Ελάχιστα
αφορούν στους αυτοαπασχολούµενους και τις πολύ µικρές επιχειρήσεις και είναι ως επί το πλείστον προσωρινά. Την ίδια ώρα
κατά βάση ωφελούν µεγαλοεπιχειρηµατίες, για τους οποίους µάλιστα παρέχεται νέα, µόνιµη µείωση της φορολογίας.
Η Κυβέρνηση, ενώ έχει τεράστιες ευθύνες για τα αδιέξοδα που
έχει δηµιουργήσει µε την πολιτική της σε αυτοαπασχολούµενους
και µικροεπαγγελµατίες, αρνείται ακόµα και σήµερα να πάρει µια
σειρά µέτρα τα οποία περιλαµβάνονται στην πρόταση του ΚΚΕ
και που θα µπορούσαν να είχαν δώσει µια πραγµατική, ουσιαστική ανακούφιση, όπως η κατάργηση του τέλους επιτηδεύµατος, η επαναφορά του αφορολόγητου ορίου, η γενναία διαγραφή
χρεών και η οριστική κατάργηση της προκαταβολής φόρου.
Είναι και αυτή άλλη µια απόδειξη ότι ο δρόµος της επανεκκίνησης είναι στρωµένος µε παχυλές επιδοτήσεις και νέα προνόµια
για τη διευκόλυνση των επενδύσεων για τους επιχειρηµατικούς
οµίλους και ξεζούµισµα, µε νέα και παλιά βάρη των εργαζοµένων, των αυτοαπασχολούµενων, του λαού γενικότερα.
Οι εργαζόµενοι, λοιπόν -και να κλείσω µε αυτό, κύριε Πρόεδρεδεν έχουν άλλο δρόµο. Δεν πρέπει να παρασυρθούν από λύσεις
που τους εγκλωβίζουν στο στρατόπεδο του εχθρού. Δεν έχουν
τίποτα να κερδίσουν από καµµιά διαχειριστική εκδοχή που µεταφέρει τα βάρη σε αυτούς.
Σε τελική ανάλυση, δεν τους ενδιαφέρει η διάσωση των τραπεζών, αλλά η διάσωση της ζωής τους, του βιού τους, της περι-
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ουσίας τους, που έφτυσαν αίµα για να την αποκτήσουν και τώρα
βλέπουν να τη χάνουν.
Η µόνη λύση, λοιπόν, είναι να πληρώσουν τα βάρη της κρίσης
οι τράπεζες, το µεγάλο κεφάλαιο και το κράτος τους και ταυτόχρονα, µεταφορά των φορολογικών βαρών στο ίδιο το κεφάλαιο,
το µοναδικό κερδισµένο από την κρίση και την ανάπτυξη.
Σε αυτόν τον δρόµο, λοιπόν, καλεί τους εργαζόµενους το ΚΚΕ,
να παλέψουν για να υλοποιηθούν τα άµεσα µέτρα ανακούφισης
των λαϊκών υπερχρεωµένων νοικοκυριών. Ο αγώνας ενάντια
στους πλειστηριασµούς, όπως και ενάντια στο επικείµενο νοµοσχέδιο για την κατάργηση του οκτάωρου, την κατάργηση των
συλλογικών συµβάσεων, της κοινωνικής ασφάλισης και ενάντια
σε όλα τα λαϊκά προβλήµατα, πρέπει να σηµαδέψει τον πραγµατικό αντίπαλο και εδώ δεν πρέπει να υπάρξει καµµία, µα καµµία
υποχώρηση. Δεν πρέπει να υπάρξει καµµία νέα θυσία των κοινωνικών αναγκών για να αυξήσουν τα κέρδη τους αυτοί.
Ο αγώνας πρέπει και µπορεί να φέρει µαχητικά στο προσκήνιο
να απαιτηθούν να ικανοποιηθούν βασικές ανάγκες του λαού,
όπως το δικαίωµα για σύγχρονη και ασφαλή κατοικία και οι δυνάµεις του ΚΚΕ θα µπουν µπροστά και θα οργανώνουν καθηµερινά αυτόν τον αγώνα.
Καλούµε, λοιπόν, τον λαό µαζικά, αποφασιστικά και οργανωµένα να µην αφήσει κανένα σπίτι σε χέρια τραπεζίτη, να αντιπαλέψει όλα τα αναπτυξιακά σχέδια του κεφαλαίου, να δυναµώσει
το κίνηµά του, το ταξικό κίνηµα και να ενισχύσει παντού το ΚΚΕ.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και εµείς ευχαριστούµε τον κ. Συντυχάκη.
Καλώ στο Βήµα τον ειδικό αγορητή από την Ελληνική Λύση,
τον κ. Βασίλειο Βιλιάρδο.
Ορίστε, κύριε Βιλιάρδο, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, θα θέλαµε να εκφράσουµε τα συλλυπητήριά µας
για τον πρόωρο θάνατο του Θεόδωρου Κατσανέβα στην οικογένειά του, για πολλά χρόνια Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Πιστεύαµε πως
θα το έκανε το κόµµα του, αλλά φαίνεται πως οι άνθρωποι ξεχνούν γρήγορα. Δυστυχώς, αδιαφορούν!
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην πρώτη επιτροπή αναφέραµε πως το σηµερινό σχέδιο νόµου έχει εκατόν δέκα άρθρα και
διακόσιες σελίδες που αφορούν σηµαντικά θέµατα σε σχέση µε
τη λειτουργία του χρηµατοπιστωτικού µας συστήµατος. Το λύσαµε πως ενδεχοµένως κατατέθηκε, επειδή συζητείται η δέκατη
αξιολόγηση, στην οποία θα υπάρχει µεταξύ άλλων αναφορά στο
θέµα της βιωσιµότητας του δηµοσίου χρέους µας.
Η απορία µας, πάντως, είναι πώς θα στοιχειοθετηθεί η βιωσιµότητα του χρέους, αφού έχει υπερβεί τόσο σε απόλυτα όσο και
σε σχετικά µε το ΑΕΠ µεγέθη τα επίπεδα του 2009, επίσης τις
προβλέψεις του PSI µε το ΑΕΠ µας να µειώνεται συνεχώς από
σχεδόν 240 δισεκατοµµύρια στο παρελθόν στα 165 δισεκατοµµύρια ευρώ βέβαια το 2020. Με την επίκληση των χαµηλών επιτοκίων που µας εξασφαλίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, µε
αντάλλαγµα την πιστή εφαρµογή των µέτρων που µας επιβάλλει,
τα οποία στην ουσία τους είναι µνηµόνια; Με την επιµήκυνση των
95 δισεκατοµµυρίων για µετά το 2032, µε αντάλλαγµα την παράδοση του ονόµατος της Μακεδονίας; Με άλλου είδους υποσχέσεις και ανταλλάγµατα που ενδεχοµένως δεν γνωρίζουµε ούτε
µας έχει ενηµερώσει η Κυβέρνηση;
Λαµβάνεται, αλήθεια, υπ’ όψιν τυχόν άνοδος των επιτοκίων, πιθανότατα όταν τελειώσει η πανδηµία; Όλοι γνωρίζουµε πως η
πολιτική των µηδενικών επιτοκίων, όπως επίσης της συνεχούς
παροχής ρευστότητας, είναι αδύνατο να διατηρηθεί επ’ αόριστον, χωρίς να δηµιουργηθούν ακόµη µεγαλύτερες στρεβλώσεις
στην οικονοµία από τις ήδη υπάρχουσες, που είναι ήδη τεράστιες.
Υπενθυµίζουµε εδώ πως το 2011, ο κ. Βενιζέλος του ΠΑΣΟΚ
είχε προβλέψει πως το χρέος θα ήταν βιώσιµο το 2020, στο
120%, λόγω του PSI. Εκτός αυτού, το ΔΝΤ έγραφε το 2011 στην
πέµπτη αξιολόγηση του πρώτου µνηµονίου ότι µε το PSI και µε
τις ιδιωτικοποιήσεις -µε το ξεπούληµα, δηλαδή- θα µειωνόταν
κάτω του 120%.
Εν τούτοις, παρά το PSI, παρά τα µνηµόνια, τα ξεπουλήµατα,
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τη φτωχοποποίηση των Ελλήνων κ.ο.κ., το καθαρό δηµόσιο
χρέος µας έχει υπερβεί το 205%. Το κράτος έχει δάνεια ύψους
374 δισεκατοµµυρίων στις 31 Δεκεµβρίου 2020, σύµφωνα µε τον
ΟΔΔΗΧ -σήµερα περισσότερα- όπως θα καταθέσουµε στα πρακτικά ή στο 227% του ΑΕΠ και το εξωτερικό µας χρέος πλησιάζει
τα 500 δισεκατοµµύρια ευρώ, όπως επίσης θα καταθέσουµε στα
Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Βιλιάρδος καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Παράλληλα, το κόκκινο ιδιωτικό µας χρέος έχει υπερβεί τα 240
δισεκατοµµύρια από σχεδόν αµελητέο πριν, ενώ είχε καταστραφεί εντελώς ο παραγωγικός ιστός της χώρας µας.
Εύλογα, λοιπόν, δεν αναρωτιόµαστε πόσο λογικό είναι να
ακούµε ακόµη τις προβλέψεις των ειδικών, τις συστάσεις για µεταρρυθµίσεις -σε εισαγωγικά, βέβαια- και τις υποσχέσεις των κυβερνήσεων;
Αν απαντούσε κανείς εδώ πως το πρόγραµµα Ελλάδα 2020
του Ταµείου Ανασυγκρότησης θα αναπληρώσει τις απώλειες της
οικονοµίας µας, πρώτον, από τα µνηµόνια και δεύτερον, από τη
διαχείριση της πανδηµίας, θα µας θεωρούσε προφανώς ανόητους, αφού µε τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις θα στηρίζει την οικονοµία κατά 1,4% το ΑΕΠ ετήσια, σύµφωνα βέβαια µε αναφορά
της Τράπεζας της Ελλάδος.
Το ΔΝΤ προβλέπει κατά µέσον όρο 1,4% µακροπρόθεσµη αύξηση του ΑΕΠ, οπότε χαµηλότερη από το µέσο επιτόκιο του χρέους µας, που είναι σήµερα στο 1,72%, όπως θα καταθέσουµε στα
Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Βιλιάρδος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Εποµένως, είναι αδύνατο να µειωθεί το χρέος, ακόµη και αν
έχουµε πρωτογενή πλεονάσµατα, οπότε εύλογα το θεωρούµε µη
βιώσιµο, προτείνοντας µια συζήτηση επ’ αυτού όσο έχουµε
ακόµη χρόνο. Εκτός, βέβαια, εάν διεκδικήσουµε και πετύχουµε
τη διαγραφή ή το πάγωµα στο διηνεκές των χρεών της πανδηµίας, όπως έχει απαιτήσει ήδη η Ιταλία.
Συνεχίζοντας µε τα περιεχόµενα του νοµοσχεδίου, είναι τα
εξής:
Το Πρώτο Μέρος, µε τα άρθρα 1 έως 51, αφορά την ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία της ευρωπαϊκής οδηγίας 2019/
878, ενώ συµπληρώνεται το υφιστάµενο νοµοθετικό πλαίσιο του
ν.4261/2014. Εν προκειµένω, διαπιστώνεται ο επιµερισµός της
δικαιοδοσίας µεταξύ της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αν και οι µητρικές εταιρείες συµµετοχών
µε χρηµατοδοτικές θυγατρικές υπόκεινται στην εποπτεία της
Τράπεζας της Ελλάδος.
Όσον αφορά τα κυριότερα µέρη του, εν πρώτοις είναι η επιβολή της υποχρέωσης στα υποκαταστήµατα των πιστωτικών
ιδρυµάτων µε έδρα σε τρίτη χώρα και µε άδεια λειτουργίας στην
Ελλάδα να υποβάλλουν ετήσια έκθεση στην Τράπεζα της Ελλάδος µε πληροφορίες σχετικά µε τη λειτουργία του υποκαταστήµατος. Εκτός αυτού, περιγράφονται οι εποπτικές εξουσίες από
την Τράπεζα της Ελλάδος ή από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
κατά την εξέταση και αξιολόγηση του κινδύνου επιτοκίου.
Επίσης, καθορίζονται και τα επίπεδα κεφαλαίων ασφαλείας και
οι περιπτώσεις κατά τις οποίες η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επιβάλλουν στα πιστωτικά ιδρύµατα πρόσθετη απαίτηση ιδίων κεφαλαίων, κάτι που είναι εξαιρετικά
σηµαντικό.
Τέλος, αναφέρονται κάποια άλλα λειτουργικά θέµατα, όπως
είναι η πολιτική αποδοχών, το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης,
το επαγγελµατικό απόρρητο και η ανταλλαγή πληροφοριών.
Το Δεύτερο Μέρος τώρα αφορά την ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία της ευρωπαϊκής οδηγίας 2019/879 για την ικανότητα απορρόφησης των ζηµιών ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων και των επιχειρήσεων επενδύσεων.
Όσον αφορά τα σηµαντικότερα µέρη του, τονίζοντας πως το
ελληνικό τραπεζικό σύστηµα δεν έχει καµµία σχέση µε το ευρω-
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παϊκό αφού βρίσκεται σε τρισχειρότερη θέση, τουλάχιστον όσον
αφορά τα κόκκινα δάνεια, καθορίζονται οι προϋποθέσεις εξυγίανσης χρηµατοοικονοµικών ιδρυµάτων και εταιρειών συµµετοχών, ο τρόπος κατάρτισης του σχεδίου εξυγίανσης και η αρχή
εξυγίανσης, η οποία είναι ξανά η Τράπεζα της Ελλάδος, σύµφωνα µε το άρθρο 2 του ν.4335/2015.
Τέλος, κάτι πάρα πολύ σηµαντικό, επεκτείνεται η δυνατότητα
της αρχής εξυγίανσης να αναστέλλει την πληρωµή υποχρεώσεων, συµπεριλαµβανοµένων και των επιλέξιµων καταθέσεων
όπου πρόκειται για το ονοµαζόµενο bail-in, δηλαδή για τη διάσωση των τραπεζών από τους µετόχους, τους οµολογιούχους
και τους καταθέτες. Στην περίπτωση αυτή µπορεί να περιορίζεται
το ποσόν των καταθέσεων που είναι προσβάσιµο σε ηµερήσια
βάση, κάτι που σηµαίνει έλεγχος αναλήψεων και κεφαλαίων,
όπως το 2015, για τυχόν αποφυγή bank runs.
Τέλος, το Τρίτο Μέρος αποτελείται από µία σειρά διατάξεων,
όπως είναι η σειρά κατάταξης των επιµέρους απαιτήσεων κατά
την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυµάτων και των επιχειρήσεων επενδύσεων. Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα και σε
εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις να
αναλάβουν το ρόλο του εκπροσώπου των οµολογιούχων, κάτι
που λογικά αφορά τις τροποποιήσεις του προγράµµατος «ΗΡΑΚΛΗΣ».
Στη δεύτερη επιτροπή τώρα αναφέραµε πως µε δεδοµένο τον
κίνδυνο να κληθούν ξανά να πληρώσουν οι φορολογούµενοι, δεν
είναι δυνατόν να δοθεί η αρµοδιότητα επίβλεψης και εξυγίανσης
στην Τράπεζα της Ελλάδος, το 91% περίπου των µετοχών της
οποίας γνωρίζουµε ότι ανήκει σε ξένους και µόνο 9% ανήκει στο
δηµόσιο, πόσω µάλλον όταν δεν κατάφερε τόσες φορές στο παρελθόν να προστατέψει τις τράπεζες όπως όφειλε, ειδικά την περίοδο του 2015.
Τονίσαµε πως εµείς, επειδή δεν θέλουµε να είµαστε συνένοχοι
σε ό,τι συµβεί, δεν πρόκειται να υπερψηφίσουµε το νοµοσχέδιο,
εκτός εάν υιοθετούνταν ασφαλιστικές δικλείδες για το bail-in και
για τα capital controls, για την ασφάλεια των καταθέσεων και των
αναλήψεων δηλαδή, καθώς επίσης εάν εξασφαλιζόταν η αποπληρωµή του αναβαλλόµενου φόρου.
Επιπλέον, η µη τοποθέτηση χρηµάτων στο Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας για ενδεχόµενες ανακεφαλαιοποιήσεις, αλλά απευθείας στις τράπεζες, για να έχει έτσι τον έλεγχο
το δηµόσιο. Καθώς, επίσης, η κυριότητα του κράτους στα σπίτια
των πλειστηριασµών και του προγράµµατος «ΗΡΑΚΛΗΣ», παρατηρητές του δηµοσίου στις επιτροπές εξυγίανσης κ.λπ..
Οφείλουµε να σηµειώσουµε εδώ πως από τον Μάρτιο του
2020 έως τον Μάρτιο του 2021 η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
έχει αγοράσει ελληνικά οµόλογα 22 δισεκατοµµυρίων ευρώ για
να διατηρήσει χαµηλά τα επιτόκια, όταν η Ελλάδα δανείστηκε
15,5 δισεκατοµµύρια ευρώ, ενώ η Ελλάδα δικαιούται 37 δισεκατοµµύρια ευρώ συνολικά από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
λόγω της πανδηµίας. Οπότε δικαιούται ακόµη περίπου λίγο πάνω
από 15 δισεκατοµµύρια. Είναι ανοησίες, λοιπόν, τα περί εµπιστοσύνης των αγορών, ενώ µόνο οι ανόητοι χαίρονται όταν δανείζονται για καταναλωτικούς και όχι για επενδυτικούς σκοπούς.
Συνεχίζοντας, τόσο εδώ όσο και στην τρίτη επιτροπή θέσαµε
λεπτοµερή ερωτήµατα επί των σηµαντικότερων άρθρων, χωρίς
όµως να πάρουµε σχεδόν καµµία απάντηση. Πώς είναι δυνατόν,
λοιπόν, να ψηφίσουµε το νοµοσχέδιο;
Ειδικά όσον αφορά την ακρόαση των φορέων, µας έκανε αλγεινή εντύπωση η απουσία της Ένωσης Τραπεζών την οποία
πολύ σωστά κατέκρινε ο Υφυπουργός µε πολύ σκληρά λόγια. Η
απουσία αυτή τεκµηρίωσε την αδιαφορία των τραπεζιτών για τις
συζητήσεις στη Βουλή, αφού έχουν µάθει να ζουν αποµυζώντας
τους Έλληνες ξανά και ξανά, µε τη στήριξη των εκάστοτε κυβερνήσεων, τις οποίες επιπλέον δεν σέβονται και δεν υπολογίζουν
καθόλου.
Ενδιαφέρον είχε πάντως η τοποθέτηση του επικεφαλής του
ΤΧΣ, σύµφωνα µε τον οποίο ο οργανισµός δεν είναι κερδοσκοπικός. Εν προκειµένω, αναρωτηθήκαµε πώς είναι δυνατόν η συνεχής παραγωγή ζηµιών να αποτελεί κάτι για το οποίο υπερηφανεύεται κανείς, µε την έννοια πως οι ζηµίες που προκάλεσε στη
χώρα το ΤΧΣ είναι ήδη πάνω από σαράντα 40 δισεκατοµµύρια

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ευρώ κατά τις πρόσφατες δηλώσεις του επικεφαλής του, ενώ τις
πληρώνουν οι Έλληνες πολίτες. Μόνο πρόσφατα δε ενέγραψε
ζηµίες ύψους 2,6 δισεκατοµµυρίων ευρώ από την Τράπεζα Πειραιώς, σύµφωνα µε άρθρο του «ECONOMIST» που καταθέσαµε
στην επιτροπή για τα Πρακτικά. Οπότε στη θέση του θα ντρεπόµασταν κυριολεκτικά και δεν θα υπερηφανευόµασταν. Δυστυχώς, όµως, οι Έλληνες δεν γνωρίζουν πως οι ίδιοι πλήρωσαν
αυτά τα 2,6 δισεκατοµµύρια, αφού διαφορετικά είµαστε σίγουροι
πως δεν θα κάθονταν ήσυχοι στα σπίτια τους.
Όσον αφορά τώρα τη θωράκιση του τραπεζικού µας συστήµατος που επικαλείται συνεχώς ο Υφυπουργός, αλλά και η Κυβέρνηση γενικότερα, έχουµε κουραστεί ειλικρινά να ακούµε,
κυρίως όµως να πληρώνουµε, διαπιστώνοντας ταυτόχρονα πως
οι τράπεζες παραµένουν αθωράκιστες, ενώ αποµυζούν όλο και
περισσότερα χρήµατα από τους Έλληνες.
Το µόνο που πέτυχε η Ελλάδα ήταν να διασώσει τις γερµανικές
και τις γαλλικές τράπεζες µε το PSI, καταστρέφοντας τις δικές
µας, κάτι που έχει επιβεβαιωθεί πλέον τόσο από τον Ντάϊσελµπλουµ όσο και από τον Πρόεδρο Οµπάµα. ΜΕ το PSI δε µείωσε
το δηµόσιο χρέος της µόλις κατά 51,3 δισεκατοµµύρια, όπως θα
καταθέσουµε στα Πρακτικά, µε αντάλλαγµα όµως την υποθήκευση των πάντων, αυξάνοντας το µετά πάνω από 40 δισεκατοµµύρια λόγω των τραπεζών.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Βιλιάρδος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Σε σχέση τώρα µε τη µείωση των κόκκινων δανείων, για την
οποία επαίρεται η Κυβέρνηση, δεν αφορούν καθόλου τους Έλληνες, αφού τα δικά τους χρέη συνεχίζουν να αυξάνονται. Ωφελούν µόνο τις τράπεζες που τα ξεπουλούν και µας χρεώνουν τις
ζηµίες τους, όπου ειλικρινά δεν βλέπουµε κανένα λόγο να τις διασώσουµε συνεχώς, µε τελικό αποτέλεσµα να πάρουν τα σπίτια
µας, εκτός του ότι αρνούνται να δανείζουν τα νοικοκυριά και τις
µικροµεσαίες επιχειρήσεις.
Τέλος, αυτό που µας έκανε επίσης εντύπωση είναι η σπουδή
του ΣΥΡΙΖΑ να ψηφίσει το νοµοσχέδιο, γεγονός που σηµαίνει
πως δεν έχει καταλάβει ακόµη τις ευθύνες του ως Αξιωµατική
Αντιπολίτευση.
Αλήθεια, αφού συνήθως συµφωνεί µε την Κυβέρνηση, γιατί
έστειλε πίσω το συντριπτικά µεγαλύτερο µέρος των 25 δισεκατοµµυρίων που µας είχε δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση το 2015 µε
το τρίτο µνηµόνιο για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών;
Έτσι κι αλλιώς, το ψήφισε προδίδοντας το δηµοψήφισµα και την
ίδια του την ιδεολογία. Εκτός του ότι έκλεισε τις τράπεζες εξανεµίζοντας τη χρηµατιστηριακή τους αξία.
Παρεµπιπτόντως, τονίσαµε πως δεν έχει δροµολογηθεί καµµία
εξεταστική επιτροπή για το πώς χάθηκε ο έλεγχος των τραπεζικών κεφαλαίων το 2015 -υπενθυµίζω ότι το ζητήσαµε εµείς ως
Ελληνική Λύση και το έχουµε επαναλάβει πάρα πολλές φορέςενώ δεν έχουν δοθεί ούτε τα πρακτικά της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σχετικά µε το κλείσιµο του ELA.
Κλείνοντας, θα αναφερθούµε εδώ µόνο στο άρθρο 67, το
οποίο αφορά λογικά τη θηριώδη αγορά των repos, που κρατούν
ως οµήρους πλέον τις οικονοµίες, αφού δεν µπορούν να µειωθούν. Στον προϋπολογισµό του 2020 στην Ελλάδα ήταν 1,22
τρισεκατοµµύρια ευρώ από µηδέν το 2013, όπως θα καταθέσουµε στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Βιλιάρδος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Αυτή και µόνο η έκθεση µπορεί να δηµιουργήσει τεράστιες
απαιτήσεις και να καταστρέψει γενικότερα, να καταρρίψει γενικότερα κάθε δυνατότητα εξυγίανσης.
Δεν έχουµε πάντως καταλάβει ακόµη γιατί καµµία κυβέρνηση
µέχρι σήµερα δεν έχει επιλύσει το πρόβληµα των τραπεζών και
των άδικων πλειστηριασµών µαζί, µε τη µέθοδο που έχουµε προτείνει εµείς από την αρχή, µε αυτή δηλαδή που υιοθέτησαν µε
επιτυχία οι Ηνωµένες Πολιτείες το 1933. Το έχουµε πει άπειρες
φορές. Αδιαφορούν όλες για τους πολίτες; Υπηρετούν µόνο τις
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τράπεζες; Δεν έχουν κανένα συναίσθηµα ντροπής; Δεν ενδιαφέρονται για τους εξακόσιους πενήντα χιλιάδες Έλληνες που εγκατέλειψαν τη χώρα παίρνοντας µαζί τους ένα ΑΕΠ της τάξης
των 32,5 δισεκατοµµυρίων και κλιµακώνοντας το δηµογραφικό
που είναι το νούµερο ένα πρόβληµα της πατρίδας µας; Δεν καταλαβαίνουν πως οδηγούν την Ελλάδα στην αλλαγή του ιδιοκτησιακού της καθεστώτος, µε την πλειοψηφία των Ελλήνων που θα
αποµείνουν φτηνούς σκλάβους χρέους, χωρίς περιουσιακά στοιχεία των νέων ιδιοκτητών της χώρας τους; Μόνο η νοµή της
εξουσίας τις ενδιαφέρει;
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Αφού τακτοποιηθεί το Βήµα, τον λόγο θα πάρει ο ειδικός αγορητής από την Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΜέΡΑ25, ο κ. Γεώργιος Λογιάδης και στη συνέχεια, αφού τελειώνουµε µε τον κατάλογο των εισηγητών και ειδικών αγορητών, τον λόγο θα πάρει ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Ελληνικής Λύσης,
ο κ. Βελόπουλος.
Ορίστε, κύριε Λογιάδη, έχετε τον λόγο και χρόνια πολλά για
τη γιορτή σας. Δεν ξέρω αν είναι εδώ κανένας άλλος Γιώργης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΓΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Πρώτα-πρώτα, να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλους. Χριστός
Ανέστη!
Θα µου επιτρέψετε να ξεκινήσω σήµερα µε µία αναφορά στον
τουρισµό και στην οικονοµία. Εν όψει της φετινής τουριστικής
περιόδου και του ανοίγµατος της οικονοµίας, ως ΜέΡΑ25 τονίζουµε ότι χρέη που δηµιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδηµίας στις τράπεζες, εφορίες, ασφαλιστικά ταµεία πρέπει να
διαγραφούν, διότι φοβούµεθα ότι µετά το άνοιγµα της οικονοµίας θα δούµε πάρα πολλά λουκέτα. Και να θυµηθούµε ότι στο
Ισραήλ, ένα οργανωµένο κράτος, το 40% των επιχειρήσεων µετά
την πανδηµία δεν άνοιξε.
Θα πρέπει να επιταχυνθούν άµεσα οι εµβολιασµοί και οι συλλογικές συµβάσεις εργασίας να ισχύουν και να τηρούνται από
όλους. Αλλιώς, έχουµε αθέµιτο ανταγωνισµό, καταστροφή των
επιχειρήσεων των εργαζοµένων και της εθνικής οικονοµίας. Αν
οι εργαζόµενοι δεν είναι ευχαριστηµένοι, ποιοτικός τουρισµός
δεν υπάρχει.
Οι επιταγές που έχουν εκδώσει αυτοί που έλαβαν ενισχύσεις
να µην είναι πλέον σε αναστολή, διότι έτσι δηµιουργείται ακόµη
µεγαλύτερο έµφραγµα στη ρευστότητα και στη βιωσιµότητα της
οικονοµίας.
Οι επιχειρήσεις που άνοιξαν και λειτούργησαν πέρυσι και θα
λειτουργήσουν και φέτος εν µέσω πανδηµίας ρίσκαραν και ζηµιώθηκαν. Αυτές να στηριχθούν περισσότερο σε σχέση µε αυτές που
έµειναν κλειστές, που δεν ρίσκαραν, που δεν διακινδύνευσαν.
Να στηριχθούν, επίσης, τα τουριστικά γραφεία τα οποία είναι
ο συνδετικός κρίκος όλων των τουριστικών υπηρεσιών και ο κρίκος µεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού. Είναι ουσιαστικά πολύ
µικρές και κυρίως οικογενειακές επιχειρήσεις µε µέσο όρο έξι
εργαζόµενους. Είναι είκοσι δύο χιλιάδες εργαζόµενοι σε τρεις
χιλιάδες εξακόσιες επιχειρήσεις. Η Γερµανία στηρίζει την TUI,
που είναι κολοσσός. Εµείς ως Ελλάδα οφείλουµε να στηρίξουµε
τα δικά µας τουριστικά γραφεία, όπως κάνουν και όλα τα κράτηµέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τέλος, όσον αφορά τα ξενοδοχεία, τα οποία είναι επιχειρήσεις
εντάσεως κεφαλαίου, επειδή οι επενδύσεις των παγίων αυτών
εγκαταστάσεων κάθε χρόνο αποµειώνονται, θα πρέπει να στηριχθεί αυτή η αποµείωση, διότι κάθε οκτώ µε δέκα χρόνια χρειάζονται ριζικές ανακαινίσεις, αναβαθµίσεις και εκσυγχρονισµό,
για να είναι ανταγωνιστικά.
Και πάµε τώρα στο σηµερινό σχέδιο νόµου του Υπουργείου
Οικονοµικών, ένα σχέδιο νόµου το οποίο είναι δέκα σειρές, κύριε
Πρόεδρε, µία πρόταση. Λέει για ενσωµάτωση δύο οδηγιών, αλλά
δεν λέει το προφανέστατο, πού είναι η ενσωµάτωση. Λοιπόν,
είναι ενσωµάτωση δύο οδηγιών, της 2019/878 και της 2019/879,
και λοιπές διατάξεις. Έτσι αναφέρει. Μπήκε στη διαβούλευση
στις 18 Φεβρουαρίου έως τις 4 Μαρτίου 2021, αλλά διαβούλευση
δεν έγινε, διότι, όπως γράφει µέσα –διαβάζω ακριβώς-, «δεν επι-
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τρέπεται σχολιασµός κάθε άρθρου». Αφού, λοιπόν, δεν επιτρέπεται σχολιασµός, διερωτάται ο πολίτης, γιατί µπήκε στη διαβούλευση;
Επειδή το σχέδιο νόµου αναφέρεται σε µέτρα και εξουσίες
εποπτείας, σε µέτρα διατήρησης κεφαλαίου και σε ανακεφαλαιοποιήσεις πιστωτικών ιδρυµάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων,
να πάµε πίσω στον Απρίλιο του 2015, όπου τότε ο Πρόεδρος της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας παρέκαµψε τις νοµικές υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ζητώντας νοµική γνωµάτευση από ιδιωτικό δικηγορικό γραφείο για το κατά πόσο το
σχέδιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να τερµατίσει την
παροχή ρευστότητας και άρα, να κλείσει τις ελληνικές τράπεζες,
ήταν σύννοµο µε το ευρωπαϊκό δίκαιο. Προσέφυγε σε ιδιωτικό
νοµικό γραφείο και όχι στις δικές του νοµικές υπηρεσίες. Την 16η
Οκτωβρίου του 2017 ο κ. Ντράγκι απάντησε ότι αρνείται να δηµοσιοποιήσει την εν λόγω νοµική γνωµάτευση επικαλούµενος την
υποχρέωσή του να προστατεύσει την εµπιστευτικότητα του εν
λόγω ιδιωτικού νοµικού γραφείου. Η υπόθεση αυτή τελεί ακόµα
υπό διάσκεψη και η απόφαση των ευρωπαϊκών δικαστηρίων εκκρεµεί. Αν, όµως, ήταν σύννοµη, γιατί δεν τη δίδει; Μας κάνει εντύπωση.
Κύριε Υφυπουργέ, θα ήθελα να ρωτήσω ξανά και σήµερα: Συµφωνείτε ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες και εµείς επίσης δικαιούµαστε
να µάθουµε αν το ιδιωτικό νοµικό γραφείο στο οποίο µε χρήµατα
τους απευθύνθηκε ο κ. Ντράγκι εκ µέρους της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της τρόικα γνωµοδότησε πως η διακοπή
ρευστότητας σε τραπεζικό σύστηµα κράτους-µέλους στη βάση
κεκλεισµένων θυρών προσκρούει στο ευρωπαϊκό δίκαιο;
Συνειδητοποιείτε, επίσης, ότι η δηµοσιοποίηση της εν λόγω
γνωµοδότησης ενισχύει τη θέση της Κυβέρνησής σας, εν όψει
των πιέσεων που θα βρεθείτε σύντοµα για το de facto πέµπτο
µνηµόνιο; Και θα σας παραπέµψω στη «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» της
20ης Απριλίου του 2021, πολύ πρόσφατα, που λέει: «Καµπανάκι
Σόιµπλε» και τι ακριβώς είπε ο Σόιµπλε: «Κάθε χώρα πρέπει να
δουλέψει µόνη της και να προσπαθήσει να διατηρήσει τη δηµοσιονοµική πειθαρχία. Όµως ένα πράγµα είναι ξεκάθαρο: Εάν
αφεθούν µόνα τους τα µέλη της συνοµοσπονδίας κρατών, όπως
είναι η Ευρωζώνη, δελεάζονται εύκολα να αναλάβουν χρέη σε
βάρος της κοινότητας. Οι ισοσκελισµένοι προϋπολογισµοί είναι
σχεδόν ανέφικτοι στις χώρες υψηλών χρεών χωρίς εξωτερική
πίεση», είπε χαρακτηριστικά.
Από το καταστατικό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
προκύπτει ότι οι βασικοί σκοποί της είναι η διαφύλαξη της ασφάλειας και της ευρωστίας του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήµατος, η ενίσχυση της χρηµατοπιστωτικής ολοκλήρωσης και
σταθερότητας, η διασφάλιση συνεπούς εποπτείας. Η Eυρωπαϊκή
Kεντρική Tράπεζα σε συνεργασία µε τις εθνικές εποπτικές αρχές
είναι υπεύθυνη να διασφαλίζει ότι η ευρωπαϊκή τραπεζική εποπτεία είναι αποτελεσµατική και συνεπής.
Και διερωτώµεθα: Όλα τα προηγούµενα χρόνια πριν το 2015
και η Eυρωπαϊκή Kεντρική Tράπεζα και η δική µας εδώ Τράπεζα
της Ελλάδος τι έκαναν; Διότι ή ήταν ανίκανες και, άρα, επικίνδυνες ή οι δύο ήξεραν και άφηνα τα πράγµατα να εξελιχθούν, προφανώς για συµφέροντα κάποιων πολύ ολίγων και πολύ µεγάλων.
Πραγµατικά, θέλω να το µάθουµε αυτό ως Ευρωπαίοι πολίτες
και ως µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Όσον αφορά την ενσωµάτωση των δύο αυτών οδηγιών, είναι
άκρως τεχνικά θέµατα. Αναφερθήκατε στην τραπεζική ενοποίηση
της Ευρώπης λέγοντας ότι είναι µία πολύ σοβαρή υπόθεση, για
να την αφήσουµε µόνο στους τραπεζίτες. Όµως, δυστυχώς, εκεί
έχει µείνει.
Αν ήταν θέµα του Ευρωπαίου πολίτη, έπρεπε να έχει γίνει µία
ευρωπαϊκή πολιτική ένωση, µία σωστή ένωση. Εποµένως, πάµε
ανάποδα, να φτιάξουµε πρώτα το τραπεζικό σύστηµα και ύστερα
την πολιτική ένωση. Αυτό δηµιουργεί όλα αυτά τα θέµατα που
αντιµετωπίζουµε σήµερα. Οι τράπεζες είναι η αιτία του προβλήµατος σε αυτήν την υπόθεση, διότι υπάρχει πολιτική βούληση,
δεν υπάρχει πολιτική ενοποίηση της Ευρώπης. Αυτό αναδεικνύουµε και γι’ αυτό ακριβώς αγωνιζόµαστε ταυτόχρονα σε δύο
µέτωπα, πανευρωπαϊκά µε το DiEM25 και στην Ελλάδα µε το
ΜέΡΑ25.
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Όσον αφορά το Ταµείο Ανάκαµψης, ο στόχος θα έπρεπε να
είναι κανονικά η επίτευξη του ευρωοµολόγου, αλλά η άρνηση κυρίως της Γερµανίας οδήγησε πάλι σε συµβιβασµό µε τη Γαλλία
και δηµιούργησαν αυτό το Ταµείο Ανάκαµψης. Το ευρωοµόλογο
ήταν η ευκαιρία για να δηµιουργηθεί µέσα στην πανδηµία και να
διαµοιραστεί το κόστος αυτό πανευρωπαϊκά σε όλα τα κράτηµέλη και όχι σε κάθε ένα κράτος ξεχωριστά.
Για την περαιτέρω τραπεζική ένωση στην Ευρώπη, ενώ αυτή
έχει αποφασιστεί από το 2012 σε επίπεδο αρχηγών κρατών, είπατε, κύριε Υφυπουργέ, ότι καθυστερεί αδικαιολόγητα η ολοκλήρωσή της. Όχι µόνο καθυστερεί, αλλά θα τονίσω ότι δεν θέλουν
περαιτέρω ένωση, διότι µε αυτόν τον τρόπο µέσα σε κρίσεις οικονοµικές, πετρελαϊκές, τραπεζικές, µε την πανδηµία τώρα, εξαγοράζουν πτωχευµένες τράπεζες, όλη τη δηµόσια περιουσία του
ελληνικού λαού, η οποία είναι υποθηκευµένη στους δανειστές
για ενενήντα εννιά χρόνια, αεροδρόµια, λιµάνια, υποδοµές, τα
πάντα.
Από το 2008 έως το 2015 οι φορολογούµενοι στήριξαν τις τράπεζες µε 106 δισεκατοµµύρια ευρώ, ποσό παραπάνω από το µισό
εθνικό εισόδηµα. Με τη συνθηκολόγηση του ΣΥΡΙΖΑ το καλοκαίρι
του 2015 ξένα αρπακτικά funds, σε αγαστή συνεργασία µε ντόπια, απέκτησαν και το ευτελές ποσό των 8,3 δισεκατοµµυρίων
της τράπεζας, κάνοντας µάλιστα χρέη νέας κρατικής επιδότησης.
Πρόσφατα το κράτος αναγκάζεται να αγοράζει µετοχές της
Πειραιώς προς 6 ευρώ τη µία, όταν στο Χρηµατιστήριο πωλούνταν λιγότερο από 1 ευρώ. Σχετικά µε την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς, ξένοι επενδυτές ανέφεραν:
«Ήµασταν κοµπάρσοι σε µια προσχεδιασµένη διαδικασία που
είχε αποφασιστεί ποιοι θα πάρουν τι».
Με το σχέδιο «ΗΡΑΚΛΗΣ» ξένα funds αγοράζουν τα κόκκινα
δάνεια στο 5% της αξίας τους, και δεν επιτρέπεται ο Έλληνας
δανειολήπτης ούτε καν προσφορά να κάνει, καταστρέφοντας
τους δανειολήπτες αλλά κι αυτούς που δεν έχουν κόκκινα δάνεια,
διότι απαξιώνεται, ευτελίζεται, αποµειώνεται και η αξία των ακινήτων. Τέλος, όταν τα funds πουλήσουν τα ακίνητα αυτά, µε
κέρδη ασφαλώς, τα χρήµατα που κερδίζουν τα διοχετεύουν στο
εξωτερικό, το οποίο συνιστά περαιτέρω αφαίµαξη της οικονοµίας µας.
Θα αναφέρω και σήµερα στην οµιλία µου αυτό που είχα αναφέρει και την προηγούµενη φορά στην επιτροπή, τα λόγια του
αείµνηστου Μάνου Χατζιδάκι: «Όταν συνηθίζεις το τέρας, αρχίζεις να του µοιάζεις». Η µορφή του τέρατος είναι αποκρουστική.
Όταν όµως το πρόσωπο του τέρατος πάψει να µας τροµάζει,
τότε πρέπει να φοβόµαστε, γιατί αυτό σηµαίνει ότι έχουµε αρχίσει να του µοιάζουµε.
Ο πολίτης όντας έρµαιο των πολιτικών αποφάσεων των εκπροσώπων του και µε την πολιτική αδρανοποίηση και ανοχή να κυριαρχεί λόγω της γενικευµένης απογοήτευσης, το κτήνος
κερδίζει σήµερα µέρα µε τη µέρα έδαφος. Εµείς ως δεσµώτες
σε πνευµατικά µπουντρούµια αποδεχόµαστε την αυταπάτη ως
αλήθεια, δρούµε ως πολέµιοι απέναντι στο καλό και αγαθό. Η
σωτηρία µας προϋποθέτει µια ριζική αλλαγή των προτύπων συµπεριφοράς, έναν επαναπροσδιορισµό των αρχών και ηθών µε περισσότερο ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα και λιγότερο υλιστικό.
Και επειδή προφανώς, κύριε Υφυπουργέ, µου απαντήσατε και
δεν σας αρέσει αυτό, θα ήθελα σήµερα να αναφερθώ σε κάτι
άλλο, στον κορυφαίο σκιτσογράφο µας, τον Αρκά. Είναι δύο Βουλευτές, κάθονται στα έδρανα της Βουλής και ρωτά ο ένας τον
άλλο µε απορία: «Όσο είµαστε Βουλευτές, θα λέµε ναι σε όλα»;».
Και απαντάει ο άλλος: «Όσο λέµε ναι σε όλα, θα είµαστε Βουλευτές». Εµείς, το ΜέΡΑ25, δεν λέµε ναι σε όλα.
Κύριε Υψηλάντη, συµφωνούµε απόλυτα µαζί σας ότι πρέπει να
µειωθεί ο ΦΠΑ και όλοι αυτοί οι φόροι, αλλά αυτό το πράγµα δεν
µπορεί να γίνει όσο είµαστε στα µνηµόνια και όσο λέµε ναι σε
όλα.
Είπε η εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ ότι πρέπει να ζητήσετε συγγνώµη και εσείς και το Κίνηµα Αλλαγής από τον ελληνικό λαό.
Αλλά να θυµίσω τα λόγια του Υπουργού Ανάπτυξης πρόσφατα
στις 8 Απριλίου που λέει -ακριβώς τα διαβάζω- «Αφού πράγµατι
συνεχίζουµε µια µνηµονιακή υποχρέωση της κυβέρνησης ΣΥ-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΡΙΖΑ, τι να τσακωνόµαστε τώρα για τα πράγµατα που έχει λύσει
η ιστορία;».
Και επειδή και πάλι θα αναφέρετε και θα ξαναπείτε για τον
Γιάνη Βαρουφάκη και αναφέρεστε συνέχεια σε αυτό, σας προκαλούµε να κάνετε πράξη αυτό που είχε εξαγγείλει ο κύριος
Πρωθυπουργός προεκλογικά, ότι θα φέρει το θέµα της χρεοκοπίας του 2015 σε εξεταστική επιτροπή στη Βουλή. Φέρτε το.
Ανοίξτε τον φάκελο να δούµε τι ακριβώς έγινε. Αλλιώς, τζάµπα
µιλάτε.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε τον κ. Λογιάδη.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα
ήθελα τον λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Δεν έχετε τον λόγο,
κύριε Υψηλάντη, δεν δικαιούστε.
Τον λόγο τώρα έχει…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Συγγνώµη, ο Κανονισµός λέει άλλα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Δεν δικαιούστε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ο Κανονισµός λέει άλλα. Όταν αναφέρεται το όνοµα κάποιου Βουλευτού…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Όχι, εγώ δεν διέκρινα
προσωπικό θέµα. Είναι δικό µου θέµα. Το να πει µόνο το όνοµά
σας λέει τίποτα;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, η
αναφορά στο όνοµά µου και το να ζητήσω συγγνώµη για κάτι,
επιβάλλει να έχω ένα λεπτό να απαντήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κύριε Πρόεδρε, µισό
λεπτό για να καταλάβω. Ζητώ λίγο συγγνώµη.
Κύριε Υψηλάντη, σηκωθείτε κατ’ αρχάς, όχι να απαντήσετε,
αλλά να µου πείτε σε τι συνίσταται το προσωπικό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Να απαντήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Όρθιος.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Ξέρω, και όρθιος και
καθήµενος, είµαι πάντως ξύπνιος, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Τα τηρούµε εδώ αυτά
που προβλέπονται.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Και όρθιος και καθήµενος. Παρακολουθώ και γνωρίζω πάρα πολύ καλά τον Κανονισµό …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Δεν λέω εγώ ότι δεν
τον γνωρίζετε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: …και γι’ αυτό ζήτησα
σε ένα λεπτό, όταν συνάδελφος µέσα στο Κοινοβούλιο αναφέρεται προσωπικά στο όνοµα κάποιου και τοποθετείται και ζητάει
και απάντηση, όπως εν προκειµένω για τους µειωµένους συντελεστές για τα νησιά…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Όχι, όχι. Διαβάστε,
σας παρακαλώ -είστε και έγκριτος νοµικός- το άρθρο 68 του Κανονισµού της Βουλής: Η αναφορά σε όνοµα δεν συνιστά προσωπικό. Προσωπικό συνιστά κάποια υβριστική …
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Να απαντήσω λοιπόν
ότι ο Αρχηγός του συναδέλφου, ο κ. Βαρουφάκης, ήταν αυτός
που το 2015 µαζί µε την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ εκχώρησε τους µειωµένους συντελεστές ΦΠΑ και από εκεί και πέρα ταλαιπωρούνται οι νησιώτες. Αυτό ήθελα να πω και να ακουστεί και στο
Κοινοβούλιο και σε ολόκληρο τον ελληνικό λαό. Και ας µην µας
κουνάνε το δάκτυλο σήµερα. Η ιστορία δεν διαγράφεται. Η ιστορία δεν διαγράφεται µε τις κορώνες. Τέλος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Εν πάση περιπτώσει,
εγώ οφείλω να διευκρινίζω ορισµένα πράγµατα. Δεν συνιστά
προσωπικό οτιδήποτε πολιτικό. Ο µόνος που έχει δικαίωµα να
πάρει τον λόγο είναι ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος.
Και τώρα, κύριε Πρόεδρε, κύριε Βελόπουλε, έχετε τον λόγο,
αφού σας ζητήσω συγγνώµη γι’ αυτήν τη διακοπή, αλλά να µην
θεωρηθώ εγώ ότι αδικώ κάποιον. Δεν αδικώ, αλλά θέλω να είµαι
και δίκαιος σε όλες τις κατευθύνσεις.
Έχετε τον λόγο.
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ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης): Μακάρι να ήταν όλοι οι Πρόεδροι ακριβοδίκαιοι όπως
εσείς, κύριε Πρόεδρε. Και το εννοώ αυτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΒΔΕΛΑΣ (Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): …
(δεν ακούστηκε)
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης): Εσείς, κύριε Αβδελά, είστε από τους δικούς µας Προέδρους. Ο κύριος Πρόεδρος είναι από τους άλλους Προέδρους,
της άλλης πλευράς!
Θα ήθελα ξεκινώντας σήµερα να µιλήσουµε λίγο για το Ισραήλ. Κατ’ αρχάς, να ευχηθούµε όλοι να πρυτανεύσει η λογική
και να σταµατήσει η εκατέρωθεν πολεµική σύρραξη. Αλλά κάποια στιγµή πρέπει να µάθουµε και ιστορία εδώ στη Βουλή. Κάποια στιγµή πρέπει να καταλάβουµε ότι πρέπει να βγάλουµε από
πάνω µας τις ιδεολογικές αγκυλώσεις, την όποια ιδεοληψία
έχουµε επί δεκαετίες και να καταλάβουµε το ιστορικό γεγονός.
Έχουµε µια χώρα που λέγεται Ισραήλ. Γνωρίζει κανείς ότι οι
Ισραηλινοί απαγορεύεται να πάνε στο Όρος το ιερό το δικό τους,
το Όρος του Ναού, δεν πηγαίνουν ποτέ για τους απαγορεύεται
γιατί οι άλλοι έχουν κάνει τα τζαµιά; Τα ξέρουν κάποιοι εδώ µέσα;
Στο Όρος, λοιπόν, το συγκεκριµένο που υπάρχει η διένεξη, έγινε
το εξής αµίµητο. Τον έκτο και όγδοο αιώνα έστησαν τζαµιά πάνω
στον ναό των Ισραηλινών οι Άραβες µουσουλµάνοι. Από τότε,
λοιπόν, ο ισραηλινός λαός του απαγορεύεται να πάει να προσκυνήσει.
Γιατί το λέω αυτό, κύριοι συνάδελφοι, κυρίως της Αριστεράς.
Οι µουσουλµάνοι στον Παρθενώνα έκαναν το τζαµί τους και
έφυγε από τον χάρτη το 1824, το κατεδάφισαν οι Έλληνες µε την
Επανάσταση. Φανταστείτε να υπήρχε τζαµί σήµερα και να µην
µπορούσαµε εµείς σήµερα να πάµε στον Παρθενώνα. Αυτά πρέπει να βλέπετε.
Και επίσης, για να σοβαρευτούµε λίγο εδώ µέσα, καλές οι ιδεοληψίες µας, αλλά να δούµε ποιος υποθάλπει τους Παλαιστίνιους Άραβες µουσουλµάνους εναντίον του Ισραήλ. Θα σας το πω
τώρα: ο εχθρός, ο φασίστας, ο Ερντογάν. Αυτός προβοκάρει και
γίνονται τα όσα γίνονται.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Αν κάποιοι εδώ µέσα, βασιζόµενοι στην ψευτο-ιδεοληψία τους
και στο µένος εναντίον του Ισραήλ, θέλουν να κάνουν παντιέρα
υπέρ κάποιων µουσουλµάνων οι οποίοι είναι µε τον Ερντογάν,
είναι σε λάθος στρατόπεδο. Ξεκάθαρα πράγµατα. Να πρυτανεύσει η λογική, αλλά να είµαστε ακριβοδίκαιοι.
Επίσης, δεν κατάλαβα ποτέ, τα παιδιά των Ισραηλινών δεν
είναι παιδιά; Μόνο τα παιδιά των Παλαιστινίων σκοτώνονται και
κλαίνε για τα παιδιά των Παλαιστινίων; Δεν σκοτώνονται παιδάκια, αθώες ψυχές, έφηβοι από την άλλη πλευρά;
Γι’ αυτό τι λέει η Ελληνική Λύση; Ειρήνη µεταξύ των πλευρών.
Ας µην πάρουµε κανενός το µέρος, αλλά ιστορικά το Ισραήλ έχει
δίκιο για τη συγκεκριµένη ιστορία. Είναι απλά τα πράγµατα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Πάµε στα πιο ουσιώδη.
Κύριε Υπουργέ, είµαι ιδιαίτερα χαρούµενος, διότι επιτέλους
άρχισαν να έρχονται οι επενδύσεις. Επιτέλους, µετά από δύο
ολόκληρα χρόνια, η Νέα Δηµοκρατία αποφάσισε να κάνει δουλειές µε φούντες. Τι εννοώ; Εγώ σας εύχοµαι ειλικρινά -γιατί ακολουθείτε τη γραµµή ΣΥΡΙΖΑ και σκέφτοµαι για τους καλούς
συναδέλφους της Νέας Δηµοκρατίας- «βίον χασισόσπαρτον».
Πώς λέµε «βίον ανθόσπαρτον»; Εγώ σας εύχοµαι «βίον χασισόσπαρτον». Γιατί το λέω αυτό; Γιατί ουσιαστικά συµφωνείτε στα
µεγαλύτερα ζητήµατα του τόπου. Φθάσαµε στο σηµείο να
ακούµε έναν Υπουργό να επαινεί τον κ. Καρανίκα, τον οποίο επί
µήνες είχε λούσει και τον έλεγε χασίς έµπορο, µπάφο και ένα
σωρό πράγµατα. Το ίδιο και ο Πρωθυπουργός της χώρας, που
τότε ήταν Αντιπολίτευση, έλεγε άλλα, έκανε κριτική για την ιστορία µε τις πολυεθνικές εταιρείες και το χασίς. Και σήµερα έχετε
λύσει όλα τα προβλήµατα της Ελλάδας και θέλετε να τους κάνετε όλους να είναι µε τον µπάφο.
Ακούστε για να σοβαρευτούµε. Προκαλεί πραγµατικά -και θα
το πω ευθέως- αηδία η συµπεριφορά συγκεκριµένων Βουλευτών.
Προκαλεί αηδία η συµπεριφορά συγκεκριµένων Υπουργών, που
νοµίζουν ότι µε ένα «έκανα λάθος, συγγνώµη», τελείωσαν όλα.
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Αφού έκανε λάθος ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός, να παραιτηθεί ο Υπουργός του χασίς εµπορίου και του χασισοποτείου.
Τελείωσε η ιστορία. Να παραιτηθεί τώρα ο όποιος Υπουργός!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Μάθαµε τη συγγνώµη και χάλασε ο κόσµος. «Έκανα λάθος, ο
κ. Καρανίκας είχε δίκιο», λέει. Σοβαρά µιλάµε τώρα; Καλά, για
τον κ. Γεωργιάδη το αντιλαµβάνοµαι. Αλλάζει κάθε εβδοµάδα ή
κάθε πέντε µήνες ή κάθε πέντε ώρες και άποψη. Είναι γνωστό
αυτό. Αλλάζει γνώµες από το πρωί µέχρι το βράδυ. Τον αδειάζουν και οι Υπουργοί καµµία φορά. Αλλά οι υπόλοιποι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας δεν τα βλέπουν αυτά; Οι καλοί αυτοί
συνάδελφοι, οι νοικοκυραίοι, οι Βουλευτές που έχουν αξιοπρέπεια πολιτική και εθνική, δεν τα βλέπουν αυτά; Δεν βλέπουν ότι
το απόγευµα ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα συναντήσει τον
Πρόεδρο της ψευτο-Μακεδονίας σας;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Τον αναγνωρίζετε και τον καλείτε στο Μέγαρο Μαξίµου; Δεν
τα βλέπετε αυτά οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας; Μα δεν
τα βλέπετε; Το κράτος έχει συνέχεια µόνο στα αρνητικά; Μόνο
στα αρνητικά έχει το κράτος συνέχεια;
Χθες το Υπουργείο Πολιτισµού έκανε ένα έγκληµα για το οποίο
θα έπρεπε να παραιτηθεί η κ. Μενδώνη σήµερα. Ξέρετε τι έκανε
το Υπουργείο Πολιτισµού, κύριε συνάδελφε; Όλοι έχετε µια ευαισθησία στα εθνικά θέµατα και µια ιστορική µνήµη. Τι έκανε λοιπόν, η Υπουργός Πολιτισµού;
Υπουργείο Πολιτισµού, θα το καταθέσω στα Πρακτικά, 10
Μαΐου 2021: «Προς Μακεδονική Κίνηση Προώθηση της Μητρικής
Γλώσσας». Επιστολή του Υπουργείου Πολιτισµού: «Σε συνέχεια
της υπεύθυνης δήλωσης για εγγραφή σας στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων του Υπουργείου Πολιτισµού και κατόπιν ελέγχου
της ταυτότητας του φορέα σας µε την επωνυµία Μακεδονική Κίνηση Προώθηση της Μητρικής Γλώσσας και ΑΦΜ, σας ενηµερώνουµε ότι η εγγραφή σας στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων του
Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού έχει ολοκληρωθεί. Η διευθύντρια, η προϊστάµενη, υπογραφή. Επιπροσθέτως, εφόσον
επιθυµείτε να λαµβάνετε ενηµερωτικά δελτία, ευρωπαϊκά προγράµµατα, επιχορηγήσεις, ενηµερώστε µας».
Ακούστε τι έκανε το κόµµα σας, κύριε συνάδελφε. Το Υπουργείο Πολιτισµού έστειλε επίσηµη επιστολή στη Μακεδονική Κίνηση Προώθηση της Μητρικής Γλώσσας. Είναι µια οµάδα
αυτονοµιστών, µαζί µε έναν ψευτοπαπά που έχουν εκεί, τον
παπά-Τσακνιά. Δεν ξέρετε, δεν είστε και υποχρεωµένοι. Για το
Υπουργείο Πολιτισµού, όµως, αυτό είναι έγκληµα. Έγκληµα!
Έπρεπε η Υπουργός να παραιτηθεί σήµερα. Αντ’ αυτού έβγαλε
µια ανακοίνωση, ψευδή και πάλι, λέγοντας «το ανακαλέσαµε».
Δηλαδή σε δολοφονώ και ανακαλώ. Δεν γίνεται! Το λάθος έγινε.
Αν δεν φώναζε από χθες η Ελληνική Λύση, οι Βουλευτές και
εγώ προσωπικά, δεν θα το έπαιρνε χαµπάρι κανένας. Το έχει σήµερα η εφηµερίδα «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» πρωτοσέλιδο.
Θλίβοµαι! Πραγµατικά θλίβοµαι, όσο καλοπροαίρετος κι αν
είµαι. Εγώ δεν λέω ότι το έκανε επίτηδες η Υπουργός και το
Υπουργείο. Προς Θεού! Μακριά από µένα αυτά! Αλλά είναι ανικανότητα. Και κάποια στιγµή στη χώρα µας πρέπει να τιµωρηθεί
η ανικανότητα. Κάποια στιγµή η ανικανότητα όσον αφορά στα
εθνικά θέµατα, πρέπει να τιµωρείται.
Όταν όµως, φέρνετε νόµους που φαίνεται ότι χτυπούν ιστορία,
Ορθοδοξία, οικογένεια. Εσείς φέρατε ως Νέα Δηµοκρατία τον
νόµο για την ιθαγένεια, εσείς φέρατε ως Νέα Δηµοκρατία την αλλαγή φύλου στα δεκαέξι, ενός παιδιού που δεν µπορεί να πάρει
δίπλωµα οδηγήσεως και δεν µπορεί να πάρει εν πάση περιπτώσει
µια δουλειά αν δεν γίνει δεκαοκτώ ετών.
Έρχεται λοιπόν, ένας νόµος όπου θέλετε να επιβάλετε τη λέξη
«γονέας 1» και «γονέας 2». Κύριε πρώην Υπουργέ Εργασίας,
κύριε Βρούτση, που είµαστε και φίλοι από τα παλιά, θα λέγεστε
εσείς «γονέας 1» ή «γονέας 2». Να ξέρω κι εγώ! Εγώ ξέρω τον
γονέα Γιάννη Βρούτση, δεν ξέρω τον «γονέα 1» ή τον «γονέα 2».
Αυτή, όµως, είναι η κερκόπορτα γι’ αυτά που έρχονται περί υιοθεσίας σε οµοφυλόφιλα ζευγάρια.
Αυτά είναι απαράδεκτα πράγµατα για µια συντηρητική παράταξη, για µια παράταξη του δικού σας γενάρχη, του Κωνσταντίνου Καραµανλή. Θα τρίζουν τα κόκαλά του µε αυτά που
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συµβαίνουν! Που πάτε; Είπαµε να γίνετε φιλελεύθεροι! Να γίνετε! Φθάνει πια! Που θα πάτε; Θα πάτε πάνω από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Είτε βλέπω ΣΥΡΙΖΑ είτε βλέπω εσάς, είναι το ίδιο. Φαίνεται ότι
θα συγκυβερνήσετε. Είναι δεδοµένο και αυτό µε ενοχλεί περισσότερο. Τι σχέση έχει η Νέα Δηµοκρατία µε τον ΣΥΡΙΖΑ; Πραγµατικά, δεν έχει καµµία! Καµµία! Πώς συµφωνείτε σε αυτά τα
πράγµατα; Πείτε µου εσείς πώς συµφωνείτε µε αυτούς τους ανθρώπους; Είµαστε µε τα καλά µας; Συντηρητική παράταξη;
Έχετε χάσει την ιδεολογική σας πυξίδα. Δεν υπάρχει ιδεολογία. Ο ψηφοφόρος της Νέας Δηµοκρατίας σήµερα αναρωτιέται:
«Εγώ ψήφισα Νέα Δηµοκρατία. Δεν ψήφισα ούτε ΠΑΣΟΚ ούτε
ΣΥΡΙΖΑ». Έχετε µαζέψει στο κόµµα σας όλους τους πασόκους.
Η κ. Μενδώνη ξέρουµε ότι είναι ΠΑΣΟΚ και λίγο πιο αριστερά.
Δεν τα βλέπετε αυτά οι Βουλευτές; Πιάστε τον Πρωθυπουργό
και µιλήστε του!
Και πάµε στην ουσία. Τον Ζάεφ το απόγευµα στο Μέγαρο Μαξίµου; Τον Ζάεφ; Τον ψευτο-Μακεδόνα θα προϋπαντήσουµε; Και
το ανέχεστε οι Μακεδόνες Βουλευτές; Εδώ λέει, έγινε Οµάδα Φιλίας Ελληνικής Βουλής και Βόρειας Μακεδονίας και είναι µέσα
Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας! Το καταλαβαίνετε; Ακούτε τι
κάνετε; Υπάρχει Βόρεια Μακεδονία; Υπάρχει κράτος Βόρεια Μακεδονία; Τι είναι αυτά που κάνετε; Δεν υπάρχει, κύριοι συνάδελφοι. Για τους Έλληνες δεν υπάρχει Βόρεια Μακεδονία!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Υπάρχει µόνο µια Μακεδονία και δεν υπάρχει καµµία άλλη! Αλβανοσλαβία θέλετε; Το 40% των Σλάβων τι είναι; Μακεδόνες;
Γιατί παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώµατα των Αλβανών; Στα
Σκόπια το 40% είναι Αλβανοί. Είναι ωµή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων της αλβανικής µειονότητος που είναι 40%.
Και τους βαφτίζετε Μακεδόνες. Αλβανοί είναι οι άνθρωποι.
Πάµε και στα Γλυκά Νερά. Θα πάω εκεί γιατί ήταν εδώ ο
Υπουργός, κ. Τσιάρας, πριν από έναν χρόνο ακριβώς και λίγους
µήνες, όταν του έλεγα: «Αλλάξτε το νοµοθετικό πλαίσιο». Αυτά
τα καθάρµατα δεν µε νοιάζει καθόλου στην παρούσα φάση αν
είναι Έλληνες ή αλλοδαποί. Είναι καθάρµατα. Όποιος σκοτώνει
δεκαεννιάχρονο κοριτσάκι, µάνα, µωροµάνα ενδεκάµηνου παιδιού, για µένα είναι κάθαρµα. Λέω λοιπόν το εξής: Αλλάξτε το
νοµοθετικό πλαίσιο. Αν τους συλλάβουν τώρα, υπάρχουν ακόµα
οι ευεργετικές διατάξεις. Εµείς θα το πούµε ωµά. Να µην ξαναδούν ήλιο! Ισόβια, σηµαίνει ισόβια!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Αλλάξτε το νοµοθετικό πλαίσιο! Ακόµη και αυτό που λέει ο κ.
Τσιάρας, µιλάει για εικοσαετή φυλάκιση. Τι είναι είκοσι χρόνια;
Είναι τριάντα χρονών. Στα πενήντα θα βγει να ξανακάνει τα ίδια.
Δεν θα ξαναβγεί από εκεί µέσα. Τέλος! Κοινωνική εργασία θα
δουλεύει, µέσα στη φυλακή. Κατά την προσωπική µου άποψη είναι προσωπική και το έχω πει-, κτήνος που αφαιρεί ζωή, άνθρωπος που βιάζει παιδάκι, η ποινή που του αξίζει είναι µία -ούτε καν
ισόβια και είναι η προσωπική άποψη του Βελόπουλου- και είναι
η θανατική ποινή! Αυτή είναι η άποψή µου γιατί τα κτήνη αυτό
αξίζουν. Ξεκάθαρα πράγµατα!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Τώρα θα µου πείτε για την Ευρώπη και την θανατική ποινή. Ξέρετε, η Ευρώπη είναι µια αλά καρτ ερµηνεία. Ας πούµε η Πολωνία και η Ουγγαρία, ό,τι και να της έχει κάνει η Ευρώπη, τηρούν
τη δική τους πολιτική. Γιατί πρέπει κάθε φορά να επικαλείστε την
Ευρωπαϊκή Ένωση και το ευρωπαϊκό δίκαιο; Αν υπήρχε ευρωπαϊκό δίκαιο δεν θα υπήρχαν οι Τούρκοι στα κατεχόµενα στην
Κύπρο. Θα είχαν αποχωρήσει! Πού τα λέτε αυτά;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Πάµε και στο επόµενο. Θεωρία εγκληµατολογίας. Ο ένοχος
ενός εγκλήµατος, αγαπητέ Υπουργέ, πληροί τρείς προϋποθέσεις: είχε κίνητρο, είχε τα µέσα και είχε και την ευκαιρία. Το κίνητρο είναι η κλοπή, γι’ αυτό που έγινε στα Γλυκά Νερά. Νοοτροπία του υποπολιτισµού και της παραβατικότητας από αυτά
τα κτήνη. Θα σας πω τώρα ποια είναι τα µέτρα: οι απαλλακτικοί
νόµοι του ΣΥΡΙΖΑ και η ατιµωρησία από τη Νέα Δηµοκρατία.
Αυτά ήταν τα µέσα τους!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Δεν φοβούνται. Η ευκαιρία δόθηκε από τα δύο παραπάνω.
Έτσι έγινε το έγκληµα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Και βέβαια, θα το πω ευθέως -και επιµένω σε αυτό, γιατί κάποιοι δεν το κατάλαβαν- το είπα και στον «ΑΝΤ1», στον κ. Παπαδάκη, το πρωί: Η Ελληνική Λύση θα καταθέσει σήµερα πρόταση
νόµου έτοιµη για την οπλοκατοχή, να έχει ο Έλληνας στο σπίτι
του όπλο. Τελεία και παύλα!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Γιατί το λέω αυτό όµως; Γιατί είµαστε ένα κράτος, το οποίο
δεν γειτονεύει µε το Λιχτενστάιν, αλλά µε την Τουρκία. Άρα θα
κάνουµε πολιτοφυλακή και εθνοφυλακή, θα έχουν τα όπλα σπίτι
τους οι Έλληνες και ας τολµήσει µετά το κάθε κτήνος να εισβάλει στο σπίτι του Έλληνα και να του βιάζει τη γυναίκα, να του
σκοτώνει τη γυναίκα και να του απειλεί το παιδί. Εθνοφυλακή και
πολιτοφυλακή!
Να πω και κάτι στον ΣΥΡΙΖΑ: Αν είχαµε πολιτοφυλακή στο Μάτι
-να θυµάστε ένα πράγµα- δεν θα είχε συµβεί τίποτα από το κακό
που έγινε, µε τους νεκρούς. Γιατί ο πολιτοφύλακας εν καιρώ ειρήνης ξέρει εξόδους, διεξόδους, θα οδηγήσει το πλήθος, θα
οδηγήσει τη µάζα. Δεν είναι µόνο για τον πόλεµο ο πολιτοφύλακας. Αυτό σηµαίνει πολιτοφυλακή. Δεν κατάλαβα, γιατί να το έχει
η Αµερική; Γιατί να το έχει η Ελβετία; Στην Ελβετία ο πολίτης έχει
το όπλο στο σεντούκι σπίτι του. Το ξέρω από προσωπική µου
φιλία που έχω µε ανθρώπους Ελβετούς. Είναι πολίτες - οπλίτες.
Στην τελική, θα σας το πω αλλιώς. Πρέπει να γίνουµε το νέο
Ισραήλ. Ό,τι κάνει το Ισραήλ που έχει πολίτες - οπλίτες, πρέπει
να το κάνουµε κι εµείς. Γιατί γύρω-γύρω έχουµε εχθρούς δυστυχώς.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Θέλετε παραδείγµατα; Ο Ράµα µιλάει για «Μεγάλη Αλβανία».
Οι Σκοπιανοί µιλάνε για «Μεγάλη Μακεδονία». Οι Βούλγαροι µιλάνε για «Μεγάλη Βουλγαρία». Οι Τούρκοι µιλάνε για «Μεγάλη
Τουρκία», για Σουλτάνο κ.τ.λ.. Μόνο οι Έλληνες µιλάνε για
«Μικρή Ελλάδα».
Όχι, κύριοι, η Ελλάδα έχει δικαίωµα στο όνειρο, στη µεγάλη
αξιοπρεπή Ελλάδα, τη θωρακισµένη και στην αποτροπή. Και
αυτό θα το κάνει η Ελληνική Λύση. Μία τετραετία ζητάµε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Πάµε, λοιπόν, και στα υπόλοιπα, γιατί θέλω να τα αναλύσω.
Πώς θα γίνει αυτό; Πολλοί µου λένε για την Αστυνοµία. Έχουµε
µία Αστυνοµία, η οποία είναι λοβοτοµηµένη, κύριοι συνάδελφοι.
Εγώ περίµενα, ειλικρινά, από τη Νέα Δηµοκρατία να δώσει δυνατότητα στην Αστυνοµία να κάνει τη δουλειά της. Εδώ, οι άνθρωποι δεν έχουν βαρέα και ανθυγιεινά. Ο αστυνοµικός δεν έχει
βαρέα και ανθυγιεινά, που κινδυνεύει η ζωή του ανά πάσα ώρα
από το έγκληµα και πηγαίνει στους δρόµους.
Θα µου πείτε εδώ, οι πιλότοι των F-16 και οι πιλότοι των ελικοπτέρων µας -και θέλω να το δουν αυτό οι Βουλευτές της Νέας
Δηµοκρατίας- παίρνουν ένα πτητικό επίδοµα 200 ευρώ, 250 ευρώ
και τους το φορολογούν και από πάνω. Αυτοί είστε! Φορολογείτε
τους πιλότους που είναι εκατό, διακόσια, τριακόσια άτοµα. Αυτά
είναι απίστευτα πράγµατα για µια σοβαρή χώρα.
Απελευθέρωση κανόνων εµπλοκής: Ακούστε τι συµβαίνει. Ο
αστυνοµικός συναντάει έναν µε όπλο. Αν πυροβολήσει ο αστυνοµικός, συλλαµβάνεται πάραυτα. Για να πυροβολήσει ο αστυνοµικός, πρέπει να πυροβοληθεί, να βληθεί από τον εγκληµατία
και αν τον πάρει η σφαίρα, πάρε τον κάτω, αν δεν τον πάρει η
σφαίρα, µπορεί να πυροβολήσει. Αυτή είναι η Ελληνική Αστυνοµία.
Πρέπει να απελευθερωθούν οι κανόνες εµπλοκής για χρήση
υπηρεσιακών όπλων, τελεία και παύλα. Εξοπλισµός µε τέιζερ. Να
έχουν οι αστυνοµικοί τέιζερ, το γνωστό, που δεν σκοτώνει άνθρωπο, δεν αφαιρεί ζωή, αλλά ακινητοποιεί τον κάθε εγκληµατία.
Να φοράνε αλεξίσφαιρα γιλέκα πραγµατικά, να έχουν κάµερες
στη στολή, όλα αυτά είναι που λέει πάντα η Ελληνική Λύση.
Και -θα το πω τώρα- πάρτε πίσω -έχουµε και τον παθόντα εδώαπ’ όλους τους ψευτο-επιχειρηµατίες, τους ψευτο-καναλάρχες
τους αστυνοµικούς και δώστε τους στον πολίτη. Τέρµα τα VIP
των επιχειρηµατιών που έχουν εκατοµµύρια και δισεκατοµµύρια
στις τράπεζες. Οι εφοπλιστές έχουν τέσσερις αστυνοµικούς!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Ο εφοπλιστής να δώσει σε ιδιωτική εταιρεία τα λεφτά. Αν θέλει
αστυνοµικούς, να πληρώνει αυτός. Έτσι λειτουργεί το σύστηµα.
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Ακόµη κι εγώ που µιλάω εδώ, έχω ιδιωτικούς αστυνοµικούς, εδώ
και πολλά χρόνια. Γιατί; Γιατί δεν θέλω να επιβαρύνω τον Έλληνα
πολίτη. Ναι, η πολιτεία µου παρέχει κάποιους αστυνοµικούς,
αλλά βάζω και δικούς µου ιδιωτικούς αστυνοµικούς.
Να έχει ο εφοπλιστής αστυνοµικούς και ο άνθρωπος που µένει
στα Πατήσια, η κοπελίτσα που µένει στα Γλυκά Νερά, που µένει
σε ένα χωριό να τρέµει το φυλλοκάρδι του για να βγει έξω; Όχι,
ο αστυνοµικός θα είναι ο φύλακας του πολίτη, θα είναι ο υπερασπιστής της έννοµης τάξεως. Τελεία και παύλα. Και το λέω για
να το καταλάβετε.
Άλλες προτάσεις που κάναµε. Αισθάνοµαι, πραγµατικά, ντροπή. Έστειλα µία επιστολή στον Πρόεδρο της Βουλής για την υπόθεση της Μυρτούς. Έχουµε αποζηµιώσει τον καθένα που έχει
υποστεί τα όσα έχει υποστεί -και καλά κάναµε- ως κράτος: τον
Φύσσα, τον Γρηγορόπουλο. Καλά κάναµε ως κράτος.
Τη µάνα της Μυρτούς, βρε παιδιά. Το κοριτσάκι αυτό έµεινε
δεκαέξι ετών ανάπηρο. Είναι ανάπηρο το παιδί. Μπορεί να ήταν
το παιδί µας αυτό το παιδί. Και δεν τη βοήθησε κανένας, ούτε ο
ΣΥΡΙΖΑ ούτε κανείς από εδώ µέσα. Κανείς δεν σκέφτηκε ότι αυτή
η µάνα παλεύει νυχθηµερόν για το ανάπηρο παιδί της.
Αναγκάστηκα να στείλω επιστολή στον Πρόεδρο της Βουλής.
Ξέρω ότι έχει ευαισθησίες. Θέλω όλα τα κόµµατα να βοηθήσουν
αυτό το κοριτσάκι, που έχει ανάγκες πραγµατικές, για να επιβιώσει η µάνα και το παιδί, να βρεθεί ένας τρόπος να αποζηµιωθεί
και να βρεθεί µια δουλειά στη µάνα, µία καλή δουλειά.
Δεν µπορεί τα Ελληνόπουλα να τα πετάµε στα σκουπίδια. Δεν
µπορεί να σκότωσαν πριν µερικά χρόνια τον άνθρωπο για µία κάµερα και να µην πάρει αποζηµίωση. Δεν πήραν τίποτα. Γιατί; Το
παλικάρι στου Φιλοπάππου δεν πήρε τίποτα. Γιατί; Όταν σκοτώνεται Έλληνας δεν σας αφορά εσάς; Μόνο όταν δολοφονείται
από κτήνη άλλα ο Χασάν και ο Ιµπραήµ και η Φατιµέ σας ενδιαφέρει ή αν έχουν ιδεοληψία αριστερή; Οι υπόλοιποι Έλληνες;
Δεν είναι Δεξιός ο άλλος, δεν είναι Αριστερός, αλλά είναι Έλληνας. Δεν πρέπει να αποζηµιωθεί;
Γι’ αυτό, παρακαλώ τον Πρόεδρο της Βουλής, να βοηθήσουµε
όλοι, όσο µπορούµε, το κοριτσάκι αυτό που το χτύπησε αυτό το
ανθρωπόµορφο τέρας, ο Πακιστανός. Διότι η ελληνική δικαιοσύνη, δυστυχώς, εξάντλησε κάθε νοµικό κατασκεύασµα για να
µην αποζηµιωθεί. Θα καταθέσω εκ νέου και στα Πρακτικά της
Βουλής την επιστολή µου, για να υπάρχει εδώ.
Επίσης, θα ήθελα τώρα, να πω ακόµη κάτι: Κύριοι συνάδελφοι,
περίπου ένας αιώνας πέρασε από τότε που εσφάγησαν οι Έλληνες Πόντιοι. Πλησιάζει η µέρα της γενοκτονίας των Ποντίων.
Εµείς θα καταθέσουµε στα Πρακτικά τα αιτήµατα των Ποντίων,
οι οποίοι ζητούν εισαγωγή της ιστορίας του ποντιακού ελληνισµού δυόµισι χιλιάδων ετών στα σχολεία.
Ακούστε λίγο, τι σηµαίνει εξωτερική πολιτική. Πρέπει να καταλάβουµε τι σηµαίνει εξωτερική πολιτική. Έχουµε πρόβληµα. Δεν
χρειάζεται να κάνεις πόλεµο, αλλά βάζεις το πρόβληµα του
άλλου στην πλευρά του. Αν η Ελλάς είχε αναγνωρίσει τη γενοκτονία των Ποντίων και είχε κάνει πλανητικά, παγκόσµια µια πολύ
ωραία προβολή του ζητήµατος, η Τουρκία θα είχε στην πλάτη
της ένα θέµα που λέγεται ποντιακή γενοκτονία και ποντιακός
εξισλαµισµένος σήµερα Ελληνισµός. Γιατί υπάρχουν τετρακόσιες, πεντακόσιες χιλιάδες Πόντιοι εξισλαµισθέντες, που µιλούν
την ποντιακή στον Πόντο. Δεν κάναµε τίποτα απ’ όλα αυτά.
Εγώ θα καταθέσω στα Πρακτικά, λοιπόν, τις προτάσεις των
Ποντίων. Και θέλω κάποια στιγµή να αντιληφθείτε ένα πράγµα,
γιατί κατά το ήµισυ είµαι Πόντιος. Πρέπει η ελληνική Βουλή να
κάνει µία διακοµµατική επιτροπή, από ένα µέλος κάθε κόµµατος,
για να αναλάβουµε τα κόµµατα να προβάλλουµε την ποντιακή
γενοκτονία. Είναι οι παππούδες µας, είναι οι γιαγιάδες µας, είναι
οι συγγενείς µας, είναι οι φίλοι µας, είναι τα αδέρφια µας, είναι
το αίµα που ρέει ακόµη και σήµερα και δυστυχώς -θα το πω
ακόµη µία φορά- δεν δικαιώθηκαν ποτέ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Αυτά πρέπει να δούµε. Τα υπόλοιπα τα αφήνω. Για τη «SIEMENS» τα µάθατε φαντάζοµαι, αλλά κανένα κανάλι δεν το µετέδωσε. Τα ελληνικά κανάλια περί άλλων ασχολούνται.
Τι έγινε µε τη «SIEMENS»; Το ελληνικό δικαστήριο απεφάνθη:
Τα πήρε το ΠΑΣΟΚ. Αθωώθηκε ο Τσουκάτος, γιατί ο Τσουκάτος
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-λέει- τα πήγε στο κόµµα, στον Πρωθυπουργό, στον κ. Σηµίτη. Ο
Σηµίτης δεν τιµωρείται όµως. Γιατί ο Σηµίτης είναι θεσµός. Ο Σηµίτης, δυστυχώς, σήµερα, στηρίζει Νέα Δηµοκρατία. Ο Σηµίτης
στηρίζει την ακρο-νεοφιλελεύθερη, αντιλαϊκή -δεν θα πω αντεθνική- και αλλοπρόσαλλη πολιτική της Νέας Δηµοκρατίας. Αυτό
είναι το δυστύχηµα για τη χώρα. Όταν ο Σηµίτης σε στηρίζει,
πρέπει να τρέµεις. Κάτι δεν πάει καλά. Λέει το δικαστήριο ότι
πήραν από τη «SIEMENS» εκατοµµύρια ευρώ. Ούτε λεφτά πήραµε πίσω ούτε µπήκε φυλακή κανένας.
Εµείς λέµε ένα πράγµα: Όποιος τολµήσει και ακουµπήσει δηµόσιο χρήµα, όποιος τολµήσει και ακουµπήσει τον ιδρώτα του
ελληνικού λαού θα πάει φυλακή ισόβια. Δεν θα ξαναβγεί και αυτός έξω.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Θα ήθελα τώρα να µιλήσω λίγο για τη Νέα Δηµοκρατία. Και το
κάνω αυτό, γιατί συµφωνείτε όλοι µε το εµβόλιο. Εγώ δεν συµφωνώ σε µία λογική σας όµως. Διχάσατε τον ελληνικό λαό. Ένα
κόµµα, µία κυβέρνηση πρέπει να ενώνει τους Έλληνες. Δεν πρέπει να τους διχάζει. Αυτό είναι το µεγάλο σας λάθος.
Τρολ της Νέας Δηµοκρατίας από τα υπόγεια της Πειραιώς,
αλλά και κάτι περίεργοι, τάχα δηµοσιογράφοι, κάτι Μπάµπηδες,
κάτι Άρηδες, κάτι καλά παιδιά που υπάρχουν στον «ΣΚΑΪ» και
αλλού, µιλούν συνεχώς για ψέκια. Αποκαλούν υποτιµητικά ψέκια
αυτούς που έχουν επιφυλάξεις -όχι εµένα, όλο τον κόσµο- για το
εµβόλιο.
Τώρα, ποιοι είναι ψέκια; Θα σας πω εγώ. Είναι αυτοί που έτρεχαν στα συλλαλητήρια ντυµένοι Μεγαλέξανδρος µε χλαµύδες,
αλλά τώρα έβγαλαν τις χλαµύδες και συναντούν στο Μαξίµου
τον Ζάεφ και επιπλέον, επιδοκιµάζουν το Βόρεια Μακεδονία ή
αυτοί που έχουν απλά επιφυλάξεις για κάτι που δεν γνωρίζουν
και το οποίο δεν έχει δοκιµαστεί;
Ψέκια είναι αυτοί που κάνουν το άσπρο µαύρο. Ψέκια είναι
αυτοί που γονατίζουν µπροστά στον Ζάεφ. Ψέκια είναι αυτοί που
γονατίζουν µπροστά στον Ερντογάν. Ψέκια είναι αυτοί που κάνουν πενταµερή επιτροπή. Ψέκια είναι αυτοί που µε µία δήλωση
Υπουργού Εξωτερικών της χώρας είπαν ότι δεν θα κάνουµε εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου ποτέ. Ψέκια, λοιπόν, είναι
δυστυχώς -και θα το πω ευθέως- η Νέα Δηµοκρατία σήµερα που
έχει κάνει τα αντίθετα ακριβώς απ’ ό,τι έλεγε κατά το παρελθόν.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Γιατί προεκλογικά λέγατε καλά πράγµατα. Τα λέγατε καλά. Και
δεν φταίνε οι Βουλευτές, το επαναλαµβάνω. Δεν έχουν κανένα
µερίδιο ευθύνης. Η µόνη ηθική ευθύνη που έχουν οι Βουλευτές
είναι ότι πρέπει να δώσουν στην επόµενη ψηφοφορία αντί για
εκατόν πενήντα οχτώ, τους οχτώ του ΠΑΣΟΚ που έχουν Υπουργούς να ψηφίζουν και εκατόν πενήντα να ρίξουν την Κυβέρνηση.
Τότε θα πω ότι δεν έχουν καµµία ευθύνη. Για να τελειώνει η ιστορία.
Ο Ζάεφ στο Μαξίµου. Πού φτάσαµε; Ούτε ο Τσίπρας δεν το
κάνει αυτό. Ούτε ο κ. Τσίπρας, κύριε συνάδελφε, δεν το έκανε
αυτό, να φωνάξει τον Ζάεφ στο Μαξίµου. Είναι απίστευτο! Ούτε
καν το φανταζόµασταν.
Όµως, ο Πρωθυπουργός είναι έντιµος. Στα συλλαλητήρια ο
Πρωθυπουργός έκανε σκι στην Κορινθία. Άλλοι έβαζαν τις χλαµύδες, κάτι ανόητοι που κάνουν κωλοτούµπες καθηµερινά. Έβαζαν χλαµύδες, κράνη, περικεφαλαίες, έκαναν τον Μεγαλέξανδρο,
τον Παρµενιώνα, τον Φιλώτα, τους µακεδονοµάχους, τους µακεδονολάτρες. Και σήµερα έγιναν πεµπτοφαλαγγίτες. Έγιναν -επαναλαµβάνω- πεπτοφαλλαγγίτες κανονικοί.
Ακούστε, κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας: Το έκαναν αυτό όχι για τους Βουλευτές, αλλά για τα µέσα τους. Τα
µέσα µαζικής ενηµέρωσης είναι υβριστικά σε όλους. Δεν µιλάω
για το ΕΣΡ. Αφήστε το αυτό. Έχει τελειώσει για µένα η ιστορία
µε το ΕΣΡ. Δεν υπάρχει ΕΣΡ, γιατί αν υπήρχε ΕΣΡ, θα υπήρχε και
η φωνή µας.
Βλέπω στον «ΣΚΑΙ» µια φορά την εβδοµάδα τον ΣΥΡΙΖΑ ή δύο
και κανέναν δηµοσιογράφο που πρόσκειται στον ΣΥΡΙΖΑ. Καλά
εσάς από έξω καµµιά φορά περνάτε, έχει κόκκινο. Εµείς δεν περνάµε ποτέ. Μόνο η Νέα Δηµοκρατία περνάει.
Δεν υπάρχει στον κόσµο καµµία κυβέρνηση που να ανέχεται
αυτήν τη φασίζουσα αντίληψη των µέσων µαζικής ενηµέρωσης,
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να µην υπάρχει η άλλη φωνή ούτε του ΣΥΡΙΖΑ ούτε του ΚΚΕ.
Αυτό σηµαίνει δηµοκρατία, ανταλλαγή απόψεων, επιχειρηµάτων,
διαλόγου. Αυτό σηµαίνει δηµοκρατία! Εµείς τη γεννήσαµε. Πώς
το ανέχεστε;
Ειλικρινά, όλη µέρα από το πρωί βλέπω στασίδι, Άδωνι, Σταϊκούρα -σας λέω τώρα ονόµατα- Πλεύρη, Θεοχάρη. Όλη µέρα
βλέπω Υπουργούς να βγαίνουν. Φεύγει ο Υπουργός, βγαίνει ο
νεοδηµοκράτης δηµοσιογράφος. Φεύγει ο νεοδηµοκράτης δηµοσιογράφος, µπαίνει ξανά ο Υπουργός. Φεύγει ο Υπουργός,
µπαίνει άλλος νεοδηµοκράτης δηµοσιογράφος. Αυτό γίνεται.
Είναι ντροπή. Είναι για γέλια και για κλάµατα. Αν νοµίζετε ότι
θα στηριχθείτε έτσι από τα µέσα, κάποια στιγµή, αν σας τραβήξουν την πρίζα, θα καταρρεύσετε ως φύλο συκής, θα πέσετε
κάτω.
Επίσης, δεν προκάλεσε εντύπωση σε πολλούς από εσάς ότι
για πρώτη φορά στα χρονικά δεν είχαµε τιµές κράτους για το
Άγιο Φως; Δεν ενοχληθήκατε εσείς, κύριοι συνάδελφοι; Το λέω
µε πόνο ψυχής, γιατί εντάξει εδώ έχουµε άθρησκους, έχουµε
άθεους. Αυτοί έχουν µια ιδεολογία Μαρξ, αθεϊσµού κ.λπ.. Το αντιλαµβάνοµαι. Εσείς είστε ορθόδοξοι Χριστιανοί. Δηλαδή, το
Άγιο Φως χωρίς τιµές του κράτους; Χριστός και Παναγία! Τον
Ζάεφ ως Αρχηγό κράτους τον έχετε σήµερα. Το Άγιο Φως;
Ειλικρινά, αναρωτιέµαι: Κλείνετε τις εκκλησίες. Μια ελληνοφοβία την έχετε. Μια χριστιανοφοβία και ορθοδοξοφοβία την έχετε.
Το αντιλαµβάνοµαι. Δεν το δέχοµαι, αλλά το ακούω.
Στη Λέσβο στις 26 Απριλίου µαζεύτηκαν πεντακόσιοι και έκαναν Ραµαζάνι. Ήταν Ραµαζάνι κανονικό. Το καταλαβαίνετε; Ήταν
ο ένας πάνω στον άλλον στη Λέσβο. Εκατοντάδες ήταν χωρίς
αποστάσεις, χωρίς µάσκες. Σας πείραξε ο Επιτάφιος και η Ανάσταση;
Και είδα και το εξής και το λέω και ας στεναχωρηθούν και κάποιοι: Πείτε µου σε ποια χώρα σοβαρή διακόπτεται ποδοσφαιρικός αγώνας για να προσκυνήσουν οι µουσουλµάνοι στο Ραµαζάνι; Το µάθατε αυτό, κύριοι; Διακόψανε ποδοσφαιρικό αγώνα
στην Ελλάδα, γιατί πέντε-έξι παίκτες ήταν µουσουλµάνοι για να
προσευχηθούν ο άνθρωποι για το Ραµαζάνι τους.
Εάν πέντε-έξι είχαµε -λέω εγώ- τη Μεγάλη Παρασκευή ή στους
Χαιρετισµούς και έλεγαν: «Όχι, θα σταµατήσουµε τώρα για να
προσευχηθούµε», θα τους λέγατε Ταλιµπάν. Θα τους έλεγαν
«χριστιανοταλιµπάν». Αυτοί οι άλλοι, όµως, δεν είναι Ταλιµπάν.
Απλά το δικαίωµά τους να ασκήσουν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα, το άσκησαν. Δείτε πόσο χριστιανοφοβικοί έχουµε γίνει.
Θα σας πω τι θέλω εγώ. Εγώ θέλω µια Ευρώπη ανεκτική, µια
Ευρώπη που να ανέχεται όλους, µια Ελλάδα ανεκτική, αλλά η Ελλάδα θα είναι χριστιανική και ελληνική, ανεκτική µεν, χριστιανική
και ελληνική δε. Αυτό θέλω. Αν δεν µπορείτε, φύγετε. Τελείωσε.
Δεν υπάρχει άλλη λύση.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Και για να καταλάβετε τι σας λέω, θα σας το καταθέσω στα
Πρακτικά. Είναι ντροπή. Το Υπουργείο Παιδείας έστειλε ευχές
για το Πάσχα σε µουσουλµάνους και σε Εβραίους. Είναι ολόκληρη, αναρτηµένη στη σελίδα. Σε χριστιανούς δεν έστειλε τίποτα.
Το Υπουργείο Ελληνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, η κ. Κεραµέως, στη σελίδα της είπε χρόνια πολλά µόνο στους Εβραίους
και στους µουσουλµάνους. Γιατί δεν είπε και στους χριστιανούς;
Και δεν κατάλαβα, γιατί στους µουσουλµάνους; Ο κ. Τσίπρας
έκανε το ίδιο. Έκανε ευχές για το Ραµαζάνι. Εντάξει.
Να ευχηθούµε για το ραµαζάνι. Να ευχηθούµε και στους χριστιανούς, όµως. Να ευχηθούµε και στους Εβραίους. Να ευχηθούµε και στους χριστιανούς. Οι χριστιανοί τι είναι; Αποπαίδια
είναι; Τι είναι;
Τι να πω; Δεν ξέρω. Ειλικρινά δεν ξέρω. Και επειδή πιέζει ο
χρόνος, θα ήθελα να πω κάτι. Σήµερα το πρωί έµαθα για τη Γαλλία µε το πράσινο διαβατήριο. Θα το αναλύσω σε λίγο. Πάµε
στην οικονοµία, γιατί έχουµε Υπουργούς Οικονοµικών εδώ.
Έχουµε συστοιχία πυραύλων, το βαρύ πυροβολικό της Νέας Δηµοκρατίας.
Κύριε Σταϊκούρα, έχω ρωτήσει δέκα φορές τα Υπουργεία σας:
Οι ανεξάρτητες αρχές της χώρας πόσα κοστίζουν στη χώρα µας;
Ξέρετε; Προκαλώ, λοιπόν, τον Υπουργό Οικονοµικών τώρα -θα
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µιλήσει σε λίγο- να µας πει πόσο κοστίζουν οι ανεξάρτητες αρχές
στη χώρα µας, πόσα εκατοµµύρια ευρώ. Εγώ έχω απαντήσεις
γραπτές. Όµως θέλω να µου το πει ο Υπουργός Οικονοµικών της
χώρας µου, γιατί αν βγάλουµε την ΑΑΔΕ, που είναι 600 εκατοµµύρια που στοιχίζει και είναι άλλο πράγµα, οι υπόλοιπες κοστίζουν πάνω από 500 εκατοµµύρια ευρώ; Ναι ή όχι; Και έχω και τα
έγγραφα. Να µου πει πόσο κοστίζουν.
Και θα πω και κάτι ακόµη. Και δεν φτάνει που δεν τις καταργείτε -το Σύνταγµα λέει πέντε- είχε τη φαεινή ιδέα ο κ. Χατζηδάκης να καταργήσει την Επιθεώρηση Εργασίας και να κάνει µια
άλλη ανεξάρτητη αρχή τώρα, για να βολέψει πάλι δικούς του ανθρώπους, για να µπορεί να βγαίνει πρώτος στον Βόρειο Τοµέα,
γιατί έτσι βγαίνει, από τους χιλιάδες ψηφοφόρους που βολεύει,
λες και είναι λεία ο δηµόσιος τοµέας.
Δεν είναι η λεία του κόµµατός σας. Δεν είναι η λεία του ΣΥΡΙΖΑ, η λεία του ΠΑΣΟΚ, η λεία του Κινήµατος Αλλαγής, του
ΚΚΕ, της Ελληνικής Λύσης το δηµόσιο. Το δηµόσιο είναι ένας
οργανισµός, ένας µηχανισµός που υπηρετεί τον πολίτη. Δεν είναι
η κοµµατική σας λεία.
Το πρόβληµα, κύριε Υπουργέ Οικονοµικών, είναι ότι δεν βλέπετε πραγµατικά τους δείκτες. Είχαµε µια τροµακτική αύξηση εισαγωγών. Είχαµε τροµακτική αύξηση εισαγωγών. Όταν το
εµπορικό σου έλλειµµα, κύριε Υπουργέ, διογκώνεται καθηµερινά,
έχεις πρόβληµα στο ισοζύγιό σου. Είναι απλά πράγµατα οικονοµικά. Δεν χρειάζεται να είσαι καθηγητής.
Φτιάξτε, παράγετε πλούτο, δηµιουργήστε προϋποθέσεις παραγωγής πλούτου, κύριε Σταϊκούρα. Από λόγια χορτάσαµε. Χαίρεστε που δανείζεστε µε χαµηλό επιτόκιο. Ο Χριστός, η Παναγία
και ο Θεός να βάλουν µυαλό στους Έλληνες! Να χαίροµαι που
δανείζοµαι και να πρέπει να χρεώσω την επόµενη γενιά, αντί να
χαίροµαι που παράγω πλούτο, που δηµιουργώ θέσεις εργασίας,
που δηµιουργώ πλούτο και από εκεί πληρώνω τα χρέη µου.
Αυτοί εδώ οι κύριοι, που είχαν σχέδιο προεκλογικά και το λέγανε, δανείζονται -λέει- χαµηλότοκα και πρέπει όλοι να χειροκροτάµε. Χειροκροτήστε. Δανείζονται χαµηλότοκα. Πέτυχαν το πολύ
µεγάλο επιχείρηµα της ανάκαµψης της οικονοµίας. Όµως, µε ψέµατα δεν µπορείς να προχωρήσεις. Είναι 21,7% το έλλειµµα του
εµπορικού ισοζυγίου τον Μάρτιο του 2021.
Εν µέσω κορωνοϊού, κύριε Υπουργέ, κύριε Σταϊκούρα, στείλτε
ένα χαρτάκι για τα δηµοτικά τέλη. Πληρώνουν δηµοτικά τέλη, το
ξέρετε, κύριοι Υπουργοί;
Κύριε Ζαββέ, κύριε Σταικούρα, ξέρετε ότι πληρώνουν δηµοτικά
τέλη κλειστά µαγαζιά; Το γνωρίζετε; Γνωρίζετε ότι υπάρχουν και
προσαυξήσεις, αν δεν µπορεί να πληρώσει ο άνθρωπος; Πώς γίνονται αυτά; Υπάρχουν προσαυξήσεις σε κάτι που δεν δουλεύω,
που µου έδωσες εντολή εσύ να το κλείσω; Πείτε µου εσείς πώς
γίνεται. Στείλτε ένα χαρτί και πείτε να µην πληρώσουν τίποτα οι
άνθρωποι στους δήµους.
Δηµοτικά τέλη µε προσαυξήσεις; Κούρεµα όλων των προσαυξήσεων, διακανονισµός ενενήντα έξι δόσεων, ολική διαγραφή
λέει η Ελληνική Λύση. Διαγραφή χρεών. Εσείς κλείσατε την
αγορά. Εσείς κάνατε lockdown. Εσείς κλείσατε τα µαγαζιά. Γιατί
να πληρώσω εγώ τη νύφη;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Όµως δεν τολµάτε να κάνετε διαγραφές χρεών. Δεν κάνατε.
Διαγραφές, όµως, στα χρέη των κοµµάτων σας και στα δάνειά
σας κάνατε. Δεν τα πληρώνατε ποτέ. Δίνετε 5.000 και τελειώνει
η ιστορία. Ντροπή!
Διαγραφές και κουρέµατα στο «ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ» κάνατε, όµως.
Διαγραφές και κουρέµατα στο «ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ» έγιναν. Σε µεγάλο τηλεοπτικό σταθµό που όλη µέρα βλέπουµε πορτοκάλια και
λεµόνια και ζήτω η πανδηµία, γνωστός κάπου εκεί στη θάλασσα
κοντά, του κάνατε κούρεµα στα δάνειά του. Γιατί δεν κάνετε κούρεµα στους δανειολήπτες, στα κόκκινα δάνεια και κάνετε µόνο
στους κολλητούς σας φίλους;
Και είναι και άλλα. Στις 30 Μαΐου του 2020 -ακούστε- έκλεισαν
πριν λίγες µέρες το µεγάλο εργοστάσιο του λιγνίτη στην Καρδιά
και χαίρονται. Είναι υπέρ της πράσινης ανάπτυξης, όπως λέει ο
Δένδιας, όπως λέει ο Πρωθυπουργός. Την ίδια ώρα στη Γερµανία
ξεκίνησε να λειτουργεί εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας
ατµοη- λεκτρικό µε λιγνίτη.
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Όµως, έχουµε έναν Πρωθυπουργό, ο οποίος γέλασε όταν
είπε: «Κλείνω τους λιγνίτες» για να δουλεύουν οι Γερµανοί. Εγώ,
όµως, δάκρυσα εκείνη τη στιγµή, γιατί κατάλαβα ότι η ελληνική
ηγεσία δεν αντιλαµβάνεται ότι χτύπησε το ενεργειακό θαύµα της
χώρας, που είναι οι λιγνίτες και το φυσικό αέριο και ο µεγάλος
πατριώτης Δένδιας ήρθε από τη Σαουδική Αραβία να µας πει να
ξεχάσουµε το φυσικό αέριο, να ξεχάσουµε το πετρέλαιο, δεν θα
κάνουµε εξόρυξη.
Αυτοί είστε; Αυτή είναι η Νέα Δηµοκρατία; Με ποιο δικαίωµα
ένας Υπουργός Εξωτερικών ακυρώνει τις εξορύξεις; Να το κάνει
ο Υπουργός Ανάπτυξης το καταλαβαίνω. Να το κάνει ο Υπουργός
που είναι αρµόδιος για τα πετρέλαια το καταλαβαίνω. Ποιος είναι
ο κ. Δένδιας;
Αν θέλει να γίνει δελφίνος, είναι άλλο θέµα, δικό του. Δεν είναι
δικό µας θέµα. Όµως δεν µπορείς να ακυρώνεις αγώνες, θυσίες
του ελληνικού λαού, πτωχεύσεις, όταν υπάρχει ελπίδα να έχεις
φυσικό αέριο, τεράστια ποσότητα -3 τρισεκατοµµύρια λένε κάποιοι-, αλλά και να γίνεις στρατηγικός και ενεργειακός εταίρος
µεγάλων συµµαχιών.
Είναι –θα το πω ευθέως- εγκληµατικό αυτό που έκανε ο Υπουργός Εξωτερικών. Delete στο εθνικό χρέος και σβήσιµο δεν επιτρέπει σε κανέναν η Ελληνική Λύση, όταν αφορά τα εθνικά µας
θέµατα. Τελεία και παύλα, κύριε Δένδια! Δεν θα παίξετε µε τα θέµατα αυτά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Επίσης, να µην πω ότι και πάλι εξυπηρετείτε τον Λάτση µε τα
ΕΛΠΕ. Πάλι ενέργεια µε τα ΕΛΠΕ. Να µη θυµηθώ ότι ο Τσοχατζόπουλος και ο Παπαντωνίου έκαναν τα εγκλήµατα κατά το παρελθόν µε τα ΕΛΠΕ. Τώρα στα ΕΛΠΕ ο κ. Λάτσης κάνει κουµάντο
και του χαρίζεται πάλι τα ΕΛΠΕ στο πιάτο. Ωραίοι είστε. Ο Λάτσης! Ο Λάτσης, ο µέγας επενδυτής του Ελληνικού, που πήγε
από διαλυµένες, χρεωκοπηµένες ελληνικές τράπεζες και πήρε
δάνειο, για να κάνει την επένδυση στο Ελληνικό και παίρνει και
τα ΕΛΠΕ δώρο. Είναι σαν τη χλωρίνη. Παίρνεις µία, παίρνεις και
µία δεύτερη δώρο! Αυτό κάνετε. Ντροπή! Ντροπή! Ειλικρινά το
λέω, δεν το περίµενα. Δεν τα περίµενα όλα αυτά!
Και δεν θα πω για τον κ. Σταϊκούρα ότι έχουµε πλήρη κατάρρευση οικονοµικών στοιχείων. Πώς αυξήθηκαν οι υποχρεώσεις
µας στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κατά 61 δισεκατοµµύρια
θα µας πει; Ε; Πώς; Μας µιλάγανε για το Ταµείο Ανάκαµψης.
Ήρθε εδώ ο Πρωθυπουργός και ο κ. Σταϊκούρας, εκλεκτός, συµπαθής κατά τα λοιπά, και µας έλεγαν ότι το Ταµείο Ανάκαµψης
θα µας σώσει. Έτσι δεν µας λέγατε; Δεν µας λέγατε ότι το Ταµείο
Ανάκαµψης είναι µεγάλο και ότι θα µας βοηθήσει και θα µας
κάνει; Αυτό λέγατε κι εσείς και ο Πρωθυπουργός. Εννέα χώρεςκοινοβούλια δεν το έχουν εγκρίνει. Πώς το λέγατε αυτό;
Βλέπω ότι είναι εδώ ο κύριος Πρόεδρος της Βουλής, µπήκε
στην Αίθουσα και στέκεται στα πίσω έδρανα. Κύριε Πρόεδρε,
έχω την επιστολή της Μυρτούς. Θέλω να βρούµε µια λύση. Και
θα βρείτε λύση γιατί ξέρω ότι είστε ευαίσθητος σε αυτά τα θέµατα.
Κλείνω εδώ και δεν θα πω για την οικονοµία περισσότερα.
Φθάνουν τόσα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κλείστε, κύριε Πρόεδρε.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης): Ναι, κύριε Πρόεδρε.
Θα πω κάτι που έγινε σήµερα, γιατί σας είπα ότι το ψέµα έχει
πολύ κοντά ποδάρια. Βγήκε ο κ. Θεοχάρης στο «BBC». Τον έκανε
ξεφτίλα δυστυχώς –να το πω ευθέως- και κατέρρευσαν τα παραµύθια της Νέας Δηµοκρατίας. Δηµοσιογράφος στον κ. Θεοχάρη:
«Η Ελλάδα είναι από τις πιο αργές στην πρόοδο των εµβολιασµών χώρες». Το έχουν κάνει το αφήγηµα αυτό τεράστιο, σηµαία! Θεοχάρης: «Όχι, όχι, δεν είµαστε». Δηµοσιογράφος: «Διαφωνώ. Είστε στις πέντε χειρότερες χώρες της Ευρώπης». Στραβοκατάπιε ο Υπουργός σας και δεν ξαναµίλησε.
Αυτές είναι οι επιτυχίες σας –αυτές!-, επιτυχίες όµως που είναι
πληρωµένες, γιατί πληρώνετε τα µέσα ενηµέρωσης για να λένε
ψέµατα στον ελληνικό λαό. Τους δίνετε συνεχώς χρήµατα.
Υπάρχουν τριών ειδών αντιλήψεις για την πραγµατικότητα, κύριοι συνάδελφοι και κλείνω εδώ: Αυτή που εσύ έχεις για τον
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εαυτό σου –θεωρείς ότι είσαι Καίσαρας, Μωυσής, ο τεράστιος,
ο επιτυχηµένος-, αυτή που έχουν οι άλλοι για εσένα, ο κόσµος –
λόγω χρήµατος, τα µέσα ενηµέρωσης σας λένε «α, τι καλοί που
είστε»- και αυτή που πραγµατικά υπάρχει. Για εµάς αυτή που
πραγµατικά υπάρχει είναι ότι η Νέα Δηµοκρατία απέτυχε δυστυχώς σε όλα! Αποτύχατε! Φύγετε µήπως και σωθεί ο τόπος!
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης κ. Κυριάκος Βελόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα
έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Όρθιοι οι Βουλευτές της Ελληνικής Λύσης χειροκροτούν
ζωηρά)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Παρακαλώ να ετοιµαστεί το Βήµα, προκειµένου να πάρει τον
λόγο ο Υπουργός Οικονοµικών, ο κ. Χρήστος Σταϊκούρας, µε την
παράκληση, κύριε Υπουργέ, να τοποθετηθείτε και επί των τροπολογιών.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Ο αξιότιµος Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδος της Ελληνικής Λύσης είπε ότι η σηµερινή Κυβέρνηση απέτυχε σε όλα,
αλλά διάλεξε να το πει αυτό σε ένα νοµοσχέδιο στο οποίο µόνο
επιτυχίες καταγράφονται και θα είµαι πολύ συγκεκριµένος.
Όµως, για ακόµα µια φορά στον πολύ λίγο χρόνο που αφιέρωσε για την οικονοµία σε ένα νοµοσχέδιο για την οικονοµία –
γιατί ως γνωστόν µιλάει επί όλων- πρότεινε, από τη µία πλευρά,
νέες παρεµβάσεις διόγκωσης ελλείµµατος και χρέους µε νέα
«λεφτόδεντρα» και, από την άλλη, ειρωνεύτηκε την έξοδο της
χώρας στις αγορές µε εξαιρετικά χαµηλό κόστος δανεισµού. Δεν
γίνεται και το ένα και το άλλο.
Είναι προφανές ότι η ελληνική οικονοµία για πολλούς µήνες
λειτουργεί σε ειδικές συνθήκες Έχει µειωµένα έσοδα λόγω της
υπολειτουργίας της οικονοµίας και έχει αυξηµένες δαπάνες
λόγω της ορθής επιλογής της Κυβέρνησης να στηρίξει νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Άρα κάθε µήνα έχει λιγότερα έσοδα, αυξηµένες δαπάνες.
Ποιος θα καλύψει τη διαφορά; Το ταµείο της χώρας. Το ταµείο
της χώρας ενισχύεται συστηµατικά µε εξαιρετικά επιτυχηµένες
εκδόσεις χρέους, εκδόσεις βραχυπρόθεσµες-αγορές χρήµατος,
εκδόσεις µακροπρόθεσµες-αγορές κεφαλαίου. Και αυτό γίνεται
µε πρωτόγνωρα χαµηλό κόστος δανεισµού. Άλλος τρόπος δεν
υπάρχει. Και το κάνουµε σοβαρά, µεθοδικά, συνεκτικά.
Πάµε συνεπώς να απαντήσουµε ένα προς ένα τα σηµεία, ειδικά σε αυτό το σχέδιο νόµου, το οποίο αποδεικνύει και επιβεβαιώνει την ορθότητα της ασκούµενης οικονοµικής πολιτικής,
αλλά και –το βασικότερο- τη συνέπεια λόγων και έργων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πυρήνας του σηµερινού νοµοσχεδίου είναι η ενσωµάτωση κοινοτικών οδηγιών για το τραπεζικό σύστηµα. Στόχος του είναι η περαιτέρω θωράκιση του
τραπεζικού συστήµατος, προκειµένου αυτό τόσο να διαχειρίζεται
αποτελεσµατικά τους οικονοµικούς κλυδωνισµούς όσο και να
µπορεί να παρέχει συνεχή ρευστότητα στην πραγµατική οικονοµία.
Αποτέλεσµα αυτού θα είναι, µεταξύ άλλων, η προσέλκυση και
υλοποίηση νέων επενδύσεων, η αξιοποίηση αδρανών πόρων της
οικονοµίας και η περαιτέρω βελτίωση του αξιόχρεου του ελληνικού χρέους. Όλα αυτά θα συµβάλουν στην επίτευξη υψηλής, διατηρήσιµης, βιώσιµης και χωρίς αποκλεισµούς οικονοµικής ανάπτυξης.
Έτσι, µε το παρόν σχέδιο νόµου ενσωµατώνονται οι oδηγίες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2019/878 και 2019/879 στην ελληνική
έννοµη τάξη. Δεν θα µιλήσω περαιτέρω γι’ αυτές τις δύο ενσωµατώσεις γιατί την ανάλυση έχει κάνει µε επάρκεια και πληρότητα ο αρµόδιος Υφυπουργός κ. Ζαββός.
Όµως, κυρίες και κύριοι, στο υπό συζήτηση σχέδιο νόµου περιλαµβάνονται και µια σειρά από άλλες υπουργικές τροπολογίες,
που όλες γίνονται αποδεκτές από το Υπουργείο Οικονοµικών,
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που είναι επισπεύδον για το συγκεκριµένο σηµερινό νοµοσχέδιο,
και µία τροπολογία του Υπουργείου Οικονοµικών που διευρύνει
και επεκτείνει το δίχτυ προστασίας σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ώστε να µετριάσει τις επιπτώσεις της πανδηµίας του κορωνοϊού σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Η’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ)
Ανάµεσα στα άλλα αυτής τροπολογίας θέλω να επισηµάνω
δύο σηµεία:
Πρώτον, απαλλάσσεται και για τον µήνα Μάιο του 2021 από
την υποχρέωση καταβολής του συνολικού µισθώµατος ο µισθωτής επαγγελµατικής µίσθωσης προς εγκατάσταση οριζόµενης
επιχείρησης, για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα
µέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας.
Δεύτερον, παρατείνεται έως τις 31 Μαΐου η προθεσµία υποβολής αιτήσεων στο πρόγραµµα «ΓΕΦΥΡΑ 2», πρόγραµµα το
οποίο παρέχει στήριξη στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες
έχουν αποδεδειγµένα πληγεί από τον οικονοµικό αντίκτυπο της
πανδηµίας του κορωνοϊού. Η στήριξη, όπως ξέρετε, αφορά στην
κρατική επιδότηση της µηνιαίας δόσης επιχειρηµατικών δανείων
σε ποσοστό έως εννέα µήνες και για χρονικό διάστηµα οκτώ
µηνών.
Το πρόγραµµα έχει ιδιαίτερα θετική απήχηση, καθώς –σύµφωνα µε τα σηµερινά διαθέσιµα στοιχεία της Ειδικής Γραµµατείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Οικονοµικών- περίπου σε έναν µήνα –από τις 5 Απριλίου µέχρι, όπως είπα
και χθες, σήµερα- έχουν υποβληθεί οριστικά τριάντα τρεις χιλιάδες εκατόν δεκαεπτά αιτήσεις. Εξ αυτών, για να αντιληφθούµε
τη σηµασία του, δεκαοκτώ χιλιάδες εξακόσιες ογδόντα πέντε
είναι αιτήσεις από πολύ µικρές επιχειρήσεις, δέκα χιλιάδες τρια-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

κόσιες εβδοµήντα µία από ελεύθερους επαγγελµατίες ή ατοµικές επιχειρήσεις, τρεις χιλιάδες τετρακόσιες τριάντα από µικρές
επιχειρήσεις και εξακόσιες τριάντα µία από µεσαίες επιχειρήσεις.
Παράλληλα, επισηµαίνεται ότι από το πρόγραµµα «ΓΕΦΥΡΑ 1»
έχουν ήδη επιδοτηθεί εκατόν δεκαοκτώ χιλιάδες οκτακόσια σαράντα ένα δάνεια, τα οποία αντιστοιχούν σε εβδοµήντα πέντε χιλιάδες τριακόσιους εβδοµήντα δικαιούχους, µε το συνολικό
ποσό της κρατικής επιδότησης που έχει καταβληθεί να ανέρχεται
στα 120.000.000 ευρώ, σε συνολικά έξι φάσεις πληρωµών από
το Νοέµβριο του 2020 µέχρι τον Απρίλιο του 2021.
Με λίγα λόγια, να το πω απλά: Εβδοµήντα πέντε χιλιάδες τριακόσιοι εβδοµήντα συµπατριώτες µας, φυσικά πρόσωπα, αντί να
πληρώνουν αυτά τη δόση στην τράπεζα, την πληρώνει ο κρατικός προϋπολογισµός. Και για πρώτη φορά επιβραβεύεται στη
χώρα η συνέπεια, βοηθάµε πρωτίστως αυτούς που ήταν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους όλο το προηγούµενο χρονικό διάστηµα. Εβδοµήντα πέντε χιλιάδες τριακόσια εβδοµήντα νοικοκυριά! Αυτό δεν είχε γίνει ποτέ στο παρελθόν!
Συµπερασµατικά και από αυτή την τροπολογία αποδεικνύεται
ότι η Ελλάδα έχει αντιµετωπίσει τις οξείες επιπτώσεις της υγειονοµικής κρίσης στην οικονοµία και την κοινωνία κατά τον βέλτιστο δυνατό τρόπο, όπως έχει επανειληµµένα αναγνωριστεί από
εταίρους, θεσµούς, αγορές, οίκους αξιολόγησης, επενδυτές,
πρωτίστως, όµως, από την ελληνική κοινωνία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καταθέτω και µια σειρά από νοµοτεχνικές βελτιώσεις επί του πυρήνα του νοµοσχεδίου και της
τροπολογίας που µόλις ανέπτυξα.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Αυτή η
τροπολογία αντιµετωπίζει βραχυχρόνιες ανάγκες της ελληνικής
οικονοµίας που προέκυψαν από την πανδηµία. Εκτός, όµως, από
αυτές τις πολιτικές πρωτοβουλίες για να στηρίξουµε νοικοκυριά
και επιχειρήσεις, το Υπουργείο Οικονοµικών οικοδοµεί σταδιακά
αλλά σταθερά τη µετά κορωνοϊό εποχή, πιάνοντας το νήµα από
το σηµείο που το αφήσαµε τον Φεβρουάριο του 2020.
Σε αυτό το πλαίσιο αξιοποιούµε τη δηµοσιονοµική ευελιξία που
ισχύει για όλα τα ευρωπαϊκά κράτη-µέλη, όµως, το πράττουµε
µε υπευθυνότητα, ώστε να µην οδηγηθούµε σε δηµοσιονοµικό
εκτροχιασµό, εκπέµποντας σοβαρότητα, επιδεικνύοντας υπευθυνότητα και µεθοδικότητα, αναδεικνύοντας αξιοπιστία.
Και ήρθε η ώρα να µιλήσουµε για αξιοπιστία. Η Νέα Δηµοκρατία είχε προεκλογικά δεσµευτεί ότι θα υλοποιήσει µια συνετή, µια
υπεύθυνη δηµοσιονοµική πολιτική, στοχεύοντας στη µείωση της
φορολογίας νοικοκυριών και επιχειρήσεων και στη στήριξη των
µεσαίων και χαµηλών εισοδηµάτων, κυρίως της µεσαίας τάξης.
Σήµερα, παρά τις πρωτόγνωρες, δύσκολες υγειονοµικές συνθήκες, ο απολογισµός της Κυβέρνησης και σε αυτό το πεδίο είναι
ιδιαίτερα θετικός.
Το οικονοµικό επιτελείο µε αξιοσηµείωτη προσήλωση και συνέπεια στις δεσµεύσεις του πέτυχε σηµαντικούς στόχους, µειώνοντας φορολογικούς συντελεστές για νοικοκυριά και επιχειρήσεις και θεσπίζοντας φορολογικά κίνητρα για φυσικά και νοµικά πρόσωπα. Κατάφερε ακόµα και µέσα στη δίνη µιας πρωτοφανούς για τα παγκόσµια δεδοµένα κρίσης όχι απλώς να
κρατήσει όρθια την κοινωνία και την οικονοµία, αλλά και να διαµορφώσει τις κατάλληλες συνθήκες για µια δυναµική επανεκκίνηση και ισχυρή ανάκαµψη της οικονοµίας µας στη µετά τον
κορωνοϊό εποχή.
Ενδεικτικά και µόνο, σχεδιάσαµε και υλοποιήσαµε, όπως αποδεικνύει και η τελευταία τροπολογία που καταθέσαµε -τη συζητάµε σήµερα- σε λιγότερο από δύο χρόνια –ό,τι θα ακούσετε
είναι σε λιγότερο από δύο χρόνια!- µια σειρά από παρεµβάσεις
στο φορολογικό πεδίο, απολύτως συνεπείς µε τις προεκλογικές
µας δεσµεύσεις. Σε λιγότερο από δύο χρόνια!
Ξεκινάω: Μείωση φορολογικών συντελεστών. Τι είπαµε και τι
κάναµε;
Μειώσαµε τον ΕΝΦΙΑ µεσοσταθµικά κατά 22%, απαλλάξαµε
από τον ΕΝΦΙΑ την κύρια κατοικία σε µικρά ακριτικά νησιά. Μειώσαµε τον εισαγωγικό φορολογικό συντελεστή στα φυσικά πρόσωπα από το 22% στο 9%. Αυξήσαµε το αφορολόγητο όριο για
κάθε παιδί. Δηµιουργήσαµε νέα προοδευτική φορολογική κλίµακα για τα φυσικά πρόσωπα µε µείωση κατά µία µονάδα σε
όλους τους ανώτερους φορολογικούς συντελεστές.
Μειώσαµε τον φορολογικό συντελεστή κερδών επιχειρήσεων
από το 28% στο 24% και σήµερα στο 22%. Μειώσαµε τον φορολογικό συντελεστή για τα µερίσµατα από το 10% στο 5%. Μειώσαµε την προκαταβολή φόρου σήµερα µε διάταξη για όλα τα
φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηµατική δραστηριότητα
από το 100% στο 55%. Μειώσαµε σήµερα µε διάταξη την προκαταβολή φόρου από επιχειρηµατική δραστηριότητα νοµικών
προσώπων και νοµικών οντοτήτων από το 100% στο 80% και ειδικά για φέτος στο 70%.
Αναστέλλουµε σήµερα για το 2021 και το 2022 την εισφορά
αλληλεγγύης µε ωφελούµενους τους µισθωτούς του ιδιωτικού
τοµέα, τους εισοδηµατίες, τους ελεύθερους επαγγελµατίες και
τους αγρότες.
Καταργήσαµε την εισφορά 0,6% για εταιρείες factoring και
leasing.
Καθιερώσαµε χαµηλό φορολογικό συντελεστή 10% για όλα τα
αγροτικά σχήµατα.
Καθιερώσαµε µειωµένο φορολογικό συντελεστή 6% για κατηγορίες εµβολίων, φαρµάκων και διαγνωστικών σκευασµάτων που
αφορούν ασθενείς µε δυσίατα νοσήµατα και πάσχοντες από καρκίνο.
Μειώσαµε τους συντελεστές ΦΠΑ στο 13% για τα βρεφικά
είδη, τα κράνη µοτοσικλετιστών, τα παιδικά καθίσµατα. Μειώσαµε για αρκετούς µήνες τον ΦΠΑ στις µεταφορές, στον καφέ,
σε ποτά, στα εισιτήρια κινηµατογράφου και θεάτρου, στο τουριστικό πακέτο. Θέσαµε τα είδη που προορίζονται για την εξυπη-
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ρέτηση ατόµων µε αναπηρία όρασης στον µειωµένο συντελεστή
ΦΠΑ 6%.
Και πολύ σηµαντικό: Μειώσαµε, ξεκινώντας επί ηγεσίας Υπουργείου Εργασίας Γιάννη Βρούτση κατά τέσσερις ποσοστιαίες
µονάδες τις ασφαλιστικές εισφορές των µισθωτών του ιδιωτικού
τοµέα.
Αυτά έχουµε πράξει και λογοδοτούµε απέναντι στον ελληνικό
λαό σε λιγότερο από δύο χρόνια παρά την υγειονοµική κρίση.
Και δεν σταµατήσαµε εδώ.
Δεύτερη ενότητα: Θέσπιση φορολογικών κινήτρων. Μειώσαµε
κατά 50% τον φορολογικό συντελεστή του πρώτου κλιµακίου για
τις νεοφυείς επιχειρήσεις για τα τρία πρώτα έτη λειτουργίας
τους. Μεταρρυθµίσαµε το φορολογικό πλαίσιο των δικαιωµάτων
προαίρεσης απόκτησης µετοχών από εργαζόµενους, τα stock
options.
Θεσπίσαµε έκπτωση δαπανών των επιχειρήσεων για δράσεις
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.
Εξορθολογίσαµε το πλαίσιο υπολογισµού των δαπανών που
πρέπει να πραγµατοποιούνται µε ηλεκτρονικά µέσα.
Θεσπίσαµε έκπτωση φόρου 40% για δαπάνες που αφορούν
λήψη υπηρεσιών για ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθµιση κτηρίων. Αναστείλαµε τον φόρο υπεραξίας µεταβίβασης
ακινήτων για µία τριετία.
Θεσπίσαµε ρυθµίσεις για τους τόκους οµολογιών, τον τρόπο
φορολόγησης των εταιρειών που επενδύουν σε ακίνητη περιουσία, των αµοιβαίων κεφαλαίων ακινήτων, των εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου, των ΟΣΕΚΑ.
Θεσπίσαµε προσαυξηµένη έκπτωση στις φορολογικές αποσβέσεις των µη ρυπογόνων επιβατικών αυτοκινήτων.
Χορηγήσαµε προσαυξηµένη έκπτωση για συγκεκριµένες δαπάνες που αφορούν τους εργαζόµενους και την προστασία του
περιβάλλοντος.
Προωθήσαµε την απαλλαγή από τον ΦΠΑ για τις δωρεές, προκειµένου να υποστηριχθούν οι δωρεές προς το ελληνικό δηµόσιο
για κοινωφελείς σκοπούς.
Απαλλάξαµε τα αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης πολυτέκνων από
τον φόρο πολυτελούς διαβίωσης.
Διαµορφώσαµε ένα ειδικό καθεστώς εναλλακτικής φορολόγησης του εισοδήµατος που προκύπτει στην αλλοδαπή για τα φυσικά πρόσωπα που µεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία
στην Ελλάδα, το σχήµα «Non-Dom», οι οποίοι πραγµατοποιούν
σηµαντικές επενδύσεις στη χώρα µας.
Επεκτείναµε την εναλλακτική φορολόγηση εισοδήµατος σε
συνταξιούχους του εξωτερικού, οι οποίοι µε εξαιρετική επιτυχία
µέχρι σήµερα µεταφέρουν τη φορολογική κατοικία τους στην πατρίδα µας.
Δώσαµε κίνητρα µέσα από τον φόρο εισοδήµατος και την ειδική εισφορά αλληλεγγύης για την επιστροφή στη χώρα Ελλήνων που έφυγαν από τη χώρα στα χρόνια της κρίσης και θεσπίσαµε κίνητρα για τη δηµιουργία εταιρειών ειδικού σκοπού διαχείρισης της οικογενειακής περιουσίας, τα περίφηµα family offices.
Αυτά κάναµε. Άρα δεν δικαιούται κανένας να µιλάει για αποτυχία της Κυβέρνησης, όταν είµαστε σε λιγότερο από δύο χρόνια, παρά την υγειονοµική κρίση, απολύτως συνεπείς στις προεκλογικές µας δεσµεύσεις σε ό,τι αφορά την ασκούµενη δηµοσιονοµική πολιτική και ιδιαίτερα τη φορολογική πολιτική.
Το συνολικό κόστος των µέτρων που περιλαµβάνονται, τα
οποία περικλείονται στην τροπολογία που σήµερα κατέθεσε η
Κυβέρνηση -για την ακρίβεια, σήµερα τη συζητάµε και κατατέθηκε χθες- αφορά τη µείωση της προκαταβολής φόρου για φυσικά και νοµικά πρόσωπα, τη µείωση της φορολογίας εισοδηµάτων νοµικών προσώπων και την απαλλαγή της επιβολής της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για το 2021 και το 2022 και ανέρχεται
στα επιπλέον 2 δισεκατοµµύρια ευρώ, 906 εκατοµµύρια ευρώ για
το 2021, 950 εκατοµµύρια ευρώ για το 2022 και 112 εκατοµµύρια
ευρώ για το 2023. Βρήκαµε τον δηµοσιονοµικό χώρο, συµφωνήσαµε µε τους θεσµούς και υλοποιούµε τις προεκλογικές µας δεσµεύσεις.
Συµπερασµατικά, πετύχαµε πολλά, µεταρρυθµίσαµε αρκετά
επί του πραγµατικού πεδίου υπέρ των πολλών και αποδείξαµε σε
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εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες ότι σχεδιάζουµε και πράττουµε.
Η εξ αποστάσεως φλυαρίες δεν είναι επιλογή µας. Η στόχευσή
µας πλέον επεκτείνεται στην επόµενη µέρα και στην οµαλή επιστροφή στην κανονικότητα, που βρίσκεται ήδη «επί θύραις».
Διότι εµείς, σε αντιδιαστολή µε την Αξιωµατική Αντιπολίτευση,
θέλουµε την κανονικότητα. Οφείλουµε να συνεχίσουµε την προσπάθεια µε εµπιστοσύνη στις δυνάµεις µας, µε όρους οικονοµικής αποτελεσµατικότητας και κοινωνικής δικαιοσύνης και µε
στόχο την επίτευξη υψηλής και βιώσιµης ανάπτυξης, τη δηµιουργία πολλών καλών θέσεων απασχόλησης και την ενίσχυση της
κοινωνικής συνοχής. Και θα το πράξουµε µε τόλµη και αποφασιστικότητα, όπως άλλωστε σας απέδειξα, το πράξαµε όλους αυτούς τους µήνες διακυβέρνησης της χώρας από τη Νέα Δηµοκρατία.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ,
κύριε Υπουργέ.
Και τώρα θα δώσω τον λόγο στον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Στύλιο για να τοποθετηθεί για πέντε λεπτά για την
τροπολογία του.
Ορίστε, κύριε Υφυπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ (Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης): Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να αναφερθώ στην τροπολογία που έχει κατατεθεί από την Κυβέρνηση µε πρωτοβουλία
του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Πιερρακάκη.
Αντικαθίστανται οι παράγραφοι 8 και 9 του άρθρου 6α του
ν.2308/1995. Η συγκεκριµένη, λοιπόν, τροπολογία αφορά πολύ
ουσιαστικά και πολύ σηµαντικά ζητήµατα που έχουν να κάνουν
µε την κτηµατογράφηση και την αποτελεσµατική λειτουργία του
Κτηµατολογίου. Αντιµετωπίζεται, λοιπόν, ένα ζήτηµα που αφορά
πρώτα απ’ όλα τους πολίτες, το σύνολο των πολιτών της χώρας,
αφορά τους αναδόχους που εκτελούν τη διαδικασία της κτηµατογράφησης σε όλη τη χώρα και αφορά σίγουρα και τον φορέα,
το Ελληνικό Κτηµατολόγιο.
Αντικείµενο της υπό συζήτηση ρύθµισης είναι το σύστηµα εξέτασης των αιτήσεων διόρθωσης που κατατίθενται από τους πολίτες οι οποίοι αντιµετωπίζουν λάθη στα στοιχεία της ανάρτησης
που έχει γίνει κατά τη διαδικασία κτηµατογράφησης.
Ας δούµε τι συνέβαινε µέχρι τώρα, τι προβλέπει το άρθρο 6α,
του οποίου αντικαθιστούµε τις παραγράφους 8 και 9. Ο πολίτης
έκανε την ένστασή του, την αίτηση διόρθωσης, εξεταζόταν η αίτηση διόρθωσης από το γραφείο κτηµατογράφησης, από τον
ανάδοχο λοιπόν, από τον µελετητή που είχε αναλάβει να κάνει
την κτηµατογράφηση, αλλά η αίτησή του σταµατούσε εκεί. Εάν
απορρίπτονταν, ο πολίτης δεν είχε δικαίωµα να προσφύγει σε
δεύτερο βαθµό σε µια επιτροπή που συγκροτείται και προβλέπεται, και προβλεπόταν και παλαιότερα, από το άρθρο 6 του
ν.2308/1995. Μπορούσε να προσφύγει σε αυτήν την επιτροπή.
Το άρθρο 6α του στερούσε αυτό το δικαίωµα.
Ερχόµαστε, λοιπόν, εµείς σήµερα µε τη ρύθµιση αυτή και επαναφέρουµε αυτό το δικαίωµα στον πολίτη. Εάν απορριφθεί η ένστασή του που βλέπει ότι έχει διαφορές σε σχέση µε κάποιους
τρίτους, όποιοι κι αν είναι αυτοί οι τρίτοι, µπορεί στη συνέχεια να
προσκοµίσει επιπλέον στοιχεία και να προσφύγει σε µια αξιόπιστη επιτροπή, η οποία θα συγκροτηθεί και προβλέπεται από τον
νόµο από το Ελληνικό Κτηµατολόγιο.
Με τη συγκεκριµένη διαδικασία προσδοκούµε να λύσουµε ένα
µεγάλο πρόβληµα που έχει παρουσιαστεί αυτή τη στιγµή και έχει
να κάνει µε το ότι έχουµε πάρα πολλές αιτήσεις διόρθωσης και
ενστάσεις οι οποίες εκκρεµούν και δεν έχουν εκδικαστεί.
Ο λόγος για τον οποίο δεν έχουν εκδικαστεί αυτές οι αιτήσεις
είναι ότι οι ανάδοχοι έχουν προσφύγει στο Συµβούλιο της Επικρατείας και δεν θεωρούνται από διάταξη που είχε ψηφιστεί το
2019 ότι είναι αντισυνταγµατικές και δεν εκδικάζουν τις ενστάσεις. Έτσι, έχει µπλοκάρει συνολικά η κτηµατογράφηση, όταν
έχουµε δεκαπέντε κοινοπραξίες σε εξέλιξη στο σύνολο της
χώρας. Άρα, λοιπόν, µε τη διάταξη προσπαθούµε να διορθώσουµε και να θεραπεύσουµε το συγκεκριµένο πρόβληµα.
Η συγκεκριµένη διάταξη έχει συζητηθεί. Έχει γίνει διαβού-
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λευση µε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς και έχει τη συναίνεση του συνόλου των εµπλεκόµενων φορέων, δηλαδή έχει τη
συναίνεση και από τους αναδόχους, και από το Ελληνικό Κτηµατολόγιο και από τους πολίτες βέβαια οι οποίοι θέλουν να προχωρήσει η διαδικασία κτηµατογράφησης. Άρα έχουµε εξασφαλίσει
τη συναίνεση και έχουµε κάνει τον απαραίτητο διάλογο.
Ας δούµε τι άλλο γίνεται µε τη συγκεκριµένη διάταξη και πώς
εξασφαλίζουµε τη διαφάνεια και τη λειτουργία της. Όλα τα στοιχεία και όλα τα πορίσµατα που θα προκύπτουν από τις επιτροπές, είτε κατά την κτηµατογράφηση είτε σε δεύτερο βαθµό, θα
αναρτώνται στον ιστότοπο του Ελληνικού Κτηµατολογίου, καθώς
και στην ενιαία ψηφιακή πύλη του δηµοσίου, το γνωστό gov.gr.
Επιπλέον, ο πολίτης θα δέχεται προσωποποιηµένη πληροφόρηση- ενηµέρωση και µέσω e-mail για τη διαδικασία. Και βέβαια,
όλα αυτά θα συµπεριληφθούν σε ανακοινώσεις και αποφάσεις
που θα πάρει το διοικητικό συµβούλιο του φορέα, του Ελληνικού
Κτηµατολογίου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Ψηφιοποιούµε, λοιπόν, τη διαδικασία συζήτησης των ενστάσεων, των αιτήσεων διόρθωσης και των προσφυγών και προσδοκούµε µε αυτόν τον τρόπο ότι θα έχουµε γρήγορα αποτελέσµατα, θα έχουµε διαφάνεια, θα έχουµε πιο µεγάλη και πιο καλή
επιτάχυνση στη διαδικασία της κτηµατογράφησης. Γι’ αυτόν τον
λόγο ζητούµε από το σύνολο των κοµµάτων της Βουλής να υπερψηφίσουν τη συγκεκριµένη τροπολογία.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ,
κύριε Υπουργέ.
Και τώρα θα πάµε στον πρώτο κύκλο οµιλητών µε φυσική παρουσία. Πρώτος θα µιλήσει ο κ. Καββαδάς από τη Νέα Δηµοκρατία, αµέσως µετά ο κ. Αλεξιάδης και αµέσως µετά ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κινήµατος Αλλαγής κ. Κατρίνης.
Ορίστε, κύριε Καββαδά, έχετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΒΒΑΔΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχικά θα
ήθελα να ευχηθώ χρόνια πολλά και Χριστός Ανέστη σε όλους!
Η συζήτηση του νοµοσχεδίου διεξάγεται σε µια τραγική συγκυρία γεγονότων και θα µου επιτρέψετε, βγαίνοντας για λίγο από
το θέµα, να εκφράσω τη λύπη και τον αποτροπιασµό µου για τη
βαρβαρότητα µε την οποία κάποιοι σκότωσαν πριν από τρεις
µέρες µια νεαρή µητέρα δίπλα στο µωρό της.
Πιστεύω ότι εκφράζω τη συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων
πολιτών επισηµαίνοντας ότι ο νόµος Παρασκευόπουλου δεν µπορεί να έχει εφαρµογή σε αυτά τα αδικήµατα, σ’ αυτούς τους
υπανθρώπους. Διότι αν εφαρµοστεί, όταν συλληφθούν και καταδικαστούν, θα βρεθούν εκτός φυλακής µετά από σχετικά λίγα
χρόνια σε σύγκριση µε το βάρος των πράξεών τους.
Καθολική κοινωνική απαίτηση είναι να αυστηροποιηθεί το πλαίσιο για εγκλήµατα αυτού του είδους, για συγκεκριµένες απεχθείς
και ειδεχθείς πράξεις και η Κυβέρνηση, κυρίες και κύριοι Βουλευτές κινείται ήδη προς αυτήν την κατεύθυνση.
Ήδη ο Υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Τσιάρας προανήγγειλε
την αύξηση του χρόνου παραµονής στις φυλακές για τους δράστες βίαιων εγκληµάτων. Πολύ σύντοµα, από αυτήν εδώ την Αίθουσα του ελληνικού Κοινοβουλίου, θα κληθούµε όλοι µας να
ψηφίσουµε την αυστηροποίηση της ποινής για τους παραβάτες
ειδεχθών εγκληµάτων και θέλω να πιστεύω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πως θα υπάρχει η µέγιστη πλειοψηφία.
Επιστρέφοντας στο αντικείµενο της συζήτησης, το νοµοσχέδιο
για την εναρµόνιση της ελληνικής µε την ευρωπαϊκή νοµοθεσία
σχετικά µε το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, τις χρηµατοδοτικές
και χρηµατοοικονοµικές εταιρείες θωρακίζει το τραπεζικό σύστηµα. Η εξέλιξη δείχνει ότι πολύ σύντοµα οι τράπεζες θα έχουν
µονοψήφιο ποσοστό µη εξυπηρετούµενων δανείων. Αυτό θα
αποτελέσει το πρώτο βήµα για να µπορούν να χρηµατοδοτήσουν
εκ νέου την οικονοµία και κυρίως τις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις.
Διανύουµε, όπως είπα, µια συγκυρία στην οποία γίνεται πλέον

12270

ορατή η επιστροφή στην κανονικότητα. Το άνοιγµα των οικονοµικών δραστηριοτήτων, η ένταση του ρυθµού των εµβολιασµών,
αλλά και οι πολιτικές της Κυβέρνησης επιταχύνουν την επιστροφή σε µια κανονικότητα που, όπως όλα δείχνουν, δεν αρέσει
στην Αξιωµατική Αντιπολίτευση.
Το πρόγραµµα εµβολιασµών «Γαλάζια Ελευθερία» στα νησιά,
στοχεύει στο να χτίσει ένα τείχος ανοσίας µέχρι το τέλος Ιουνίου,
να στείλει το µήνυµα ότι η Ελλάδα είναι ένας ασφαλής προορισµός για τους επισκέπτες της. Ήδη έχει ολοκληρωθεί το 13%
των εµβολιασµών σε ολόκληρη την επικράτεια, ενώ και στο νησί
µου, τη Λευκάδα, οι εµβολιασµοί ήδη προχωρούν µε πολύ ικανοποιητικούς ρυθµούς. Τα τρία µικρότερα νησιά µας, το Μεγανήσι,
ο Κάλαµος και ο Καστός έχουν εµβολιαστεί πλήρως και αυτή τη
στιγµή είναι covid free.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ζωή επιστρέφει. Σήµερα τελείωσαν τα SMS, τελειώνουν οι περιορισµοί στις διαδηµοτικές
µετακινήσεις. Είµαστε έτοιµοι να υποδεχτούµε τους επισκέπτες
µας, για να κινηθεί η οικονοµία, να δουλέψουν οι επιχειρήσεις
και χιλιάδες εργαζόµενοι που απασχολούνται στον τουρισµό και
στην εστίαση και που σε νησιά, όπως η Λευκάδα, παράγουν το
70% του τοπικού ΑΕΠ.
Βεβαίως, το άνοιγµα του τουρισµού δεν σηµαίνει χαλάρωση
των µέτρων, το αντίθετο µάλιστα. Καθένας και καθεµία από εµάς
πρέπει τώρα να προσέχει ακόµα περισσότερο. Συνεχίζουµε να
φοράµε τις µάσκες µας, κρατάµε τις αποστάσεις, τηρούµε τα
υγειονοµικά µέτρα και εµβολιαζόµαστε.
Στις περισσότερες χώρες όπου έχουν προχωρήσει οι εµβολιασµοί βλέπουµε θεαµατικά αποτελέσµατα. Στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής και στην Αγγλία µε εκατόµβες νεκρών το
προηγούµενο διάστηµα, πλέον τα κρούσµατα µειώνονται δραµατικά. Πρέπει και µπορούµε και εδώ να κάνουµε το ίδιο για να ζήσουµε και να δουλέψουµε το καλοκαίρι µε ασφάλεια.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εδώ και πολύ καιρό ο ΣΥΡΙΖΑ διαψεύδεται σε όλα. Είχε εναποθέσει τις ελπίδες του στην πανδηµία.
Η Κυβέρνηση υπερβαίνει και αυτό το δύσκολο κάβο έχοντας την
εµπιστοσύνη των πολιτών. Ο Πρωθυπουργός, όχι µόνο διατηρεί,
αλλά έχει αυξήσει το κεφάλαιο εµπιστοσύνης και αποδοχής της
µεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών. Σε αυτούς τους είκοσι δύο
µήνες, κάτω από πρωτοφανείς συνθήκες και πρωτόγνωρες κρίσεις
και καταστάσεις, η Κυβέρνηση λειτούργησε µε αξιοπιστία, επάρκεια και έχοντας να παρουσιάσει ένα µετρήσιµο έργο.
Το 2020 και τους πρώτους µήνες του 2021 διατέθηκαν 40 δισεκατοµµύρια ευρώ για να στηριχθούν η οικονοµία, οι επιχειρήσεις και οι εργαζόµενοι. Οι πόροι αυτοί δεν προέρχονται από τα
ταµειακά διαθέσιµα, που ο ΣΥΡΙΖΑ µας καλούσε να κατασπαταλήσουµε από την αρχή της κρίσης, αλλά κατά κύριο λόγο από
τις εκδόσεις εντόκων γραµµατίων και οµολόγων.
Η Κυβέρνηση προχωρά πλέον στην ενίσχυση των επιχειρήσεων της εστίασης, µε κεφάλαιο κίνησης µέσα από ένα πρόγραµµα 500 εκατοµµυρίων ευρώ. Παρατείνει το πρόγραµµα
επιδότησης επιχειρηµατικών δανείων «ΓΕΦΥΡΑ 2» συνολικού
ύψους 500 εκατοµµυρίων ευρώ. Μέχρι το τέλος του µήνα θα έχει
διατεθεί η ενισχυµένη αποζηµίωση ειδικού σκοπού, µέσα από την
οποία θα διατεθούν 130 εκατοµµύρια ευρώ σε εκατό χιλιάδες περίπου επιχειρήσεις. Παρατείνεται και για το µήνα Μάιο η ολική
απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής ενοικίου για τις επιχειρήσεις που πλήττονται.
Και µέσα από την τροπολογία που έφερε προς ψήφιση το
Υπουργείο Οικονοµικών αφαιρεί και καταργεί φορολογικά βάρη
και επιβαρύνσεις. Συγκεκριµένα, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ
είχε επιβάλει προκαταβολή φόρου 100%. Σήµερα, έρχεται η Κυβέρνηση Μητσοτάκη και τη µειώνει στο 55% για τους ελεύθερους επαγγελµατίες και τις ατοµικές επιχειρήσεις και στο 70%
για τις επιχειρήσεις.
Μειώνεται στο 22% από 24% ο φορολογικός συντελεστής για
τις επιχειρήσεις. Είναι η δεύτερη µείωση που γίνεται στη φορολογία των επιχειρήσεων από την Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας. Καταργείται για το 2022 η ειδική εισφορά αλληλεγγύης για
τα εισοδήµατα που αποκτώνται από µισθωτή εργασία στον ιδιωτικό τοµέα, από ενοίκια, αλλά και από την αγροτική δραστηριότητα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η χώρα αλλάζει σελίδα. Αφήνει
πίσω της τα δύσκολα. Η Κυβέρνηση διαµορφώνει τις προϋποθέσεις για την επανεκκίνηση της οικονοµίας και την επιστροφή στην
κανονικότητα. Αυτό το οποίο θέλουν οι Έλληνες πολίτες δεν είναι
διχαστικά κηρύγµατα. Ξέρουν, έµαθαν, είδαν πού οδηγεί ο λαϊκισµός, οι εύκολες λύσεις και υποσχέσεις χωρίς αντίκρισµα.
Οι Έλληνες πολίτες θέλουν πολιτικές µε µετρήσιµο αποτέλεσµα. Είναι έτοιµοι να στηρίξουν µεγάλες και βαθιές αλλαγές, να
δουλέψουν για την επανεκκίνηση της οικονοµίας για να επιστρέψουν σε αυτόν τον τόπο η ζωή και η δηµιουργία.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Αλεξιάδης από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Ευχαριστώ και τους παριστάµενους στην Αίθουσα, αν και δεν
είναι πάρα πολλοί, για την ανοχή τους στα όσα θα πω και για την
υποµονή τους να ακούσουν την οµιλία µου.
Σήµερα συζητούµε µια οδηγία που µόνο ο τίτλος της εκτείνεται σε δέκα γραµµές. Δεν θέλω να χαθεί καθόλου χρόνος µε το
να τον επαναλάβω. Συζητούµε µία τέτοια οδηγία και νοµίζω
υπάρχει µια ευρύτατη πλειοψηφία και έχει εκφραστεί και από την
δική µας εισηγήτρια η πολιτική µας θέση. Δεν θα χάσω χρόνο να
ξαναπώ τα ίδια πράγµατα.
Βεβαίως, η εισηγήτριά µας είπε και απαγορευµένες λέξεις στο
ελληνικό Κοινοβούλιο. Είπε το όνοµα ενός επιχειρηµατία. Ένας
πρώην Υπουργός, που περίµενα να µε ακούσει, δεν είναι πλέον
στην Αίθουσα. Έχει φύγει και απορώ γιατί. Οι υπόλοιποι Υπουργοί που είναι εδώ, ελπίζω να απαντήσουν για το συγκεκριµένο
επιχειρηµατία και για τη συγκεκριµένη κινητοποίηση που γίνεται
-για όσους δεν το µάθατε- στις έντεκα αύριο στην Οµόνοια, για
τους εργαζόµενους που τόσο αγωνιά και πάσχει η Νέα Δηµοκρατία και φέρνει και σχετικές διατάξεις.
Περιµένουµε, λοιπόν, και από τη Νέα Δηµοκρατία και από το
Κίνηµα Αλλαγής και από τα άλλα κόµµατα τη θέση τους για τον
συγκεκριµένο επιχειρηµατία και για την αυριανή κινητοποίηση.
Συζητάµε σήµερα ένα νοµοσχέδιο, µια συγκεκριµένη οδηγία
σε µία δύσκολη µέρα, την επόµενη µέρα της κατάθεσης ενός νοµοσχεδίου που µας επιστρέφει στον εργασιακό µεσαίωνα, την
επόµενη µέρα ενός τέτοιου νοµοσχεδίου που ήδη έχει αρχίσει
να παίρνει απαντήσεις µέσα και έξω από τη Βουλή.
Μία ακόµα απάντηση έξω από τη Βουλή θα πάρει η Κυβέρνηση
σήµερα το απόγευµα στις επτά, στην κινητοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ
Πειραιά, στο Δηµοτικό Θέατρο Πειραιά. Και να είστε σίγουροι ότι
αυτές οι κινητοποιήσεις θα κλιµακωθούν, θα διευρυνθούν και θα
είναι πολύ δύσκολη η δουλειά σας το επόµενο χρονικό διάστηµα
και µέσα και έξω από τη Βουλή.
Επίσης, συζητούµε την επόµενη µέρα µιας σηµαντικής δηµοσιοποίησης από το dikastiko.gr της απόφασης για µια άλλη εταιρεία, όπως διαβάζουµε από την ανάρτηση. Θα ήθελα και από το
Κίνηµα Αλλαγής και από τη Νέα Δηµοκρατία την τοποθέτησή
τους.
Διαβάζουµε, λοιπόν, στην ανάρτηση ότι σταθερά, συστηµατικά, διαχρονικά τα δύο µεγάλα κόµµατα εξουσίας έπαιρναν χρήµατα από τη συγκεκριµένη εταιρεία. Αυτό κάπως αλλιώς το λέµε
στον Πειραιά στο λιµάνι, το λέµε µίζες. Θέλω κάποια στιγµή να
απαντήσετε. Δεν µπορεί να θεωρείτε ότι αυτό είναι κάτι το οποίο
δεν έγινε. Είναι αληθές αυτό που γράφει η απόφαση του δικαστηρίου ή δεν είναι αληθές; Διότι µπορεί να σας κατηγορούν αδίκως και πρέπει να στραφείτε εναντίον αυτών που κατηγορούν
τα κόµµατά σας αδίκως. Διότι κάποιος λέει ότι παίρνατε χρήµατα
από µία εταιρεία. Για ποιο λόγο παίρνατε χρήµατα; Για φιλοσοφικούς και ιδεολογικούς λόγους ή για συγκεκριµένη εξυπηρέτηση συγκεκριµένων συµφερόντων; Επειδή εσείς είσαστε
άγγελοι της κάθαρσης και προσπαθείτε σε µία άλλη αίθουσα, σε
µία εξεταστική επιτροπή να βρείτε µάρτυρες, που φοβούνται να
έρθουν και να καταθέσουν, για να στήσετε σκευωρία εναντίον
του ΣΥΡΙΖΑ.
Η κοινοβουλευτική κανονικότητα επιβάλλει να µιλήσω για το
νοµοσχέδιο. Και νοµίζω ότι στη δευτεροµιλία του ο κύριος Υ-
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πουργός -όπως και στο παρελθόν- θα παρατηρήσει: «Μα, τι είπατε για το νοµοσχέδιο;». Μίλησα για το νοµοσχέδιο. Άλλωστε
τα έχει πει τόσο καλά η εκπρόσωπός µας, που δεν χρειάζεται να
πω τίποτε άλλο. Με τον χρόνο, όµως, που έχω και µε τη δυνατότητα αυτή θέλω να πω και για κάτι άλλο. Θέλω να πω κυρίως για
τη στοχοποίηση που δέχθηκε ένας Βουλευτής, ο παριστάµενος,
ο Τρύφων ο Αλεξιάδης, από συγκεκριµένο µέσο µαζικής ενηµέρωσης που µάλλον αυτή είναι η δουλειά του. Άξιος ο µισθός
τους! Καταθέτω για τα Πρακτικά όλα τα σχετικά, διότι η κοινοβουλευτική κανονικότητα επιβάλλει σε έναν Βουλευτή, όταν στοχοποιείται, να ενηµερώνει το Κοινοβούλιο, πρώτα απ’ όλα, για
όλα τα δεδοµένα.
Καταθέτω, λοιπόν, αποµαγνητοφωνηµένο το ηχητικό απόσπασµα και το δελτίο Τύπου της Νέας Δηµοκρατίας. Σηµείωση: Το
δελτίο Τύπου της Νέας Δηµοκρατίας δεν περιείχε το ηχητικό
απόσπασµα, διότι της αρκούσε να πάρει το θέµα από τον συγκεκριµένο σταθµό. Βεβαίως, έγινε µε καθυστέρηση αρκετών ηµερών. Αφού, όµως, το είπε ο συγκεκριµένος σταθµός, τι να κάνουµε, έπρεπε να βγάλει δελτίο Τύπου.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Τρύφων Αλεξιάδης καταθέτει
για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Στο σηµείο αυτό, όµως, θα ήθελα να παρατηρήσω κάποια
πράγµατα.
Πρώτα απ’ όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω δηµόσια τη Νέα Δηµοκρατία για τη δυνατότητα ανάδειξης της πολιτικής µας θέσης.
Ξεκίνησαν από τον Γραµµατέα µας, τον κ. Τζανακόπουλο, προχώρησαν στην κ. Αχτσιόγλου, τίµησαν και εµένα προσπαθώντας
να διαστρεβλώσουν και να στοχοποιήσουν. Καλό µας κάνει αυτό.
Συνεχίστε το. Όταν δεν έχετε να προβάλετε δικές σας πολιτικές
θέσεις και όταν έχετε αδυναµία πολιτικού λόγου και διαλόγου
για τα ζητήµατα που εµείς θέτουµε δηµόσια, καλά κάνετε και κάνετε αυτά που κάνετε, διότι µας δίνει τη δυνατότητα να αναπαράγουµε και να αναδεικνύουµε τις δικές µας θέσεις.
Υπάρχει και ένα ερωτηµατικό. Εγώ στο δελτίο Τύπου που
έβγαλα αµέσως µόλις έγινε αυτή η άθλια επίθεση και η σκευωρία, ζήτησα ένα στέλεχος της Νέας Δηµοκρατίας, σε οποιοδήποτε µέσο µαζικής ενηµέρωσης από τα πολλά που διαθέτετε και
έχετε υπεροπλία, αν αντέχει -να µην πω τη λέξη και παρεξηγηθούµε εδώ- να έρθει και να κάνουµε δηµόσιο διάλογο για όσα
είπα. Μέχρι στιγµής δεν έχει βρεθεί ούτε ένα. Με έναν που συνέπεσα σε ένα κανάλι και κάτι πήγε να πει, του λέω: «Έχετε ακούσει το ηχητικό;» Και µου λέει: «Όχι, συγγνώµη, προχωράµε παρακάτω».
Εγώ, λοιπόν, επαναλαµβάνω την πρόκληση και από εδώ. Υπάρχει ένα στέλεχος της Νέας Δηµοκρατίας που ακόµα και στον
συγκεκριµένο σταθµό θα αντέξει τον δηµόσιο διάλογο για τις
συγκεκριµένες δηλώσεις; Διότι εκτός των άλλων, για όσους από
εσάς στη Νέα Δηµοκρατία έχετε διαβάσει την πολιτική ιστορία
του τόπου, θα δείτε ότι το συγκεκριµένο απόσπασµα της Νέας
Δηµοκρατίας ενώ ανέφερε άλλα από τα λεγόµενά µου, λογόκρινε τη θετική αναφορά ενός συριζαίου στον ιδρυτή της Νέας
Δηµοκρατίας, τον Κωνσταντίνο Καραµανλή. Μπράβο σας! Φοβόσαστε ακόµα και να αναφερθούν αυτά τα θέµατα δηµόσια;
Επίσης, στο συγκεκριµένο θέµα ανέδειξα το τι ακριβώς λέει το
Σύνταγµα του 1974, κάτι το οποίο φοβάστε και να συζητήσετε
και να αναδείξετε.
Στον πολύ λίγο χρόνο που µένει, θέλω να αναφερθώ µόνο στην
τροπολογία µε γενικό αριθµό 874 που αφορά συγκεκριµένα θέµατα, θέµατα που αφορούν κυρίως µεγάλες και πολύ µεγάλες
εταιρείες. Διότι, κύριε Υπουργέ, καταλαβαίνω ότι η συγκεκριµένη
εταιρεία που χρηµατοδοτούσε τα κόµµατα εξουσίας -για το
οποίο φαντάζοµαι θα µου απαντήσουν αργότερα οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι ή οι εκπρόσωποι- θα ωφεληθεί αρκετά από
τη συγκεκριµένη τροπολογία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τα χαµηλά εισοδήµατα, η µεσαία τάξη, για τα οποία τόσα κροκοδείλια δάκρυα χύνουν κάθε µέρα τα στελέχη της Νέας Δηµοκρατίας, οι µικροµεσαίοι πώς θα ευνοηθούν; Για εξηγήστε το
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µας, σας παρακαλώ. Εγώ από τα λίγα που είδα στην τροπολογία,
είδα πρώτα απ’ όλα ότι λεφτά υπάρχουν και χάρηκα, γιατί κάποιος άλλος στο Υπουργείο Οικονοµικών µάς ανησυχεί και λέει
ότι λεφτά δεν υπάρχουν. Είναι θετικό, βέβαια, το ότι µειώνετε φόρους, αλλά εµείς θέλουµε δίκαιους φόρους. Είναι θετικό το ότι
µειώνετε φορολογικές επιβαρύνσεις. Άλλωστε, ο πρώτος που το
ξεκίνησε αυτό από το 2019 ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι, όµως, µια
άλλη κουβέντα, την οποία µπορούµε να την κάνουµε όποτε θέλετε. Είδα, λοιπόν, ότι λεφτά υπάρχουν και πως από τα 2,3 δισεκατοµµύρια, που θα κοστίσουν αυτές οι τροπολογίες, το 56%
αφορά νοµικά πρόσωπα και οντότητες - δηλαδή, µεγάλες και
πολύ µεγάλες επιχειρήσεις- το 10% αφορά φυσικά πρόσωπα και
το 34% αφορά µισθούς του ιδιωτικού τοµέα που είναι πάνω από
12.000 τον µήνα.
Ερωτώ, λοιπόν -ρωτάω ξανά, µάλλον, γιατί το έχω ρωτήσει
πάρα πολλές φορές, αλλά, βεβαίως, απάντηση δεν παίρνω και
κάθε φορά ακούω ότι κάτι θα γίνει στο µέλλον- το εξής: Για αυτούς που είναι στην πρώτη γραµµή της πανδηµίας, τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, τους αστυνοµικούς, τους ένστολους,
τους άνδρες και τις γυναίκες του Λιµενικού, τους καθηγητές,
τους δασκάλους και όλους αυτούς στον ιδιωτικό τοµέα που δεν
θα δουν από αυτήν την τροπολογία κάτι συγκεκριµένο, θα υπάρξει κάποια απάντηση από το Υπουργείο Οικονοµικών;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Πρέπει να κλείσετε,
κύριε συνάδελφε.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ: Κλείνω, κυρία Πρόεδρε -και ευχαριστώ
για την ανοχή στον χρόνο- µε µία τελευταία ερώτηση στον κύριο
Υπουργό Οικονοµικών. Επειδή τα τελευταία στοιχεία έδειξαν ότι
παρά τους πανηγυρισµούς πως όλα πάνε καλά στη χώρα και ότι
είµαστε σε οικονοµική ανάπτυξη, τα χρέη προς την ΑΑΔΕ, προς
την εφορία αυξήθηκαν τον Μάρτιο του 2021 κατά 27% σε σχέση
µε τα χρέη του Μαρτίου του 2020, θα θέλαµε µία απάντηση για
το πως θα διαχειριστείτε αυτό το ζήτηµα, που αν το συνδυάσετε
µε το έλλειµµα του 2020 και του 2021 πάµε σε µια εφιαλτική κατάσταση.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ σας ευχαριστώ
πολύ.
Τον λόγο τώρα έχει ο κ. Κατρίνης, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κινήµατος Αλλαγής.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, θέλουµε να εκφράσουµε τη θλίψη µας για την
απώλεια του Θόδωρου Κατσανέβα, ενός στελέχους µε σηµαντική παρουσία και δράση κατά της χούντας. Στο ΠΑΚ, στο ΠΑΣΟΚ, ως Βουλευτής, ως στέλεχος της κυβέρνησης, στην πρώτη
γραµµή της πολιτικής εργάστηκε και για την παράταξη και την
πατρίδα. Θέλουµε, λοιπόν, να εκφράσουµε τα θερµά συλλυπητήρια στην οικογένειά του.
Δεύτερον, θέλω να ευχαριστήσω τον κ. Αλεξιάδη γιατί µας θύµισε, πολύ σύντοµα, τη χυδαία στάση του ΣΥΡΙΖΑ πριν από δέκα,
έντεκα χρόνια και την τακτική πολιτικού κανιβαλισµού, που κατά
συρροή και κατ’ εξακολούθηση ακολούθησε η παράταξή του και
όχι µόνο. Ήταν και ο συγκυβερνήτης σας, ο κ. Καµµένος, ο
οποίος δεν έχει βγει να κάνει µία δήλωση µετά την καταδίκη του
για τη συκοφαντική δυσφήµιση εναντίον της οικογένειας Παπανδρέου. Δεν είχε το θάρρος ούτε αυτός, ούτε εσείς να βγείτε και
να ζητήσετε δηµόσια συγγνώµη.
Και επειδή είναι η εβδοµάδα της συγγνώµης, που ο κ. Γεωργιάδης σάς ζήτησε για τη στάση της Νέας Δηµοκρατίας και τις
απρέπειες που έκαναν στο νοµοσχέδιο για την κάνναβη, εσείς,
αλήθεια, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, θα βρείτε ποτέ το θάρρος να ζητήσετε συγγνώµη για τις ακρότητες -πολιτικές, λεκτικές- που κάνατε λίγα βήµατα πιο πέρα, νοµιµοποιώντας εξτρεµιστικές ενέργειες και απαράδεκτες στάσεις, ναι ή όχι; Και έχετε το θράσος
να εγκαλείτε εµάς να ζητήσουµε συγγνώµη! Έχετε αυτό το θάρρος, ναι ή όχι; Γιατί µας θυµίζετε τον παλιό, καλό ΣΥΡΙΖΑ που καβάλησε πάνω στο ρεύµα της οργής και µετά το βρήκε µπροστά
του και το καταδίκαζε.
Χθες, βέβαια, ο κ. Χατζηδάκης -για να επανέλθουµε στα σοβαρά ζητήµατα της επικαιρότητας- µας ανακοίνωσε ότι φέρνει
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ένα νοµοσχέδιο το οποίο λίγο-πολύ θα λύσει όλα τα ζητήµατα,
µε το οποίο όλα θα διευθετηθούν, όλα θα επιλυθούν, όλα θα δουλεύουν ρολόι. Η κυβερνητική παρέµβαση µεταφράζεται πολύ
σύντοµα στο «περισσότερες ώρες δουλειάς, λιγότερα δικαιώµατα, µικρότερες αµοιβές για τους εργαζόµενους». Αποκρύπτουν την επιλογή και διαµόρφωση ωραρίου από τους εργαζόµενους και, βεβαίως, την κατάργηση συλλογικών συµβάσεων
και τη δυνατότητα να πιέζει ο εργοδότης για άµισθες υπερωρίες
µε την προοπτική κάποιων ηµερών αδείας στον απώτερο χρόνο.
Προφανώς τα στελέχη της Κυβέρνησης ζουν σε άλλη χώρα,
γιατί στην Ελλάδα της δεκαετούς κρίσης µε πραγµατική ανεργία,
µαύρη εργασία και υποαπασχόληση πάνω από 35% η συναίνεση
του εργαζόµενου υπό τον φόβο της απόλυσης θα πρέπει να θεωρείται δεδοµένη. Και βεβαίως θα πει η Κυβέρνηση ότι η απόλυση θα θεωρηθεί άκυρη. Η σκληρή όµως πραγµατικότητα είναι
ότι ο εργαζόµενος δεν θα έχει και πολλά για να το αποδείξει,
αλλά κυρίως δεν θα επαναπροσλαµβάνεται, αφού όλα σύµφωνα
µε τον κ. Χατζηδάκη και την Κυβέρνηση ξεπερνιούνται µε µία
απλή προσαύξηση της αποζηµίωσης.
Ακούσαµε προηγουµένως τον Υπουργό Οικονοµικών να µας
παρουσιάζει µια σειρά διατάξεων και θετικών ρυθµίσεων που
έκανε η Κυβέρνηση για το θέµα της φορολογίας. Πριν κάνω τη
συζήτηση και απαντήσω σε όλα αυτά τα πολύ ωραία που ανέφερε και µιλώντας για το νοµοσχέδιο το οποίο στοχεύει στη χρηµατοπιστωτική σταθερότητα και την ευστάθεια του τραπεζικού
συστήµατος -εξάλλου έχει ψηφιστεί µία σειρά νοµοσχεδίων γι’
αυτό, το Hive Down, o «ΗΡΑΚΛΗΣ», το ΤΧΣ, η ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας Πειραιώς ή ακόµα και η παράταση και τακτοποίηση µόνο των αυθαιρέτων που είναι συνδεδεµένα µε
τραπεζικά δάνεια- θα ήθελα να πω ότι το ερώτηµα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι τι κάνει η Κυβέρνηση ή τι κάνει το ελληνικό Κοινοβούλιο για το τραπεζικό σύστηµα. Το ερώτηµα είναι
τι κάνει το τραπεζικό σύστηµα για την εθνική οικονοµία, για τους
πολίτες, για την κοινωνική συνοχή και την οικονοµική σταθερότητα.
Και το λέµε αυτό γιατί αν δούµε το ζήτηµα της ρευστότητας
το οποίο είναι σηµαντικό, αφορά χιλιάδες επιχειρήσεις, θα διαπιστώσουµε ότι µόλις τριάντα χιλιάδες επιχειρήσεις -εµείς φωνάζουµε από πέρυσι, τα στοιχεία µας επιβεβαιώνουν, καµία
απάντηση από την Κυβέρνηση- έχουν πρόσβαση σε ρευστότητα
µέσω των τραπεζών. Από τις τράπεζες, που εµφανίζουν πλεονάζουσα ρευστότητα πάνω από 47 δισεκατοµµύρια µέχρι σήµερα,
αφού έχουν πάρει µε αρνητικό επιτόκιο πάνω από 40 δισεκατοµµύρια ευρώ από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και σύµφωνα
µε τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, το 2020 εκταµιεύθηκαν µόλις 6,7 δισεκατοµµύρια ευρώ, από τα οποία τα 6,4 ήταν µε
την εγγύηση του ελληνικού δηµοσίου, δηλαδή το 95% της ρευστότητας που δόθηκε από τις τράπεζες ήταν µε την εγγύηση του
ελληνικού δηµοσίου.
Δεύτερο στοιχείο: ακόµα και αυτά τα δάνεια, το σηµαντικότερο κοµµάτι αυτών που δόθηκαν δεν ήταν νέες χρηµατοδοτήσεις, αλλά ήταν αναχρηµατοδότηση δανείων ή αποπληρωµή
παλαιότερων δανείων. Άρα στην πραγµατική οικονοµία ακόµα µικρότερο ποσοστό. Οι τράπεζες επιλέγουν να επανατοποθετούν
τη ρευστότητα µε τη µορφή καταθέσεων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Οι τράπεζες επιλέγουν να αγοράζουν οµόλογα
για τον περιορισµό της εξάρτησης από τη διατραπεζική αγορά.
Οι τράπεζες έχουν προαναγγείλει ότι και το 2021 η πραγµατική
ρευστότητα δεν θα ξεπεράσει τα 4 µε 5 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Και εδώ υπάρχει ένα αµείλικτο ερώτηµα, κύριοι της Κυβέρνησης: Εσείς ως κυβέρνηση, ως Παρατηρητήριο Ρευστότητας, που
το συστήσατε µετά διθυράµβων, τι έχετε κάνει όλο αυτό το διάστηµα; Μπορεί ο Υπουργός Οικονοµικών που προΐσταται του Παρατηρητηρίου Ρευστότητας να µας πει τι έχει κάνει για να διευκολύνει την πρόσβαση των επιχειρήσεων στον τραπεζικό δανεισµό και στη ρευστότητα; Η απάντηση είναι: Τίποτα. Και η απάντηση έχει ιδιαίτερη αξία γιατί το ίδιο µοτίβο ακριβώς θα
υιοθετηθεί και για τα δάνεια που θα δοθούν στις επιχειρήσεις
µέσω του Ταµείου Ανάκαµψης.
Εσείς, κύριε Ζαββέ, είπατε στην επιτροπή ότι ενισχύονται µε
ρευστότητα µόνο οι βιώσιµες επιχειρήσεις. Ποιος το κρίνει αυτό;
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Εσείς ή το τραπεζικό σύστηµα; Και µε ποια κριτήρια; Και τελικά
ισχύει αυτό που διαβάζουµε ότι δεν θα δώσετε φορολογικά κίνητρα για συγχώνευση επιχειρήσεων µέσω του Ταµείου Ανάκαµψης αλλά απλώς για εξαγορά µικρών και ατοµικών επιχειρήσεων
από πολύ µεγαλύτερες; Θέλουµε ξεκάθαρη απάντηση.
Δεύτερο θέµα ρευστότητας: Πριν από έναν χρόνο, έντεκα
µήνες για την ακρίβεια, ψηφίσαµε σε αυτήν την Αίθουσα το πλαίσιο των µικροχρηµατοδοτήσεων όλες οι παρατάξεις -οι πιο πολλές τέλος πάντων- και ο κ. Ζαββός συγκεκριµένα έλεγε ότι θα
είναι ένας εναλλακτικός τρόπος χρηµατοδότησης. Να κάνουµε
σήµερα ταµείο, κύριε Υφυπουργέ; Μόνο µία αίτηση έχει υποβληθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος και αυτή είναι από το ΤΣΜΕΔΕ.
Έχετε το θάρρος να παραδεχτείτε ότι και αυτή η πρωτοβουλία
απέτυχε και ότι δεν τη στηρίξατε όσο έπρεπε;
Τρίτο θέµα, πρόγραµµα κάλυψης παγίων δαπανών. Το διαφηµίσατε. Μάλιστα αφήσατε να εννοηθεί ότι θα καλύπτει ακόµα και
τους λογαριασµούς της ΔΕΗ. Τελικά, ενώ το παρουσιάσατε ως
µέτρο ρευστότητας, τι είναι; Είναι ένα voucher συµψηφισµού φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων για να µειώσετε τα
ληξιπρόθεσµα χρέη προς την εφορία και τα ταµεία. Το ίδιο ακριβώς κάνετε και µε την εξαγγελθείσα από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό µη επιστροφή του 30% µε 50% των τριών πρώτων
φάσεων της επιστρεπτέας προκαταβολής, οι οποίες θα επιστραφούν κανονικά και στο σύνολό τους, στο 100%, από το 2022 και
µετά. Απλώς αυτό το ποσοστό -30% µε 50%- αφορά και αυτό
συµψηφισµό φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων.
Άκουσα µε ενδιαφέρον τον Υπουργό να λέει ότι έχουµε πάει
πολύ καλά στο κοµµάτι των προγραµµάτων «ΓΕΦΥΡΑ 1» και «ΓΕΦΥΡΑ 2» τα οποία σας θυµίζω ότι η Κυβέρνηση τα παρουσίασε
ως αντίβαρο στην πολιτική της απόφαση για πρώτη φορά στη
χώρα µετά το 2010 να καταργηθεί η προστασία της πρώτης κατοικίας.
Πάµε να δούµε τα πραγµατικά στοιχεία και αν ισχύουν αυτά
που λέει ο Υπουργός. «ΓΕΦΥΡΑ 2»: Πριν από ενάµιση µήνα µιλούσατε για περίµετρο εκατόν είκοσι µε εκατόν πενήντα χιλιάδων
δικαιούχων. Μέχρι την 9η Μαΐου τριάντα µία χιλιάδες αιτήσεις
χωρίς να είναι βέβαιο ότι θα εγκριθούν. Δίνετε παράταση στην
ηµεροµηνία αυτή και µάλιστα λέτε ότι φταίει ο φόρτος εργασίας
που δεν επέτρεψε στους λογιστές να κάνουν τις αιτήσεις, Μάλιστα. «ΓΕΦΥΡΑ 1»: Για τους έξι από τους εννέα µήνες, τα δύο
τρίτα δηλαδή του χρονικού διαστήµατος, έχουν δοθεί 119 εκατοµµύρια ευρώ. Θυµίζω ότι το πρόγραµµα αυτό είπατε στην
αρχή ότι θα είναι 518 εκατοµµύρια, στον προϋπολογισµό 388 και
τελικά θα καταλήξετε να δώσετε λιγότερο και από τα µισά που
έχετε προϋπολογίσει.
Αλήθεια, τρελάθηκαν οι Έλληνες δανειολήπτες και δεν µπαίνουν στα προγράµµατα τα σωτήρια, όπως τα παρουσιάσατε,
«ΓΕΦΥΡΑ 1» και «ΓΕΦΥΡΑ 2», να πάρουν την επιδότηση για τις
δόσεις τους και να γλιτώσουν από οικονοµική επιβάρυνση; Προφανώς και δεν συµβαίνει αυτό. Οι όροι και οι προϋποθέσεις που
έχετε θεσπίσει είναι ασφυκτικοί, δηµιουργούν πάρα πολλά προβλήµατα και αποδεικνύεται ότι τα προγράµµατα αυτά, παρά το
γεγονός ότι ναι, στηρίζουν εβδοµήντα πέντε χιλιάδες στη συντριπτική πλειοψηφία ενήµερους δανειολήπτες σχεδιάστηκαν
µόνο και µόνο για να αποτραπεί ο κίνδυνος κοκκινίσµατος δανείων προς όφελος των τραπεζών. Μάλιστα εσείς πανηγυρίζετε
για τις αναβαθµίσεις των τραπεζών από τους οίκους αξιολόγησης µε κύριο κριτήριο όπως λέτε, όπως έχετε το θράσος να λέτε,
τη µείωση των µη εξυπηρετούµενων δανείων. Ρωτήστε την ελληνική κοινωνία. Μειώθηκε µήπως ή κουρεύτηκε κανένα δάνειο,
κύριε Υπουργέ, που βγαίνετε και λέτε -το είπε και ο Πρωθυπουργός χθες στη συνάντησή του µε τον κ. Ρέγκλινγκ- ότι µειώθηκαν
τα κόκκινα δάνεια και δεν το καταλάβαµε; Το ιδιωτικό χρέος αυξάνεται πάνω από 243 δισεκατοµµύρια, τα ληξιπρόθεσµα χρέη
προς την εφορία µόνο το πρώτο τρίµηνο του 2021 πάνω από 2,2
δισεκατοµµύρια επιπλέον, διακόσιοι πενήντα χιλιάδες πλειστηριασµοί ακινήτων ετοιµάζονται την επόµενη πενταετία από τους
servicers.
Η Ένωση των Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων και η Ελληνική Ένωση Τραπεζών σάς ζητούν παράταση του προγράµµατος. Εσείς λέτε, κύριε Ζαββέ, ότι δεν κινδυνεύει ο Έλληνας φο-
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ρολογούµενος από τον «ΗΡΑΚΛΗ», αφού λέτε ότι µειώνονται -το
λέτε και εσείς αυτό- τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια χωρίς κίνδυνο
ενεργοποίησης των εγγυήσεων. Εύχοµαι και τα δύο να ισχύσουν,
να µειωθούν πραγµατικά τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια -όχι
στους ισολογισµούς των τραπεζών, να υπάρξει πραγµατική µείωση των δανείων- και βεβαίως να µην ενεργοποιηθούν εγγυήσεις.
Την 1η Ιουνίου, σε δεκαπέντε ηµέρες από τώρα, ξεκινά ο νέος
Πτωχευτικός. Σας θυµίζω ότι είχατε εξαγγείλει έναν φορέα απόκτησης κατοικιών για τους ευάλωτους δανειολήπτες που θα µπορούσαν να δίνουν ενοίκιο και να µείνουν στην κατοικία τους και
να µην τους διώξετε. Αυτός ο φορέας σήµερα που µιλάµε δεν
υπάρχει και δεν προβλέπεται να δηµιουργηθεί πριν το πρώτο
εξάµηνο του 2022. Τι έγινε γι’ αυτό; Απολύτως τίποτα. Άλλη µία
«επιτυχία» της Κυβέρνησης!
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτού)
Τώρα, λοιπόν, πανικόβλητοι και επειδή την 1η Ιουνίου ξεκινούν
οι κατασχέσεις και οι πλειστηριασµοί εσείς προσπαθείτε να
βρείτε έναν τρόπο να επιδοτήσετε τα δάνεια για να γλιτώσετε
την κοινωνική κατακραυγή, αλλά οι τράπεζες, προς όφελος των
οποίων έχουµε κάνει µία σειρά νοµοθετικών ρυθµίσεων πιέζουν
να επισπευσθούν και οι κατασχέσεις και οι πλειστηριασµοί. Περιµένουµε µε ενδιαφέρον την πολιτική σας τοποθέτηση.
Όσον αφορά τώρα -και τελειώνω, κυρία Πρόεδρε- τις τροπολογίες για τη µείωση προκαταβολής φόρου, νοµίζω ότι οι υγειονοµικές και οικονοµικές συνθήκες τώρα που µιλάµε είναι
ακριβώς οι ίδιες µε το διάστηµα του πρώτου εξαµήνου του 2020
και δεν καταλαβαίνουµε γιατί δεν εφαρµόζετε ακριβώς τις ίδιες
διατάξεις ώστε να υπάρχει µειωµένη προκαταβολή φόρου εφόσον τα προβλήµατα είναι ακριβώς τα ίδια.
Μείωση συντελεστή φορολογίας. Άκουσα τον Υπουργό να
αναφέρει µια σειρά διατάξεων που είναι το πρόγραµµα της Κυβέρνησης, σύµφωνα µε το οποίο, όπως είπε, µόλις σε δύο χρόνια
και µε την πανδηµία, έχει καταφέρει µια σειρά µειώσεων στη φορολογία.
Εγώ διαβάζω από την Έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος, σελίδα 145 -το καταθέτω κιόλας στα Πρακτικά- ότι η Ελλάδα, σύµφωνα µε την τελευταία εκτίµηση του Tax Foundation, που εξετάζει πάνω από σαράντα δείκτες φορολόγησης, παραµένει στο
τέλος του 2020 στην εικοστή ένατη θέση, στην ίδια ακριβώς θέση
που ήταν και το 2019.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Μιχαήλ Κατρίνης καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Προσέξτε, όµως, κύριε Βρούτση, το πιο ενδιαφέρον, ότι η Ελλάδα καταλαµβάνει τη χειρότερη θέση στους υποδείκτες φορολόγησης της κατανάλωσης -και το λέω αυτό, γιατί ο κ. Σταϊκούρας είπε ότι φορολογούµε υπέρ της µεσαίας τάξης και των µικροµεσαίων- και έχει χειρότερη θέση και στη φορολόγηση ακίνητης περιουσίας.
Και ρωτώ εγώ: Τι θα κάνετε µε την εναρµόνιση αντικειµενικώνεµπορικών αξιών, που µας είχατε πει πριν τις γιορτές του Πάσχα
ότι θα µεταφερθεί για το 2022 και ξέρουµε ότι θα συµπαρασύρει
πάνω από είκοσι φόρους ακίνητης περιουσίας;
Τέλος, εισφορά αλληλεγγύης. Εµείς έχουµε καταθέσει -το είπε
και ο εισηγητής µας- την πρότασή µας και θεωρούµε ότι αδικούνται ειδικά οι συνταξιούχοι, αλλά και οι µισθωτοί του δηµοσίου
τοµέα από την εξαίρεσή τους από την αναστολή εισφοράς αλληλεγγύης. Όµως, νοµίζω ότι υπάρχει ένα ζήτηµα πολύ σοβαρό
και ηθικής τάξης και προκαλεί εντύπωση ότι, παρά το γεγονός
ότι, βάσει του άρθρου 18 παράγραφος 1 του ν.4646, το οποίο
έχει τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2020, τα άτοµα που
έχουν ποσοστό αναπηρίας πάνω από 80% απαλλάσσονται από
την επιβολή ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, σήµερα που µιλάµε
συνεχίζουν να την καταβάλλουν κανονικά.
Εµείς καταθέσαµε µε τον συνάδελφο, τον κ. Σκανδαλίδη, ερώτηση και περιµένουµε επίσηµη απάντηση από την Κυβέρνηση για
ποιον λόγο σε µια τόσο ευαίσθητη και ευπαθή κοινωνική οµάδα
δεν εφαρµόζεται αυτό το οποίο έχει ψηφιστεί στη Βουλή.
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Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νοµίζω ότι το επόµενο διάστηµα, στο οποίο η Κυβέρνηση θεωρεί ότι µπορεί να κερδίσει
χρόνο για να αποφύγει επώδυνες αποφάσεις, θα δούµε και την
πραγµατική κατάσταση της οικονοµίας και δυστυχώς, χιλιάδες
µικροµεσαίες επιχειρήσεις που ακούν για ρευστότητα και ρευστότητα δεν βλέπουν και χιλιάδες συµπολίτες µας που σήµερα
που µιλούµε δέχονται ασφυκτική πίεση από servicers και από
τράπεζες, θα δουν ότι όλη αυτή η ωραία εικόνα που παρουσιάζεται από την Κυβέρνηση δεν απευθύνεται στην πραγµατικότητα
και γι’ αυτό εµείς, µε µια σειρά προτάσεων που έχουµε κάνει, ως
Κίνηµα Αλλαγής, σας καλούµε πέρα από αυτά που σας ζητούν
οι τράπεζες και οι servicers να κοιτάξετε και αυτά που ζητούν οι
Έλληνες πολίτες, οι αδύναµοι συµπολίτες µας, οι οποίοι σε
αυτήν την κατάσταση της πανδηµίας στέκονται µε όλη τους την
αξιοπρέπεια και τι ζητούν; Ζητούν µία χείρα βοηθείας, που εσείς
αρνείστε πεισµατικά να τους τη δώσετε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο τώρα έχει ο κ. Κεγκέρογλου από το Κίνηµα Αλλαγής.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Και ενώ κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο ΣΥΡΙΖΑ έπρεπε να έχει χαµηλούς τόνους για την κυβερνητική του περίοδο, µήπως και ξεχάσει ο κόσµος τα πεπραγµένα του, τα µη πεπραγµένα και τα αισχρά πεπραγµένα, έρχεται
σήµερα εδώ και αντί να µιλήσει για το νοµοσχέδιο, ως αναξιόπιστη και τυχοδιωκτική Αξιωµατική Αντιπολίτευση που είναι, έρχεται να κάνει επίθεση στο ΠΑΣΟΚ και το Κίνηµα Αλλαγής.
Αφού τα θέλετε, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, θα τα ακούσετε λοιπόν και
ξεκινώ µε την ολοκλήρωση της καταδίκης Καµµένου. Είναι µια
νίκη της δηµοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, νίκη του Ανδρέα Παπανδρέου
βεβαίως -του Αντρίκου Παπανδρέου- αλλά και της αλήθειας.
Ντροπή για τους δεξιούς συκοφάντες, αλλά πιο µεγάλη ντροπή
για τους αριστερούς συνοδοιπόρους τους. Μια κουβέντα δεν
βρήκατε να πείτε. Δεν ντρέπεστε!
Δεύτερον, πριν την καθιέρωση κανόνων θεσµικών εγγυήσεων
και διαφάνειας για τη χρηµατοδότηση των κοµµάτων το 2003, µε
Υπουργό Εσωτερικών τον Κώστα Σκανδαλίδη, βεβαίως και υπήρχαν γκρίζες ζώνες στη χρηµατοδότηση των κοµµάτων.
Ως µέλος της επιτροπής προανακριτικής εξέτασης για τη «SIEMENS», κύριε Αλεξιάδη, θα σας πληροφορήσω ότι οι καταθέσεις,
αλλά και το πόρισµα αναφέρεται βεβαίως στη χρηµατοδότηση
και του Συνασπισµού της Προόδου, της Οικολογίας, της Αριστεράς. Δεν ξέρω πώς ήταν τότε το όνοµα. Αυτά είναι καταγεγραµµένα, αφού θέλατε να τα ακούσετε και αν η δικαστική απόφαση
αναφέρεται σε κόµµατα εξουσίας, προφανώς, από ό,τι καταλάβατε, δεν είστε πλέον κόµµα που δεν έχει διαχειριστεί εξουσία.
Πάµε τώρα στον Λαυρεντιάδη. Τι το θέλατε; Ξεχάσατε τις εντολές Υπουργών για διευκόλυνση της εταιρείας στην Καβάλα
από τη ΔΕΠΑ όχι για να µείνουν οι εργαζόµενοι και να συνεχίσει
η εταιρεία µε κάποιες εγγυήσεις, αλλά να αυξηθεί το ποσό που
θα µπορούσε να χρωστά αυτή η εταιρεία στη ΔΕΠΑ κατά πολλά
εκατοµµύρια; Από 30 εκατοµµύρια, αν θυµάµαι καλά, σε 110 εκατοµµύρια. Ονοµατίστηκαν και Υπουργοί, είναι και Πετσίτης και
Παππάς στη συγκεκριµένη. Δεν τα ξέρετε αυτά; Τι ξύνεστε στη
γκλίτσα του τσοπάνη;
Επειδή σε µια άλλη αίθουσα εδώ, στη Βουλή, διεξάγεται και η
διαδικασία της προανακριτικής Καλογρίτσα - Παππά, έχετε λίγο
υποµονή να ολοκληρωθούν όλα αυτά. Έχετε λίγο υποµονή, για
να δούµε πραγµατικά ποιο είναι το πρόσωπό σας.
Εργασιακά: Η Κυβέρνηση τι κάνει; Ενώ η µετά COVID εποχή
απαιτεί πραγµατικά ένα σχέδιο για την ανάπτυξη επί τη βάσει
νέου αναπτυξιακού και παραγωγικού µοντέλου, µε αναβάθµιση
της εργασίας, κοινωνική ειρήνη, εργασιακή ειρήνη, που θα αξιοποιεί τους εργαζόµενους και τη δύναµή τους και βεβαίως, όλη
τη δυναµική της ελληνικής οικονοµίας, τις πλουτοπαραγωγικές
πηγές και τα τεράστια ποσά χρηµατοδότησης που έχουµε τώρα
από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έρχεται ο Υπουργός Εσωτερικών,
φέρνοντας κάποιες θετικές ρυθµίσεις που είχε ετοιµάσει ο κ.
Βρούτσης για την «ΕΡΓΑΝΗ», για την ηλεκτρονική κάρτα εργασίας και την τηλεργασία, µαζί µε κάποιες ευρωπαϊκές οδηγίες
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για άδειες, που υποχρεούται να φέρει. Φέρνει και ρυθµίσεις ανατροπής της εργασιακής ασφάλειας.
Δεν γνωρίζει ο κ. Χατζηδάκης ότι ένας ανασφαλής και εξαναγκαζόµενος εργαζόµενος δεν µπορεί να προσφέρει σύµφωνα µε
τις δυνατότητές του; Λέω µε γνώση του λόγου µου ότι, εάν το
νοµοσχέδιο το έφτιαχναν οι εργοδότες, θα ήταν πολύ καλύτερο.
Και δεν εννοώ τη ΓΣΕΒΕΕ, την ΕΣΕΕ, εργοδοτικές οργανώσεις
που µαζί µε τους εργαζόµενους παλεύουν την καθηµερινότητα,
που πιστεύουν στην αξιοπρεπή αµοιβή και στη δίκαιη κατανοµή
του πλούτου. Αναφέροµαι ακόµα και στον ΣΕΒ. Ακόµα και ο ΣΕΒ
αν έφτιαχνε το νοµοσχέδιο, θα ήταν καλύτερο για τους εργαζόµενους και για την οικονοµία συνολικά, γιατί; Διότι ο ΣΕΒ, ως
συλλογικό όργανο, γνωρίζει την αξία του εργαζόµενου, γνωρίζει
πώς και µε ποια διαχείριση µπορεί να αποδώσει καλύτερα, όχι
από κοινωνική ευαισθησία προφανώς, αλλά από την οικονοµική
πλευρά. Δεν το γνωρίζουν, όµως, οι άνθρωποι που δεν έχουν
καµµία σχέση µε την αγορά, µε την παραγωγή, µε την επιχειρηµατικότητα, µε την εργασία, µε την καθηµερινότητα. Γι’ αυτό
φέρνουν τέτοια εκτρώµατα.
Είναι απορίας άξιον ότι τις προηγούµενες µέρες κατηγορούσαν και συκοφαντούσαν ακόµα και τη ΓΣΕΕ. «Μα, συµφωνεί η
ΓΣΕΕ», λέει. Προβοκάτσια και συκοφαντία. Άκουσα σήµερα στην
ΕΡΤ τον Γενικό Γραµµατέα της ΓΣΕΕ, ο οποίος, αφού αναφέρθηκε σε αυτά που είπα και εγώ, ορισµένες θετικές ρυθµίσεις που
είχε προετοιµάσει ο κ. Βρούτσης, ήταν καταπέλτης για τις ρυθµίσεις Χατζηδάκη. Ήταν καταπέλτης για την υπονόµευση του
οκταώρου, για τη µονοµερή επιβολή της υπερεργασίας, για µια
επίθεση εναντίον των νέων εργαζόµενων που περιµένουν να δουλέψουν, να βρουν µια θέση στον ήλιο. Κι εκεί ψέµατα! Προσπάθησαν να βρουν αποκούµπι. Καταρρέετε κι εσείς και τα επιχειρήµατά σας!
Κύριε Υφυπουργέ, χαρακτηρίσατε συνωµοσιολογία το ερώτηµά µας, αν η καθυστέρηση ενσωµάτωσης των οδηγιών µπορούσε να συσχετιστεί µε τη µετατροπή των µετατρέψιµων οµολογιών και την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου στην Πειραιώς. Αντί
απαντήσεως µας είπατε έναν χαρακτηρισµό. Ωστόσο, το νοµοσχέδιο καθυστέρησε. Το αναφέρει και η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών στο γραπτό υπόµνηµα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα ήθελα λίγο χρόνο, κυρία Πρόεδρε.
Σηµειώνουµε ότι ήδη ο εισηγητής µας σας κατέθεσε δύο έγγραφα που λένε την αλήθεια, µε την υπογραφή σας όµως, τα
οποία δεν µπορείτε να τα διαψεύσετε.
Στις 28 Ιουνίου του 2020 ήταν να ολοκληρώσει η επιτροπή. Καθυστέρησε και µερικές βδοµάδες αργότερα παρέδωσε το πόρισµά της. Γιατί στα συρτάρια; Και εν πάση περιπτώσει, τώρα που
λέτε ότι δεν σχετίζεται, λέτε αλήθεια. Βεβαίως και δεν σχετίζεται.
Αφού έγινε η ανακεφαλαίωση, έγινε η διαδικασία. Δεν σχετίζεται
το νοµοσχέδιο. Σωστά το λέτε σήµερα. Όµως υπήρξε.
Ζητάµε απαντήσεις. Εµείς δεν είµαστε συνωµοσιολόγοι ούτε
καταγγέλλουµε κανέναν. Όµως υπάρχει χάρισµα 2,36 δισεκατοµµύρια ευρώ, ναι ή όχι; Έδωσε το ελληνικό δηµόσιο άλλα 345 και
το ποσοστό συµµετοχής του από 61%-34% έχει πέσει στο 27%,
ναι ή όχι; Δώστε απαντήσεις.
Έχουµε κινήσεις τον τρίτο µήνα, τον κρίσιµο, βάσει εσωτερικής πληροφόρησης από τα στελέχη τα µεγάλα, στην κορυφή,
της τράπεζας µε πώληση 700 περίπου χιλιάδων µετοχών αξίας
0,5 εκατοµµυρίου τουλάχιστον -ατόµου- όταν οι υπόλοιποι µέτοχοι έβλεπαν την αξία των δικών τους µετοχών να καταρρέει;
Δώστε απαντήσεις!
Μας είπατε και στεναχωρηθήκατε για τη συµπεριφορά του
Προέδρου της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών που δεν ήρθε, αλλά
σας έστειλε ένα υπόµνηµα. Στεναχωρηθήκατε. Ε, αυτή η συµπεριφορά είναι όταν είναι χαριστική η πολιτική απέναντί τους.
Αναφερθήκατε στο Ταµείο Ανάκαµψης και στα 4 δισεκατοµµύρια και στο νέο παραγωγικό µοντέλο. Καλά τα είπατε, αλλά ήδη
έχουν χαθεί τα µισά.
Δεν γίνεται έτσι. Πρέπει η Κυβέρνηση να αρθεί στο ύψος των
περιστάσεων. Σήµερα έχουµε ανάγκη από µία νέα κοινωνική συµφωνία πολιτείας-αγοράς-κοινωνίας, να βαδίσουµε την επόµενη
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µέρα, την εποµένη της πανδηµίας µέρα ούτως ώστε η Ελλάδα
αντί να βιώσει οπισθοδρόµηση και να βράζει στο ζουµί της, να
κάνει ένα άλµα µπροστά, ένα άλµα που θα διασφαλίσει την κοινωνική συνοχή, ένα άλµα που θα φέρει κοινωνική ευηµερία µε
ανθρωποκεντρική πρόοδο, όπως µας υπέδειξε η πανδηµία, δυστυχώς µε δραµατικό τρόπο. Σε αυτό όµως χρειάζεται µια άλλη
αντίληψη. Κοινωνική και εθνική ανάγκη υπάρχει. Η Κυβέρνηση
έχει βούληση; Μέχρι τώρα φαίνεται πως όχι.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ,
κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο τώρα έχει ο κ. Κατσώτης από το Κοµµουνιστικό
Κόµµα Ελλάδας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Το 2015 οµόφωνα η Βουλή πήρε τη θέση για ανεξάρτητο κράτος της Παλαιστίνης µε πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήµ.
Αυτές τις µέρες, αυτές τις ώρες το κράτος - δολοφόνος του Ισραήλ σφάζει τους Παλαιστίνιους και βέβαια το κάθε κόµµα κρίνεται από τη θέση που παίρνει ή που δεν παίρνει, αλλά ακόµα και
από τη σιωπή που σήµερα ακούµε εδώ.
Ο εισηγητής µας ανέπτυξε τις πλευρές του νοµοσχεδίου, ένα
νοµοσχέδιο ενταγµένο στη στρατηγική στήριξης της καπιταλιστικής ανάπτυξης, της παραπέρα ενίσχυσης του εργαλείου χρηµατοδότησης των επιχειρηµατικών οµίλων, του τραπεζικού συστήµατος. Είναι µια ενίσχυση που την πληρώνουν οι εργαζόµενοι και
τα λαϊκά στρώµατα µε το σύνολο των αντεργατικών, αντιασφαλιστικών νόµων, τη φοροληστεία, τα συνεχή χαράτσια, τους πλειστηριασµούς, που γονατίζουν την εργατική λαϊκή οικογένεια,
µεγαλώνουν τα αδιέξοδα, την ανασφάλεια, την αβεβαιότητα συνολικά στους εργαζόµενους, διευρύνοντας τη φτώχεια και την
εξαθλίωση.
Η πολιτική σας, όπως και των προηγούµενων εξάλλου, υπηρετεί τον νυν υπέρ πάντων αγώνα για τις ανάγκες των επιχειρηµατικών οµίλων της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Σήµερα η Νέα
Δηµοκρατία το τερµατίζει. Τα δίνει όλα και ξεδιάντροπα. Μπροστά στο κέρδος των µεγάλων τραπεζικών οµίλων, τη θωράκιση
της εξουσίας τους, δεν λογαριάζετε τίποτα και δεν διστάζετε να
εφαρµόσετε τις πιο άγριες µορφές εκµετάλλευσης. Συνθλίβετε
καθετί που στέκεται εµπόδιο στους επιχειρηµατικούς οµίλους και
στην κερδοφορία τους.
Ο ειδικών αποστολών Υπουργός Εργασίας, ο επιµελέστερος,
το ενεργούµενο του ΣΕΒ και των άλλων οργανώσεων των εργοδοτών, χθες µε τη συνέντευξη τύπου προκάλεσε οργή, θυµό, που
δεν πρέπει βέβαια να εκφράζεται µόνο µε βρισιές που δεν ακούγονται, αλλά µε συµµετοχή, µε φυσική παρουσία στις κινητοποιήσεις που οργανώνουν τα σωµατεία των εργαζοµένων.
Οι εχθροί των εργατικών δικαιωµάτων και των αγώνων των εργαζοµένων, οι επιχειρηµατικοί όµιλοι και το πολιτικό τους προσωπικό, δεν συγκρατούνται. Το νοµοσχέδιο όπως παρουσιάστηκε είναι χειρότερο κι από αυτό που διέδιδαν µέχρι τώρα. Ο Χατζηδάκης, ο νεκροθάφτης του οκταώρου, καταντά αστείος στα
µάτια των εργαζοµένων όταν δηλώνει ότι προστατεύει το οκτάωρο, αλλά ο εργοδότης θα µπορεί να απασχολεί τον εργαζόµενο
δέκα ώρες χωρίς πρόσθετη αµοιβή, µέχρι και δεκατρείς ώρες,
όπως προβλέπει η Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, συλλογικός εκφραστής των επιχειρηµατικών και
µονοπωλιακών οµίλων, µε τις οδηγίες και µε την πολιτική της,
όπως και µε τη σηµερινή οδηγία που ενσωµατώνετε, στηρίζει
ακριβώς το κεφάλαιο και τις ανάγκες τους.
Η Κυβέρνηση µε το νοµοσχέδιο δίνει νέα ισχυρά όπλα δίπλα
σε αυτά που προϋπήρχαν και νοµοθέτησαν οι προηγούµενες κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δηµοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ. Ικανοποιεί τα πιο τρελά όνειρα της µεγαλεργοδοσίας. Καταργεί
κάθε προστατευτική ρύθµιση για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων. Κάνει παντοδύναµη την εργοδοσία και
έρµαιο στα χέρια της τους εργαζόµενους που θα εργάζονται
όποτε, όσο κι όταν τους χρειάζεται η εργοδοσία και παράλληλα,
να αυξάνεται κατακόρυφα η απλήρωτη εργασία.
Γενικεύει την εργασία τις Κυριακές σχεδόν στο σύνολο των
κλάδων την ίδια ώρα που µε θράσος επικαλείται την τετραήµερη
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εργασία, τις γονικές παροχές και τα δικαιώµατα των µητέρων,
δίνοντας τάχα στους εργαζόµενους τις Παρασκευές, απελευθερώνει την κυριακάτικη εργασία, αρπάζει τη µοναδική µέρα ξεκούρασης κάθε εργατικής λαϊκής οικογένειας.
Αυξάνει το ανώτατο όριο των υπερωριών έως και 50%, δίνοντας επιπλέον κίνητρο σε επιχειρήσεις αντί για νέες θέσεις εργασίας, να ξεζουµίζουν µε την υπερεργασία και την υπερεκµετάλλευση τους εργαζόµενους.
Για να υλοποιηθεί στην πράξη η εργασιακή γαλέρα, επιδιώκει
ισχυρό χτύπηµα στις συνδικαλιστικές ελευθερίες και στους αγώνες των εργαζοµένων. Επιδιώκει να απαγορευτεί τυπικά και ουσιαστικά ο ίδιος ο χαρακτήρας της συνδικαλιστικής οργάνωσης
και το δικαίωµα στην απεργία µε ασφυκτικούς όρους και προϋποθέσεις µε την µετατροπή του προσωπικού ασφαλείας -όπως
λέει- σε ελάχιστη εγγυηµένη υπηρεσία.
Θέλετε η απεργία να είναι συµβολική, να µην πιέζει την εργοδοσία να µην υποχρεώνεται σε ικανοποίηση αιτηµάτων. Κατά τα
άλλα, τι λέτε; Λέτε ότι η απεργία είναι συνταγµατικά κατοχυρωµένο δικαίωµα. Λόγια του αέρα!
Αυτό υπηρετεί το γενικευµένο ηλεκτρονικό φακέλωµα των σωµατείων και το πογκρόµ που έχει εξαπολυθεί απέναντι σε κάθε
αγωνιστική συνδικαλιστική δράση. Αυτό υπηρετεί και η κατάργηση του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας. Υποβαθµίζετε τους
ελεγκτικούς µηχανισµούς και µιλάτε για ανεξάρτητη αρχή. Δίνετε το σήµα στην εργοδοσία να σµπαραλιάσει τα πάντα, καθώς
δεν θα υπάρχει κανένας υπόλογος πολιτικά.
Η ανεξάρτητη αρχή θα είναι πλήρως εξαρτηµένη από το κεφάλαιο και τις ανάγκες του, θα υλοποιεί την πολιτική µείωσης
της τιµής της εργατικής δύναµης µε εφαρµογή όλων των αντεργατικών ρυθµίσεων, θα καθοδηγεί την εργοδοσία, για να εφαρµόσει όλες τις βέλτιστες πρακτικές, και θα απογειώνει τα κέρδη
από τη µία και την εκµετάλλευση από την άλλη. Επικεφαλής της
ανεξάρτητης αρχής θα είναι, βέβαια, πρόσωπο εµπιστοσύνης,
αποφασισµένο να υλοποιήσει όλο το αντεργατικό οπλοστάσιο.
Ίσως ο Σκέρτσος αργότερα να αναλάβει αυτόν το ρόλο, αφού
ολοκληρώνει το έργο που είχε αναλάβει, όταν µεταπήδησε από
διευθυντής του ΣΕΒ σε Υπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ. Μπορεί. Εκτός αν κάνουν τον κ. Βρούτση. Δεν ξέρω. Δεν δέχεται
αυτήν τη θέση ο κ. Βρούτσης.
Προκαλεί, λοιπόν, ο κ. Χατζηδάκης µε όσα εµπεριέχονται στο
νοµοσχέδιο - έκτρωµα. Προσπαθεί να το παρουσιάσει ως σύγχρονο, ως ελεύθερη επιλογή, λέει, του εργαζόµενου, ενώ είναι
από τον 19ο αιώνα! Από εκεί έρχεται το νοµοσχέδιο και αυτές τις
ρυθµίσεις φέρνει, του 19ου αιώνα! Αυτές τις συνθήκες εργασίας,
αµοιβής και ζωής για τους εργαζοµένους και τον λαό οραµατίζεστε, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας.
Ο εργαζόµενος θα είναι ελεύθερος, λέει, να επιλέξει το δεκάωρο ή την απόλυση. Θα βρίσκεται κάτω από ένα καθεστώς
διαρκών πιέσεων και εκβιασµών, προκειµένου να αποδεχθεί όλες
τις σύγχρονες µορφές και τους µηχανισµούς εκµετάλλευσης.
Αυτή θα είναι η µόνη ελεύθερη επιλογή του.
Ο ευρωενωσιακός Υπουργός, για να τεκµηριώσει την αναγκαιότητα των ανατροπών, επικαλείται τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όσα υπέγραψαν οι κυβερνήσεις της Νέας
Δηµοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ τα προηγούµενα χρόνια.
Αθώος του αίµατος δεν είναι κανείς σας, κανένα κόµµα του κεφαλαίου! Στην ίδια στρατηγική κινείστε, τον ίδιο οδικό χάρτη
έχετε, µε τα όποια ζιγκ ζαγκ.
Αυτό, όµως, δεν αθωώνει ούτε αλλάζει τον βαθιά αντεργατικό
χαρακτήρα αυτού του νοµοσχεδίου που χθες έδωσε στη δηµοσιότητα ο Υπουργός Εργασίας. Αντίθετα, επιβεβαιώνει τον αντιδραστικό χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την επίθεση
που οργανώνει µε τις πρόθυµες δυνάµεις των αστικών τάξεων
των χωρών-µελών. Αυτές είναι οι βέλτιστες πρακτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι αξιώσεις του κεφαλαίου. Αυτές υπηρέτησαν
µε την πολιτική τους οι προηγούµενες κυβερνήσεις. Αυτές έρχεται να απογειώσει η σηµερινή Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας.
Απέναντι σε αυτόν τον πόλεµο που κήρυξε η Κυβέρνηση, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το κεφάλαιο στην εργατική τάξη ένας είναι
ο δρόµος, ο αγώνας, για να ανατραπεί το αντεργατικό τερατούρ-
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γηµα, να καταργηθούν όλοι οι αντεργατικοί νόµοι, να διεκδικήσουν πραγµατικά σύγχρονα δικαιώµατα, σταθερό ηµερήσιο
χρόνο επτάωρο, πενθήµερο, τριανταπεντάωρο, περισσότερη
ζωή.
Η ελπίδα βρίσκεται στο δρόµο της ανατροπής, στο µαζικό,
ενωτικό, ταξικό αγώνα. Σε µια ταξική κοινωνία η ταξική πάλη είναι
η µόνη απάντηση στην κοινωνική ειρήνη και την οµοψυχία που
λέτε όλοι σας και επιδιώκετε όλοι σας. Η υποταγή, ο συµβιβασµός των εργαζοµένων, των καταπιεσµένων λαϊκών δυνάµεων
δεν απαντά στη βαρβαρότητα και τη σαπίλα του συστήµατος που
υπηρετείτε. Κανείς δεν µπορεί να σκύβει το κεφάλι, να µη διεκδικεί τη ζωή που δικαιούται. Το ποτάµι δεν θα γυρίσει πίσω.
Καλούµε από αυτό το Βήµα κάθε εργαζόµενο, ανεξαρτήτως
χρώµατος, κόµµατος, θρησκείας, σε µαζική καθολική συµµετοχή
στο συλλαλητήριο σήµερα το απόγευµα στα Προπύλαια στις
19.00’ και µε συνέχεια σε όποιες άλλες µορφές αγώνα αποφασίσουν τα συνδικάτα τις επόµενες µέρες, για να µην κατατεθεί το
νοµοσχέδιο-έκτρωµα, να καταργηθούν όλοι οι αντεργατικοί και
αντιδραστικοί νόµοι, που προβλέπουν ελαστικές µορφές δουλειάς, αντιαπεργιακές ρυθµίσεις και άλλα, και για να µπουν στην
ηµερήσια διάταξη οι ανάγκες των εργαζοµένων και του λαού,
όπως η επαναφορά των συλλογικών συµβάσεων, η µείωση του
χρόνου εργασίας, η αύξηση των αποδοχών.
Το κόµµα µας δίνει όλες του τις δυνάµεις για την αντεπίθεση
του εργατικού λαϊκού κινήµατος.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ πολύ, κύριε
συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο Υφυπουργός κ. Βλάσης, για να κάνει µια τοποθέτηση πάνω στην τροπολογία του.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΛΑΣΗΣ (Υφυπουργός Εξωτερικών): Καλησπέρα, κυρία Πρόεδρε.
Με την εν λόγω τροπολογία του Υπουργείου Εξωτερικών ανασυστήνεται το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας µε έδρα τη Βεγγάζη της Λιβύης και προβλέπεται η σύνθεση του προσωπικού του
και προσδιορίζεται η γεωγραφική του περιφέρεια.
Θεωρούµε, όσον αφορά αυτήν την τροπολογία, ότι οι λόγοι
είναι σαφείς, πολιτικοί, οικονοµικοί, πολιτιστικοί, οι οποίοι επιβάλλουν την άµεση, µε νοµοθετική ρύθµιση, ανασύσταση και
επαναλειτουργία του προξενείου της Βεγγάζης, ώστε να διασφαλιστούν τα δικαιώµατα και τα συµφέροντα της χώρας µας στην
περιοχή. Φιλοδοξούµε να είναι το πρώτο προξενείο ευρωπαϊκής
χώρας που πρόκειται να λειτουργήσει στη χώρα µετά το 2011
και θεωρούµε ότι η επανασύσταση θα συµβάλει σηµαντικά στην
ενίσχυση της διµερούς µας συνεργασίας σε όλους τους τοµείς,
µε αιχµή µια τέτοια συνεργασία στον τοµέα των οικονοµικών και
εµπορικών συναλλαγών.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Υφυπουργέ.
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Μυλωνάκης από την Ελληνική Λύση
και αµέσως µετά ο κ. Τσακαλώτος, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρέπει να παραδεχτούµε ότι έχουν περάσει δύο χρόνια διακυβέρνησης της
χώρας από τη Νέα Δηµοκρατία και νοµίζω ότι η αποτυχία σε όλα
τα επίπεδα είναι γεγονός. Πρέπει να το παραδεχτείτε αυτό το
πράγµα. Θα το παραδεχτείτε κάποτε, γιατί καταρρέετε. Καταρρέετε µέρα µε τη µέρα. Όταν βγείτε έξω και κάνετε µια βόλτα,
πάρτε τα µέσα µαζικής µεταφοράς –άλλωστε, κατά τον Πρωθυπουργό δεν κολλάει πολύ ο κορωνοϊός εκεί πέρα-, κάντε και µια
βόλτα στην αγορά και ρωτήστε: «Έχετε κανένα πρόβληµα µε
αυτά τα οποία έχουµε κάνει εµείς δύο χρόνια για την οικονοµία;».
Όλοι θα σας πούνε ότι συνεχίσατε την τακτική του ΣΥΡΙΖΑ. Ό,τι
άφησαν αυτοί και δεν το είχαν κάψει, το κάψατε εσείς.
Δύο οδηγίες για το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα. Δηλαδή, δεν
έχει ακόµα προστασία καλή το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα µετά
από ανακεφαλαιοποιήσεις πάνω από 40 δισεκατοµµυρίων; Δεν
έχει. Πρέπει να δώσουµε και τις περιουσίες του Έλληνα πολίτη;
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Από αύριο, 14 Μαΐου, ξεκινάνε ελεύθερα οι πλειστηριασµοί.
Από 1η Ιουνίου θα ξεκινήσουν και οι πλειστηριασµοί όσων έχουν
χρέη µέσα στην πανδηµία. Δεν έχετε πάρει καµµία θέση πάνω σε
αυτό. Αφήνετε την ελληνική οικογένεια, το ελληνικό νοικοκυριό
να ξεφτιλιστεί τελείως. Θα χάνει τα σπίτια του ο κόσµος ηλεκτρονικά και εσείς θα είστε µια χαρά, θα ταΐζετε τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης και θα τους λέτε: «Πείτε ότι είµαστε οι καλύτεροι. Ο
Μωυσής σάς περνάει στη Γη της Επαγγελίας και δεν έχετε κανένα πρόβληµα».
Και για να το κάνετε αυτό, έρχεστε να νοµιµοποιήσετε και αυτό
που κατηγορούσατε, τον µπάφο, το χασίσι, για να κοιµίζετε τον
ελληνικό λαό. Και βρήκε την ευκαιρία χθες ο κ. Γεωργιάδης, ο
Υπουργός Ανάπτυξης, να µας πει ότι το κάνει, αφού το έχει νοµιµοποιήσει και ο ΟΗΕ. Άρα όλος ο κόσµος, επειδή βλέπει ότι τα
διαφυγόντα κέρδη από τους φόρους του χασισιού, του µπάφου
είναι πολλά, σου λέει: «Δεν το νοµιµοποιούµε, να το διακινούµε
ελεύθερα, για να παίρνουµε και τους φόρους»;
Έρχεστε εσείς και περνάτε τώρα στον ελληνικό λαό ότι είναι
φαρµακευτική, λέει, η κάνναβη. Ναι, περίµενε τόσα χρόνια η επιστήµη το χασίσι και δεν το είχε υλοποιήσει. Και γιατί τώρα και
όχι τόσα χρόνια; Για να κοιµίζετε τον κόσµο.
Αλλά ο κ. Καρανίκας πρέπει να αναδειχθεί σε εθνικό ήρωα.
Εθνική µέρα για τον κ. Καρανίκα, αφού ο κ. Γεωργιάδης τον τίµησε, αφού του είπε συγγνώµη, αφού του είπε ότι «είστε ο
µόνος, ο πρώτος ο οποίος παλέψατε…»! Κύριε Παπαδηµητρίου,
σας θυµάµαι στον «ΣΚΑΪ», τώρα θα τα ακούσετε κι εσείς, που σας
βλέπω µπροστά µου, γιατί δεν βλέπω τον Γιάννη τον Λοβέρδο ο
οποίος δίκην κωµικού, τραγωδίας και κωµικού, έβγαινε στο
«BLUE SKY» τότε και έλεγε «Είναι δυνατόν εκεί στον ΣΥΡΙΖΑ και
στο Μαξίµου, όλη µέρα πίνετε µπάφο, µπάφο καπνίζετε και θέλετε να περάσετε ότι κάνετε επενδύσεις!». Τότε όλοι λέγατε
«όχι». Τώρα, κύριε Μπάµπη Παπαδηµητρίου, που σας βλέπω και
εδώ, τι θα πείτε; Θα πείτε ότι είναι καλός ο µπάφος, καλή η επένδυση αυτή, ότι θα σώσει την Ελλάδα; Πάρα πολύ σωστά, έτσι,
για να κοιµίζουµε τον ελληνικό λαό.
Και βγαίνει κι ο κ. Πορτοσάλτε -να του το µεταφέρετε αυτό
που έλεγε ο ίδιος τότε, αφού υπερασπιζόταν τότε τη θέση της
Νέας Δηµοκρατίας, γιατί είναι Νέα Δηµοκρατία ο άνθρωπος- και
τώρα λέει, κύριε Υπουργέ, κύριε Τσακαλώτε, ότι το κάνανε, λέει,
για ψηφοθηρικούς λόγους. Δηλαδή παραδέχεται η Νέα Δηµοκρατία, κύριε Υπουργέ, ότι ό,τι έλεγε στον ελληνικό λαό το έλεγε
ψέµατα, ήταν παραµύθι και το έκανε για να πάρει την ψήφο. Τα
ίδια µε το Σκοπιανό, µε τη Βόρεια Μακεδονία που τότε βγαίνατε
σαν µακεδονοµάχοι, τα ίδια µε όλα τα θέµατα. Ήρθατε στην
εξουσία λοιπόν και αντί να φτιάξετε πέντε πράγµατα τα καταστρέψατε όλα.
Άκουσα τον κ. Βιλιάρδο ο οποίος ασχολείται µε τα οικονοµικά,
γιατί είναι οικονοµολόγος, να λέει ότι αυτή τη στιγµή το δηµόσιο
και ιδιωτικό χρέος φτάνει τα 500 δισεκατοµµύρια δολάρια, αν
δεν κάνω λάθος, µισό τρισεκατοµµύριο δηλαδή. Όταν µπήκαµε
στο µνηµόνιο το εξωτερικό µας χρέος ήταν 299 δισεκατοµµύρια
περίπου, έτσι δεν είναι; Και σήµερα είναι 374 δισεκατοµµύρια.
Είχαµε κάνει αυτό το τσάκισµα στους µικροµεσαίους τότε, στους
δήθεν επενδυτές οι οποίοι νόµιζαν οι άνθρωποι ότι θα κάνουµε
το PSI το λεγόµενο, ότι θα επενδύσουµε, τους τα φάγαµε τα
λεφτά, φάγαµε τα λεφτά και από τα ασφαλιστικά ταµεία, κατέρρευσαν τα ασφαλιστικά ταµεία και τώρα, κύριε Υπουργέ, τι γίνεται; Τώρα πάµε µια χαρά, η οικονοµία, λέει, έχει άνοδο. Τι άνοδο
έχει που ο κόσµος δεν έχει να φάει και θα χάσει σε λίγο το σπίτι
του; Και έρχεται και ο κ. Χατζηδάκης, ο οποίος είναι επαγγελµατίας πολιτικός, εντός εισαγωγικών «δολοφόνος». Όποιος θέλει
να καθαρίσει κάτι βάζει τον Χατζηδάκη. Είναι εξπέρ ο άνθρωπος.
Θες την «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ»; Τώρα η «AEGEAN» είναι κερδοφόρα
εταιρεία, και όταν δεν είναι κερδοφόρα της δίνουµε και µερικά
εκατοµµυριάκια για να την φέρουµε στα ίσα. Η «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ»,
που όλα τα κόµµατα πηγαινοέρχονταν τζάµπα και φέρνανε τους
«στρατούς» τους από τη µια µεριά του κόσµου στην άλλη, για να
ψηφίζουν και δεν πλήρωνε κανένας, µπήκε µέσα η φουκαριάρα.
Την ξεπουλήσαµε και έτσι χάνουµε τα πάντα. Το ίδιο γίνεται και
µε τη ΔΕΗ, τα ίδια γίνονται παντού. Και αυτός ο άνθρωπος των
ειδικών αποστολών λέγεται Κωστής Χατζηδάκης. Πρώτος Βου-
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λευτής βγαίνει στη Νέα Δηµοκρατία. Να τον χαίρονται οι νεοδηµοκράτες, να συνεχίζουν να τον ψηφίζουν!
Οι επενδύσεις που κάνετε του µπάφου, παρά αυτά που λέγατε,
θα σας στοιχίσουν πιστεύω και αυτά, γιατί ο κόσµος δεν µπορεί
να τα βλέπει.
Και πάµε τώρα στην ασφάλεια του πολίτη. Αντί να έρθει η Νέα
Δηµοκρατία και να καλυτερεύσει το σύστηµα της ασφάλειας του
πολίτη, έτσι έλεγε, ο άχρηστος ο Τόσκας έλεγε ότι όταν µπει ο
ληστής σπίτι σου -αυτό έλεγε η Νέα Δηµοκρατία, αυτό έλεγε
όλος ο κόσµος- να γυρίσεις από την άλλη πλευρά για να µην σε
καθαρίσει, να κάνεις ότι κοιµάσαι. Μα, κοιµόταν ο άνθρωπος
όταν µπήκαν οι ληστές στο σπίτι του στα Γλυκά Νερά, στην περιοχή µου.
Έχω κάνει δύο επιστολές και δύο ερωτήσεις στον Υπουργό
Προστασίας του Πολίτη για την κατάσταση που επικρατεί στην
Ελληνική Αστυνοµία στην Ανατολική Αττική. Ανοχύρωτη περιοχή
είναι και πιστεύω ότι όλες οι περιοχές όχι µόνο της Αττικής αλλά
και όλης της Ελλάδος στην ίδια κατάσταση βρίσκονται. Εν
ψυχρώ δολοφονούνται άνθρωποι µέρα µεσηµέρι. Θυµίζω τον
Γκιόλια, που ακόµα δεν έχουν βρεθεί οι δολοφόνοι, θυµίζω τον
Καραϊβάζ, θυµίζω την απόπειρα που έγινε εναντίον του Χίου και
κόντεψε να τον σκοτώσει, θυµίζω τον επιχειρηµατία στη Ζάκυνθο. Κάθε µέρα ληστείες, ληστείες. Παραπονιούνται οι αστυνοµικοί, λένε: «Εκατόν δύο φορές έχουµε πιάσει έναν ληστή και
τον ξαναπιάσαµε πάλι». Άρα, λοιπόν, τι να κάνουν οι άνθρωποι;
Αλλά η πολιτική ηγεσία δεν έχει καταλάβει ότι ο αστυνοµικός
δεν είναι για να πηγαίνει να κόβει κλήσεις των τριακοσίων ευρώ
επειδή έπεσε η µάσκα του παππού κάτω από τη µύτη. Είναι για
να βγαίνει έξω και να είναι δίπλα στον πολίτη. Και καλώ την Ελληνική Αστυνοµία, τον Αρχηγό της, γιατί ό,τι και να λέµε στην πολιτική ηγεσία ζαµανφού κι απάνω τούρλα ο Χρυσοχοΐδης,
καβάλα στο άλογο είναι. Σάµπως είναι άνθρωπος ο οποίος έχει
ζητήσει την ψήφο του ελληνικού λαού; Όχι. Και αυτός από το
ΠΑΣΟΚ µεταπήδησε στη Νέα Δηµοκρατία. Το σηµιτικό ΠΑΣΟΚ
κυβερνά σήµερα την Ελλάδα. Αυτή είναι η δουλειά.
Λέω λοιπόν στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνοµίας να συνέλθει, να εκπαιδεύσει το προσωπικό του και να λειτουργήσει η κρατική ασφάλεια. Δεν υπάρχει κρατική ασφάλεια. Έχετε καταλάβει
ότι δεν υπάρχει κρατική ασφάλεια; Οι πληροφορίες τις οποίες
πρέπει να πάρει η Ελληνική Αστυνοµία, η καρδιά της Ελληνικής
Αστυνοµίας, για όσους δεν το καταλαβαίνουν, είναι η ασφάλεια.
Αν λοιπόν αυτοί οι οποίοι ήταν οι παλιοί, οι άνδρες της ασφάλειας, έχουν φύγει, έχουν πάρει σύνταξη και δεν έχουν αντικατασταθεί από άλλους οι οποίοι να είναι έµπειροι -το σύστηµα
ασφαλείας, ξέρετε, έχει τους πληροφοριοδότες, έχει πολλά
πράγµατα- µε αποτέλεσµα να µην υπάρξει αυτή η συνέχεια, τότε
στα τυφλά πάει η Ελληνική Αστυνοµία. Και ευτυχώς υπάρχουν
ορισµένοι οι οποίοι είναι καταρτισµένοι µε τα τεχνικά µέσα και
πιάνουµε κανέναν ληστή, αλλιώς δεν θα πιάναµε κανέναν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε συνάδελφε, κλείστε σιγά σιγά σας παρακαλώ.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ: Θέλω να πω κλείνοντας, κυρία
Πρόεδρε, -κι ευχαριστώ για την ανοχή σας- για τις ποινές του
Ποινικού Κώδικα. Έχουµε πει από την πρώτη µέρα που µπήκαµε
εδώ ότι αυτό το οποίο πρέπει να σκεφτόµαστε πάντα είναι η αποτροπή. Αν δεν υπάρχει αποτροπή, αυτός που θα κυνηγήσει θα
έπεται του εγκλήµατος, θα έπεται πάντα του εγκληµατία, θα κυνηγάει τον εγκληµατία. Και τι σηµαίνει αποτροπή; Είναι ο φόβος
του καθενός ληστή, ο οποίος µπαίνει σε ένα σπίτι να κλέψει, ο
οποίος σκέφτεται να δολοφονήσει, ότι αν τον συλλάβουν -που
θα τον συλλάβουν- θα µείνει στη φυλακή για όλη του τη ζωή.
Προσωπικά ο καθένας µπορεί να έχει την άποψή του κι εγώ συντάσσοµαι µε την άποψη του Προέδρου, του Κυριάκου Βελόπουλου -είναι όµως προσωπικές µας απόψεις-, ότι η θανατική ποινή
πρέπει να επανέλθει κάποια στιγµή στα ειδεχθή εγκλήµατα. Αλλά
και έτσι όπως έχει τώρα, δεν είναι αργά να πάµε σε µια τροπολογία, σε µια αλλαγή της νοµοθεσίας, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, που ο Ποινικός Κώδικας θα προβλέπει ρητά και κατηγορηµατικά ισόβια δεσµά για τις δολοφονίες, για τα ειδεχθή εγκλήµατα γενικότερα. Όταν λέµε ισόβια δεσµά σηµαίνει να µην ξαναδεί το φως του ήλιου αυτός που δολοφονεί. Τελεία και παύλα.
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Σωφρονισµός δεν υπάρχει για αυτούς τους ανθρώπους. Είναι εγκληµατίες, είναι κοινά καθάρµατα. Πρέπει να µπουν φυλακή και
να πεθάνουν µέσα στη φυλακή. Αυτό αν το καταλάβουν όλοι,
τότε θα µειωθεί και το έγκληµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε συνάδελφε, ολοκληρώστε παρακαλώ.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ: Τώρα ολοκληρώνω µε αυτό.
Να σας πω και κάτι άλλο; Πάρτε παράδειγµα τις τράπεζες.
Τώρα ακούτε ληστείες στις τράπεζες;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε συνάδελφε, σας
παρακαλώ. Έχετε ξεπεράσει κατά πολύ τον χρόνο. Σας παρακαλώ.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, αυτό το οποίο
έχω να πω ακόµη και τελειώνω, είναι να ευχηθούµε όλοι αυτό
που γίνεται στην Ιερουσαλήµ, αυτήν τη στιγµή που φλέγεται η
Ιερουσαλήµ, µεταξύ των Ισραηλινών και των Παλαιστινίων κάποια
στιγµή να σταµατήσει, να σταµατήσουν οι δολοφονίες. Πρέπει
να δούµε τα πράγµατα πώς είναι στην πραγµατικότητα. Παιδιά
έχουν και οι µεν, παιδιά έχουν και οι δε, αµάχους έχουν και οι
µεν, αµάχους έχουν και οι δε. Δεν µπορεί να πετάει η Χαµάς χίλιους τριακόσιους πενήντα πυραύλους και να αναχαιτίζει το «Iron
Dome», το σύστηµα ασφαλείας του Ισραήλ, τους οκτακόσιους
πενήντα. Αυτό δεν είναι κατάσταση, είναι τροµοκρατία.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ.
Κύριοι συνάδελφοι, πρέπει να ξεκαθαρίσουµε ότι ο χρόνος
σας είναι επτά λεπτά. Υπάρχει παραπάνω από σχετική ανοχή,
όµως δεν µπορούµε να ξεπερνάµε τον χρόνο τόσο πολύ. Σας παρακαλώ να µη µε φέρνετε σε δύσκολη θέση.
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Τσακαλώτος, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Σε δύο µέρες, στις 15 Μαΐου, ο αραβικός κόσµος θυµάται τη
Νάκµπα, τη µεγάλη καταστροφή του 1948 όταν κάποιοι είχαν γη
και την άλλη µέρα δεν είχαν γη, δεν είχαν χωράφια, δεν είχαν τίποτα.
Για πόσο η ιστορία άλλαξε µετά από αυτό προς το χειρότερο
µπορεί να το δείτε κοιτώντας χάρτες, χάρτες του ‘48, χάρτη του
‘67 και µετέπειτα χάρτες που δείχνουν τη συρρίκνωση της γης
των Παλαιστινίων. Δεν άρχισε αυτό το νέο επεισόδιο από τη
Χαµάς. Το νέο επεισόδιο άρχισε όταν το Ισραήλ ήθελε να πάρει
και άλλα σπίτια από την πρωτεύουσα, από τους Άραβες.
Εµείς του ΣΥΡΙΖΑ καταλαβαίνουµε ότι υπάρχουν και γεωστρατηγικά θέµατα, συµµαχίες, συµφέροντα, αλλά υπάρχει και η δικαιοσύνη. Υπάρχει και η αλληλεγγύη, υπάρχει και ένας λαός που
έχει υποφέρει όσο κανένας. Δεν µπορεί να µην το συζητάµε και
να έχουµε κανάλια που να µας λένε ότι στην καλύτερη περίπτωση είναι δύο πλευρές που τσακώνονται µεταξύ τους και πρέπει και οι δύο να δείξουν κάποια µετριοπάθεια. Την τελευταία
φορά που έγινε αυτό, το 2014, σκοτώθηκαν εβδοµήντα Ισραηλινοί και δύο χιλιάδες Παλαιστίνιοι. Όλοι θέλουµε αυτό να µην ξαναγίνει, αλλά χρειάζεται και δικαιοσύνη. Και η ελληνική Κυβέρνηση µε την υποστήριξη των µέσων µαζικής ενηµέρωσης δεν
µπόρεσε να έχει το θάρρος να εκφράσει έστω και µια κουβέντα
για αυτόν τον λαό. Υπάρχουν άλλες δύο µέρες µέχρι τη µνήµη
του Νάκµπα που µπορεί αυτό να το αλλάξετε.
Όµως, δεν θέλετε συζήτηση σχεδόν για κανένα θέµα. Αυτό
που έχουµε καταλάβει, κύριε Υπουργέ, -και είναι κρίµα που είσαστε εσείς εδώ και όχι κάποιος άλλος Υπουργός- είναι ότι η Κυβέρνηση δεν θέλει συζήτηση. Το βασικό της Κυβέρνησης και τα
µέσα που την υποστηρίζουν είναι η αντιπολίτευση στην Αντιπολίτευση. Συστηµατικά γίνονται επιθέσεις σε στελέχη µας, για να
µην µπορεί να γίνει µια σοβαρή συζήτηση σε αυτόν τον χώρο.
Πουθενά δεν κάνετε συζήτηση. Στο Ταµείο Ανάκαµψης; Μία
επιτροπή, τέσσερις επιτροπές που ήµασταν εδώ για αυτό το σοβαρό θέµα που θα µας δεσµεύσει για τα επόµενα χρόνια; Ούτε
µε την κοινωνία, ούτε µε τους φορείς, ούτε µε τη Βουλή. Ξεµπερδέψαµε µέσα σε τέσσερις-πέντε ώρες. Και αντί αυτού,
έχουµε τις επιθέσεις. Λέει η κ. Αχτσιόγλου ότι η κρίση δηµιουργεί
ευκαιρίες. Τι είναι µια κρίση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Δεν
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είναι κάτι που δείχνει αντιφάσεις σε ένα σύστηµα, ότι όλα δεν
πηγαίνουν καλά; Φαντάζοµαι ότι αν δεν υπήρχαν αντιφάσεις και
άµα δεν πήγαιναν τα πράγµατα καλά, δεν θα υπήρχε και κρίση.
Άρα το θέµα είναι σε αυτήν την κρίση αυτές τις αντιφάσεις πώς
τις λύνεις, σε ποια κατεύθυνση.
Μας είπε ο κύριος Υπουργός, ο κ. Σταϊκούρας, µε µια σποντίτσα για την κυρία Αχτσιόγλου που είπε ότι εµείς τη θέλουµε την
κανονικότητα. Αυτό είναι το θέµα; Αυτή είναι η σοβαρή συζήτηση
που πρέπει να γίνει στη Βουλή των Ελλήνων; Το ότι θέλουµε την
κανονικότητα ή ποια κανονικότητα θέλουµε; Θα υπάρχουν διαφορές, οικονοµικές θεωρήσεις, ιδεολογικές αξίες. Αλλά να γίνει
αυτή η συζήτηση, όχι να τερµατίζουµε τη συζήτηση, µε µια επίθεση σε ένα στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, σαν να µην έχει γίνει τίποτα
σε αυτήν την κρίση, σαν να µην καταλαβαίνουµε ότι όλοι πρέπει
να επανεξετάσουµε και τις αξίες µας και τις θεωρήσεις µας σε
αυτήν την κρίση.
Είναι πιο σηµαντικό το θέµα της υγείας και της δηµόσιας
υγείας απ’ ό,τι νοµίζαµε πριν ή δεν είναι; Ήταν σηµαντικός ο δηµόσιος τοµέας, όσο µπόρεσε να µειώσει τις επιπτώσεις της κρίσης, ή δεν ήταν; Πρέπει να επανεξετάσουµε τη σχέση ανάµεσα
σε µειώσεις φόρων και αυξήσεις δαπανών ή δεν χρειάζεται αυτό
να συζητηθεί καθόλου;
Και δεν χρειάζεται να έχεις σπουδάσει αναλυτική φιλοσοφία
για να καταλάβεις ότι η πρόταση «η κρίση δηµιουργεί ευκαιρία»
δεν έχει καµµία σχέση µε την πρόταση ότι «επιδιώκουµε κρίσεις»,
που αυτό προσπαθείτε να περάσετε, για να µην υπάρχει συζήτηση.
Λες και η Νέα Δηµοκρατία δεν θεωρεί ότι η κρίση είναι ευκαιρία, ότι δεν περνάει όλα τα νοµοσχέδια και µε αντιδηµοκρατικό
τρόπο. Σας το έχω πει πολλές φορές. Αυτή είναι η µεγάλη ευκαιρία σας. Με την πανδηµία περιορίζετε τη δυνατότητα αντίστασης, που είναι κορµός της δηµοκρατίας, και συγχρόνως νοµοθετείτε. Όλα µπορούν να ανοίξουν, τα πανεπιστήµια δεν µπορούν να ανοίξουν σε αυτόν τον τόπο. Κάτι έχουν τα πανεπιστήµια, για να µπορείτε να περάσετε εσείς τα νοµοσχέδια που
θέλετε.
Και να µην µπορούµε να συζητήσουµε σοβαρά το εργασιακό.
Λέει ο κ. Βρούτσης: «Θα µιλήσει ο ΣΥΡΙΖΑ για το εργασιακό που
έκανε τις µαζικές απολύσεις»; Αυτό είπατε σήµερα το πρωί. Και
βρήκα το Twitter σας Γενάρη του ‘17, που και τότε δεν θέλατε
συζήτηση. Τι είπατε τον Γενάρη του ‘17; «Να δύο λόγοι που δεν
έκλεισε την αξιολόγηση ο ΣΥΡΙΖΑ και θα µας κοστίσει πολλά δισεκατοµµύρια ο συνδικαλιστικός νόµος και το απαράδεκτο βέτο
του Υπουργού στις απολύσεις». Τι εννοούσατε τότε; «Να µας
υποστηρίξετε εναντίον του ΔΝΤ να µην ενδώσουµε»; Δεν νοµίζω
ότι βγαίνει αυτό από το tweet. Από το tweet βγαίνει ότι: «Υπογράψτε ό,τι πει το ΔΝΤ για να κλείσει η αξιολόγηση, για να µην
χαθούν τα δισεκατοµµύρια».
Πραγµατικά αυτό θέλετε να µας πείτε; Ότι εµείς θέλαµε να δηµιουργήσουµε προβλήµατα στο συνδικαλιστικό κίνηµα, στις εργασιακές σχέσεις από µόνοι µας; Βεβαίως κάναµε και παραχωρήσεις, γιατί είχαµε το περίστροφο στον κρόταφο, αλλά δεν
µπορείτε εσείς να πείτε να µη το συζητήσουµε αυτό, γιατί τότε
κάναµε έναν συµβιβασµό. Δεν είναι τρόπος να συζητήσουµε
αυτός.
Και µια κουβέντα για το ΚΚΕ που αρέσκεται να λέει «ο νόµος
Βρούτση - Αχτσιόγλου». Βεβαίως κάναµε και µια δεύτερη υποχώρηση για το 50% απαρτία στα πρωτοβάθµια συνδικαλιστικά
όργανα, όχι στο Εργατικό Κέντρο Αθηνών ή στη ΓΣΕΕ. Το 50%
αυτοί που παρίστανται, όχι για να γίνει η απεργία, αυτοί που παρίστανται για να συζητήσουν. Ήταν µια µικρή υποχώρηση. Αλλά
δεν είναι λόγος αυτό, όταν γίνεται αυτό που γίνεται, που δέχεται
η Νέα Δηµοκρατία όλα τα πράγµατα που µας έλεγε το ΔΝΤ και
περισσότερα που δεν µας τα ζήτησε το ΔΝΤ. Στο νοµοσχέδιο
που έχουµε µπροστά µας του κ. Χατζηδάκη έχει πολύ περισσότερα από αυτά.
Και λέτε τώρα ότι επειδή ψηφίσαµε το 50% να παρίσταται για
να γίνει µια απεργία και µόνο στο πρωτοβάθµιο επίπεδο, δεν µπορούν να συµµαχήσοµε, ότι αυτό είναι πιο σηµαντικό από το να
ενωθεί ο κόσµος της εργασίας για να ρίξει αυτόν τον νόµο, να
µην εφαρµοστεί ποτέ αυτός ο νόµος; Νοµίζω είναι ανόµοια πράγ-
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µατα, πράγµατα που πρέπει να τα σκεφτείτε στην πολιτική σας
στρατηγική πώς πάµε µπροστά και τι ελπίδα δίνουµε σε αυτόν
τον κόσµο. Και νοµίζω ότι το καταλαβαίνετε σιγά σιγά και ελπίζω
να δουλέψουµε µαζί ενάντια σε αυτό το νοµοσχέδιο.
Άλλη επίθεση. Βέβαια, υποστήριξε τον εαυτό του ο κ. Αλεξιάδης -δεν χρειάζεται να πω πάρα πολλά- µε πολύ καλό τρόπο.
Είπαν -η κ. Πελώνη, δεν θυµάµαι αν ήταν κάποιος άλλος εκπρόσωπος Τύπου και όλα τα κανάλια- «νέους φόρους ονειρεύεται ο
κ. Αλεξιάδης». Δηλαδή σε αυτήν την κρίση δεν χρειάζεται καµµία
συζήτηση που να µας πει ότι ίσως κάτι άλλαξε µετά από αυτήν
την κρίση; Δεν βλέπετε κανέναν λόγο να συζητήσουµε το µείγµα
από τη µεριά της φορολογίας και µέρος των δαπανών;
Δεν ξέρω καν γιατί ήρθε στη Βουλή σήµερα ο κ. Σταϊκούρας,
κύριε Υπουργέ. Θα µπορούσε να είχε στείλει τον κ. Βεσυρόπουλο. Μίλησε εδώ µόνο για τη φορολογία. Εγώ στα µακροοικονοµικά που κάνω ξέρω ότι το Υπουργείο σας -και µας παλαιότερα- έχει τις δαπάνες, έχει και τους φόρους και τα έσοδα. Δεν
έχουµε µάθει τίποτα από αυτήν την οικονοµική κρίση για το πώς
πρέπει να στηρίξουµε το σύστηµα υγείας; Δεν έχουµε µάθει τίποτα ότι πρέπει να υποστηρίξουµε και την παιδεία; Δεν θεωρούµε δηλαδή ότι πρέπει να δούµε και τη φορολογία, πώς
µπορεί τα έσοδα να µας βοηθήσουν να χρηµατοδοτήσουµε αυτά
τα σηµαντικά και άλλα πράγµατα;
Και φέρνετε ένα νοµοσχέδιο -µας είπε για τροπολογίες σε
αυτό το νοµοσχέδιο- που είναι σαν να µην άλλαξε τίποτα. Δηλαδή
πάλι το µεγάλο κοµµάτι, όπως σας εξήγησε ο κ. Αλεξιάδης, πάει
στους πιο πλούσιους σαν να πιστεύετε στο trickle-down, ότι θα
γίνει ανάπτυξη, θα δώσουµε λεφτά στους πλούσιους, θα γίνει
αυτή η επένδυση.
Το ξέρετε ότι οικονοµικές µελέτες αποδεικνύουν ότι µετά από
το σαράντα πέντε δεν υπάρχει καµµία συσχέτιση ανάµεσα σε µειώσεις φόρων, είτε σε κέρδη των εταιρειών είτε στον φόρο εισοδήµατος και την ανάπτυξη. Καµµία. Έχουν κάνει οικονοµολόγοι
µελέτες και προσπαθούν να βρουν -δικοί σας οικονοµολόγοι, του
δικού σας οικονοµικού κλίµατος- µια συσχέτιση, ότι αν µειώσουµε τους φόρους στους πλούσιους, είτε στα κέρδη είτε στα
υψηλά κλιµάκια εισοδήµατος, αυτό θα δηµιουργήσει ανάπτυξη.
Καµµία συσχέτιση δεν υπάρχει. Απλώς, δηµιουργεί τις ανισότητες που βλέπουµε.
Δεν θέλετε, όµως, συζήτηση. Με µια κουβεντούλα που θα πει
µία Εκπρόσωπος Τύπου, ότι ο Αλεξιάδης και άρα και ο ΣΥΡΙΖΑ
θα µας φέρουν περισσότερους φόρους, βραχυκυκλώνουµε όλη
τη συζήτηση και δεν είναι ανάγκη να συζητήσουµε αυτό που
πάντα χώριζε την Αριστερά και τη Δεξιά. Προφανώς, εµείς θέλουµε περισσότερη συλλογική κατανάλωση σε σχέση µε εσάς
που θέλετε περισσότερη ιδιωτική κατανάλωση. Αυτό, όµως, είναι
µια συζήτηση και για το πώς επηρεάζει την οικονοµία, την απασχόληση και πώς επηρεάζει τη ζωή των ανθρώπων. Έχουµε,
όµως, τον «ΣΚΑΪ», που βλέπω τον κ. Παπαδηµητρίου, µε µία κουβέντα, τελειώνει αυτό και δεν χρειάζεται να πούµε τίποτα. Εµείς
θέλουµε περισσότερους φόρους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα χρειαστώ δύο λεπτά. Δεν θα έχω δευτερολογία.
Το νοµοσχέδιο που φέρνετε για το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα
είναι για τη σταθεροποίηση του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος.
Και για να είµαστε ειλικρινείς στον ελληνικό λαό, είναι πολύπλοκο
και πολύ δύσκολο να καταλάβεις ακριβώς τι γίνεται σε διάφορους τοµείς. Νοµίζω έχουµε καταλάβει όλοι αυτήν τη δυσκολία.
Είναι κάτι που µπορεί να κάνει κάποιος κριτική, αλλά η κριτική
ουσιαστικά είναι για το πλαίσιο που υπάρχει που αυτό το νοµοσχέδιο, αυτή η οδηγία διευκρινίζει διάφορα πράγµατα.
Άρα το αν θα το υποστηρίξεις ή όχι είναι σε σχέση και µε την
αρχική σου θέση, αν είναι στη σωστή κατεύθυνση διάφορα θεµέλια της ρύθµισης και της επίβλεψης του χρηµατοπιστωτικού
συστήµατος. Όπως, όµως, είπε και η εισηγήτριά µας, το βασικό
ερώτηµα δεν είναι αυτό. Βεβαίως, είναι αναγκαία συνθήκη να λειτουργεί µε σταθερότητα το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα -και νοµίζω το ακούτε αυτό το επιχείρηµα, κύριε Υπουργέ- αλλά αυτό
που πάµε παραπάνω είναι επί της ουσίας πώς χρηµατοδοτεί την
πραγµατική οικονοµία. Αυτό είναι που πρέπει να συζητήσουµε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Και το είπε και ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κινήµατος
Αλλαγής, το είπαν και άλλοι οµιλητές απ’ όλες τις πλευρές του
Κοινοβουλίου, ότι εδώ έχουµε ένα πρόβληµα. Έχουµε πρόβληµα
που υπάρχει µε κάποια ρευστότητα που έρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτή δεν φτάνει εκεί που θα θέλαµε, και εµείς
και εσείς. Αυτό δεν νοµίζω θα ήταν τόσο διαφορετικό, δηλαδή
θα µας ήταν σηµείο διαφοροποίησης, εννοώ, και θα πρέπει να
δούµε πώς θα το αντιµετωπίσουµε. Θα έπρεπε να γίνει µία συζήτηση, κύριε Υπουργέ, για το πώς αυτό µπορεί να αντιµετωπιστεί. Για να γίνει, όµως, αυτό πρέπει να αλλάξετε θέση και ως
προς τους Βουλευτές και ως προς την κοινωνία και να δεχθείτε
ότι δεν µπορεί µε τσιτάτα και µε µία γραµµή στα κοινωνικά µίντια
να απαντάτε σε όλα τα ερωτήµατα που µπαίνουν πολύ σηµαντικά
ζητήµατα. Το έχετε αποφύγει και συνεχίζετε να το αποφεύγετε
και θα το πληρώσετε.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ,
κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο κ. Μπάµπης Παπαδηµητρίου από τη Νέα Δηµοκρατία. Αµέσως µετά, θα µιλήσει ο κ. Χήτας από την Ελληνική
Λύση.
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ) ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Κύριε Τσακαλώτε, κάντε µου τη χάρη να καθίσετε λίγο.
Κυρία Πρόεδρε, για να µην παίρνω τον λόγο επί προσωπικού,
θα ήθελα να διευκρινίσω κάτι σε εσάς, γιατί το λέτε συχνά, και
σε όσους άλλους το χρησιµοποιούν.
Κλείνω, σε λίγο, δύο χρόνια που έχω φύγει από τον «ΣΚΑΪ».
Δεν έχω επικοινωνήσει ποτέ µε κανένα διευθυντικό στέλεχος,
είτε δηµοσιογραφικό είτε στελεχιακό. Υπάρχουν θέµατα αρχών,
τα οποία τουλάχιστον για εµένα είναι σεβαστά. Σε εσάς µπορεί
να µην είναι, γιατί επικοινωνείτε ελεύθερα -φαντάζοµαι- µε την
κοµµατική σας ιδιότητα, του καθοδηγητή, κάθε φορά που χρειάζεται κάτι µε κάποιους δηµοσιογράφους των ενηµερωτικών
µέσων, τα οποία πρόσκεινται σε εσάς. Σε εµένα υπάρχουν ορισµένες αρχές, τις οποίες δεν τις παραβαίνω.
Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ.
Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ πολύ που κάνατε αυτήν την κίνηση και αξιοποιείτε τη µακρά εµπειρία σας στις κοινότητες, για
να φέρετε ένα νοµοσχέδιο το οποίο επαναλαµβάνει κάτι το οποίο
το ξεχνάµε συχνά στην πολιτική πρακτική και στη διοικητική µας
πρακτική. Η Ελλάδα χρειάζεται να ακολουθεί τις καλές πρακτικές, χρειάζεται να ακολουθεί τα πράγµατα, τα οποία είναι δοκιµασµένα, δυστυχώς, σε άλλα κράτη πριν από εµάς και να τα
φέρνει εδώ και να τα εφαρµόζει για δύο λόγους. Πρώτον, διότι
είναι καλά και έχουν καλό αποτέλεσµα για τους ανθρώπους µας,
για την οικονοµία µας, για την κοινωνία. Δεύτερον, διότι αναγνωρίζουν όσοι θέλουν να έρθουν να εργαστούν εδώ, να φέρουν τα
κεφάλαιά τους εδώ ότι το περιβάλλον είναι γνώριµο, ξέρουν ήδη
πώς δουλεύει και εποµένως, θα έρθουν ευκολότερα και γρηγορότερα. Εάν αυτά τα δύο πράγµατα δεν είναι αρκετά για να µπορέσουµε να κάνουµε το επόµενο βήµα, που είναι τουλάχιστον
πέντε µε έξι χρόνια…
Και δυστυχώς για εσάς, κύριε Τσακαλώτε, θα χρειαστεί ν’ αναλογιστείτε, πόσο σηµαντικό θα είναι να συνεχιστεί στην επόµενη
τετραετία η διακυβέρνηση του τόπου αυτού από την παρούσα
πλειοψηφία και µε Πρωθυπουργό τον κ. Μητσοτάκη, για να µπορέσουµε να ολοκληρώσουµε αυτό.
Κύριε Τσακαλώτε, έχετε προσωπικές ευθύνες για όσα συνέβησαν στα χρόνια που ήσασταν Υπουργός, είτε στο Υπουργείο
Εξωτερικών είτε βεβαίως πολλές περισσότερες στο Υπουργείο
Οικονοµικών. Δεν σας έχω ακούσει ποτέ να κάνετε µία έστω
µικρή αυτοκριτική. Φαντάζοµαι ότι ο λόγος είναι ότι οποιαδήποτε
αυτοκριτική κάνετε θα είναι κριτική στον κ. Τσίπρα και στην ηγεσία. Αυτό το παράδειγµα θα χρησιµοποιήσω και στο άλλο ζήτηµα
που έθιξε ο αγαπητός συνάδελφος µε τις δύο ιδιότητες, ο κ. Μυλωνάκης, στο ζήτηµα της φαρµακευτικής κάνναβης.
Εγώ, κύριε Μυλωνάκη, είχα πάρει θέση αντίθετη από τη Νέα
Δηµοκρατία, διότι τότε έχαιρα της απόλυτης ελευθερίας που χαίρει ο Τύπος στην Ελλάδα, δόξα τω θεώ. Είχα πει τότε ότι η φαρ-
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µακευτική κάνναβη είναι µια καλή πρακτική. Και επειδή είχα, δυστυχώς, εµπειρίες από στενούς ανθρώπους σε εµένα, πώς αντιµετώπισαν άλλοι κάποιες δύσκολες στιγµές της ζωής τους και
άλλοι άλλα προβλήµατα της ζωής, ξέρω ότι είναι σωστή η κίνηση.
Άρα είναι θάρρος πολιτικό, το οποίο το έχει η παράταξη. Οφείλω
να το παραδεχθώ τώρα που συµµετέχω στη ζωή της παράταξης
αυτής. Αυτό εξέφρασε ο κ. Γεωργιάδης και το έκανε καλώς.
Η µόνη παρατήρησή που θα είχα να κάνω στα όσα διηµείφθησαν που είχαν έντονη συναισθηµατική φόρτιση µεταξύ του κ. Γεωργιάδη και του κ. Καρανίκα είναι ότι ο κ. Καρανίκας δεν έκανε
καλά τη δουλειά του. Δεν έκανε αυτό, το οποίο είχε συµφωνήσει
ο κ. Τσίπρας, ώστε να µπορέσει να υπάρξει ένα πλαίσιο στην Ελλάδα, το οποίο θα µπορεί να επιτρέπει τις εξαγωγές µεταξύ
άλλων, κύριε Τσακαλώτε -το ξέρετε εσείς, υποθέτω- και στην περιοχή, στην οποία αναφερθήκατε πολύ σωστά. Σε όσα είπατε νοµίζω- σχεδόν καθ’ ολοκληρία θα συµφωνήσουµε. Τα υπόλοιπα
τα αφήνω στη φαντασία σας και εδώ είµαστε να τα συζητήσουµε.
Έρχοµαι, λοιπόν, στο θέµα που συζητάµε σήµερα για να πω
ότι το ζήτηµα µε τις τράπεζες έχει σηµασία, πέραν των όσων εισηγείται ο κ. Ζαββός και η Κυβέρνηση, για έναν πολύ απλό λόγο.
Ελπίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα αλλάξει γνώµη και στο τέλος θα το ψηφίσει.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Το ψηφίζετε τελικά; Με συγχωρείτε, το παίρνω πίσω. Δεν ήµουν καλά ενηµερωµένος.
Ελπίζω, επίσης, ότι θα υπάρξει µία αλλαγής τη στάση σας σe
ένα κρίσιµο ζήτηµα. Γιατί θέλουµε τις τράπεζες να ξεµπερδεύουν
γρήγορα µε τα προβλήµατα που έχουµε; Διότι οι τράπεζες δεν
ανήκουν ούτε στους τραπεζίτες και δεν πρέπει να ανήκουν στον
ελληνικό λαό, όπως εµµέσως έχουµε καταντήσει να συµβαίνει
αυτή τη στιγµή. Οι τράπεζες πρέπει να διαχειρίζονται µε τρόπο
αυστηρό και δίκαιο αυτό το εµπόρευµα, το οποίο χειρίζονται, το
χρήµα. Για να το κάνουν αυτό πρέπει να ξεµπερδεύουν γρήγορα
σε περιπτώσεις που έχουν εµπλοκή.
Η εµπλοκή είναι συνήθως γιατί ένας επιχειρηµατίας δεν τα κατάφερε. Όµως, αυτό δεν πρέπει να αποτελεί εµπόδιο στο να επαναλάβει την προσπάθειά του. Ένα επιχειρηµατικό µυαλό θα είναι
πάντα καλό, αν του δώσουµε την ευκαιρία να µπει ξανά στην
αγορά, να δοκιµάσει ξανά.
Εδώ έχουµε τράπεζες, οι οποίες άπαξ και δεν έχεις περιουσιακά στοιχεία που να έχεις κληρονοµήσει µε κάποιο τρόπο από
τους γονείς σου, άπαξ και δεν έχεις αρκετά χρήµατα στην άκρη
για να τα βάλεις collateral- εγγύηση, δηλαδή αν έχεις ανάγκη και
αν πρέπει να συµµετάσχει η τράπεζα στο επιχειρηµατικό σου
σχέδιο, η τράπεζα αυτήν τη στιγµή σου λέει «όχι». Δεν λέει «όχι»
σε όλους, ευτυχώς. Έχουµε πολλές και πολύ καλές εταιρείες, οι
οποίες σε µεγάλο βαθµό δεν έχουν και ανάγκη τις τράπεζες.
Όµως, έχουµε πολύ περισσότερες καλές εταιρείες, οι οποίες
αυτήν την στιγµή έχουν βρεθεί µπλεγµένες µέσα σε αυτήν την
καταστροφή που προκλήθηκε τα τελευταία χρόνια και την οποία
-για αυτό σας καλώ έστω και την τελευταία στιγµή, κύριε Τσακαλώτε- να την άρετε αυτή στον βαθµό που τώρα είναι δυνατόν, αίροντας την αντίρρησή σας στο να ξεκινήσει η εφαρµογή του
νόµου που ψηφίσαµε λίγο πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων
και, εποµένως, να δίδουµε την ευκαιρία στους ανθρώπους να
ξεµπερδεύουν γρήγορα, όταν δεν πηγαίνουν καλά και να µπορούν να µπαίνουν ξανά στην επιχειρηµατική ζωή.
Ευχαρίστως να συζητήσουµε ό,τι θέλετε στα ζητήµατα των
προσωπικών δανείων των στεγαστικών και αν υπάρχει µια βελτίωση που νοµίζετε ότι µπορεί να γίνει, να την κάνουµε.
Όµως γνωρίζετε πολύ καλά όλοι σε αυτήν την Αίθουσα ότι
υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις ανθρώπων, οι οποίοι καλύπτονται από τις προστασίες του νόµου Κατσέλη καταχρηστικά,
διότι έχουν το ακίνητό τους σε µια εταιρεία στην πραγµατικότητα, ενώ είναι δικό τους, και το χρησιµοποιεί η οικογένειά τους
ή έχουν περιουσιακά στοιχεία επαρκέστατα για να καλύψουν τη
θέση τους. Δεν πρέπει αυτό να το βελτιώσουµε;
Άρα, µε δυο λόγια νοµίζω ότι είναι η ώρα να προχωρήσουµε
παρακάτω, κύριε Υπουργέ, µε την υπερψήφιση που βλέπω ότι γίνεται ευρέως δεκτή του παρόντος νοµοθετήµατος, αλλά και µε
κάτι ακόµη, µε τη γρήγορη έναρξη των διαδικασιών επανεισαγω-
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γής της οικονοµίας σε κανονικότητα. Κανονικότητα θα είναι πάντοτε αυτό το οποίο εξυπηρετεί τους ανθρώπους.
Από εκεί και πέρα, αφήνω πολιτικές ερµηνείες, όπως αυτή που
έκανε η κ. Αχτσιόγλου δυστυχώς. Όµως εγώ θα της το συγχωρέσω, διότι δεν έχει επαρκή εµπειρία της πολιτικής δουλειάς για
να καταλάβει ότι η κανονικότητα είναι αυτό που λείπει σήµερα
στους Έλληνες περισσότερο και από το ίδιο το ψωµί και για αυτό
θα της το συγχωρέσω. Φαντάζοµαι ότι στην Αριστερά δεν ισχύει
κάτι διαφορετικό από ότι σε όλη τη χώρα.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο τώρα έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης, ο κ. Χήτας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Σήµερα µάθαµε άλλη µια ερµηνεία -πού είναι ο κ. Παπαδηµητρίου; Έφυγε;- ότι η κωλοτούµπα λέγεται πολιτικό θάρρος. Η κωλοτούµπα, η ανακυβίσθηση δηλαδή, µεταφράζεται σε πολιτικό
θάρρος. Το µάθαµε και αυτό. Βαφτίσαµε την τρόικα σε θεσµούς
την ανακυβίσθηση τώρα σε πολιτικό θάρρος. Έτσι λέµε τις κωλοτούµπες. Να έχετε τουλάχιστον τώρα το πολιτικό θάρρος και
να πείτε ότι κάναµε λάθος τότε. Τι θα πει πολιτικό θάρρος; Είναι
µια ωραία λέξη.
Δηλαδή, θεωρώ, κύριε Παπαδηµητρίου κύριε Γεωργιάδη, ότι
στους Ολυµπιακούς Αγώνες θα παίρνατε σίγουρα το χρυσό µετάλλιο στην ενόργανη γυµναστική. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τέτοια ανακυβίσθηση; Εκτός αν είναι να πάρουµε πίσω τα µετάλλια
από τον Ιωάννη Μελισσανίδη στην ενόργανη γυµναστική και να
πούµε ότι είναι παγκόσµιος πρωταθλητής πολιτικού θάρρους και
όχι ανακυβίσθησης ο άνθρωπος. Έτσι θα καταλάβουµε πολλά.
Κύριε Ζαββέ, θα ήθελα να ρωτήσω κάτι. Τι κάνετε, κατ’ αρχάς;
Χαίροµαι που σας βλέπω και σας εύχοµαι xρόνια pολλά. Ο κ. Λάτσης, ο όµιλος Λάτση πλήρωσε 315 εκατοµµύρια ευρώ; Το ρωτάµε και το ρωτάµε ξανά και δεν παίρνουµε απάντηση. Είναι να
πληρώσει ο όµιλος Λάτση για το Ελληνικό 315 εκατοµµύρια
ευρώ. Πλήρωσε; Γιατί είχαν µπει τα λεφτά αυτά στον προϋπολογισµό του 2020. Δεν τα είδε κανείς. Μπήκαν στο πρώτο τρίµηνο του 2021. Δεν τα είδε κανείς. Είχατε πει για τον Μάιο. Έχουµε
Μάιο.
Θέλουµε να µας απαντήσετε σήµερα -απορία το έχουµε πραγµατικά- αν ο όµιλος Λάτση πλήρωσε 315 εκατοµµύρια ευρώ στο
ελληνικό δηµόσιο. Θέλουµε να ξέρουµε αν έγινε δουλειά ή δεν
έγινε.
Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως είπε και
νωρίς το πρωί ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, µε πολύ µεγάλη χαρά κρατάµε στα χέρια µας την πρόταση νόµου που κατέθεσε σήµερα η Ελληνική Λύση και αφορά στην οπλοφορία.
Είναι ένα τεράστιο θέµα.
Και ξέρετε κάτι; Θα µπω σε αυτό το θέµα και θα σας πω -και
έχει διανεµηθεί και θα δοθεί και παντού και στον Τύπο και ελπίζω
να δώσει και το απαραίτητο, αν θέλετε, υπόβαθρο ο Τύπος σήµερα και να το προωθήσει το θέµα αυτό- ότι είναι πολύ υποκριτικό, ξέρετε, να έρχεστε -και σας βλέπω στα πάνελ, στα παράθυρα, στις ειδήσεις, στις εκποµπές- κατόπιν εορτής να κλαίτε µε
κροκοδείλια δάκρυα και να κάνετε πλέον λόγο για αυστηροποίηση των ποινών και αλλαγή του Ποινικού Κώδικα, αφού πρώτα
για άλλη µια φορά στην έρηµη τη χώρα αυτή, έπρεπε να δούµε
άλλο ένα έγκληµα, να γίνει κάτι ακόµη πολύ κακό για να κάνουµε
το αυτονόητο. Διότι αυτά που φωνάζαµε εδώ και δύο χρόνια
µέσα στο Κοινοβούλιο εµείς για αυστηροποίηση των ποινών, αλλαγή του Ποινικού Κώδικα, για εσάς φαντάζανε µη φυσιολογικά.
Τώρα πάλι έρχεστε στα λόγια µας. Δεν είµαστε σκληροί. Είµαστε λογικοί και πρέπει να το καταλάβετε, γιατί αν ο άνθρωπος
αυτός είχε το δικαίωµα, όντας και εκπαιδευµένος, να έχει για το
σπίτι του, στο σπίτι του µόνο, ένα όπλο για να το χρησιµοποιήσει,
όταν και στην περίπτωση µπουν αυτοί οι εγκληµατίες µέσα και
θέλουν να βιάσουν το παιδί σου, να σκοτώσουν το παιδί σου, να
βιάσουν ή να σκοτώσουν την κόρη σου ή εσένα τον ίδιον, να µπορείς να υπερασπιστείς τον εαυτό σου, γιατί, δυστυχώς, στη χώρα
µας παρατηρείται συνεχής αύξηση της εγκληµατικότητας και ει-
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σαγόµενης και εγχώριας. Να τα λέµε όλα.
Έτσι οι πολίτες είτε στα αστικά κέντρα είτε στην επαρχία νιώθουν και είναι εγκαταλελειµµένοι και είναι στην τύχη τους, είναι
έρµαια των εγκληµατιών, είναι έρµαια των εγκληµατικών διαθέσεων.
Και τι λέµε τώρα εµείς; Συζητάτε τώρα µάλλον για αλλαγή του
Ποινικού Κώδικα πάλι κατόπιν εορτής, ενώ φωνάζαµε ότι πρέπει
να γίνει.
Όµως, και ο Ποινικός Κώδικας πρέπει αν αλλάξει, να αλλάξει
σωστά. Το είπε ο Πρόεδρος, το είπε ο Αντώνης ο Μυλωνάκης,
το είπαµε όλοι, θα το πω και εγώ: Όταν λέµε ισόβια, εννοούµε
ισόβια. Δεν εννοούµε ούτε δύο πέµπτα ούτε τρία πέµπτα ούτε
τέσσερα πέµπτα ούτε τίποτα. Τα ισόβια είναι ισόβια για αυτά τα
ειδεχθή εγκλήµατα και τελείωσε η υπόθεση.
Θα ήθελα να ρωτήσω και κάτι άλλο, γιατί ξέρετε πάρα πολύ
καλά ότι πάρα πολλοί Έλληνες πολίτες, προκειµένου να προφυλαχθούν, έχουν όπλα. Κανείς δεν ξέρει πόσα είναι, καθώς δεν
είναι καταγεγραµµένα τα όπλα στην Ελλάδα. Αυτό είναι τεράστιο
πρόβληµα. Πρέπει να βγάλουµε το κεφάλι µας που το έχουµε
σαν τη στρουθοκάµηλο µέσα στην άµµο και να αντικρίσουµε την
πραγµατικότητα. Η πραγµατικότητα λέει ότι ένας στους δέκα Έλληνες έχει όπλο. Κάνεις δεν ξέρει ούτε πόσα είναι ούτε ποια είναι
ούτε ποιος τα έχει. Πάντως ένας στους δέκα, σύµφωνα µε εκτιµήσεις αξιωµατικών της Διεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας του
Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας, έχει όπλο. Δεν τα λέω εγώ
από το µυαλό µου. Και δεν µιλάµε για αεροβόλα, µιλάµε για καραµπίνες, για περίστροφα, καλάσνικοφ, µέχρι και ούζι. Τα λέει η
Αστυνοµία αυτά.
Και για όλα αυτά τα παράνοµα όπλα επικρατεί µια οµίχλη. Δεν
ξέρουµε τι γίνεται. Ο αριθµός τους, σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις
πάλι της Αστυνοµίας, φτάνει στο ένα εκατοµµύριο αυτήν τη
στιγµή. Είναι µαύρα, αδήλωτα όπλα. Είναι ένα εκατοµµύριο.
Υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να υπερασπιστούν την οικογένειά τους και την περιουσία τους και τα αγοράζουν µε αυτόν
τον τρόπο. Υπάρχουν τέτοια όπλα, µαύρα, παράνοµα. Γιατί, λοιπόν, να µην τους εκπαιδεύσουµε; Γιατί να µην τα καταγράψουµε;
Γιατί να µην υπάρχει µια τάξη στο θέµα αυτό; Εγώ δεν λέω να
γυρνάει ο καθένας µε το περίστροφο στους δρόµους. Για όνοµα
του Θεού! Όµως, ένας εκπαιδευµένος πολίτης είναι ένας χρήσιµος πολίτης, ένας πολίτης που ξέρει ότι θα έχει το όπλο στο σπίτι
του, όταν έρθει -κούφια η ώρα- αυτή η στιγµή να µπορέσει να
υπερασπιστεί την οικογένειά του.
Είπαµε «νόµος και τάξη παντού». Αυτό θέλει η χώρα και τίποτα
παραπάνω. Νόµος και τάξη µε πολίτες εκπαιδευµένους. Η δηµοκρατία δεν έχει να φοβηθεί τίποτα από ενεργούς πολίτες.
Και κάτι ακόµη θέλω να πω, να κάνω πρόταση. Υπάρχουν λίστες. Η Ελληνική Αστυνοµία έχει λίστες στα χέρια της που πρέπει
να τις χρησιµοποιήσει και την καλούµε αυτήν τη στιγµή από το
Βήµα αυτό να χρησιµοποιήσει τις λίστες µε όλα τα κακοποιά
στοιχεία, τους αλλοδαπούς σίγουρα που έχουν µπει στη χώρα
µας και ξέρουν ποιοι είναι. Απέλαση όλων των κακοποιών τώρα
από τη χώρα. Αυτή είναι η πρότασή µας: Απέλαση όλων των κακοποιών. Ξέρει η Αστυνοµία, έχει λίστες µε όλους αυτούς. Ας τις
χρησιµοποιήσει, ας τους εντοπίσει και ας τους απελάσει από τη
χώρα.
Κανείς πολίτης δεν θέλει ανάµεσα του αυτά τα στοιχεία. Τον
άλλον τον έπιασαν εκατόν δύο φορές και έπινε καφέ στη Γλυφάδα. Τον έπιασαν εκατόν δύο φορές. Μπαίνει, βγαίνει, µπαίνει,
βγαίνει. Βάλε δικογραφίες, γράψε χαρτιά, µπες δύο µέρες µέσα,
βγες την τρίτη µέρα έξω. Δεν γίνεται έτσι. Δεν γίνεται έτσι πραγµατικά. Αν δεν σπάσεις αυγά, οµελέτα δεν γίνεται και ο κόσµος,
οι Έλληνες πολίτες, οι Ελληνίδες και οι Έλληνες νιώθουν απροστάτευτοι.
Η πρόταση νόµου, λοιπόν, της Ελληνικής Λύσης για τροποποίηση του νοµικού πλαισίου σχετικά µε την οπλοκατοχή κατατέθηκε επισήµως σήµερα από τον Πρόεδρο µας στο ελληνικό
Κοινοβούλιο.
Και θέλω να κλείσω, κυρία Πρόεδρε, µε δύο ακόµα ζητήµατα.
Δεν ξέρω, είπα πριν για το πολιτικό θάρρος. Η κωλοτούµπα λέγεται πολιτικό θάρρος τώρα, έτσι λέγεται. Το ίδιο πολιτικό θάρρος να υποθέσω, κύριε Βρούτση, ή κωλοτούµπα ή πολιτικό θάρ-
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ρος είναι και η προκλητική επίσκεψη του κ. Ζάεφ σήµερα και τον
πήγατε και στου Μαξίµου; Ούτε ο κ. Τσίπρας δεν τα κάνει αυτά.
Αυτό πώς λέγεται τώρα; Ανακυβίσθηση ή πολιτικό θάρρος, που
τον πήρατε από το χέρι και τον σουλατσάρετε στην Ελλάδα και
υποδεχθήκατε σήµερα τον Πρωθυπουργό της ψευτο-Μακεδονίας; Γιατί δεν τον χρήζετε και εισηγητή;
Εγώ λέω, µιας και είναι εδώ, κάντε του µια πρόταση να τον
χρήσετε και εισηγητή στις συµφωνίες που έρχονται τώρα, στα
πρωτόκολλα µε Σκοπιανούς. Γιατί µαθαίνω ότι είστε σε πολύ δύσκολη θέση και δεν βρίσκετε εισηγητή για τα πρωτόκολλα αυτά,
άσε που τα έχετε θάψει µέσα στα συρτάρια. Μήπως να τον χρήσετε και εισηγητή τον κ. Ζάεφ;
Και τα λάθη είναι λάθη και τα λάθη πρέπει να πληρώνονται.
Άρον άρον το Υπουργείο Πολιτισµού πήρε πίσω τη µεγάλη
γκάφα που έκανε για την αναγνώριση εθνικών µειονοτήτων, πριν
από λίγο, για µακεδονική µειονότητα στην Ελλάδα. Το πήρατε
πίσω. Και; Το κάνατε; Γι’ αυτό σας λέµε ότι είστε ίδιοι.
Κυρία Πρόεδρε, θέλω να κλείσω µε µία δήλωση της κ. Πελώνη.
Τι πάει να πει, κυρία Πελώνη –γιατί δεν το λέτε στον κόσµο, γι’
αυτό λέµε ότι είµαστε κατά της υποχρεωτικότητας του εµβολιασµού- ότι «είναι νωρίς να µιλάµε για προνόµια εµβολιασµένων»;
Δεν είπε ότι δεν θα υπάρχουν προνόµια εµβολιασµένων. «Είναι
νωρίς» λέει. Άρα, λίγο αργότερα θα µιλάµε για προνόµια εµβολιασµένων. Αυτό λέτε. Χωρίζετε πάλι την κοινωνία στα δύο!
Οποιαδήποτε απόπειρα απόδοσης προνοµίων σε εµβολιασµένους συµπολίτες µας δηµιουργεί πολίτες δύο ταχυτήτων. Τελεία
και παύλα! Η µη υποχρεωτικότητα του εµβολίου –ξαναλέµε, η µη
υποχρεωτικότητα του εµβολίου- για τον κορωνοϊό και η αρχή της
ισότητας των Ελλήνων πολιτών είναι αξίες αδιαπραγµάτευτες για
το δηµοκρατικό µας πολίτευµα. Τελεία και παύλα!
Και είναι στυγνός εκβιασµός ο λόγος περί εµβολιασµού των
παιδιών ως αντάλλαγµα για να πάνε στο σχολείο. Θα πρέπει λοιπόν και στα παιδιά να ισχύει µόνο η ελεύθερη προσωπική βούληση διά των κηδεµόνων τους φυσικά µε ενηµερωµένη συναίνεση.
Κλείνω, κυρία Πρόεδρε, µε την πρόταση του Προέδρου της
Ελληνικής Λύσης, του Κυριάκου Βελόπουλου, που ζητά για άλλη
µια φορά την άµεση πρόσληψη της µητέρας της Μυρτούς, της
κ. Μαρίας Κοτρώτσου, µε σύµβαση αορίστου χρόνου από τη
Βουλή των Ελλήνων, καθώς και την ανάληψη των εξόδων θεραπείας, αποκατάστασης και φροντίδας της Μυρτούς από τον προϋπολογισµό της Βουλής! Είναι το ελάχιστο που µπορεί να κάνει
η πολιτεία απέναντι σε µια οικογένεια που ανεβαίνει έναν πραγµατικό Γολγοθά.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ πολύ, κύριε
συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο κ. Κωνσταντίνος Ζαχαριάδης από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Η βασική επιχειρηµατολογία της Κυβέρνησης, µετά από τις
χθεσινές ανακοινώσεις, είναι ότι στην Ελλάδα έχουµε ένα απαρχαιωµένο εργασιακό νοµοσχέδιο. Επειδή λοιπόν ο νόµος που
έχουµε είναι παλιός, πάµε να φέρουµε έναν καινούργιο, ο οποίος
όµως είναι χειρότερος!
Το λέω αυτό µόνο εγώ, που είµαι στον ΣΥΡΙΖΑ; Όχι! Το λέει
όλη η Αντιπολίτευση. Όλα τα κόµµατα µε τις ανακοινώσεις τους
βγήκαν, διαµαρτυρήθηκαν και κατήγγειλαν τις χθεσινές ανακοινώσεις.
Ο σούπερµαν κ. Χατζηδάκης είναι σε νέα αποστολή. Προσπαθεί να επιβάλλει ό,τι δεν τόλµησαν στα πιο σκληρά µνηµονιακά
χρόνια. Καταργεί το οκτάωρο. Μειώνει τους µισθούς. Θεσπίζει
ατοµικές συµβάσεις. Καταλύει τις συλλογικές διαπραγµατεύσεις.
Φέρνει απλήρωτες ή υποπληρωµένες, σε σχέση µε τα σηµερινά
δεδοµένα, υπερωρίες και οδηγεί σε ανεξέλεγκτες απολύσεις.
Η Κυβέρνηση Μητσοτάκη συνεχίζει τη διάλυση των ελεγκτικών
µηχανισµών και ενθαρρύνει την παραβατικότητα στην αγορά εργασίας. Πραγµατοποιεί µια επίθεση άνευ προηγουµένου στις
συνδικαλιστικές ελευθερίες και στο δικαίωµα της απεργίας.
Βάζει ως ισοδύναµους συνοµιλητές τον κάθε εργαζόµενο µε τον
εργοδότη του. Αυτός είναι ο ορισµός της ταξικής µεροληψίας.
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Βεβαίως, οι διατάξεις για τη βία, για την κακοποίηση στην εργασία, για τις γονικές άδειες είναι θετικές. Προφανώς, δεν διαφωνεί κανείς σε αυτό. Όµως αυτό δεν µπορεί να κρύψει τον πυρήνα του νοµοσχεδίου, που είναι η διάλυση των εργασιακών σχέσεων.
Αλήθεια, αυτές είναι οι καλά αµειβόµενες νέες θέσεις εργασίας, για τις οποίες µιλούσε ο κ. Μητσοτάκης προεκλογικά; Αυτό
εννοούσε; Περισσότερη δουλειά, λιγότερη αµοιβή, αίσθηση ότι
ο εργοδότης και ο εργαζόµενος έχουν την ίδια δύναµη σε ένα
τραπέζι;
Τι γίνεται στον υπόλοιπο κόσµο; Στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής βάζουν στόχο την πλήρη απασχόληση. Αυξάνουν τον κατώτατο µισθό. Εδώ, στην Ελλάδα, η Νέα Δηµοκρατία µας έλεγε
ότι στις ΗΠΑ θα ψήφιζε τον Τζον Μπάιντεν. Η άλλη µισή ντρεπόταν ή είχε φιµωθεί να πει ότι θα ψήφιζε τον Τραµπ.
Μπορείτε, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, να δηλώσετε για την
Ελλάδα από Βήµατος Βουλής των Ελλήνων αυτά τα οποία δήλωσε προ ηµερών ο Πρόεδρος των Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής; Τι είπε ο Πρόεδρος Μπάιντεν; Ότι αυτή τη χώρα δεν την είχε
φτιάξει η Wall Street, ότι οι Ηνωµένες Πολιτείες φτιάχτηκαν από
τη µεσαία τάξη, ότι χρειάζονται δηµόσιες επενδύσεις, ότι η µεσαία τάξη θα στηριχθεί και ότι αυτές τις δηµόσιες επενδύσεις και
τις υποδοµές θα τις πληρώσουν οι πολύ πολύ πλούσιοι.
Μπορείτε εσείς να ανεβείτε σε αυτό το Βήµα και να πείτε ότι
την Ελλάδα την έφτιαξε η µεσαία τάξη, η µικροµεσαία επιχειρηµατικότητα, ότι η Ελλάδα δεν είναι το χρηµατιστήριο, τα «λευκά»
κολάρα; Μπορείτε να πείτε από αυτό το Βήµα για τα επόµενα
χρόνια;
Γιατί καλά είναι τώρα που ο λέει ο κ. Σταϊκούρας ότι έχουµε
το δηµοσιονοµικό περιθώριο και τα λοιπά. Όµως, θέλω να δω –
αλλά πιστεύω ότι δεν θα είστε εσείς κυβέρνηση- και στην Ελλάδα
και στην Ευρώπη, όταν θα επανέλθουµε σε δηµοσιονοµικούς κανόνες, ποιες θα είναι οι εισηγήσεις. Διότι µε τη ρήτρα διαφυγής
ελλείµµατος, όντως, υπάρχει µια δηµοσιονοµική χαλαρότητα.
Εκεί οι επιλογές θα είναι σκληρές και όλες οι επιλογές που έχετε
κάνει και κάνετε και σήµερα ακόµα δεν είναι υπέρ της µεσαίας
τάξης των φτωχών και των αδύναµων. Είναι µεροληπτικές υπέρ
των ισχυρών και των πολύ ισχυρών.
Τι θα µπορούσαµε να κάνουµε; Θα µπορούσαµε να δούµε τι
κάνει η προοδευτική κυβέρνηση στην Ισπανία. Πιλοτικό πρόγραµµα τριάντα δύο ωρών την εβδοµάδα, τέσσερις µέρες, οκτώ
ώρες. Να, λοιπόν, ποιες είναι οι δυνατότητες. Να ποια είναι η
παγκόσµια συζήτηση. Αύξηση του µισθού, λιγότερες ώρες, ποιοτικότερη εργασία. Στο 2021 βρισκόµαστε!
Η τελευταία φορά που έγινε θετική παρέµβαση στο εργασιακό
πλαίσιο στην Ευρώπη ήταν στα τέλη της δεκαετίας του ‘90, µε
κυβέρνηση σοσιαλιστών κοµµουνιστών στη Γαλλία, που έκαναν
τριανταπεντάωρο, πενθήµερο, επτάωρο στο δηµόσιο. Και αυτό
το πολεµάνε από τότε µέχρι σήµερα όλες οι δεξιές κυβερνήσεις.
Δυστυχώς, λοιπόν, είστε µια κυβέρνηση που ζείτε στο δικό σας
κόσµο., µια κυβέρνηση που ήρθε στην εξουσία µε κραυγές, µε
ψέµατα, µε ουρλιαχτά, µε υποκρισία. Ενορχηστρωτής ο ίδιος ο
κ. Μητσοτάκης. Από εκεί και πέρα, ο καθένας στο ρόλο του.
Η Συµφωνία των Πρεσπών, που ήταν προδοτική, µειοδοτική,
υποχώρηση, που έκανε αυτό που δεν τόλµησε κανείς στο παρελθόν, που αντάλλαξε το µακεδονικό µε τις συντάξεις, έγινε εθνικά
ωφέλιµη!
Ο κ. Ζάεφ από την «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» µάς ενηµερώνει πόσο σηµαντικό είναι τώρα που το FIR της Βόρειας Μακεδονίας το επιτηρούν τα ελληνικά F-16! Αυτή είναι η δήλωση του κ. Ζάεφ. Σήµερα τα είπαν και µε τον κ. Μητσοτάκη σε πολύ καλό κλίµα. Άριστα, άριστα!
Ως προς τη φαρµακευτική κάνναβη, είδα προηγουµένως τον
κ. Βλάση –έφυγε, κρίµα- και ακούστε τι δήλωνε από Βήµατος της
Βουλής ο κ. Βλάσης: «Αν ο κ. Καρανίκας θέλει την Ελλάδα να την
κάνει όπως την έχει στο µυαλό του, έναν ατελείωτο µπάφο, εµείς
για εµάς και τα παιδιά µας δεν θα το επιτρέψουµ.». Είναι Υπουργός ο κ. Βλάσης τώρα! Εκπροσωπεί την Ελλάδα. Διαχειρίζεται
εξουσία!
Τι έλεγε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός: «Ο κάθε Καρανίκας που
προσλαµβάνεται είναι µια γροθιά στο στοµάχι της Ελλάδας που
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δουλεύει σκληρά».
Και έρχεται ο κ. Γεωργιάδης το 2021 και λέει από αυτό εδώ το
Βήµα να αναγνωρίσουµε στη συζήτηση τη θετική συµβολή του
κ. Καρανίκα για την περίπτωση της φαρµακευτικής κάνναβης, ότι
η παρουσία του ήταν θετική, πως το γεγονός ότι πολέµησε γι’
αυτό τον τιµά –τον τιµά!- και ότι είναι κάτι από το οποίο η πατρίδα
έχει να κερδίσει και χρήµατα και ανακούφιση για τον πόνο των
ασθενών!
Ρε παιδί µου, πώς κάποιοι άνθρωποι όταν κάθονται στην
υπουργική καρέκλα γίνονται έτσι ήπιοι, νουνεχείς, σοβαροί; Δεν
τα ήξερε αυτά το 2018 ο κ. Γεωργιάδης, ο κ. Μητσοτάκης, ο κ.
Βλάσης, ο κ. Βορίδης; Τα ήξεραν! Όµως επέλεξαν την αντιπολίτευση του µπάφου, τον λαϊκισµό! Αυτό έκαναν! Και αυτό το λέω
εγώ που είµαι ΣΥΡΙΖΑ; Όχι! Το λέει ο δηµοσιογράφος κ. Πορτοσάλτε, ο οποίος µας είπε χθες ότι το έκαναν, λέει, για ψηφοθηρικούς λόγους. Και µη µου πείτε ότι δεν διάβαζαν διεθνή Τύπο,
µη µου πείτε ότι δεν µιλούσαν µε τα άλλα συντηρητικά κόµµατα
στην Ευρώπη! Αυτά έκαναν! Έκαναν δολοφονία χαρακτήρα, έκαναν «γκεµπελισµό» και τώρα έρχεται ο κ. Πατέλης, τοποθετηµένος σύµβουλος του Πρωθυπουργού, να µας πει ότι είµαστε
τεµπέληδες όσοι κάνουµε πτυχία, µεταπτυχιακά, διδακτορικά!
Καταλάβατε ποια «αριστεία» εκπροσωπεί η Νέα Δηµοκρατία;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Και βλέπω και µια προσπάθεια από ένα κοµµάτι του Τύπου να
περάσει για τον Υπουργό της Ανάπτυξης ότι είναι προτέρηµά
του, ότι είναι σοβαρός, ότι είναι ώριµος και γενναίος. Όχι! Είναι
τυχοδιώκτης! Αυτή είναι η πραγµατικότητα! Τα ίδια έκανε το
2008, όταν βρισκόταν στον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερµό για τον
πρώην Πρωθυπουργό, τον κ. Καραµανλή, για την κ. Μπακογιάννη, για τη Νέα Δηµοκρατία, για τον κ. Σαµαρά. Δεν βάζει
µυαλό αυτό το κοµµάτι της Δεξιάς στην Ελλάδα! Αυτό είναι αυτό
το κοµµάτι της Δεξιάς! Υποκριτές και «όλα για την καρέκλα»!
Αυτό είναι! Ψεύτες, λοιπόν! Όχι απλοί ψεύτες, αλλά ψεύτες µε
περικεφαλαία για τη Συµφωνία των Πρεσπών. Να, λοιπόν, ποιοι
είναι οι «σανοπαραγωγοί», να, λοιπόν, ποιοι είναι οι «σανοφάγοι»!
Αναµένω τις επόµενες εβδοµάδες να φέρετε επιτέλους τα
πρωτόκολλα για τη συνεργασία µε τη «Βόρεια Μακεδονία». Εµείς
εδώ είµαστε και θα απογυµνώσουµε αυτήν την ανευθυνότητα και
ο λαός θα καταλάβει ποιοι τον κυβερνούν, τι λένε και τι πιστεύουν. Και πολύ σύντοµα ο τρόπος µε τον οποίον αναδειχθήκατε στην εξουσία, οι κραυγές, τα ψέµατα και τα ουρλιαχτά δεν
θα µπορούν να σας στηρίξουν πια για την επόµενη µέρα. Ο κόσµος βλέπει, ξέρει και παρακολουθεί.
Ο κ. Μητσοτάκης -και κλείνω µε αυτό, κυρία Πρόεδρε και σας
ευχαριστώ- έλεγε για εµάς, ότι µπορείς να κοροϊδέψεις λίγους
για πολύ ή πολλούς για λίγο. Δεν µπορείς να κοροϊδεύεις τους
πάντες για πάντα. Αυτό ισχύει κατεξοχήν για τον τρόπο µε τον
οποίο πολιτευτήκατε.
Εµείς, λοιπόν, δεν θα σας µοιάσουµε, κάνουµε µια υπεύθυνη
και σοβαρή αντιπολίτευση, διότι θέλουµε να είµαστε αύριο µια
υπεύθυνη και σοβαρή προοδευτική κυβέρνηση.
Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε, για την ανοχή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ
πολύ, κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει τώρα ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Βρούτσης.
Ορίστε, κύριε Βρούτση, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, διαδέχοµαι στο Βήµα έναν αξιοσέβαστο συνάδελφο,
τον κ. Κωνσταντίνο Ζαχαριάδη, τον οποίο τιµώ, εκτιµώ την ηθική
του υπόσταση, αλλά και την πολιτική του συγκρότηση και την πολιτική του παιδεία.
Κύριε Ζαχαριάδη, νοµίζω ότι αδικείτε τον εαυτό σας. Ο τρόπος
µε τον οποίο µιλήσατε λίγο πριν για τον Υπουργό Ανάπτυξης είναι
απαράδεκτος. Για τον κ. Άδωνι Γεωργιάδη προσωπικά πιστεύω
ότι είναι ένας πολιτικά ακέραιος, ηθικός, έντιµος και αξιοπρεπής
άνθρωπος και µε την πολιτική του ιδιότητα. Κι αν τον εγκαλείτε
σήµερα για κάτι το οποίο για µένα λέγεται πολιτικό θάρρος και
πολιτική γενναιότητα, δηλαδή το να αναθεωρείς µία άποψη, στην
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οποία εσφαλµένα είχες τοποθετηθεί σε µία άλλη περίοδο, αυτό
είναι σωστό και όχι κάτι για το οποίο πρέπει να του ασκείτε κριτική.
Νοµίζω ότι ο Άδωνις Γεωργιάδης έχει δείξει αδιαµφισβήτητα
όλα αυτά τα χρόνια πόσο πολιτικά γενναίος και θαρραλέος είναι
να λέει τα πράγµατα µε το όνοµά τους στη βάση της αλήθειας
και αυτού που θεωρεί πολιτικά ορθό και σωστό για τη χώρα και
την πατρίδα. Και αυτό έκανε προχθές µε την τοποθέτησή του για
το θέµα της φαρµακευτικής κάνναβης. Αναθεώρησε ως Υπουργός Ανάπτυξης µία θέση, διότι εξετάζοντας το συγκεκριµένο ζήτηµα, είδε ότι υπάρχουν άλλες παράµετροι που δείχνουν την
ωφελιµότητα της συγκεκριµένης νοµοθετικής πρωτοβουλίας, η
οποία πρέπει να βελτιωθεί για να έχει µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα.
Όµως θα πρέπει να είστε προσεκτικοί στον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί για
το συγκεκριµένο ζήτηµα τοποθετήθηκαν κι άλλοι συνάδελφοι του
ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και από άλλα κόµµατα. Εγώ, όµως, πάω λίγο στον
ΣΥΡΙΖΑ και το συνδέω µε τα εργασιακά στα οποία αναφέρθηκαν
πριν από λίγο αρκετοί Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Εµείς, δηλαδή,
πώς να πούµε ότι είναι πολιτικά έντιµο, θαρραλέο ή απουσία θάρρους και υποκρισίας; Θυµάστε τι λέγατε το 2013 και το 2014 για
την αύξηση του κατώτατου µισθού στα 750 ευρώ µε έναν νόµο,
µε ένα άρθρο κατάργηση των µνηµονίων; Θυµάστε που όταν είχα
φέρει εδώ µέσα τον νόµο για τη διαµόρφωση του κατώτατου µισθού, τον ν.4172/2013, τον νόµο Βρούτση, όπως τον λέτε σήµερα -το ΚΚΕ τον λέει νόµο Βρούτση - Αχτσιόγλου- έφυγε ο
ΣΥΡΙΖΑ από την Αίθουσα; Αυτό έγινε, όταν ψηφιζόταν αυτός ο
νόµος, ο ν.4172/2013 που έθετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
για πρώτη φορά µε ορθό, µε οικονοµικό και µε έντιµο τρόπο τον
υπολογισµό του κατώτατου µισθού.
Και ο ΣΥΡΙΖΑ τέσσερα χρόνια µετά, το 2019, ήρθε σε αυτήν
την Αίθουσα και αντί να παραδεχθεί την ορθότητα του νόµου,
τον επανέφερε, χειροκροτούµενος από τον κ. Τσίπρα και από
όλη την Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλάζοντας µόνο
τον χρονικό ορίζοντα εφαρµογής του. Και δεν είχατε το θάρρος
να παραδεχτείτε το µεγάλο λάθος που κάνατε! Αυτό λέγεται πολιτική υποκρισία και όχι αυτό που έκανε ο Άδωνις Γεωργιάδης.
Διότι στην πολιτική πρέπει να λέµε τα πράγµατα µε τον σωστό
τρόπο, όπως έκανα κι εγώ στο ασφαλιστικό, κάτι που είχα πει,
κύριε Ζαχαριάδη. Το είπα κατά τη διαδοχή της θέσης του Υπουργού Εργασίας. Όπως είχα κάνει το 2012, έτσι έκανα και το 2019.
Κράτησα ό,τι καλό υπήρχε από το παρελθόν, το αξιοποίησα, το
βελτίωσα και το µεγάλωσα. Αυτό σηµαίνει και πολιτική συνέχεια.
Και απαντώ τώρα ευθέως για το ασφαλιστικό, γιατί το θεωρώ
πολύ σηµαντικό και θα απαντήσω και στον κ. Αλεξιάδη. Έρχοµαι,
για παράδειγµα, στη λέξη ΕΦΚΑ που σηµαίνει Ενιαίος Φορέας
Κοινωνικής Ασφάλισης. Ενοποιήσατε τα δεκατρία ταµεία σε τρία.
Και ως Υπουργός µε τον ν.4670/2020, την ασφαλιστική µας µεταρρύθµιση, ενοποίησα πλέον τα τρία ταµεία σε ένα. Άρα, η Ελλάδα έχει πλέον έναν µόνο εθνικό ασφαλιστικό φορέα, που τον
ονόµασα e-ΕΦΚΑ. Κράτησα τη λέξη ΕΦΚΑ, αναγνωρίζοντας την
προσπάθεια που κάνατε, κάτι που δεν κάνατε εσείς στο παρελθόν, όταν τα εκατόν πενήντα έξι ταµεία η κ. Πετραλιά στη Νέα
Δηµοκρατία τα έκανε τότε δεκατρία. Και εσείς, µαζί µε όλο το
πολιτικό σύστηµα, ήσασταν συνολικά απέναντι σε αυτόν τον
εξορθολογισµό και την οργάνωση του ασφαλιστικού συστήµατος. Γι’ αυτό πρέπει να κρατάµε χαµηλά τη µπάλα -συγγνώµη για
την έκφραση-, να είµαστε προσεκτικοί στην τοποθέτησή µας και
να έχουµε και ιστορική µνήµη και να συγκρίνουµε κάθε φορά που
τοποθετούµαστε από αυτό το Βήµα.
Το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
είναι ένα νοµοσχέδιο το οποίο ανέπτυξε πολύ ωραία και εξαιρετικά σε όλες του τις διαστάσεις ο εισηγητής µας κ. Βασίλης Υψηλάντης. Δεν έχω να πω τίποτα παραπάνω. Άλλωστε, έχει και την
ευρύτερη συναίνεση, κάτι που είναι θετικό. Όµως, είναι άξιον
απορίας το εξής. Πέρασαν από αυτό το Βήµα δύο άνθρωποι, ο
ένας µε την προηγούµενη ιδιότητά του ως Υπουργός Οικονοµικών και ο φίλος µου Τρύφωνας Αλεξιάδης, και έκαναν κριτική
στην τροπολογία που έφερε ο Χρήστος Σταϊκούρας, στην τροπολογία που φέρνει η Κυβέρνηση συνολικά, το Υπουργείο Οικονοµικών, σε κάτι που αποδεικνύει τη συνέπεια λόγων και έργων
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της Κυβέρνησης µέσα στα δύο χρόνια.
Τι κάναµε, κύριε Αλεξιάδη, και ασκήσατε κριτική; Μειώνουµε
τον φόρο των επιχειρήσεων από το 28% στο 24%, κάτι που ήδη
νοµοθετήσαµε, και σήµερα το νοµοθετούµε από το 24% στο
22%. Και κάνετε την κριτική και λέτε ότι είναι για το µεγάλο κεφάλαιο; Ποιο; Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά τη φορολογική νοµοθεσία. Το 22% δεν αφορά µόνο τις ανώνυµες εταιρείες, αλλά
αφορά τις ΕΠΕ, τις οµόρρυθµες εταιρείες, τις ετερόρρυθµες
εταιρείες, το σύνολο δηλαδή των ελληνικών επιχειρήσεων, των
µεσαίων και των πολύ µικρών. Αυτές είναι οι µεγάλες επιχειρήσεις, στις οποίες λέτε ότι ερχόµαστε εµείς σήµερα να δώσουµε
ή ότι είµαστε υπέρ των κερδών των µεγάλων ολιγοπωλίων; Αυτό
είναι µια καραµέλα την οποία είχε ο ΣΥΡΙΖΑ στο παρελθόν και
εκτιµώ ότι αυτά θα έπρεπε να τα έχετε αλλάξει, εκτιµώ ότι θα
έπρεπε να έχετε αλλάξει τον πολιτικό σας λόγο.
Καταργούµε, µειώνουµε µάλλον την προκαταβολή, το 100%
στο 55% και το 100% στο 80% που είχατε βάλει εσείς, την προκαταβολή. Και κάνετε κριτική σε αυτό το οποίο είναι ανάσα για
όλες τις επιχειρήσεις; Και για τις ατοµικές επιχειρήσεις σε µόνιµη
βάση αυτές είναι οι µειώσεις των φόρων. Και ερχόµαστε και επεκτείνουµε για έναν ακόµη χρόνο, πράγµατι ο Χρήστος Σταϊκούρας κάνει µία πολύ µεγάλη προσπάθεια στο Υπουργείο Οικονοµικών και επεκτείνουµε και για το 2022 την αναστολή του
φόρου επιτηδεύµατος. Είστε αντίθετοι σε αυτό; Ως απάντηση σε
µία κριτική άδικη για κάτι πολύ θετικό για την ελληνική οικονοµία
και τον Έλληνα φορολογούµενο, λέτε τι κάναµε για τους συνταξιούχους, τι κάναµε για τους µισθωτούς, τι κάναµε για τους ελεύθερους επαγγελµατίες. Να σας θυµίσω εγώ τι κάναµε;
Για τους µισθωτούς, 2 εκατοµµύρια µειώσαµε τις ασφαλιστικές εισφορές. Υπάρχει και ο νόµος που επεκτείνει και για το 2022
τη µείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Δέκα µονάδες µειώσαµε
τις ασφαλιστικές εισφορές, το µη µισθολογικό κόστος, έξι στην
κυβέρνηση Σαµαρά, τέσσερις στην Κυβέρνηση του Κυριάκου
Μητσοτάκη.
Ξέρετε τι σηµαίνει µείωση των ασφαλιστικών εισφορών; Δύναµη στις επιχειρήσεις για να κάνουν προσλήψεις, δύναµη στις
επιχειρήσεις και στο κράτος για να µειώνονται τα κίνητρα για εισφοροδιαφυγή, αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών και το βασικότερο, κίνητρο για προσλήψεις.
Τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ; Καταψήφισε, γιατί άµεσα η µείωση των
ασφαλιστικών εισφορών οδηγεί και σε αύξηση του εισοδήµατος.
Εδώ ήµασταν, καταψηφίσατε την αύξηση των µισθών των εργαζοµένων. Δύο εκατοµµύρια άνθρωποι που πήραν µικρή, µεγαλύτερη και πιο µεγάλη αύξηση στον µισθό τους και το καταψηφίσατε. Αυτό κάνατε, κύριε Αλεξιάδη. Ή για τους νεότερους επαγγελµατίες; Μειώσαµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από το 22%
την βάση υπολογισµού του φόρου στο 9%. Μεγάλη ανακούφιση
και ανάσα, να τι κάναµε για τους ελεύθερους επαγγελµατίες που
τους είχατε τιµωρήσει µε την υψηλή φορολογία.
Και µετά στο ασφαλιστικό, θυµάστε; Τα θυµάστε αυτά προεκλογικά µε τον ν.4387/2016 που βάλατε το ενάµιση εκατοµµύριο
αγρότες, ελεύθερους επαγγελµατίες, επιστήµονες να συνδέεται
το εισόδηµά τους µε την ασφαλιστική τους καταβολή; Τα θυµάστε αυτά; Που βάλατε µία θηλιά σε ενάµισι εκατοµµύριο πληθυσµό, το παραγωγικό κοµµάτι της οικονοµίας µας;
Και εµείς τι κάναµε; Με τον ασφαλιστικό µας νόµο δηµιουργήσαµε τις ελεύθερες κατηγορίες µειώνοντας και τη βάση του
φόρου και ο κάθε ελεύθερος επαγγελµατίας, γεωργός που είχαµε και ειδικό πλαίσιο µέσα στο ασφαλιστικό, αλλά και επιστήµονας, διαλέγει µόνος του το ασφαλιστικό ύψος που θέλει να
πληρώνει.
Αυτά κάναµε για τους ελεύθερους επαγγελµατίες και για τους
συνταξιούχους τους οποίους λέτε, κλείσαµε οριστικά µετά από
πάρα πολλά χρόνια, αξιοποιώντας και τον νόµο Λοβέρδου - Κουτρουµάνου και τον νόµο Κατρούγκαλου, µε τον ν.4670 το ασφαλιστικό θέµα της χώρας µας µέχρι το 2070, καταθέτοντας για
πρώτη φορά και αναλογιστική µελέτη, δηµιουργώντας τον eEΦΚΑ που αναφέρθηκα πριν και φτιάχνοντας και την ψηφιακή
σύνταξη «ΑΤΛΑΣ» η οποία είναι η µόνη λύση, η µόνη απάντηση
στο τελευταίο ζήτηµα που υπάρχει στο ασφαλιστικό, που λέγεται
εκκρεµείς συντάξεις και η απονοµή τους.
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Αυτά κάναµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, αυτά
κάναµε, κύριε Αλεξιάδη, και νοµίζω ότι είναι λάθος που ασκείτε
σήµερα κριτική για όλα αυτά. Καλό είναι, αν δεν έχετε να πείτε
κάτι να µην κάνετε κριτική στα θετικά, αλλά να πείτε και τις δικές
σας προτάσεις, οι οποίες αποδεικνύεται ότι δεν υπάρχουν.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ)
Για τα ευρύτερα δηµοσιονοµικά θέµατα τα οποία θέσατε, είναι
γνωστό ότι λίγες ηµέρες πριν στις εαρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη χώρα µας υπήρξε θετική καταχώρηση.
Διαβάζω: 4,1% ανάπτυξη για το 2021, 6% ανάπτυξη για το
2022. Το αµφισβητείτε; Και µάλιστα αυτές οι προβλέψεις έρχονται µετά από ένα πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα που η ίδια η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε µιλήσει για 3,5% ανάπτυξη το 2021 και
5% για το 2022, δηλαδή αναθεωρεί προς το καλύτερο όλες
αυτές τις προβλέψεις για την ανάπτυξη.
Για το θέµα της ανεργίας, γιατί λέτε συνεχώς ότι εντείνεται η
ανεργία; Άκουσα και την εισηγήτριά σας να λέει ότι αυξάνεται η
ανεργία, αυξάνεται η αδήλωτη εργασία. Τα στοιχεία τα βλέπετε,
τα διαβάζετε;
Πράγµατι, η χώρα µας µπήκε σε µία περιπέτεια δηµοσιονοµική, είχε εκτιναχθεί το 2013 η αδήλωτη εργασία, η ανεργία, αλλά
πράγµατι µε τις πολιτικές που αναπτύχθηκαν, µε το 10.500, το
πιο αυστηρό πρόστιµο στο εργατικό δίκαιο της χώρας, που ως
Υπουργός επέβαλα και γυρίσατε την πλάτη την περίοδο εκείνη
για µικροπολιτικά οφέλη, συνδυαστικά µε το ηλεκτρονικό σύστηµα «ΕΡΓΑΝΗ» που θωράκισε ως ασπίδα ηλεκτρονική το πλαίσιο προσλήψεων, απολύσεων των εργαζοµένων, άρχισε να αποκλιµακώνεται η ανεργία.
Το 2018 µειώθηκε στο 19,3%. Εκεί την παραλάβαµε από εσάς.
Το 2019 στο τέλος, σύµφωνα µε τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η ανεργία έχει πέσει ήδη στο 17,3% και το 2020 στο 16,3%. Ένα στοιχείο το οποίο είναι πραγµατικά κάτι που πρέπει να δούµε συνολικά ως πολιτικό σύστηµα είναι ότι οι προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δίνουν την ανεργία να διατηρείται στο 16,3% για
το 2021 και µόλις στο 16,1% για το 2022. Τι σηµαίνει αυτό; Σηµαίνει ότι πρέπει να εντείνουµε τις προσπάθειές µας για να βελτιώσουµε την αύξηση των προσλήψεων στις επιχειρήσεις, να
αυξήσουµε τα κίνητρα.
Εγώ θυµάµαι προσωπικά από αυτό εδώ το Βήµα, δύο µήνες
Υπουργός, για να δείτε µε αυτά τα στοιχεία πώς διαψεύδονται
αυτές οι Κασσάνδρες οι οποίες λέτε διαχρονικά, όταν έφερα την
κατάργηση του βάσιµου λόγου απόλυσης, όλες οι πτέρυγες της
Βουλής, αντιπολιτευτικά φωνάζοντας, έλεγαν ότι αυτό θα εκτοξεύσει την ανεργία. Ήταν Σεπτέµβριος του 2019. Έτσι έγινε;
Εκτοξεύτηκε η ανεργία;
Και µέσα στην πανδηµία, µαζί µε την Ιταλία, είµαστε οι µοναδικές χώρες που µειώσαµε την ανεργία, δύο χώρες σε όλη την
Ευρωπαϊκή Ένωση, µε τις πολιτικές µας, µε συνέπεια, µε το καινοτόµο σύστηµα «ΕΡΓΑΝΗ» που πληρώναµε τα 534, αυτά είχε
τη δυνατότητα η ελληνική οικονοµία και κρατήσαµε τις επιχειρήσεις ζωντανές µε την ακυρότητα των απολύσεων και ταυτόχρονα
τη διατήρηση θέσεων εργασίας που είχαν προτεραιότητα για
εµάς.
Αυτή ήταν η πολιτική µας και οικονοµολόγοι παγκοσµίου φήµης και η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εξήρε τις πολιτικές αυτές
και είπε µπράβο στην Ελλάδα για τη διατήρηση θέσεων εργασίας.
Πού βλέπετε, λοιπόν, όλο αυτό το πλαίσιο στο οποίο αναφέρεσθε; Το εργασιακό νοµοσχέδιο –µην βιάζεστε, δεν βγήκε στη
διαβούλευση ακόµη- µόλις βγει και δείτε τις πραγµατικές προοπτικές, θα δείτε ότι όλα αυτά τα οποία λέτε δεν υπάρχουν, το
πενθήµερο διατηρείται, το σαραντάωρο διατηρείται, το οκτάωρο
διατηρείται, η εξαήµερη εργασία διατηρείται, ό,τι προβλέπεται
από την εργατική νοµοθεσία διατηρείται και παραµένουν ως θεµέλιοι λίθοι του εργατικού δικαίου της χώρας.
Για το ΚΚΕ, από το οποίο ακούω µία κριτική στο θέµα το οποίο
αφορά το φακέλωµα των συνδικαλιστικών οργανώσεων και των
εργαζοµένων, εγώ έφερα τον Σεπτέµβριο του 2019 τον νόµο,
που ανοίγει τότε –και έπρεπε να γίνει νόµος του κράτους το δεύ-
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τερο σκέλος το οποίο θα γίνει σε αυτό το νοµοσχέδιο και του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος- το οποίο είναι ο ορισµός του απολογισµού και της έντιµης στάσης που πρέπει να έχει το συνδικαλιστικό κίνηµα στο σύνολό του απέναντι στους εργαζόµενους και
εργοδότες. Διότι δεν νοµίζω να ικανοποιούν κάποιον αυτές οι εικόνες που είχαµε δει στη ΓΣΕΕ που δεν µπορούσε να συγκροτήσει το συνέδριό της, µε παραφωνίες, µε φωνές, µε ενστάσεις
δίκαιες ή άδικες, δεν έχει σηµασία, ότι αυτοί που εκπροσωπούν
τη ΓΣΕΕ δεν είναι νόµιµοι εκπρόσωποι. Αυτό τελειώνει.
Πλέον µπαίνει σε µία τάξη το σύστηµα και όλες οι συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζοµένων και εργοδοτών θα πρέπει να
µπούµε σε ένα πληροφοριακό σύστηµα, στο σύστηµα «ΕΡΓΑΝΗ»
και να το γνωρίζουµε. Να γνωριζόµαστε µεταξύ µας.
Τι σας φοβίζει σε αυτό; Τα φαντάσµατα - συνδικαλιστικές οργανώσεις που υπήρχαν στο παρελθόν και πρέπει να διατηρηθούν; Σε καµµία περίπτωση. Είµαστε αποφασισµένοι αυτό να το
τελειώσουµε για πάντα.
Ναι στον συνδικαλισµό, αποτελεί υγεία ο συνδικαλισµός, είναι
κοµµάτι της δηµοκρατίας, πρέπει να υπάρχει συνδικαλισµός,
αλλά υγιής συνδικαλισµός, ο διαφανής συνδικαλισµός που πρέπει να γνωρίζουµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι θετικό ότι αυτό το νοµοσχέδιο ψηφίζεται από τη συντριπτική πλειοψηφία των Βουλευτών
όλων των κοµµάτων. Αυτό το οποίο είναι άξιο απορίας είναι τι θα
κάνει κατ’ εξοχήν ο ΣΥΡΙΖΑ µε την ειδική τροπολογία της µειώσεως της φορολογίας, της επέκτασης της αναστολής του
φόρου επιτηδεύµατος και τη µείωση της προκαταβολής.
Περιµένω να δω την πολιτική σας συµπεριφορά και την πολιτική σας στάση. Προσέξτε, γιατί εκεί έξω είναι ο ελληνικός λαός,
παρακολουθεί την αξιοπιστία και τη συνέπεια του κάθε κόµµατος
και ανάλογα τοποθετείται είτε σε εκλογές είτε σε δηµοσκοπήσεις
και αυτός είναι ο τελικός κριτής.
Εµείς ως Κυβέρνηση, ως πολιτικός φορέας που λέγεται Νέα
Δηµοκρατία, µε τα λάθη µας, µε την παθογένειά µας όλα αυτά
τα χρόνια, διατηρούµε ψηλά το αξιακό σύστηµα το οποίο υπηρετούµε, τις αρχές και τις αξίες αυτής της παράταξης, µία παράταξη η οποία κυβερνάει πολλά χρόνια µε διακοπές τον τόπο
µας, αλλά διακρίνεται για την συνέπειά της, τον λαϊκό της χαρακτήρα, τον πατριωτικό της χαρακτήρα, τον φιλελεύθερο χαρακτήρα. Εκεί είµαστε σταθµισµένοι και εκεί θα παραµείνουµε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ, κύριε
Βρούτση.
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Αθανάσιος Λιούπης από τη Νέα Δηµοκρατία.
Ορίστε, κύριε Λιούπη, έχετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΟΥΠΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα περιοριστώ µόνο στο νοµοσχέδιο και τη στοχευµένη και
αποτελεσµατική οικονοµική πολιτική του Υπουργείου Οικονοµικών και της Κυβέρνησης αυτόν τον ενάµιση χρόνο της πανδηµίας.
Η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών ήταν η αναγκαία οικονοµική πολιτική την προηγούµενη δεκαετία, µετά τη συνολική πίεση
την οποία δέχθηκαν τόσο τα δηµοσιοοικονοµικά µεγέθη όσο και
η ιδιωτική οικονοµία. Το τραπεζικό σύστηµα απεδείχθη ότι δεν
ήταν έτοιµο για µια τέτοια κρίση και ο κρατικός µηχανισµός αναγκάστηκε να στηρίξει την επιβίωση των τραπεζών µέσω της ανακεφαλαιοποίησής τους.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπάθησε να το αντιµετωπίσει µε την
οδηγία 36/2013, που επικεντρώθηκε στην προληπτική εποπτεία
των πιστωτικών ιδρυµάτων, καθορίζοντας ένα αυστηρό πλαίσιο
δράσης.
Ταυτόχρονα, το ζήτηµα της εποπτείας και της εύρυθµης λειτουργίας των εταιρειών συµµετοχών είναι εξίσου σηµαντικό για
την ασφάλεια των συναλλαγών και την οµαλή οικονοµική δραστηριότητα.
Με την πάροδο των ετών κατέστησαν αναγκαίες οι διορθωτικές παρεµβάσεις οι οποίες υλοποιούνται σήµερα µε την οδηγία
878/2019 και βελτιώνουν τις ρυθµίσεις έγκρισης των χρηµατοδοτικών εταιρειών συµµετοχών και µικτών χρηµατοοικονοµικών
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εταιρειών συµµετοχών.
Με τις νέες ρυθµίσεις προβλέπονται άµεσες εποπτικές εξουσίες σε εταιρείες συµµετοχών, θεσµοθετείται η σύσταση ενδιάµεσης µητρικής εταιρείας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν
πρόκειται για οµίλους τρίτων χωρών, ώστε να είναι πιο ευχερής
ο έλεγχος αυτών των εταιρειών. Υποχρεούνται τα ιδρύµατα τρίτων χωρών που δραστηριοποιούνται µέσω υποκαταστηµάτων
στην Ελλάδα να καταθέτουν επιπλέον αναγκαία στοιχεία της
δραστηριότητάς τους.
Προβλέπονται συγκεκριµένα κριτήρια που πρέπει να καλύπτει
ο υποψήφιος αγοραστής για ένα πιστωτικό ίδρυµα που ελέγχεται
από την Τράπεζα της Ελλάδος, όπως είναι η φήµη του, η εµπειρία του και η οικονοµική ευρωστία του.
Πιστωτικά ιδρύµατα που εδρεύουν σε τρίτη χώρα και έχουν
υποκαταστήµατα στην Ελλάδα οφείλουν να υποβάλλουν ετησίως
έκθεση στην Τράπεζα της Ελλάδος µε τα συνολικά στοιχεία του
ενεργητικού τους, τα ρευστά διαθέσιµα και τις διαδικασίες προστασίας των καταθέσεων που διαθέτουν. Προσαρµόζονται οι πολιτικές που εφαρµόζονται σε µικρά πιστωτικά ιδρύµατα, ώστε να
είναι πιο απλές µε βάση το µέγεθός τους.
Η Τράπεζα της Ελλάδος, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών συνεργάζονται και ανταλλάσσουν πληροφορίες. Η εποπτική διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησης
διενεργείται από την Τράπεζα της Ελλάδος ή από την Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς. Σε περίπτωση που ορκωτοί λογιστές-ελεγκτές
παραβλέψουν να ενηµερώσουν αµέσως για κάποιο παράτυπο γεγονός που υπέπεσε στην αντίληψή τους, υπάρχει η δυνατότητα
να αντικατασταθούν µε πρωτοβουλία της Τράπεζας της Ελλάδος
ή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Συστήνονται σώµατα εποπτών
για τις διασυνοριακές θυγατρικές ενός ιδρύµατος που έχουν την
έδρα τους σε τρίτες χώρες.
Εγκαθιδρύεται ένα συγκεκριµένο και αυστηρό πλαίσιο για πρόσθετες κεφαλαιακές απαιτήσεις προς εξασφάλιση της φερεγγυότητος των ιδρυµάτων. Δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανίχνευση περιστατικών νοµιµοποίησης εσόδων από την τροµοκρατία ή από παράνοµες δραστηριότητες. Τέλος, γίνονται αλλαγές
στο θέµα των κεφαλαιακών αποθεµάτων ασφαλείας.
Με την οδηγία 879/2019, που επίσης ενσωµατώνεται σήµερα,
εκσυγχρονίζεται το θεσµικό πλαίσιο που αφορά στην ανάγκη των
πιστωτικών ιδρυµάτων και εταιρειών επενδύσεων να απορροφούν τις ζηµίες και να προβαίνουν σε ανακεφαλαιοποίηση. Οι
αρχές εξυγίανσης εξασφαλίζουν ότι τα πιστωτικά ιδρύµατα διαθέτουν το απαραίτητο ύψος ιδίων κεφαλαίων, ενώ συντάσσουν
τα σχέδια εξυγίανσης.
Όλες οι δικλείδες ασφαλείας που προβλέπουν οι οδηγίες που
συζητούµε σήµερα εξασφαλίζουν τη θωράκιση του τραπεζικού
συστήµατος, ώστε να µην χρειαστεί ξανά τα δηµόσια οικονοµικά
της χώρας να τροφοδοτήσουν τα ελλείµµατα των τραπεζικών
ιδρυµάτων σε βάρος των φορολογουµένων.
Ιδιαίτερη αξία έχει για όλους τους φορολογούµενους η τροπολογία 874, µε την οποία µειώνεται η προκαταβολή φόρου από
το 100% στο 55% για τους ελεύθερους επαγγελµατίες και στο
70% για τις επιχειρήσεις για το 2020 και στο 80% µετά το 2020.
Απαλλάσσονται από την εισφορά αλληλεγγύης και για αυτή τη
χρονιά οι µισθωτοί του ιδιωτικού τοµέα και µειώνεται από 24%
σε 22% ο συντελεστής φορολογίας εισοδήµατος των νοµικών
προσώπων.
Η Κυβέρνηση, ανταποκρινόµενη στις αυξηµένες ανάγκες που
προέκυψαν από τη γενικευµένη υπολειτουργία της οικονοµικής
δραστηριότητος, έχει την τελευταία χρονιά δώσει σηµαντικές τονωτικές ενέσεις σε ιδιώτες και επιχειρήσεις. Η ενίσχυση της τραπεζικής δραστηριότητας και η ταυτόχρονη στήριξη των επιχειρήσεων µέσω του ΤΕΠΙΧ ΙΙ και του Ταµείου Εγγυοδοσίας
έχουν τροφοδοτήσει µε 7,5 δισεκατοµµύρια ευρώ τριάντα δύο
χιλιάδες περίπου επιχειρήσεις. Με το πρόγραµµα «ΓΕΦΥΡΑ 1»
έχουν ήδη επιδοτηθεί περισσότερες από εβδοµήντα πέντε χιλιάδες επιχειρήσεις, ενώ µε το «ΓΕΦΥΡΑ 2» το οποίο ακόµη τρέχει
επιδοτούνται οι δόσεις των τραπεζικών δανείων τόσο για τα εξυπηρετούµενα όσο και τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια.
Αντιµετωπίζεται αποφασιστικά το ζήτηµα των κόκκινων δανείων που συνιστά, όπως ξέρουµε όλοι, σοβαρή τροχοπέδη στην
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εξέλιξη του πιστωτικού συστήµατος. Με το πρόγραµµα «ΗΡΑΚΛΗΣ» έχουν ήδη µειωθεί κατά 32 δισεκατοµµύρια ευρώ τα κόκκινα δάνεια, ενώ το πρόγραµµα συνεχίζεται και θα επιφέρει
ακόµα καλύτερα αποτελέσµατα µε την ολοκλήρωσή του.
Η συνολική οικονοµική πολιτική της Κυβέρνησης στοχεύει στη
στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων, χωρίς παράλληλα να
εκτροχιαστούν τα δηµοσιονοµικά µεγέθη και αποδεικνύεται ότι
αυτή η πολιτική φέρνει αποτελέσµατα, αφού µε τα πρόσφατα
στοιχεία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναµένει να έχουµε ανάπτυξη
4,1 % το 2021 και 6% το 2022.
Η οικονοµία στηρίζεται, βεβαίως, στα νούµερα και τους δείκτες. Όµως, αυτό που τελικά έχει σηµασία είναι η πραγµατική
κατάσταση που βιώνουν οι πολίτες. Και όπως φαίνεται ξεκάθαρα,
οι Έλληνες πολίτες ανταποκρίνονται ιδιαίτερα θετικά στην κυβερνητική οικονοµική πολιτική, που στέκεται δίπλα σε όσους
χρειάζονται στήριξη, εργαζόµενους και επιχειρηµατίες, συµβάλλοντας ταυτόχρονα στην ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητος και
της εθνικής οικονοµίας.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Λιούπη.
Τον λόγο έχει ο κ. Δηµήτρης Κωνσταντόπουλος από το Κίνηµα
Αλλαγής και µετά τον λόγο θα πάρει ο Υφυπουργός Οικονοµικών
κ. Γιώργος Ζαββός.
Κύριε Υπουργέ, αµέσως µετά θα πάρετε τον λόγο.
Εν τω µεταξύ, µέχρι να ετοιµαστεί και το έδρανο, έχω την τιµή
να ανακοινώσω στο Σώµα ότι ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδος της Ελληνικής Λύσης κ. Κυριάκος Βελόπουλος και οι
Βουλευτές του κόµµατός του κατέθεσαν σήµερα, 13 Μαΐου 2021,
πρόταση νόµου: «Για τροποποίηση του νοµικού πλαισίου σχετικά
µε την οπλοκατοχή, καθώς και των νόµιµων ορίων άµυνας. Τροποποίηση διατάξεων του Ποινικού Κώδικα και του ν 2168/1993».
Παραπέµπεται στην αρµόδια Διαρκή Επιτροπή.
Ορίστε, κύριε Κωνσταντόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε
Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε σήµερα την
ενσωµάτωση στο εθνικό δίκαιο των ευρωπαϊκών οδηγιών που
φέρνουν αλλαγές στο κανονιστικό πλαίσιο για την κεφαλαιακή
επάρκεια, καθώς και άλλες εποπτικές διαδικασίες σε πιστωτικά
ιδρύµατα.
Το νέο πλαίσιο ενισχύει το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα και µάλιστα γι’ αυτό θα έλεγα ότι θα έπρεπε να έχει κυρωθεί πολύ νωρίτερα.
Κύριε Υπουργέ και τούτο για να µην υπάρχει καµµία αµφιβολία
ότι αυτή η καθυστέρηση λειτούργησε σε κάποιες περιπτώσεις
ευνοϊκά ή όχι για κάποιους.
Αγαπητοί συνάδελφοι, η χρηµατοπιστωτική σταθερότητα και
η ικανότητα των τραπεζών να στηρίξουν την πραγµατική οικονοµία είναι µείζονος σηµασίας θέµα, είναι µείζονος σηµασίας ζήτηµα, είναι ζήτηµα που αναδεικνύεται και ιδιαίτερα µε το σηµερινό νοµοσχέδιο. Και τούτο, µάλιστα, σε µία κοινωνία που µόλις
έχει εξέλθει από µία δεκαετή οικονοµική εξαθλίωση και που όλοι
βλέπουµε την κοινωνία να εισέρχεται σε µία δεύτερη οικονοµική
κρίση λόγω της πανδηµίας.
Κύριε Υπουργέ, εδώ θα ήθελα να σταθώ ιδιαίτερα σε αυτό που
κατά τη γνώµη της παράταξής µας, του Κινήµατος Αλλαγής ΠΑΣΟΚ, έχει ουσιαστική αξία. Ποιο είναι αυτό; Να βρουν οι τράπεζες τον αναπτυξιακό τους χαρακτήρα και να µπορέσουν να
χρηµατοδοτήσουν την ανάπτυξη. Να γίνει, λοιπόν, το τραπεζικό
σύστηµα πυλώνας χρηµατοδότησης της πραγµατικής ανάπτυξης, να µπορέσουν να χρηµατοδοτηθούν οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις, να υπάρξουν σύγχρονα τραπεζικά κίνητρα χορηγήσεων
ώστε να µπορέσουν οι νέες ιδιωτικές προσπάθειες να πάρουν
σάρκα και οστά, να στηριχθεί το επιχειρείν, που για όλους µας
είναι το ζητούµενο, να στηριχθούν νέες, καινοτόµες επιχειρηµατικές προσπάθειες, αλλά ιδιαίτερα να στηριχθούν οι µικρές και
πολύ µικρές επιχειρήσεις, που προσπαθούν να αναδείξουν την
ανθεκτικότητά τους ώστε να µείνουν όρθιες.
Επιπλέον, κύριε Υπουργέ, απαιτούνται ρυθµίσεις. Αυτό είναι
ηλίου φαεινότερο. Και τούτο έχει να κάνει µε το ληξιπρόθεσµο

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΒ’ - 13 ΜΑΪΟΥ 2021

χρέος νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Αν δεν αναληφθούν άµεσα
πρωτοβουλίες, κύριε Υπουργέ, ένας νέος κύκλος οικονοµικής
ύφεσης είναι προ των πυλών.
Και µιας και οι αριθµοί λένε την αλήθεια, εδώ µιλάµε για 244,2
δισεκατοµµύρια ληξιπρόθεσµο χρέος, χωρίς, φυσικά, τις ληξιπρόθεσµες οφειλές που αφορούν τη ΔΕΗ ή τις υπόλοιπες ΔΕΚΟ
που είναι περίπου στα 4 δισεκατοµµύρια και χωρίς τα χρέη, θα
έλεγα, µεταξύ ιδιωτών, όταν τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια ανέρχονται σε 105,7 δισεκατοµµύρια ευρώ. Και αυτό, κύριε Υπουργέ,
ας κρατηθεί.
Κύριε Υπουργέ, σύµφωνα µε τα διαθέσιµα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις έχουν την πιο
αδύναµη εικόνα όσον αφορά τα ληξιπρόθεσµα δάνεια. Και επειδή πολλοί απαξιώνουν, θα έλεγα, τη µικρή επιχείρηση δήθεν ως
µη ανταγωνιστική, εδώ θα πρέπει να σηµειωθεί ότι µε βάση την
κατανοµή της Τράπεζας της Ελλάδος τα καταγγελλόµενα δάνεια
για τις µεγάλες επιχειρήσεις είναι περίπου 12 δισεκατοµµύρια,
ενώ για τις µικρές 11,3 δισεκατοµµύρια. Τι βλέπουµε δηλαδή;
Βλέπουµε σχεδόν το ίδιο ποσοστό. Ας κρατηθεί, λοιπόν, κύριε
Υπουργέ, και αυτό.
Αυτό το αναφέρω, διότι ήταν ολίσθηµα της Κυβέρνησης η µεγάλη πλειοψηφία της νέας χρηµατοδότησης το 2020 να πάει στις
µεγάλες επιχειρήσεις και µερικά ψίχουλα, θα έλεγα, στις µικρές
επιχειρήσεις και στους επαγγελµατίες.
Άρα, αγαπητοί συνάδελφοι, το θέµα είναι ένα µιας και έχουµε
µπροστά το Ταµείο Ανάκαµψης: Το ιδιωτικό χρέος να µην γίνει
βρόγχος ο οποίος θα πνίξει την ανάκαµψη της οικονοµίας µας.
Εποµένως, αγαπητοί συνάδελφοι, οι τράπεζες θα πρέπει να
δείξουν ξανά την ικανότητα, αλλά και την προθυµία, να παράσχουν ρευστότητα στις επιχειρήσεις, να εµπεδωθεί, δηλαδή,
ξανά η τραπεζική πίστη.
Πρέπει, λοιπόν, να εργαστούµε όλα τα κόµµατα προς την ίδια
κατεύθυνση, για να επιλύσουµε δηµιουργικά και γενναία αυτό το
θέµα, διότι υπάρχει ένα µεγάλο τµήµα του χρέους που αποτελεί
τεράστιο πρόβληµα, καθώς αυτό το µέρος του χρέους βρίσκεται
στη γκρίζα ζώνη. Είναι το χρέος από επιχείρηση σε επιχείρηση,
από έµπορο σε έµπορο, από ανεξόφλητες συναλλαγµατικές, από
ακάλυπτες επιταγές. Και εδώ ας µην ξεχνάµε, φυσικά, ότι το πρόβληµα αυτό έχει δηµιουργηθεί µε τη µεταβίβαση των δανείων και
στα ξένα funds.
Από αυτό το Βήµα έχω τονίσει κατ’ επανάληψη ότι έπρεπε και
η Ελλάδα να κάνει πράξη αυτό που έκανε η Κύπρος, δηλαδή να
δώσει τη δυνατότητα στους δανειολήπτες να προηγηθούν των
ξένων funds ή των funds και να αγοράσουν τα δάνειά τους στην
ίδια τιµή που τα αγόρασαν τα funds.
Κύριε Υπουργέ, γι’ αυτό το θέµα θα ήθελα µια απάντηση. Άλλωστε, όποτε και να βγούµε από το δρόµο του λάθους, θα έλεγα
ότι είναι ωφέλεια.
Αγαπητοί συνάδελφοι, υπάρχουν ήδη εκτιµήσεις ότι το ιδιωτικό χρέος θα αυξηθεί κατά 35 δισεκατοµµύρια, ότι το ΑΕΠ της
χώρας θα συρρικνωθεί κατά 30 δισεκατοµµύρια και ότι ο ιδιωτικός τοµέας θα επιβαρυνθεί µε νέες υποχρεώσεις. Εδώ υπάρχουν
εκτιµήσεις ότι αυτές θα ανέρχονται από 15 έως 16 δισεκατοµµύρια. Επίσης, όλη η χρηµατοδοτική στήριξη από την Κυβέρνηση
στις επιχειρήσεις ανέρχεται περίπου στα 8,5 δισεκατοµµύρια
ευρώ. Και αναφέροµαι στις αναστολές πληρωµών, φόρων, ασφαλιστικών εισφορών, τόκων και χρεολυσίων και λοιπές ευνοϊκές
ρυθµίσεις.
Εποµένως, αγαπητοί συνάδελφοι, βλέπουµε ότι η όποια ανάκαµψη θα οικοδοµηθεί και πάλι µέσα από αντίξοες συνθήκες.
Υπάρχει λύση; Ναι, υπάρχει. Ποια είναι; Είναι η γενναία αντιµετώπιση του ιδιωτικού χρέους. Τι πρέπει να γίνει; Πρέπει να γίνουν
γενναίες διαγραφές, γιατί αφορά µέρος χρέους το οποίο δεν
είναι εισπράξιµο. Να τονιστεί, µάλιστα, εδώ, ότι ενδέχεται αυτό
το ιδιωτικό χρέος να επηρεάζει και το δηµόσιο χρέος. Και τούτο,
φυσικά, µε ό,τι συνεπάγεται.
Κύριε Υπουργέ, η Κυβέρνηση θα πρέπει να εργαστεί προς µία
κατεύθυνση. Αυτή η κατεύθυνση είναι η επαναφορά της τραπεζικής πίστης, να πάψουν, δηλαδή, οι τράπεζες να είναι επιφυλακτικές και να χρηµατοδοτήσουν τις επιχειρήσεις, τους επαγγελµατίες, αλλά και τα νοικοκυριά.
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Αγαπητοί συνάδελφοι, θεωρώ ότι είναι ξεκάθαρο. Μόνο εάν
δούµε να ανακάµπτει το τραπεζικό σύστηµα θα έχουµε φτάσει
σε σηµείο ανάκαµψης για τη χώρα, σε σηµείο ανάκαµψης για την
οικονοµία. Εµείς καταθέσαµε προτάσεις ως Κίνηµα Αλλαγής ΠΑΣΟΚ. Σας προτείνουµε να τις υιοθετήσετε. Αξιολογήστε τις
και υιοθετήστε τις. Εµείς είµαστε εδώ για να προτείνουµε, µε
έναν γόνιµο και εποικοδοµητικό λόγο, το σωστό. Αυτό πράξαµε
και µε τον εισηγητή µας και µε τον Κοινοβουλευτικό µας Εκπρόσωπο.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Κωνσταντόπουλε.
Τον λόγο έχει τώρα ο Υφυπουργός Οικονοµικών, ο κ. Γεώργιος
Ζαββός. Αµέσως µετά τον λόγο θα δώσω στον κ. Κώστα Μαραβέγια από τη Νέα Δηµοκρατία.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΒΒΟΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, µε το νοµοσχέδιο που φέρνει σήµερα η Κυβέρνηση στη Βουλή προς ψήφιση, προτείνει την προσαρµογή δύο κοινοτικών oδηγιών βάσει των οποίων θα υπάρξει
ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών: Αφ’ ενός
µεν της οδηγίας εκείνης -της λεγόµενης πέµπτης οδηγίας- περί
κεφαλαιακής επάρκειας και της οδηγίας εκείνης η οποία αφορά
τη δηµιουργία ικανού «µαξιλαριού» κεφαλαίων σε περίπτωση που
µία τράπεζα πάει σε εξυγίανση.
Οι δύο αυτές οδηγίες είναι εξαιρετικά τεχνικού περιεχοµένου.
Ωστόσο πρόκειται για ουσιαστικά βήµατα ενίσχυσης της σταθερότητας, θα έλεγα, ολόκληρου του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο καλούµαστε να
προσαρµοστούµε και εµείς.
Διαπιστώθηκε, νοµίζω, κατά τη διάρκεια της ακρόασης των φορέων, αλλά και σε όλες τις εκτενείς συζητήσεις τις οποίες είχαµε
στην Ειδική Επιτροπή Οικονοµικών Θεµάτων, ότι υπάρχει µία
σύγκλιση γύρω από τη χρησιµότητα αυτής της οδηγίας.
Θα προσπαθήσω να συζητήσουµε πολύ σύντοµα µερικές επισηµάνσεις αυτής καθαυτής της οδηγίας και, δεύτερον, να απαντήσω σε ορισµένες παρατηρήσεις τις οποίες έθεσαν οι εκπρόσωποι των κοµµάτων.
Αυτό που διαπιστώνουµε είναι ότι το κοινοτικό, το ενωσιακό
κεκτηµένο για τις τράπεζες είναι αρκετά βελτιωµένο τον τελευταίο καιρό. Σε αυτό οφείλεται εξάλλου και η κατάσταση, ότι αυτή
τη φορά το τραπεζικό σύστηµα δεν αποτέλεσε µέρος του προβλήµατος, αλλά µάλλον λύση του προβλήµατος, το οποίο βοηθάει προς την έξοδο από την κρίση.
Η µεταρρύθµιση, την οποία έχει αναλάβει η ελληνική κυβέρνηση και επιτελεί τους τελευταίους δέκα µήνες µε ταχύτατους
ρυθµούς όπως βλέπετε, αποσκοπεί ακριβώς στην ενίσχυση, στη
θωράκιση του τραπεζικού συστήµατος, για να δώσει τη δυνατότητα στο σύστηµα αυτό να επαναλειτουργήσει ως ο κανονικός
φορέας, ο ιµάντας µετάδοσης της ρευστότητας στην πραγµατική οικονοµία. Είναι ακριβώς αυτό που προσπαθούν να επιτελέσουν -και επιτελούν- υλοποιηµένες µεταρρυθµίσεις, όπως ο
«ΗΡΑΚΛΗΣ», αλλά και µια σειρά άλλων τις οποίες έχουµε ψηφίσει
και έχουµε συζητήσει εδώ.
Και θα ήθελα να πω ότι το θέµα της µείωσης των κόκκινων δανείων µέσα στους ελάχιστους σύντοµους χρόνους τους οποίους
επιτύχαµε, µε απτά αποτελέσµατα πραγµατικής µείωσης 32 δισεκατοµµυρίων ευρώ την πρώτη περίοδο της εφαρµογής του
«ΗΡΑΚΛΗ», αποτελεί ήδη ένα σηµαντικό επίτευγµα. Γι’ αυτό ακριβώς η Κυβέρνηση έλαβε και την έγκριση της παράτασης του
«ΗΡΑΚΛΗ» για άλλους δεκαοκτώ µήνες, ώστε µέσα σε αυτό το
διάστηµα να επιτελεστεί η µείωσή τους σε επίπεδα ήδη από
αυτήν τη χρόνια µονοψήφια και σίγουρα την επόµενη χρονιά,
φτάνοντας ακριβώς τους όρους τους οποίους έχουν επιτύχει και
τα άλλα ευρωπαϊκά κράτη.
Είναι ακριβώς αυτός ο λόγος για τον οποίο, κύριε Κατρίνη,
έχουµε τις απανωτές αναβαθµίσεις των ελληνικών τραπεζών
έπειτα από πολλά χρόνια, γιατί όλοι σε παγκόσµιο επίπεδο και
κυρίως οι επενδυτές που δίνουν τα λεφτά τους, την ψήφο τους
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συνεχώς, αναγνωρίζουν τις απτές, τις σηµαντικές αλλαγές και
προόδους τις οποίες έχει κάνει αυτή η Κυβέρνηση.
Επίσης, αντιλαµβάνοµαι βέβαια ότι µερικοί ακόµα αµφισβητούν τη ρευστότητα που υπάρχει στο τραπεζικό σύστηµα, η κ.
Ελευθεριάδου του ΣΥΡΙΖΑ και ενδεχοµένως άλλοι. Ναι, έχουµε
τη µεγαλύτερη ρευστότητα η οποία υπήρξε ποτέ στο τραπεζικό
σύστηµα, πάνω από 20 δισεκατοµµύρια, 10 δισεκατοµµύρια τα
νοικοκυριά, 10 δισεκατοµµύρια και παραπάνω οι επιχειρήσεις και
οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Ποιος είναι λόγος; Ο Έλληνας πολίτης καταλαβαίνει ότι υπάρχει σιγουριά στο τραπεζικό σύστηµα.
Γι’ αυτό και φέρνει εκεί τις καταθέσεις του.
Έγιναν διάφορες ασύµµετρες νύξεις, ιδιαίτερα από το Κίνηµα
Αλλαγής, τον κ. Κεγκέρογλου και άλλους, ότι καθυστερήσαµε
δήθεν αυτό το νοµοσχέδιο για κάποιους περίεργους λόγους,
µπας και θέλαµε να δηµιουργήσουµε έπειτα κάποια προηγούµενα ώστε να περάσει από την πίσω πόρτα η αύξηση µετοχικού
κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς και διάφορα άλλα. Αντιλαµβάνεστε ότι όλα αυτά είναι αποκυήµατα φαντασίας και προφανώς προσιδιάζουν σε όλη την περιοχή εκείνη των γνωστών συνοµωσιολογιών.
Η πέµπτη οδηγία η οποία εφαρµόζεται µε αυτό το νοµοσχέδιο
έχει και µερικές σηµαντικές τροποποιήσεις, όπως αυτές που
αφορούν τη διαδικασία έγκρισης και άµεσες εποπτικές εξουσίες
επί ορισµένων εταιρειών συµµετοχών. Ειδικά προβλέπει για οµίλους τρίτων χωρών σύσταση και άµεση ενδιάµεσης µητρικής
εταιρείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και κυρίως υποχρέωση των υποκαταστηµάτων πιστωτικών ιδρυµάτων τρίτων χωρών
για αυξηµένη υποβολή στοιχείων και εκθέσεων. Επίσης, διατηρείται ο προβλεπόµενος διαχωρισµός αρµοδιοτήτων µεταξύ της
Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Όσο δε για τη δεύτερη οδηγία την οποία υιοθετούµε, την
οποία προσαρµόζουµε στην ελληνική νοµοθεσία, αφορά όπως
είπαµε τη δυνατότητα να διασφαλιστεί ότι οι οντότητες και τα
ιδρύµατα που είναι εγκατεστηµένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτουν επαρκή ικανότητα απορρόφησης ζηµιών για την ανακεφαλαιοποίησή τους, ακριβώς για να µην επαναληφθεί αυτό που
είχε γίνει στην κρίση του 2008 και του 2009, όταν πλήρωσε ο Ευρωπαίος φορολογούµενος τις κρίσεις του τραπεζικού συστήµατος.
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τώρα να απαντήσω συνοπτικά στις
παρατηρήσεις τις οποίες έκαναν οι διάφοροι οµιλητές. Θα ήθελα
να πω ότι δεν µπαίνω και πάλι σε ενδελεχή ανάλυση γιατί ιδιαίτερα ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας ο κ. Υψηλάντης, έχει
εκθέσει τις περισσότερες πλευρές αυτού του νοµοσχεδίου.
Η Αξιωµατική Αντιπολίτευση µε την κ. Ελευθεριάδου µάς είπε
λίγο - πολύ ότι είµαστε έτοιµοι ως Κυβέρνηση να δώσουµε το τελειωτικό χτύπηµα στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις και να τις εκκαθαρίσουµε. Θα ήθελα να πω ότι προφανώς αυτό δεν ανταποκρίνεται σε καµία πραγµατικότητα. Δεν θέλω και πάλι να αναλύσω τη λίστα -την έχουµε πει εδώ- όλων των ενεργειών που έχει
κάνει σε όλη αυτή τη διάρκεια η Κυβέρνηση για να δηµιουργήσει
το αναγκαίο ανάχωµα, βοηθώντας µικροµεσαίες επιχειρήσεις και
νοικοκυριά να αντισταθούν στην κρίση, δηλαδή ακριβώς να µπορέσουµε να στηρίξουµε όλες τις βιώσιµες οικονοµικές µονάδες
της χώρας για να βγούµε από την κρίση. Και όταν κάνουµε διάκριση µεταξύ βιώσιµων οικονοµικών µονάδων και µπαταχτσήδων
νοµίζουµε ότι ένας διαχωρισµός που επιβάλλεται, γιατί ο βιώσιµος πρέπει να υποστηριχθεί -και υποστηρίζεται συνεχώς και θα
υποστηριχθεί και στις επόµενες φάσεις-, αλλά ο µπαταχτσής,
εκείνος δηλαδή που συστηµατικά για δεκαετίες αγνόησε τις υποχρεώσεις του και στέρησε τους πόρους από την πραγµατική οικονοµία και από τους άλλους ευσυνείδητους πολίτες και επιχειρήσεις δεν µπορεί να επιβραβευθεί. Είναι ένας στοιχειώδης διαχωρισµός τον οποίο νοµίζουµε ότι τουλάχιστον η Αξιωµατική Αντιπολίτευση πρέπει να καταλάβει να αντιληφθεί πλήρως.
Τα ποσά τα οποία έχουν δοθεί, από το ΤΕΠΙΧ, 7,5 δισεκατοµµύρια ευρώ σε τριάντα δύο χιλιάδες επιχειρήσεις, από την Αναπτυξιακή Τράπεζα, από το Ταµείο Εγγυοδοσίας µόνο το 2020 4,6
δισεκατοµµύρια σε πάνω από πεντακόσιες µεγάλες επιχειρήσεις,
κοντά στις εννιάµισι χιλιάδες -και παραπάνω- µικροµεσαίες επιχειρήσεις, 2 δισεκατοµµύρια ευρώ σε περίπου δεκαοκτώ χιλιά-
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δες µικροµεσαίες επιχειρήσεις, είναι τα πρώτα δείγµατα αυτής
της τεράστιας βοήθειας που δίνουµε. Θα ήθελα να πω ότι σε
αυτό προσθέτουµε και τη νοµοθετική, αν θέλετε, παρέµβαση που
κάναµε για το θέµα των µικροµεσαίων επιχειρήσεων τις οποίες
θα στηρίξουµε και ιδιαίτερα όσες δεν έχουν πρόσβαση στο τραπεζικό σύστηµα µε το πλαίσιο που έχουµε δηµιουργήσει, κύριε
Κατρίνη, για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις το οποίο ψηφίσαµε
όλοι, το οποίο εφαρµόζει η Τράπεζα της Ελλάδος, στο οποίο
αναµένουµε να έρθουν αιτήσεις και στο οποίο η Κυβέρνηση ετοιµάζει σε αυτήν την περίοδο και νέα προγράµµατα για να στηρίξει
ακριβώς αυτούς που πρέπει. Αντιλαµβάνεστε όµως κάτι πολύ
απλό: Σε µία περίοδο οξύτατης κρίσης δεν µπορεί να υπάρξει
άµεσα ζήτηση. Ετοιµάζουµε το σχήµα για να είναι έτοιµο και να
δώσουµε και όλα εκείνα τα κίνητρα που χρειάζονται για να µπορέσει να κινηθεί αµέσως µετά, την επόµενη µέρα µετά την κρίση.
Ωστόσο το θέµα των βιώσιµων επιχειρήσεων έχει νοµίζω µία
σηµαντική διάσταση γιατί ακριβώς τις βιώσιµες επιχειρήσεις θέλουµε να στηρίξουµε και θα κάνουµε τα πάντα ειδικά µε το Ταµείο Ανάκαµψης. Και θέλω να πω ότι ο κυριολεκτικά σηµαντικός
στόχος που έχει η Κυβέρνηση αφορά την αλλαγή του οικονοµικού µοντέλου και θα µιλούσα για έναν ζωτικό µετασχηµατισµό
που χρειάζεται η παραγωγική βάση, δηλαδή οι πολύ µικρές και
µικροµεσαίες επιχειρήσεις, ώστε να πάρουν εκείνο το αναγκαίο
βέλτιστο µέγεθος για να µπορέσουν να ενισχύσουν και την παραγωγικότητά τους, αλλά και την εξωστρέφειά τους, δηλαδή τη
δυνατότητα να µπορέσουν να αυξήσουν τις εξαγωγές τους. Θα
ήθελα να πω ότι χρειαζόµαστε µια σειρά σηµαντικών πραγµάτων:
πρώτον, επιχειρήσεις µε σηµαντικό µέγεθος, δεύτερον, µετάβαση στην πράσινη οικονοµία η οποία πλέον γίνεται εφικτή, γίνεται δυνατή µέσω των ενωσιακών πόρων, κυρίως όµως -και εδώ
συµφωνούµε όλοι- χρειαζόµαστε ένα νέο τραπεζικό σύστηµα το
οποίο θα υπηρετήσει ένα νέο οικονοµικό µοντέλο, µία νέα οικονοµία. Εδώ έχει µια τεράστια ευκαιρία η χώρα, γιατί είναι ευκαιρία να κλείσει η ψαλίδα αυτή που έχει δηµιουργηθεί, έχει διευρυνθεί µετά δύο απανωτές κρίσεις.
Πρέπει κυρίως να κατορθώσουµε αυτό το στοίχηµα, ώστε να
έχουµε τη δυνατότητα να φέρουµε πίσω όλους εκείνους τους
νέους οι οποίοι έφυγαν τα τελευταία χρόνια. Συµφωνούµε ότι
χρειάζεται συζήτηση, αλλά χρειάζεται η συζήτηση αυτή να γίνει
βάσει όρων σοβαρότητας. Διότι η υπόθεση της επιτυχίας του Ταµείου Ανάκαµψης είναι υπόθεση εθνικής επιβίωσης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Εδώ θα ήθελα να πω ότι η Κυβέρνηση, όπως ξέρετε, έχει υποβάλει ένα από τα πιο επιτυχηµένα προγράµµατα. Έχουµε κοστολογήσει κάθε πρόγραµµα. Υπάρχουν σαφείς ηµεροµηνίες παράδοσης.
Δεν µπορώ να µπω στις παρατηρήσεις, κύριε Πρόεδρε, γιατί
βλέπω ότι περνάει ο χρόνος όλων των Βουλευτών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ολοκληρώστε,
παρακαλώ, κύριε Υφυπουργέ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΒΒΟΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Όµως προσπάθησα να καλύψω τα σηµαντικά που έκανε η Κυβέρνηση και
να πω επιπλέον και τις δυνατότητες οι οποίες ανοίγονται.
Ωστόσο, είχα και τις παρατηρήσεις προφανώς και του κ. Βιλιάρδου και όλων, αλλά αντιλαµβάνεστε ότι εδώ -λέω και πάλιυπάρχει διάθεση δηµιουργίας ενός τραπεζικού συστήµατος το
οποίο κυριολεκτικά θα δηµιουργήσει και θα διευρύνει την πιστωτική επέκταση του τραπεζικού συστήµατος.
Κύριε Πρόεδρε, ο εκπρόσωπος του ΜέΡΑ25, ο κ. Λογιάδης,
είπε ότι, προφανώς, έχουµε τραπεζική ένωση, αλλά δεν έχουµε
πολιτική ένωση. Συµφωνώ σε όλα αυτά. Θα έλεγα ότι χρειαζόµαστε επειγόντως την ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής τραπεζικής
ένωσης, γιατί -και αυτό είναι κάτι που αρχίζουν να αντιλαµβάνονται πλήρως οι Βόρειοι Ευρωπαίοι εταίροι- χωρίς τραπεζική ένωση
δεν µπορεί να υπάρξει ποτέ το ευρώ σε παγκόσµιο επίπεδο ως
νόµισµα διαµετρήµατος και αυτό είναι ζωτικής σηµασίας για την
επιβίωση της Ευρώπης και της ευρωπαϊκής οικονοµίας.
Ωστόσο, ο κ. Λογιάδης µας είπε και κάτι ενδιαφέρον, κάνοντας
αναφορά στον Μάνο Χατζηδάκι, που είπε: «Όταν συνηθίζεις το
πρόσωπο του τέρατος, αρχίζεις να του µοιάζεις». Έτσι είπε ο
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Μάνος Χατζιδάκις, αλλά είχε και άλλες ευφυείς παρατηρήσεις.
Είχε πει ότι οι µεγαλύτεροι εχθροί της πολιτικής και του πολιτισµού είναι ο λαϊκισµός και ο ελιτισµός.
Θα ήθελα απλώς να παρατηρήσω ότι είναι σε σπάνιες περιπτώσεις που κάποιο κόµµα µπορεί να συγκεντρώνει και αυτά τα
δύο, ως κόµµα ενδεχοµένως και ως ηγεσία.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ο κ. Κατρίνης έχει
ζητήσει για ένα λεπτό τον λόγο.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, εµείς δεν εκπλαγήκαµε, όταν πανηγυρίζατε
και σε αυτήν την Αίθουσα για τη µείωση των κόκκινων δανείων
των τραπεζών. Όµως θα µας επιτρέψετε να πανηγυρίσουµε,
όταν διαπιστώσουµε ότι θα µειωθούν τα κόκκινα δάνεια των πολιτών και όχι των τραπεζών και αυτή είναι η διαφορά µας.
Το δεύτερο είναι για τις µικροχρηµατοδοτήσεις. Σε µια συγκυρία όπου και εσείς αποδέχεστε ότι οι κάνουλες των τραπεζών
είναι πολύ σφιχτές για τις ατοµικές και πολύ µικρές επιχειρήσεις,
όπου αυτές οι επιχειρήσεις ακριβώς επειδή είναι εκτός ρευστότητας και λόγω των µέτρων έχουν πρόβληµα να επιβιώσουν, άρα
είναι µονόδροµος οι µικροχρηµατοδοτήσεις -γι’ αυτό και το ψηφίσαµε, για να υπάρχει τώρα που παλεύουν να επιβιώσουν οι επιχειρήσεις ένα κανάλι χρηµατοδότησης- δεν µπορεί να λέµε έναν
χρόνο µετά: «Τι να κάνουµε, ήρθε η πανδηµία και δεν θα έχουµε
ούτε ιδρύµατα που θα δίνουν χρηµατοδοτήσεις ούτε επιχειρήσεις που θα µπορέσουν µέσω αυτού να επιβιώσουν».
Νοµίζω ότι θα έπρεπε η Κυβέρνηση πολύ πιο µεθοδικά, στοχευµένα και µεθοδικά, να επιδιώξει και να παροτρύνει, όπως λέει
το θεσµικό πλαίσιο, ακριβώς για να δώσει αυτή τη σανίδα σωτηρίας στις επιχειρήσεις, που εκτός ρευστότητας, είναι σίγουρο ότι
σύντοµα θα κλείσουν.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ πολύ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΒΒΟΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο για ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ, έχετε και εσείς τον λόγο για ένα λεπτό, για διευκρινίσεις.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΒΒΟΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Απλώς για
διευκρινίσεις, θα ήθελα να πω στον κ. Κατρίνη ότι στην πρώτη
χρονιά του «ΗΡΑΚΛΗ» µειώθηκαν τα δάνεια κατά 32 δισεκατοµµύρια ευρώ, χωρίς να επιβαρυνθεί σε τίποτα ο Έλληνας φορολογούµενος. Ήδη καθάρισαν οι ισολογισµοί των τραπεζών σε
αυτόν τον βαθµό, που σηµαίνει ότι έχουν πια τη δυνατότητα να
χρηµατοδοτήσουν ήδη µικροµεσαίες επιχειρήσεις και νοικοκυριά.
Στη δεύτερη χρονιά πάµε για άλλα 32 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Θα έχουµε σχεδόν 65 δισεκατοµµύρια ευρώ µείωση, κάτι που δέχονται όλες οι εκθέσεις παντού στον κόσµο. Αυτή και µόνο είναι
τεράστια επιτυχία, που λύνει τα χέρια και του τραπεζικού συστήµατος και δηµιουργεί τεράστια ρευστότητα στην οικονοµία µας.
Όσο για το θέµα των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, ξέρετε ότι
έχουµε κάνει ένα από τα αρτιότερα αυτή τη στιγµή νοµοθετικά
πλαίσια που υπάρχουν. Ισχύει, όµως, το ότι σε αυτή τη φάση
υπάρχει δυστοκία. Σας είπα, όµως και πάλι ότι η Κυβέρνηση, περιµένοντας και να ολοκληρώσει η Τράπεζα της Ελλάδος, αν έχει
κάτι ακόµα, θα δηµιουργήσει και νέα προγράµµατα τα οποία θα
δίνουν εγγυήσεις σε αυτούς που πρέπει να υποβάλουν αιτήσεις
στον βαθµό που θέλουν -γιατί δεν µπορεί να τους πάρει κανένας
από το χέρι- να µπορέσουν να δώσουν και να επεκταθεί αυτός ο
νέος, αν θέλετε, θεσµός στη χώρα, ο οποίος κυρίως αποβλέπει
στην ενίσχυση των νέων οι οποίοι θέλουν να αρχίσουν µια εργασία. Είναι κάτι που νοµίζω ότι θα πετύχουµε.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ, κύριε
Υπουργέ.
Κύριε Μαραβέγια, έχετε τον λόγο. Μετά τον κ. Μαραβέγια, τον
λόγο θα πάρει η κ. Ραλλία Χρηστίδου από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
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Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έρχεται σήµερα ακόµα µια νοµοθετική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης που οδηγεί τη χώρα
στον δρόµο της κανονικότητας. Αυτό το νοµοσχέδιο και συγκεκριµένα, οι τροπολογίες που κατέθεσε το Υπουργείο Οικονοµικών περιέχουν πλήθος µέτρων για την ελάφρυνση εκατοµµυρίων
Ελλήνων, µειώσεις στις προκαταβολές φόρου, απαλλαγές από
την ειδική εισφορά αλληλεγγύης, επέκταση της επιδότησης δανείων, µηδενικά ενοίκια για επαγγελµατική στέγη και πολλά άλλα.
Είναι µια συνέχεια µέτρων για την ενίσχυση της οικονοµίας και
της κοινωνίας, τα οποία λαµβάνει η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας από την αρχή της θητείας της. Ο στόχος του Πρωθυπουργού είναι διττός: Από τη µια, να βγει η χώρα από τη διπλή
υγειονοµική και οικονοµική κρίση το συντοµότερο δυνατό και να
αποκατασταθεί πλήρως η κανονικότητα. Αυτή η κανονικότητα
προσεγγίζεται ακόµη περισσότερο από αύριο, µε την ανακοινωθείσα απελευθέρωση των διαπεριφερειακών µετακινήσεων, την
παράταση των βραδινών εξόδων µέχρι τις δωδεκάµισι τα µεσάνυχτα, την κατάργηση των SMS για κάθε χρήση και το άνοιγµα
του εµπορίου µε το τέλος του click away και του click in shop.
Το Σάββατο ξεκινά και η νέα τουριστική περίοδος, µε προφανείς θετικές προοπτικές για τα ξενοδοχεία, την εστίαση και τις
µεταφορές. Και όµως, την ώρα που γίνονται όλα αυτά και κάθε
Έλληνας έχει πλέον την ευκαιρία να ξαναπάρει ένα µέρος της
ζωής στα χέρια του, κάποιοι σε αυτήν την Αίθουσα δηλώνουν δηµόσια ότι προτιµούν τη συνέχιση της κρίσης, γιατί µόνο αυτό
τους ωφελεί πολιτικά. Στεναχωριούνται για την επάνοδο της πατρίδας µας στην κανονικότητα, απογοητεύονται από την πρόοδο
της χώρας, γιατί νιώθουν ότι µπαίνουν µόνιµα πλέον στο περιθώριο.
Και θυµίζω τη δηµόσια αρνητική θέση του Ευρωβουλευτή του
ΣΥΡΙΖΑ κ. Κόκκαλη για το άνοιγµα του τουρισµού, ο οποίος πριν
λίγες µέρες παρουσίασε την Ελλάδα ως µια χώρα επικίνδυνη για
την υγεία των επισκεπτών της. Αν αυτό δεν είναι διεθνής δυσφήµιση της πατρίδας µας, δεν µπορώ τότε καν να φανταστώ τι είναι.
Έρχοµαι και στη συνάδελφο, την κ. Αχτσιόγλου, που, µιλώντας
πρόσφατα σε διαδικτυακή συνάντηση στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ,
τους είπε ξεκάθαρα να µη ποντάρουν στην κανονικότητα, για να
κάνουν κοµµατική δουλειά.
Η κανονικότητα, λοιπόν, δεν είναι πολιτική ευκαιρία για τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό µας είπατε. «Μεγάλη αναταραχή, θαυµάσια κατάσταση», το έλεγε και ο Μάο Τσετούνγκ. Εκεί, λοιπόν, ποντάρει ο
ΣΥΡΙΖΑ, όχι στη λύση των προβληµάτων, την οικονοµική ανάκαµψη και την αποκατάσταση της δηµόσιας υγείας, αλλά στη διαιώνιση των κρίσεων, στην οικονοµική δυσπραγία και τον αποκλεισµό εκατοµµυρίων Ελλήνων από την οµαλή κοινωνική ζωή.
Είναι ξεκάθαρο, λοιπόν, πλέον γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αναγνώρισε
ποτέ την αξία κανενός από τα µέτρα που είχαν ληφθεί, γιατί βλέπει κάθε εποικοδοµητική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης Μητσοτάκη ως µια ακόµα κίνηση που θέτει τον κ. Τσίπρα οριστικά στο
περιθώριο.
Ας επιστρέψω, όµως, στο νοµοσχέδιο. Θα ήθελα να επισηµάνω
τη σηµασία που έχει για τη διασφάλιση της επαρκούς ικανότητας
απορρόφησης ζηµιών και ανακεφαλαίωσης των τραπεζικών ιδρυµάτων.
Στόχος του νοµοσχεδίου είναι η εξασφάλιση της οικονοµικής
τους αυτοτέλειας, έτσι ώστε σε περιπτώσεις κρίσεων να µην τίθεται σε κίνδυνο η χρηµατοπιστωτική σταθερότητα, αλλά ούτε
και οι δηµόσιοι πόροι. Αυτό σηµαίνει πως τα ίδια τα πιστωτικά
ιδρύµατα θα πρέπει να είναι σε θέση να συνεχίζουν αυτοτελώς
τη λειτουργία τους αµέσως µετά από µία ενδεχόµενη εξυγίανση.
Παρ’ όλο που οι µεταρρυθµίσεις οι οποίες έχουν ήδη γίνει στο
πλαίσιο της προληπτικής εποπτείας κατέστησαν το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα σαφώς πιο ανθεκτικό έναντι µελλοντικών κρίσεων, είναι ανάγκη να αντιµετωπίσουµε πλήρως όλα τα προβλήµατα που έχουµε µέχρι τώρα διαπιστώσει. Αυτό κάνει το σηµερινό νοµοσχέδιο µέσα από την ενσωµάτωση των δύο ευρωπαϊκών οδηγιών ώστε να εξασφαλίσουµε την αποτελεσµατική
εφαρµογή του σχετικού κοινοτικού πλαισίου µε τους πλέον σύγχρονους όρους.
Έτσι η εφαρµογή στην Ελλάδα των αναθεωρηµένων κανόνων
λειτουργίας και εποπτείας των τραπεζών αποσκοπεί σε µία πε-
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ραιτέρω θωράκιση του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος απέναντι
σε αναδυόµενους κινδύνους και άρα στην απρόσκοπτη στήριξη
της πραγµατικής κοινωνίας, όπως είπε προηγουµένως και ο κύριος Υπουργός. Μόνο µε αυτόν τον τρόπο τα τραπεζικά ιδρύµατα
θα γίνουν πραγµατικός µοχλός αυτοδύναµης ανάπτυξης για τη
χώρα µας.
Αυτή, άλλωστε, είναι και η γενικότερη στρατηγική της Κυβέρνησης Μητσοτάκη. Αυτή υπηρετούν και τα 77 δισεκατοµµύρια
ευρώ που εξασφαλίσαµε από το Ταµείο Ανάκαµψης, το νέο
ΕΣΠΑ και άλλα χρηµατοδοτικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτοδύναµη ανάπτυξη χωρίς δηµόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις δεν µπορεί να υπάρξει.
Θα µπορούσα να προσθέσω ότι αυτοδύναµη ανάπτυξη δεν
είναι µόνο η κατασκευή νέων υποδοµών και η δηµιουργία παραγωγικών µονάδων. Είναι και ο τριτογενής τοµέας, όπως ο τουρισµός και η εστίαση. Και µάλιστα, για την τελευταία είχαµε και τα
πρόσφατα καλά νέα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία ενέκρινε το ελληνικό πρόγραµµα στήριξης µε 500 εκατοµµύρια
ευρώ, χορήγηση δηλαδή ζεστού χρήµατος, στις επιχειρήσεις της
εστίασης µε τη µορφή κεφαλαίου κίνησης για την απόκτηση των
πρώτων υλών που καταστράφηκαν αµέσως µε την έναρξη του
lockdown και είναι απαραίτητες για την επανεκκίνησή τους.
Είναι ένα ουσιαστικό µέτρο υπέρ της επιχειρηµατικότητας που
έρχεται να συµπληρώσει άλλες άµεσες κρατικές ενισχύσεις τις
οποίες σήµερα ερχόµαστε να ψηφίσουµε, όπως η παράταση για
το µήνα Μάϊο της απαλλαγής των πληρωµένων επιχειρήσεων
από επαγγελµατικά ενοίκια, αλλά και την παράταση της προθεσµίας συµµετοχής τους στη «ΓΕΦΥΡΑ 2» για την αποπληρωµή
των δανειακών τους υποχρεώσεων µε τη συνεισφορά του δηµοσίου.
Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να κλείσω µε δυο λόγια για τη δεύτερη τροπολογία του Υπουργείου Οικονοµικών. Είναι µία µεγάλη
δέσµη ουσιαστικών φοροελαφρύνσεων που αφορά εκατοµµύρια
Ελλήνων. Μειώνεται σε µόνιµη βάση από φέτος στο 55% το ποσοστό προκαταβολής φόρου για επιχειρηµατικές δραστηριότητες των φυσικών προσώπων. Μειώνεται η προκαταβολή φόρου
και για τις επιχειρήσεις από φέτος στο 80% και από την επόµενη
χρονιά στο 70%. Μειώνεται σε µόνιµη βάση στο 22% ο συντελεστής φορολογίας εισοδήµατος των επιχειρήσεων αρχής γενοµένης από το 2021. Και επεκτείνεται η φετινή απαλλαγή από την
εισφορά αλληλεγγύης και το 2022 για όλους τους µισθωτούς του
ιδιωτικού τοµέα. Θα υπάρξουν καινούργιες φοροαπαλλαγές συνολικού ύψους 2,5 δισεκατοµµυρίων ως το 2023. Είναι µια απόδειξη ότι η Νέα Δηµοκρατία τηρεί τις δεσµεύσεις της και
εφαρµόζει µια πολιτική γρήγορης ανάταξης της πραγµατικής οικονοµίας.
Όσο και να δυσαρεστούµε τους συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ,
προτιµούµε να ευχαριστούµε τους πολλούς που θέλουν την κανονικότητα. Εκείνοι που επιµένουν να ποντάρουν στην αποτυχία
της χώρας το µόνο που κάνουν είναι να θέτουν τους εαυτούς
τους όχι απλά εκτός κανονικότητας, αλλά και στο περιθώριο της
πολιτικής.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κι εγώ ευχαριστώ,
κύριε συνάδελφε.
Η κ. Ραλλία Χρηστίδου από τον ΣΥΡΙΖΑ έχει τον λόγο και αµέσως µετά τον λόγο θα πάρει ο κ. Μπάρκας Κωνσταντίνος από
τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΡΑΛΛΙΑ ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε σήµερα ένα νοµοσχέδιο που επί της ουσίας αποτελεί ενσωµάτωση της οδηγίας 878
και της οδηγίας 879 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 20 Μαΐου 2019, καθώς και της οδηγίας 98/26.
Αυτό που επιδιώκεται µετά από µία εξαετή εφαρµογή της προηγούµενης οδηγίας είναι η βελτιωτική παρέµβαση σε σηµεία που
έχουν κριθεί αναγκαία στην υιοθέτηση νέων συµφωνηµένων προτύπων περί κεφαλαιακής επάρκειας και προληπτικής εποπτείας
σε πιστωτικά ιδρύµατα, βάσει των συµφωνιών της Βασιλείας. Με
τον τρόπο αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να θωρακίσει το
τραπεζικό σύστηµα απέναντι σε υφιστάµενους και µελλοντικούς,

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

αν θέλετε, κινδύνους.
Είναι προφανές ότι κανένας δεν θέλει περιπέτειες µε τις τράπεζες. Πληρώσαµε πάρα πολύ ακριβά την έλλειψη σταθερότητας
του 2015 όταν η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ βρέθηκε να εκβιάζεται εξαιτίας αυτής της κατάστασης των τραπεζών, µία κατάσταση στην
οποία είχαν οδηγηθεί εξαιτίας των πολιτικών δικοµµατισµού όλα
τα προηγούµενα χρόνια. Ο ελληνικός λαός πλήρωσε πολύ
ακριβά αυτές τις πολιτικές.
Ερχόµαστε, λοιπόν, σήµερα να βάλουµε κάποιους επιπλέον
κανόνες, να διασφαλίσουµε ότι αυτό δεν θα ξανασυµβεί. Και ως
ΣΥΡΙΖΑ ψηφίζουµε «ναι» επί της αρχής του νοµοσχεδίου επειδή
θέλουµε πράγµατι οι τράπεζες να επιτελέσουν έναν ρόλο που
οφείλει να είναι πρωταρχικός. Θέλουµε τράπεζες υγιείς, που να
διοχετεύουν χρήµατα στην πραγµατική οικονοµία, όχι µόνο στις
µεγάλες επιχειρήσεις, αλλά και στη µικροµεσαία επιχειρηµατικότητα, κάτι το οποίο φυσικά δεν συνέβη κατά τη διάρκεια της πανδηµικής κρίσης, αφού µόνο δεκαπέντε χιλιάδες από τις οκτακόσιες πενήντα χιλιάδες µικροµεσαίες επιχειρήσεις απέκτησαν
πρόσβαση στις τράπεζες, παρ’ όλο που αυτές είχαν πάρει 52 δισεκατοµµύρια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα γι’ αυτόν
ακριβώς τον σκοπό, για να βοηθήσουν δηλαδή την πραγµατική
οικονοµία. Αν σε αυτό δεν αλλάξει η εικόνα, αν δεν υποστηριχθούν οι µικροµεσαίοι που αποτελούν το 95% των επιχειρήσεων
στην Ελλάδα, τότε η έξοδος από την πανδηµία, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, θα οδηγήσει σε ένα ερηµικό τοπίο, µε χιλιάδες λουκέτα και µε εκτόξευση της ανεργίας.
Και το λέµε εκ των προτέρων, υπεύθυνοι και µόνοι υπεύθυνοι
για µία τέτοια εξέλιξη θα είναι αποκλειστικά η Κυβέρνηση της
Νέας Δηµοκρατίας, η Κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη γιατί αυτή
έκανε µία σειρά από πολύ λάθος επιλογές. Οι µηδαµινές επιτρεπτές προκαταβολές σε καµµία περίπτωση δεν µπορούσαν να καλύψουν τις ανάγκες της αγοράς και φυσικά οι ρυθµίσεις και οι
αναστολές που έγιναν από τα τραπεζικά ιδρύµατα δεν αποτελούν λύση. Η λύση θα ήταν η οριστική διαγραφή χρεών των πληττόµενων και ευάλωτων πολιτών και οι µακροχρόνιες ρυθµίσεις,
περίοδος χάριτος. Τα είχε αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ και σας τα είχε
προτείνει και µάλιστα κοστολογηµένα στην παρουσίαση του του
οικονοµικού προγράµµατος.
Και κάποτε επιτέλους πρέπει να ανοίξει και κουβέντα για την
µετά κορωνοϊό εποχή και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς θα είναι
αυτή η εποχή; Θα είµαστε πάλι ένα σύµφωνο σταθερότητας; Κάποια στιγµή πρέπει να προκαλέσετε αυτή την κουβέντα.
Δυστυχώς, το οικονοµικό επιτελείο της Κυβέρνησης επιλέγει
να τα αγνοεί όλα αυτά. Ο Υπουργός προηγουµένως, επειδή έχει
εισπράξει την κοινωνική δυσαρέσκεια και την απόσυρση εµπιστοσύνης, ένιωσε την ανάγκη να κάνει από Βήµατος της Βουλής
απολογισµό των µέτρων που έχει λάβει τα δύο αυτά χρόνια. Μας
ανέφερε σειρά από φορολογικές ρυθµίσεις που στην πλειοψηφία
τους ελάχιστα αφορούν τη µεσαία τάξη και τα χαµηλότερα οικονοµικά στρώµατα. Κυρίως εξυπηρετούν τα πλέον ευνοηµένα οικονοµικά στρώµατα. Για τα έσοδα του κράτους, για τρόπους
µείωσης των εισοδηµατικών ανισοτήτων, ούτε λέξη ο Υπουργός.
Γενικότερα κινείστε σε άλλες λογικές και οι τράπεζες προφανώς σας θεωρούν τόσο δεδοµένους που φτάνουν στο σηµείο να
µην καταδέχονται ούτε να έρθουν στη Βουλή να απαντήσουν
στους εκπροσώπους του ελληνικού λαού στα όσα ζητήµατα θα
τους θέταµε. Ποια άλλη φορά έχει κληθεί η Ελληνική Ένωση
Τραπεζών στο Κοινοβούλιο και δεν έχει εµφανιστεί; Ο Πρόεδρός
της, ο Πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς, αν δεν µπορούσε, γιατί
δεν έστειλε τον Αντιπρόεδρο της Ένωσης; Ποιες ερωτήσεις ήθελαν να αποφύγουν οι εκπρόσωποι της Ένωσης Τραπεζών και δεν
εµφανίστηκαν; Αλήθεια, πώς νιώθει, πώς αισθάνεται η Κυβέρνηση γι’ αυτήν την απαξιωτική στάση;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα νοικοκυριά και οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις χρειάζονται ένα τραπεζικό σύστηµα υγιές,
που θα είναι όµως, στο πλευρό τους, που θα λειτουργεί µε όρους
διαφάνειας, που θα αποβλέπει σε βιώσιµες λογικές που θα ευνοούν όλους και όχι µόνο κάποιους λίγους και οικονοµικά ισχυρούς.
Διάβασα στα Πρακτικά της Επιτροπής τα λόγια του Υφυπουργού Οικονοµικών και πραγµατικά, να το θέσω κοµψά, απόρησα.
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Μίλησε για ρευστότητα τραπεζών η οποία ξεπερνά περίπου τα
20 δισεκατοµµύρια ευρώ αυτήν τη στιγµή και είπε επί λέξει: «Ελπίζουµε ότι αµέσως µέσα στους επόµενους µήνες θα µπει µεγάλο κοµµάτι ρευστότητας στην οικονοµία και έτσι θα µπορέσει
και αυτή να συµβάλει στην ανάκαµψη». Ελπίζουµε.
Κύριοι της Κυβέρνησης, δεν είστε σε αυτές τις θέσεις για να
ελπίζετε. Οι πολίτες έκαναν το λάθος στις τελευταίες εκλογές να
σας εµπιστευθούν, για να χαράξετε και να υλοποιήσετε πολιτικές
που θα τους ανακουφίσουν από τη µακροχρόνια οικονοµική
κρίση, την οποία βέβαια εσείς και µόνον εσείς είχατε δηµιουργήσει όλα τα προηγούµενα χρόνια. Περιµένουν από εσάς σχέδια
και πράξεις ώστε τα τραπεζικά στελέχη να µην επιδοτούν τους
επαγγελµατίες, µπαταχτσήδες και τους συνήθεις κρατικοδίαιτους ηµέτερους, δήθεν επιχειρηµατίες. Ένα τραπεζικό σύστηµα
αρωγό στις προσπάθειες όσων πραγµατικά είναι φορείς της ανάπτυξης σε αυτήν εδώ τη χώρα. Και εσείς τους λέτε ότι ελπίζετε
ότι η ρευστότητα θα έλθει και εν τω µεταξύ έχετε ψηφίσει την
ασυλία µεγάλων τραπεζικών στελεχών, επιτρέπετε από τον Σεπτέµβριο τις κατασχέσεις πρώτης κατοικίας, ξεπουλάτε τη δηµόσια συµµετοχή στην Πειραιώς, αφήνετε ανεξέλεγκτες τις
τράπεζες να κλείνουν υποκαταστήµατα και να σπρώχνουν το
προσωπικό σε εθελούσια έξοδο, µια τακτική που σε βάθος χρόνου θα επιβαρύνει τα δηµόσια ταµεία. Το χειρότερο είναι ότι δεν
βάζετε κανένα πλαίσιο κανόνων, ώστε να ενισχυθούν οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις και οι ευάλωτοι πολίτες. Υπολογίζετε ότι στη
διάρκεια της πανδηµίας έχουν δηµιουργηθεί περίπου 10 δισεκατοµµύρια χρέη στις τράπεζες. Είναι χρέη τα οποία θα πρέπει τουλάχιστον να διαγραφούν για τους ευάλωτους και πληγέντες
οφειλέτες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, µε το εξής. Κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, πρέπει να δράσετε µε σχέδιο και όχι µε ελπίδα ούτε
µε την αφελή θεωρία ότι η αγορά θα ρυθµιστεί από µόνη της.
Δεν θα ρυθµιστεί από µόνη της η αγορά, όπως δεν έχει ρυθµιστεί
ποτέ και πουθενά. Αυτό που κάνει η αγορά ανά πάσα στιγµή είναι
αυτό που κάνει η οικονοµία, να παλινδροµεί κάθε φορά άλλοτε
περισσότερο προς το όφελος των πολλών και άλλοτε, όπως συµβαίνει τώρα, προς το όφελος των πολύ λίγων. Είναι µια ζυγαριά.
Όλο και περισσότεροι, όµως, καταλαβαίνουν τι λογαριασµό
έχετε ετοιµάσει για τους Έλληνες πολίτες και πλησιάζει η ώρα
που θα σκεφτούν και θα ξαναθυµηθούν ότι µόνο η κυβέρνηση
του Αλέξη Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ µπορεί να δώσει λύσεις στα
πραγµατικά τους προβλήµατα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΒΒΟΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον λόγο για ένα λεπτό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Υπουργέ,
µαζέψτε τα όλα και δίνετε µια απάντηση στο τέλος.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΒΒΟΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Μόνο για
ένα λεπτό. Επειδή είναι σηµαντικό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Μόνο για ένα
λεπτό, αλλά δεν γίνεται να απαντάτε σε κάθε Βουλευτή.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΒΒΟΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Όταν αναφέρθηκα στο ότι ελπίζουµε στην ρευστότητα των καταθέσεων που είναι η µεγαλύτερη που υπήρξε ποτέ σε αυτήν τη χώρα,
λόγω της εµπιστοσύνης που έχει ο λαός στην Κυβέρνηση της
Νέας Δηµοκρατίας και δεν θυµίζει εκείνες τις τραγικές ώρες του
2015-, εννοούσα ότι ελπίζουµε πως οι ιδιωτικές καταθέσεις, οι
καταθέσεις δηλαδή των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων θα
πέσουν στην πραγµατική οικονοµία. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος.
Μήπως έχετε σκεφτεί κάτι περίεργο, όπως τότε, µε εκείνες τις
βόλτες που ήθελαν κάποιοι να κάνουν, να περάσουν και να σκεφτούν κάποιες άλλες διαδικασίες; Δεν υπάρχει άλλος τρόπος,
παρά ο πολίτης να διαθέσει ακριβώς αν θέλει να αγοράσει, να
κινήσει την κατανάλωση. Δεν µπορεί να τον υποχρεώσει κανένας.
Αυτό είναι το ελπίζουµε.
Όσο για το τι κάνει η Κυβέρνηση, αντιλαµβάνεστε ότι έχει δώσει δισεκατοµµύρια αυτόν τον καιρό, και δεν µπαίνω πάλι σε ανάλυση, για να βοηθήσει µικροµεσαίες επιχειρήσεις και νοικοκυριά.
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Γι’ αυτό έχουµε αυτά τα εξαιρετικά αποτελέσµατα. Γι’ αυτό ακριβώς έχετε σήµερα τις αναθεωρηµένες προβλέψεις τις οποίες
δίνει η Κοµισιόν, γι’ αυτό έχουν γίνει οι απανωτές αυξήσεις και
οι αναγνωρίσεις από όλους τους διεθνείς, αν θέλετε, οργανισµούς. Μην παρεξηγείτε τις λέξεις. Ελπίζω …
ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, αυτό είναι προσβλητικό!
ΡΑΛΛΙΑ ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο επί
προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Βλέπετε ότι δεν
µπορεί να συνεχιστεί αυτό. Δεν θα σταµατήσει ο διάλογος. Θα
χρειαστεί να απαντήσει. Κάνατε µια παρατήρηση, σωστή κατά
την άποψή σας. Ο Υπουργός έδωσε µια διευκρίνιση.
ΡΑΛΛΙΑ ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ορίστε, για ένα
λεπτό.
Κύριε Υπουργέ, δεν το λέω µόνο για σας, θα πρέπει οι παρατηρήσεις να µαζεύονται και στο τέλος να απαντώνται. Όχι χωριστά στον κάθε Βουλευτή.
ΡΑΛΛΙΑ ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, ζήτησα να µιλήσω επί
προσωπικού.
Γνωρίζω πάρα πολύ καλά βάσει του Συντάγµατος ότι εµείς που
εκτιθέµεθα για τις πολιτικές µας απόψεις, πρέπει να επιδεικνύουµε την απαραίτητη ανοχή σε κάθε είδους κριτική.
Προφανώς, λοιπόν, ο κύριος Υπουργός, επειδή είναι πανικοβληµένος από τη γενική κατάσταση της Κυβέρνησης και την γενική της κατάρρευση και προφανώς αντιλαµβάνεται και τις
δηµοσκοπήσεις που πλέον δεν είναι έτσι όπως ήταν…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Μα, αυτό δεν είναι
προσωπικό.
ΡΑΛΛΙΑ ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, αναφέρθηκε σε µένα.
Μάλιστα είπε και «κυρία µου».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Το να αναφερθούµε κάπου, όταν δεν ενέχει µοµφή, δεν είναι προσωπικό.
ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ: Δεν ήταν µοµφή αυτό που είπε;
ΡΑΛΛΙΑ ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ: Είµαι Βουλευτής, κύριε Πρόεδρε, και
δεν επιτρέπεται ο Υπουργός να αναφέρεται σε έναν συνάδελφο,
σε µια εκλεγµένη γυναίκα µε το να λέει «κυρία µου». Με συγχωρείτε πάρα πολύ.
Τον συγχωρώ, λοιπόν, τον κύριο Υπουργό. Το χειρότερο όλων
είναι ότι αναφέρεται σε µια εποχή, στο 2015, ξεχνώντας ότι τον
Σεπτέµβριο του 2015 έγιναν εκλογές µε µνηµόνιο, τις οποίες κέρδισε ο ΣΥΡΙΖΑ. Επίσης ξεχνάει ότι το αποτέλεσµα αυτών των
εκλογών ήταν το γεγονός ότι είχε δηµιουργηθεί η «αριστερή παρένθεση» και είχαν αφήσει µια χώρα µε άδεια ταµεία, χωρίς να
έχει εκπληρωθεί ούτε καν η τελευταία δόση, εκταµίευση από τις
προηγούµενες εκλογές, αφήνοντας µια χώρα στο έλεος του
Θεού.
Να µην τα ξεχνάµε αυτά και να µην κατηγορούµε τον ΣΥΡΙΖΑ,
υπονοώντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήθελε κάτι άλλο. Αυτή η προπαγάνδα
κάποια στιγµή πρέπει να τελειώσει. Έχει περάσει πολύς καιρός.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Τον λόγο έχει ο κ.
Μπούµπας από την Ελληνική Λύση. Μετά θα δώσω τον λόγο στον
Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, κ. Καραθανασόπουλο.
Κύριε Μπούµπα έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι, για µία ακόµη φορά ερχόµαστε να µιλήσουµε για το τραπεζικό σύστηµα. Όταν ο κόσµος ακούει τραπεζικό σύστηµα, έχει χάσει την εµπιστοσύνη του. Και πώς να µην
την χάσει.
Άκουσα προηγουµένως τον Υπουργό να λέει ότι οι τράπεζες
πρέπει να είναι ενωµένες, για να έχουµε ένα ισχυρό τραπεζικό
σύστηµα. Μόνο που στην Ευρώπη έχουµε ένα διαφορετικό νοµοθετικό πλαίσιο για τους λαούς, οπότε οι λαοί είναι κατακερµατισµένοι και δεν είναι ενωµένοι. Και όταν δεν υπάρχει µια ενωµένη κοινωνικά Ευρώπη, τι να το κάνω εγώ να υπάρχει µια τραπεζικά ενωµένη Ευρώπη; Πού αποσκοπεί το τραπεζικό σύστηµα;
Δεν αποσκοπεί στο να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των Ευρωπαίων πολιτών; Δεν βλέπουµε κάτι τέτοιο. Ως Ελληνική Λύση σας
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έχουµε αναδείξει πάρα πολλά ζητήµατα, που εµπλέκονται από
πίσω ισχυρά trust τραπεζών.
Κατ’ αρχάς, επειδή διίστανται οι απόψεις, πρέπει να ξέρει ο
ελληνικός λαός ότι η Τράπεζα της Ελλάδος είναι ιδιωτική. Είναι
µέσα σε αυτό το Ευρωπαϊκό Τραπεζικό Σύστηµα, το οποίο όµως
ελέγχει την όλη κατάσταση. Το ελληνικό κράτος µπορεί να έχει
µόνο το 35% των µετοχών της Τράπεζας της Ελλάδος. Αυτή η
τράπεζα ιδρύθηκε το 1928 για να είναι τράπεζα των Ελλήνων πολιτών και έχει αλλάξει ρώτα. Και µάλιστα, να το ξέρει αυτό ο
λαός, δεν µπορεί κανένας αντιπρόσωπος του δηµοσίου να κάνει
έλεγχο στα βιβλία της Τράπεζας της Ελλάδος, χώρια του ότι έχει
αναδείξει τους διοικητές της Υπουργούς και τέσσερις εξ αυτών
και Πρωθυπουργούς.
Ο µόνος που µπορεί να κάνει έλεγχο στο τραπεζικό σύστηµα
της Ελλάδος, γιατί αυτή είναι η κορωνίδα –η Εθνική είναι µια
άλλη ιστορία- η Τράπεζα της Ελλάδος, που κάποτε είχε και την
ευθύνη να κόβει χαρτονοµίσµατα, είναι µόνο ο Επίτροπος. Ο Επίτροπος, όµως, πρέπει, βάσει του νοµοθετικού πλαισίου, να έχει
µια εχεµύθεια, όταν θα ελέγξει τα βιβλία της Τράπεζας της Ελλάδος. Αυτό είναι το τραπεζικό σύστηµα που είναι θωρακισµένο
για να ενισχύσει και να προστατεύσει τον ελληνικό λαό; Να θυµίσω λοιπόν ότι εµείς ως Ελληνική Λύση, όταν ζητήσαµε τη δική
σας συναίνεση και πήγα κι εγώ και οι οµοϊδεάτες µου στους προέδρους των κοµµάτων σας για να τους πούµε ότι στις σχολές δικαστών κάποιοι δικαστές, πολλοί στον αριθµό, έδιναν ένα κείµενο
επιµόρφωσης στους νέους δικαστές «Τώρα που θα βγείτε έξω
να δικάσετε…» -Σχολή Δικαστών Θεσσαλονίκης, το έχει παραδεχτεί ο κ. Τσιάρας- «…θα στηρίξετε τις τράπεζες και θα βγάλετε
ενδεχόµενα δόλο στα υποκείµενα», δηλαδή τους δανειολήπτες!
Τι µας λέει η ίδια η δικαστική εξουσία; Να στηρίξετε τις τράπεζες! Και περιµένετε ο ελληνικός λαός, µε το σχέδιο «ΗΡΑΚΛΗΣ»,
να έχει εµπιστοσύνη ότι θα προστατεύσετε τα δίκαιά του, τις
εστίες και τα σπίτια του;
Και έρχεται –και µάλιστα τότε- ο κ. Τσιάρας, που το παραδέχθηκε, και πήγα και στους αρχηγούς σας κι εγώ και η Ελληνική
Λύση και δεν πήρε κανείς θέση. Διότι το θέµα εδώ, κύριοι, αν θέλετε να προστατέψουµε τα δίκαια των Ελλήνων, δεν είναι ποιο
κόµµα το λέει, το θέµα είναι τι λέει. Και πραγµατικά αισθανόµαστε µια βαθιά απογοήτευση για τα θεµέλια της δηµοκρατίας και
της δικαιοσύνης επ’ αυτού. Βγαίνει λοιπόν ο Άρειος Πάγος πριν
από δύο εβδοµάδες και λέει: «Όχι, κύριοι, δεν µπορείτε να βγάλετε δόλο στους δανειολήπτες, θα το δει το δικαστήριο ad hoc,
εξατοµικευµένα, γιατί περιήλθε σε αυτή την οικτρή οικονοµική
κατάσταση ο κάθε δανειολήπτης, που βιώνει τον δικό του πόνο».
Ο Μένανδρος τι έλεγε; «Τα δάνεια δούλους τους ελεύθερους
ποιεί και αυτό το έλεγε πριν από είκοσι πέντε αιώνες. Αν δανειστείς, που λέει ο λαός στην καθοµιλουµένη, την έβαψες.
Πάµε λίγο τώρα. Ινδική κάνναβη που θα έρθει. Ποιες τράπεζες
κρύβονται πίσω από τις δώδεκα αιτήσεις που έγιναν για την επεξεργασία της ινδικής κάνναβης; Είναι η «BIOMECANN»; Είναι η
«BIOPROCANN»; Η «BIOMECANN» χρωστάει κιόλας, η µία στη
Λάρισα, η άλλη στην Κόρινθο. Δεν ξέρω, περιµένω να µας πει η
Κυβέρνηση. Στο θέµα του Ελληνικού, που το παρουσιάζετε ως
επένδυση, κρύβεται πίσω από τη «LAMDA», και η εταιρεία
«FOSUN» της Κίνας που εµπλέκεται στο σκάνδαλο της «FOLLI
FOLLIE»; Είναι από πίσω τράπεζα σαουδαραβική από την «AL
MAABAR»; Ρωτώ. Ποια τράπεζα κρύβεται, κύριε Χατζηδάκη, για
την αγοραπωλησία της «ΛΑΡΚΟ» στην πόλη Καβάνταρτσι των
Σκοπίων για τα µεταλλεία στα Σέρβια και στην Κοζάνη; Ποιος ο
ρόλος του κυρίου εµίρη το 2013 και του κ. Δασκαλάκη για τη
«ΛΑΡΚΟ» και το κοβάλτιο, που ο πρόεδρός µας, ο Κυριάκος Βελόπουλος, το έχει αναλύσει πάρα πολύ ενδελεχώς, για το κοβάλτιο που είναι απαραίτητο; Γιατί, κύριε Χατζηδάκη, µας είπατε ότι
θα φάµε πέναλτι που χρηµατοδοτήσαµε τη «ΛΑΡΚΟ» και εµπλέκεται πίσω η Εθνική Τράπεζα, γιατί ήταν παράνοµο στο όριο του
ανταγωνισµού, όταν υπάρχει η Διακήρυξη της Βιέννης από τις
χώρες βιοµηχανίας της Ευρώπης το 2015; Δεκαοκτώ χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαβάστε τη Διακήρυξη της Βιέννης, που
λέει ότι όταν µία εταιρεία είναι αναγκαία για να είναι αυτάρκης η
Ευρωπαϊκή Ένωση και να µην είναι εξαρτηµένη από την Ασία, τη
Ρωσία, από οπουδήποτε αλλού, σε πρώτες ύλες, µπορεί να χρη-
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µατοδοτηθεί. Γιατί το αποκρύψατε αυτό µε τη Διακήρυξη της
Βιέννης και να µας µιλάτε για πέναλτι;
Όλα αυτά λοιπόν, θα λέγαµε, όπως και ο Ηρακλής στο τέλος
από το δικό του δηλητήριο πέθανε και τον Φιλοκτήτη από τον χιτώνα, δεν µπορεί να υπάρχει εµπιστοσύνη σε ένα τραπεζικό σύστηµα, όταν αυτό πραγµατικά εξυπηρετεί κατά το δοκούν συγκεκριµένα συµφέροντα. Και για την Τράπεζα της Ελλάδος σάς
ανέλυσα όλη αυτήν την ιστορία. Ποιες τράπεζες κρύβονται στον
µεγάλο πυρηνικό αντιδραστήρα του Ακουγιού, που ο κ. Δένδιας
πήγε στις διερευνητικές, αλλά δεν είπε στον κ. Τσαβούσογλου
ότι η Τουρκία παραβιάζει τη φινλανδική συνθήκη ESPOO για τα
πυρηνικά που ετοιµάζει να κάνει στο Ακουγιού;
Και κλείνω µε την οπλοκατοχή, που ανέλυσε ο Πρόεδρός µας
Κυριάκος Βελόπουλος. Θα σας καταθέσω στοιχεία ενός δικηγόρου, του Τηλέµαχου Χορµοβίτη –δεν τον ξέρω τον άνθρωπο,
έκανα µία έρευνα- ο οποίος δίνει στοιχεία ότι η οπλοκατοχή µειώνει την εγκληµατικότητα, κύριοι. Καλά το ακούσατε! Θα τα καταθέσω στα Πρακτικά. Ξέρετε για ποιες χώρες µιλάει; Δεν µιλάει
µόνο για την Αµερική. Κύπρος, Ελβετία, Σουηδία.
Το 1992 στις ΗΠΑ κυκλοφορούσαν εκατόν ενενήντα δύο εκατοµµύρια όπλα. Σήµερα έχουν ξεπεράσει τα τριακόσια εκατοµµύρια. Η νοµοθεσία στις περισσότερες πολιτείες έχει γίνει πιο
εύκολη, αυτό είναι αλήθεια. Όµως οι ανθρωποκτονίες µε όπλο,
όχι µόνο δεν αυξήθηκαν λέει, αλλά µειώθηκαν στο µισό, στο χαµηλότερο επίπεδο των τελευταίων πενήντα ετών, στο Νιου Χαµσάιρ, στη Μινεσότα, σε αντίθεση µε την Καλιφόρνια και το Ιλινόις.
Πάµε λίγο Κύπρο, Ελβετία και Σουηδία: Ο αριθµός των δολοφονιών µε όπλα είναι πολύ χαµηλός, ενώ µαζικές επιθέσεις σαν
αυτή της Φλόριντα είναι κάτι εξαιρετικά σπάνιο, σε αντίθεση µε
τη Βραζιλία, όπου τα όπλα απαγορεύονται, η εγκληµατικότητα
έχει αυξηθεί πέντε φορές πάνω σε σχέση µε τις ΗΠΑ.
Και κλείνει και λέει: «Η απαγόρευση δεν λύνει κανένα πρόβληµα, αντίθετα οι µόνοι ωφεληµένοι είναι οι εγκληµατίες, που
εξακολουθούν να βρίσκουν όπλα στη µαύρη αγορά». Τονίζεται
µέσα η Κύπρος, η Ελβετία και η Σουηδία. Διότι αυτές οι τρεις
χώρες είναι στην πρώτη δεκάδα οπλοκατοχής παγκοσµίως. Είναι
χώρες της Ευρώπης, της γηραιάς, και µάλιστα είναι η Κύπρος,
είναι η Σουηδία, ένα προηγµένο κράτος.
Άρα, κύριοι, όταν µιλάµε εµείς στην Ελληνική Λύση για οπλοκατοχή, σας παραθέτουµε στοιχεία για την ασφάλεια, για τα συνταγµατικά δίκαια των πολιτών. Δεν τα λέµε a priori έτσι. Το καταθέτω αυτό στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Μπούµπας καταθέτει για τα
Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο
αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Είναι νοµικός αυτός που τα λέει, κύριε Πρόεδρε, ο Τηλέµαχος
Χορµοβίτης, ο οποίος για πολλές ΜΚΟ έχει µηνυθεί που έχει ξεσκεπάσει, για κάτι περίεργες ΜΚΟ trash. Διότι αυτό που βάζουµε
και σήµερα είναι ότι θα υπάρχει συνεργασία τραπεζών µε µη κυβερνητικές οργανώσεις. Αυτό είναι που µας προβληµατίζει στην
Ελληνική Λύση και σε ό,τι αφορά την οπλοκατοχή υπάρχουν
στοιχεία που αυτό το µαρτυρούν.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κι εγώ ευχαριστώ.
Τον λόγο τώρα έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Νικόλαος Καραθανασόπουλος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Το ΚΚΕ, χωρίς αστερίσκους και από την πρώτη στιγµή, καταδίκασε τη σφαγή του παλαιστινιακού λαού από το ισραηλινό κατοχικό κράτος, το κράτος δολοφόνο, και εκφράσαµε την αλληλεγγύη µας στον λαό της Παλαιστίνης. Η επιθετικότητα του Ισραήλ κλιµακώνεται σε βάρος του παλαιστινιακού λαού, καθώς
προχωρά στην ανάπτυξη χερσαίων στρατευµάτων κατά µήκος
των συνόρων της Γάζας, αυξάνοντας τις ανησυχίες για µια νέα
ισραηλινή εισβολή στον παλαιστινιακό θύλακα.
Ως κόµµα καταγγέλλουµε τη στάση των Ηνωµένων Πολιτειών,
του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που στηρίζουν επί της
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ουσίας το Ισραήλ και προσπαθούν να ταυτίσουν τον θύτη µε το
θύµα. Επιβεβαιώνεται για ακόµη µία φορά ότι οι Αµερικανοί, το
ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελούν τον παράγοντα αποσταθεροποίησης στην περιοχή. Στη λογική του διαίρει και βασίλευε, αλλάζουν τα σύνορα, για να µπορούν να ελέγχουν τους
αγωγούς, τις πηγές και τις αγορές της ευρύτερης περιοχής.
Αποτελεί θρασύτατη η ενέργεια της ελληνικής Κυβέρνησης να
βαφτίζει τα εγκλήµατα του Ισραήλ σε βάρος των Παλαιστινίων
αυτοάµυνα, παίρνοντας γραµµή από το Στέιτ Ντιπάρτµεντ.
Βεβαίως, είναι πολύ µεγάλες οι ευθύνες της Κυβέρνησης της
Νέας Δηµοκρατίας αλλά και όλων των προηγούµενων κυβερνήσεων, και του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίες αναβάθµισαν όλα αυτά τα χρόνια
τις σχέσεις τις οικονοµικές, τις επιχειρηµατικές, αλλά πάνω απ’
όλα τις στρατιωτικές σχέσεις µε το κράτος δολοφόνο, µε το ισραηλινό κράτος, στα πλαίσια της γεωστρατηγικής αναβάθµισης
της χώρας µας.
Απ’ αυτήν την άποψη ως ΚΚΕ τονίζουµε την ανάγκη για τον
άµεσο τερµατισµό της ισραηλινής σφαγής και κατοχής, για την
άµεση απελευθέρωση όλων των Παλαιστινίων αλλά και των
άλλων πολιτικών κρατουµένων από τις ισραηλινές φυλακές, για
τη δηµιουργία ενός ενιαίου, ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους, µε πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήµ στα σύνορα
του 1967, µε τον λαό νοικοκύρη στον τόπο του, µε το δικαίωµα
επιστροφής όλων των Παλαιστίνιων προσφύγων στις εστίες
τους, µε βάση τις σχετικές αποφάσεις του ΟΗΕ.
Και βεβαίως, επιτέλους η Κυβέρνηση πρέπει να προχωρήσει
στην αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους υλοποιώντας την
οµόφωνη απόφαση της ελληνικής Βουλής του 2015.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, και το σηµερινό νοµοσχέδιο ενσωµάτωσης των ευρωπαϊκών οδηγιών για το χρηµατοπιστωτικό
σύστηµα δεν είναι τίποτα άλλο, όπως τόνισε και ο ίδιος ο αρµόδιος Υφυπουργός, παρά µια προσπάθεια ενίσχυσης της κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών, που αποτελεί συνέχεια –εµείς
θα λέγαµε- όλων των προηγούµενων µέτρων που πήραν οι κυβερνήσεις από τη Νέα Δηµοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και σήµερα
πάλι τη Νέα Δηµοκρατία. Αυτά τα µέτρα δεν είναι τίποτα άλλο
παρά η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, καθώς επί της ουσίας, χάθηκαν 40 δισεκατοµµύρια και µεταφέρθηκαν στο κρατικό
χρέος, για να το πληρώσουν τα λαϊκά στρώµατα µέσα από τη φορολογία. Χάθηκαν 22 επί Νέας Δηµοκρατίας-ΠΑΣΟΚ και 20 επί
ΣΥΡΙΖΑ. Τόση ήταν η κρατική συµµετοχή τότε στις τράπεζες.
Επίσης, ήταν ο αναβαλλόµενος φόρος, που αποτελεί µορφή
κρατικής ενίσχυσης των τραπεζών.
Ήταν η διαχείριση των κόκκινων δανείων από όλες τις κυβερνήσεις. Απελευθέρωση πλειστηριασµών. Νέος Πτωχευτικός Κώδικας από τη Νέα Δηµοκρατία. Ιδιώνυµο αδίκηµα η παρεµπόδιση
των πλειστηριασµών από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Το πρόγραµµα «ΓΕΦΥΡΑ 1» και «ΓΕΦΥΡΑ 2», όπου επί της ουσίας µε
ζεστό κρατικό χρήµα των φορολογουµένων λαϊκών στρωµάτων
χρηµατοδοτούν τις τράπεζες και µετατρέπουν σε οµήρους των
τραπεζών τους δανειολήπτες. Το πρόγραµµα «ΗΡΑΚΛΗΣ», όπου
µε εγγύηση του κράτους οι τράπεζες προσπαθούν να ξεφορτωθούν τα «κόκκινα δάνεια», παραµένοντας υπαρκτός ο κίνδυνος
απωλειών των κρατικών ενισχύσεων και άρα, αύξησης του κρατικού χρέους.
Επίσης, ήταν η συρρίκνωση των τραπεζών, όσον αφορά τα καταστήµατα και τους εργαζόµενους. Κι αυτή η συρρίκνωση είναι
διαχρονική, χαρακτηρίζει όλες τις κυβερνήσεις και την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, µε οικειοθελείς αποχωρήσεις και απολύσεις
από τις τράπεζες.
Θα καταθέσω τα στοιχεία, όπως τα δίνει η ίδια η Ένωση Τραπεζών. Στις 31 Δεκεµβρίου του 2009 υπήρχαν τέσσερις χιλιάδες
εκατόν τριάντα καταστήµατα τραπεζών και εξήντα επτά χιλιάδες
οκτακόσιοι τραπεζοϋπάλληλοι. Το Δεκέµβριο του 2019 τα καταστήµατα των τραπεζών έγιναν χίλια οκτακόσια τριάντα οκτώ και
οι τραπεζοϋπάλληλοι τριάντα επτά χιλιάδες επτακόσιοι. Είχαµε,
δηλαδή, µία µείωση κατά 54% των καταστηµάτων και 45% των
τραπεζοϋπαλλήλων.
Είχαµε εντατικοποίηση των εργαζοµένων στις τράπεζες, δυσκολία στα φτωχά λαϊκά στρώµατα να µπορέσουν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τις οποίες έχουν στις τράπεζες.
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Ταυτόχρονα, υπήρξε µια µεγάλη συγκέντρωση του τραπεζικού
συστήµατος σε λίγα χέρια: Στις 31 Δεκεµβρίου 2008 υπήρχαν
συνολικά σαράντα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούσαν στη χώρα µας και δεκαέξι συνεταιριστικές τράπεζες. Το 2019
είναι εννέα τα χρηµατοπιστωτικά συστήµατα και άλλα τέσσερα
τα οποία είναι συνδεδεµένα µε αυτό. Αυτή η τεράστια συγκέντρωση έγινε σε χέρια λίγων τραπεζικών οµίλων όλα αυτά τα χρόνια και ιδιαίτερα, τα χρόνια των µνηµονίων από όλες ανεξαιρέτως
τις κυβερνήσεις.
Έτσι, λοιπόν, την προσπάθεια εξυγίανσης, ενίσχυσης και θωράκισης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, την πλήρωσαν
διαχρονικά οι εργαζόµενοι στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, την
πλήρωσε ο λαός µας µέσα από την ανάγκη των πλειστηριασµών
και εκπλήρωσης των δανείων ή µέσα από την προσπάθεια διαχείρισης του δηµόσιου χρέους και την αύξηση της φορολογίας
του.
Εµείς λέµε ότι µε όλα αυτά τα µέτρα τα οποία παίρνουν διαχρονικά οι κυβερνήσεις φορτώνουν τα βάρη στις πλάτες του
λαού, για να ανακουφιστεί το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα που
αποτελεί άλλωστε και την καρδιά του καπιταλιστικού συστήµατος. Και οι τράπεζες δεν είναι ευαγή ιδρύµατα και δεν λειτουργούν για την ευηµερία του λαού, αλλά µάλλον για την ευηµερία
των καπιταλιστικών επιχειρήσεων.
Από αυτήν την άποψη, εµείς λέµε καθαρά ότι τα υπερχρεωµένα λαϊκά νοικοκυριά, οι επαγγελµατίες, οι αυτοαπασχολούµενοι πρέπει να διεκδικήσουν άµεσα µέτρα, ούτως ώστε την
υπερχρέωση τους να την πληρώσει το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα µέσα από ένα γενναίο κούρεµα των οφειλών τους προς
τις τράπεζες, προς την εφορία αλλά και τα ασφαλιστικά ταµεία
για τους αυτοαπασχολούµενους επαγγελµατίες και τη φτωχοµεσαία αγροτιά.
Έτσι, λοιπόν, το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο δεν αποτελεί παρά
µία προσπάθεια συνέχισης της απροκάλυπτης πολιτικής στήριξης των αναγκών του µεγάλου κεφαλαίου, της ικανοποίησης των
αναγκών των επιχειρηµατικών οµίλων, ούτως ώστε αξιοποιώντας
το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα να προχωρήσουν γρήγορα στο
ξεκοκάλισµα των 70 δισεκατοµµυρίων των ευρωπαϊκών κονδυλίων, τα οποία θα πληρώσουν οι ευρωπαϊκοί λαοί και ο ελληνικός
λαός µέσα από το πανευρωπαϊκό µνηµόνιο που αποτελεί προαπαιτούµενο για το Ταµείο Ανάκαµψης αλλά και µέσα από τη φορολογία του.
Από αυτήν την άποψη, η Κυβέρνηση µε κάθε τρόπο, µε κάθε
νοµοσχέδιο διαµορφώνει ένα ακόµη πιο ευνοϊκό έδαφος για τη
δράση των επιχειρηµατικών οµίλων. Και µε τις σηµερινές τροπολογίες δίνει νέα προκλητικά φορολογικά κίνητρα στους επιχειρηµατικούς οµίλους µέσα από τη µείωση των φορολογικών
συντελεστών για τα νοµικά πρόσωπα στο 22%, στο πλαίσιο του
φορολογικού ανταγωνισµού, τον οποίο µε πιστότητα υπηρέτησε
και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ διαµορφώνοντας ένα ευνοϊκό έδαφος για τη δράση των επιχειρηµατικών οµίλων.
Να µην ξεχάσουµε ότι το πρώτο εµβληµατικό µέτρο της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ στη φορολογική πολιτική αµέσως µετά την
τυπική έξοδο από τα µνηµόνια ήταν η µείωση των φορολογικών
συντελεστών στα νοµικά πρόσωπα αλλά και η µείωση των συντελεστών φορολογίας των διανεµόµενων κερδών, δηλαδή των
εσόδων των ραντιέρηδων. Αυτό έκανε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ,
όταν είχε φορτώσει τα φορολογικά βάρη στις πλάτες του λαού,
των εργαζοµένων, των συνταξιούχων και των αυτοαπασχολούµενων.
Μάλιστα, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας, ο κ. Βρούτσης, σε µια απέλπιδα προσπάθεια να δείξει
ότι η Κυβέρνηση στηρίζει και τους εργαζόµενους µέσα από τη
φορολογική πολιτική, τόλµησε να αναφερθεί στη µείωση των
ασφαλιστικών εισφορών κατά 10%. Αυτό είναι προς όφελος των
εργαζοµένων ή είναι σε βάρος τους; Γιατί έτσι οδηγούνται στη
χρεοκοπία τα ασφαλιστικά ταµεία, στην αύξηση της εργατικής
συµµετοχής, στη µείωση των συντάξεων και στην αύξηση της
συµµετοχής των εργαζοµένων στην ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, για να δουλεύουν µέχρι τα βαθιά γηρατειά, για να πάρουν
µία σύνταξη η οποία δεν θα φτάνει ούτε καν να µπορούν να επιβιώσουν. Άρα, τουλάχιστον είναι και ειλικρινείς ότι το µέτρο αυτό
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της µείωσης των ασφαλιστικών εισφορών ανταποκρινόταν στις
ανάγκες των επιχειρήσεων, για να προχωρήσουν σε νέες προσλήψεις.
Έτσι, λοιπόν, γίνεται φανερό ότι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και η θωράκιση της κερδοφορίας των επιχειρηµατικών
οµίλων αποτελούν την προκρούστεια κλίνη για τα δικαιώµατα
των εργαζοµένων και την ίδια τη θέση των εργαζοµένων. Γι’ αυτό
και δεν είναι τυχαίο ότι το πρώτο προαπαιτούµενο, για να µπορέσει να προχωρήσει η εκταµίευση της πρώτης δόσης του Ταµείου Ανάκαµψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κυβέρνηση
της Νέας Δηµοκρατίας, είναι αυτό το αντεργατικό έκτρωµα το
οποίο φέρνει και το οποίο παρουσίασε χθες ο Υπουργός της εργοδοσίας, ο κ. Χατζηδάκης. Αποτελεί ένα ποιοτικό βήµα στην επίθεση την οποία δέχεται η εργατική τάξη σε αυτόν τον εργασιακό
µεσαίωνα τον οποίο διαµόρφωσαν όλες οι προηγούµενες κυβερνήσεις µε τους µνηµονιακούς νόµους και µε την υλοποίηση των
ευρωπαϊκών οδηγιών. Αποτελεί ένα έγκληµα ενάντια στους εργαζόµενους και στα όποια δικαιώµατα έχουν εναποµείνει. Με κυρίαρχα ζητήµατα τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, µε την
κατάργηση επί της ουσίας του οκταώρου βάζουν ταφόπλακα σε
όλους αυτούς τους αγώνες των προηγούµενων δεκαετιών και αιώνων για την εργατική τάξη, για την κατάκτηση του οκτάωρου.
Έτσι λοιπόν, η εργασία µπορεί να γίνεται λάστιχο ανάλογα µε τις
ανάγκες των επιχειρηµατικών οµίλων. Προχωράει σε περαιτέρω
γενίκευση της εργασίας τις Κυριακές, σε αύξηση του ορίου των
υπερωριών, των απλήρωτων υπερωριών, αντί οι επιχειρήσεις να
προχωρούν σε νέες θέσεις εργασίας και βεβαίως, στον περαιτέρω έλεγχο από το κράτος και την εργοδοσία των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζοµένων µέσα από το γενικευµένο
ηλεκτρονικό φακέλωµα.
Και όλα αυτά θα τα επιτηρεί, λέει, η κατάργηση του σώµατος
επιθεώρησης και η διαµόρφωση µιας ανεξάρτητης αρχής, ενός
σώµατος επιθεώρησης εργασίας το οποίο είχε µείνει µε ελάχιστους εργαζόµενους. Και βεβαίως για να µεταφέρουν τις πολιτικές ευθύνες από τις πλάτες των κυβερνήσεων, δηµιουργούν µια
νέα ανεξάρτητη αρχή που θα εποπτεύει -και καλά- την υλοποίηση
της αντεργατικής νοµοθεσίας.
Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ στην παρέµβασή
του από το Βήµα της Βουλής εγκάλεσε το ΚΚΕ λέγοντας ότι δεν
µπορεί να βάζει στο ίδιο τσουβάλι για τα εργασιακά ζητήµατα και
τον ΣΥΡΙΖΑ. Ξεχνά όµως να πει ότι είναι διαφορετικός ο ΣΥΡΙΖΑ
από την Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας. Βεβαίως, εµείς δεν
έχουµε αυταπάτες ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κάτι διαφορετικό από τη
Νέα Δηµοκρατία, αλλά ως προς τι; Ως προς τις πολιτικές διαχείρισης µιας βαθιάς αντεργατικής και ταξικής πολιτικής και ως
προς την ικανότητα και τη δυνατότητα εγκλωβισµού της λαϊκής
δυσαρέσκειας εντός των τειχών και βεβαίως φαλκίδευσης της
προσπάθειας ριζοσπαστικοποίησης ευρύτερων λαϊκών δυνάµεων.
Έτσι, λοιπόν, από κοινού Νέα Δηµοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ αποδέχονται τις στρατηγικές επιλογές της αστικής τάξης, στηρίζουν
και υλοποιούν αυτές τις στρατηγικές επιλογές, όπως είναι, για
παράδειγµα, η γεωστρατηγική αναβάθµιση της χώρας µας -η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτή που µετέτρεψε την Ελλάδα σε
σηµαιοφόρο των Αµερικανών και του ΝΑΤΟ της περιοχής-, η
συµµετοχή στη λυκοσυµµαχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά
και σε κάθε ανάγκη που υπηρετούν σήµερα τους επιχειρηµατικούς οµίλους µέσα από τη θωράκιση της ανταγωνιστικότητας,
φτηνοί εργαζόµενοι, χωρίς δικαιώµατα, αναλώσιµοι εργαζόµενοι,
µέσα από τα µέτρα θωράκισης του συστήµατος, µε την καταστολή, την κρατική βία και την εργοδοτική αυθαιρεσία, αλλά και
τα εµπόδια στην απεργία.
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι «µας
ανάγκασαν να πάρουµε αυτά τα µέτρα τα αντεργατικά, δεν τα
θέλαµε. Μας έβαλαν το πιστόλι στον κρόταφο». Όµως ας δεχτούµε αυτήν τη λογική την οποία βάζετε. Ένα χρόνο που τυπικά
καταργήσατε τα µνηµόνια, γιατί δεν καταργήσατε κανέναν αντεργατικό νόµο;
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Τις συλλογικές συµβάσεις δεν τις
…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν σας διέκοψα, κύριε
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Τσακαλώτο. Ηρεµία. Δεν σας διέκοψα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Τσακαλώτο,
παρακαλώ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κανέναν αντεργατικό
νόµο δεν καταργήσατε, αλλά επί της ουσίας τι κάνατε στον έναν
αυτό χρόνο; Μια πολύ εµβληµατική κίνηση, τον νόµο Βρούτση,
τον αντεργατικό, τον υιοθετήσατε και τον κάνατε Βρούτση Αχτσιόγλου για το πώς θα καθορίζονται οι κατώτεροι µισθοί, µε
κρατική κυβερνητική παρέµβαση και απόφαση στα πλαίσια της
στήριξης της ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας και των επιχειρηµατικών οµίλων. Αυτό κάνατε στον ένα αυτό χρόνο µετά την
τυπική κατάργηση των µνηµονίων. Και τώρα λέτε ότι αλλάξατε;
Απλώς από την ασφάλεια που σας προσφέρει η Αντιπολίτευση
προσπαθείτε να καλλιεργήσετε ένα ανύπαρκτο φιλεργατικό προφίλ.
Και άµα θέλετε, η ουσία ποια είναι; Είπατε ότι σας εκβίασαν.
Όµως ο λαός µας στην ιστορική του διαδροµή έχει δείξει ότι
όταν εκβιάζεται, θα πρέπει να επιλέξει ή τις αλυσίδες ή τα όπλα
και εσείς επιλέξατε τις αλυσίδες και όχι τα όπλα, τα όπλα και
στην κυριολεξία και µεταφορικά. Επιλέξατε τις αλυσίδες και την
υποταγή στις ανάγκες ικανοποίησης των επιχειρηµατικών οµίλων, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΔΝΤ. Από αυτήν την άποψη, το ΚΚΕ δεν πρόκειται να αποτελέσει την κολυµβήθρα του Σιλωάµ για να ξεπλυθούν κάποιες ευθύνες.
Εµείς ως κόµµα ζητάµε και καλούµε τον λαό να βγει στον
δρόµο, τους εργαζόµενους και τα υπόλοιπα λαϊκά στρώµατα, να
σφυρηλατήσει την ενότητα από τα κάτω, την ενότητα σε κοινωνικό και ταξικό προσανατολισµό για να αποτρέψει αυτό το αντεργατικό τερατούργηµα και βεβαίως να συγκρουστεί επί της
ουσίας µε τον πραγµατικό αντίπαλο. Και ο πραγµατικός αντίπαλος δεν είναι απλά και µόνο η σηµερινή κυβερνητική πολιτική ή
η όποια αυριανή. Πραγµατικός αντίπαλος είναι η κερδοφορία
των επιχειρηµατικών οµίλων και το καπιταλιστικό σύστηµα που
θωρακίζει αυτήν την καπιταλιστική κερδοφορία.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Καραθανασόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα
οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ, κύριε
Καραθανασόπουλε.
Ζήτησε τον λόγο για ένα λεπτό ο κ. Τσακαλώτος για µια διευκρίνιση.
Ορίστε, κύριε Τσακαλώτο, έχετε τον λόγο.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κύριε Καραθανασόπουλε, έκανα
µια ολόκληρη κριτική στη Νέα Δηµοκρατία ότι βρίσκει διάφορους
τρόπους να αποφεύγει τη σοβαρή συζήτηση. Δεν θέλω να κάνω
την ίδια κριτική στο ΚΚΕ.
Είπατε ότι µετά από το τέλος στο µνηµόνιο το µόνο πράγµα
που κάναµε είναι να συνεχίσουµε τον νόµο Βρούτση. Κατ’ αρχάς,
δεν µπορεί να ξεχνάτε και δεν θα ξεχάσουν και οι εργαζόµενοι
και αυτοί που υποστηρίζουν το ΚΚΕ ότι η πρώτη πράξη που κάναµε αµέσως µετά το µνηµόνιο ήταν η επιστροφή των συλλογικών συµβάσεων και τις δύο αρχές που έχει αυτό. Δεν µπορεί να
ξεχάσατε ότι αυξήσαµε τον κατώτατο µισθό και µε την υπόσχεση
ότι αν το αφήναµε µόνο στις συλλογικές συµβάσεις, επειδή ήταν
αδύναµη η εργατική τάξη εκείνη τη στιγµή, δεν θα φτάναµε εκεί
που ήταν όταν µειώθηκε από το πρώτο και δεύτερο µνηµόνιο ο
κατώτατος µισθός. Άρα είπαµε ότι θα τον αυξήσουµε, τον αυξήσαµε και όταν φτάσει στο επίπεδο που ήταν, θα πρέπει να επιστρέψουµε. Μπορεί να διαφωνείτε, να θέλετε κι άλλα, αλλά δεν
µπορείτε να διαστρεβλώνετε, γιατί όλα αυτά γίνανε µετά από το
µνηµόνιο και νοµίζω δώσαµε µια ώθηση στους εργαζόµενους και
τις εργαζόµενες. Άρα να κάνουµε συζήτηση εκεί που διαφωνούµε, αλλά στα πραγµατικά δεδοµένα. Να πάρετε πίσω τουλάχιστον ότι το µόνο πράγµα που κάνουµε ήταν αυτό, όταν ξέρετε
ότι επέστρεψαν οι συλλογικές συµβάσεις.
Και η τελευταία µου πρόταση. Αυτό µπορεί να σας το συγχωρήσει ο ελληνικός λαός λόγω της αντιδικίας, της διαφωνίας, της
στρατηγικής διαφωνίας, αλλά αυτό που δεν πρέπει να σας συγχωρήσει είναι αυτό να είναι αφορµή να µην δουλέψουµε µαζί για
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το εργατικό νοµοσχέδιο που έρχεται. Είναι τόσο µεγάλο το επίδικο που νοµίζω ότι πρέπει να καταλαβαίνετε -κι αν δεν το καταλαβαίνετε εσείς, το καταλαβαίνουν οι εργαζόµενοι- ότι το επίδικο
και η διαφορά είναι τόσο τεράστια, ο κίνδυνος είναι τόσο µεγάλος, ότι κανένας αριστερός δεν έχει το δικαίωµα να πει «επειδή
διαφώνησα πριν από δύο χρόνια, δεν θα δουλέψω να ακυρώσουµε αυτό το νοµοσχέδιο».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ορίστε, κύριε Καραθανασόπουλε, έχετε τον λόγο για διευκρίνιση.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ τον κ.
Τσακαλώτο που επιβεβαίωσε αυτά τα οποία είπα, ότι η πρώτη
εµβληµατική πράξη την οποία έκαναν ήταν η αποδοχή του εµβληµατικού αντεργατικού νόµου, του νόµου Βρούτση, που τον
µετέτρεψαν σε νόµο Βρούτση - Αχτσιόγλου και µάλιστα, όχι µόνο
δεν επαναφέρανε τις κλαδικές συµβάσεις στα επίπεδα του 2012
πριν τον συγκεκριµένο κατάπτυστο νόµο, αλλά διατηρήσανε στα
επίπεδα που είναι. Και µάλιστα, όχι µόνο δεν επέβαλαν τη συλλογική διαπραγµάτευση και τη διαπάλη ανάµεσα στους εργοδότες και στους εργαζόµενους για τον καθορισµό του κατώτατου
µισθού, αλλά αποδέχτηκαν το κράτος της εργοδοσίας να καθορίζει τον κατώτερο µισθό, µιλώντας για αδυναµία του συνδικαλιστικού εργατικού κινήµατος, όταν οι ίδιοι µε την πολιτική τους
βάλανε εµπόδια στους εργαζόµενους να κηρύξουν απεργία και
ιδιαίτερα στα πρωτοβάθµια σωµατεία. Αυτή η πολιτική ήταν η
πρακτική ενέργεια του ΣΥΡΙΖΑ σε µια κατεύθυνση να αφοπλίσει
το εργατικό λαϊκό κίνηµα και να το µετατρέψει σε βαστάζο των
συµφερόντων των µεγάλων επιχειρηµατικών οµίλων.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κι εγώ ευχαριστώ.
Τον λόγο τώρα θα δώσω στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, τον κ. Ιωάννη Οικονόµου, να αναπτύξει την
τροπολογία µε γενικό αριθµό 873/12-5-2021 που αφορά ρυθµίσεις ειδικότερων θεµάτων αλιείας.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Πράγµατι πρόκειται για την τροπολογία µε τον γενικό αριθµό
που αναφέρατε, δύο άρθρα µε τα οποία επιλύονται δύο βασικά
ζητήµατα. Με το πρώτο άρθρο της τροπολογίας αποτρέπουµε
την ενδεχόµενη διάκριση µεταξύ των αλιέων µας, ορίζοντας ότι
η απαγόρευση αλιείας από µηχανότρατες για τους µήνες Ιούνιο,
Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέµβριο κάθε έτους αφορά τα εσωτερικά ύδατα της ελληνικής επικράτειας και τη ζώνη 6 ναυτικών µιλίων από τις γραµµές βάσης των ακτών µας. Κατέστη αναγκαία,
κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ρύθµιση αυτή
µετά την πρόσφατη επέκταση της αιγιαλίτιδας ζώνης στο Ιόνιο
Πέλαγος.
Το δεύτερο άρθρο έρχεται να επιλύσει το θέµα του ζητήµατος
της αλιείας για το είδος συµιακό γαριδάκι εν αναµονή της έκδοσης του σχετικού προεδρικού διατάγµατος, το οποίο αναµένεται
να σταλεί το επόµενο διάστηµα στο Συµβούλιο της Επικρατείας
και θα ορίζει πολύ αναλυτικά τα σχετικά µε την αλίευση του είδους ορίζουµε κατ’ εξαίρεση ότι θα επιτρέπεται η αλιεία του είδους για τέσσερις µήνες µετά την ψήφιση της παρούσας
τροπολογίας. Προβλέπονται, δε, και οι τεχνικές του λεπτοµέρειες. Πρόκειται για δύο ζητήµατα που είναι προς όφελος των
αλιέων και που -νοµίζω- ότι θα υποστηριχθούν από το σύνολο
των πτερύγων της Βουλής.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κι εγώ ευχαριστώ,
κύριε Υφυπουργέ.
Υπάρχει κάποιος από τους εισηγητές ή τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους που να θέλει κάποια διευκρίνιση επί της τροπολογίας;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Εγώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ορίστε, κύριε Χήτα, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Δεν ξέρω αν θα πρέπει να είναι διευκρίνιση. Θα ήθελα να ακούσω τον Υφυπουργό. Εµείς δεν αντιλαµβανόµαστε τι ακριβώς
θέλετε να πετύχετε µε αυτήν την τροπολογία.
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Ερώτηση: Δηλαδή πέρα των έξι µιλίων επιτρέπεται; Δηλαδή
εάν πάει ένας στα επτά ή στα οχτώ µίλια επιτρέπεται; Δεύτερη
ερώτηση: Δεν είναι εµµέσως αποδοχή µε νόµο της αιγιαλίτιδας
ζώνης µας τα έξι ναυτικά µίλια; Γιατί έξι ναυτικά µίλια; Δεν το παραδέχεστε µε νόµο εµµέσως; Δεν ξέρω εάν αντιλαµβάνεστε τι
εννοώ. Ορίζουµε την αιγιαλίτιδα ζώνη µας στα έξι ναυτικά µίλια
µε νόµο; Εµείς θα απέχουµε από αυτήν την ψηφοφορία. Τη θεωρούµε απαράδεκτη. Άλλο ερώτηµα: Στα επτά ναυτικά µίλια µπορεί να πάει ο ψαράς;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Τον λόγο έχει ο
κύριος Υφυπουργός.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Πρόκειται για ένα καθαρά τεχνικό ζήτηµα
που προέκυψε µετά την επέκταση των ναυτικών µιλίων στο Ιόνιο
Πέλαγος. Η χώρα µας κρατά αναφαίρετο το δικαίωµα επέκτασής
της σε όλες τις θάλασσες. Είναι ένα καθαρά τεχνικό θέµα, για να
µην υπάρχει διάκριση µεταξύ των αλιέων. Τίποτα παραπάνω.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ πολύ
και τους δυο σας.
Εισερχόµαστε στον κύκλο των οµιλητών µε WEBEX.
Πρώτος θα πάρει τον λόγο ο κ. Ευστράτιος Σιµόπουλος από
τη Νέα Δηµοκρατία και αµέσως µετά, ο κ. Νίκος Συρµαλένιος
από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Κύριε Σιµόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΣΤΡΑΤΟΣ) ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε έκπληξη παρακολούθησα την προηγούµενη αντιπαράθεση µεταξύ των δύο
Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων, αφ’ ενός του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος και αφ’ ετέρου του ΣΥΡΙΖΑ.
Αν κατάλαβα καλά, γιατί αν δεν κατάλαβα καλά µπορεί να το
διορθώσει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΚΚΕ, κάλεσε
τον ΣΥΡΙΖΑ να συµµετέχει σε µία προσπάθεια να σπάσει τις αλυσίδες µε όπλα, στην κυριολεξία και µεταφορικά. Δεν κατάλαβα
τη λέξη κυριολεξία. Και επειδή δεν συνηθίζω να λαϊκίζω, θα
ήθελα να έχω µια διευκρίνιση, όπως και από τον Κοινοβουλευτικό
Εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος το άφησε να πέσει κάτω και
ουσιαστικά, κάλεσε σε µία µάχη το ΚΚΕ απέναντι στο κατά τη
γνώµη τους αντεργατικό νοµοσχέδιο, το οποίο έρχεται.
Θα ήθελα, λοιπόν, µια απάντηση, όσον αφορά τη λέξη «στην
κυριολεξία» και «µεταφορικά» για τα όπλα.
Έρχοµαι, τώρα, στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο. Έχουµε, λοιπόν, ένα νοµοσχέδιο, το οποίο ενσωµατώνει δύο ευρωπαϊκές
οδηγίες και, όπως τα περισσότερα κόµµατα της Βουλής αντιλαµβάνονται και παραδέχονται, κινείται σε µια σωστή κατεύθυνση.
Νοµίζω ότι µε την ενσωµάτωση αυτών των οδηγιών θωρακίζουµε
ακόµη περισσότερο το τραπεζικό µας σύστηµα. Η Κυβέρνηση το
κάνει συνεχώς, φέρνει συνεχώς ευρωπαϊκές οδηγίες και τις ενσωµατώνει. Θεωρώ ότι η ένταξή µας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
προϋποθέτει και υποχρεώσεις, οι οποίες µάλιστα εκσυγχρονίζουν και το νοµικό µας οπλοστάσιο.
Παράλληλα, δόθηκε η δυνατότητα στην Αντιπολίτευση, κυρίως
στην Αξιωµατική, να προχωρήσει σε έναν καταιγισµό -θα έλεγακριτικής εναντίον της Κυβέρνησης, µια κριτική, η οποία θα
έπρεπε να είναι σε χαµηλότερους τόνους, γιατί προέρχεται από
ανθρώπους, οι οποίοι είχαν πλήρη ευθύνη το 2015 για την ανακεφαλαιοποίηση, στην οποία αναγκάστηκε το ελληνικό τραπεζικό
σύστηµα για τον ουσιαστικό µηδενισµό στην κυριολεξία της αξίας των ελληνικών τραπεζών, αξία την οποία δεν έχασαν οι µέτοχοι, αλλά έχασε και το ελληνικό κράτος, το οποίο κατείχε ένα
πολύ µεγάλο µέρος από αυτές τις µετοχές.
Και κριτικάρουν, µάλιστα, άνθρωποι, οι οποίοι είχαν και κυβερνητικές θέσεις και οι οποίοι, ουσιαστικά, µέσα από δικές τους
πράξεις απελευθέρωσαν πλήρως τις απολύσεις, οι οποίοι απελευθέρωσαν τους πλειστηριασµούς πρώτης κατοικίας. Είναι οι
ίδιοι άνθρωποι, οι οποίοι πέρυσι αυτήν την εποχή µιλούσαν για
εκατόµβη απολύσεων, απολύσεις οι οποίες δεν ήρθαν.
Η Κυβέρνηση κατάφερε µέσα στον έναν χρόνο αυτό να µην
αυξηθεί η ανεργία και να διαψεύσει τις Κασσάνδρες. Τώρα, το
καινούργιο µοτίβο είναι ότι έρχεται πάλι ορυµαγδός απολύσεων
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και λουκέτων. Ο φόβος πάντα υπάρχει. Ο φόβος φυλάει και τα
έρµα. Τα έρµα, όµως, τα φυλάει η Κυβέρνηση. Και όπως ενήργησε µέσα στην κρίση, έτσι συνεχίζει να ενεργεί.
Σήµερα, άκουσα από τον αρµόδιο Υπουργό Ανάπτυξης, τον
Άδωνι Γεωργιάδη, ότι έρχεται πρόγραµµα για τους δικηγόρους,
έρχεται πρόγραµµα για τον τουρισµό, έρχεται πρόγραµµα το
οποίο θα στηρίξει τους παιδότοπους και τα γυµναστήρια. Ανάλογο πρόγραµµα είχαµε και για την επανεκκίνηση της εστίασης.
Δεν χρειάζεται να αναφέρω όλα αυτά τα προγράµµατα, τα οποία
και µε τη βοήθεια των ευρωπαϊκών πόρων, αλλά και µε τον δηµοσιονοµικό χώρο, τον οποίο βρίσκει η Κυβέρνηση λόγω του χαµηλού δανεισµού µπορεί να φέρει και να στηρίξει την οικονοµία
στην καινούργια φάση που εισέρχεται.
Δεν εθελοτυφλώ. Τα προβλήµατα υπάρχουν και είναι εδώ.
Όπως, όµως, είπα, έχουµε µία Κυβέρνηση, η οποία έχει δείξει ότι
µπορεί να λύνει προβλήµατα και να τα λύνει επί του πεδίου, όχι
επί χάρτου, όχι εκθέσεις ιδεών, όχι ολιστικά προγράµµατα, που
στο τέλος, µέσα από µια αέναη διαβούλευση καταλήγουν στον
κάλαθο των αχρήστων.
Αυτό, το οποίο περιµένω να έρθει είναι κάτι και για το λιανεµπόριο. Θεωρώ ότι το λιανεµπόριο και ειδικά, ο κλάδος της ένδυσης και υπόδησης έχει χτυπηθεί πάρα πολύ. Υπάρχουν κυβερνητικές δεσµεύσεις ότι εξετάζεται κάτι ανάλογο. Θα ήθελα να το
δω γρήγορα.
Τέλος, να αναφερθώ και στο περιβόητο εργασιακό νοµοσχέδιο, το οποίο είναι ένα άλλο πεδίο µεγάλης µάχης για την Αντιπολίτευση. Θεωρώ ότι κινείται σε απόλυτα σωστή κατεύθυνση.
Δεν πρέπει να βλέπουµε τα θέµατα αυτά µε τους όρους της δεκαετίας του ‘80. Έχει περάσει αυτή η εποχή. Θεωρώ ακόµη και
οι εργαζόµενοι, πιθανώς, όχι οι εργατοπατέρες είναι έτοιµοι να
κατανοήσουν ότι περνάµε σε µια νέα εποχή.
Δεν τίθενται µέσα από το νοµοσχέδιο οι εργαζόµενοι σε διωγµό. Τίθενται οι πρακτικές οι συνδικαλιστικές, οι οποίες εδώ και
δεκαετίες κρατούσαν οµήρους την κοινωνία και ουσιαστικά κατ’
επίφαση µόνο πάλευαν για το καλό των εργαζοµένων. Είναι οι
συνδικαλιστικές ηγεσίες, οι οποίες δεν µπορούσαν να οµονοήσουν και να κάνουν ένα συνέδριο. Είναι εκείνες οι συνδικαλιστικές ηγεσίες, οι οποίες σπέρνουν την αναστάτωση ακόµη και
µέσα στην πανδηµία σε µία χώρα, η οποία µόλις βγήκε από τα
µνηµόνια.
Τέλος, περιµένω, κυρίως τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του
ΚΚΕ, να ξεκαθαρίσει αυτό που είπε για τα όπλα στην κυριολεξία
ή µεταφορικά.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κι εγώ ευχαριστώ,
κύριε Σιµόπουλε.
Τον λόγο έχει ο κύριος Υφυπουργός, ο κ. Ζαββός, για µία διευκρίνιση.
Στη συνέχεια, θα πάρει τον λόγο για ένα λεπτό ο κ. Καραθανασόπουλος. Αµέσως, µετά θα δώσω τον λόγο στον κ. Συρµαλένιο.
Ορίστε, κύριε Υφυπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΒΒΟΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα απλώς να διευκρινίσω ότι κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής των παρατηρήσεων που είχα µε τη Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, την κ. Ραλλία Χρηστίδου, θα έλεγα ό,τι ειπώθηκε να µην
αφήσει καµµία, έστω και απειροελάχιστη, θα έλεγα ιδέα ότι µπορεί να είχε κάτι το υποτιµητικό ή κάτι άλλο. Θέλω να πω –για να
είµαι πασιφανής- πως όλη η έννοια της παρατήρησής µου δεν
θα πρέπει να παρεξηγηθεί, όπως και η παρατήρηση σε σχέση µε
το µέτρο «ελπίζω».
Θα ήθελα να πω ότι προφανώς τιµούµε όλες και όλους τους
Βουλευτές αυτού του Κοινοβουλίου και ιδιαίτερα γιατί έχουµε
δώσει µαζί µάχες και για θέσεις 25% στα διοικητικά συµβούλια
των τραπεζών και προφανώς στις εκδόσεις που είχαµε τη µέρα
της γυναίκας. Σε αυτό θα ήθελα να µην υπάρχει καµµία, µα καµµία, αν θέλετε έστω και απειροελάχιστη, αµφιβολία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κυρία Χρηστίδου,
έχετε τον λόγο.
ΡΑΛΛΙΑ ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ: Χαίροµαι πολύ, κύριε Υπουργέ, που δεν

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

υπάρχει αυτή η παρεξήγηση. Έχω ζητήσει τα Πρακτικά. Θα ζητούσα η τελευταία σας φράση να διαγραφεί από τα Πρακτικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Θα διαγραφεί.
Μετά τις εκατέρωθεν εξηγήσεις δεν υπάρχει κανένα πρόβληµα.
ΡΑΛΛΙΑ ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ: Χαίροµαι που το παίρνετε πίσω…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΒΒΟΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Απλώς εξίµισι ώρες που ήµασταν εδώ…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Νοµίζω ότι είναι
ικανοποιητική η εξήγηση που έδωσε ο κύριος Υπουργός.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΒΒΟΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Μάλιστα
γύρισα εκείνη την ώρα στον κύριο Πρόεδρο και του είπα «εν τη
ρύµη του λόγου το είπα». Δεν το είπα υποτιµητικά. Δεν θυµόµουν
το όνοµά σας εκείνη τη στιγµή. Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
ΡΑΛΛΙΑ ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Καραθανασόπουλε, έχετε τον λόγο για τη συµπληρωµατική σας τοποθέτηση.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν θέλω να προδικάσω
κακές προθέσεις και λογικές µονταζιέρας στον κ. Σιµόπουλο.
Αποδέχοµαι ότι επειδή βρίσκεται από απόσταση, µπορεί να µην
άκουσε καλά αυτό το οποίο είπαµε. Αυτό το οποίο είπα στην τοποθέτησή µου είναι ότι ο λαός όποτε βρέθηκε µπροστά στο δίληµµα αλυσίδες ή όπλα, σε στιγµές ιστορικές µεγαλουργίας
διάλεγε το δεύτερο και στην πραγµατικότητα και µεταφορικά
στην ιστορική διαδροµή του. Και αυτό το έκανε και στην κατοχή
και µε τον δηµοκρατικό στρατό Ελλάδας και σε µια σειρά άλλες
σηµαντικές στιγµές. Άρα, λοιπόν, µιλούσα για πολύ συγκεκριµένη ιστορική περίοδο, κύριε Πρόεδρε και για το κυριολεκτικά
και για το µεταφορικά.
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΣΤΡΑΤΟΣ) ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν άκουσα, κύριε
Καραθανασόπουλε, απλώς τη λέξη «ιστορικές διαδροµές».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ωραία, έγινε διευκρίνιση και νοµίζω έχει λήξει το θέµα.
Ο κ. Συρµαλένιος από τον ΣΥΡΙΖΑ έχει τον λόγο και αµέσως
µετά ο κ. Παναγιώτης Κουρουµπλής από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Κύριε Συρµαλένιε, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Καλησπέρα σε όλους, κύριε
Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
Είναι προφανές ότι τοποθετηθήκαµε υπέρ αυτού του νοµοσχεδίου που ενσωµατώνει τις δύο οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και τοποθετηθήκαµε υπέρ σε ό,τι αφορά στη θωράκιση περαιτέρω του τραπεζικού και χρηµατοπιστωτικού συστήµατος της
χώρας, υπό το πρίσµα βεβαίως και της µεγάλης κρίσης του 20082009, που οδήγησε στις γνωστές ανακεφαλαιοποιήσεις.
Από εκεί και έπειτα όµως αρχίζουν οι µεγάλες διαφορές µας
και το χάσµα µεταξύ ηµών και της Νέας Δηµοκρατίας, που υπηρετούµε δύο διαµετρικά αντίθετες στρατηγικές. Το επίδικο δεν
είναι η ανάγκη για την αυτονόητη σταθερότητα του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. Το επίδικο είναι ποιους εξυπηρέτησε όλα
τα προηγούµενα χρόνια το τραπεζικό σύστηµα και ποιους θα
υπηρετήσει στο µέλλον στην πραγµατική οικονοµία, υπό το πρίσµα µιας στρατηγικής βιώσιµης και δίκαιης ανάπτυξης.
Και βεβαίως συνακόλουθο µε αυτό, είναι ποιος τελικά σχεδιάζει τις προτεραιότητες, τις ιεραρχήσεις της ελληνικής οικονοµίας
και κοινωνίας. Το κράτος σχεδιάζει ή οι αγορές; Αυτό είναι το
κρίσιµο επίδικο, το οποίο µας χωρίζει ως χάος από τη Νέα Δηµοκρατία. Αυτό είναι το κεντρικό ερώτηµα, στο οποίο απαντάµε
µε ένα τελείως διαφορετικό τρόπο και µε µία τελείως διαφορετική στρατηγική και για το παρελθόν και για το παρόν, αλλά πολύ
περισσότερο για το µέλλον.
Τα δείγµατα γραφής που έχουµε µέχρι σήµερα είναι σαφέστατα. Και βεβαίως για να απαντήσουµε και στον κύριο Υπουργό,
τον κ. Ζαββό, το τραπεζικό σύστηµα φυσικά είναι ένας από τους
πυλώνες της χρηµατοδότησης της οικονοµίας. Όµως πέραν των
τεσσάρων συστηµικών τραπεζών υπάρχει και αναπτυξιακή τράπεζα, όπως και το εργαλείο των µικροπιστώσεων, δύο χρηµατοδοτικά εργαλεία που ξεκίνησαν επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, δύο
εργαλεία µε βασικό στόχο τη χρηµατοδότηση της µικροµεσαίας
επιχείρησης, που αποτελεί -ας µην το ξεχνάµε αυτό- το 95% των
ελληνικών επιχειρήσεων, άρα και τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής
οικονοµίας.
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Και εδώ βεβαίως τίθεται το ερώτηµα που αφορά το Ταµείο
Ανάκαµψης. Στη µικρή και περιορισµένη συζήτηση που έγινε στη
Βουλή για τις προτάσεις ένταξης έργων και αξόνων για τη χρηµατοδότηση από το Ταµείο Ανάκαµψης, δεν µας απαντήθηκε
πώς ενισχύονται οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις, όταν από τις δανειοδοτήσεις του Ταµείου Ανάκαµψης µε 12,7 δισεκατοµµύρια,
µόνο τα 500 εκατοµµύρια προορίζεται να διαχειριστεί η Αναπτυξιακή Τράπεζα, που κατ’ εξοχήν µπορεί να ενισχύσει αυτές τις
επιχειρήσεις, µικροµεσαίες επιχειρήσεις, που όπως ξέρουµε,
ούτε απέξω δεν µπορούν να περάσουν από το τραπεζικό σύστηµα, ενώ λόγω της πανδηµίας εµφανίζονται επίσης µε συσσωρευµένα χρέη προς τις τράπεζες, γύρω στα 10 δισεκατοµµύρια.
Ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία έχει καταθέσει επανειληµµένα τις προτάσεις του για τη στήριξη της οικονοµίας, µε τελευταίες αυτές που κατέθεσε στα µέσα Απριλίου. Για τις οφειλές
προς το δηµόσιο, µεταξύ άλλων προτείνει τη διαγραφή τόκων
και προσαυξήσεων, τη διαγραφή µέρους της βασικής οφειλής
έως 60% και την αποπληρωµή του υπολοίπου σε εκατόν είκοσι
δόσεις.
Για τα χρέη προς τις τράπεζες, σε σχέση µε τα κόκκινα δάνεια,
προτείναµε όσο διαρκούν οι έκτακτες συνθήκες, πρώτον αναστολή πληρωµών, δεύτερον περίοδο χάριτος για ρυθµισµένες
οφειλές, τρίτον επιµήκυνση περιόδου αποπληρωµής µε αναπροσαρµογή επιτοκίου, τέταρτον τον διαχωρισµό οφειλών µε ρυθµίσεις του πρώτου µέρους και πάγωµα κάποιων οφειλών. Πέµπτον, τη διαγραφή µέρους της οφειλής για ευάλωτους και πληττόµενους.
Επίσης, το κράτος πρέπει να νοµοθετήσει τη διαγραφή των
τόκων υπερηµερίας που τυχόν υπολογίστηκαν κατά την κρίσιµη
περίοδο, την αναστολή πτωχεύσεων και λήψης µέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης, το πάγωµα της τοκοφορίας, τη µη απώλεια
των ρυθµίσεων.
Η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας παρουσιάζει µια υπεραισιόδοξη εικόνα της ελληνικής οικονοµίας και του τραπεζικού συστήµατος, µε έµφαση στη µείωση των κόκκινων δανείων σε
µονοψήφια ποσοστά. Ξεχνάτε όµως ότι από τον πακτωλό χρηµάτων, γύρω στα 50 δισεκατοµµύρια, που πήραν οι συστηµικές
τράπεζες από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, προς τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις κατευθύνθηκαν µηδενικά κονδύλια, ενώ την
ίδια ώρα, µε την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας
Πειραιώς, προχωρήσατε σε σκανδαλώδη αποµείωση των µετοχών του δηµοσίου, µέσα από το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, αλλά και των µικροµετόχων της τράπεζας, ενώ
παράλληλα διασφαλίσατε την ασυλία στα στελέχη του ΤΧΣ,
όπως προϋπήρχε το ίδιο και στις διοικήσεις των τραπεζών, για
να µένουν ατιµώρητοι ενδεχοµένως σε επιβλαβείς ρυθµίσεις για
τα συµφέροντα του δηµοσίου.
Και βεβαίως δεν λέτε τίποτα για το κλείσιµο εκατοντάδων υποκαταστηµάτων των τραπεζών σε όλη την Ελλάδα, αλλά και απολύσεων χιλιάδων τραπεζοϋπαλλήλων ή το κλείσιµο υποκαταστηµάτων σε αποµακρυσµένες περιοχές και µικρά νησιά, µε µεγάλες
αρνητικές συνέπειες, ιδιαίτερα για τους ηλικιωµένους ανθρώπους που εξυπηρετούνταν από αυτά τα υποκαταστήµατα.
Σε ό,τι αφορά το ξέπλυµα του µαύρου χρήµατος, για το οποίο
ο κ. Υπουργός είπε ότι έχουν ιδιαίτερη ευαισθησία, βεβαίως ψηφίσαµε τον Οκτώβριο πρόσθετο θεσµικό πλαίσιο, αλλά αυτό που
κρίνει τελικά είναι η πολιτική βούληση. Και η πολιτική βούληση
που αφορά τη Νέα Δηµοκρατία είναι ότι κλείσατε το µάτι στη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες µε κύριους
ωφελούµενους εφοπλιστές, µεγάλους επιχειρηµατίες, πρώην
τραπεζίτες κ.λπ., αφού µε τροποποίηση στον Ποινικό Κώδικα ορίσατε ότι η δέσµευση προϊόντων οικονοµικών εγκληµάτων, λογαριασµών, κινητών, ακινήτων κ.λπ., για τα οποία έχει διατάξει τη
δέσµευσή τους η Αρχή Καταπολέµησης Νοµιµοποίησης Εσόδων
από Εγκληµατικές Δραστηριότητες, δεν θα διαρκεί πάνω από
δεκαοχτώ µήνες.
Όσο για τα χρωστούµενα τραπεζικά δάνεια της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ ύψους πάνω από 400 εκατοµµύρια, δάνεια δανεικά και αγύριστα σε βάρος του ελληνικού λαού, απλώς
τα υπενθυµίζω για να µην ξεχνιόµαστε.
Κύριε Πρόεδρε, κλείνοντας θέλω να πω ότι η Νέα Δηµοκρατία
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µετά την κατάθεση του αντεργατικού νοµοσχεδίου, που νοµιµοποιεί την εργασιακή ζούγκλα, ολοκληρώνει το όραµά της για την
προοπτική της χώρας, όραµα βασισµένο σε µια ανάπτυξη υπέρ
των ολιγαρχών, τους οποίους συνεχώς ενισχύει και σε βάρος της
εργασίας και της µεγάλης πλειοψηφίας του ελληνικού λαού. Για
αυτό και η πολιτική αλλαγή υπέρ των προοδευτικών λύσεων καθίσταται πλέον επιτακτική για τον λαό και τη χώρα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ πολύ,
κύριε Συρµαλένιε.
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Παναγιώτης Κουρουµπλής από τον
ΣΥΡΙΖΑ και στη συνέχεια η κ. Αικατερίνη Παπανάτσιου από τον
ΣΥΡΙΖΑ.
Κύριε Κουρουµπλή, έχετε τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Καλησπέρα, κύριε Πρόεδρε.
Θέλω να εκφράσω και εγώ την αγωνία µου και τη θλίψη µου
για το αίµα και τον πόνο που υπάρχει αυτήν τη στιγµή στη γειτονιά µας, στη Μέση Ανατολή. Και θέλω να πω ότι η λύση αυτού
του διαχρονικού προβλήµατος ανάµεσα στους δύο λαούς, του
Ισραήλ και της Παλαιστίνης, περνάει µέσα από την αναγνώριση
του παλαιστινιακού κράτους και την ειρηνική συνύπαρξη των δύο
λαών. Δεν θα σταµατήσει ποτέ αυτό το αίµα να ρέει και από τις
δύο πλευρές, αν δεν συµβάλλουν όλα τα έθνη του κόσµου και
κυρίως οι ισχυροί στην επίλυση αυτού του προβλήµατος σε
αυτήν την περιοχή.
Κύριε Πρόεδρε, εχθές και σήµερα είχαµε δύο γεγονότα ενδιαφέροντα. Θυµίζουν αυτό που λέει ο λαός: «Στερνή µου γνώση να
σε είχα πρώτα». Ο Πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας σήµερα θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος στο
Μέγαρο Μαξίµου.
Εµείς το χαιρετίζουµε αυτό το γεγονός, γιατί ήµασταν εκείνοι
που σηκώσαµε το πελώριο πολιτικό κόστος που δεν τόλµησε το
πολιτικό σύστηµα τα τελευταία τριάντα χρόνια να πράξει, χάσαµε
τις εκλογές κυρίως από αυτήν την επιλογή για να µας πουν σήµερα πολλοί ότι είναι µεγάλη και σηµαντική η παρουσία της Ελληνικής Πολεµικής Αεροπορίας των FIR, των Σκοπίων και της
Βόρειας Μακεδονίας. Και έτσι λύσαµε ένα πρόβληµα για να είµαστε προσηλωµένοι εκεί που πραγµατικά υπάρχει ο κίνδυνος
και το ξέρουν όλοι από πού προέρχεται ο κίνδυνος.
Όπως και η αναγνώριση από τον Υπουργό Ανάπτυξης της υπόθεσης της κάνναβης, θυµίζω το τι ακούσαµε τότε και από τα
media τα προσκείµενα στη Νέα Δηµοκρατία και από τους πολιτικούς της Νέας Δηµοκρατίας.
Η Δεξιά, κύριε Πρόεδρε, µε κάποια τέτοια τεχνάσµατα και τερτίπια παίρνει συνήθως τις εκλογές. Το ίδιο έγινε, για να θυµίσω
λίγο την ιστορία, και το 1920, όταν έχασε τις εκλογές ο εθνάρχης
Ελευθέριος Βενιζέλος µε το επιχείρηµα της τότε Αντιπολίτευσης
ότι: «Θα µεγαλώσουν τα χωράφια σας, αν πάνε τα παιδιά σας
στη Μικρά Ασία; Ψηφίστε εµάς να τα φέρουµε πίσω». Και αντί να
πάνε σε µια συµβιβαστική λύση και να µην έχουµε τα δραµατικά
γεγονότα µετά, πήραν την άφρονα απόφαση να κάνουν εκείνη
την περίφηµη εκ προοιµίου αποτυχηµένη επιχείρηση κατά της
Άγκυρας.
Κύριε Πρόεδρε, συµφωνούµε, βεβαίως, µε τις δύο οδηγίες
που σήµερα επιχειρείται µε την πρόταση της Κυβέρνησης να ενσωµατωθούν στην ελληνική έννοµη τάξη, προκειµένου, πράγµατι, καθώς πρέπει να είναι πάντα φροντίδα της κάθε Κυβέρνησης, να επιτευχθεί η σταθεροποίηση και η ενίσχυση του τραπεζικού συστήµατος.
Ωστόσο, κύριε Πρόεδρε, ενώ οι οδηγίες έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, περιµένουµε πότε, επιτέλους, αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση θα δεήσει, προκειµένου να ενισχύσει εν τοις
πράγµασι και το ευρώ σαν ένα διεθνές νόµισµα να προχωρήσει
στην υλοποίηση της απόφασης του 2012, των αρχηγών κρατών
µάλιστα, να ολοκληρωθεί η ενοποίηση του τραπεζικού συστήµατος στην Ευρώπη, του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήµατος, και
έτσι να εµπεδωθεί ακόµα περισσότερο η ασφάλεια των καταθετών και η εµπιστοσύνη στο τραπεζικό σύστηµα.
Ωστόσο, δυστυχώς, η Ευρώπη για άλλη µια φορά, όπως προχθές στην τελευταία σύνοδο, έδειξε ότι είναι υποταγµένη στα συµφέροντα ορισµένων κρατών-µελών και κυρίως της Γερµανίας και
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αρνήθηκε αυτό που τόλµησε ο Πρόεδρος Μπάιντεν, να µπει στην
καρδιά του καπιταλισµού, στην καρδιά των πολυεθνικών του
φαρµάκου, ότι σε µια τέτοια δηµοσιονοµική κρίση πρέπει να σπάσει το patent.
Και όχι µόνο για αυτό δεν τολµάει να µιλήσει η Ευρωπαϊκή
Ένωση, αλλά αποδεικνύεται ότι είναι υπόδουλη σε δουλείες των
λόµπι, των πολυεθνικών. Για αυτό και δεν τόλµησε ποτέ να διαπραγµατευτεί από κοινού και τη µείωση της χρονικής ισχύος του
patentum στα καινοτόµα φάρµακα και της διαπραγµάτευσης από
κοινού της τιµής των φαρµάκων αυτών για να τα καταστήσει προσιτά και να ελαφρύνει την πίεση που δέχονται τα ασφαλιστικά
συστήµατα.
Πλέον τώρα είτε αρέσει είτε δεν αρέσει, κύριε Πρόεδρε,
άνοιξε µια πολύ σοβαρή συζήτηση ότι δεν είναι αποκλειστικό δικαίωµα των πολυεθνικών εταιρειών η λεγόµενη πνευµατική ιδιοκτησία της έρευνας, διότι σήµερα πλέον ανοίγει η συζήτηση και
βγαίνουν στην επιφάνεια θέµατα που έχουν να κάνουν µε τη χρηµατοδότηση που τα τελευταία σαράντα χρόνια τα κράτη-µέλη
και οι φορολογούµενοι πολίτες των Ηνωµένων Πολιτειών και της
Ευρώπης έχουν δώσει στα πανεπιστήµια και στα ερευνητικά κέντρα, τα οποία έχουν αξιοποιήσει αυτοί οι κύριοι.
Σε ό,τι αφορά τα ζητήµατα του νοµοσχεδίου, κύριε Πρόεδρε,
τα άκουσα µε πολλή προσοχή. Κατ’ αρχάς, να µου επιτρέψετε
να ταυτιστώ και εγώ µε την άποψη που εξέφρασε και ο κ. Ζαββός
και τη χαιρετίζω και την εκτιµώ, την παρατήρηση που έγινε για
την απουσία την προκλητική της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών
στη Βουλή και να ταυτιστώ και µε την πρόταση του κ. Αρβανιτίδη,
απευθυνόµενος στον Πρόεδρο της Βουλής και σε εσάς και σε
όλο το Προεδρείο.
Δεν πρέπει να επιτρέπετε τέτοιου είδους συµπεριφορές από
δοτούς οργανισµούς και εκπροσώπους, Κύριε Πρόεδρε.
Η Βουλή των Ελλήνων είναι η λαϊκή έκφραση. Έχει πηγή την
ψήφο του λαού. Δεν είναι δοτή η θέση των Βουλευτών. Και δεν
µπορεί να προκαλούν µε τέτοιες συµπεριφορές, γιατί είναι επανειληµµένη η στάση του τραπεζικού συστήµατος σε προσκλήσεις
της Βουλής των Ελλήνων.
Κύριε Πρόεδρε, άκουσα, επίσης, τον κύριο Υπουργό να µιλάει
για τις βιώσιµες εταιρείες και άκουσα και εκλεκτούς συναδέλφους όλων των κοµµάτων.
Ποιος θα το κρίνει, κύριε Πρόεδρε, αυτό;
Αν πάρουµε την ιστορία του τραπεζικού συστήµατος στην Ελλάδα, εγώ θα σας πω από την περίοδο που εγώ ήµουν Βουλευτής. Θυµάµαι από την περίοδο της κυβέρνησης Καραµανλή Αλογοσκούφη ότι ψηφίστηκε µια διάταξη που εξασφάλιζε εγγυήσεις και, µάλιστα, έβαζε ρήτρα ότι θα έπρεπε ένα ποσοστό από
αυτά τα χρήµατα των εγγυήσεων που ελάµβαναν οι τράπεζες να
κατευθυνθούν στην πραγµατική οικονοµία. Πού το είδε αυτό κανείς µέχρι σήµερα;
Σήµερα, λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, οµολογείται και αναγνωρίζεται ότι υπάρχει ρευστότητα στο τραπεζικό σύστηµα, ότι το τραπεζικό σύστηµα έχει ρευστότητα λόγω της στήριξης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και 20 δισεκατοµµυρίων καταθέσεων
του ελληνικού λαού.
Και το ερώτηµα είναι έστω και σήµερα, µε βάση την εµπειρία
που έχουµε όλοι, το εξής: Το τραπεζικό σύστηµα, κύριε Πρόεδρε, έχει επιλέξει να στηρίξει τη µικροµεσαία επιχείρηση; Τα
στοιχεία που δίνουν οι φορείς, οι εκπρόσωποι –και ο κ. Μίχαλος
και ο κ. Καββαθάς και ο κ. Χατζηθεοδοσίου και άλλοι εκπρόσωποι- και δεν διαψεύδονται είναι ότι το 95% των µικροµεσαίων επιχειρήσεων δεν έχουν πρόσβαση στο τραπεζικό σύστηµα. Οι
τράπεζες δηλαδή θέλουν να µας πουν ότι όλες αυτές οι επιχειρήσεις δεν είναι βιώσιµες και ότι βιώσιµες είναι µόνο το 5%; Το
ίδιο φοβούµαι και εκφράζω ευχή να µη συµβεί και µε το πρόγραµµα ανάκαµψης.
Όµως, κύριε Υπουργέ και κύριε Υφυπουργέ, αν δεν ενισχύσετε
την αναπτυξιακή τράπεζα περισσότερο, είναι βέβαιο ότι θα
έχουµε τα ίδια αποτελέσµατα.
Επειδή µιλήσατε για ένα επιτυχηµένο πρόγραµµα, το επιτυχηµένο πρόγραµµα θα κριθεί εκ του αποτελέσµατος. Γιατί αν παρατηρήσει κανείς µε προσοχή µε ποιο τρόπο και πού κατευθύνονται τα χρήµατα, εγώ θα σας τονίσω έναν τοµέα –το είπα και
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στην επιτροπή- που η Ελλάδα διαθέτει, το επιστηµονικό προσωπικό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ολοκληρώστε,
κύριε συνάδελφε, έχετε πάει στα δέκα λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Η Ελλάδα, λοιπόν, διαθέτει επιστηµονικό προσωπικό, αξιόπιστα ερευνητικά κέντρα, πανεπιστηµιακά και µη. Οι ελληνικές
εταιρείες που παράγουν αξιόπιστο γενόσηµο φάρµακο και έχουν
υψηλή τεχνογνωσία, µπορούν να παράξουν φάρµακο και πρωτότυπο, µέσα από νέες τεχνολογίες, αλλά και γενόσηµο και να αυξηθεί η εξαγωγική δύναµη της Ελλάδας, όταν αυτές οι εταιρίες
εξάγουν σε εβδοµήντα χώρες του κόσµου.
Αν λοιπόν τέτοιους τοµείς, που η Ελλάδα έχει συγκριτικά πλεονεκτήµατα, δεν τους στηρίξουµε, πείτε µου πώς θέλετε να πειστώ ότι θα έρθει έστω και ένας Έλληνας επιστήµονας να δουλέψει στην Ελλάδα, αν πράγµατι δεν υπάρχουν τέτοιες θέσεις, που
πραγµατικά θα είναι καλά αµειβόµενες και θα αποτελούν πρόκληση και πρόσκληση σε όλους αυτούς τους νέους επιστήµονες
να γυρίσουν στην πατρίδα.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστούµε,
κύριε Κουρουµπλή.
Τον λόγο έχει η κ. Αικατερίνη Παπανάτσιου από το ΣΥΡΙΖΑ.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παρόν νοµοσχέδιο αφορά τροποποιήσεις του ν.4261/2014, που αντικατέστησε τον ν.3601/2007 για τα πιστωτικά ιδρύµατα. Λόγω πολλών
προσθηκών και νέων νόµων για τα πιστωτικά ιδρύµατα και τις
χρηµατοδοτικές εταιρείες συµµετοχών, τις µικτές χρηµατοοικονοµικές εταιρείες συµµετοχών, θα έπρεπε να τροποποιηθούν
πολλά άρθρα του νόµου, όσον αφορά τις αποδοχές, τα µέτρα
και τις εξουσίες εποπτείας και τα µέτρα διατήρησης του κεφαλαίου.
Επίσης, το δεύτερο µέρος περιλαµβάνει τροποποίηση του άρθρου 2 του ν.4335/2015 για την ανάκαµψη και εξυγίανση πιστωτικών ιδρυµάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων. Θεωρούνται
αναγκαίες οι τροποποιήσεις που περιέχονται, γιατί έχουν δηµιουργηθεί χρηµατοδοτικές εταιρείες συµµετοχών και µικτές χρηµατοοικονοµικές και επίσης οι εταιρείες αυτές έχουν µητρικές
σε διαφορετικές χώρες.
Οι περισσότερες τροποποιήσεις αφορούν ορολογίες που διαφοροποιούνται. Οι αποσχίσεις κλάδων και οι µικτές χρηµατοοικονοµικές –µερικές είναι και θυγατρικές τραπεζών- δηµιουργούν
τις αναγκαιότητες των τροποποιήσεων αυτών που περιέχονται
στο νοµοσχέδιο. Μεταξύ άλλων, συντονίζεται και η εποπτεία για
θέµατα χρηµατοδοτικών εταιρειών συµµετοχών και των µικτών
χρηµατοοικονοµικών εταιρειών συµµετοχών.
Τέλος, επιβάλλονται επιπλέον περιορισµοί για διανοµή κερδών. Βέβαια, κατά την προσφιλή σας µέθοδο, καταθέσατε αρκετές τροπολογίες, εκ των οποίων δύο είναι αρµοδιότητας της
επιτροπής µας.
Πρέπει να σηµειώσουµε για πολλοστή φορά την απαξίωση του
διαλόγου στη Βουλή µας και µε τροπολογίες της τελευταίας
στιγµής αφαιρείτε το δικαίωµα από όλη την αντιπολίτευση να καταθέσει προτάσεις και διαφωνίες και γενικότερα να γίνει µια σοβαρή και εστιασµένη συζήτηση επί των πολιτικών που εισηγείται
η Κυβέρνηση.
Είναι γνωστό ότι δεν πρόκειται βέβαια να εισακουστούν οι προτάσεις µας, αλλά η Νέα Δηµοκρατία δεν κρατάει ούτε τα προσχήµατα. Με τον τρόπο που επιλέγει η Κυβέρνηση να νοµοθετεί
–σηµαντικά οµολογουµένως άρθρα µέσα σε ογκώδεις και ανοµοιογενείς τροπολογίες- δηµιουργεί ένα ασφυκτικό πλαίσιο για
την αντιπολίτευση και καλούµαστε να ψηφίσουµε ως ένα άρθρο
δύο ανοµοιογενή θέµατα και µάλιστα σε περιορισµένο χρόνο.
Ο Υπουργός Οικονοµικών είπε ότι το νοµοσχέδιο έρχεται να
συνδέσει την περίοδο µετά την πανδηµία. Αλήθεια, το ίδιο συµβαίνει και µε το νοµοσχέδιο για τα εργασιακά; Γνωρίζουµε ότι
για τη Νέα Δηµοκρατία η κρίση ισοδυναµεί µε ευκαιρία. Το έχει
ξανακάνει. Πιάνετε το νήµα από εκεί που το αφήσατε µερικά χρόνια πιο πριν.
Ένα από τα σηµεία του τυπικού µοντέλου εργασίας που χρό-
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νια προσπαθούσατε να επηρεάσετε και να ευελικτοποιήσετε
κατά τα χρόνια των µνηµονίων αλλά και πιο πριν είναι αυτό της
διαχείρισης του εργάσιµου χρόνου. Στα πρώτα χρόνια του µνηµονίου, αυτό συνοδεύτηκε µε όρους περαιτέρω µείωσης του εργασιακού κόστους και περιορισµού των νεκρών χρόνων κατά την
διάρκεια του ωραρίου εργασίας.
Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονταν οι ρυθµίσεις το 2010 έως το
2012 για τη µείωση του κόστους υπέρβασης του συµβατικού
ωραρίου ή η διευκόλυνση της εφαρµογής ελαστικών διευθετήσεων του συνολικού χρόνου εργασίας και η εφαρµογή της εξαήµερης εργασίας.
Τώρα έρχεστε να συµπληρώσετε την πλήρη κατάργηση του
οκταώρου και µάλιστα ο χρόνος εργασίας θα διευθετείται πλέον
µέσω ατοµικών συµβάσεων, κάτι που δεν διανοήθηκε καµµία κυβέρνηση µέχρι τώρα, εκτός από την Κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, να κάνει.
Εργοδότες και εργαζόµενοι, ο δυνατός πόλος της διαπραγµάτευσης και αντίστοιχα ο πιο αδύναµος, είχαν και έχουν διαφορετικές αντιλήψεις για το πλαίσιο και τη δοµή των εργασιακών
σχέσεων, ενώ η ρύθµιση βασικών εργασιακών όρων όπως αυτός
του χρόνου που επηρεάζει όλο το φάσµα της ζωής των εργαζοµένων ήταν κάτι εγγυηµένο και προστατευµένο.
Η διαπραγµάτευση ακόµη και γι’ αυτούς τους όρους θα µετατραπεί σε µια προσπάθεια αµοιβαίου συµβιβασµού, διαφορετικών όµως συµφερόντων. Ποιος όµως θα έχει το πάνω χέρι, ειδικά
στις ατοµικές συµβάσεις; Δεν θέλει και πολύ µυαλό. Ατοµική ευθύνη, ατοµική διαπραγµάτευση, ατοµικές συµβάσεις, ε, και
όποιος αντέξει.
Το µόνο που καταφέρατε τότε –µιλάω για πριν την περίοδο
2010-2012- ήταν ο οριστικός αποκλεισµός των εκτός των τειχών
εργασίας, η ανεργία στο 30%, η υποβάθµιση των εντός, οι ευέλικτες µορφές εργασίας στο 30% και η κατάσταση πλέον αποτελεί µια µεγάλη ευκαιρία, µεγαλύτερη ακόµη και από το µνηµόνιο.
Κατά το επιχειρείν ήταν η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονοµίας η οποία καταρρίφθηκε µαζί µε την εξηκοστή έβδοµη
θέση –φτάσαµε στην ενενηκοστή έκτη της χώρας- στο πεδίο της
ανταγωνιστικότητας ανάµεσα σε εκατόν σαράντα χώρες, σύµφωνα µε έκθεση του Παγκόσµιου Οικονοµικού Φόρουµ το 2012.
Είναι τουλάχιστον περίεργη κίνηση να διαλύεις το πλαίσιο του
εργάσιµου χρόνου, ειδικά σε µια αγορά εργασίας που εµφανίζει
παραδοσιακά έναν από τους υψηλότερους δείκτες παράνοµης
ευελιξίας στην Ευρώπη. Νοµιµοποιείς δηλαδή το ήδη καταστρατηγηµένο, αντί να κάνεις κάτι αντίθετο.
Η βίαιη αναδιάρθρωση στην οικονοµία µέσω των αφηµένων
στην τύχη τους µέσα στην καραντίνα και υπερχρεωµένων µικροµεσαίων επιχειρήσεων θα συναντήσει το µεγαλόπνοο σχέδιο για
τη δηµιουργία εκατόν ογδόντα χιλιάδων θέσεων εργασίας µέσω
του Ταµείου Ανάκαµψης, ώστε η απασχόληση και η ανεργία να
βρεθούν σε πέντε χρόνια από τώρα εκεί που ήταν το 2019.
Πραγµατικά, ξεπεράσατε και τις δικές µας προβλέψεις. Ξεπερνάτε κάθε όριο κάθε φορά που προσπαθείτε να πείσετε ότι µε τα
νοµοθετήµατά σας προστατεύετε την εργασία. Αυτό δεν θα περάσει. Θα καταργηθεί την πρώτη µέρα της προοδευτικής διακυβέρνησης του τόπου.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Και εγώ ευχαριστώ, κυρία Παπανάτσιου.
Ολοκληρώθηκε, λοιπόν, ο κύκλος των οµιλητών.
Θα δώσω τον λόγο στον Υπουργό Υποδοµών, τον κ. Κωνσταντίνο Καραµανλή, για να αναπτύξει την τροπολογία.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ (Υπουργός Υποδοµών
και Μεταφορών): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να έχω τον λόγο
προκειµένου να παρουσιάσω στο Σώµα την τροπολογία που καταθέσαµε σειρά Υπουργείων µε γενικό αριθµό 876 και ειδικό 153.
Με τις επτά διατάξεις της τροπολογίας δηµιουργείται για
πρώτη φορά ένα θεσµικό πλαίσιο, το οποίο θα ασχοληθεί µε την
κατάρτιση, την έγκριση, τον συντονισµό, τη διαχείριση, την αξιολόγηση, τον έλεγχο και την αναθεώρηση του αναπτυξιακού προγράµµατος δηµοσίων συµβάσεων στρατηγικής σηµασίας, δηλαδή εκείνων των δηµοσίων συµβάσεων που χαρακτηρίζονται «µε-
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γάλης προστιθέµενης αξίας για την κοινωνία και την οικονοµία».
Τι κάνουµε µε αυτή την τροπολογία; Η πολιτεία έρχεται συντεταγµένα και υπό τη διαρκή παρακολούθηση και τον συντονισµό
µιας κυβερνητικής Επιτροπής επιτυγχάνει τον ουσιαστικό συντονισµό όλων των εµπλεκόµενων Υπουργείων, όλων των εµπλεκοµένων κρατικών φορέων για δράσεις στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης της χώρας.
Παράλληλα, δηµιουργούµε ένα αναπτυξιακό πρόγραµµα δηµοσίων συµβάσεων στρατηγικής σηµασίας. Αυτό το πρόγραµµα
θα αποτελέσει αναπτυξιακό εργαλείο σε εθνικό, περιφερειακό,
αλλά και σε τοπικό επίπεδο, καθώς και πυλώνα για την εφαρµογή
του ενιαίου σχεδίου κυβερνητικής πολιτικής για την παραγωγική
ανάταξη, για την ανασυγκρότηση, αλλά και για την κοινωνική συνοχή.
Πρακτικά, λοιπόν, τι κάνουµε; Πρακτικά δηµιουργούµε ένα
αναπτυξιακό πρόγραµµα συµβάσεων στρατηγικής σηµασίας, οι
οποίες θα χρηµατοδοτούνται τόσο από κοινοτικούς πόρους, από
εθνικούς πόρους, αλλά και από διεθνείς πόρους, που πρόκειται
να επιφέρουν αποτελέσµατα σηµαντικής εντάσεως στην εθνική
µας οικονοµία και προστιθέµενη αξία τόσο στη χώρα όσο και
στους πολίτες.
Στο πρόγραµµα αυτό δύναται να εντάσσονται δηµόσιες συµβάσεις προϋπολογισµού άνω των 50 εκατοµµυρίων ευρώ και σε
εξαιρετικές περιπτώσεις εµβληµατικών έργων για την εθνική οικονοµία ή για την τοπική ή περιφερειακή οικονοµία δύναται να
εντάσσονται και έργα µε µικρότερο προϋπολογισµό.
Στο πρόγραµµα σε κάθε περίπτωση εντάσσονται ανεξαρτήτως
προϋπολογισµού συµβάσεις που χρηµατοδοτούνται από τους
πόρους του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Ανάκαµψης, καθώς και τα
έργα που χρηµατοδοτούνται από τα διαρθρωτικά Ταµεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε προϋπολογισµό άνω των 30 εκατοµµυρίων
ευρώ. Η διάρκεια κάθε προγραµµατικής περιόδου θα είναι πέντε
χρόνια. Αρµόδια Αρχή για όλα αυτά που σας είπα καθίσταται η
υφιστάµενη Κυβερνητική Επιτροπή Μεγάλων Έργων, η οποία µετονοµάζεται σε Κυβερνητική Επιτροπή Συντονισµού Συµβάσεων
Στρατηγικής Σηµασίας, στην οποία δεν θα προεδρεύει κανένας
Υπουργός, αλλά θα προεδρεύει ο Πρωθυπουργός.
Δικαιούχοι του προγράµµατος µπορούν να οριστούν τα Υπουργεία, οι περιφέρειες και οι δήµοι, ή εταιρείες του χαρτοφυλακίου της «Ελληνικής Εταιρείας Συµµετοχών και Περιουσίας
Α.Ε.», αλλά και όποιος άλλος φορέας ορίζεται µε την απόφαση
της κυβερνητικής επιτροπής.
Επίσης, µε την προτεινόµενη αυτή διάταξη που σας παρουσιάζουµε καθορίζονται τα κριτήρια αξιολόγησης και έγκρισης υπαγωγής των συµβάσεων στο πρόγραµµα, η διαδικασία υποβολής
συγκεκριµένων προτάσεων από τους φορείς, οι εφαρµοστέες
διατάξεις για την επιτάχυνση των αδειοδοτήσεων, ενώ παρέχεται
η δυνατότητα υποβοήθησης των δικαιούχων για την ωρίµανση
δράσεων από το ΤΑΙΠΕΔ. Σε αυτό το σηµείο θα ήθελα να τονίσω
ότι το ΤΑΙΠΕΔ θα υποβοηθά στην ωρίµανση των έργων, µόνον
εφ’ όσον το επιθυµεί ο δικαιούχος.
Με άλλα λόγια, τι κάνουµε; Δηµιουργούµε ένα θεσµικό διοικητικό πλαίσιο αξιοποίησης των διαθέσιµων πόρων, αλλά και συντονισµού των κυβερνητικών και λοιπών δράσεων σε µεγάλα έργα
υποδοµής και κρίσιµες υπηρεσίες των φορέων του δηµοσίου
στην εποχή που ακολουθεί µετά την πανδηµία.
Κοινή συνισταµένη των διατάξεων είναι η βελτιστοποίηση των
µεθόδων παρακολούθησης και υλοποίησης σηµαντικών δηµοσίων συµβάσεων, καθώς και η πλήρης εκµετάλλευση του Ταµείου Ανάκαµψης, αλλά και των πόρων του ΕΣΠΑ και η επίτευξη
της µέγιστης µόχλευσης δηµοσίων και ιδιωτικών χρηµατοδοτικών εργαλείων.
Στοχευµένα και µεθοδικά, λοιπόν, δηµιουργούµε τις συνθήκες
ανάπτυξης και απορρόφησης των κονδυλίων στη µετά κορωνοϊό
εποχή.
Από πλευράς µας, κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ η εν λόγω
τροπολογία να γίνει αποδεκτή.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Σταϊκούρας έχει τον λόγο.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Επί της τροπολογίας, κύριε Πρόεδρε…

12298

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Μισό λεπτό, θα
σας δοθεί ο λόγος. Ήρθε η τροπολογία τώρα, θα έχετε την άνεση να τη µελετήσετε και να απαντήσετε. Δεν θα φύγει ο κύριος
Υπουργός για να σας δώσει διευκρινίσεις. Αυτή είναι η διαδικασία, θα την τηρήσουµε.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Η τροπολογία που ανέπτυξε ο Υπουργός Υποδοµών και Μετα-
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φορών γίνεται αποδεκτή από το Υπουργείο Οικονοµικών και γι’
αυτόν τον λόγο καταθέτω νοµοτεχνικές βελτιώσεις στο σχέδιο
νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών που συζητάµε, προκειµένου
να ενσωµατωθεί η τροπολογία στον πυρήνα του σχεδίου.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Παρακαλώ, τώρα
διευκρινίσεις επί της τροπολογίας ή αν θέλετε να το συνδυάσουµε και µε τη δευτερολογία σας γενικώς και επ’ αυτής.
Θα δώσω τον λόγο, λοιπόν και στην κ. Ελευθεριάδου Σουλτάνα, την εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ, για τη δευτερολογία της και
βεβαίως, για να ζητήσει, αν θέλει, διευκρινίσεις από τον Υπουργό
Υποδοµών.
ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Είχα ζητήσει ούτως ή άλλως να τοποθετηθώ επί των τροπολογιών. Θα τις πάρω µε τη σειρά.
Για την τροπολογία του Υπουργείου Εξωτερικών για την επανασύσταση του Προξενείου της Βεγγάζης στη Λιβύη, συµφωνούµε. Θα θέλαµε, εφ’ όσον είναι δυνατό, να το σκεφτεί ο Υπουργός, να προστεθεί και «θέση εµπορικού ακολούθου», γιατί επιθυµούµε να υπάρχουν εµπορικές σχέσεις και αυτό δεν προβλέπεται στην τροπολογία.
Για την τροπολογία του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, εδώ
φαίνεται ότι ήταν λανθασµένη η επιλογή σας να πάρετε το Κτηµατολόγιο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και να το πάτε στο
Ψηφιακής Πολιτικής. Φτιάξατε ουσιαστικά ένα Υπουργείο και δώσετε χαρτοφυλάκιο στον κ. Στύλιο, χωρίς, όµως, να µεταφέρετε
ταυτόχρονα και την τεχνογνωσία και γι’ αυτό παρουσιάστηκαν
όλα αυτά τα τεχνικά και διαδικαστικά προβλήµατα στην πορεία.
Όσον αφορά την τροπολογία, παρ’ όλο που είναι πρόχειρη και
κακογραµµένη και δηµιουργεί προβλήµατα -τα οποία τώρα δεν
έχω τον χρόνο να αναλύσω- στους συναλλασσόµενους, επειδή,
όµως, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση γενικά και αναπτυξιακή
και σε αυτήν είµαστε θετικοί.
Όσον αφορά την τροπολογία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, την 873, επίσης και σε αυτή θα είµαστε θετικοί, δεν έχω κάτι παραπάνω να πω.
Και για τις δύο τροπολογίες του Υπουργείου Οικονοµικών, ο
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας προσπάθησε και πάλι να κάνει ένα επικοινωνιακό παιχνίδι, «αν δεν ψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν θέλουµε τις φοροελαφρύνσεις» και όλα αυτά
που ακούσαµε να λέει.
Εµείς, όµως, δεν θα µπούµε σε αυτή την παγίδα. Είναι ξεκάθαρο ότι οι φοροελαφρύνσεις που αναφέρονται στις τροπολογίες είναι κυρίως φοροελαφρύνσεις νοµικών προσώπων και οντοτήτων για επιχειρηµατικά κέρδη και ιδιαιτέρως υψηλά. Οι φοροελαφρύνσεις αφορούν τους έχοντες, λοιπόν, για ακόµα µία φορά
και τις µεγάλες επιχειρήσεις. Για τους νοσηλευτές, γιατρούς,
αστυνοµικούς και λοιπούς χαµηλά αµειβόµενους µισθωτούς και
συνταξιούχους του δηµοσίου και του ιδιωτικού τοµέα η Κυβέρνησή σας δεν προβλέπει για ακόµα µια φορά τίποτα. Εποµένως
συνεχίζετε και µε αυτές τις τροπολογίες την άνιση διανοµή και
επιβαρύνετε επιπλέον τον προϋπολογισµό, αλλά και πάλι προς
όφελος του µεγάλου κεφαλαίου.
Και όσον αφορά την τελευταία τροπολογία που ήρθε, θεωρώ
ότι η διαδικασία είναι απαράδεκτη. Δεν γίνεται πέντε λεπτά πριν
ψηφίσουµε τις τροπολογίες και ενώ έχουν τελειώσει όλοι οι οµιλητές και δεν µπορεί να τοποθετηθεί κανείς, να έρχεται µια τόσο
σηµαντική τροπολογία, η οποία θέλει µελέτη. Δεν είµαστε όλοι
ειδικοί σε αυτά τα θέµατα. Ακόµα και για να τη στείλουµε στους
συνεργάτες µας και τους αρµόδιους φορείς για να την ελέγξουν
διεξοδικά, θα έπρεπε να έχει έρθει τουλάχιστον µία ώρα πριν.
Πέντε λεπτά πριν ψηφίσουµε; Είναι δυνατόν; Είναι αυτή διαδικασία; Θα µας αναγκάσετε ενδεχοµένως, δεν λέω ότι αν τη µελετούσαµε, θα ψηφίζαµε «υπέρ», να µην ψηφίσουµε κάτι που σε
άλλη περίπτωση θα ψηφίζαµε. Μειώνετε, δηλαδή, τον κόπο και
τη δουλειά σας, εφόσον, όπως είπατε, κύριε Υπουργέ, είναι κάτι
πάρα, πάρα πολύ σηµαντικό και προς το εθνικό συµφέρον.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ πολύ,
κυρία Ελευθεριάδου.
Θα ήθελα µόνο να συµπληρώσω ότι είναι σωστό να µην έρχονται τροπολογίες την τελευταία στιγµή, αλλά εδώ, όπως θα είδατε
και όπως διάβασα κι εγώ, πρόκειται για µια ενσωµάτωση οδηγίας. Πρόκειται, δηλαδή, για παράγωγο δίκαιο, για το κοινοτικό
δίκαιο, από το οποίο είµαστε υποχρεωµένοι να την κάνουµε δεκτή. Βεβαίως βλέπω τον επείγοντα χαρακτήρα, γιατί θα έπρεπε
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να είχε ήδη ενσωµατωθεί. Παράγωγο δίκαιο είναι, εντάξει, δεν
πρόκειται για κάποιο άσχετο θέµα.
Υπάρχει κάποιος άλλος από τους εισηγητές που θέλει να
πάρει τον λόγο;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ: Εγώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ορίστε, κύριε Αρβανιτίδη, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Βεβαίως και δεν είναι ενσωµάτωση οδηγίας. Είναι µια επιλογή
της Κυβέρνησης να φτιάξει ένα ξεχωριστό όργανο,, κάτι που
είναι βεβαίως δικαίωµά της να το κάνει, ένα όργανο ad hoc, το
οποίο θα αντιµετωπίζει νέες επενδύσεις στρατηγικής σηµασίας,
όπως είπε ο κύριος Υπουργός. Ένα τέτοιου επιπέδου θέµα, όπου
αυτή θα επιλέγει ποια έργα των 50 εκατοµµυρίων θα πάνε στις
επιτροπές, ακόµα και µικρότερης αξίας που θα είναι στην περιφέρεια, όπως άκουσα από την τοποθέτηση, είναι απόλυτα στρατηγική επιλογή µιας FastΤrack διαδικασίας, κατά την εκτίµηση
της Κυβέρνησης, κάτι που είναι σεβαστό. Όµως, δεν µπορεί µια
τέτοια κορυφαία επιλογή να έρχεται µε αυτόν τον τρόπο. Δεν γίνεται αυτό! Φανταστείτε ότι δηµιουργεί ένα νέο όργανο το οποίο
θα αποφασίζει τις διαδικασίες, τον τρόπο που θα τρέχουν και τον
τρόπο, το πώς θα συντονίζονται τα Υπουργεία. Αυτό είναι µια
στρατηγική επιλογή για να προχωρήσουν ζητήµατα που αφορούν στο ΕΣΠΑ και στο Ταµείο Ανάκαµψης. Αν αυτό δεν είναι κορυφαία κυβερνητική επιλογή, τότε ποια είναι;
Το να έρχεται, λοιπόν, κάτι τέτοιο ένα λεπτό πριν από το τέλος
της διαδικασίας, αδικεί την επιλογή της Κυβέρνησης, µε την
οποία µπορεί κάποιος να συµφωνήσει ή να διαφωνήσει. Με µηδενικό διάλογο, λοιπόν, δεν µπορεί να περάσει µια τέτοια επιλογή. Αυτό είναι στρατηγικό θέµα και νοµίζω ότι η Κυβέρνηση
θα έπρεπε να επιλέξει µια κορυφαία διαδικασία, µια και αφορά
στρατηγική της επιλογή να προχωρήσουν τα πράγµατα, στην
οποία θα έπρεπε να υπήρχε απόλυτη συζήτηση πάνω σε αυτήν
την επιλογή.
Με αυτήν την έννοια, λοιπόν, εµείς και χωρίς να έχουµε δει την
ουσία της τροπολογίας, δεν µπορούµε να ψηφίσουµε ούτε θετικά ούτε αρνητικά γι’ αυτήν την τροπολογία, λόγω της διαδικασίας και γιατί δεν προβλέπεται η αποχώρηση. Εγώ θα ψηφίσω
εδώ «όχι». Δεν µπορούµε να την κάνουµε δεκτή. Άρα εµείς θα
ψηφίσουµε αρνητικά.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Σας ευχαριστώ,
κύριε Αρβανιτίδη.
Υπάρχει κάποιος άλλος από τους εισηγητές που θέλει να
πάρει τον λόγο;
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Εγώ, κύριε Πρόεδρε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Κι εγώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Όλοι θα πάρετε
τον λόγο. Εφόσον, κύριε Χήτα, δεν είναι εδώ ο εισηγητής σας,
θα µιλήσετε εσείς. Μιλάει ένας από κάθε κόµµα.
Ορίστε, κύριε Συντυχάκη, έχετε τον λόγο.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, αναφέροµαι
στην τελευταία τροπολογία που κατατέθηκε. Πρόκειται για απαράδεκτη διαδικασία. Εδώ δεν έχεις να κάνεις µε την αρχή της
καλής νοµοθέτησης, αλλά µε αρχή αιφνιδιαστικής νοµοθέτησης.
Γιατί περί αυτού πρόκειται. Αυτή η τροπολογία συνιστά µια ξεχωριστή συζήτηση. Εµείς ως ΚΚΕ καταγγέλλουµε αυτήν τη διαδικασία. Δεν έχει επείγοντα χαρακτήρα. Έχει επείγοντα χαρακτήρα; Θα µπορούσε να έχει έρθει κάποια άλλη, ώστε να συζητηθεί µε ηρεµία. Εµείς θα απέχουµε από αυτή τη διαδικασία συζήτησης για τη συγκεκριµένη τροπολογία και θα την καταψηφίσουµε.
Επίσης, θα ήθελα να πω ότι πρόκειται για µια συνήθη διαδικασία που ακολουθείται από όλες τις κυβερνήσεις. Είναι θέµα που
αφορά και τη Διάσκεψη των Προέδρων και θα πρέπει να λυθεί
κάποια στιγµή. Έρχονται τροπολογίες που έχουν µέσα επτά,
οκτώ, εννέα άρθρα, µπορεί κάποια στιγµή και δεκαπέντε άρθρα.
Σήµερα δεν υπάρχει τέτοια τροπολογία µε δεκαπέντε άρθρα.
Μάλιστα, το καθένα από αυτά τα άρθρα µπορεί να συνιστά και
ξεχωριστό νοµοσχέδιο.
Εκεί µέσα, λοιπόν, υπάρχουν άρθρα µε τα οποία εµείς µπο-
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ρούµε να συµφωνήσουµε, υπάρχουν άρθρα µε τα οποία µπορεί
να διαφωνήσουµε και άρθρα στα οποία θα ψηφίσουµε «παρών».
Όµως, σε τελική ανάλυση αυτές οι τροπολογίες ενσωµατώνονται
στο σύνολό τους ως ξεχωριστά άρθρα µέσα στο νοµοσχέδιο. Είµαστε αναγκασµένοι, δηλαδή, να ψηφίζουµε για το σύνολο µιας
τροπολογίας, ενώ µπορούµε να αναφερθούµε ξεχωριστά για το
κάθε άρθρο. Και αυτό το λέω, διότι πολλές φορές υπάρχει παρεξήγηση και θέλουµε να είµαστε καθαροί.
Σε ό,τι αφορά τώρα την τροπολογία µε γενικό αριθµό 871 και
ειδικό 149, την καταψηφίζουµε. Προφανώς βαραίνουν περισσότερο το άρθρο 4, το άρθρο 5. Πρόκειται για διατάξεις που απαλλάσσουν από φόρους µεγάλες επιχειρήσεις και διευκολύνουν και
τις διαδικασίες συγχωνεύσεων αυτών των επιχειρήσεων.
Βαραίνει, επίσης, το άρθρο 6 που αφορά το πρόγραµµα «ΓΕΦΥΡΑ». Είπαµε και στην πρωτολογία ότι εξυπηρετεί τις τράπεζες
και τη ρευστότητά τους. Έχουµε αναδείξει ως ΚΚΕ συγκεκριµένες προτάσεις για τους αυτοαπασχολούµενους και τους µικρούς
επαγγελµατίες, όπως είναι το κούρεµα τόκων, επιτοκίων, πανωτοκίων, αλλά και του 30% της οφειλής για όσους έχουν εισοδήµατα µέχρι 12.000 ευρώ.
Σε ό,τι αφορά στην τροπολογία µε γενικό 872 και ειδικό 150
που αφορά την ανασύσταση γενικού προξενείου στη Βεγγάζη
της Λιβύης, θα συµφωνήσουµε µε τη συγκεκριµένη τροπολογία.
Όµως επιτρέψτε µου να πω ότι η Κυβέρνηση οφείλει να πράξει
το ίδιο ανοίγοντας την Ελληνική Πρεσβεία στη Δαµασκό και να
επαναλειτουργήσει η Συριακή Πρεσβεία στην Αθήνα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Όσον αφορά στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 873 και ειδικό
151, θα ψηφίσουµε «παρών» στο σύνολό της. Έχει δύο άρθρα
που αφορούν την αλιεία. Στο πρώτο άρθρο, κατά τη γνώµη µας,
πρέπει να περιορίζεται η δράση των µηχανότρατων και να στηρίζονται οι παράκτιοι.
Όσον αφορά στο δεύτερο άρθρο, από το 2004 οι κυβερνήσεις
λένε ότι θα ρυθµίσουν το ψάρεµα της γαρίδας. Όµως, αυτό δεν
έχει γίνει µέχρι σήµερα µε µόνιµο τρόπο και προφανώς οι άνθρωποι κρατούνται όµηροι των κυβερνήσεων και των υπουργικών
αποφάσεων.
Όσον αφορά τώρα την τροπολογία µε γενικό αριθµό 874 και
ειδικό 152, την καταψηφίζουµε. Περιλαµβάνει, επίσης, άρθρα
που σχετίζονται µε τους ελεύθερους επαγγελµατίες. Στο πρώτο
άρθρο µειώνουν την προκαταβολή φόρου εισοδήµατος από επιχειρηµατική δραστηριότητα για φυσικά πρόσωπα στο 55% για
τον φόρο που αναλογεί στο διανυόµενο φορολογικό έτος. Για τα
νοµικά πρόσωπα µειώνουν την προκαταβολή φόρου εισοδήµατος από επιχειρηµατική δραστηριότητα στο 70% ειδικά για το
φορολογικό έτος 2020, µε εξαίρεση τις τράπεζες που διατηρείται
στο 100%, ενώ για τα επόµενα χρόνια, από το 2021 και µετά, η
προκαταβολή φόρου ορίζεται στο 80% και πάλι χωρίς να περιλαµβάνονται οι τράπεζες.
Η προκαταβολή φόρου για τα φυσικά πρόσωπα είναι µνηµονιακός και εξ ορισµού άδικος νόµος, αφού φορολογεί εκ των
προτέρων εισοδήµατα που µπορεί να µην εισπραχθούν.
Όσον αφορά στο άρθρο 2, πρόκειται για µέτρο που µειώνει τη
φορολογία των κερδών των επιχειρήσεων µε δυσανάλογα αποτελέσµατα υπέρ των µεγαλύτερων.
Το άρθρο 3 προβλέπει την απαλλαγή για το φορολογικό έτος
2021 από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα εισοδήµατα
όλων, µε εξαίρεση τα εισοδήµατα από µισθωτή εργασία στον δηµόσιο τοµέα και τις συντάξεις. Η θέση του ΚΚΕ είναι η οριστική
κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.
Δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Υπάρχουν κι άλλες βέβαια
διατάξεις, αλλά είναι τόσες πολλές που δεν µας παίρνει ο χρόνος
να τις αναπτύξουµε.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Σας ευχαριστώ
πολύ, κύριε Συντυχάκη.
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Χήτας εκ µέρους της Ελληνικής Λύσης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Καραµανλή, πώς θα νιώθατε στη θέση µας; Πείτε µας
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ειλικρινά µε το χέρι στην καρδιά.
Κύριε Πρόεδρε, ξέρετε, συµµετέχουµε σε όλες τις διαδικασίες
µε πολύ µεγάλο σεβασµό και επιµέλεια, αλλά νιώθουµε ότι πολλές φορές περισσεύουµε εδώ µέσα. Πραγµατικά στενοχωριόµαστε και απογοητευόµαστε. Δεν έχω όρεξη πλέον να µιλήσω για
τίποτα, γιατί νιώθω ότι δεν µας σέβεστε. Δεν είναι δυνατόν τρία
λεπτά πριν τελειώσει αυτή η διαδικασία σήµερα να φέρνετε ένα
νοµοσχέδιο που αφορά συµβάσεις, χρηµατοδοτήσεις, το ΤΑΙΠΕΔ κ.λπ.. Αλλάζετε όλη τη δοµή. Τι περιµένετε από εµάς να κάνουµε; Ειλικρινά, µε το χέρι στην καρδιά, τι περιµένετε να κάνουµε εδώ; Να πούµε «ναι», «όχι», «παρών», «ίσως»; Τι να πούµε; Δεν
ξέρουµε καν τι λέει µέσα. Είναι απίστευτο! Τι να κάνουµε; Πείτε
µας λίγο. Πώς θα νιώθατε εσείς εδώ µέσα; Εγώ νιώθω πολύ
άσχηµα πάντως.
Νιώθω, κύριε Πρόεδρε, ότι ζούµε την ηµέρα της µαρµότας. Τα
ίδια λέµε κάθε φορά. Οι τροπολογίες που έρχονται βροχή, που
τις φέρνετε όλες µαζί, η Διάσκεψη των Προέδρων, ότι πρέπει να
τις κάνει άρθρο, άρθρο. Διότι έχει δίκιο ο συνάδελφος, ότι υπάρχουν άρθρα στα οποία συµφωνούµε, αλλά τελικά δεν µπορούµε
να τα ψηφίσουµε, γιατί έχει άλλα δύο άρθρα, τα οποία είναι αντίθετα µε εµάς. Θα έρθει το άλλο νοµοσχέδιο, θα ξαναπούµε τα
ίδια και 16.55’ θα µας έρθει άλλη τροπολογία. Είναι τεράστια η
τροπολογία. Τι να πρωτοπείς εδώ; Τι να κοιτάξεις;
Σεβαστείτε το Κοινοβούλιο, σεβαστείτε τους συναδέλφους
σας, σεβαστείτε τον ελληνικό λαό. Αν περισσεύουµε, πείτε το
µας να µην «τρώµε» δωδεκάωρα εδώ µέσα. Να έρχεστε να νοµοθετείτε, να ψηφίζετε µε επιστολικές ψήφους -τι κάνετε όλοι
µαζί- και τελείωσε η υπόθεση, παιδιά. Αν ενοχλούµε, να φύγουµε.
Είναι απίστευτο! Δεν µας σέβεστε. Δεν είναι πλέον διαµαρτυρία
ή δηµιουργία εντυπώσεων. Πραγµατικά είναι στεναχώρια για την
κατάσταση αυτή.
Κύριε Πρόεδρε, είπα προηγουµένως στον Υπουργό Αγροτικής
Ανάπτυξης ότι εδώ υπάρχει θέµα. Τον ρώτησα και δεν απάντησε.
Άρα τι να σας ρωτάµε; Σε ό,τι σας ρωτάµε, δεν απαντάτε. Σε ό,τι
θέλετε απαντάτε, όπου θέλετε απαντάτε. Αν έχετε το χαρτάκι
σας µπροστά θα απαντήσετε, αν δεν το έχετε, θα φύγετε και
εµείς έχουµε µείνει µε το χαρτί στο χέρι.
Ρωτάµε, λοιπόν, κύριε Πρόεδρε -είναι πολύ σηµαντικό αυτό
και είµαι σίγουρος ότι το αντιληφθήκατε και ως νησιώτης αυτό
που λέµε εµείς- τι θα πει ότι ως τα έξι ναυτικά µίλια απαγορεύεται; Δηλαδή, στα επτά µπορεί; Τον ρωτάω και δεν απαντάει. Φεύγει. Και, επίσης, εδώ µε νόµο εµµέσως αποδεχόµαστε την αιγιαλίτιδα ζώνη µας στα έξι ναυτικά µίλια. Εµείς! Τον ρωτάς και δεν
απαντάει. Φεύγει! Ε, εντάξει, τι να πούµε άλλο; Πραγµατικά είναι
κρίµα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ πολύ.
Ο κ. Λογιάδης από το ΜέΡΑ25 έχει τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΓΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Όντως, ταχύτητα, καµµία συζήτηση και σε βάθος ανάλυση.
Κάθε φορά το ίδιο πράγµα. Πώς να λάβουµε θέση; Είναι, δυστυχώς, για εµένα ντροπή!
Θα ξεκινήσω από το νοµοσχέδιο και θα αναφερθώ στη συνέχεια στις τροπολογίες.
Μου κάνει εντύπωση και διερωτώµαι τι σχέση έχει η σηµερινή
Νέα Δηµοκρατία µε τη Νέα Δηµοκρατία του ιδρυτή της, του Κωνσταντίνου Καραµανλή. Ο Κωνσταντίνος Καραµανλής µετά τη δικτατορία κρατικοποίησε τις τράπεζες, κρατικοποίησε την
Ολυµπιακή Αεροπορία, κρατικοποίησε τα µέσα µαζικής µεταφοράς. Υπήρχε µια δυνατότητα τότε να φτιάξετε ένα σωστό κράτος
έξω από πελατειακές σχέσεις, το οποίο, βέβαια, δεν έγινε. Και
όλα αυτά έφεραν τα αποτελέσµατα που βλέπουµε τώρα.
Σήµερα οι τράπεζες είναι όλες ξένες -δεν είναι καν ιδιωτικέςκαι δεν έχουµε στα χέρια µας τη δυνατότητα να χρηµατοδοτήσουµε την οικονοµία. Αυτές παίρνουν αρνητικά επιτόκια από την
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, µε αρνητικό επιτόκιο και τοποθετούν τα κεφάλαια αυτά σε οµόλογα, όπου έχουν εξασφαλισµένα
κέρδη. Άρα δεν επενδύουν στην πραγµατική οικονοµία.
Τώρα, ο κύριος Υπουργός Οικονοµικών µας έδωσε µία πολύ
ωραία εικόνα. Μας µίλησε για µείωση φόρων, µείωση ανεργίας,
µας είπε ότι έρχονται επενδύσεις, µας είπε για το Ταµείο Ανάκαµψης, ότι έρχονται δισεκατοµµύρια, ότι ο τουρισµός ανοίγει,
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ότι τα εµβόλια τελειώνουν. Όλα αυτά είναι θαυµάσια. Πιστεύω
ότι είναι µία επίπλαστη πραγµατικότητα και θεωρώ ότι στο βάθος
είναι εκλογές.
Θα αναφερθώ και στον τουρισµό, επειδή ανοίγει τώρα, αυτό
το Σαββατοκύριακο. Με τον τρόπο µε τον οποίο ανοίγει, είναι
πολύ επικίνδυνο, διότι εάν έχουµε κρούσµατα και γυρίσουν πίσω
µε κορωνοϊό οι τουρίστες, οι επισκέπτες µας, θα ξαναµπεί η Ελλάδα σε κόκκινη λίστα και αυτό θα είναι ολική καταστροφή. Αυτό
έγινε πέρυσι µε τους Άγγλους στην Κρήτη και στη Ζάκυνθο στα
τέλη Σεπτεµβρίου, αλλά, ευτυχώς, είχε περάσει η σεζόν οπότε
ήταν µικρό το κακό. Αν αυτό γίνει στις αρχές της σεζόν, τώρα
που ξεκινάει ο τουρισµός, θα είναι καταστροφή. Θέλει πάρα
πολλή προσοχή.
Όσο, δε, για τις τροπολογίες να αναφέρω τα εξής: Στην τροπολογία 870/148 εµείς θα πούµε «παρών». Με την τροπολογία
871/149 είµαστε αρνητικοί. Στην τροπολογία 872/150 θα πούµε
«παρών». Στην τροπολογία 873/151 θα πούµε «ναι». Τέλος, την
τροπολογία 874/152 την καταψηφίζουµε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ κι εγώ,
κύριε Λογιάδη.
Νοµίζω ότι έχουν µιλήσει όλοι εκτός από τον κ. Υψηλάντη.
Πριν δώσω, όµως, τον λόγο στον κ. Υψηλάντη, κατά παρέκκλιση
θα δώσω τον λόγο στον κ. Κατρίνη, εν όψει του ότι έχει και χρόνο
από την κύρια οµιλία του ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος.
Ορίστε, κύριε Κατρίνη, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, είναι δικαίωµα της Κυβέρνησης να µην σέβεται το Προεδρείο της Βουλής, αλλά νοµίζω
ότι είναι υποχρέωση του Προεδρείου της Βουλής να σέβεται τα
κόµµατα. Σε αυτήν τη διαδικασία, την οποία έχουµε δει να συµβαίνει πάρα πολλές φορές σε αυτήν την Αίθουσα το τελευταίο
εξάµηνο -και θέλω να τονίσω, αν δεν µε απατά η µνήµη µου, ότι
όλες οι τροπολογίες που αφορούν τα θέµατα του εµβολιασµού
έχουν έρθει εκπρόθεσµες και λίγο πριν κλείσει η συνεδρίαση και
αυτό δείχνει τη σοβαρότητα µε την οποία η Κυβέρνηση αντιµετωπίζει το ζήτηµα- πρέπει κάποια στιγµή να µπει ένας φραγµός,
κύριε Πρόεδρε. Και θέλω να µεταφέρετε στον κ. Τασούλα, ότι
αυτό που γίνεται το τελευταίο εξάµηνο µε τις τροπολογίες, να
έρχονται, δηλαδή, πέντε λεπτά πριν ολοκληρωθεί η συζήτηση,
είναι προσβλητικό απέναντι στα κόµµατα και στους συναδέλφους. Και είναι νοµίζω και προσβλητικό απέναντι στην ίδια την
κοινοβουλευτική διαδικασία και πρέπει, επιτέλους, να µπει ένας
φραγµός σε αυτό, πρέπει να εφαρµοστεί ο Κανονισµός. Θέλετε
να κάνουµε επίκληση του Κανονισµού τώρα για να δούµε µε ποιο
τρόπο εισήχθη η τροπολογία και αν εφαρµόστηκαν οι προβλεπόµενες προθεσµίες;
Και προσέξτε, µιλάµε για µία τροπολογία που αφορά έργα του
Ταµείου Ανάκαµψης, για το οποίο η Κυβέρνηση επαίρεται ότι
πολύ έγκαιρα έχει κάνει την καλύτερη πρόταση και τον καλύτερο
µηχανισµό σε σχέση µε τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Εγώ αναρωτιέµαι, κύριε Πρόεδρε: Τι θα πει αύριο ο κ. Μητσοτάκης στην κυρία Βεστάγκερ που θα έρθει να τον επισκεφθεί και
θα έρθει και στη Βουλή; Ότι νοµοθετούµε τη διαδικασία του Ταµείου Ανάκαµψης δύο λεπτά πριν τελειώσει ένα άσχετο νοµοσχέδιο και χωρίς να ενηµερωθεί η Εθνική Αντιπροσωπεία; Είναι αυτή
εικόνα ελληνικού Κοινοβουλίου;
Σας παρακαλώ πάρα πολύ να µεταφέρετε την έντονη ενόχληση -όχι µόνο τη δική µας, φαντάζοµαι και όλων των κοµµάτων- στον Πρόεδρο και να σταµατήσει, επιτέλους, αυτό το κακό
προηγούµενο που φαίνεται να γίνεται εθιµικό, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ πολύ.
Θα κλείσουµε µε τον κ. Υψηλάντη όσον αφορά τις δευτερολογίες.
Ορίστε, κύριε Υψηλάντη, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Το καλό µε την τελευταία περίοδο της χώρας µας είναι ότι το
κακό αυτό προηγούµενο το οποίο ο συνάδελφος προ ολίγου ανέφερε, εφαρµόζεται για καλό σκοπό. Νοµίζω ότι εν προκειµένω
και για τη συγκεκριµένη τροπολογία η οποία έρχεται σήµερα, η
χώρα καλείται να αντιµετωπίσει σηµαντικές προκλήσεις. Μάλι-
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στα, ο µεγαλύτερος αντίπαλος µας είναι ο χρόνος, έναν χρόνο
που πρέπει να τον παλέψουµε µέσα στις προδιαγραφές αυτές
που θέτει αυτή η Κυβέρνηση και αποφασίζει. Και είναι η µόνη αρµόδια για το πώς και µε ποιο τρόπο θα λειτουργήσει προκειµένου
να υλοποιηθούν και οι στόχοι της οι ευρωπαϊκοί, είτε µέσω των
ευρωπαϊκών προγραµµάτων είτε µέσω του Ταµείου Ανάκαµψης.
Το ζητούµενο το µεγάλο είναι ότι η ελληνική κοινωνία αγωνιά
να δει να εκτελείται έργο. Αυτό εδώ το οποίο παρουσιάστηκε
µέσα σε επτά άρθρα, η τροπολογία αυτή, δείχνει ότι υπάρχει µια
συγκρότηση, µια άποψη και µια αντίληψη συγκεκριµένη στο πώς
θα προχωρήσει η Ελλάδα της προοπτικής και της ανάπτυξης από
εδώ και πέρα. Η ελληνική κοινωνία αγωνιά και θέλει αποτέλεσµα.
Θέλει να δει, πραγµατικά, να µπαίνουν ξανά οι µηχανές µπροστά.
Και νοµίζω ότι µε την εγγύηση αυτή από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, ο οποίος θα είναι επικεφαλής αυτής της µεγάλης προσπάθειας, θα πετύχουµε. Και είναι το µεγάλο στοίχηµα, αν
θέλουµε, για το οποίο καλούνται όλοι οι Έλληνες να συνεισφέρουν, έστω και αν για ακόµα µια φορά υπάρχει µία τροπολογία
που έρχεται την τελευταία στιγµή. Δεν είµαι υπέρ αυτής της συνήθειας, αλλά το ελληνικό κράτος και η δοµή του θα προσαρµοστεί, πιστεύω, µε τον χρόνο και έτσι οι κακές συνήθειες δεκαετιών, οι οποίες δεν έχουν εκλείψει, κάποια στιγµή θα φύγουν.
Όµως δεν πρέπει για αυτόν τον λόγο να αποκλείσουµε την
καλή πρόθεση που υπάρχει από πλευράς της Κυβέρνησης του
Κυριάκου Μητσοτάκη εισάγοντας αυτό εδώ το νοµοθέτηµα, αυτή
την τροπολογία, να προχωρήσει µε γρήγορα βήµατα στην ανάπτυξη της χώρας και στην υλοποίηση ενός µεγάλου σχεδίου για
την Ευρώπη και την Ελλάδα.
Όσον αφορά τις άλλες τροπολογίες έχω τοποθετηθεί κατά την
προηγούµενη οµιλία µου, κύριε Πρόεδρε, και σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ, κύριε
Υψηλάντη.
Τον λόγο έχει ο Υπουργός Υποδοµών κ. Κωνσταντίνος Καραµανλής.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ (Υπουργός Υποδοµών
και Μεταφορών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Εδώ θέλω να πω ότι έχουµε δύο ζητήµατα. Έχουµε ένα ζήτηµα
τυπικό και τύπου και θα συµφωνήσω µαζί σας ότι και εµείς θα
επιθυµούσαµε αυτήν την τροπολογία να την είχαµε φέρει πολύ
νωρίτερα και θα πρέπει να απολογηθώ εγώ ως Υπουργός γι’
αυτό και θα το κάνω.
Πάµε, όµως, στην ουσία. Κατ’ αρχάς, από κανέναν συνάδελφο
–παρά µόνο λίγο από τον κ. Κατρίνη- δεν άκουσα µια κριτική επί
της ουσίας της τροπολογίας. Τι κάνει αυτή η τροπολογία; Για να
είµαστε ξεκάθαροι. Αυτή η τροπολογία δηµιουργεί...
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: (δεν ακούστηκε)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ (Υπουργός Υποδοµών
και Μεταφορών): Θα µου επιτρέψετε να απαντήσω; Πραγµατικά
θέλετε να ακούσετε τι κάνει αυτή η τροπολογία;
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Μας µέµφεστε γιατί δεν µιλήσαµε για την τροπολογία;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ (Υπουργός Υποδοµών
και Μεταφορών): Θα µου επιτρέψετε να µιλήσω; Σε µία δηµοκρατία θα πρέπει κάποτε να καταλάβετε ότι υπάρχει ο λόγος,
υπάρχει και ο αντίλογος. Μπορεί να µην σας αρέσει αυτό, αλλά
τι να κάνουµε; Γι’ αυτό έχουµε κοινοβουλευτική δηµοκρατία.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Δηµοκρατικό είναι αυτό που κάνετε;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ (Υπουργός Υποδοµών
και Μεταφορών): Αυτή η τροπολογία τι κάνει επί της ουσίας;
Έχουµε µια αρµόδια κυβερνητική επιτροπή µεγάλων έργων η
οποία υπάρχει εδώ και χρόνια. Αυτή τη µεγάλη κυβερνητική επιτροπή την κάνουµε κυβερνητική επιτροπή συντονισµού συµβάσεων στρατηγικής σηµασίας και από κάτω δηµιουργούµε ένα
όργανο το οποίο βρίσκεται υπό την αιγίδα του Πρωθυπουργού
έτσι ώστε όλα τα στρατηγικής σηµασίας έργα, τα οποία θα είναι
άνω των ποσών που σας περιέγραψα, να γίνονται κάτω από έναν
πολύ συγκεκριµένο έλεγχο.
Άρα δηµιουργούµε δικλείδες ασφαλείας έτσι ώστε να µην µπορεί ο κάθε Υπουργός από µόνος του, όπως γινόταν επί χρόνια
στο παρελθόν, να αποφασίζει ποιες δηµόσιες συµβάσεις θα προ-
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ωθεί ή ποια δηµόσια έργα θα προωθεί.
Αυτό, για να σας πω την αλήθεια, γίνεται από το 2015 και µετά
διότι κάθε φορά που πάµε να αντλήσουµε έστω και ένα ευρώ από
ευρωπαϊκά κονδύλια υπάρχει µια πολύ σφιχτή διαδικασία ελέγχου. Εµείς, λοιπόν, βάζουµε µία διαδικασία η οποία είναι σε κεντρικό επίπεδο διότι, όπως όλοι γνωρίζουµε, το επόµενο διάστηµα
θα εισρεύσουν στην χώρα µας χρήµατα και από το Ταµείο Ανάκαµψης και θέλουµε να είµαστε έτοιµοι και όσο πιο αποδοτικοί
γίνεται.
Εποµένως, δηµιουργείται ένας µηχανισµός. Περί αυτού πρόκειται. Νοµίζω ότι δεν είναι κάτι το οποίο µπορεί να δηµιουργήσει
πολλές αντιδράσεις, διότι απλούστατα έρχεται αυτός ο µηχανισµός να βοηθήσει την Κυβέρνηση να βοηθήσει τους φορείς να
καταφέρουν να απορροφούν πιο γρήγορα περισσότερα χρήµατα.
Αυτό κάνει και πάµε κι ένα βήµα παραπέρα. Γυρνάµε και λέµε
για µία αναθέτουσα αρχή και όχι ένα Υπουργείο που έχει πολλούς µηχανικούς ή που έχει πολύ µεγάλη γραφειοκρατία. Μία
περιφέρεια που θέλει να κάνει ένα έργο, µπορεί να ζητήσει τη
συνδροµή του ΤΑΙΠΕΔ στην ωρίµανση των έργων. Με λίγα λόγια
κάνουµε κάτι που γίνεται παντού στην Ευρώπη. Δίνουµε τη δυνατότητα σε αναθέτουσες αρχές που είναι αδύνατες να χρησιµοποιήσουν πολλά εργαλεία για να ωριµάσουν έργα. Και δίνουµε
τη δυνατότητα, όµως, στα πολύ σηµαντικά έργα. Και γι’ αυτό θα
δείτε µέσα στην τροπολογία ότι συµµετέχει στην Κυβερνητική
Επιτροπή πολύ αυξηµένος αριθµός Υπουργών έτσι ώστε να γίνεται ένας πολύ σφιχτός έλεγχος όλων των δηµόσιων συµβάσεων και των µεγάλων projects υποδοµών που θα γίνονται.
Εποµένως αυτή είναι η ουσία και νοµίζω ότι αν τη διαβάσετε
θα καταλάβετε ότι δεν κρύβει τίποτα το οποίο να σας προβληµατίζει.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω
τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Συντυχάκη,
νοµίζω έχει εξαντληθεί το θέµα. Απήντησε στις παρατηρήσεις.
Ήρθε να δώσει διευκρινίσεις και τις έδωσε.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Θεωρώ ότι υπάρχει διαδικαστικό ζήτηµα προσβολής του Υπουργού προς το Σώµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Αυτή είναι η κοινοβουλευτική διαδικασία. Στις παρατηρήσεις επί της τροπολογίας έδωσε διευκρινίσεις.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Επιτρέψτε µου για µισό λεπτό,
παρακαλώ.
Κοιτάξτε να δείτε, από τη µια ακολουθήθηκε αυτή η συγκεκριµένη διαδικασία και από την άλλη ο Υπουργός µέµφεται εµάς ότι
δεν τοποθετηθήκαµε επί της ουσίας. Δηλαδή αν ο κύριος Υπουργός ήταν στη δική µας θέση θα τοποθετούνταν επί της ουσίας;
Θα προλάβαινε, δηλαδή, να µελετήσει την τροπολογία;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Απλώς ήθελε να
δικαιολογήσει τον χαρακτήρα των τροπολογιών.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Μάλιστα έθεσε και θέµα δηµοκρατίας, ότι δεν είναι δηµοκρατία το να τοποθετείσαι επί της διαδικασίας, αλλά να µην τοποθετείσαι για την ουσία της τροπολογίας. Αυτά είναι ανεπίτρεπτα πράγµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Δεν νοµίζω ειδικά
ο κ. Καραµανλής ότι ψέγει.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Αν θέλει για την ουσία, να πούµε ότι πρόκειται για µια Κυβέρνηση που έρχεται να εξυπηρετήσει
επιχειρηµατικούς οµίλους, να επιταχύνει τις επενδύσεις µε συµπράξεις δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, µε συµβάσεις παραχώρησης και ό,τι σηµαίνει αυτό για τα εργασιακά δικαιώµατα που θα
δουλεύουν στα σύγχρονα Νταχάου, για να µην αναφερθώ συγκεκριµένα στο ποια είναι αυτά τα σύγχρονα Νταχάου.
Αυτό είναι το αναπτυξιακό πρόγραµµα της Κυβέρνησης και
όλων των προηγούµενων κυβερνήσεων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ πολύ.
Τον λόγο έχει ο κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος, ως καθ’ ύλην
αρµόδιος Υφυπουργός Οικονοµικών, για να αναφερθεί στις δύο
τροπολογίες, οι οποίες δεν έχουν διευκρινιστεί.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
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Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η διαδικασία επιστροφής στην
κανονικότητα έχει ήδη ξεκινήσει. Οι γρήγοροι ρυθµοί µε τους
οποίους διεξάγεται το εµβολιασµός του πληθυσµού, αλλά και το
σταδιακό άνοιγµα των δραστηριοτήτων δηµιουργεί µια νέα εικόνα. Είναι λογικό όσοι επένδυσαν στην καταστροφολογία να
µην αισθάνονται άνετα µε την επιστροφή στην κανονικότητα, ιδιαίτερα όταν διαπιστώνουν ότι η εµπιστοσύνη των πολιτών απέναντι στον Πρωθυπουργό και στην Κυβέρνηση παραµένει σε
υψηλά επίπεδα.
Από την αρχή της πανδηµίας έως σήµερα η Κυβέρνηση, πέραν
των άλλων µέτρων, διέθεσε 40 δισεκατοµµύρια ευρώ στην κατεύθυνση ενίσχυσης της ρευστότητας, προκειµένου να στηριχθούν οι επιχειρήσεις, οι εργαζόµενοι, η οικονοµία, αλλά και η
κοινωνία. Και η προσπάθεια αυτή συνεχίζεται και αποτυπώνεται,
εκτός από τα µέτρα ρευστότητας και στη µείωση των φόρων που
αποτελούν τον πυρήνα της πολιτικής αυτής της Κυβέρνησης.
Αποτυπώνεται στις διαρκείς νοµοθετικές πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης. Αποτυπώνεται και στην τροπολογία του Υπουργείου
Οικονοµικών µε γενικό αριθµό 874 και ειδικό 152, στην οποία περιλαµβάνονται διατάξεις µε αναµφισβήτητα θετικό πρόσηµο.
Ένα ουσιαστικό µέτρο αφαίρεσης φορολογικών βαρών που
επιβλήθηκαν από την προηγούµενη Κυβέρνηση είναι η µείωση
της προκαταβολής φόρου. Με το πρώτο άρθρο της τροπολογίας
επαναφέρεται στο 55% από το 100% που είχε επιβληθεί από την
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ η προκαταβολή του φόρου εισοδήµατος από επιχειρηµατική δραστηριότητα για τα φυσικά πρόσωπα σε µόνιµη βάση από το φορολογικό έτος 2020. Ανάλογα
προβλέπεται και η µείωση της προκαταβολής φόρου για τα νοµικά πρόσωπα και τις νοµικές οντότητες από το 100% στο 80%
από το φορολογικό έτος 2021 σε µόνιµη βάση. Ειδικά για το φορολογικό έτος 2020, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν, η προκαταβολή φόρου µειώνεται ακόµα περισσότερο στο
70%.
Με το δεύτερο άρθρο της τροπολογίας υλοποιείται µία ακόµη
δέσµευση της Κυβέρνησης για τη µείωση των συντελεστών φορολόγησης των νοµικών προσώπων και νοµικών οντοτήτων. Με
το πρώτο φορολογικό νοµοσχέδιο που καταθέσαµε ως Κυβέρνηση προχωρήσαµε στην πρώτη µείωση του φορολογικού συντελεστή από το 28% στο 24%. Και σήµερα υλοποιώντας την
εξαγγελία του Πρωθυπουργού προχωρούµε σε νέα µείωσή του
στο 22% που θα τεθεί σε ισχύ από το φορολογικό έτος 2021. Η
Κυβέρνηση υλοποιεί τις προεκλογικές της δεσµεύσεις.
Να υπενθυµίσω, επίσης, ότι πλέον για µισθωτούς, συνταξιούχους, αγρότες και ελεύθερους επαγγελµατίες και για εισοδήµατα µέχρι 10.000 ευρώ από το φορολογικό έτος 2020 καθιερώθηκε εισαγωγικός φορολογικός συντελεστής 9% αντί για το 22%
που ίσχυε.
Ουσιαστικό µέτρο φορολογικής ελάφρυνσης είναι και αυτό
που περιλαµβάνεται στο άρθρο 3 της τροπολογίας . Συγκεκριµένα, προβλέπεται ότι αναστέλλεται η εισφορά αλληλεγγύης και
για το φορολογικό έτος 2021 για όλα τα εισοδήµατα των φυσικών προσώπων, µε εξαίρεση τα εισοδήµατα από µισθωτή εργασία στο δηµόσιο τοµέα και στις συντάξεις. Ωφελούµενοι είναι οι
ιδιωτικοί υπάλληλοι, όσοι ασκούν επιχειρηµατική δραστηριότητα,
οι ιδιοκτήτες ακινήτων και οι αγρότες. Για το φορολογικό έτος
2022 απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης τα εισοδήµατα από µισθούς του ιδιωτικού τοµέα.
Με το άρθρο 4 της τροπολογίας καθορίζεται το συνολικό ποσό
της ωφέλειας των φαρµακευτικών εταιρειών, που προέρχεται
µέσω της αυτόµατης επιστροφής, το λεγόµενο clawback, κατανέµεται ισόποσα εντός πέντε φορολογικών ετών. Η κατανοµή του
ξεκινά από το φορολογικό έτος εντός του οποίου προκύπτει η
ωφέλεια και το µέτρο αυτό θα ισχύει από το φορολογικό έτος
2020 και για τα επόµενα χρόνια.
Το άρθρο 5 στοχεύει στην εξόφληση των ληξιπρόθεσµων οφειλών που έχουν οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης προς τρίτους, µια διαδικασία που πρέπει να επιταχυνθεί και να ολοκληρωθεί. Προβλέπεται ότι για τους ΟΤΑ που δεν εξοφλούν τις οφειλές τους προς τρίτους έως την ηµεροµηνία που ορίζεται µε απόφαση, τότε θα παρακρατείται το 60% από τους κεντρικούς
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αυτοτελείς πόρους που καταβάλλει το κράτος προς τους ΟΤΑ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και η δεύτερη τροπολογία µε
γενικό αριθµό 871 και ειδικό 149 περιέχει ουσιαστικά και συγκεκριµένα µέτρα στήριξης της πραγµατικής οικονοµίας, όπως η
επέκταση της πλήρους απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής ενοικίου για τις επιχειρήσεις που έµειναν κλειστές µε κρατική
εντολή και για τον µήνα Μάιο. Σηµειώνεται ότι για τους ιδιοκτήτες των ακινήτων αυτών προβλέπεται η απευθείας καταβολή
στον τραπεζικό τους λογαριασµό του 80% του µηνιαίου µισθώµατος για τα φυσικά πρόσωπα και του 60% για τα νοµικά πρόσωπα. Παράλληλα, για τους εργαζόµενους που η σύµβαση
εργασίας τους τίθεται σε αναστολή ανά την επικράτεια δίνεται η
δυνατότητα έκπτωσης ενοικίου 40% για την κύρια κατοικία και
τη φοιτητική κατοικία των εξαρτώµενων µελών αυτών. Επίσης,
διευκρινίζεται ότι η προµήθεια ασθενοφόρων από δωρεές ιδιωτών απαλλάσσεται από τον φόρο προστιθέµενης αξίας εν όψει
των ειδικών αναγκών που διαµορφώθηκαν από την πανδηµία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν από δύο ηµέρες εγκρίθηκε
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το πρόγραµµα κρατικών ενισχύσεων ύψους 500 εκατοµµυρίων ευρώ για την εστίαση. Το
άνοιγµα του τουρισµού, το σταδιακό άνοιγµα των οικονοµικών
δραστηριοτήτων, η αύξηση των καταθέσεων, η σταθερότητα του
τραπεζικού συστήµατος και η ενεργοποίηση του Ταµείου Ανάκαµψης δηµιουργούν ένα νέο, αισιόδοξο κλίµα. Το κλίµα αυτό το
έχει ανάγκη η χώρα, το έχουν ανάγκη οι πολίτες. Μια µικρή µειοψηφία µπορεί να κινείται στη σφαίρα της καταστροφολογίας,
να εµφανίζει δυσανεξία απέναντι στην επιστροφή στην κανονικότητα και στην επανεκκίνηση της οικονοµίας. Η µεγάλη, όµως,
πλειοψηφία των πολιτών έχει τα µάτια της στραµµένα στην επόµενη µέρα, αντιµετωπίζει µε αισιοδοξία το µέλλον. Είµαστε εδώ
για να ενισχύσουµε αυτό το κλίµα, για να στηρίξουµε την οικονοµία και την κοινωνία. Το δικό µας µήνυµα είναι θετικό, γιατί η
ελληνική κοινωνία έχει απορρίψει τον διχασµό και αναζητεί πλέον
το θετικό µήνυµα για την επόµενη ηµέρα. Αυτό είναι το µήνυµα
του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της Κυβέρνησης
της Νέας Δηµοκρατίας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Σας ευχαριστού-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

µε, κύριε Υπουργέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων, των τροπολογιών και του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Ενσωµάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 20ής Μαΐου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ, όσον αφορά τις εξαιρούµενες
οντότητες, τις χρηµατοδοτικές εταιρείες συµµετοχών, τις µικτές
χρηµατοοικονοµικές εταιρείες συµµετοχών, τις αποδοχές, τα
µέτρα και τις εξουσίες εποπτείας και τα µέτρα διατήρησης κεφαλαίου (L 150), ενσωµάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 20ής Μαΐου
2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ σχετικά µε
την ικανότητα απορρόφησης των ζηµιών και ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων
και της Οδηγίας 98/26/ΕΚ (L 150), µέσω της τροποποίησης του
άρθρου 2 του ν. 4335/2015, και λοιπές επείγουσες διατάξεις».
Εισερχόµαστε στην ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων, των
τροπολογιών και του συνόλου του σχεδίου νόµου και η ψήφισή
τους θα γίνει χωριστά.
Θέλω να σας επισηµάνω ότι η ψηφοφορία περιλαµβάνει την
αρχή του νοµοσχεδίου, εκατόν εννέα άρθρα, έξι τροπολογίες, το
ακροτελεύτιο άρθρο, καθώς και το σύνολο του νοµοσχεδίου.
Θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι έχετε ψηφίσει όλα τα άρθρα, τις
τροπολογίες, καθώς και το ακροτελεύτιο άρθρο και το σύνολο
του νοµοσχεδίου. Αφού καταχωρηθεί η ψήφος σας, έχετε τη δυνατότητα να την ελέγξετε ή και να την αναθεωρήσετε έως τη
λήξη της ψηφοφορίας.
Παρακαλώ να ανοίξει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Παρακαλώ να
κλείσει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Οι θέσεις των κοµµάτων, όπως αποτυπώθηκαν κατά την ψήφιση µε το ηλεκτρονικό
σύστηµα, καταχωρίζονται στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης και έχουν ως εξής:
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Ενσωµάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 20ης Μαΐου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ.. όσον αφορά τις εξαιρούµενες οντότητες, τις χρηµατοδοτικές εταιρείες συµµετοχών, τις µικτές χρηµατοοικονοµικές εταιρείες συµµετοχών, τις αποδοχές,
τα µέτρα και τις εξουσίες εποπτείας και τα µέτρα διατήρησης κεφαλαίου (L 150), ενσωµάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 20ής Μαΐου
2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ σχετικά µε
την ικανότητα απορρόφησης των ζηµιών και ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων
και της Οδηγίας 98/26/ΕΚ (L 150), µέσω της τροποποίησης του
άρθρου 2 του ν. 4335/2015, και λοιπές επείγουσες διατάξεις
Επί της αρχής ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 1 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 2 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 3 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 4 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 5 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 6 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 7 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 8 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
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Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 9 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 10 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 11 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 12 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 13 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 14 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 15 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 16 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 17 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 18 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
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ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 19 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 20 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 21 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 22 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 23 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 24 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 25 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 26 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 27 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 28 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ

Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 29 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 30 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 31 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 32 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 33 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 34 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 35 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 36 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 37 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 38 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
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Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 39 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 40 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 41 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 42 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 43 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 44 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 45 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 46 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 47 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 48 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 49 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 50 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 51 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 52 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 53 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 54 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 55 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 56 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 57 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 58 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI

12308

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 59 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 60 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 61 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 62 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 63 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 64 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 65 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 66 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 67 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 68 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 69 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 70 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 71 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 72 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 73 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 74 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 75 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 76 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 77 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 78 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 79 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
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Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 80 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 81 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 82 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 83 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 84 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 85 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 86 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 87 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 88 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 89 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
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ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 90 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 91 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 92 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 93 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 94 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 95 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 96 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 97 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 98 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 99 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
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Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 100 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 101 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 102 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 103 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 104 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 105 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 106 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 107 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 108 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Άρθρο 109 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Υπ. τροπ. 870/148 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Υπ. τροπ. 871/149 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI
Υπ. τροπ. 872/150 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΝΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Υπ. τροπ. 873/151 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΜέΡΑ25: ΝΑΙ
Υπ. τροπ. 874/152 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI
Υπ. τροπ. 876/153 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: Κίνηµα Αλλαγής: Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Ακροτελεύτιο άρθρο όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
Επί του συνόλου ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΒ’ - 13 ΜΑΪΟΥ 2021

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Συνεπώς το σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Ενσωµάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 20ής Μαΐου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ, όσον αφορά τις εξαιρούµενες οντότητες, τις
χρηµατοδοτικές εταιρείες συµµετοχών, τις µικτές χρηµατοοικονοµικές εταιρείες συµµετοχών, τις αποδοχές, τα µέτρα και τις
εξουσίες εποπτείας και τα µέτρα διατήρησης κεφαλαίου (L 150),
ενσωµάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 20ής Μαΐου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ σχετικά µε την ικανότητα
απορρόφησης των ζηµιών και ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και της Οδηγίας
98/26/ΕΚ (L 150), µέσω της τροποποίησης του άρθρου 2 του ν.
4335/2015, και λοιπές επείγουσες διατάξεις» έγινε δεκτό κατά
πλειοψηφία, σε µόνη συζήτηση, επί της αρχής, των άρθρων και
του συνόλου και έχει ως εξής:
«Ενσωµάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 20ής Μαΐου 2019 για την
τροποποίηση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ, όσον αφορά τις εξαιρούµενες οντότητες, τις χρηµατοδοτικές εταιρείες συµµετοχών, τις µικτές χρηµατοοικονοµικές εταιρείες συµµετοχών, τις
αποδοχές, τα µέτρα και τις εξουσίες εποπτείας και τα µέτρα
διατήρησης κεφαλαίου (L 150), ενσωµάτωση της Οδηγίας (ΕΕ)
2019/879 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
της 20ής Μαΐου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας
2014/59/ΕΕ σχετικά µε την ικανότητα απορρόφησης των ζηµιών και ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων και
επιχειρήσεων επενδύσεων και της Οδηγίας 98/26/ΕΚ (L 150),
µέσω της τροποποίησης του άρθρου 2 του ν. 4335/2015, και
λοιπές επείγουσες διατάξεις
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΜΕΡΟΣ Α’
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2019/878 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 20ΗΣ ΜΑΪΟΥ
2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2013/36/ΕΕ ΟΣΟΝ
ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΤΙΣ ΜΙΚΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑ ΜΕΤΡΑ
ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (L 150)
Άρθρο 1 Σκοπός - Αντικείµενο
Άρθρο 2 Πεδίο εφαρµογής – Τροποποίηση του άρθρου 2 του
ν. 4261/2014 (παρ. 1 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)
Άρθρο 3 Ορισµοί – Τροποποίηση του άρθρου 3 του ν.
4261/2014 (παρ. 2 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)
Άρθρο 4 Πρόγραµµα δραστηριοτήτων και οργανωτική διάρθρωση – Αντικατάσταση του άρθρου 10 του ν. 4261/2014 (παρ.
6 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)
Άρθρο 5 Μέτοχοι και εταίροι – Τροποποίηση του άρθρου 14
του ν. 4261/2014 (παρ. 7 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ)
2019/878)
Άρθρο 6 Ανάκληση της άδειας λειτουργίας – Τροποποίηση του
άρθρου 19 του ν. 4261/2014(παρ. 8 του άρθρου 1 της οδηγίας
(ΕΕ) 2019/878)
Άρθρο 7 Έγκριση των χρηµατοδοτικών εταιρειών συµµετοχών
και των µικτών χρηµατοοικονοµικών εταιρειών συµµετοχών/Ενδιάµεση µητρική επιχείρηση εγκατεστηµένη στην ΕΕ – Προσθήκη
άρθρων µετά το άρθρο 22 του ν. 4261/2014 (παρ. 9 του άρθρου
1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)
Άρθρο 8 Κριτήρια αξιολόγησης – Τροποποίηση του άρθρου
24 του ν. 4261/2014 (παρ. 10 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ)
2019/878)
Άρθρο 9 Παροχή υπηρεσιών, µε ή χωρίς εγκατάσταση, σε τρίτες χώρες από πιστωτικά ιδρύµατα που εδρεύουν στην Ελλάδα
- Παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα από πιστωτικά ιδρύµατα που
εδρεύουν σε τρίτες χώρες – Τροποποίηση του άρθρου 36 του ν.
4261/2014 (περ. α της παρ. 11 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ)
2019/878)
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Άρθρο 10 Ενηµέρωση για άδειες υποκαταστηµάτων τρίτων
χωρών – Τροποποίηση του άρθρου 37 του ν. 4261/2014 (περ. β
της παρ. 11 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)
Άρθρο 11 Υπηρεσιακό - Επαγγελµατικό απόρρητο – Τροποποίηση του άρθρου 54 του ν. 4261/2014 (παρ. 12 και 13 του άρθρου
1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)
Άρθρο 12 Διαβίβαση πληροφοριών σε διεθνείς οργανισµούς
– Προσθήκη άρθρου µετά το άρθρο 54 του ν. 4261/2014 (παρ.
14 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/878
Άρθρο 13 Υποχρεώσεις των προσώπων που είναι επιφορτισµένα µε το νόµιµο έλεγχο των ετήσιων και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων των ιδρυµάτων – Τροποποίηση του
άρθρου 55 του ν. 4261/2014 (παρ. 15 του άρθρου 1 της οδηγίας
(ΕΕ) 2019/878)
Άρθρο 14 Εποπτικές εξουσίες και εξουσίες επιβολής κυρώσεων – Τροποποίηση του άρθρου 56 του ν. 4261/2014 (παρ. 16
του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)
Άρθρο 15 Διοικητικές κυρώσεις και άλλα διοικητικά µέτρα για
παραβάσεις των απαιτήσεων παροχής άδειας λειτουργίας και
των απαιτήσεων για απόκτηση ειδικών συµµετοχών επί πιστωτικών ιδρυµάτων – Τροποποίηση του άρθρου 58 του ν. 4261/2014
(παρ. 17 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)
Άρθρο 16 Λοιπές περιπτώσεις επιβολής κυρώσεων από την
Τράπεζα της Ελλάδος – Τροποποίηση του άρθρου 59 του ν.
4261/2014 (παρ. 18 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)
Άρθρο 17 Πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης, σχέδια ανάκαµψης και εξυγίανσης – Τροποποίηση του άρθρου 66 του ν.
4261/2014 (παρ. 1 του εσωτερικού άρθρου 74 της παρ. 19 του
άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)
Άρθρο 18 Επίβλεψη των πολιτικών αποδοχών – Τροποποίηση
του άρθρου 67 του ν. 4261/2014 (παρ. 20 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)
Άρθρο 19 Κίνδυνος επιτοκίου από δραστηριότητες εκτός χαρτοφυλακίου συναλλαγών – Τροποποίηση του άρθρου 76 του ν.
4261/2014 (παρ. 21 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)
Άρθρο 20 Λειτουργικός κίνδυνος – Τροποποίηση του άρθρου
77 του ν. 4261/2014 (παρ. 22 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ)
2019/878)
Άρθρο 21 Ρυθµίσεις εταιρικής διακυβέρνησης – Τροποποίηση
του άρθρου 80 του ν. 4261/2014 (παρ. 23 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)
Άρθρο 22 Διοικητικό Συµβούλιο – Τροποποίηση του άρθρου
83 του ν. 4261/2014 (παρ. 25 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ)
2019/878)
Άρθρο 23 Πολιτικές αποδοχών – Τροποποίηση του άρθρου 84
του ν. 4261/2014 (παρ. 26 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ)
2019/878)
Άρθρο 24 Μεταβλητά στοιχεία αποδοχών – Τροποποίηση του
άρθρου 86 του ν. 4261/2014 (παρ. 27 του άρθρου 1 της οδηγίας
(ΕΕ) 2019/878)
Άρθρο 25 Εποπτική διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησης –
Τροποποίηση του άρθρου 89 του ν. 4261/2014 (παρ. 28 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)
Άρθρο 26 Τεχνικά κριτήρια για την εποπτική εξέταση και αξιολόγηση – Τροποποίηση του άρθρου 90 του ν. 4261/2014 (παρ.
29 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)
Άρθρο 27 Εποπτικές εξουσίες – Τροποποίηση του άρθρου 96
του ν. 4261/2014 (παρ. 32 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ)
2019/878)
Άρθρο 28 Πρόσθετη απαίτηση ιδίων κεφαλαίων / Κατεύθυνση
ως προς τα πρόσθετα ίδια κεφάλαια / Συνεργασία µε τις αρχές
εξυγίανσης – Προσθήκη άρθρων µετά το άρθρο 96 του ν.
4261/2014 (παρ. 33 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)
Άρθρο 29 Ρυθµίσεις, διαδικασίες και µηχανισµοί των ιδρυµάτων – Τροποποίηση του άρθρου 102 του ν. 4261/2014 (παρ. 36
του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)
Άρθρο 30 Δικαιοδοσία της αρχής ενοποιηµένης εποπτείας –
Αντικατάσταση του άρθρου 104 του ν. 4261/2014 (παρ. 37 του
άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)
Άρθρο 31 Κοινές αποφάσεις για απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας ειδικά για κάθε ίδρυµα – Αντικατάσταση του άρθρου 106
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του ν. 4261/2014 (παρ. 38 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ)
2019/878)
Άρθρο 32 Συµφωνίες συντονισµού και συνεργασίας – Τροποποίηση του άρθρου 108 του ν. 4261/2014 (παρ. 39 του άρθρου 1
της οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)
Άρθρο 33 Σώµατα εποπτών – Τροποποίηση του άρθρου 109
του ν. 4261/2014 (παρ. 40 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ)
2019/878)
Άρθρο 34
Υποχρεώσεις συνεργασίας – Τροποποίηση του άρθρου 110
του ν. 4261/2014 (παρ. 41 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ)
2019/878)
Άρθρο 35 Ένταξη εταιρειών συµµετοχών σε εποπτεία σε ενοποιηµένη βάση – Τροποποίηση του άρθρου 112 του ν. 4261/2014
(παρ. 42 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)
Άρθρο 36 Εποπτεία µικτών χρηµατοοικονοµικών εταιρειών
συµµετοχών – Τροποποίηση του άρθρου 113 του ν. 4261/2014
(παρ. 43 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)
Άρθρο 37
Συνεργασία – Τροποποίηση του άρθρου 118 του ν. 4261/2014
(παρ. 44 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)
Άρθρο 38
Ορισµοί – Τροποποίηση του άρθρου 121 του ν. 4261/2014
(παρ. 45 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)
Άρθρο 39
Απαιτήσεις τήρησης αποθέµατος ασφαλείας διατήρησης κεφαλαίου – Αντικατάσταση του άρθρου 122 του ν. 4261/2014
(παρ. 46 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)
Άρθρο 40
Απαίτηση τήρησης ειδικού αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέµατος ασφαλείας κάθε ιδρύµατος – Αντικατάσταση του άρθρου
123 του ν. 4261/2014(παρ. 46 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ)
2019/878)
Άρθρο 41
Παγκοσµίως συστηµικά σηµαντικά ιδρύµατα και λοιπά συστηµικά σηµαντικά ιδρύµατα – Τροποποίηση του άρθρου 124 του ν.
4261/2014 (παρ. 47 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)
Άρθρο 42
Απαίτηση για τη διατήρηση αποθέµατος ασφαλείας συστηµικού κινδύνου – Αντικατάσταση του άρθρου 125 του ν. 4261/2014
(παρ. 49 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)
Άρθρο 43 Αναγνώριση ποσοστού αποθέµατος ασφαλείας συστηµικού κινδύνου – Αντικατάσταση του άρθρου 126 του ν.
4261/2014 (παρ. 49 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/878
Άρθρο 44 Καθορισµός ποσοστών αντικυκλικών αποθεµάτων
ασφαλείας – Τροποποίηση του άρθρου 127 του ν. 4261/2014
(παρ. 50 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)
Άρθρο 45 Περιορισµοί διανοµής κερδών – Τροποποίηση του
άρθρου 131 του ν. 4261/2014 (παρ. 51 του άρθρου 1 της οδηγίας
(ΕΕ) 2019/878)
Άρθρο 46 Μη τήρηση της συνολικής απαίτησης αποθεµάτων
ασφαλείας / Περιορισµοί διανοµής σε περίπτωση µη τήρησης
της απαίτησης αποθέµατος ασφαλείας για τον δείκτη µόχλευσης
/ Μη τήρηση της απαίτησης αποθέµατος ασφαλείας για τον δείκτη µόχλευσης – Προσθήκη άρθρων µετά το άρθρο 131 του ν.
4261/2014 (παρ. 52 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)
Άρθρο 47
Σχέδιο διατήρησης κεφαλαίου – Τροποποίηση του άρθρου 132
του ν. 4261/2014 (παρ. 53 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ)
2019/878)
Άρθρο 48 Γενικές απαιτήσεις δηµοσιοποίησης πληροφοριών
από τις αρµόδιες αρχές – Τροποποίηση του άρθρου 134 του ν.
4261/2014 (παρ. 54 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)
Άρθρο 49 Κυρώσεις από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς – Τροποποίηση του άρθρου 154 του ν. 4261/2014 (παρ. 17 και 18 του
άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)
Άρθρο 50 Μεταβατικές διατάξεις σχετικά µε την έγκριση των
χρηµατοδοτικών εταιρειών συµµετοχών και των µικτών χρηµατοοικονοµικών εταιρειών συµµετοχών – Προσθήκη άρθρου µετά
το άρθρο 165 του ν. 4261/2014 (παρ. 56 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρθρο 51 Καταργούµενες διατάξεις
(παρ. 26(α), 28(α), 29(α), 30, 31, 32β, 34, 35, 47(θ, ια, ιγ) του
άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)
ΜΕΡΟΣ Β’
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2019/878 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 20ΗΣ ΜΑΪΟΥ
2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2014/59/ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 98/26/ΕΚ (L
150) ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΤΟΥ Ν.
4335/2015
Άρθρο 52 Σκοπός
Άρθρο 53 Ορισµοί - Τροποποίηση του εσωτερικού άρθρου 2
του άρθρου 2 του ν. 4335/2015 (παρ. 1 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
Άρθρο 54 Σχέδια εξυγίανσης – Τροποποίηση του εσωτερικού
άρθρου 18 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015 (παρ. 2 του άρθρου
1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
Άρθρο 55 Σχέδια εξυγίανσης οµίλου – Τροποποίηση του εσωτερικού άρθρου 20 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015 (παρ. 3 του
άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
Άρθρο 56 Απαιτήσεις και διαδικασία για τα σχέδια εξυγίανσης
οµίλου – Τροποποίηση του εσωτερικού άρθρου 21 του άρθρου
2 του ν. 4335/2015 (παρ. 4 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ)
2019/879)
Άρθρο 57 Αξιολόγηση της δυνατότητας εξυγίανσης οµίλων –
Τροποποίηση του εσωτερικού άρθρου 24 του άρθρου 2 του ν.
4335/2015 (παρ. 5 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
Άρθρο 58 Εξουσία απαγόρευσης ορισµένων διανοµών – Προσθήκη άρθρου µετά το εσωτερικό άρθρο 24 του άρθρου 2 του
ν. 4335/2015 (παρ. 6 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
Άρθρο 59 Εξουσίες για την αντιµετώπιση ή την εξάλειψη εµποδίων στη δυνατότητα εξυγίανσης – Αντικατάσταση του εσωτερικού άρθρου 25 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015 (παρ. 7 του
άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
Άρθρο 60 Εξουσίες για την αντιµετώπιση ή την εξάλειψη των
εµποδίων στη δυνατότητα εξυγίανσης σε επίπεδο οµίλου - Τροποποίηση του εσωτερικού άρθρου 26 του άρθρου 2 του ν.
4335/2015 (παρ. 8 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
Άρθρο 61 Προϋποθέσεις εξυγίανσης – Τροποποίηση του εσωτερικού άρθρου 32 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015 (παρ. 9 του
άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
Άρθρο 62 Προϋποθέσεις εξυγίανσης για κεντρικό οργανισµό
και πιστωτικά ιδρύµατα µονίµως συνδεδεµένα µε κεντρικό οργανισµό – Προσθήκη άρθρου µετά το εσωτερικό άρθρο 32 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015 (παρ. 10 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ)
2019/879)
Άρθρο 63 Προϋποθέσεις εξυγίανσης χρηµατοδοτικών ιδρυµάτων και εταιρειών συµµετοχών – Τροποποίηση του εσωτερικού
άρθρου 33 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015 (παρ. 11 του άρθρου
1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
Άρθρο 64 Εξουσία αναστολής ορισµένων υποχρεώσεων –
Προσθήκη άρθρου µετά το εσωτερικό άρθρο 33 του άρθρου 2
του ν. 4335/2015 (παρ. 12 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ)
2019/879)
Άρθρο 65 Αποτίµηση για τους σκοπούς της εξυγίανσης – Τροποποίηση του εσωτερικού άρθρου 36 του άρθρου 2 του ν.
4335/2015 (παρ. 13 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
Άρθρο 66 Γενικές αρχές των µέτρων εξυγίανσης – Τροποποίηση του εσωτερικού άρθρου 37 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015
(παρ. 14 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
Άρθρο 67 Πεδίο εφαρµογής της αναδιάρθρωσης παθητικού –
Τροποποίηση του εσωτερικού άρθρου 44 του άρθρου 2 του ν.
4335/2015 (παρ. 15 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
Άρθρο 68 Πώληση επιλέξιµων υποχρεώσεων µειωµένης εξασφάλισης σε ιδιώτες πελάτες – Προσθήκη άρθρου µετά το εσωτερικό άρθρου 44 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015 (παρ. 16 του
άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
Άρθρο 69 Εφαρµογή και υπολογισµός της ελάχιστης απαίτησης για ίδια κεφάλαια και επιλέξιµες υποχρεώσεις – Αντικατά-
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σταση του εσωτερικού άρθρου 45 του άρθρου 2 του ν.
4335/2015 (παρ. 17 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
Άρθρο 70 Απαλλαγή από την ελάχιστη απαίτηση για ίδια κεφάλαια και επιλέξιµες υποχρεώσεις – Προσθήκη άρθρου µετά το
εσωτερικό άρθρο 45 του άρθρου 2 του v. 4335/2015 (παρ. 17 του
άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
Άρθρο 71 Επιλέξιµες υποχρεώσεις για οντότητες εξυγίανσης
- Προσθήκη άρθρου µετά το εσωτερικό άρθρο 45 του άρθρου 2
του v. 4335/2015 (παρ. 17 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ)
2019/879)
Άρθρο 72 Προσδιορισµός της ελάχιστης απαίτησης για ίδια
κεφάλαια και επιλέξιµες υποχρεώσεις- Προσθήκη άρθρου µετά
το εσωτερικό άρθρο 45 του άρθρου 2 του v. 4335/2015 (παρ. 17
του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
Άρθρο 73 Προσδιορισµός της ελάχιστης απαίτησης για ίδια
κεφάλαια και επιλέξιµες υποχρεώσεις για τις οντότητες εξυγίανσης των G-SIIs και τις ενωσιακές σηµαντικές θυγατρικές G-SIIs
εκτός ΕΕ - Προσθήκη άρθρου µετά το εσωτερικό άρθρο 45 του
άρθρου 2 του v. 4335/2015 (παρ. 17 του άρθρου 1 της οδηγίας
(ΕΕ) 2019/879)
Άρθρο 74 Εφαρµογή της ελάχιστης απαίτησης για ίδια κεφάλαια και επιλέξιµες υποχρεώσεις σε οντότητες εξυγίανσης - Προσθήκη άρθρου µετά το εσωτερικό άρθρο 45 του άρθρου 2 του
v. 4335/2015 (παρ. 17 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
Άρθρο 75 Εφαρµογή της ελάχιστης απαίτησης ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιµων υποχρεώσεων σε οντότητες που δεν είναι
οι ίδιες οντότητες εξυγίανσης - Προσθήκη άρθρου µετά το εσωτερικό άρθρο 45 του άρθρου 2 του v. 4335/2015 (παρ. 17 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
Άρθρο 76 Απαλλαγή για κεντρικό οργανισµό και πιστωτικά
ιδρύµατα µόνιµα συνδεδεµένα µε κεντρικό οργανισµό - Προσθήκη άρθρου µετά το εσωτερικό άρθρο 45 του άρθρου 2 του
v. 4335/2015 (παρ. 17 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
Άρθρο 77 Διαδικασία για τον καθορισµό της ελάχιστης απαίτησης ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιµων υποχρεώσεων - Προσθήκη
άρθρου µετά το εσωτερικό άρθρο 45 του άρθρου 2 του v.
4335/2015 (παρ. 17 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
Άρθρο 78 Εποπτικές αναφορές και δηµοσιοποίηση της απαίτησης - Προσθήκη άρθρου µετά το εσωτερικό άρθρο 45 του άρθρου 2 του v. 4335/2015 (παρ. 17 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ)
2019/879)
Άρθρο 79 Υποβολή εκθέσεων στην ΕΑΤ - Προσθήκη άρθρου
µετά το εσωτερικό άρθρο 45 του άρθρου 2 του v. 4335/2015
(παρ. 17 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
Άρθρο 80 Παραβιάσεις της ελάχιστης απαίτησης ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιµων υποχρεώσεων - Προσθήκη άρθρου µετά το
εσωτερικό άρθρο 45 του άρθρου 2 του v. 4335/2015 (παρ. 17 του
άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
Άρθρο 81 Υποβολή εκθέσεων - Προσθήκη άρθρου µετά το
εσωτερικό άρθρο 45 του άρθρου 2 του v. 4335/2015 (παρ. 17 του
άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
Άρθρο 82 Μεταβατικές ρυθµίσεις και ρυθµίσεις µετά την εξυγίανση - Προσθήκη άρθρου µετά το εσωτερικό άρθρο 45 του άρθρου 2 του v. 4335/2015 (παρ. 17 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ)
2019/879)
Άρθρο 83 Εκτίµηση του ποσού – Τροποποίηση του εσωτερικού
άρθρου 46 του άρθρου 2 του v. 4335/2015 (παρ. 18 του άρθρου
1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
Άρθρο 84 Μεταχείριση των µετόχων σε περιπτώσεις αναδιάρθρωσης παθητικού ή αποµείωσης ή µετατροπής κεφαλαιακών
µέσων – Τροποποίηση του εσωτερικού άρθρου 47 του άρθρου 2
του v. 4335/2015 (παρ. 19 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ)
2019/879)
Άρθρο 85
Αποτέλεσµα των ενεργειών της αποµείωσης και της µετατροπής σε περίπτωση αναδιάρθρωσης παθητικού – Τροποποίηση
του εσωτερικού άρθρου 48 του άρθρου 2 του v. 4335/2015 (παρ.
20 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
Άρθρο 86 Συµβατική αναγνώριση της αναδιάρθρωσης παθητικού – Αντικατάσταση του εσωτερικού άρθρου 55 του άρθρου
2 του v. 4335/2015 (παρ. 21 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ)
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2019/879)
Άρθρο 87 Μέτρα δηµόσιας χρηµατοπιστωτικής σταθεροποίησης – Τροποποίηση του εσωτερικού άρθρου 56 του άρθρου 2
του v. 4335/2015
Άρθρο 88
Αντικατάσταση του τίτλου του Κεφαλαίου ΙΑ’ του v. 4335/2015
(παρ. 22 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
Άρθρο 89
Απαίτηση για την άσκηση των εξουσιών αποµείωσης ή µετατροπής των σχετικών κεφαλαιακών µέσων και επιλέξιµων υποχρεώσεων – Τροποποίηση του εσωτερικού άρθρου 59 του
άρθρου 2 του v. 4335/2015 (παρ. 23 του άρθρου 1 της οδηγίας
(ΕΕ) 2019/879)
Άρθρο 90
Διατάξεις που αφορούν την αποµείωση ή µετατροπή των σχετικών κεφαλαιακών µέσων και επιλέξιµων υποχρεώσεων – Τροποποίηση του εσωτερικού άρθρου 60 του άρθρου 2 του v.
4335/2015 (παρ. 24 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
Άρθρο 91
Αρχές αρµόδιες για την εφαρµογή περιπτώσεων του άρθρου
59 – Τροποποίηση του εσωτερικού άρθρου 61 του άρθρου 2 του
v. 4335/2015 (παρ. 25 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
Άρθρο 92
Ενοποιηµένη εφαρµογή: διαδικασία διαπίστωσης – Τροποποίηση του εσωτερικού άρθρου 62 του άρθρου 2 του v. 4335/2015
(παρ. 26 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
Άρθρο 93
Γενικές εξουσίες – Τροποποίηση του εσωτερικού άρθρου 63
του άρθρου 2 του v. 4335/2015 (παρ. 27 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
Άρθρο 94 Εξουσία επιβολής µέτρων διαχείρισης κρίσης ή µέτρων πρόληψης κρίσης που λαµβάνονται από άλλα κράτη-µέλη
– Τροποποίηση του εσωτερικού άρθρου 66 του άρθρου 2 του v.
4335/2015 (παρ. 28 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
Άρθρο 95 Αποκλεισµός ορισµένων συµβατικών ρητρών σε περίπτωση έγκαιρης παρέµβασης και εξυγίανσης – Τροποποίηση
του εσωτερικού άρθρου 68 του άρθρου 2 του v. 4335/2015 (παρ.
29 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
Άρθρο 96 Εξουσία αναστολής ορισµένων υποχρεώσεων – Τροποποίηση του εσωτερικού άρθρου 69 του άρθρου 2 του v.
4335/2015 (παρ. 30 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
Άρθρο 97 Εξουσία περιορισµού της αναγκαστικής εκτέλεσης
συµφωνιών παροχής εξασφάλισης – Τροποποίηση του εσωτερικού άρθρου 70 του άρθρου 2 του v. 4335/2015 (παρ. 31 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
Άρθρο 98
Εξουσία προσωρινής αναστολής δικαιωµάτων καταγγελίας –
Τροποποίηση του εσωτερικού άρθρου 71 του άρθρου 2 του v.
4335/2015 (παρ. 32 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
Άρθρο 99 Συµβατική αναγνώριση εξουσιών αναστολής της
εξυγίανσης – Προσθήκη άρθρου µετά το εσωτερικό άρθρο 71
του άρθρου 2 του v. 4335/2015 (παρ. 33 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
Άρθρο 100 Υπηρεσιακό Επαγγελµατικό απόρρητο – Τροποποίηση του εσωτερικού άρθρου 83 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015
(άρθρο 84 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ)
Άρθρο 101 Σώµατα αρχών εξυγίανσης – Τροποποίηση του
εσωτερικού άρθρου 85 του άρθρου 2 του v. 4335/2015 (παρ. 34
του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
Άρθρο 102 Ευρωπαϊκά Σώµατα Αρχών Εξυγίανσης – Αντικατάσταση του εσωτερικού άρθρου 86 του άρθρου 2 του v.
4335/2015 (παρ. 35 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
Άρθρο 103 Τροποποίηση των τµηµάτων Β και Γ του Παραρτήµατος του v. 4335/2015 (παρ. 36 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ)
2019/879)
Άρθρο 104 Άλλες διατάξεις - Τροποποίηση του άρθρου 1 του
ν. 2789/2000 (άρθρο 2 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
ΜΕΡΟΣ Γ’
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Οικονοµικών
Άρθρο 105 Κατάταξη απαιτήσεων στην ειδική εκκαθάριση -
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Τροποποίηση του άρθρου 145Α του ν. 4261/2014
Άρθρο 106 Κατάταξη των απαιτήσεων κατά την εκκαθάριση
των επιχειρήσεων επενδύσεων – Προσθήκη εσωτερικού άρθρου
103Α του άρθρου 2 του ν. 4335/2015.
Άρθρο 107 –
Οµολογίες και µεταβιβάσιµα χρέη – Αντικατάσταση της περ.
β’ του ορισµού 110 του εσωτερικού άρθρου 2 του άρθρου 2 του
ν. 4335/2015.
Άρθρο 108 Εκπρόσωπος των οµολογιούχων - Τροποποίηση
του άρθρου 64 του ν. 4548/2018
Άρθρο 109 Καταργούµενες διατάξεις
Άρθρο 110 Επέκταση της απαλλαγής µισθώµατος επαγγελµατικών µισθώσεων - Τροποποίηση
της παρ. 10 του άρθρου δεύτερου της από 20.3.2020 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου
Άρθρο 111 Προσωρινό µέτρο κρατικής ενίσχυσης επιχειρήσεων µε τη µορφή επιδότησης παγίων δαπανών - Αντικατάσταση
της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4772/2021
Άρθρο 112 Ρυθµίσεις σχετικά µε τον φόρο πώλησης επί των
χρηµατιστηριακών συναλλαγών - Αντικατάσταση της παρ. 2 του
άρθρου 9 του ν. 2579/1998
Άρθρο 113 Μεταγραφή πράξεων µεταβίβασης περιουσιακών
στοιχείων των µετασχηµατιζόµενων επιχειρήσεων - Τροποποίηση
της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2166/1993
Άρθρο 114 Καταχώριση εµπραγµάτων δικαιωµάτων συγχωνευόµενων πιστωτικών ιδρυµάτων - Τροποποίηση της παρ. 8 του
άρθρου 16 του ν. 2515/1997
Άρθρο 115 Παράταση Προγράµµατος «Γέφυρα ΙΙ»
Άρθρο 116 Απαλλαγή από τον Φόρο Προστιθέµενης Αξίας των
ασθενοφόρων του άρθρου δωδέκατου του
ν. 4787/2021
Άρθρο 117 Ειδική εκκαθάριση δηµοσίων επιχειρήσεων - Τροποποίηση της παρ. 15 του άρθρου 14Α του
ν. 3429/2005
Άρθρο 118 Φόρος σε πωλήσεις µετοχών Κατάργηση της παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 2703/1999 και του
άρθρου 21 του 3697/2008
Άρθρο 119 Μείωση της προκαταβολής φόρου εισοδήµατος
από επιχειρηµατική δραστηριότητα φυσικών προσώπων και
φόρου εισοδήµατος νοµικών προσώπων και νοµικών οντοτήτων
– Τροποποίηση της παρ. 1 των άρθρων 69 και 71 ως προς τα
ποσά βεβαίωσης του φόρου, Aντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 71, προσθήκη παρ. 72 και73 στο άρθρο 72 του Κ.Φ.Ε.
Άρθρο 120 Μείωση του συντελεστή φορολογίας εισοδήµατος
νοµικών προσώπων και νοµικών οντοτήτων – Τροποποίηση της
περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 58 του Κ.Φ.Ε.
Άρθρο 121 Απαλλαγή από την επιβολή ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης σε συγκεκριµένα εισοδήµατα του άρθρου 43Α του
Κ.Φ.Ε. για τα φορολογικά έτη 2021 και 2022 – Τροποποίηση της
παρ. 50 του άρθρου 72 ν. 4172/2013 – Προσθήκη παραγράφου
στο άρθρο 72 του Κ.Φ.Ε.
Άρθρο 122 Κατανοµή της ωφέλειας της περ. ζ’ της παρ. 1 του
άρθρου 11 του ν. 4052/2012 - Προσθήκη παρ. 7 στο άρθρο 21
και παρ. 75 στο άρθρο 72 του Κ.Φ.Ε.
Άρθρο 123 Επιχορήγηση φορέων της Γενικής Κυβέρνησης για
εξόφληση ληξιπρόθεσµων
υποχρεώσεών τους - Τροποποίηση του άρθρου 6 του ν.
4281/2014
Άρθρο 124 Διορθώσεις της έναρξης ισχύος των άρθρων 48 και
49 του ν. 4797/2021 – Τροποποίηση των άρθρων 48 και 49 του ν.
4797/2021
ΜΕΡΟΣ Δ’
Συµβάσεις Στρατηγικής Σηµασίας
Άρθρο 125 Σκοπός - Αντικείµενο
Άρθρο 126 Ορισµοί
Άρθρο 127 Χρηµατοδότηση των Συµβάσεων του Προγράµµατος
Άρθρο 128 Κριτήρια αξιολόγησης και έγκρισης υπαγωγής
συµβάσεων στο Πρόγραµµα
Άρθρο 129 Υποβολή προτάσεων από τους φορείς
Άρθρο 130 Διαδικασία ανάθεσης στο Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. ως φορέα
ωρίµανσης
Άρθρο 131 Διοικητικό Συµβούλιο και Ελεγκτές ΕΕΣΥΠ - Τρο-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ποποίηση των άρθρων 192 παρ. 4 και 193 του ν. 4389/2016
ΜΕΡΟΣ Ε’
ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Άρθρο 132 Εκσυγχρονισµός διαδικασίας εξέτασης των αιτήσεων διόρθωσης του άρθρου 6Α και υποβολής αντίθετων απόψεων θιγοµένων κατά τη διαδικασία της κτηµατογράφησης –
Τροποποίηση των παρ. 8 και 9 του άρθρου 6Α του ν. 2308/1995
Άρθρο 133 Ανασύσταση Γενικού Προξενείου στη Βεγγάζη της
Λιβύης
Άρθρο 134 Γενική απαγόρευση αλιείας µε µηχανότρατες κατά
τους µήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέµβριο κάθε έτους
Άρθρο 135 Ρυθµιστικά µέτρα για την αλιεία του είδους συµιακό γαριδάκι (Plesionika narval)
ΜΕΡΟΣ ΣΤ’
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 136 Έναρξη ισχύος
ΜΕΡΟΣ Α’
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2019/878 ΤΟΥ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 20ΗΣ ΜΑΪΟΥ 2019 ΓΙΑ ΤΗΝ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2013/36/ΕΕ ΟΣΟΝ
ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΤΙΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΤΙΣ ΜΙΚΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
(L 150)
Άρθρο 1
Σκοπός - Αντικείµενο
Σκοπός του παρόντος είναι η ενσωµάτωση στην ελληνική έννοµη τάξη της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 20ής Μαΐου 2019 «για την
τροποποίηση της οδηγίας 2013/36/ΕΕ όσον αφορά τις εξαιρούµενες οντότητες, τις χρηµατοδοτικές εταιρείες συµµετοχών, τις
µικτές χρηµατοοικονοµικές εταιρείες συµµετοχών, τις αποδοχές,
τα µέτρα και τις εξουσίες εποπτείας και τα µέτρα διατήρησης κεφαλαίου» (L 150), δια της τροποποίησης του ν. 4261/2014 (Α’
107).
Άρθρο 2
Πεδίο εφαρµογής – Τροποποίηση του άρθρου 2
του ν. 4261/2014 (παρ. 1 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ)
2019/878)
Η παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 4261/2014 (Α’ 107) αντικαθίσταται και το άρθρο 2 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 2
Πεδίο εφαρµογής (άρθρο 2 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
1. Οι διατάξεις των άρθρων 1-166 εφαρµόζονται σε ιδρύµατα
κατά την έννοια της περ. 3 της παρ. 1 του άρθρου 3.
2. Το άρθρο 30 εφαρµόζεται στις τοπικές επιχειρήσεις κατά
την έννοια του σηµείου 4 του άρθρου 3.
3. Το άρθρο 31 εφαρµόζεται στις επιχειρήσεις που αναφέρονται στην περ. γ) του σηµείου 2 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013.
4. Τα άρθρα 41, 42 και 104 έως 120 εφαρµόζονται στις χρηµατοδοτικές εταιρείες συµµετοχών, στις µικτές χρηµατοοικονοµικές εταιρείες συµµετοχών και στις µικτές εταιρείες συµµετοχών που έχουν την έδρα τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).
5. Οι διατάξεις του παρόντος δεν έχουν εφαρµογή ως προς:
α) την πρόσβαση στη δραστηριότητα των επιχειρήσεων επενδύσεων στον βαθµό που ρυθµίζεται από τον ν. 4514/2018 (Α’ 14),
β) την Τράπεζα της Ελλάδος,
γ) τα γραφεία ταχυδροµικών επιταγών,
δ) το «Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων», πλην του άρθρου
150.
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6. Οι οντότητες που αναφέρονται στις περ. α), γ) και δ) της
παρ. 5 αντιµετωπίζονται ως χρηµατοδοτικά ιδρύµατα για την
εφαρµογή των άρθρων 41, 42 και 104 έως 120.
7. Εξαιρούνται από τις διατάξεις των άρθρων 34 και 38 περί
ελεύθερης εγκατάστασης και παροχής υπηρεσιών τα πιστωτικά
ιδρύµατα που εδρεύουν σε άλλα κράτη µέλη και έχουν ρητά εξαιρεθεί δυνάµει του άρθρου 2 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ από το
πεδίο εφαρµογής της.»
Άρθρο 3
Ορισµοί – Τροποποίηση του άρθρου 3 του ν. 4261/2014
(παρ. 2 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)
Στην παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014 (A’ 107) προστίθενται ορισµοί υπ’ αριθµ. 62 έως 67, προστίθεται παρ. 3 και το
άρθρο 3 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 3
Ορισµοί (άρθρο 3 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
1. Για τους σκοπούς των άρθρων 1-166, ισχύουν οι κάτωθι ορισµοί:
1) «πιστωτικό ίδρυµα»: πιστωτικό ίδρυµα όπως ορίζεται στο
σηµείο 1) της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ.
575/2013,
2) «επιχείρηση επενδύσεων»: επιχείρηση επενδύσεων όπως
ορίζεται στο σηµείο 2) της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού
(ΕΕ) αριθµ. 575/2013, το οποίο αναφέρεται στις παρ. 1 και 2 του
άρθρου 2 του ν. 3606/ 2007, µε τις οποίες ενσωµατώνεται το σηµείο 1 της παρ. 1 του άρθρου 4 της Οδηγίας 2004/39/ΕΚ,
3) «ίδρυµα»: ίδρυµα όπως ορίζεται στο σηµείο 3 της παρ. 1
του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013,
4) «τοπική επιχείρηση»: τοπική επιχείρηση όπως ορίζεται στο
σηµείο 4 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ.
575/2013,
5) «ασφαλιστική επιχείρηση»: ασφαλιστική επιχείρηση όπως
ορίζεται στο σηµείο 5) της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού
(ΕΕ) αριθµ. 575/2013, το οποίο αναφέρεται στο σηµείο 1 του άρθρου 13 της Οδηγίας 2009/138/ ΕΚ (EE L 335) που έχει ενσωµατωθεί στην ελληνική έννοµη τάξη µε την περ. α) του άρθρου 2α
του ν.δ. 400/1970 (Α’ 10),
6) «αντασφαλιστική επιχείρηση»: αντασφαλιστική επιχείρηση
όπως ορίζεται στο σηµείο 6) της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013, το οποίο αναφέρεται στο σηµείο 4
του άρθρου 13 της Οδηγίας 2009/138/ΕΚ που έχει ενσωµατωθεί
στην ελληνική έννοµη τάξη µε την περ. γ) του άρθρου 2α του ν.δ.
400/1970,
7) «Διοικητικό Συµβούλιο»: το διοικητικό όργανο ενός ιδρύµατος, που είναι επιφορτισµένο µε τη διαχείριση και την εκπροσώπηση αυτού, καθώς και µε την επίβλεψη και παρακολούθηση της
λήψης αποφάσεων από τη διοίκηση, περιλαµβανοµένων των προσώπων που πράγµατι διευθύνουν τη δραστηριότητα του ιδρύµατος,
8) «µη εκτελεστικά µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου»: τα µέλη
του Διοικητικού Συµβουλίου χωρίς εκτελεστικές αρµοδιότητες
στη διαχείριση του ιδρύµατος πέραν των καθηκόντων που τους
επιφυλάσσει η ιδιότητά τους ως µελών του Διοικητικού Συµβουλίου και τα οποία έχουν επιφορτιστεί µε το ρόλο της επίβλεψης
και παρακολούθησης της λήψης αποφάσεων από τη διοίκηση,
9) «ανώτερα διοικητικά στελέχη»: τα φυσικά πρόσωπα που
ασκούν εκτελεστικά καθήκοντα σε ίδρυµα και τα οποία είναι
υπεύθυνα και λογοδοτούν στο Διοικητικό Συµβούλιο για την καθηµερινή διοίκηση του ιδρύµατος,
10) «συστηµικός κίνδυνος»: ο κίνδυνος αποδιοργάνωσης του
χρηµατοοικονοµικού συστήµατος µε εν δυνάµει σοβαρές αρνητικές συνέπειες για το χρηµατοοικονοµικό σύστηµα και την πραγµατική οικονοµία,
11) «κίνδυνος του υποδείγµατος»: η ζηµία που κινδυνεύει να
υποστεί ένα ίδρυµα συνεπεία αποφάσεων που βασίζονται κυρίως
στα αποτελέσµατα εσωτερικών υποδειγµάτων, λόγω σφαλµάτων
στη θέσπιση, την εφαρµογή ή τη χρήση αυτών των υποδειγµάτων,
12) «µεταβιβάζουσα οντότητα»: µεταβιβάζουσα οντότητα
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όπως ορίζεται στο σηµείο 13 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013,
13) «ανάδοχος»: ανάδοχο ίδρυµα όπως ορίζεται στο σηµείο
14 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/
2013,
14) «µητρική επιχείρηση»: µητρική επιχείρηση όπως ορίζεται
στο σηµείο 15) της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ)
αριθµ. 575/2013 το οποίο αναφέρεται στα άρθρα 1 και 2 της
Οδηγίας 83/349/ΕΟΚ που έχουν ενσωµατωθεί στην ελληνική έννοµη τάξη µε την περ. α) της παρ. 5 του άρθρου 42ε του κ.ν.
2190/1920 (Α’ 216),
15) «θυγατρική»: θυγατρική όπως ορίζεται στο σηµείο 16 της
παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013, το
οποίο αναφέρεται στα άρθρα 1 και 2 της Οδηγίας 83/349/ΕΟΚ
που έχουν ενσωµατωθεί στην ελληνική έννοµη τάξη µε την περ.
α) της παρ. 5 του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920,
16) «υποκατάστηµα»: υποκατάστηµα όπως ορίζεται στο σηµείο 17 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ.
575/2013,
17) «επιχείρηση παροχής επικουρικών υπηρεσιών»: επιχείρηση παροχής επικουρικών υπηρεσιών όπως ορίζεται στο σηµείο
18 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/
2013,
18) «εταιρεία διαχείρισης»: εταιρεία διαχείρισης όπως ορίζεται στο σηµείο 19 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ)
αριθµ. 575/2013, το οποίο αναφέρεται στο σηµείο 5 του άρθρου
2 της Οδηγίας 2002/87/ΕΚ που έχει ενσωµατωθεί στην ελληνική
έννοµη τάξη µε την παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 3455/2006 και
την περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 4 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ
(EE L 174) που έχει ενσωµατωθεί στην ελληνική έννοµη τάξη µε
την περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4209/2013 (A’ 253),
19) «χρηµατοδοτική εταιρεία συµµετοχών»: χρηµατοδοτική
εταιρεία συµµετοχών όπως ορίζεται στο σηµείο 20 της παρ. 1
του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013,
20) «µικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών»: µικτή
χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών όπως ορίζεται στο σηµείο 21 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ.
575/2013, το οποίο αναφέρεται στο σηµείο 15 του άρθρου 2 της
Οδηγίας 2002/87/ΕΚ (EE L 35) που έχει ενσωµατωθεί στην ελληνική έννοµη τάξη µε την παρ. 15 του άρθρου 2 του ν. 3455/2006
(Α’ 84),
21) «µικτή εταιρεία συµµετοχών»: µικτή εταιρεία συµµετοχών
όπως ορίζεται στο σηµείο 22 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013,
22) «χρηµατοδοτικό ίδρυµα»: χρηµατοδοτικό ίδρυµα όπως
ορίζεται στο σηµείο 26 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού
(ΕΕ) αριθµ. 575/2013,
23) «οντότητα του χρηµατοπιστωτικού τοµέα»: οντότητα του
χρηµατοπιστωτικού τοµέα όπως ορίζεται στο σηµείο 27 της παρ.
1 του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013,
24) «µητρικό ίδρυµα εγκατεστηµένο σε κράτος-µέλος»: µητρικό ίδρυµα εγκατεστηµένο σε κράτος µέλος όπως ορίζεται στο
σηµείο 28 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ.
575/2013,
25) «µητρικό ίδρυµα εγκατεστηµένο στην ΕΕ»: µητρικό ίδρυµα
εγκατεστηµένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως ορίζεται στο σηµείο 29 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ.
575/2013,
26) «µητρική χρηµατοδοτική εταιρεία συµµετοχών εγκατεστηµένη σε κράτος µέλος»: µητρική χρηµατοδοτική εταιρεία συµµετοχών εγκατεστηµένη σε κράτος µέλος όπως ορίζεται στο
σηµείο 30 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ.
575/2013,
27) «µητρική χρηµατοδοτική εταιρεία συµµετοχών εγκατεστηµένη στην ΕΕ»: µητρική χρηµατοδοτική εταιρεία συµµετοχών εγκατεστηµένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως ορίζεται στο σηµείο
31 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/
2013,
28) «µητρική µικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών
εγκατεστηµένη σε κράτος µέλος»: µητρική µικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών εγκατεστηµένη σε κράτος µέλος
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όπως ορίζεται στο σηµείο 32 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013,
29) «µητρική µικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών
εγκατεστηµένη στην ΕΕ»: µητρική µικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών εγκατεστηµένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως
ορίζεται στο σηµείο 33 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού
(ΕΕ) αριθµ. 575/2013,
30) «συστηµικά σηµαντικό ίδρυµα»: µητρικό ίδρυµα εγκατεστηµένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, µητρική χρηµατοδοτική εταιρεία συµµετοχών εγκατεστηµένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
µητρική µικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών εγκατεστηµένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή ίδρυµα, η περιέλευση του
οποίου σε καθεστώς αφερεγγυότητας ή η δυσλειτουργία του θα
µπορούσε να οδηγήσει σε συστηµικό κίνδυνο,
31) «κεντρικός αντισυµβαλλόµενος»: κεντρικός αντισυµβαλλόµενος όπως ορίζεται στο σηµείο 34 της παρ. 1 του άρθρου 4
του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013,
32) «συµµετοχή»: συµµετοχή όπως ορίζεται στο σηµείο 35 της
παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013,
33) «ειδική συµµετοχή»: ειδική συµµετοχή όπως ορίζεται στο
σηµείο 36 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ.
575/2013,
34) «έλεγχος»: έλεγχος όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παρ. 1 σηµείο 37 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013, το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 83/349/ΕΚ που έχει ενσωµατωθεί
στην ελληνική έννοµη τάξη µε το άρθρο 42ε του κ.ν. 2190/1920,
35) «στενοί δεσµοί»: στενοί δεσµοί, όπως ορίζονται στο σηµείο 38 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ.
575/2013,
36) «αρµόδια αρχή»: αρµόδια αρχή, όπως ορίζεται στο σηµείο
40 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ.
575/2013,
37) «αρχή ενοποιηµένης εποπτείας»: αρχή ενοποιηµένης εποπτείας όπως ορίζεται στο σηµείο 41 της παρ. 1 του άρθρου 4 του
Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013,
38) «άδεια λειτουργίας»: άδεια λειτουργίας όπως ορίζεται στο
σηµείο 42 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ.
575/2013,
39) «κράτος µέλος προέλευσης»: κράτος µέλος προέλευσης
όπως ορίζεται στο σηµείο 43 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013,
40) «κράτος µέλος υποδοχής»: κράτος µέλος υποδοχής όπως
ορίζεται στο σηµείο 44 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού
(ΕΕ) αριθµ. 575/2013,
41) «κεντρικές τράπεζες του ΕΣΚΤ»: κεντρικές τράπεζες του
Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών όπως ορίζονται
στο σηµείο 45 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ)
αριθµ. 575/2013,
42) «κεντρικές τράπεζες»: κεντρικές τράπεζες όπως ορίζονται
στο σηµείο 46 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ)
αριθµ. 575/2013,
43) «ενοποιηµένη κατάσταση»: ενοποιηµένη κατάσταση όπως
ορίζεται στο σηµείο 47 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού
(ΕΕ) αριθµ. 575/2013,
44) «ενοποιηµένη βάση»: ενοποιηµένη βάση όπως ορίζεται
στο σηµείο 48 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ)
αριθµ. 575/2013,
45) «υποενοποιηµένη βάση»: υποενοποιηµένη βάση όπως ορίζεται στο σηµείο 49 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού
(ΕΕ) αριθµ. 575/2013,
46) «χρηµατοοικονοµικό µέσο»: χρηµατοοικονοµικό µέσο
όπως ορίζεται στο σηµείο 50 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013,
47) «ίδια κεφάλαια»: ίδια κεφάλαια όπως ορίζονται στο σηµείο
118 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Kανονισµού (ΕΕ) αριθµ.
575/2013,
48) «λειτουργικός κίνδυνος»: λειτουργικός κίνδυνος όπως ορίζεται στο σηµείο 52 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού
(ΕΕ) αριθµ. 575/2013,
49) «τεχνική µείωσης πιστωτικού κινδύνου»: τεχνική µείωσης
πιστωτικού κινδύνου όπως ορίζεται στο σηµείο 57 της παρ. 1 του
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άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013,
50) «τιτλοποίηση»: τιτλοποίηση όπως ορίζεται στο σηµείο 61
της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013,
51) «θέση τιτλοποίησης»: θέση τιτλοποίησης όπως ορίζεται
στο σηµείο 62 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ)
αριθµ. 575/2013,
52) «οντότητα ειδικού σκοπού για τιτλοποίηση»: οντότητα ειδικού σκοπού για τιτλοποίηση όπως ορίζεται στο σηµείο 66 της
παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013,
53) «προαιρετικές συνταξιοδοτικές παροχές»: προαιρετικές
συνταξιοδοτικές παροχές όπως ορίζονται στο σηµείο 73 της παρ.
1 του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013,
54) «χαρτοφυλάκιο συναλλαγών»: χαρτοφυλάκιο συναλλαγών
όπως ορίζεται στο σηµείο 86 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013,
55) «ρυθµιζόµενες αγορές»: ρυθµιζόµενες αγορές όπως ορίζονται στο σηµείο 92 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού
(ΕΕ) αριθµ. 575/2013, το οποίο αναφέρεται στο σηµείο 14 του
άρθρου 4 της Οδηγίας 2004/39/ΕΚ που έχει ενσωµατωθεί στην
ελληνική έννοµη τάξη µε την παρ. 10 του άρθρου 2 του ν.
3606/2007,
56) «µόχλευση»: µόχλευση όπως ορίζεται στο σηµείο 93 της
παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013,
57) «κίνδυνος υπερβολικής µόχλευσης»: κίνδυνος υπερβολικής µόχλευσης όπως ορίζεται στο σηµείο 94 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013,
58) «εξωτερικός οργανισµός πιστοληπτικών αξιολογήσεων»:
εξωτερικός οργανισµός πιστοληπτικών αξιολογήσεων όπως ορίζεται στο σηµείο 98 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού
(ΕΕ) αριθµ. 575/2013,
59) «εσωτερικές προσεγγίσεις»: η προσέγγιση εσωτερικών
διαβαθµίσεων η οποία αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 143,
η µέθοδος των εσωτερικών υποδειγµάτων η οποία αναφέρεται
στο άρθρο 221, η µέθοδος εσωτερικών εκτιµήσεων η οποία αναφέρεται στο άρθρο 225, οι εξελιγµένες προσεγγίσεις µέτρησης
που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 312, η µέθοδος εσωτερικών υποδειγµάτων που αναφέρεται στα άρθρα 283 και 363
και η µέθοδος εσωτερικής αξιολόγησης που αναφέρεται στην
παρ. 3 του άρθρου 259 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013,
60) «κράτος µέλος»: κάθε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάθε άλλο κράτος που έχει κυρώσει τη Συµφωνία για τον
Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο (Ε.Ο.Χ.),
61) «τρίτες χώρες»: οι λοιπές, πέραν των κρατών µελών,
χώρες,
62) «αρχή εξυγίανσης»: η αρχή εξυγίανσης όπως ορίζεται στο
σηµείο 18 της παρ. 1 του άρθρου 2 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ που
έχει ενσωµατωθεί στην ελληνική έννοµη τάξη µε το σηµείο 8 της
παρ. 1 του εσωτερικού άρθρου 2 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015
(Α’ 87),
63) «παγκοσµίως συστηµικά σηµαντικό ίδρυµα» ή «G-SII»: GSII όπως ορίζεται στο σηµείο 133 της παρ. 1 του άρθρου 4 του
Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013,
64) «παγκοσµίως συστηµικά σηµαντικό ίδρυµα εκτός ΕΕ» ή
«εκτός ΕΕ G-SII»: εκτός ΕΕ G-SII όπως ορίζεται στο σηµείο 134
της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013,
65) «όµιλος»: όµιλος όπως ορίζεται στο σηµείο 138 της παρ. 1
του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013,
66) «όµιλος τρίτης χώρας»: όµιλος του οποίου η µητρική επιχείρηση έχει την έδρα της σε τρίτη χώρα,
67) «πολιτική αποδοχών ουδέτερη ως προς το φύλο»: πολιτική
αποδοχών που βασίζεται στην ισότητα αποδοχών µεταξύ γυναικών και ανδρών εργαζοµένων για όµοια εργασία ή για εργασία
ίσης αξίας.
2. Επί ιδρυµάτων που έχουν υιοθετήσει το δυαδικό σύστηµα
διοίκησης, ως «Διοικητικό Συµβούλιο» κατά την έννοια του σηµείου 7 της προηγούµενης παραγράφου νοείται το διοικητικό όργανο που είναι επιφορτισµένο µε τις εκεί διαλαµβανόµενες
αρµοδιότητες. Ως «µη εκτελεστικά µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου» κατά την έννοια του σηµείου 8 της προηγούµενης παραγράφου νοείται το διοικητικό όργανο που ασκεί την εκεί
διαλαµβανόµενη εποπτική αρµοδιότητα.
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3. Για τους σκοπούς του παρόντος νόµου, οι όροι «ίδρυµα»,
«µητρικό ίδρυµα εγκατεστηµένο σε κράτος µέλος», «µητρικό
ίδρυµα εγκατεστηµένο στην ΕΕ» και «µητρική επιχείρηση» περιλαµβάνουν επίσης:
α) χρηµατοδοτικές εταιρείες συµµετοχών και µικτές χρηµατοοικονοµικές εταιρείες συµµετοχών στις οποίες έχει χορηγηθεί
έγκριση σύµφωνα µε το άρθρο 22Α,
β) καθορισµένα ιδρύµατα που ελέγχονται από µητρική χρηµατοδοτική εταιρεία συµµετοχών εγκατεστηµένη στην ΕΕ, µητρική
µικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών εγκατεστηµένη
στην ΕΕ, µητρική χρηµατοδοτική εταιρεία συµµετοχών εγκατεστηµένη σε κράτος µέλος ή µητρική µικτή χρηµατοοικονοµική
εταιρεία συµµετοχών εγκατεστηµένη σε κράτος µέλος, εφόσον
η οικεία µητρική εταιρεία δεν υπόκειται σε έγκριση σύµφωνα µε
την παρ. 5 του άρθρου 22Α, και
γ) χρηµατοδοτικές εταιρείες συµµετοχών, µικτές χρηµατοοικονοµικές εταιρείες συµµετοχών ή ιδρύµατα που ορίζονται σύµφωνα µε την περ. δ) της παρ. 9 του άρθρου 22Α.»
Άρθρο 4
Πρόγραµµα δραστηριοτήτων και οργανωτική
διάρθρωση – Αντικατάσταση του άρθρου 10
του ν. 4261/2014 (παρ. 6 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ)
2019/878)
Το άρθρο 10 του ν. 4261/2014 (Α’ 107) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 10
Πρόγραµµα δραστηριοτήτων, οργανωτική διάρθρωση και ρυθµίσεις διακυβέρνησης (άρθρο 10 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
1. Η αίτηση άδειας λειτουργίας συνοδεύεται από πρόγραµµα
δραστηριοτήτων το οποίο περιγράφει τα είδη των σκοπούµενων
επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων και την οργανωτική διάρθρωση του πιστωτικού ιδρύµατος, συµπεριλαµβανοµένης της
αναφοράς των µητρικών επιχειρήσεων, των χρηµατοδοτικών
εταιρειών συµµετοχών και των µικτών χρηµατοοικονοµικών εταιρειών συµµετοχών εντός του οµίλου.
2. Στο πρόγραµµα δραστηριοτήτων αναφέρονται ιδίως η
έκταση των εργασιών, το χρονοδιάγραµµα επίτευξης των στόχων
του πιστωτικού ιδρύµατος, η διάρθρωση του οµίλου στον οποίο
τυχόν ανήκει, καθώς και το πλαίσιο του Συστήµατος Εσωτερικού
Ελέγχου, περιλαµβανοµένων των λειτουργιών της Εσωτερικής
Επιθεώρησης, της Διαχείρισης Κινδύνων και της Κανονιστικής
Συµµόρφωσης, και των διαδικασιών που απαιτούνται για τη συµµόρφωση µε τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 66. Σε περίπτωση που
το πιστωτικό ίδρυµα προτίθεται να παρέχει και επενδυτικές υπηρεσίες πρέπει να καλύπτονται και οι εκάστοτε προβλεπόµενες
υποχρεώσεις, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις της ισχύουσας
νοµοθεσίας για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών από πιστωτικά ιδρύµατα.
3. Η αίτηση για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας συνοδεύεται,
επίσης, από περιγραφή των ρυθµίσεων, των διαδικασιών και των
µηχανισµών που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 66. Στην
αίτηση γνωστοποιείται, επίσης, η ταυτότητα ,καθώς επίσης και
στοιχεία αναφορικά µε το κύρος, την εκπαίδευση, τις τυχόν ποινικές καταδίκες, την περιουσιακή κατάσταση, την εµπειρία και
την κατάρτιση των επικεφαλής των κρίσιµων λειτουργιών του πιστωτικού ιδρύµατος.»
Άρθρο 5
Μέτοχοι και εταίροι – Τροποποίηση του άρθρου 14
του ν. 4261/2014
(παρ. 7 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)
Η παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 4261/2014 (Α’ 107) αντικαθίσταται και το άρθρο 14 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 14
Μέτοχοι και εταίροι (άρθρο 14 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
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1. Η Τράπεζα της Ελλάδος αρνείται τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σε ένα πιστωτικό ίδρυµα εφόσον το πιστωτικό ίδρυµα
δεν έχει προηγουµένως γνωστοποιήσει την ταυτότητα των είκοσι
(20) σηµαντικότερων µετόχων ή εταίρων του, καθώς και των µετόχων ή εταίρων του, άµεσων ή έµµεσων, φυσικών ή νοµικών
προσώπων, οι οποίοι κατέχουν ειδική συµµετοχή, καθώς και το
ποσοστό συµµετοχής τους. Επίσης, γνωστοποιείται η ταυτότητα
των φυσικών προσώπων που, αν και δεν περιλαµβάνονται στα
πρόσωπα του προηγούµενου εδαφίου, ασκούν, µέσω γραπτών
ή άλλων συµφωνιών ή µέσω κοινής δράσης, τον έλεγχο του πιστωτικού ιδρύµατος.
2. Για να καθοριστεί εάν πληρούνται τα κριτήρια ειδικής συµµετοχής, λαµβάνονται υπόψη τα δικαιώµατα ψήφου και οι όροι
για την άθροιση αυτών που αναφέρονται στα άρθρα 9, 10, 12 και
στις παρ. 4 και 5 του άρθρου 13 του ν. 3556/2007 και στην περ.
στ) της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3606/2007. Κατά τον υπολογισµό του προηγούµενου εδαφίου δεν λαµβάνονται υπόψη τα δικαιώµατα ψήφου ή οι µετοχές µε δικαίωµα ψήφου τις οποίες
κατέχουν ιδρύµατα ως αποτέλεσµα αναδοχής ή τοποθέτησης
χρηµατοοικονοµικών µέσων µε δέσµευση ανάληψης, σύµφωνα
µε το Παράρτηµα Ι Τµήµα Α’ σηµείο 6 της Οδηγίας 2004/39/ΕΚ,
υπό τον όρο ότι, τα εν λόγω δικαιώµατα, αφενός, δεν ασκούνται
ούτε χρησιµοποιούνται κατ’ άλλον τρόπο µε σκοπό την παρέµβαση στη διαχείριση του εκδότη και, αφετέρου, εφόσον υπάρχει
πρόθεση µεταβίβασης εντός ενός έτους από την απόκτηση.
3. Η Τράπεζα της Ελλάδος αρνείται τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σε ένα πιστωτικό ίδρυµα εφόσον, υπό το πρίσµα της
αναγκαιότητας να εξασφαλισθεί η υγιής και συνετή διαχείριση
του πιστωτικού ιδρύµατος, δεν έχει πεισθεί για την καταλληλότητα των µετόχων ή εταίρων, σύµφωνα µε τα κριτήρια που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 24. Εφαρµόζονται προς τούτο οι
παρ. 2 και 3 του άρθρου 24 και το άρθρο 25.
4. Όταν υπάρχουν στενοί δεσµοί µεταξύ του πιστωτικού ιδρύµατος και άλλων φυσικών ή νοµικών προσώπων η Τράπεζα της
Ελλάδος χορηγεί την άδεια λειτουργίας µόνον εάν οι δεσµοί
αυτοί δεν παρεµποδίζουν την ορθή εκπλήρωση της εποπτικής
αποστολής της. Η Τράπεζα της Ελλάδος αρνείται τη χορήγηση
άδειας λειτουργίας σε πιστωτικό ίδρυµα εάν νοµοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις τρίτης χώρας στις οποίες υπάγονται ένα ή περισσότερα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα µε τα οποία
το υπό ίδρυση πιστωτικό ίδρυµα έχει στενούς δεσµούς, ή εάν
δυσχέρειες σχετικές µε την εφαρµογή των εν λόγω νοµοθετικών,
κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων, παρεµποδίζουν την ορθή
εκπλήρωση της εποπτικής αποστολής της. Η Τράπεζα της Ελλάδος απαιτεί από τα πιστωτικά ιδρύµατα να της παρέχουν τις αναγκαίες πληροφορίες, ώστε να µπορεί να παρακολουθεί σε
συνεχή βάση τη συµµόρφωση µε τους όρους που προβλέπονται
στην παρούσα παράγραφο ή ότι δεν ανέκυψαν καταστάσεις που
θα αποτελούσαν αιτία για τη µη χορήγηση της άδειας λειτουργίας.»
Άρθρο 6
Ανάκληση της άδειας λειτουργίας – Τροποποίηση
του άρθρου 19 του ν. 4261/2014
(παρ. 8 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)
Η περ. δ) του άρθρου 19 του ν. 4261/2014 (Α’ 107) αντικαθίσταται και το άρθρο 19 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 19
Ανάκληση άδειας λειτουργίας (άρθρο 18 της Οδηγίας
2013/36/ΕΕ)
Η Τράπεζα της Ελλάδος µπορεί να ανακαλέσει την άδεια λειτουργίας πιστωτικού ιδρύµατος µόνο όταν το εν λόγω πιστωτικό
ίδρυµα:
α) παραιτείται ρητώς από αυτή, έπαυσε να ασκεί τη δραστηριότητά του για περίοδο µεγαλύτερη των έξι (6) µηνών ή δεν
κάνει χρήση της άδειας λειτουργίας σε διάστηµα δώδεκα (12)
µηνών από τη λήψη της αδείας λειτουργίας του,
β) απέκτησε την άδεια λειτουργίας µε ψευδείς δηλώσεις ή µε
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οποιονδήποτε άλλον µη σύννοµο τρόπο,
γ) δεν πληροί πλέον τους όρους υπό τους οποίους του χορηγήθηκε η άδεια λειτουργίας,
δ) δεν πληροί πλέον το σύνολο των απαιτήσεων προληπτικής
εποπτείας που προβλέπονται στα άρθρα 92 έως 403 και 411 έως
428 ν.β εκτός από τις απαιτήσεις που ορίζονται στα άρθρα 92α
και 92β, του Κανονισµού (ΕΕ) 575/2013 (L 176) ή επιβάλλονται
δυνάµει της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 96 ή του άρθρου 98
του παρόντος ή δεν παρέχει πλέον την εγγύηση ότι µπορεί να
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του έναντι των πιστωτών του και,
κυρίως, δεν εξασφαλίζει πλέον την ασφάλεια των κεφαλαίων που
του έχουν εµπιστευθεί οι καταθέτες του,
ε) υπάγεται σε µία από τις άλλες περιπτώσεις ανάκλησης που
προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία,
στ) διαπράττει µία από τις παραβάσεις που αναφέρονται στην
παρ. 1 του άρθρου 59,
ζ) αδυνατεί ή αρνείται να αυξήσει τα ίδια κεφάλαιά του,
η) παρακωλύει µε οποιονδήποτε τρόπο τον έλεγχο που ασκείται από την Τράπεζα της Ελλάδος,
θ) παραβαίνει διατάξεις νόµων σχετικών µε την εποπτεία ή την
άσκηση της δραστηριότητας των πιστωτικών ιδρυµάτων ή αποφάσεων της Τράπεζας της Ελλάδος, σε βαθµό που είναι δυνατόν
να τίθενται σε διακινδύνευση η φερεγγυότητα του πιστωτικού
ιδρύµατος ή εν γένει η επίτευξη των στόχων της ασκούµενης από
την Τράπεζα της Ελλάδος εποπτείας, ή
ι) δηµιουργούνται καταστάσεις που αναφέρονται στο δεύτερο
εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 14 ή η διάρθρωση του οµίλου του
πιστωτικού ιδρύµατος έχει µεταβληθεί κατά τρόπο που να παρεµποδίζεται η αποτελεσµατική άσκηση των εποπτικών της αρµοδιοτήτων.»
Άρθρο 7
Έγκριση των χρηµατοδοτικών εταιρειών συµµετοχών και των
µικτών χρηµατοοικονοµικών εταιρειών
συµµετοχών/Ενδιάµεση µητρική επιχείρηση
εγκατεστηµένη στην ΕΕ – Προσθήκη άρθρων µετά το άρθρο
22 του ν. 4261/2014
(παρ. 9 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)
Μετά το άρθρο 22 του ν. 4261/2014 (Α’ 107) προστίθενται
άρθρα 22Α και 22Β ως εξής:
«Άρθρο 22Α
Έγκριση των χρηµατοδοτικών εταιρειών συµµετοχών και των
µικτών χρηµατοοικονοµικών
εταιρειών συµµετοχών
(άρθρο 21α της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
1. Οι µητρικές χρηµατοδοτικές εταιρείες συµµετοχών και οι
µητρικές µικτές χρηµατοοικονοµικές εταιρείες συµµετοχών ζητούν έγκριση από την Τράπεζα της Ελλάδος, όταν ενεργεί υπό
την ιδιότητά της ως αρχή ενοποιηµένης εποπτείας ή, αν συντρέχει περίπτωση, από την αρχή κράτους µέλους που ενεργεί ως
αρχή ενοποιηµένης εποπτείας και από την Τράπεζα της Ελλάδος
ως αρµόδια αρχή του κράτους µέλους στο οποίο είναι εγκατεστηµένες, σύµφωνα µε το παρόν άρθρο, αν είναι:
α) µητρικές χρηµατοδοτικές εταιρείες συµµετοχών εγκατεστηµένες σε κράτος µέλος σύµφωνα µε το σηµείο 26) της παρ. 1 του
άρθρου 3 ή µητρικές µικτές χρηµατοοικονοµικές εταιρείες συµµετοχών εγκατεστηµένες σε κράτος µέλος σύµφωνα µε το σηµείο 28) της παρ. 1 του άρθρου 3, ή
β) µητρικές χρηµατοδοτικές εταιρείες συµµετοχών εγκατεστηµένες στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) σύµφωνα µε το σηµείο 27)
της παρ. 1 του άρθρου 3 ή µητρικές µικτές χρηµατοοικονοµικές
εταιρείες συµµετοχών εγκατεστηµένες στην ΕΕ σύµφωνα µε το
σηµείο 29) της παρ. 1 του άρθρου 3, ή
γ) άλλες χρηµατοδοτικές εταιρείες συµµετοχών ή µικτές χρηµατοοικονοµικές εταιρείες συµµετοχών όταν απαιτείται συµµόρφωσή τους µε τον παρόντα νόµο ή τον Κανονισµό (ΕΕ) 575/2013
(L 176) σε υποενοποιηµένη βάση.
2. Για τους σκοπούς της παρ. 1, οι χρηµατοδοτικές εταιρείες
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συµµετοχών και οι µικτές χρηµατοοικονοµικές εταιρείες συµµετοχών παρέχουν στην Τράπεζα της Ελλάδος, όταν ενεργεί υπό
την ιδιότητά της ως αρχή ενοποιηµένης εποπτείας ή , αν συντρέχει περίπτωση, στην αρχή κράτους µέλους που ενεργεί ως αρχή
ενοποιηµένης εποπτείας και στην Τράπεζα της Ελλάδος ως αρµόδια αρχή του κράτους µέλους στο οποίο είναι εγκατεστηµένες, τις ακόλουθες πληροφορίες:
α) την οργανωτική διάρθρωση του οµίλου του οποίου η χρηµατοδοτική εταιρεία συµµετοχών ή η µικτή χρηµατοοικονοµική
εταιρεία συµµετοχών αποτελεί µέρος, µε σαφή αναφορά στις οικείες θυγατρικές και, κατά περίπτωση, στις µητρικές επιχειρήσεις, καθώς και τον τόπο και το είδος της δραστηριότητας που
ασκείται από καθεµία από τις οντότητες του οµίλου,
β) πληροφορίες σχετικά µε τον διορισµό τουλάχιστον δύο (2)
προσώπων που όντως διευθύνουν τη χρηµατοδοτική εταιρεία
συµµετοχών ή τη µικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών
και τη συµµόρφωση προς τις απαιτήσεις του άρθρου 114 περί
επάρκειας των διευθυντικών στελεχών,
γ) πληροφορίες σχετικά µε τη συµµόρφωση προς τα κριτήρια
του άρθρου 14, εφόσον η χρηµατοδοτική εταιρεία συµµετοχών
ή η µικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών έχει πιστωτικό ίδρυµα ως θυγατρική της,
δ) την εσωτερική οργάνωση και την κατανοµή καθηκόντων στο
εσωτερικό του οµίλου,
ε) κάθε άλλη πληροφορία που µπορεί να είναι αναγκαία για τη
διενέργεια των αξιολογήσεων που αναφέρονται στις παρ. 4 και
5.
3. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η έγκριση χρηµατοδοτικής
εταιρείας συµµετοχών ή µικτής χρηµατοοικονοµικής εταιρείας
συµµετοχών συµπίπτει χρονικώς µε την αξιολόγηση απόκτησης
ή αύξησης ειδικής συµµετοχής σε πιστωτικό ίδρυµα που αναφέρεται στο άρθρο 23, η Τράπεζα της Ελλάδος για τους σκοπούς
του εν λόγω άρθρου συντονίζεται καταλλήλως µε την αρχή ενοποιηµένης εποπτείας και, εφόσον είναι διαφορετική, την αρµόδια
αρχή του κράτους µέλους όπου είναι εγκατεστηµένη η χρηµατοδοτική εταιρεία συµµετοχών ή η µικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών. Στην περίπτωση αυτή, η περίοδος αξιολόγησης που αναφέρεται στην παρ. 8 του άρθρου 23 αναστέλλεται επί χρονικό διάστηµα που υπερβαίνει τις είκοσι (20) εργάσιµες ηµέρες, έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία που
προβλέπεται στο παρόν. Η Τράπεζα της Ελλάδος ως αρχή ενοποιηµένης εποπτείας ή ως αρµόδια αρχή του κράτους µέλους
όπου είναι εγκατεστηµένη η χρηµατοδοτική εταιρεία συµµετοχών ή η µικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών συντονίζεται ως ανωτέρω µε την αρµόδια αρχή για την αξιολόγηση
απόκτησης ή αύξησης ειδικής συµµετοχής σε πιστωτικό ίδρυµα
που αναφέρεται στο άρθρο 22 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ (L 176).
4. Έγκριση µπορεί να χορηγηθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος σε χρηµατοδοτική εταιρεία συµµετοχών ή µικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών της παρ. 1 µόνον εφόσον
πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Οι εσωτερικές ρυθµίσεις και η κατανοµή καθηκόντων στο
εσωτερικό του οµίλου επαρκούν για τον σκοπό της συµµόρφωσης προς τις απαιτήσεις που επιβάλλουν ο παρών νόµος και ο
Κανονισµός (ΕΕ) 575/2013 σε ενοποιηµένη ή υποενοποιηµένη
βάση και είναι, ιδίως, κατάλληλες για:
αα) τον συντονισµό όλων των θυγατρικών της χρηµατοδοτικής
εταιρείας συµµετοχών ή της µικτής χρηµατοοικονοµικής εταιρείας συµµετοχών, µέσω, µεταξύ άλλων, της κατάλληλης κατανοµής καθηκόντων µεταξύ των θυγατρικών ιδρυµάτων, εφόσον
απαιτείται,
ββ) την πρόληψη ή τη διαχείριση συγκρούσεων συµφερόντων
στο εσωτερικό του οµίλου, και
γγ) την επιβολή των πολιτικών οι οποίες αφορούν ολόκληρο
τον όµιλο και καθορίζονται από τη µητρική χρηµατοδοτική εταιρεία συµµετοχών ή τη µητρική µικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία
συµµετοχών σε ολόκληρο τον όµιλο,
β) η οργανωτική διάρθρωση του οµίλου, µέρος του οποίου
αποτελεί η χρηµατοδοτική εταιρεία συµµετοχών ή η µικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών, δεν εµποδίζει ούτε παρακωλύει κατ’ άλλον τρόπο την αποτελεσµατική εποπτεία των
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θυγατρικών ιδρυµάτων ή των µητρικών ιδρυµάτων όσον αφορά
τις ατοµικές, τις ενοποιηµένες και, κατά περίπτωση, τις υποενοποιηµένες υποχρεώσεις στις οποίες υπόκεινται. Για την αξιολόγηση του εν λόγω κριτηρίου λαµβάνονται υπόψη ιδίως:
αα) η θέση της χρηµατοδοτικής εταιρείας συµµετοχών ή της
µικτής χρηµατοοικονοµικής εταιρείας συµµετοχών σε πολυεπίπεδο όµιλο,
ββ) η µετοχική διάρθρωση, και
γγ) ο ρόλος της χρηµατοδοτικής εταιρείας συµµετοχών ή της
µικτής χρηµατοοικονοµικής εταιρείας συµµετοχών εντός του οµίλου,
γ) πληρούνται τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 14 και οι
απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 114.
5. Δεν απαιτείται έγκριση από την Τράπεζα της Ελλάδος της
χρηµατοδοτικής εταιρείας συµµετοχών ή της µικτής χρηµατοοικονοµικής εταιρείας συµµετοχών της παρ. 1, όταν πληρούνται
όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) κύρια δραστηριότητα της χρηµατοδοτικής εταιρείας συµµετοχών είναι η απόκτηση συµµετοχών σε θυγατρικές ή, στην
περίπτωση µικτής χρηµατοοικονοµικής εταιρείας συµµετοχών,
κύρια δραστηριότητά της έναντι ιδρυµάτων ή χρηµατοδοτικών
ιδρυµάτων είναι η απόκτηση συµµετοχών σε θυγατρικές,
β) η χρηµατοδοτική εταιρεία συµµετοχών ή η µικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών δεν έχει οριστεί ως οντότητα
εξυγίανσης σε οποιονδήποτε από τους οµίλους εξυγίανσης του
οµίλου, σύµφωνα µε τη στρατηγική εξυγίανσης που καθορίζεται
από την οικεία αρχή εξυγίανσης, βάσει του ν. 4335/2015 (Α’ 87),
γ) ένα θυγατρικό πιστωτικό ίδρυµα έχει οριστεί υπεύθυνο για
τη διασφάλιση της συµµόρφωσης του οµίλου µε τις απαιτήσεις
προληπτικής εποπτείας σε ενοποιηµένη βάση και του παρέχονται
όλα τα αναγκαία µέσα και η νόµιµη εξουσία να εκπληρώνει αποτελεσµατικά τις εν λόγω υποχρεώσεις,
δ) η χρηµατοδοτική εταιρεία συµµετοχών ή η µικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών δεν προβαίνει στη λήψη διαχειριστικών, επιχειρησιακών ή οικονοµικών αποφάσεων που επηρεάζουν τον όµιλο ή τις θυγατρικές του οι οποίες είναι ιδρύµατα
ή χρηµατοδοτικά ιδρύµατα,
ε) δεν υπάρχει κώλυµα για την αποτελεσµατική εποπτεία του
οµίλου σε ενοποιηµένη βάση.
6. Χρηµατοδοτικές εταιρείες συµµετοχών ή µικτές χρηµατοοικονοµικές εταιρείες συµµετοχών που απαλλάσσονται από τις
απαιτήσεις έγκρισης σύµφωνα µε την παρ. 5 περιλαµβάνονται
στην περίµετρο της ενοποίησης, όπως καθορίζεται στον παρόντα
νόµο και στον Κανονισµό (ΕΕ) 575/2013.
7. Η Τράπεζα της Ελλάδος υπό την ιδιότητά της ως αρχή ενοποιηµένης εποπτείας, παρακολουθεί τη συµµόρφωση των χρηµατοδοτικών εταιρειών συµµετοχών ή των µικτών χρηµατοοικονοµικών εταιρειών συµµετοχών της παρ. 1 προς τις προϋποθέσεις της παρ. 4 ή, κατά περίπτωση, των παρ. 5 και 6 σε συνεχή
βάση. Οι εν λόγω εταιρείες παρέχουν στην Τράπεζα της Ελλάδος, υπό την ιδιότητά της ως αρχή ενοποιηµένης εποπτείας, τις
πληροφορίες που ζητεί για να παρακολουθεί σε συνεχή βάση την
οργανωτική διάρθρωση του οµίλου και τη συµµόρφωση προς τις
προϋποθέσεις της παρ. 4 ή , κατά περίπτωση, των παρ. 5 και 6.
Η Τράπεζα της Ελλάδος, υπό την ιδιότητά της ως αρχή ενοποιηµένης εποπτείας, κοινοποιεί τις εν λόγω πληροφορίες στην αρµόδια αρχή του κράτους µέλους στο οποίο είναι εγκατεστηµένη
η χρηµατοδοτική εταιρεία συµµετοχών ή η µικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών.
8. Όταν η Τράπεζα της Ελλάδος, υπό την ιδιότητά της ως αρχή
ενοποιηµένης εποπτείας διαπιστώνει ότι δεν πληρούνται ή έχουν
παύσει να πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 4, η χρηµατοδοτική εταιρεία συµµετοχών ή η µικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών υπόκειται στα κατάλληλα εποπτικά µέτρα για
τη διασφάλιση ή την αποκατάσταση, ανάλογα µε την περίπτωση,
της συνέχειας και της ακεραιότητας της ενοποιηµένης εποπτείας
και της συµµόρφωσης προς τις απαιτήσεις που ορίζονται στον
παρόντα, και στον Κανονισµό (ΕΕ) 575/2013 σε ενοποιηµένη
βάση. Στην περίπτωση µικτής χρηµατοοικονοµικής εταιρείας
συµµετοχών, τα εποπτικά µέτρα λαµβάνουν, ιδίως, υπόψη τις επιπτώσεις στον χρηµατοπιστωτικό όµιλο ετερογενών δραστηριο-
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τήτων.
9. Τα εποπτικά µέτρα που αναφέρονται στην παρ. 8 µπορούν
να περιλαµβάνουν:
α) Παύση των αποτελεσµάτων εκ της άσκησης των δικαιωµάτων ψήφου που απορρέουν από µετοχές των θυγατρικών ιδρυµάτων που κατέχει η χρηµατοδοτική εταιρεία συµµετοχών ή η
µικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών,
β) έκδοση προσωρινών µέτρων ή κυρώσεων κατά της χρηµατοδοτικής εταιρείας συµµετοχών, της µικτής χρηµατοοικονοµικής εταιρείας συµµετοχών ή των µελών του Διοικητικού
Συµβουλίου και των διευθυντικών στελεχών, τηρουµένων των άρθρων 57 έως 64,
γ) παροχή εντολών ή οδηγιών στη χρηµατοδοτική εταιρεία
συµµετοχών ή στη µικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών να µεταβιβάσει τις συµµετοχές στα θυγατρικά της ιδρύµατα
στους µετόχους της,
δ) καθορισµό σε προσωρινή βάση άλλης χρηµατοδοτικής εταιρείας συµµετοχών, µικτής χρηµατοοικονοµικής εταιρείας συµµετοχών ή ιδρύµατος εντός του οµίλου ως υπευθύνου για τη
διασφάλιση της συµµόρφωσης προς τις απαιτήσεις που ορίζονται στον παρόντα νόµο, στην Οδηγία 2013/36/ΕΕ και στον Κανονισµό (ΕΕ) 575/2013 σε ενοποιηµένη βάση,
ε) περιορισµό ή απαγόρευση της διανοµής κερδών ή της καταβολής τόκων στους µετόχους,
στ) απαίτηση από τις χρηµατοδοτικές εταιρείες συµµετοχών
ή τις µικτές χρηµατοοικονοµικές εταιρείες συµµετοχών να προβούν σε διάθεση ή περιορισµό των συµµετοχών σε ιδρύµατα ή
άλλες οντότητες του χρηµατοπιστωτικού τοµέα,
ζ) απαίτηση από τις χρηµατοδοτικές εταιρείες συµµετοχών ή
τις µικτές χρηµατοοικονοµικές εταιρείες συµµετοχών να υποβάλουν, χωρίς καθυστέρηση, σχέδιο για την αποκατάσταση της
συµµόρφωσης.
10. Εφόσον η Τράπεζα της Ελλάδος, υπό την ιδιότητά της ως
αρχή ενοποιηµένης εποπτείας, διαπιστώνει ότι οι προϋποθέσεις
των παρ. 5 και 6 δεν πληρούνται πλέον, η χρηµατοδοτική εταιρεία συµµετοχών ή η µικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών ζητεί έγκριση σύµφωνα µε το παρόν άρθρο.
11. Για τη λήψη αποφάσεων σχετικά µε την έγκριση και την
απαλλαγή από την υποχρέωση έγκρισης κατά τις παρ. 4 και 5,
αντίστοιχα, και τα εποπτικά µέτρα κατά τις παρ. 8, 9 και 10, σε
περίπτωση που η αρχή ενοποιηµένης εποπτείας είναι διαφορετική από την αρµόδια αρχή του κράτους µέλους στο οποίο είναι
εγκατεστηµένη η χρηµατοδοτική εταιρεία συµµετοχών ή η µικτή
χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών, η Τράπεζα της Ελλάδος υπό την ιδιότητά της ως µία εκ των ως άνω αρχών συνεργάζεται µε την εκάστοτε έτερη αρχή σε πλήρη συνεννόηση. Η
Τράπεζα της Ελλάδος ως αρχή ενοποιηµένης εποπτείας συντάσσει αξιολόγηση για τα θέµατα που αναφέρονται στις παρ. 4, 5,
6, 8, 9 και 10, κατά περίπτωση, την οποία και διαβιβάζει στην αρµόδια αρχή του κράτους µέλους στο οποίο είναι εγκατεστηµένη
η χρηµατοδοτική εταιρεία συµµετοχών ή η µικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών. Η Τράπεζα της Ελλάδος, είτε ως
αρχή ενοποιηµένης εποπτείας είτε ως αρµόδια αρχή του κράτους µέλους στο οποίο είναι εγκατεστηµένη η χρηµατοδοτική
εταιρεία συµµετοχών ή η µικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειµένου να
καταλήξει σε κοινή απόφαση µε την εκάστοτε έτερη αρχή, εντός
δύο (2) µηνών από την παραλαβή της εν λόγω αξιολόγησης. Η
εν λόγω κοινή απόφαση είναι δεόντως τεκµηριωµένη και αιτιολογηµένη. Η Τράπεζα της Ελλάδος ως αρχή ενοποιηµένης εποπτείας κοινοποιεί την εν λόγω κοινή απόφαση στη χρηµατοδοτική
εταιρεία συµµετοχών ή στη µικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία
συµµετοχών. Σε περίπτωση διαφωνίας, η Τράπεζα της Ελλάδος,
είτε ως αρχή ενοποιηµένης εποπτείας, είτε ως αρµόδια αρχή του
κράτους µέλους στο οποίο είναι εγκατεστηµένη η χρηµατοδοτική
εταιρεία συµµετοχών ή η µικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών, δεν προβαίνει στη λήψη απόφασης και παραπέµπει το
ζήτηµα στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) σύµφωνα µε το
άρθρο 19 του Κανονισµού (ΕΕ) 1093/2010 (L 331), η οποία αποφασίζει εντός ενός (1) µηνός από την παραλαβή της παραποµπής. Οι εκάστοτε αρµόδιες αρχές λαµβάνουν κοινή απόφαση
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που συνάδει µε την απόφαση της ΕΑΤ. Το θέµα δεν παραπέµπεται στην ΕΑΤ µετά τη λήξη της δίµηνης περιόδου ή µετά τη λήψη
κοινής απόφασης.
12. Στην περίπτωση µικτών χρηµατοοικονοµικών εταιρειών
συµµετοχών, εφόσον η Τράπεζα της Ελλάδος, υπό την ιδιότητά
της ως αρχή ενοποιηµένης εποπτείας ή αρµόδια αρχή του κράτους µέλους στο οποίο είναι εγκατεστηµένη η µικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών, δεν έχει οριστεί συντονιστής
σύµφωνα µε το άρθρο 11 του ν. 3455/2006 (Α’ 84), απαιτείται η
συγκατάθεση του συντονιστή για τους σκοπούς των αποφάσεων
ή των κοινών αποφάσεων που αναφέρονται στις παρ. 4, 5, 6, 8,
9 και 10 κατά περίπτωση. Εφόσον απαιτείται η συγκατάθεση του
συντονιστή, οι διαφωνίες παραπέµπονται στη σχετική Ευρωπαϊκή
Εποπτική Αρχή, ήτοι την ΕΑΤ ή την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων
και Επαγγελµατικών Συντάξεων (ΕΑΑΕΣ), που συστάθηκε µε τον
υπ’ αρ. Κανονισµό (ΕΕ) 1094/2010 (L 331), η οποία αποφασίζει
εντός ενός (1) µηνός από την παραλαβή της παραποµπής. Οποιαδήποτε απόφαση λαµβάνεται σύµφωνα µε την παρούσα παράγραφο δεν θίγει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στον ν.
3455/2006 ή στον ν. 4364/2016 (Α’ 13).
13. Εφόσον η έγκριση χρηµατοδοτικής εταιρείας συµµετοχών
ή µικτής χρηµατοοικονοµικής εταιρείας συµµετοχών έχει απορριφθεί, η Τράπεζα της Ελλάδος, ως αρχή ενοποιηµένης εποπτείας, ενηµερώνει τον αιτούντα για την απόφαση και το
σκεπτικό της εντός τεσσάρων (4) µηνών από την παραλαβή της
αίτησης ή, εφόσον η αίτηση είναι ελλιπής, εντός τεσσάρων (4)
µηνών από την παραλαβή του συνόλου των πληροφοριών που
απαιτούνται για την απόφαση. Σε κάθε περίπτωση, εκδίδεται
απόφαση χορήγησης ή άρνησης έγκρισης εντός έξι (6) µηνών
από την παραλαβή της αίτησης. Η άρνηση µπορεί να συνοδεύεται, εφόσον απαιτείται, από οποιοδήποτε εκ των µέτρων των παρ.
8 και 9.
14. Οι αρµοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος σύµφωνα µε
το παρόν άρθρο ασκούνται αντιστοίχως από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, όταν δεν περιλαµβάνεται στον όµιλο πιστωτικό
ίδρυµα µε έδρα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος.
15. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, δύναται να καθορίζει µε απόφασή της την απαιτούµενη πληροφόρηση για την άσκηση των αρµοδιοτήτων του παρόντος.
Άρθρο 22Β
Ενδιάµεση µητρική επιχείρηση εγκατεστηµένη
στην ΕΕ (άρθρο 21β της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
1. Δύο (2) ή περισσότερα ιδρύµατα εγκατεστηµένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και εκ των οποίων τουλάχιστον ένα (1) είναι
εγκατεστηµένο στην Ελλάδα, τα οποία αποτελούν µέρος του
ίδιου οµίλου τρίτης χώρας, έχουν µία µόνο ενδιάµεση µητρική
επιχείρηση η οποία είναι εγκατεστηµένη στην ΕΕ.
2. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατά
λόγο αρµοδιότητας δύναται να επιτρέπει στα ιδρύµατα που αναφέρονται στην παρ. 1 να έχουν δύο (2) ενδιάµεσες µητρικές επιχειρήσεις εγκατεστηµένες στην ΕΕ εάν διαπιστώσουν ότι η
εγκατάσταση µιας (1) µόνο ενδιάµεσης µητρικής επιχείρησης εγκατεστηµένης στην ΕΕ:
α) θα ήταν ασυµβίβαστη µε την υποχρεωτική απαίτηση για διαχωρισµό των δραστηριοτήτων που επιβάλλει η νοµοθεσία ή οι
εποπτικές αρχές της τρίτης χώρας στην οποία έχει την έδρα της
η τελική µητρική επιχείρηση του οµίλου τρίτης χώρας, ή
β) θα καθιστούσε λιγότερο αποτελεσµατική τη δυνατότητα
εξυγίανσης από ό,τι στην περίπτωση που υπήρχαν δύο (2) ενδιάµεσες µητρικές επιχειρήσεις εγκατεστηµένες στην ΕΕ, σύµφωνα
µε αξιολόγηση που διενεργεί η αρµόδια αρχή εξυγίανσης της ενδιάµεσης µητρικής επιχείρησης εγκατεστηµένης στην ΕΕ.
3. Η ενδιάµεση µητρική επιχείρηση εγκατεστηµένη στην ΕΕ
είναι είτε πιστωτικό ίδρυµα που έχει λάβει άδεια λειτουργίας,
σύµφωνα µε το άρθρο 8 του παρόντος ή το άρθρο 8 της Οδηγίας
2013/36/ΕΕ (L 176) είτε χρηµατοδοτική εταιρεία συµµετοχών ή
µικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών η οποία έχει
λάβει έγκριση σύµφωνα µε το άρθρο 22Α του παρόντος ή το
άρθρο 21α της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ. Κατά παρέκκλιση από το

πρώτο εδάφιο, εάν κανένα από τα ιδρύµατα που αναφέρονται
στην παρ. 1 δεν είναι πιστωτικό ίδρυµα ή εάν η δεύτερη ενδιάµεση µητρική επιχείρηση εγκατεστηµένη στην ΕΕ πρέπει να συσταθεί σε σχέση µε επενδυτικές δραστηριότητες, προκειµένου
να συµµορφωθεί µε την υποχρεωτική απαίτηση για διαχωρισµό
των δραστηριοτήτων της παρ. 2, η ενδιάµεση µητρική επιχείρηση
εγκατεστηµένη στην ΕΕ ή η δεύτερη ενδιάµεση µητρική επιχείρηση εγκατεστηµένη στην ΕΕ, δύναται να είναι επιχείρηση επενδύσεων που έχει λάβει άδεια λειτουργίας σύµφωνα µε την παρ.
1 του άρθρου 5 του ν. 4514/2018 (Α’ 14) ή την παρ. 1 του άρθρου
5 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ (L 173) και η οποία υπόκειται στον ν.
4335/2015 (A’ 87) ή στην Οδηγία 2014/59/ΕΕ (L 173).
4. Οι παρ. 1, 2 και 3 δεν εφαρµόζονται όταν η συνολική αξία
των στοιχείων ενεργητικού του οµίλου τρίτης χώρας στην ΕΕ
είναι χαµηλότερη από σαράντα δισεκατοµµύρια (40.000.000.000)
ευρώ.
5. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, η συνολική αξία
των στοιχείων ενεργητικού του οµίλου τρίτης χώρας στην ΕΕ
είναι το άθροισµα των ακολούθων:
α) της συνολικής αξίας των στοιχείων ενεργητικού κάθε ιδρύµατος του οµίλου τρίτης χώρας στην ΕΕ, όπως αυτό προκύπτει
από τον ενοποιηµένο ισολογισµό του ή τον ατοµικό ισολογισµό
τους, όταν ο ισολογισµός του ιδρύµατος δεν είναι ενοποιηµένος,
και
β) της συνολικής αξίας των στοιχείων ενεργητικού κάθε υποκαταστήµατος του οµίλου τρίτης χώρας που έχει λάβει άδεια λειτουργίας στην EE σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο, την Oδηγία
2013/36/ΕΕ, τον ν. 4514/2018 ή την Οδηγία 2014/65/ΕΕ ή τον Κανονισµό (ΕΕ) αριθµ.600/2014 (L 173).
6. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς γνωστοποιεί στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ), κατά λόγο αρµοδιότητας, τις ακόλουθες πληροφορίες για κάθε όµιλο τρίτης
χώρας που λειτουργεί στην Ελλάδα:
α) τις επωνυµίες και τη συνολική αξία των στοιχείων ενεργητικού των εποπτευόµενων ιδρυµάτων που λειτουργούν στην Ελλάδα και ανήκουν σε όµιλο τρίτης χώρας,
β) τις επωνυµίες και τη συνολική αξία των στοιχείων ενεργητικού που αντιστοιχούν στα υποκαταστήµατα στα οποία έχει χορηγηθεί άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα, σύµφωνα µε τον
παρόντα νόµο, τον ν. 4514/2018 ή τον Κανονισµό (ΕΕ) 600/2014
και τα είδη των δραστηριοτήτων για τα οποία έχουν λάβει την εν
λόγω άδεια λειτουργίας,
γ) την επωνυµία και το είδος, όπως αναφέρεται στην παρ. 3,
οποιασδήποτε ενδιάµεσης µητρικής επιχείρησης εγκατεστηµένης στην ΕΕ που έχει συσταθεί στην Ελλάδα και την επωνυµία
του οµίλου τρίτης χώρας στον οποίο ανήκει.
7. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διασφαλίζει ότι κάθε ίδρυµα µε έδρα στην Ελλάδα που ανήκει σε
όµιλο τρίτης χώρας πληροί µία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) έχει ενδιάµεση µητρική επιχείρηση εγκατεστηµένη στην ΕΕ,
β) είναι ενδιάµεση µητρική επιχείρηση εγκατεστηµένη στην ΕΕ,
γ) είναι το µόνο ίδρυµα του οµίλου τρίτης χώρας στην ΕΕ, ή
δ) ανήκει σε όµιλο τρίτης χώρας µε συνολική αξία στοιχείων
ενεργητικού στην ΕΕ κάτω από σαράντα δισεκατοµµύρια
(40.000.000.000) ευρώ.
8. Κατά παρέκκλιση από την παρ. 1, οι όµιλοι τρίτης χώρας
που λειτουργούσαν µέσω περισσότερων του ενός ιδρυµάτων
στην ΕΕ, µε τουλάχιστον ένα ίδρυµα ή υποκατάστηµα στην Ελλάδα και µε συνολική αξία στοιχείων ενεργητικού ίση ή µεγαλύτερη από σαράντα δισεκατοµµύρια (40.000.000.000) ευρώ στις
27 Ιουνίου 2019, πρέπει να έχουν έως τις 30 Δεκεµβρίου 2023
ενδιάµεση µητρική επιχείρηση εγκατεστηµένη στην ΕΕ ή, εφόσον
ισχύει η παρ. 2, δύο (2) ενδιάµεσες µητρικές επιχειρήσεις εγκατεστηµένες στην ΕΕ.
9. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να καθορίζει µε απόφασή της την απαιτούµενη πληροφόρηση για την άσκηση των αρµοδιοτήτων του παρόντος άρθρου.»
Άρθρο 8
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Κριτήρια αξιολόγησης – Τροποποίηση
του άρθρου 24 του ν. 4261/2014
(παρ. 10 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)
Η περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 4261/2014 (Α’ 107)
αντικαθίσταται και η παρ. 1 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 24
Κριτήρια αξιολόγησης
(άρθρο 23 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
1. Κατά την αξιολόγηση της γνωστοποίησης των παρ. 1 και 6
του άρθρου 23 και των πληροφοριών που αναφέρονται στην παρ.
8 του άρθρου 23, η Τράπεζα της Ελλάδος προκειµένου να εξασφαλίσει την ορθή και συνετή διοίκηση του πιστωτικού ιδρύµατος για το οποίο προτείνεται η απόκτηση συµµετοχής, και
λαµβάνοντας υπόψη την ενδεχόµενη επιρροή του υποψήφιου
αγοραστή στο πιστωτικό ίδρυµα, αξιολογεί την καταλληλότητα
του υποψήφιου αγοραστή και την ορθότητα της προτεινόµενης
απόκτησης συµµετοχής από χρηµατοοικονοµική άποψη, σύµφωνα µε το σύνολο των ακόλουθων κριτηρίων:
α) τη φήµη του υποψήφιου αγοραστή,
β) τη φήµη, τη γνώση, τις δεξιότητες και την εµπειρία, όπως
ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 83, των µελών του Διοικητικού
Συµβουλίου τα οποία θα διευθύνουν τις δραστηριότητες του πιστωτικού ιδρύµατος, κατόπιν της προτεινόµενης απόκτησης συµµετοχής,
γ) τη χρηµατοοικονοµική ευρωστία του υποψήφιου αγοραστή,
ιδίως ως προς το είδος των δραστηριοτήτων που ασκούνται ή
προβλέπεται ότι θα ασκούνται από το πιστωτικό ίδρυµα για το
οποίο προτείνεται η απόκτηση συµµετοχής,
δ) την ικανότητα του πιστωτικού ιδρύµατος να συµµορφώνεται
και να συνεχίσει να συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας βάσει του παρόντος και του Κανονισµού (ΕΕ)
αριθµ. 575/2013 και, κατά περίπτωση, βάσει του ενωσιακού δικαίου και κυρίως των νόµων 3455/2006 και 4021/2011, όπως το
κατά πόσον ο όµιλος του οποίου θα καταστεί µέλος διαθέτει
δοµή που καθιστά δυνατή την άσκηση αποτελεσµατικής εποπτείας, την αποτελεσµατική ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των
αρµόδιων αρχών και τον προσδιορισµό της κατανοµής των αρµοδιοτήτων µεταξύ τους,
ε) κατά πόσον υπάρχουν βάσιµες υπόνοιες ότι, σε σχέση µε
την προτεινόµενη απόκτηση συµµετοχής, διαπράττεται, επιχειρείται να διαπραχθεί, έχει διαπραχθεί
ή επιχειρήθηκε να διαπραχθεί, νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες
ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, κατά την έννοια του άρθρου 2 του ν. 3691/2008, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, ή ότι η προτεινόµενη απόκτηση
συµµετοχής είναι δυνατόν να αυξήσει αυτόν τον κίνδυνο.»
Άρθρο 9
Παροχή υπηρεσιών, µε ή χωρίς εγκατάσταση, σε τρίτες
χώρες από πιστωτικά ιδρύµατα που εδρεύουν
στην Ελλάδα – Παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα από πιστωτικά ιδρύµατα που εδρεύουν σε τρίτες χώρες – Τροποποίηση
του άρθρου 36 του ν. 4261/2014
(περ. α’ της παρ. 11 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ)
2019/878)
Μετά την παρ. 8 του άρθρου 36 του ν. 4261/2014 (Α’ 107) προστίθενται παρ. 8A και 8B και το άρθρο 36 διαµορφώνεται ως
εξής:
«Άρθρο 36
Παροχή υπηρεσιών, µε ή χωρίς εγκατάσταση, σε τρίτες χώρες
από πιστωτικά ιδρύµατα που εδρεύουν
στην Ελλάδα - Παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα
από πιστωτικά ιδρύµατα που εδρεύουν σε τρίτες χώρες
(άρθρο 47 (1) και (3) της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
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1. Η Τράπεζα της Ελλάδος αποφασίζει για τη χορήγηση άδειας
σε πιστωτικά ιδρύµατα, που εδρεύουν στην Ελλάδα, προκειµένου να ιδρύσουν υποκατάστηµα σε τρίτες χώρες.
2. Για την ίδρυση και λειτουργία στην Ελλάδα υποκαταστηµάτων πιστωτικού ιδρύµατος που εδρεύει σε τρίτη χώρα, η άδεια
χορηγείται από την Τράπεζα της Ελλάδος µε βάση την αρχή της
αµοιβαιότητας και µε την επιφύλαξη των συµφωνιών που συνάπτει η Ευρωπαϊκή Ένωση µε βάση την παρ. 3 του άρθρου 47 της
Οδηγίας 2013/36/ΕΕ, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) πριν από την έναρξη λειτουργίας του πρώτου υποκαταστήµατος υφίσταται προικώο κεφάλαιο, σύµφωνα µε την περ. β) της
παρ. 1 του άρθρου 12, που θα επέχει θέση ιδίων κεφαλαίων για
τη δραστηριότητα του υποκαταστήµατος στην Ελλάδα. Τα στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων του υποκαταστήµατος καθορίζονται µε
απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος,
β) το πιστωτικό ίδρυµα υποβάλλει τα στοιχεία και τις πληροφορίες που ζητούνται από την Τράπεζα της Ελλάδος, προκειµένου αυτή να διαµορφώσει σαφή εικόνα για τη δραστηριότητά του
στο πλαίσιο άσκησης της εποπτικής της αρµοδιότητας.
3. Για την ίδρυση στην Ελλάδα περισσότερων υποκαταστηµάτων πιστωτικού ιδρύµατος που εδρεύει σε τρίτη χώρα εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 33.
4. Η Τράπεζα της Ελλάδος µπορεί να ανακαλέσει την άδεια
λειτουργίας των υποκαταστηµάτων πιστωτικών ιδρυµάτων που
εδρεύουν σε τρίτες χώρες όταν δεν εκπληρώνονται πλέον οι όροι
της παρ. 2, σύµφωνα µε τους οποίους χορηγήθηκε η άδεια αυτή,
ή συντρέχει οποιοσδήποτε από τους όρους του άρθρου 19 και
ιδιαίτερα όταν έχει ανακληθεί η άδεια του πιστωτικού ιδρύµατος
από τις αρµόδιες αρχές της τρίτης χώρας.
5. Πιστωτικό ίδρυµα, που εδρεύει στην Ελλάδα και επιθυµεί
να παρέχει σε τρίτη χώρα, χωρίς εγκατάσταση, µία ή περισσότερες από τις δραστηριότητες για τις οποίες έχει λάβει άδεια
από την Τράπεζα της Ελλάδος κοινοποιεί την πρόθεσή του αυτή
στην Τράπεζα της Ελλάδος.
6. Το καθεστώς της παροχής υπηρεσιών στην Ελλάδα πιστωτικών ιδρυµάτων που εδρεύουν σε τρίτες χώρες δεν επιτρέπεται
σε καµία περίπτωση να είναι ευνοϊκότερο από το αντίστοιχο των
πιστωτικών ιδρυµάτων που εδρεύουν και λειτουργούν σε άλλο
κράτος µέλος και ασκούν δραστηριότητα µε ή χωρίς εγκατάσταση στην Ελλάδα.
7. Η κατά το άρθρο αυτό άσκηση δραστηριοτήτων στην Ελλάδα πραγµατοποιείται µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 39.
8. Η Τράπεζα της Ελλάδος:
α) Εποπτεύει τη ρευστότητα των υποκαταστηµάτων στην Ελλάδα των πιστωτικών ιδρυµάτων που εδρεύουν σε τρίτες χώρες.
β) Μπορεί να καθορίζει για το σκοπό της παρούσας κανόνες
γενικής εφαρµογής, µε την προϋπόθεση ότι τα µέτρα αυτά δεν
µπορεί να οδηγούν σε ευνοϊκότερο καθεστώς σε σχέση µε εκείνο
των πιστωτικών ιδρυµάτων που εδρεύουν στα κράτη µέλη.
γ) Μπορεί να αίρει, κατά περίπτωση, την υποχρέωση τήρησης
ορισµένων ή όλων των προαναφερθέντων κανόνων, µε την προϋπόθεση ότι το πιστωτικό ίδρυµα δεσµεύεται έναντι της Τράπεζας της Ελλάδος ότι θα καλύπτει διαρκώς µε ισοδύναµο τρόπο
τις ανάγκες ρευστότητας των υποκαταστηµάτων του στην Ελλάδα.
8A. Τα υποκαταστήµατα των πιστωτικών ιδρυµάτων που έχουν
την έδρα τους σε τρίτη χώρα και έχουν λάβει άδεια λειτουργίας
στην Ελλάδα υποβάλλουν έκθεση, τουλάχιστον ετησίως, στην
Τράπεζα της Ελλάδος µε τις ακόλουθες πληροφορίες:
α) τα συνολικά στοιχεία του ενεργητικού που αντιστοιχούν στις
δραστηριότητες του υποκαταστήµατος,
β) πληροφορίες σχετικά µε τα ρευστά διαθέσιµα του υποκαταστήµατος, ιδίως τη διαθεσιµότητα των ρευστών διαθεσίµων σε
νοµίσµατα των κρατών µελών,
γ) τα ίδια κεφάλαια που διαθέτει το υποκατάστηµα,
δ) τις ρυθµίσεις προστασίας των καταθέσεων που είναι διαθέσιµες στους καταθέτες στο υποκατάστηµα,
ε) τις ρυθµίσεις για τη διαχείριση των κινδύνων,
στ) τις ρυθµίσεις διακυβέρνησης, συµπεριλαµβανοµένων των
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επικεφαλής των κρίσιµων λειτουργιών για τις δραστηριότητες
του υποκαταστήµατος,
ζ) τα σχέδια ανάκαµψης αναφορικά µε το υποκατάστηµα, και
η) κάθε άλλη πληροφορία που θεωρείται αναγκαία από την
Τράπεζα της Ελλάδος για την ενδελεχή παρακολούθηση των
δραστηριοτήτων του υποκαταστήµατος.
8B. Η Τράπεζα της Ελλάδος, ως αρµόδια αρχή των υποκαταστηµάτων πιστωτικών ιδρυµάτων, τα οποία έχουν την έδρα τους
σε τρίτη χώρα και έχουν λάβει άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα
και οι αρµόδιες αρχές για τα ιδρύµατα που αποτελούν µέρος του
ίδιου οµίλου τρίτης χώρας, συνεργάζονται στενά προκειµένου
να διασφαλίζεται ότι όλες οι δραστηριότητες του οµίλου της εν
λόγω τρίτης χώρας στην ΕΕ υπόκεινται σε συνολική εποπτεία και
να αποτρέπεται η παράβαση των απαιτήσεων που ισχύουν για
τους οµίλους τρίτης χώρας, δυνάµει του παρόντος νόµου και του
Κανονισµού (ΕΕ) 575/2013 (L 176), καθώς και κάθε αρνητική επίπτωση στη χρηµατοπιστωτική σταθερότητα της ΕΕ.
9. Η Τράπεζα της Ελλάδος καθορίζει την απαιτούµενη πληροφόρηση για την άσκηση των αρµοδιοτήτων του παρόντος.»
Άρθρο 10
Ενηµέρωση για άδειες υποκαταστηµάτων τρίτων χωρών –
Τροποποίηση του άρθρου 37 του ν. 4261/2014
(περ. β’ της παρ. 11 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ)
2019/878)
Το άρθρο 37 του ν. 4261/2014 (Α’ 107) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 37
Ενηµέρωση για υποκαταστήµατα τρίτων χωρών
(άρθρο 47 (2) της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
Η Τράπεζα της Ελλάδος ενηµερώνει την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) για τα εξής:
α) όλες τις άδειες λειτουργίας υποκαταστηµάτων, οι οποίες
χορηγούνται στα πιστωτικά ιδρύµατα που έχουν την έδρα τους
σε τρίτη χώρα, καθώς και κάθε µεταγενέστερη τροποποίηση των
εν λόγω αδειών,
β) τα συνολικά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού, βάσει των
περιοδικών εκθέσεων, των υποκαταστηµάτων πιστωτικών ιδρυµάτων µε έδρα σε τρίτη χώρα που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας
στην Ελλάδα,
γ) την επωνυµία του οµίλου τρίτης χώρας στον οποίο ανήκει
υποκατάστηµα που έχει λάβει άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα.»
Άρθρο 11
Υπηρεσιακό Επαγγελµατικό απόρρητο – Τροποποίηση του
άρθρου 54 του ν. 4261/2014
(παρ. 12 και 13 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)
Στην περ. α) της παρ. 6 του άρθρου 54 του ν. 4261/2014 (Α’
107) προστίθενται υποπερ. ζζ) και ηη), το εισαγωγικό εδάφιο της
περ. β) αντικαθίσταται και η παρ. 6 διαµορφώνεται ως εξής:
«6.α) Επιτρέπεται η ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ αφενός
της Τράπεζας της Ελλάδος και αφετέρου:
αα) του Υπουργού Οικονοµικών κατά την ενάσκηση των αρµοδιοτήτων του, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 4 του π.δ.
437/19 Σεπτεµβρίου 1985 (Α’ 157) και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την άσκηση των προβλεπόµενων από την ισχύουσα
νοµοθεσία αρµοδιοτήτων της,
ββ) των ειδικών εξεταστικών επιτροπών της Βουλής, κατά τη,
σύµφωνα µε τον Κανονισµό της Βουλής, άσκηση των καθηκόντων τους,
γγ) των οργάνων τα οποία νόµιµα µετέχουν σε διαδικασίες εκκαθάρισης ή πτώχευσης ιδρυµάτων,
δδ) των αναγνωρισµένων ελεγκτών, στους οποίους έχουν νόµιµα ανατεθεί καθήκοντα ελέγχου των οικονοµικών καταστάσεων
ιδρυµάτων, ασφαλιστικών επιχειρήσεων και χρηµατοδοτικών
ιδρυµάτων, για την εκπλήρωση της αποστολής τους,
εε) του Ταµείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων, εφόσον πρόκειται για πληροφορίες αναγκαίες για την εκπλήρωση
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της αποστολής του, καθώς και
στστ) τoυ Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, εφόσον
πρόκειται για πληροφορίες αναγκαίες για την εκπλήρωση της
αποστολής του,
ζζ) των αρµόδιων αρχών για την εποπτεία των υπόχρεων προσώπων που αναφέρονται στα σηµεία 2) και 3) του άρθρου 3 του
ν. 4557/2018 (Α’139) αναφορικά µε τη συµµόρφωση µε τον προαναφερόµενο νόµο, καθώς και Μονάδων Διερεύνησης Χρηµατοοικονοµικών Πληροφοριών,
ηη) των αρµόδιων αρχών ή φορέων που είναι υπεύθυνοι για
την εφαρµογή των κανόνων περί διαρθρωτικού διαχωρισµού στο
εσωτερικό τραπεζικού οµίλου.
β) Τηρουµένων των παρ. 1 έως 5, επιτρέπεται η ανταλλαγή
πληροφοριών µεταξύ αφενός της Τράπεζας της Ελλάδος και
αφετέρου:
αα) των αρχών που είναι επιφορτισµένες µε την εποπτεία των
προσώπων και οργάνων των υποπερ. γγ) και δδ) της περ. α) και
ββ) προς επίρρωση της σταθερότητας και του αδιάβλητου του
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, του Υπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων κατά την ενάσκηση των καθηκόντων εποπτείας των
ανωνύµων εταιρειών, µε την προϋπόθεση ότι οι πληροφορίες
αυτές προορίζονται για την εκπλήρωση της εποπτικής αποστολής των εν λόγω αρχών. Εάν ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κατά την άσκηση των εν λόγω καθηκόντων του,
χρησιµοποιεί τις υπηρεσίες εντεταλµένων προς τούτο, λόγω ειδικών προσόντων, προσώπων που δεν ανήκουν στη δηµόσια διοίκηση, η βάσει του παρόντος εδαφίου ανταλλαγή πληροφοριών
µπορεί, ύστερα από σύµφωνη γνώµη της Τράπεζας της Ελλάδος,
να επεκταθεί και στα πρόσωπα αυτά. Η ανταλλαγή πληροφοριών
λαµβάνει χώρα σύµφωνα µε τους ίδιους όρους και αφού ο
Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων έχει προηγουµένως γνωστοποιήσει στην Τράπεζα της Ελλάδος την ταυτότητα και το
ακριβές περιεχόµενο της εντολής των προσώπων στα οποία διαβιβάζονται οι πληροφορίες.
γ) Η Τράπεζα της Ελλάδος µπορεί να γνωστοποιεί σε αρχές,
όργανα ή πρόσωπα άλλων κρατών µελών, αντίστοιχα προς αυτά
που αναφέρονται στις περ. α) και β), συµπεριλαµβανοµένων
αρχών ή οργάνων επιφορτισµένων µε την ευθύνη για τη διατήρηση της σταθερότητας του χρηµατοοικονοµικού συστήµατος
στα κράτη µέλη µέσω της χρήσης µακροπροληπτικών κανόνων,
των αρχών που είναι επιφορτισµένες µε την άσκηση των αρµοδιοτήτων εποπτείας των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων και των αρχών που είναι υπεύθυνες για την εποπτεία
των συµβατικών ή θεσµικών συστηµάτων προστασίας της παρ.
7 του άρθρου 113 του Κανονισµού αριθµ. 575/2013, πληροφορίες που προορίζονται για την εκπλήρωση της εποπτικής αποστολής τους.
δ) Επιτρέπεται η ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ αφενός της
Τράπεζας της Ελλάδος και αφετέρου:
αα) των κεντρικών τραπεζών του ευρωπαϊκού συστήµατος
κεντρικών τραπεζών και άλλων οργανισµών µε παρόµοια αποστολή, όταν ενεργούν µε την ιδιότητα νοµισµατικής αρχής, εφόσον αυτές οι πληροφορίες είναι σχετικές µε την εκπλήρωση των
εκ του νόµου αποστολών τους, συµπεριλαµβανοµένης της άσκησης νοµισµατικής πολιτικής και της σχετικής µε αυτήν παροχής
ρευστότητας, της επίβλεψης συστηµάτων πληρωµών, εκκαθάρισης και διακανονισµού και της διαφύλαξης της σταθερότητας
του χρηµατοοικονοµικού συστήµατος,
ββ) τυχόν άλλων αρχών επιφορτισµένων µε την επίβλεψη των
συστηµάτων πληρωµών και
γγ) του ΕΣΣΚ, της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή
Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων) (εφεξής
ΕΑΑΕΣ) που συστάθηκε µε τον Κανονισµό (ΕΕ) αριθµ. 1094/2010
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συµβουλίου (EE L 331) ή της
ΕΑΚΑΑ, όταν οι πληροφορίες αυτές έχουν σχέση µε την άσκηση
των καθηκόντων τους δυνάµει των Κανονισµών (ΕΕ) αριθµ.
1092/2010, αριθµ. 1094/2010 και αριθµ. 1095/2010 αντιστοίχως.
ε) Η Τράπεζα της Ελλάδος µπορεί να κοινοποιεί τις πληροφορίες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο σε οίκο διακανονισµού
και εκκαθάρισης ή άλλον παρόµοιο οργανισµό αναγνωρισµένο
από το εθνικό δίκαιο για να παρέχει υπηρεσίες εκκαθάρισης ή
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διακανονισµού σε αγορά του κράτους µέλους, εάν θεωρεί ότι η
κοινοποίηση αυτή είναι αναγκαία για την εξασφάλιση της οµαλής
λειτουργίας των εν λόγω οργανισµών σε περίπτωση αδυναµίας
εκπλήρωσης των υποχρεώσεων, έστω και δυνητικής, των συµµετεχόντων στις αγορές αυτές.
στ) Σε όλες τις περιπτώσεις της παρούσας, οι λαµβανόµενες
από τις αρχές, τους οργανισµούς και τα πρόσωπα πληροφορίες
υπόκεινται στους κανόνες επαγγελµατικού απορρήτου της παρ.
1. Η Τράπεζα της Ελλάδος κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) την ταυτότητα των αρχών ή οργάνων τα οποία µπορούν να λαµβάνουν πληροφορίες δυνάµει της παρούσας.
Άρθρο 12
Διαβίβαση πληροφοριών σε διεθνείς οργανισµούς – Προσθήκη άρθρου µετά το άρθρο 54 του ν. 4261/2014
(παρ. 14 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)
Μετά το άρθρο 54 του ν. 4261/2014 (Α’107) προστίθεται άρθρο
54Α ως εξής:
«Άρθρο 54Α
Διαβίβαση πληροφοριών σε διεθνείς οργανισµούς
(άρθρο 58α της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
1. Με την επιφύλαξη των παρ. 1 και 4 του άρθρου 54 ή της
παρ. 1 του άρθρου 74 του ν. 4514/2018 (Α’ 14), η Τράπεζα της
Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται, υπό την επιφύλαξη των παρ. 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου να διαβιβάζει ή
να ανταλλάσσει ορισµένες πληροφορίες µε τους ακόλουθους
φορείς:
α) το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και την Παγκόσµια Τράπεζα,
για τους σκοπούς των αξιολογήσεων του Προγράµµατος Αξιολόγησης του Χρηµατοπιστωτικού Τοµέα,
β) την Τράπεζα Διεθνών Διακανονισµών, για τη µελέτη ποσοτικών επιπτώσεων,
γ) το Συµβούλιο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, για την οικεία λειτουργία επιτήρησης.
2. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µπορεί να ανταλλάσσει εµπιστευτικές πληροφορίες µόνο κατόπιν
ρητού αιτήµατος του σχετικού φορέα, εφόσον πληρούνται τουλάχιστον οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) το αίτηµα είναι δεόντως δικαιολογηµένο από τα ειδικά καθήκοντα που εκτελεί ο αιτών φορέας σύµφωνα µε την καταστατική αποστολή του,
β) το αίτηµα είναι αρκούντως ακριβές ως προς τη φύση, την
έκταση και τον µορφότυπο των ζητούµενων πληροφοριών,
καθώς και τα µέσα της κοινοποίησης ή διαβίβασής του,
γ) οι ζητούµενες πληροφορίες είναι απολύτως απαραίτητες
για την εκτέλεση των συγκεκριµένων καθηκόντων του αιτούντος
φορέα και δεν υπερβαίνουν τα καταστατικά καθήκοντα που
έχουν ανατεθεί σε αυτόν,
δ) οι πληροφορίες διαβιβάζονται ή γνωστοποιούνται αποκλειστικά στα πρόσωπα τα οποία εµπλέκονται άµεσα στην εκτέλεση
των συγκεκριµένων καθηκόντων,
ε) τα πρόσωπα που έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες υπόκεινται σε απαιτήσεις επαγγελµατικού απορρήτου τουλάχιστον
ισοδύναµες µε τις προβλεπόµενες στην παρ. 1 του άρθρου 54 ή
στην παρ. 1 του άρθρου 74 του ν. 4514/2018.
3. Εφόσον το αίτηµα υποβάλλεται από οποιαδήποτε από τις
οντότητες που αναφέρονται στην παρ. 1, η Τράπεζα της Ελλάδος
ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να διαβιβάζει µόνο συγκεντρωτικά ή ανωνυµοποιηµένα στοιχεία και δύναται να ανταλλάσσει άλλες πληροφορίες µόνο στις εγκαταστάσεις της.
4. Στον βαθµό που η γνωστοποίηση πληροφοριών αφορά την
επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, κάθε επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα από τον αιτούντα
φορέα συµµορφώνεται προς τις απαιτήσεις που ορίζονται στον
Κανονισµό (ΕΕ) 2016/679 (L 119) και τον ν. 4624/2019 (Α’ 137).»
Άρθρο 13
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Υποχρεώσεις των προσώπων που είναι επιφορτισµένα µε
τον νόµιµο έλεγχο των ετήσιων και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων των ιδρυµάτων – Τροποποίηση του άρθρου 55 του ν. 4261/2014
(παρ. 15 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)
Στην παρ. 1 του άρθρου 55 του ν. 4261/2014 (Α’ 107) προστίθεται περ. γ) και η παρ. 1 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 55
Υποχρεώσεις των προσώπων που είναι επιφορτισµένα µε τον
νόµιµο έλεγχο των ετήσιων και ενοποιηµένων
οικονοµικών καταστάσεων των ιδρυµάτων (άρθρο 63 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
1. α) Οι ορκωτοί ελεγκτές-λογιστές και οι ελεγκτικές εταιρείες
ή κοινοπραξίες ορκωτών ελεγκτών-λογιστών που διενεργούν είτε
τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων των ιδρυµάτων είτε κάθε άλλη νόµιµη αποστολή, στο πλαίσιο των καθηκόντων τους, υποχρεούνται να
γνωστοποιούν χωρίς υπαίτια καθυστέρηση στην Τράπεζα της Ελλάδος ή την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αναφορικά µε το ίδρυµα
που ελέγχουν, κάθε απόφαση ή γεγονός που περιήλθε σε γνώση
τους κατά την άσκηση του έργου τους, εφόσον αυτή η απόφαση
ή το γεγονός είναι δυνατόν:
αα) να αποτελεί ουσιαστική παράβαση των νοµοθετικών ή κανονιστικών διατάξεων που θεσπίζουν τις προϋποθέσεις άδειας
λειτουργίας ή διέπουν ειδικά την άσκηση δραστηριότητας των
ιδρυµάτων,
ββ) να θίγει τη συνέχιση της λειτουργίας του ιδρύµατος ή να
οδηγήσει σε άρνηση της έγκρισης των οικονοµικών καταστάσεων του ιδρύµατος ή σε διατύπωση επιφυλάξεων επ’ αυτών.
β) Η ίδια υποχρέωση ενηµέρωσης της Τράπεζας της Ελλάδος
ή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ισχύει για τα ως άνω πρόσωπα
όσον αφορά τα γεγονότα και τις αποφάσεις των οποίων έλαβαν
γνώση στο πλαίσιο διενέργειας του αναφερόµενου στην περ. α)
της παρούσας έργου τους σε οικονοµική µονάδα που διατηρεί
στενούς δεσµούς µε το ίδρυµα κατά την έννοια του σηµείου 38
της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού αριθµ. 575/2013, απορρέοντες από δεσµό ελέγχου.
γ) Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να απαιτεί την αντικατάσταση προσώπου που αναφέρεται
στην περ. α), εάν το εν λόγω πρόσωπο παραβαίνει τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάµει της εν λόγω περίπτωσης.»
Άρθρο 14
Εποπτικές εξουσίες και εξουσίες επιβολής κυρώσεων – Τροποποίηση του άρθρου 56 του ν. 4261/2014
(παρ. 16 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)
Το άρθρο 56 του ν. 4261/2014 (Α’ 107) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 56
Εποπτικές εξουσίες και εξουσίες επιβολής κυρώσεων (άρθρο
64 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
1. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ασκεί
τις εποπτικές αρµοδιότητες και επιβάλλει τις κυρώσεις που προβλέπονται στον παρόντα και στη λοιπή ισχύουσα νοµοθεσία:
α) άµεσα ή
β) σε συνεργασία µε άλλες αρχές, ή
γ) υπό την ευθύνη της, µε ανάθεση καθηκόντων στις αρχές της
περ. β), ή
δ) µε τη συνδροµή των αρµόδιων δικαστικών αρχών.
2. Οι αποφάσεις που λαµβάνονται από την Τράπεζα της Ελλάδος ή την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, κατά την άσκηση των εποπτικών τους αρµοδιοτήτων και των εξουσιών τους για την
επιβολή κυρώσεων, αναφέρουν τους λόγους στους οποίους βασίζονται, οι οποίοι δύνανται να προκύπτουν και να συµπληρώνονται από τα στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης.»
Άρθρο 15
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Διοικητικές κυρώσεις και άλλα διοικητικά µέτρα για παραβάσεις των απαιτήσεων παροχής άδειας
λειτουργίας και των απαιτήσεων για απόκτηση ειδικών συµµετοχών επί πιστωτικών ιδρυµάτων – Τροποποίηση του άρθρου 58 του ν. 4261/2014
(παρ. 17 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)
Στην παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 4261/2014 (Α’ 107) προστίθεται περ. στ) και η παρ. 1 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 58
Διοικητικές κυρώσεις και άλλα διοικητικά µέτρα για παραβάσεις των απαιτήσεων παροχής άδειας λειτουργίας και των
απαιτήσεων για απόκτηση ειδικών συµµετοχών επί πιστωτικών
ιδρυµάτων (άρθρο 66 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
1. Η Τράπεζα της Ελλάδος επιβάλλει µε απόφασή της τις διοικητικές κυρώσεις και µέτρα της παρ. 2 στις εξής περιπτώσεις:
α) αποδοχή καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων
από το κοινό χωρίς ο αποδέκτης να είναι πιστωτικό ίδρυµα, κατά
παράβαση του άρθρου 9,
β) έναρξη ή άσκηση δραστηριότητας χωρίς την απαιτούµενη
κατά περίπτωση άδεια της Τράπεζας της Ελλάδος,
γ) απόκτηση, άµεσα ή έµµεσα, ειδικής συµµετοχής σε πιστωτικό ίδρυµα ή περαιτέρω αύξηση, άµεσα ή έµµεσα, ειδικής συµµετοχής σε πιστωτικό ίδρυµα, ούτως ώστε η αναλογία των
δικαιωµάτων ψήφου ή των κατεχόµενων µεριδίων κεφαλαίου να
φθάνει ή να υπερβαίνει τα κατώτατα όρια που αναφέρονται στην
παρ. 1 του άρθρου 23 ή ώστε το πιστωτικό ίδρυµα να καταστεί
θυγατρική επιχείρηση του αποκτώντος ή αυξάνοντος τη συµµετοχή, χωρίς έγγραφη γνωστοποίηση προς την Τράπεζα της Ελλάδος ότι αυτός επιδιώκει είτε να αποκτήσει ειδική συµµετοχή ή
να την αυξήσει, κατά το χρονικό διάστηµα αξιολόγησης, ή παρά
την αντίθετη γνώµη της Τράπεζας της Ελλάδος, κατά παράβαση
της παρ. 1 του άρθρου 23,
δ) παύση κατοχής, άµεσα ή έµµεσα, ειδικής συµµετοχής σε
πιστωτικό ίδρυµα ή µείωση της ειδικής συµµετοχής ούτως ώστε
η αναλογία των δικαιωµάτων ψήφου ή των κατεχόµενων µεριδίων
κεφαλαίου να είναι µικρότερη από τα κατώτατα όρια που αναφέρονται στο άρθρο 26 ή ώστε το πιστωτικό ίδρυµα να παύσει να
είναι θυγατρική επιχείρηση, χωρίς έγγραφη γνωστοποίηση προς
την Τράπεζα της Ελλάδος,
ε) µη τήρηση των υποχρεώσεων γνωστοποίησης στην Τράπεζα της Ελλάδος περί της αλλαγής της ταυτότητας των φυσικών προσώπων που ελέγχουν νοµικά πρόσωπα, κατόχους
συµµετοχής, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παρ. 3 του άρθρου 23 ή εφόσον δεν υπάρξει συµµόρφωση προς την τυχόν
απαίτηση της Τράπεζας της Ελλάδος για την εφαρµογή των προβλεποµένων στις περ. β) και γ) της παρ. 1 του άρθρου 15,
στ) µη υποβολή αίτησης για έγκριση κατά παράβαση του άρθρου 22Α ή οποιαδήποτε άλλη παράβαση των απαιτήσεων του
εν λόγω άρθρου.»
Άρθρο 16
Λοιπές περιπτώσεις επιβολής κυρώσεων από την Τράπεζα
της Ελλάδος – Τροποποίηση του άρθρου 59
του ν. 4261/2014
(παρ. 18 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)
Μετά την παρ. 1 του άρθρου 59 του ν. 4261/2014
(Α’ 107)
προστίθεται παρ. 1Α και το άρθρο 59 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 59
Λοιπές περιπτώσεις επιβολής κυρώσεων από την Τράπεζα της
Ελλάδος
(άρθρο 67 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
1. Το παρόν άρθρο εφαρµόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις
που πιστωτικό ίδρυµα:
α) απέκτησε την άδεια λειτουργίας µε ψευδείς ή ανακριβείς
δηλώσεις ή µε οποιονδήποτε άλλο µη σύννοµο τρόπο,

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

β) αφού πληροφορήθηκε για αγορές ή εκχωρήσεις συµµετοχών στο κεφάλαιό του, οι οποίες αυξάνουν τα ποσοστά συµµετοχής ή τα µειώνουν κάτω από ένα από τα όρια της παρ. 1 του
άρθρου 23 ή του άρθρου 26 του παρόντος νόµου, δεν ενηµέρωσε την Τράπεζα της Ελλάδος σχετικά µε αυτές τις αγορές ή
εκχωρήσεις, όπως ο νόµος ορίζει,
γ) το οποίο δεν κοινοποιεί, τουλάχιστον σε ετήσια βάση, στην
Τράπεζα της Ελλάδος τα ονόµατα των µετόχων ή εταίρων που
έχουν ειδικές συµµετοχές καθώς και τα ποσοστά των συµµετοχών αυτών, όπως ο νόµος ορίζει,
δ) δεν εφαρµόζει πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης όπως απαιτείται από το άρθρο 66 του παρόντος νόµου,
ε) δεν υποβάλλει ή υποβάλλει ανακριβή ή ελλιπή στοιχεία και
πληροφορίες σχετικά µε τη συµµόρφωση προς την υποχρέωση
ικανοποίησης των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων του άρθρου 92
του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013 στην Τράπεζα της Ελλάδος, κατά παράβαση της παρ. 1 του άρθρου 99 του εν λόγω Κανονισµού,
στ) δεν υποβάλλει ή υποβάλλει ανακριβή ή ελλιπή στοιχεία και
πληροφορίες στην Τράπεζα της Ελλάδος σε σχέση µε τα στοιχεία του άρθρου 101 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013,
ζ) δεν υποβάλλει ή υποβάλλει ανακριβή ή ελλιπή στοιχεία και
πληροφορίες στην Τράπεζα της Ελλάδος σχετικά µε ένα µεγάλο
χρηµατοδοτικό άνοιγµα, κατά παράβαση της παρ. 1 του άρθρου
394 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013,
η) δεν υποβάλλει ή υποβάλλει ανακριβή ή ελλιπή στοιχεία και
πληροφορίες στην Τράπεζα της Ελλάδος σχετικά µε τη ρευστότητά του, κατά παράβαση των παρ. 1 και 2 του Κανονισµού (ΕΕ)
αριθµ. 575/2013,
θ) δεν υποβάλλει ή υποβάλλει ανακριβή ή ελλιπή στοιχεία και
πληροφορίες στην Τράπεζα της Ελλάδος σχετικά µε το δείκτη
µόχλευσης, κατά παράβαση της παρ. 1 του άρθρου 430 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013,
ι) δεν διατηρεί κατ’ εξακολούθηση και σε βάθος χρόνου ρευστά διαθέσιµα, κατά παράβαση του άρθρου 412 του Κανονισµού
(ΕΕ) αριθµ. 575/2013,
ια) παρουσιάζει χρηµατοδοτικό άνοιγµα πέραν των ορίων που
θέτει το άρθρο 395 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013,
ιβ) που είναι εκτεθειµένο στον πιστωτικό κίνδυνο µιας θέσης
τιτλοποίησης που δεν πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 405
του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013,
ιγ) δεν υποβάλλει ή υποβάλλει ανακριβή ή ελλιπή στοιχεία και
πληροφορίες κατά παράβαση των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου
431 ή της παρ. 1 του άρθρου 451 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ.
575/2013,
ιδ) προβαίνει σε πληρωµές σε κατόχους µέσων που περιλαµβάνονται στα ίδια κεφάλαια του ιδρύµατος, κατά παράβαση του
άρθρου 131 του παρόντος νόµου ή σε περιπτώσεις κατά τις
οποίες τα άρθρα 28, 52 ή 63 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/
2013 απαγορεύουν τις εν λόγω πληρωµές σε κατόχους µέσων
που περιλαµβάνονται στα ίδια κεφάλαια,
ιε) διόρισε ή δεν αντικατέστησε αµελλητί τα πρόσωπα που δεν
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του άρθρου 83 του παρόντος
νόµου.
1Α. Το παρόν άρθρο εφαρµόζεται επίσης σε περίπτωση που
µητρικό ίδρυµα, µητρική χρηµατοδοτική εταιρεία συµµετοχών ή
µητρική µικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών δεν προβαίνει σε ενέργεια που ενδέχεται να απαιτείται, προκειµένου να
διασφαλιστεί η συµµόρφωση προς τις απαιτήσεις προληπτικής
εποπτείας που προβλέπονται στα άρθρα 92 έως 403 και 411 έως
429ζ του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013 (L 176) ή επιβάλλονται δυνάµει της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 96 ή του άρθρου
98 του παρόντος σε ενοποιηµένη ή υποενοποιηµένη βάση.
2. Τηρουµένων των διατάξεων του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος και των κατ’ εξουσιοδότηση του παρόντος
νόµου κανονιστικών πράξεων, η Τράπεζα της Ελλάδος στις περιπτώσεις της παρ. 1, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση παράβασης του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013, του παρόντος
νόµου και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόµενων κανονιστικών πράξεων, επιβάλλει µε απόφασή της, διαζευκτικά ή σωρευτικά, διοικητικές κυρώσεις και διοικητικά µέτρα, τα οποία
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περιλαµβάνουν τα εξής:
α) δηµόσια ανακοίνωση στην οποία περιγράφονται το υπεύθυνο φυσικό πρόσωπο, το ίδρυµα, η χρηµατοδοτική εταιρεία
συµµετοχών ή η µικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών,
καθώς και η φύση της παράβασης,
β) εντολή προς το υπεύθυνο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο για
παύση της παράνοµης συµπεριφοράς και παράλειψής της στο
µέλλον,
γ) στην περίπτωση ιδρύµατος, ανάκληση της άδειας λειτουργίας του κατά την ισχύουσα νοµοθεσία,
δ) προσωρινή απαγόρευση κατά των προσώπων της παρ. 2
του άρθρου 57 του παρόντος νόµου να ασκούν καθήκοντα σε
ιδρύµατα,
ε) στην περίπτωση νοµικού προσώπου, χρηµατικά πρόστιµα
ύψους έως το 10% του συνολικού καθαρού κύκλου εργασιών,
συµπεριλαµβανοµένων των ακαθάριστων εσόδων που συνίσταται
σε τόκους εισπρακτέους και εξοµοιούµενα έσοδα, έσοδα από
µετοχές και άλλους τίτλους µεταβλητής ή σταθερής απόδοσης
και εισπρακτέες προµήθειες ή αµοιβές σύµφωνα µε το άρθρο
316 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013 της επιχείρησης κατά
την προηγούµενη χρήση,
στ) στην περίπτωση φυσικού προσώπου, χρηµατικά πρόστιµα
µέχρι και πέντε εκατοµµυρίων (5.000.000) ευρώ,
ζ) χρηµατικά πρόστιµα µέχρι και το διπλάσιο του ποσού των
κερδών που αποκτήθηκαν ή των ζηµιών που αποφεύχθηκαν λόγω
της παράβασης, όπου µπορούν να συγκεκριµενοποιηθούν.
Σε περίπτωση που επιχείρηση της περ. ε’ της παρούσας παραγράφου είναι θυγατρική µητρικής επιχείρησης, τα σχετικά
ακαθάριστα έσοδα θα είναι τα ακαθάριστα έσοδα που προκύπτουν από τις ενοποιηµένες καταστάσεις της ανώτατης µητρικής
επιχείρησης κατά την προηγούµενη χρήση.
3. Ο Διοικητής ή ο Πρόεδρος, τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου, οι ελεγκτές, οι αρµόδιοι διευθυντές και οι υπάλληλοι,
κάθε πιστωτικού ιδρύµατος τιµωρούνται µε φυλάκιση ή µε χρηµατική ποινή ή µε αµφότερες τις ποινές αυτές, εκτός αν από
άλλη διάταξη προβλέπεται βαρύτερη ποινή, εφόσον:
α) παραλείπουν ή παραποιούν εκ προθέσεως την εγγραφή σηµαντικής συναλλαγής στα βιβλία του,
β) υποβάλλουν στην Τράπεζα της Ελλάδος ψευδείς ή ανακριβείς εκθέσεις ή παρέχουν ψευδή ή ανακριβή στοιχεία.
Σε περίπτωση που τα ανωτέρω πρόσωπα αρνούνται ή παρακωλύουν µε οποιονδήποτε τρόπο τον έλεγχο, που ασκείται από
την Τράπεζα της Ελλάδος, τιµωρούνται µε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) µηνών.
4. α) Όποιος προβαίνει, κατά παράβαση του άρθρου 9 του παρόντος νόµου, σε κατ’ επάγγελµα αποδοχή καταθέσεων χρηµάτων ή άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων ή σε κατ’ επάγγελµα
χορήγηση δανείων ή λοιπών πιστώσεων ή σε παροχή υπηρεσιών
πληρωµών, προς το κοινό ή στην έκδοση ηλεκτρονικού χρήµατος
και όποιος παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου 20 του παρόντος
νόµου, τιµωρείται µε φυλάκιση ή µε χρηµατική ποινή ή µε αµφότερες τις ποινές αυτές, εκτός αν από άλλη διάταξη προβλέπεται
βαρύτερη ποινή. Υπεύθυνοι για την παράβαση και υποκείµενοι
στις ποινές αυτές θεωρούνται και οι νόµιµοι εκπρόσωποι ή οι
ασκούντες τη διοίκηση του νοµικού προσώπου.
β) Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην ανωτέρω περ. α’
της παρούσας παραγράφου και στην περ.β’ της παρ. 1 του άρθρου 58 του παρόντος νόµου, είναι δυνατή η σφράγιση των γραφειων και εγκαταστάσεων του παραβάτη από όργανα της
Τράπεζας της Ελλάδος µε τη συνδροµή της αστυνοµικής αρχής
κατά τους όρους του νόµου, ανεξαρτήτως της επιβολής των παραπάνω ή τυχόν άλλων, προβλεπόµενων από την ισχύουσα νοµοθεσία, κυρώσεων.»
Άρθρο 17
Πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης, σχέδια ανάκαµψης και
εξυγίανσης – Τροποποίηση του άρθρου 66
του ν. 4261/2014
(παρ. 1 του εσωτερικού άρθρου 74 της παρ. 19 του άρθρου
1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)
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Ο τίτλος του άρθρου 66 του ν. 4261/2014 (Α’ 107) αντικαθίσταται και προστίθεται τελευταίο εδάφιο στην παρ. 1, η οποία διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 66
Εσωτερική διακυβέρνηση (άρθρο 74 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
1. Τα ιδρύµατα θεσπίζουν άρτιο και αποτελεσµατικό σύστηµα
εταιρικής διακυβέρνησης που περιλαµβάνει σαφή οργανωτική
διάρθρωση µε ευκρινείς, διαφανείς και συνεπείς γραµµές αναφοράς και κατανοµής αρµοδιοτήτων, αποτελεσµατικές διαδικασίες εντοπισµού, διαχείρισης, παρακολούθησης και αναφοράς
των κινδύνων τους οποίους αναλαµβάνουν ή ενδέχεται να αναλάβουν, επαρκείς µηχανισµούς εσωτερικού ελέγχου, περιλαµβανοµένων των κατάλληλων διοικητικών και λογιστικών διαδικασιών, καθώς και πολιτικές και πρακτικές αποδοχών, οι οποίες
είναι συνεπείς και προάγουν την ορθή και αποτελεσµατική διαχείριση των κινδύνων. Οι πολιτικές και πρακτικές αποδοχών που
αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο είναι ουδέτερες ως προς το
φύλο.»
Άρθρο 18
Επίβλεψη των πολιτικών αποδοχών – Τροποποίηση
του άρθρου 67 του ν. 4261/2014
(παρ. 20 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)
Η παρ. 1 του άρθρου 67 του ν. 4261/2014 (Α’ 107) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Τα ιδρύµατα παρέχουν στην Τράπεζα της Ελλάδος ή στην
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς πληροφορίες για τις αποδοχές του
προσωπικού σύµφωνα µε τις περ. ζ), η), θ) και ια) της παρ. 1 του
άρθρου 450 του υπ’ αριθµ. Κανονισµού (ΕΕ) 575/2013 (L 176),
καθώς και τις πληροφορίες σχετικά µε τη διαφορά αποδοχών µεταξύ των φύλων. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς χρησιµοποιεί τις εν λόγω πληροφορίες για τη
συγκριτική αξιολόγηση των τάσεων και των πρακτικών των πολιτικών αποδοχών και τις διαβιβάζει στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ)».
Άρθρο 19
Κίνδυνος επιτοκίου από δραστηριότητες εκτός
χαρτοφυλακίου συναλλαγών – Αντικατάσταση
του άρθρου 76 του ν. 4261/2014
(παρ. 21 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)
Το άρθρο 76 του ν. 4261/2014 (Α’ 107) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 76
Κίνδυνος επιτοκίου από δραστηριότητες εκτός χαρτοφυλακίου
συναλλαγών
(άρθρο 84 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
1. Τα ιδρύµατα εφαρµόζουν εσωτερικά συστήµατα και χρησιµοποιούν την τυποποιηµένη µεθοδολογία ή την απλουστευµένη
τυποποιηµένη µεθοδολογία για τον εντοπισµό, την εκτίµηση, τη
διαχείριση και τον µετριασµό των κινδύνων που προκύπτουν από
δυνητικές µεταβολές επιτοκίων που επηρεάζουν τόσο την οικονοµική αξία του µετοχικού κεφαλαίου, όσο και τα καθαρά έσοδα
από τόκους από τις δραστηριότητες εκτός χαρτοφυλακίου συναλλαγών του ιδρύµατος.
2. Tα ιδρύµατα εφαρµόζουν συστήµατα για την εκτίµηση και
την παρακολούθηση των κινδύνων που προκύπτουν από δυνητικές µεταβολές πιστωτικών περιθωρίων που επηρεάζουν τόσο την
οικονοµική αξία του µετοχικού κεφαλαίου, όσο και τα καθαρά
έσοδα από τόκους από τις δραστηριότητες εκτός χαρτοφυλακίου συναλλαγών του ιδρύµατος.
3. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να απαιτεί από ίδρυµα να χρησιµοποιεί την τυποποιηµένη
µεθοδολογία που αναφέρεται στην παρ. 1, όταν τα εσωτερικά
συστήµατα που εφαρµόζει αυτό το ίδρυµα για τον σκοπό αξιολόγησης των κινδύνων που αναφέρονται στην εν λόγω παρά-
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γραφο δεν είναι ικανοποιητικά.
4. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να απαιτεί από µικρό και µη πολύπλοκο ίδρυµα, όπως ορίζεται στο σηµείο 145) της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού
(ΕΕ) 575/2013 (L 176), να χρησιµοποιεί την τυποποιηµένη µεθοδολογία, εφόσον κρίνει ότι η απλουστευµένη τυποποιηµένη µεθοδολογία δεν επαρκεί για την αποτύπωση του κινδύνου
επιτοκίου που προκύπτει από δραστηριότητες εκτός χαρτοφυλακίου συναλλαγών του εν λόγω ιδρύµατος.»
Άρθρο 20
Λειτουργικός κίνδυνος – Τροποποίηση του άρθρου 77 του ν.
4261/2014
(παρ. 22 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)
Η παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4261/2014 (Α’ 107) τροποποιείται και το άρθρο 77 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 77
Λειτουργικός κίνδυνος
(άρθρο 85 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
«1. Τα ιδρύµατα εφαρµόζουν πολιτικές και διαδικασίες για την
αξιολόγηση και τη διαχείριση της έκθεσης σε λειτουργικό κίνδυνο, περιλαµβανοµένων του κινδύνου υποδείγµατος και των κινδύνων που απορρέουν από την εξωτερική ανάθεση, και για την
κάλυψη του κινδύνου που απορρέει από γεγονότα µε χαµηλή συχνότητα και σοβαρές επιπτώσεις. Τα ιδρύµατα ορίζουν µε σαφήνεια τι συνιστά λειτουργικό κίνδυνο για τους σκοπούς αυτών των
πολιτικών και διαδικασιών.
2. Τα ιδρύµατα καταρτίζουν σχέδια αντιµετώπισης επειγουσών
καταστάσεων και συνέχισης της λειτουργίας, τα οποία διασφαλίζουν την ικανότητά τους να συνεχίζουν τη λειτουργία τους και
να περιορίζουν τις ζηµίες σε περίπτωση σοβαρής διαταραχής
της δραστηριότητάς τους.»
Άρθρο 21
Ρυθµίσεις εταιρικής διακυβέρνησης – Τροποποίηση
του άρθρου 80 του ν. 4261/2014
(παρ. 23 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)
Μετά την παρ. 3 του άρθρου 80 του ν. 4261/2014
(Α’ 107)
προστίθενται παρ. 3Α και 3Β και το άρθρο 80 διαµορφώνεται ως
εξής:
«Άρθρο 80
Ρυθµίσεις εταιρικής διακυβέρνησης
(άρθρο 88 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
1. Το Διοικητικό Συµβούλιο ορίζει, επιβλέπει και λογοδοτεί για
την υλοποίηση των ρυθµίσεων διακυβέρνησης που διασφαλίζουν
την αποτελεσµατική και συνετή διοίκηση ενός ιδρύµατος, περιλαµβανοµένου του διαχωρισµού αρµοδιοτήτων στον οργανισµό
και την πρόληψη αντικρουόµενων συµφερόντων.
2. Στις ρυθµίσεις εταιρικής διακυβέρνησης εφαρµόζονται οι
εξής αρχές:
α) το Διοικητικό Συµβούλιο φέρει τη γενική ευθύνη διοίκησης
και λειτουργίας του ιδρύµατος, εγκρίνει και επιβλέπει την υλοποίηση των στρατηγικών στόχων, της στρατηγικής αντιµετώπισης κινδύνου και της εσωτερικής διακυβέρνησης του ιδρύµατος,
β) το Διοικητικό Συµβούλιο διασφαλίζει την αρτιότητα των συστηµάτων λογιστικής και χρηµατοοικονοµικών εκθέσεων, περιλαµβανοµένων των χρηµατοοικονοµικών και λειτουργικών ελέγχων και της συµµόρφωσης µε το νόµο και τα συναφή πρότυπα,
γ) το Διοικητικό Συµβούλιο επιβλέπει τη διαδικασία των, κατά
νόµον, δηµοσιοποιήσεων και τις ανακοινώσεις,
δ) το Διοικητικό Συµβούλιο είναι υπεύθυνο για την αποτελεσµατική επίβλεψη των ανωτέρων διοικητικών στελεχών, κατά την
έννοια της περ. 9 της παρ. 1 του άρθρου 3,
ε) ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου ενός ιδρύµατος
δεν ασκεί ταυτόχρονα καθήκοντα διευθύνοντος συµβούλου στο

ίδιο ίδρυµα, εκτός αν έχει λάβει έγκριση από την Τράπεζα της
Ελλάδος ή την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
3. Το Διοικητικό Συµβούλιο παρακολουθεί και αξιολογεί περιοδικά την αποτελεσµατικότητα των ρυθµίσεων εταιρικής διακυβέρνησης του ιδρύµατος και προβαίνει στις δέουσες ενέργειες για την αντιµετώπιση τυχόν ελλείψεων.
3Α. Οι πληροφορίες και τα στοιχεία σχετικά µε τις πιστοδοτήσεις προς τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου των ιδρυµάτων
και τα συνδεδεµένα µέρη τους είναι δεόντως τεκµηριωµένα και
τίθενται στη διάθεση της Τράπεζας της Ελλάδος ή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατόπιν αιτήµατός τους.
3Β. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, µε τον όρο «συνδεδεµένο µέρος» νοείται:
α) σύζυγος, πρόσωπο µε το οποίο έχει συνάψει σύµφωνο συµβίωσης, τέκνο ή γονέας µέλους του Διοικητικού Συµβουλίου,
β) εµπορική οντότητα, στην οποία µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου ή πρόσωπο της περ. α) έχει ειδική συµµετοχή ύψους
δέκα τοις εκατό (10%) ή περισσότερο του κεφαλαίου ή των δικαιωµάτων ψήφου στην εν λόγω οντότητα ή στην οποία τα εν
λόγω πρόσωπα µπορούν να ασκούν σηµαντική επιρροή ή κατέχουν θέσεις ανώτερων διοικητικών στελεχών ή είναι µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου.
4. Τα ιδρύµατα τα οποία είναι σηµαντικά από πλευράς µεγέθους, εσωτερικής οργάνωσης και φύσεως, εύρους και πολυπλοκότητας των δραστηριοτήτων τους συγκροτούν επιτροπή
ανάδειξης υποψηφίων αποτελούµενη από µη εκτελεστικά µέλη
του Διοικητικού Συµβουλίου τους.
5. Η επιτροπή ανάδειξης υποψηφίων:
α) εντοπίζει και προτείνει, για έγκριση από το Διοικητικό Συµβούλιο ή από τη γενική συνέλευση, υποψηφίους για τις κενές θέσεις του Διοικητικού Συµβουλίου, αξιολογεί το συνδυασµό
ευρύτητας γνώσεων ανά αντικείµενο, δεξιοτήτων, και εµπειρίας
των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου. Επίσης, προβαίνει στην
περιγραφή των επιµέρους δεξιοτήτων και προσόντων που κατά
την κρίση της απαιτούνται για την πλήρωση των θέσεων των
µελών του Διοικητικού Συµβουλίου και εκτιµά τον χρόνο που πρέπει να αφιερώνεται στην αντίστοιχη θέση.
Επιπροσθέτως, η επιτροπή ανάδειξης υποψηφίων θέτει στόχο
για την εκπροσώπηση του ανεπαρκώς εκπροσωπούµενου φύλου
στο Διοικητικό Συµβούλιο και εκπονεί πολιτική ως προς τον
τρόπο µε τον οποίο θα αυξηθεί ο αριθµός των προσώπων του
ανεπαρκώς εκπροσωπούµενου φύλου στο Διοικητικό Συµβούλιο
προκειµένου να υλοποιηθεί ο στόχος αυτός. Ο στόχος, η πολιτική και η εφαρµογή τους δηµοσιοποιούνται σύµφωνα µε το στοιχείο γ’ της παρ. 2 του άρθρου 435 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ.
575/2013,
β) περιοδικά και τουλάχιστον ετησίως αξιολογεί τη δοµή, το
µέγεθος, τη σύνθεση και την απόδοση του Διοικητικού Συµβουλίου και απευθύνει συστάσεις προς αυτό σχετικά µε τυχόν αλλαγές που κρίνει σκόπιµες,
γ) περιοδικά και τουλάχιστον ετησίως αξιολογεί τις γνώσεις,
τις δεξιότητες και την εµπειρία ανά αντικείµενο µεµονωµένων
µελών του Διοικητικού Συµβουλίου και του Διοικητικού Συµβουλίου ως συνόλου και υποβάλλει σχετικές αναφορές στο Διοικητικό Συµβούλιο,
δ) επανεξετάζει περιοδικά την πολιτική που εφαρµόζει το Διοικητικό Συµβούλιο για την επιλογή και το διορισµό ανώτερων
διοικητικών στελεχών, κατά την έννοια του ορισµού υπ’ αριθµ. 9
της παρ. 1 του άρθρου 3, και απευθύνει συστάσεις προς αυτό.
6. Η επιτροπή ανάδειξης υποψηφίων, κατά την εκτέλεση των
καθηκόντων της, λαµβάνει υπόψη, σε διαρκή βάση και στο βαθµό
που είναι δυνατό, την ανάγκη να διασφαλισθεί ότι κατά τη λήψη
των αποφάσεων του Διοικητικού Συµβουλίου δεν βαρύνει ουσιωδώς η βούληση ενός ατόµου ή µιας µικρής οµάδας κατά τρόπον
που θίγει τα συµφέροντα του ιδρύµατος ως συνόλου.
7. Η επιτροπή ανάδειξης υποψηφίων µπορεί να χρησιµοποιεί
οποιουσδήποτε πόρους κρίνει κατάλληλους, περιλαµβανοµένων
των εξωτερικών συµβούλων, της παρέχεται δε η δέουσα χρηµατοδότηση για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού.
8. Οι παρ. 4 έως και 7 δεν τυγχάνουν εφαρµογής επί ιδρυµάτων οργανωµένων κατά το δυαδικό σύστηµα διοίκησης.»
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Άρθρο 22
Διοικητικό Συµβούλιο – Τροποποίηση του άρθρου 83 του ν.
4261/2014
(παρ. 25 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)
Η παρ. 1, 7 και 8 του άρθρου 83 του ν. 4261/2014
(Α’ 107)
αντικαθίστανται και το άρθρο 83 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 83
Διοικητικό Συµβούλιο (άρθρο 91 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
1. Τα ιδρύµατα, οι χρηµατοδοτικές εταιρείες συµµετοχών και
οι µικτές χρηµατοοικονοµικές εταιρείες συµµετοχών έχουν την
πρωταρχική ευθύνη να διασφαλίζουν ότι τα µέλη του Διοικητικού
Συµβουλίου έχουν ανά πάσα στιγµή επαρκώς καλή φήµη και διαθέτουν επαρκείς γνώσεις, δεξιότητες και εµπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Ειδικότερα, τα µέλη του Διοικητικού
Συµβουλίου πληρούν τις απαιτήσεις που καθορίζονται στις παρ.
2 έως 8. Όταν µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου δεν πληρούν τις
απαιτήσεις που καθορίζονται στην παρούσα παράγραφο, η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει την εξουσία
να αποµακρύνει τα εν λόγω πρόσωπα από το Διοικητικό Συµβούλιο. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εξακριβώνει ιδίως κατά πόσο οι απαιτήσεις που καθορίζονται στην
παρούσα παράγραφο εξακολουθούν να πληρούνται όταν έχει
βάσιµες υποψίες ότι διαπράττεται ή έχει διαπραχθεί, επιχειρείται
ή έχει επιχειρηθεί να διαπραχθεί νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας
ή υπάρχει αυξηµένος τέτοιος κίνδυνος σε σχέση µε το εν λόγω
ίδρυµα.
2. Όλα τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου αφιερώνουν
επαρκή χρόνο για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
3. Ο αριθµός των θέσεων σε διοικητικά συµβούλια που µπορεί
να κατέχει ταυτόχρονα ένα µέλος Διοικητικού Συµβουλίου ιδρύµατος συναρτάται µε τις ιδιαίτερες συνθήκες και τη φύση, το µέγεθος και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων του ιδρύµατος. Εξαιρουµένων των εκπροσώπων του Ελληνικού Δηµοσίου, τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου ιδρύµατος το οποίο
είναι σηµαντικό από πλευράς µεγέθους, εσωτερικής οργάνωσης
και της φύσεως, εύρους και πολυπλοκότητας των δραστηριοτήτων του δεν επιτρέπεται να κατέχουν, από την 1η Ιουλίου 2014,
περισσότερες της µιας εκ του ακόλουθου συνδυασµού θέσεων
σε Διοικητικά Συµβούλια ταυτόχρονα:
α) µία θέση εκτελεστικού µέλους Διοικητικού Συµβουλίου και
δύο θέσεις µη εκτελεστικού µέλους Διοικητικού Συµβουλίου,
β) τέσσερις θέσεις µη εκτελεστικού µέλους Διοικητικού Συµβουλίου.
4. Για τους σκοπούς της παρ. 3, τα ακόλουθα υπολογίζονται
ως κατοχή µίας θέσης Διοικητικού Συµβουλίου:
α) θέσεις εκτελεστικού ή µη εκτελεστικού µέλους Διοικητικού
Συµβουλίου που κατέχονται εντός του ιδίου οµίλου,
β) θέσεις εκτελεστικού ή µη εκτελεστικού µέλους Διοικητικού
Συµβουλίου στο πλαίσιο:
αα) ιδρυµάτων που είναι µέλη του ίδιου θεσµικού συστήµατος
προστασίας κατά την έννοια του άρθρου 113 του Κανονισµού
(ΕΕ) αριθµ. 575/2013, εφόσον πληρούνται οι εκεί διαλαµβανόµενες προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρ. 7 του εν λόγω άρθρου, ή
ββ) επιχειρήσεων (περιλαµβανοµένων µη χρηµατοοικονοµικών
οντοτήτων) στις οποίες το ίδρυµα κατέχει ειδική συµµετοχή.
5. Οι θέσεις µέλους σε όργανα διοίκησης οντοτήτων που δεν
επιδιώκουν πρωτίστως εµπορικούς στόχους δεν λαµβάνονται
υπόψη για τους σκοπούς της παρ. 3.
6. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µπορεί να επιτρέπει σε µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου να διατηρούν µια πρόσθετη θέση µη εκτελεστικού µέλους Διοικητικού
Συµβουλίου. Οι αρµόδιες αρχές ενηµερώνουν σχετικά την ΕΑΤ,
σε τακτική βάση.
7. Το Διοικητικό Συµβούλιο κατέχει ως σύνολο επαρκείς γνώσεις, δεξιότητες και εµπειρία, ώστε να µπορεί να κατανοήσει τις
δραστηριότητες του ιδρύµατος, περιλαµβανοµένων των κυριό-
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τερων κινδύνων στους οποίους εκτίθεται ή ενδέχεται να εκτεθεί.
Η συνολική σύνθεση του Διοικητικού Συµβουλίου πρέπει να αντικατοπτρίζει ένα επαρκώς ευρύ φάσµα εµπειριών.
8. Κάθε µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου ενεργεί µε ειλικρίνεια, ακεραιότητα και ανεξάρτητη βούληση, ώστε να είναι σε
θέση να αξιολογεί και να θέτει υπό αµφισβήτηση τις αποφάσεις
των ανώτερων διοικητικών στελεχών όποτε απαιτείται και να επιβλέπει αποτελεσµατικά και να παρακολουθεί τη διαδικασία
λήψης των αποφάσεων. Η ιδιότητα µέλους συνδεόµενων εταιρειών ή συνδεόµενων οντοτήτων δεν συνιστά από µόνη της εµπόδιο για να ενεργεί κάποιος µε ανεξάρτητη βούληση.»
Άρθρο 23
Πολιτικές αποδοχών – Τροποποίηση του άρθρου 84
του ν. 4261/2014
(παρ. 26 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)
Το εισαγωγικό εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 84 του ν. 4261/
2014 (Α’ 107) αντικαθίσταται, προστίθεται περ. η) στην παρ. 2, η
παρ. 3 αντικαθίσταται και το άρθρο 84 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 84
Πολιτικές αποδοχών
(άρθρο 92 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
1. Η παρ. 2 και τα άρθρα 85, 86 και 87 εφαρµόζονται σε επίπεδο οµίλου, µητρικής εταιρείας και θυγατρικών, περιλαµβανοµένων όσων εδρεύουν σε υπεράκτια οικονοµικά κέντρα.
2. Τα ιδρύµατα, κατά τον καθορισµό και την εφαρµογή του συνόλου των πολιτικών αποδοχών στο οποίο περιλαµβάνονται οι µισθοί και οι προαιρετικές συνταξιοδοτικές παροχές για τις
κατηγορίες εργαζοµένων των οποίων οι επαγγελµατικές δραστηριότητες έχουν ουσιώδη αντίκτυπο στο προφίλ του κινδύνου
τους, συµµορφώνονται προς τις ακόλουθες αρχές κατά τρόπο
και σε βαθµό που ενδείκνυται προς το µέγεθος, την εσωτερική
οργάνωση, τη φύση, το εύρος και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων τους:
α) η πολιτική αποδοχών συνάδει µε και προάγει την ορθή και
αποτελεσµατική διαχείριση των κινδύνων και δεν ενθαρρύνει την
ανάληψη υπερβολικών κινδύνων εκ µέρους του ιδρύµατος,
β) η πολιτική αποδοχών είναι σύµφωνη προς την επιχειρηµατική στρατηγική, τους στόχους, τις αξίες και τα µακροπρόθεσµα
συµφέροντα του ιδρύµατος και περιλαµβάνει µέτρα για την αποφυγή αντικρουόµενων συµφερόντων,
γ) τα µη εκτελεστικά µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου του
ιδρύµατος, υιοθετούν και περιοδικά αναθεωρούν τις γενικές
αρχές της πολιτικής αποδοχών και είναι υπεύθυνα για την επίβλεψη της υλοποίησής της,
δ) η εφαρµογή της πολιτικής αποδοχών υπόκειται, τουλάχιστον µία φορά κατ’ έτος, σε κεντρικό και ανεξάρτητο εσωτερικό
έλεγχο, όπως ασκείται από τη Μονάδα Εσωτερικής Επιθεώρησης
ή τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου για τις ΑΕΠΕΥ ως προς τη
συµµόρφωση προς την πολιτική και τις διαδικασίες αποδοχών
που έχουν εγκριθεί από τα µη εκτελεστικά µέλη του διοικητικού
συµβουλίου,
ε) τα µέλη του προσωπικού που έχουν επιφορτισθεί µε καθήκοντα ελέγχου είναι ανεξάρτητα από τις επιχειρηµατικές µονάδες τις οποίες εποπτεύουν, έχουν τις κατάλληλες εξουσίες και
αµείβονται µε βάση την επίτευξη των στόχων που συνδέονται µε
τα καθήκοντά τους, ανεξαρτήτως των επιδόσεων των επιχειρηµατικών τοµέων που ελέγχουν,
στ) οι αποδοχές των ανωτέρων στελεχών στις λειτουργίες διαχείρισης κινδύνου και κανονιστικής συµµόρφωσης εποπτεύονται
άµεσα από την επιτροπή αποδοχών του άρθρου 87 ή, εφόσον
δεν έχει συσταθεί η ανωτέρω επιτροπή, από τα µη εκτελεστικά
µέλη του διοικητικού συµβουλίου,
ζ) στην πολιτική αποδοχών γίνεται σαφής διάκριση µεταξύ των
κριτηρίων όσον αφορά τον καθορισµό:
αα) των σταθερών βασικών αποδοχών, που θα πρέπει να αντανακλούν κυρίως τη συναφή επαγγελµατική εµπειρία και την ευθύνη της θέσης, όπως ορίζεται στην περιγραφή καθηκόντων του
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εργαζόµενου ως µέρος των όρων της σύµβασης, και
ββ) των µεταβλητών αποδοχών, που θα πρέπει να αντανακλούν επιδόσεις µακροπρόθεσµες και προσαρµοσµένες στον
κίνδυνο, καθώς και επιδόσεις που υπερβαίνουν τις απαιτούµενες
για την εκπλήρωση των καθηκόντων του εργαζόµενου ως µέρος
των όρων της σύµβασης,
η) η πολιτική αποδοχών είναι ουδέτερη ως προς το φύλο.
3. Για τους σκοπούς της παρ. 2, στις κατηγορίες εργαζοµένων
των οποίων οι επαγγελµατικές δραστηριότητες έχουν ουσιώδη
αντίκτυπο στο προφίλ του κινδύνου του ιδρύµατος περιλαµβάνονται τουλάχιστον:
α) όλα τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου και τα ανώτερα διοικητικά στελέχη,
β) τα µέλη του προσωπικού µε διευθυντικές ευθύνες στις λειτουργίες εσωτερικού ελέγχου ή στις σηµαντικές επιχειρηµατικές
µονάδες του ιδρύµατος,
γ) τα µέλη του προσωπικού που δικαιούνται σηµαντικό ύψος
αποδοχών, κατά το προηγούµενο οικονοµικό έτος, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
αα) οι αποδοχές του εν λόγω µέλους του προσωπικού είναι
ίσες ή υψηλότερες από πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ και
ίσες ή υψηλότερες από τον µέσο όρο των αποδοχών που παρέχονται στα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου και τα ανώτερα διοικητικά στελέχη του ιδρύµατος τα οποία αναφέρονται στην περ.
α),
ββ) το µέλος του προσωπικού εργάζεται σε σηµαντική επιχειρηµατική µονάδα και η δραστηριότητα αυτή έχει ουσιώδεις επιπτώσεις στο προφίλ κινδύνου της σχετικής επιχειρηµατικής
µονάδας.
4. Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και κατά παρέκκλιση των οριζοµένων στο παρόν άρθρο και στα άρθρα 86
εκτός της περ. στ) και 87 κατωτέρω, καθορίζονται κριτήρια και
θεσπίζονται κανόνες σχετικά µε την πολιτική αποδοχών των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων επενδύσεων. Η απόφαση αυτή
λαµβάνει υπ’ όψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των εν θέµατι επιχειρήσεων, το µέγεθός τους, την εσωτερική τους οργάνωση και
τη φύση, το εύρος και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων
τους.
5. Για τους σκοπούς της παρ. 4 οι επιχειρήσεις επενδύσεων
καταχωρίζονται ως µικρές ή µεσαίες σύµφωνα µε τη Σύσταση
2003/361/ ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003,
σχετικά µε τον ορισµό των πολύ µικρών, των µικρών και των µεσαίων επιχειρήσεων.»
Άρθρο 24
Μεταβλητά στοιχεία αποδοχών – Τροποποίηση
του άρθρου 86 του ν. 4261/2014
(παρ. 27 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)
Το εισαγωγικό εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 86 του ν. 4261/
2014 (Α’ 107) αντικαθίσταται, το στοιχείο i) της υποπερ. αα) της
περ. ια) της παρ. 1 αντικαθίσταται, η υποπερ. αα) της περ. ιβ) της
παρ. 1 αντικαθίσταται, προστίθενται παρ. 2, 3 και 4 και το άρθρο
86 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 86
Μεταβλητά στοιχεία αποδοχών
(άρθρο 94 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
1. Στην περίπτωση µεταβλητών στοιχείων αποδοχών, οι εξής
αρχές ισχύουν επιπρόσθετα και βάσει των ιδίων προϋποθέσεων
µε εκείνες της παρ. 2 του άρθρου 84, τηρουµένων των ειδικότερων διατάξεων της ισχύουσας νοµοθεσίας:
α) στην περίπτωση που οι αποδοχές συνδέονται µε τις επιδόσεις, το συνολικό ποσό των αποδοχών βασίζεται σε ένα συνδυασµό αξιολόγησης των επιδόσεων του ατόµου, της εµπλεκόµενης
υπηρεσιακής µονάδας και των συνολικών αποτελεσµάτων του
ιδρύµατος, και, κατά την αξιολόγηση των ατοµικών επιδόσεων,
λαµβάνονται υπόψη χρηµατοοικονοµικά και µη κριτήρια,
β) η αξιολόγηση των επιδόσεων εντάσσεται σε πολυετές πλαίσιο, ώστε να διασφαλίζεται ότι η διαδικασία αξιολόγησης βασί-

ζεται σε πιο µακροπρόθεσµες επιδόσεις και ότι η καταβολή των
τµηµάτων της αµοιβής που συνδέονται µε τις επιδόσεις κατανέµεται σε χρονική περίοδο εντός της οποίας είναι δυνατό να ληφθούν υπόψη ο υποκείµενος κύκλος της οικονοµικής δραστηριότητας του ιδρύµατος και οι επιχειρηµατικοί κίνδυνοι,
γ) το σύνολο των µεταβλητών αποδοχών δεν περιορίζει τη δυνατότητα των ιδρυµάτων να ενισχύουν την κεφαλαιακή βάση
τους,
δ) οι εγγυηµένες µεταβλητές αµοιβές δεν συνάδουν µε την
υγιή διαχείριση κινδύνων ή την αρχή της αµοιβής βάσει επιδόσεων και δεν περιλαµβάνονται στα µελλοντικά σχέδια αποδοχών
και ως εκ τούτου αποτελούν εξαίρεση και παρέχονται µόνο όταν
προσλαµβάνεται νέο προσωπικό, υπό τον όρο ότι το ίδρυµα διαθέτει υγιή και ισχυρή κεφαλαιακή βάση, και µόνο για το πρώτο
έτος απασχόλησης,
ε) οι σταθερές και οι µεταβλητές συνιστώσες των συνολικών
αποδοχών εξισορροπούνται κατάλληλα. Το σταθερό στοιχείο αντιπροσωπεύει ένα επαρκώς υψηλό ποσοστό των συνολικών αποδοχών, προκειµένου να επιτρέπει την εφαρµογή µιας πλήρως
ευέλικτης πολιτικής κατά το σκέλος των µεταβλητών αποδοχών,
περιλαµβανοµένης της δυνατότητας να µην καταβληθούν µεταβλητές αποδοχές,
στ) τα ιδρύµατα ορίζουν τη δέουσα αναλογία µεταξύ σταθερών και µεταβλητών συνιστωσών του συνόλου των αποδοχών,
εφαρµόζοντας τις ακόλουθες αρχές:
αα) η µεταβλητή συνιστώσα δεν υπερβαίνει το 100% της σταθερής συνιστώσας του συνόλου των αποδοχών για κάθε άτοµο,
ββ) η Γενική Συνέλευση του ιδρύµατος µπορεί να εγκρίνει
υψηλότερη µέγιστη αναλογία µεταξύ σταθερής και µεταβλητής
συνιστώσας των αποδοχών υπό την προϋπόθεση ότι το συνολικό
ύψος της µεταβλητής συνιστώσας δεν υπερβαίνει το διακόσια
τοις εκατό (200%) της σταθερής συνιστώσας του συνόλου των
αποδοχών για κάθε πρόσωπο. Τυχόν έγκριση υψηλότερης αναλογίας σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο του παρόντος σηµείου
πραγµατοποιείται σύµφωνα µε την ακόλουθη διαδικασία:
i) η Γενική Συνέλευση του ιδρύµατος αποφασίζει βάσει λεπτοµερούς εισήγησης του Διοικητικού Συµβουλίου του ιδρύµατος
στην οποία αναφέρονται οι λόγοι και η έκταση εφαρµογής της
επιδιωκόµενης έγκρισης, περιλαµβανοµένων του αριθµού των
απασχολούµενων το οποίο αφορά, των καθηκόντων τους και του
αναµενόµενου αντίκτυπου ως προς την απαίτηση διατήρησης
υγιούς κεφαλαιακής βάσης,
ii) η Γενική Συνέλευση αποφασίζει µε πλειοψηφία 66% τουλάχιστον εφόσον παρίσταται ή εκπροσωπείται το 50% τουλάχιστον
των µετοχών ή ισοδύναµων δικαιωµάτων ιδιοκτησίας ή, σε αντίθετη περίπτωση, αποφασίζουν µε πλειοψηφία 75% των παρόντων ή εκπροσωπούµενων δικαιωµάτων ιδιοκτησίας,
iii) το ίδρυµα γνωστοποιεί σε όλους τους µετόχους ή τους συνεταίρους, παρέχοντας προηγουµένως εύλογη περίοδο προειδοποίησης, ότι θα επιδιωχθεί έγκριση δυνάµει του πρώτου εδαφίου του παρόντος σηµείου,
iv) το ίδρυµα ενηµερώνει αµελλητί την Τράπεζα της Ελλάδος
ή την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σχετικά µε τη γνωστοποίηση
προς τους µετόχους, περιλαµβανοµένης της προτεινόµενης
υψηλότερης µέγιστης αναλογίας και του σχετικού σκεπτικού,
είναι δε σε θέση να αποδείξει στην Τράπεζα της Ελλάδος ή την
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ότι η προτεινόµενη υψηλότερη αναλογία δεν αντιβαίνει στις υποχρεώσεις του ιδρύµατος δυνάµει
των διατάξεων του παρόντος και δυνάµει του Κανονισµού (ΕΕ)
αριθµ. 575/2013, έχοντας ιδίως υπόψη τις υποχρεώσεις περί
ιδίων κεφαλαίων του ιδρύµατος,
v) το ίδρυµα ενηµερώνει αµελλητί την Τράπεζα της Ελλάδος
ή την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σχετικά µε τις αποφάσεις της
Γενικής Συνέλευσης, περιλαµβανοµένης τυχόν έγκρισης υψηλότερης αναλογίας βάσει του πρώτου εδαφίου του παρόντος σηµείου, η δε Τράπεζα της Ελλάδος και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς χρησιµοποιούν τις λαµβανόµενες πληροφορίες για τη
συγκριτική αξιολόγηση των σχετικών πρακτικών των ιδρυµάτων.
Η Τράπεζα της Ελλάδος και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διαβιβάζουν τις εν λόγω πληροφορίες στην ΕΑΤ οι οποίες δηµοσιεύονται συνολικά στη βάση κράτους µέλους προέλευσης σε
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κοινό µορφότυπο διαβίβασης στοιχείων,
vi) τα µέλη του προσωπικού τα οποία αφορούν άµεσα τα αναφερόµενα στο παρόν σηµείο υψηλότερα µέγιστα επίπεδα µεταβλητών αποδοχών δεν επιτρέπεται, κατά περίπτωση, να ασκούν,
άµεσα ή έµµεσα, τυχόν δικαιώµατα ψήφου που µπορεί να έχουν
ως µέτοχοι του ιδρύµατος,
ζ) οι πληρωµές που συνδέονται µε την πρόωρη καταγγελία
σύµβασης αντικατοπτρίζουν τις επιδόσεις που επιτεύχθηκαν σε
βάθος χρόνου και δεν ανταµείβουν την αποτυχία ή τη διάπραξη
παραπτωµάτων,
η) τα πακέτα αποδοχών που αφορούν αποζηµίωση ή εξαγορά
από συµβάσεις σε προηγούµενη απασχόληση πρέπει να ευθυγραµµίζονται µε το µακροπρόθεσµο συµφέρον του ιδρύµατος,
περιλαµβανοµένων των ρυθµίσεων περί διακράτησης, αναβολής,
αναστολής, επιδόσεων και ανάκτησης,
θ) η µέτρηση των επιδόσεων που χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό των συνιστωσών για τις µεταβλητές αποδοχές ή των
οµαδοποιηµένων συνιστωσών για τις µεταβλητές αποδοχές περιλαµβάνει προσαρµογή προς κάθε είδους υφιστάµενων και µελλοντικών κινδύνων και λαµβάνει υπόψη το κόστος κεφαλαίου και
τη ρευστότητα που απαιτείται,
ι) η κατανοµή των συνιστωσών για τις µεταβλητές αποδοχές
εντός του ιδρύµατος λαµβάνει επίσης υπόψη το πλήρες φάσµα
των υφιστάµενων και µελλοντικών κινδύνων,
ια) αα) σηµαντικό µέρος, και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον
πενήντα τοις εκατό (50%) των µεταβλητών αποδοχών, αποτελείται από αναλογία των παρακάτω:
i) είτε µετοχές ή, ανάλογα µε τη νοµική µορφή του ιδρύµατος,
ισοδύναµα δικαιώµατα ιδιοκτησίας είτε µέσα που συνδέονται µε
µετοχές ή, ανάλογα µε τη νοµική µορφή του ιδρύµατος, ισοδύναµα µη ευχερώς ρευστοποιήσιµα µέσα,
ii) κατά περίπτωση, άλλα µέσα, κατά την έννοια του άρθρου
52 ή 63 του Kανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013, ή άλλα µέσα πλήρως µετατρέψιµα σε µέσα του Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της
Κατηγορίας 1 ή που έχουν επανεκτιµηθεί, τα οποία σε κάθε περίπτωση αντανακλούν δεόντως την πιστοληπτική ικανότητα του
ιδρύµατος σε συνθήκες δρώσας οικονοµικής κατάστασης και
είναι κατάλληλα να χρησιµοποιηθούν για τους σκοπούς των µεταβλητών αποδοχών.
ββ) Τα µέσα που αναφέρονται στην παρούσα περ. αα) υπόκεινται σε ενδεδειγµένη πολιτική διακράτησης, η οποία έχει καταρτιστεί µε σκοπό την ευθυγράµµιση των κινήτρων µε τα
µακροπρόθεσµα συµφέροντα του ιδρύµατος. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µπορεί να θέτει περιορισµούς στο είδος και στον σχεδιασµό αυτών των µέσων ή να
απαγορεύει ορισµένα µέσα σε περίπτωση που αυτό κριθεί απαραίτητο. Η παρούσα περ. αα) εφαρµόζεται τόσο στην αναβαλλόµενη µεταβλητή συνιστώσα των αποδοχών σύµφωνα µε την περ,
ιβ) όσο και στη µη αναβαλλόµενη µεταβλητή συνιστώσα των αποδοχών,
ιβ) αα) η καταβολή σηµαντικού µέρους, και σε κάθε περίπτωση
ποσοστού ύψους τουλάχιστον σαράντα τοις εκατό (40%) της µεταβλητής συνιστώσας των αποδοχών, αναβάλλεται για χρονική
περίοδο η οποία δεν είναι µικρότερη από τέσσερα (4) έως πέντε
(5) έτη και ευθυγραµµίζεται ορθά µε τη φύση των δραστηριοτήτων και τους κινδύνους του ιδρύµατος, καθώς και µε τα καθήκοντα του µέλους του προσωπικού το οποίο αφορά. Για τα µέλη
του Διοικητικού Συµβουλίου και τα ανώτερα διοικητικά στελέχη
ιδρυµάτων που είναι σηµαντικά ως προς το µέγεθος, την εσωτερική οργάνωση και τη φύση, το εύρος και την πολυπλοκότητα
των δραστηριοτήτων τους, η περίοδος αναβολής δεν είναι µικρότερη από πέντε (5) έτη,
ββ) οι πληρωτέες αποδοχές που υπάγονται στις ρυθµίσεις περί
αναβολής δεν καθίστανται καταβλητέες ταχύτερα απ’ ότι προβλέπεται σε αναλογική βάση (pro-rata). Σε περίπτωση µεταβλητής συνιστώσας αποδοχών ιδιαίτερα υψηλού ποσού, αναβάλλεται η καταβολή της τουλάχιστον κατά ποσοστό ύψους εξήντα
τοις εκατό (60%). Η χρονική διάρκεια της περιόδου αναβολής
καθορίζεται σύµφωνα µε τον επιχειρηµατικό κύκλο, τη φύση της
επιχειρηµατικής δραστηριότητας, τους κινδύνους που ενέχει και
τις δραστηριότητες των µελών του προσωπικού τα οποία αφορά,
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ιγ) αα) οι µεταβλητές αποδοχές, περιλαµβανοµένου του αναβαλλόµενου µέρους, καταβάλλονται ή κατοχυρώνονται µόνον
εφόσον είναι αποδεκτές βάσει της συνολικής χρηµατοοικονοµικής κατάστασης του ιδρύµατος και δικαιολογούνται βάσει των
επιδόσεων του ιδρύµατος, της εµπλεκόµενης επιχειρησιακής µονάδας και του µέλους του προσωπικού το οποίο αφορούν.
ββ) Με την επιφύλαξη των γενικών αρχών του εθνικού εργατικού δικαίου, περιλαµβανοµένων και των διατάξεων περί ατοµικών ή συλλογικών συµβάσεων εργασίας, το σύνολο των µεταβλητών αποδοχών, κατά κανόνα, µειώνεται σηµαντικά όταν το
ίδρυµα παρουσιάζει φθίνουσες ή αρνητικές χρηµατοοικονοµικές
επιδόσεις. Στην περίπτωση αυτή, λαµβάνονται υπόψη τόσο οι
τρέχουσες αποδοχές όσο και οι µειώσεις στις αποδοχές που
είχαν κατοχυρωθεί στο παρελθόν, µεταξύ άλλων, µέσω ρυθµίσεων malus, επιστροφής αποδοχών (clawback) ή µέσω άλλων
ρυθµίσεων.
γγ) Ποσοστό έως και εκατό τοις εκατό (100%) του συνόλου
των µεταβλητών αποδοχών υπόκειται σε ρυθµίσεις malus ή ρυθµίσεις περί επιστροφής αποδοχών. Τα ιδρύµατα θεσπίζουν συγκεκριµένα κριτήρια για την εφαρµογή των ρυθµίσεων malus ή
επιστροφής αποδοχών. Τα εν λόγω κριτήρια καλύπτουν ειδικότερα καταστάσεις όπου το µέλος του προσωπικού, το οποίο αφορούν:
i) συµµετείχε ή ήταν υπεύθυνο για συµπεριφορά η οποία προξένησε σηµαντικές ζηµίες στο ίδρυµα,
ii) δεν πληρούσε τα προσήκοντα πρότυπα καταλληλότητας,
ιδ) η συνταξιοδοτική πολιτική είναι σύµφωνη µε την επιχειρηµατική στρατηγική, τους στόχους, τις αξίες και τα µακροπρόθεσµα συµφέροντα του ιδρύµατος. Εάν ο απασχολούµενος
αποχωρήσει από το ίδρυµα πριν από τη συνταξιοδότηση, οι προαιρετικές συνταξιοδοτικές παροχές διακρατούνται από το
ίδρυµα για χρονικό διάστηµα πέντε (5) ετών, µε τη µορφή των
µέσων που αναφέρονται στην περ. ια). Στην περίπτωση απασχολούµενου, ο οποίος συνταξιοδοτείται, οι προαιρετικές συνταξιοδοτικές παροχές καταβάλλονται µε τη µορφή των µέσων που
αναφέρονται στην περ. ια), µε την επιφύλαξη πενταετούς περιόδου διακράτησης,
ιε) τα µέλη του προσωπικού δεν χρησιµοποιούν προσωπικές
στρατηγικές αντιστάθµισης κινδύνου ή ασφάλιση συνδεδεµένη
µε αποδοχές ή ευθύνη (ασφάλιση αστικής ευθύνης) µε τις οποίες
καταστρατηγούνται οι ενσωµατωµένοι στις ρυθµίσεις περί αποδοχών µηχανισµοί ευθυγράµµισης µε τον κίνδυνο,
ιστ) οι µεταβλητές αποδοχές δεν καταβάλλονται µέσω µηχανισµών ή µεθόδων που εµποδίζουν τη συµµόρφωση του ιδρύµατος µε τις διατάξεις του παρόντος ή του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ.
575/2013.
2. Κατά παρέκκλιση από την παρ. 1, οι απαιτήσεις που προβλέπονται στις περ. ια) και ιβ) και στο δεύτερο εδάφιο της περ.
ιδ) αυτής δεν ισχύουν για:
α) ίδρυµα που δεν είναι µεγάλο ίδρυµα όπως ορίζεται στο σηµείο 146) της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ)
575/2013 και η αξία των στοιχείων του ενεργητικού του οποίου
είναι κατά µέσον όρο και σε ατοµική βάση, σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο και τον ως άνω Κανονισµό, ίση ή µικρότερη από
πέντε δισεκατοµµύρια (5.000.000.000) ευρώ, κατά τη διάρκεια
της τετραετίας που προηγείται άµεσα του τρέχοντος οικονοµικού έτους,
β) µέλος του προσωπικού του οποίου οι ετήσιες µεταβλητές
αποδοχές δεν υπερβαίνουν τις πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ
και δεν αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το ένα τρίτο (1/3)
των συνολικών ετήσιων αποδοχών του µέλους του προσωπικού.
3. Κατά παρέκκλιση από την περ. α) της παρ. 2, η Τράπεζα της
Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να µειώσει ή να
αυξήσει το ανώτατο όριο που αναφέρεται στην εν λόγω διάταξη,
υπό την προϋπόθεση ότι:
α) το εν λόγω ίδρυµα δεν είναι µεγάλο ίδρυµα όπως ορίζεται
στο σηµείο 146) της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ)
575/2013 και, σε περίπτωση που το ανώτατο όριο αυξάνεται:
αα) το ίδρυµα πληροί τα κριτήρια που ορίζονται στα στοιχεία
γ), δ) και ε) του σηµείου 145) της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ) 575/2013, και
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ββ) το ανώτατο όριο δεν υπερβαίνει τα δεκαπέντε δισεκατοµµύρια (15.000.000.000) ευρώ,
β) ενδείκνυται να τροποποιηθεί το ανώτατο όριο, σύµφωνα µε
την παρούσα παράγραφο, λαµβανοµένων υπόψη της φύσης, του
εύρους και της πολυπλοκότητας των δραστηριοτήτων του ιδρύµατος, της εσωτερικής οργάνωσής του ή, κατά περίπτωση, των
χαρακτηριστικών του οµίλου στον οποίο ανήκει.
4. Κατά παρέκκλιση της περ. β) της παρ. 2, η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να αποφασίζει ότι
τα µέλη του προσωπικού στα οποία αποδίδονται ετήσιες µεταβλητές αποδοχές, χαµηλότερες του αναφερόµενου στην παραπάνω περίπτωση ανώτατου ορίου και ποσοστού, δεν υπόκεινται
στην εξαίρεση που ορίζεται στην εν λόγω περίπτωση λόγω των
ιδιαιτεροτήτων της εθνικής αγοράς, αναφορικά µε τις πρακτικές
αποδοχών ή λόγω της φύσης των αρµοδιοτήτων και της περιγραφής καθηκόντων των εν λόγω µελών του προσωπικού.»
Άρθρο 25
Εποπτική διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησης –
Τροποποίηση του άρθρου 89 του ν. 4261/2014
(παρ. 28 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)
Στην παρ. 4 του άρθρου 89 του ν. 4261/2014 (Α’ 107) προστίθεται τελευταίο εδάφιο, παρ. 4Α και 6 και το άρθρο 89 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 89
Εποπτική διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησης (άρθρο 97 της
Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
1. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, λαµβάνοντας υπόψη τα τεχνικά κριτήρια που παρατίθενται στο
άρθρο 90, εξετάζει τις ρυθµίσεις, τις στρατηγικές, τις διαδικασίες και τους µηχανισµούς που εφαρµόζουν τα ιδρύµατα για τη
συµµόρφωσή τους προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από
την εφαρµογή του παρόντος και του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ.
575/2013.
Προς το σκοπό αυτόν αξιολογεί:
α) κινδύνους τους οποίους τα ιδρύµατα έχουν αναλάβει ή ενδέχεται να αναλάβουν,
β) κινδύνους στους οποίους εκτίθεται το χρηµατοπιστωτικό
σύστηµα εξ αιτίας του ιδρύµατος, λαµβάνοντας υπόψη τον
προσδιορισµό και τη µέτρηση του συστηµι-κού κινδύνου δυνάµει
του άρθρου 23 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 1093/2010 ή των συστάσεων του ΕΣΣΚ όπου απαιτείται, και
γ) κινδύνους που εντοπίζονται κατά τις ασκήσεις προσοµοίωσης ακραίων καταστάσεων, λαµβάνοντας υπόψη τη φύση, το
εύρος και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων ενός ιδρύµατος.
2. Το πεδίο εφαρµογής της εξέτασης και αξιολόγησης της
προηγούµενης παραγράφου θα καλύπτει όλες τις απαιτήσεις
του παρόντος και του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013.
3. Βάσει της εποπτικής εξέτασης και αξιολόγησης που προβλέπεται στην παρ. 1, η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προσδιορίζει κατά πόσο οι ρυθµίσεις, οι στρατηγικές, οι διαδικασίες και οι µηχανισµοί που εφαρµόζουν τα ιδρύµατα, καθώς και τα ίδια κεφάλαιά τους και η ρευστότητά τους
εξασφαλίζουν τη συνετή διαχείριση και την κάλυψη των κινδύνων
τους.
4. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς καθορίζει µε απόφασή της τη συχνότητα και το εύρος της εξέτασης
και αξιολόγησης της παρ. 1 συνεκτιµώντας το µέγεθος, τη συστηµική σπουδαιότητα, τη φύση, το µέγεθος και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων του συγκεκριµένου ιδρύµατος, λαµβάνοντας υπόψη την αρχή της αναλογικότητας. Η εξέταση και
αξιολόγηση επικαιροποιείται τουλάχιστον σε ετήσια βάση για τα
ιδρύµατα που καλύπτονται από το πρόγραµµα εποπτικής εξέτασης της παρ. 2 του άρθρου 91. Κατά τη διενέργεια της εξέτασης
και της αξιολόγησης της παρ. 1, η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εφαρµόζει την αρχή της αναλογικότητας,
σύµφωνα µε τα κριτήρια που δηµοσιοποιούνται δυνάµει της περ.
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γ) της παρ. 1 του άρθρου 134.
4Α. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να προσαρµόσει τις µεθοδολογίες για την εφαρµογή της
εξέτασης και της αξιολόγησης που αναφέρονται στην παρ. 1,
προκειµένου να λαµβάνονται υπόψη ιδρύµατα µε παρόµοια χαρακτηριστικά κινδύνου, όπως παρόµοια επιχειρηµατικά µοντέλα
ή γεωγραφική θέση των ανοιγµάτων. Οι εν λόγω προσαρµοσµένες µεθοδολογίες µπορούν να περιλαµβάνουν δείκτες αναφοράς
κινδύνων καθώς και ποσοτικούς δείκτες, επιτρέπουν τη δέουσα
συνεκτίµηση των ειδικών κινδύνων στους οποίους µπορεί να εκτίθεται κάθε ίδρυµα και δεν θίγουν τον ειδικό για κάθε ίδρυµα χαρακτήρα των µέτρων που επιβάλλονται βάσει του άρθρου 96.
Εφόσον η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
χρησιµοποιεί προσαρµοσµένες µεθοδολογίες σύµφωνα µε την
παρούσα παράγραφο, ενηµερώνει την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ).
5. Σε περίπτωση που ίδρυµα ενέχει συστηµικό κίνδυνο σύµφωνα µε το άρθρο 23 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 1093/2010, η
Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενηµερώνει
αµελλητί την ΕΑΤ σχετικά µε τα αποτελέσµατα της εποπτικής
διαδικασίας εξέτασης και αξιολόγησης.
6. Όταν µια εξέταση, ιδίως η αξιολόγηση των ρυθµίσεων εταιρικής διακυβέρνησης, του επιχειρηµατικού µοντέλου ή των δραστηριοτήτων ενός ιδρύµατος, παρέχει στην Τράπεζα της
Ελλάδος ή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς βάσιµες υποψίες ότι,
σε σχέση µε το εν λόγω ίδρυµα, διαπράττεται ή έχει διαπραχθεί,
επιχειρείται ή έχει επιχειρηθεί να διαπραχθεί νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της
τροµοκρατίας ή υπάρχει αυξηµένος τέτοιος κίνδυνος, η Τράπεζα
της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενηµερώνει αµέσως
την ΕΑΤ και την Αρχή Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές Δραστηριότητες του άρθρου 47 του ν.
4557/2018 (Α’ 139). Σε περίπτωση δυνητικού αυξηµένου κινδύνου
νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες ή
χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας, η Τράπεζα της Ελλάδος ή
η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και η Αρχή Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές Δραστηριότητες συνεργάζονται και κοινοποιούν αµέσως την κοινή τους εκτίµηση στην
ΕΑΤ. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς λαµβάνει µέτρα καταλλήλως σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο.».
Άρθρο 26
Τεχνικά κριτήρια για την εποπτική εξέταση και αξιολόγηση –
Τροποποίηση του άρθρου 90 του ν. 4261/2014
(παρ. 29 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)
Η παρ. 5 του άρθρου 90 του ν. 4261/2014 (Α’ 107) αντικαθίσταται και το άρθρο 90 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 90
Τεχνικά κριτήρια για την εποπτική εξέταση
και αξιολόγηση
(άρθρο 98 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
1. Η εποπτική διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησης που
πραγµατοποιείται από την Τράπεζα της Ελλάδος ή την Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς, δυνάµει του άρθρου 89, επιπλέον του πιστωτικού, του λειτουργικού και του κινδύνου αγοράς καλύπτει τουλάχιστον τα ακόλουθα:
α) τα αποτελέσµατα των ασκήσεων προσοµοίωσης ακραίων
καταστάσεων σύµφωνα µε το άρθρο 177 του Κανονισµού (ΕΕ)
αριθµ. 575/2013 που πραγµατοποιούνται από τα ιδρύµατα που
εφαρµόζουν την προσέγγιση των εσωτερικών διαβαθµίσεων,
β) τον βαθµό έκθεσης των ιδρυµάτων, καθώς και τη διαχείριση
του κινδύνου συγκέντρωσης, περιλαµβανοµένης της συµµόρφωσής τους µε τις απαιτήσεις των άρθρων 387 έως 403 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013 και του άρθρου 73 του παρόντος,
γ) την αρτιότητα, την καταλληλότητα και τον τρόπο εφαρµογής των πολιτικών και διαδικασιών των ιδρυµάτων για τη διαχείριση του υπολειπόµενου κινδύνου που συνδέεται µε τη χρήση
αναγνωρισµένων τεχνικών µείωσης του πιστωτικού κινδύνου,

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΒ’ - 13 ΜΑΪΟΥ 2021

δ) τον βαθµό επάρκειας των ιδίων κεφαλαίων του ιδρύµατος
σε σχέση µε στοιχεία ενεργητικού που έχει τιτλοποιήσει, λαµβανοµένης υπόψη της οικονοµικής σηµασίας της συναλλαγής και
του βαθµού κατά τον οποίο έχει επιτευχθεί η µεταφορά του κινδύνου,
ε) την έκθεση σε κίνδυνο ρευστότητας που αναλαµβάνουν τα
ιδρύµατα και τη µέτρηση και διαχείριση αυτού, περιλαµβανοµένων των αναλύσεων εναλλακτικών σεναρίων, της διαχείρισης τεχνικών µείωσης του κινδύνου (ειδικά το επίπεδο, τη σύνθεση και
την ποιότητα των αποθεµάτων ρευστότητας) και αποτελεσµατικών σχεδίων έκτακτης ανάγκης,
στ) τις επιπτώσεις της διαφοροποίησης και τον τρόπο µε τον
οποίο οι επιπτώσεις αυτές ενσωµατώνονται στο σύστηµα µέτρησης κινδύνων,
ζ) τα αποτελέσµατα των ασκήσεων προσοµοίωσης ακραίων
καταστάσεων που πραγµατοποιούν τα ιδρύµατα που χρησιµοποιούν εσωτερικό υπόδειγµα για τον υπολογισµό των κεφαλαιακών απαιτήσεων για κίνδυνο αγοράς βάσει των άρθρων 362 έως
377 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013,
η) τη γεωγραφική θέση των ανοιγµάτων των ιδρυµάτων,
θ) το επιχειρηµατικό µοντέλο του ιδρύµατος,
ι) την αξιολόγηση του συστηµικού κινδύνου, σύµφωνα µε τα
κριτήρια του άρθρου 89.
2. Για τους σκοπούς της περ. ε) της παρ. 1, η Τράπεζα της
Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διεξάγει σε τακτά διαστήµατα συνολική εκτίµηση της γενικής διαχείρισης του κινδύνου ρευστότητας από τα ιδρύµατα και προάγει την ανάπτυξη
αξιόπιστων εσωτερικών µεθοδολογιών. Κατά τη διενέργεια
αυτών των αξιολογήσεων, η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς συνεκτιµά τον ρόλο που διαδραµατίζουν τα
ιδρύµατα στις χρηµατοπιστωτικές αγορές. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς λαµβάνει επίσης υπόψη τον
ενδεχόµενο αντίκτυπο των αποφάσεών της στη σταθερότητα του
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος όλων των άλλων κρατών µελών.
3. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
ελέγχει τον βαθµό κατά τον οποίο ένα ίδρυµα έχει παράσχει έµµεση υποστήριξη σε µια τιτλοποίηση. Αν διαπιστωθεί ότι το
ίδρυµα έχει παράσχει πάνω από µία φορά έµµεση υποστήριξη
σε τιτλοποίηση, η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς λαµβάνει κατάλληλα µέτρα για να αντιµετωπίζει την αυξηµένη προσδοκία ότι το ίδρυµα θα παράσχει και µελλοντικά
υποστήριξη στις τιτλοποιήσεις του και ως εκ τούτου δεν θα µπορέσει να επιτύχει ουσιαστική µεταφορά κινδύνου.
4. Για τους σκοπούς της εποπτικής αξιολόγησης που πρέπει
να γίνει βάσει της παρ. 3 του άρθρου 89, η Τράπεζα της Ελλάδος
ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εξετάζει εάν οι αναπροσαρµογές
της αξίας που έχουν πραγµατοποιηθεί για θέσεις ή χαρτοφυλάκια στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών, σύµφωνα µε το άρθρο 105
του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013, επιτρέπουν στο ίδρυµα να
πωλήσει ή να αντισταθµίσει τις θέσεις του σε σύντοµο χρονικό
διάστηµα χωρίς σηµαντικές ζηµίες υπό κανονικές συνθήκες αγοράς.
5. α) Η εποπτική εξέταση και αξιολόγηση που πραγµατοποιεί
η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς περιλαµβάνει τον κίνδυνο επιτοκίου τον οποίο αναλαµβάνουν τα ιδρύµατα και ο οποίος απορρέει από τις µη σχετιζόµενες µε το
χαρτοφυλάκιο συναλλαγών δραστηριότητές τους.
β) Οι εποπτικές εξουσίες ασκούνται τουλάχιστον στις ακόλουθες περιπτώσεις:
αα) εφόσον η µείωση της οικονοµικής αξίας του µετοχικού κεφαλαίου ιδρύµατος, όπως αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου
76, είναι µεγαλύτερη του δέκα πέντε τοις εκατό (15%) του κεφαλαίου της Κατηγορίας 1 του ιδρύµατος ως αποτέλεσµα αιφνίδιας
και µη αναµενόµενης µεταβολής των επιτοκίων, όπως ορίζεται
σε οποιοδήποτε εκ των έξι (6) εποπτικών σεναρίων ακραίων µεταβολών που εφαρµόζονται στα επιτόκια, τα οποία διαµορφώνονται από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) σύµφωνα µε
την παρ. 5α του άρθρου 98 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ,
ββ) εφόσον ένα ίδρυµα αντιµετωπίζει µεγάλη µείωση στα καθαρά του έσοδα από τόκους,όπως αναφέρεται στην παρ. 1 του
άρθρου 76, ως αποτέλεσµα αιφνίδιας και µη αναµενόµενης µε-
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ταβολής των επιτοκίων, όπως ορίζεται σε οποιοδήποτε εκ των
δύο (2) εποπτικών σεναρίων ακραίων µεταβολών που εφαρµόζονται στα επιτόκια, τα οποία διαµορφώνονται από την ΕΑΤ, σύµφωνα µε την παρ. 5α του άρθρου 98 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ (L
176).
γ) Κατά παρέκκλιση της περ. β), η Τράπεζα της Ελλάδος ή η
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν υποχρεούται να ασκεί εποπτικές
εξουσίες όταν κρίνει, βάσει της εποπτικής εξέτασης και αξιολόγησης που αναφέρεται στην παρούσα παράγραφο, ότι η διαχείριση στην οποία προβαίνει το ίδρυµα έναντι του κινδύνου
επιτοκίου που απορρέει από τις µη σχετιζόµενες µε το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών δραστηριότητές του είναι επαρκής και ότι το
ίδρυµα δεν είναι υπερβολικά εκτεθειµένο στον κίνδυνο επιτοκίου
που απορρέει από τις µη σχετιζόµενες µε το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών δραστηριότητές του.
δ) Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, µε τον όρο
«εποπτικές εξουσίες» νοούνται οι εξουσίες που αναφέρονται
στην παρ. 1 του άρθρου 96 ή η εξουσία καθορισµού παραδοχών
για την ανάπτυξη υποδειγµάτων και παραµέτρων, πλην εκείνων
που προσδιορίζονται από την ΕΑΤ σύµφωνα µε το στοιχείο β) της
παρ. 5α του άρθρου 98 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ, που πρέπει να
αποτυπώνονται από τα ιδρύµατα στον υπολογισµό τους όσον
αφορά την οικονοµική αξία του µετοχικού κεφαλαίου σύµφωνα
µε την παρ. 1 του άρθρου 76.
6. Η εποπτική αξιολόγηση που διενεργείται από την Τράπεζα
της Ελλάδος ή την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς περιλαµβάνει την
έκθεση των ιδρυµάτων στον κίνδυνο υπερβολικής µόχλευσης
όπως αυτός προσεγγίζεται από δείκτες υπερβολικής µόχλευσης,
περιλαµβανοµένου του δείκτη µόχλευσης σύµφωνα µε το άρθρο
429 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013. Για τον προσδιορισµό
του αποδεκτού επιπέδου του δείκτη µόχλευσης των ιδρυµάτων
και των στρατηγικών, διαδικασιών και µηχανισµών που εφαρµόζουν τα ιδρύµατα για τη διαχείριση του κινδύνου υπερβολικής
µόχλευσης, η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς λαµβάνει υπόψη το επιχειρηµατικό µοντέλο αυτών.
7. Η εποπτική αξιολόγηση που πραγµατοποιεί η Τράπεζα της
Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς περιλαµβάνει τις ρυθµίσεις εταιρικής διακυβέρνησης των ιδρυµάτων, την εταιρική τους
φιλοσοφία και αξίες, καθώς και την ικανότητα των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου να εκτελούν τα καθήκοντά τους. Κατά την
εποπτική αξιολόγηση, η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει τουλάχιστον πρόσβαση στα θέµατα προς συζήτηση και στα συνοδευτικά έγγραφα των συνεδριάσεων του
Διοικητικού Συµβουλίου και των επιτροπών αυτού, καθώς και στα
αποτελέσµατα της εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης της
επίδοσης του Διοικητικού Συµβουλίου.»
Άρθρο 27
Εποπτικές εξουσίες – Τροποποίηση του άρθρου 96 του ν.
4261/2014
(παρ. 32 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)
Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 96 του ν. 4261/2014 (Α’107) αντικαθίστανται, η παρ. 3 καταργείται και το άρθρο 96 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 96
Εποπτικές εξουσίες
(άρθρο 104 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
1. Για τους σκοπούς του άρθρου 89, των παρ. 4 και 5 του άρθρου 90, της παρ. 4 του άρθρου 93 και του άρθρου 94 του παρόντος και του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013 (L176/1), η
Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µπορεί να
απαιτεί από τα ιδρύµατα τουλάχιστον τα ακόλουθα:
α) την τήρηση πρόσθετων ιδίων κεφαλαίων καθ’ υπέρβαση των
ελαχίστων όπως ορίζονται στον Κανονισµό (ΕΕ) αριθµ. 575/2013,
σύµφωνα µε τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 96Α του
παρόντος,
β) τη βελτίωση των ρυθµίσεων, διαδικασιών, µηχανισµών και
στρατηγικών που εφαρµόζονται µε βάση τα άρθρα 65 και 66,
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γ) την υποβολή σχεδίου για την αποκατάσταση της συµµόρφωσης µε τις εποπτικές απαιτήσεις εκ του παρόντος και του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013 και τον ορισµό προθεσµίας για
την εφαρµογή του, συµπεριλαµβανοµένων και βελτιώσεων του
σχεδίου αυτού όσον αφορά το πεδίο εφαρµογής και την προθεσµία,
δ) την εφαρµογή ειδικής, από απόψεως κεφαλαιακής επάρκειας, πολιτικής προβλέψεων ή µεταχείρισης των στοιχείων του
ενεργητικού,
ε) τον περιορισµό ή την τήρηση ορίων ως προς το είδος και
την έκταση των δραστηριοτήτων τους, ή το δίκτυό τους ή την εκποίηση στοιχείων του ενεργητικού τους ή την παύση δραστηριοτήτων που ενέχουν αυξηµένο κίνδυνο για την ευρωστία ενός
ιδρύµατος,
στ) τη µείωση του κινδύνου που ενέχουν οι δραστηριότητες,
τα προϊόντα και τα συστήµατα των ιδρυµάτων, συµπεριλαµβανοµένων των δραστηριοτήτων που ανατίθενται σε τρίτους,
ζ) τον περιορισµό των µεταβλητών αποδοχών ως ποσοστού
του συνόλου των καθαρών εσόδων σε περιπτώσεις όπου το ύψος
των ως άνω αποδοχών δεν συµβάλλει στη διατήρηση υγιούς κεφαλαιακής βάσης,
η) την ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων µέσω αποθεµατοποίησης
κερδών,
θ) τον περιορισµό ή την απαγόρευση της διανοµής κερδών
από ένα ίδρυµα στους µετόχους ή καταβολής τόκων στους κατόχους πρόσθετων µέσων της Κατηγορίας 1, εφόσον η απαγόρευση δεν συνιστά αθέτηση υποχρέωσης του ιδρύµατος,
ι) την υποβολή πρόσθετων ή συχνότερων αναφορών, περιλαµβανοµένων εκείνων που αφορούν τα ίδια κεφάλαια, τη ρευστότητα και τη µόχλευση,
ια) την πρόβλεψη ειδικών απαιτήσεων ρευστότητας, περιλαµβανοµένων των περιορισµών στις αναντιστοιχίες ληκτότητας µεταξύ ενεργητικού και παθητικού,
ιβ) την υποβολή πρόσθετων πληροφοριών,
ιγ) τη λήψη προηγούµενης έγκρισης από την Τράπεζα της Ελλάδος για τη διενέργεια συναλλαγών που κατά την κρίση της
είναι δυνατόν να αποβούν σε βάρος της φερεγγυότητας του πιστωτικού ιδρύµατος. Η δυνατότητα αυτή ασκείται για περιορισµένο χρονικό διάστηµα που δεν µπορεί να υπερβαίνει τους
τρεις (3) µήνες,
ιδ) την αύξηση κεφαλαίου πιστωτικού ιδρύµατος σύµφωνα µε
το άρθρο 136.
2. α) Για τους σκοπούς της περ. ι) της παρ. 1, η Τράπεζα της
Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µπορεί να απαιτήσει πρόσθετες ή συχνότερες υποβολές από τα ιδρύµατα µόνο όταν η
σχετική απαίτηση είναι κατάλληλη και αναλογική ως προς τον
σκοπό για τον οποίο απαιτούνται οι πληροφορίες και οι ζητούµενες πληροφορίες δεν είναι επικαλυπτόµενες.
β) Για τους σκοπούς των άρθρων 89 έως 94, κάθε πρόσθετη
πληροφορία που µπορεί να απαιτείται από τα ιδρύµατα θεωρείται ως επικαλυπτόµενη εφόσον οι ίδιες ή οι κατ' ουσία ίδιες πληροφορίες έχουν ήδη υποβληθεί µε άλλο τρόπο στην Τράπεζα της
Ελλάδος ή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή µπορούν να παραχθούν από την Τράπεζα της Ελλάδος ή την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
γ) Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν
απαιτεί την υποβολή πρόσθετων πληροφοριών από ίδρυµα, εφόσον τις έχει ήδη λάβει υπό διαφορετική µορφή ή επίπεδο ανάλυσης που δεν εµποδίζει την Τράπεζα της Ελλάδος ή την Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς να παράγει πληροφορίες ίδιας ποιότητας και
αξιοπιστίας µε εκείνες που θα παράγονταν βάσει των πρόσθετων
πληροφοριών που θα αναφέρονταν διαφορετικά.
3. Καταργείται.
Άρθρο 28
Πρόσθετη απαίτηση ιδίων κεφαλαίων / Κατεύθυνση ως προς
τα πρόσθετα ίδια κεφάλαια / Συνεργασία µε τις αρχές εξυγίανσης – Προσθήκη άρθρων µετά το άρθρο 96 του ν.
4261/2014
(παρ. 33 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Μετά το άρθρο 96 του ν. 4261/2014 (Α’107)προστίθενται
άρθρα 96Α, 96Β και 96Γ ως εξής:
«Άρθρο 96Α
Πρόσθετη απαίτηση ιδίων κεφαλαίων
(άρθρο 104α της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
1. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επιβάλλει την πρόσθετη απαίτηση ιδίων κεφαλαίων που αναφέρεται
στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 96 εάν, βάσει της εξέτασης
που διενεργείται σύµφωνα µε τα άρθρα 89 και 93, διαπιστώνει
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις για ένα µεµονωµένο ίδρυµα:
α) το ίδρυµα είναι εκτεθειµένο σε κινδύνους ή στοιχεία κινδύνων που δεν καλύπτονται ή δεν καλύπτονται επαρκώς, όπως ορίζει η παρ. 2, από τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων που ορίζονται
στα άρθρα 92 έως 403 και 429 έως 429ζ του Κανονισµού (ΕΕ)
αριθµ. 575/2013 και στο κεφάλαιο 2 του Κανονισµού (ΕΕ)
2017/2402 (L 347/35 ),
β) το ίδρυµα δεν πληροί τις απαιτήσεις που ορίζονται στα
άρθρα 65 και 66 του παρόντος ή στο άρθρο 393 του Κανονισµού
(ΕΕ) αριθµ. 575/2013 και πιθανώς άλλα εποπτικά µέτρα δεν θα
επαρκούσαν, ώστε να µπορούν να καλυφθούν οι απαιτήσεις
αυτές εντός κατάλληλου χρονοδιαγράµµατος,
γ) οι προσαρµογές που αναφέρονται στην παρ. 4 του άρθρου
90 θεωρούνται ανεπαρκείς, ώστε να επιτρέψουν στο ίδρυµα να
πωλήσει ή να αντισταθµίσει τις θέσεις του σε σύντοµο χρονικό
διάστηµα χωρίς σηµαντικές ζηµίες υπό κανονικές συνθήκες αγοράς,
δ) η αξιολόγηση που διενεργήθηκε σύµφωνα µε την παρ. 4 του
άρθρου 93 αποκαλύπτει ότι η µη συµµόρφωση προς τις απαιτήσεις για την εφαρµογή της επιτρεπόµενης προσέγγισης ενδέχεται να οδηγήσει σε ανεπαρκείς απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων,
ε) το ίδρυµα αδυνατεί επανειληµµένως να σχηµατίσει ή να διατηρήσει επαρκές επίπεδο πρόσθετων ιδίων κεφαλαίων για την
κάλυψη της κατεύθυνσης που του ανακοινώνεται σύµφωνα µε
την παρ. 3 του άρθρου 96Β,
στ) άλλες ειδικές ανά ίδρυµα καταστάσεις, οι οποίες θεωρεί η
Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ότι προκαλούν σηµαντικούς εποπτικούς προβληµατισµούς.
Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επιβάλλει την πρόσθετη απαίτηση ιδίων κεφαλαίων που αναφέρεται
στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 96 µόνο για την κάλυψη των
κινδύνων που αντιµετωπίζουν µεµονωµένα ιδρύµατα λόγω των
δραστηριοτήτων τους, περιλαµβανοµένων όσων αντικατοπτρίζουν τις επιπτώσεις ορισµένων οικονοµικών εξελίξεων και εξελίξεων της αγοράς στο προφίλ κινδύνου του µεµονωµένου
ιδρύµατος.
2. α) Για τους σκοπούς της περ. α) της παρ. 1, οι κίνδυνοι ή τα
στοιχεία κινδύνου θεωρούνται ότι δεν καλύπτονται ή δεν καλύπτονται επαρκώς από τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων που ορίζονται στα άρθρα 92 έως 403 και 429 έως 429ζ του Κανονισµού
(ΕΕ) αριθµ. 575/2013 και στο κεφάλαιο 2 του Κανονισµού (ΕΕ)
2017/2402 µόνο όταν τα ποσά, τα είδη και η κατανοµή των κεφαλαίων που κρίνονται επαρκή από την Τράπεζα της Ελλάδος ή την
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, λαµβανοµένης υπόψη της εποπτικής
εξέτασης της αξιολόγησης που διενεργείται από τα ιδρύµατα
σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο του άρθρου 65, είναι υψηλότερα
από τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων που ορίζονται στα άρθρα 92
έως 403 και 429 έως 429ζ του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013
και στο κεφάλαιο 2 του Κανονισµού (ΕΕ) 2017/2402.
β) Για τους σκοπούς της περ. α), η Τράπεζα της Ελλάδος ή η
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αξιολογεί, λαµβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά κινδύνου κάθε µεµονωµένου ιδρύµατος, τους κινδύνους στους οποίους εκτίθεται το ίδρυµα, µεταξύ άλλων:
αα) τους ειδικούς ανά ίδρυµα κινδύνους ή τα στοιχεία των κινδύνων αυτών που εξαιρούνται ρητά ή δεν καλύπτονται ρητά από
τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων που ορίζονται στα άρθρα 92 έως
403 και 429 έως 429ζ του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013 και
στο κεφάλαιο 2 του Κανονισµού (ΕΕ) 2017/2402,
ββ) τους ειδικούς ανά ίδρυµα κινδύνους ή τα στοιχεία των κιν-
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δύνων αυτών που ενδέχεται να υποεκτιµώνται παρά τη συµµόρφωση προς τις ισχύουσες απαιτήσεις που ορίζονται στα άρθρα
92 έως 403 και 429 έως 429ζ του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ.
575/2013 και στο κεφάλαιο 2 του Κανονισµού (ΕΕ) 2017/2402.
γ) Στον βαθµό που οι κίνδυνοι ή τα στοιχεία κινδύνων υπόκεινται σε µεταβατικές ρυθµίσεις ή διατάξεις αποδοχής του προϋφιστάµενου καθεστώτος του παρόντος νόµου ή του Κανονισµού
(ΕΕ) αριθµ. 575/2013, δεν θεωρούνται κίνδυνοι ή στοιχεία τέτοιων κινδύνων που ενδέχεται να υποεκτιµώνται παρά τη συµµόρφωση προς τις ισχύουσες απαιτήσεις που ορίζονται στα
άρθρα 92 έως 403 και 429 έως 429ζ του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ.
575/2013 και στο κεφάλαιο 2 του Κανονισµού (ΕΕ) 2017/2402.
δ) Για τους σκοπούς της περ. α), τα κεφάλαια που θεωρούνται
επαρκή, καλύπτουν όλους τους κινδύνους ή τα στοιχεία κινδύνων
που προσδιορίζονται ως σηµαντικοί σύµφωνα µε την αξιολόγηση
που ορίζεται στην περ. β), οι οποίοι δεν καλύπτονται ή δεν καλύπτονται επαρκώς από τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων που ορίζονται στα άρθρα 92 έως 403 και 429 έως 429ζ του Κανονισµού
(ΕΕ) αριθµ. 575/2013 και στο κεφάλαιο 2 του Κανονισµού (ΕΕ)
2017/2402.
ε) Κίνδυνος επιτοκίου που προκύπτει από θέσεις εκτός χαρτοφυλακίου συναλλαγών µπορεί να θεωρηθεί σηµαντικός τουλάχιστον στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρ. 5 του άρθρου
90, εκτός εάν η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, κατά την εκτέλεση της εξέτασης και της αξιολόγησης, καταλήξει στο συµπέρασµα ότι η διαχείριση από το ίδρυµα του
κινδύνου επιτοκίου που προκύπτει από δραστηριότητες εκτός
χαρτοφυλακίου συναλλαγών είναι επαρκής και ότι το ίδρυµα δεν
είναι υπερβολικά εκτεθειµένο στον κίνδυνο επιτοκίου που προκύπτει από δραστηριότητες εκτός χαρτοφυλακίου συναλλαγών.
3. α) Όταν απαιτούνται πρόσθετα ίδια κεφάλαια για την αντιµετώπιση κινδύνων εκτός του κινδύνου υπερβολικής µόχλευσης
που δεν καλύπτονται επαρκώς από το στοιχείο δ) της παρ. 1 του
άρθρου 92 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013, η Τράπεζα της
Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προσδιορίζει το επίπεδο
των πρόσθετων ιδίων κεφαλαίων που απαιτούνται βάσει της περ.
α) της παρ. 1 του παρόντος άρθρου ως τη διαφορά µεταξύ του
κεφαλαίου που κρίνεται ότι επαρκεί σύµφωνα µε την παρ. 2 του
παρόντος άρθρου και των σχετικών απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων
που προβλέπονται στα άρθρα 92 έως 403 του Κανονισµού (ΕΕ)
αριθµ. 575/2013 και στο κεφάλαιο 2 του Κανονισµού (ΕΕ)
2017/2402.
β) Όταν απαιτούνται πρόσθετα ίδια κεφάλαια για την αντιµετώπιση του κινδύνου υπερβολικής µόχλευσης που δεν καλύπτεται επαρκώς από το στοιχείο δ) της παρ. 1 του άρθρου 92 του
Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013, η Τράπεζα της Ελλάδος ή η
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προσδιορίζει το επίπεδο των πρόσθετων ιδίων κεφαλαίων που απαιτούνται βάσει της περ. α) της παρ.
1 του παρόντος άρθρου ως τη διαφορά µεταξύ του κεφαλαίου
που κρίνεται ότι επαρκεί σύµφωνα µε την παρ. 2 του παρόντος
άρθρου και των σχετικών απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων που προβλέπονται στα άρθρα 92 έως 386 και 429 έως 429ζ του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013.
4. α) Το ίδρυµα συµµορφώνεται προς την πρόσθετη απαίτηση
ιδίων κεφαλαίων την οποία επιβάλλει η Τράπεζα της Ελλάδος ή
η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς βάσει της περ. α) της παρ.1 του άρθρου 96 µε ίδια κεφάλαια που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
αα) τουλάχιστον τα τρία τέταρτα της πρόσθετης απαίτησης
ιδίων κεφαλαίων καλύπτονται µε κεφάλαια της Κατηγορίας 1,
ββ) τουλάχιστον τα τρία τέταρτα του κεφαλαίου της Κατηγορίας 1 που αναφέρεται στην υποπερ. αα) αποτελούνται από κεφάλαιο κοινών µετοχών της Κατηγορίας 1.
β) Κατά παρέκκλιση της περ. α), η Τράπεζα της Ελλάδος ή Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µπορεί να απαιτήσει από το ίδρυµα να
πληροί την πρόσθετη απαίτηση ιδίων κεφαλαίων µε υψηλότερο
ποσοστό κεφαλαίου της Κατηγορίας 1 ή κεφαλαίου κοινών µετοχών της Κατηγορίας 1, όπου χρειάζεται και λαµβανοµένων
υπόψη των ειδικών συνθηκών του ιδρύµατος.
γ) Ίδια κεφάλαια που χρησιµοποιούνται για την κάλυψη της
πρόσθετης απαίτησης ιδίων κεφαλαίων που αναφέρεται στην
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περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 96 και επιβάλλεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ή την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την αντιµετώπιση κινδύνων εκτός του κινδύνου υπερβολικής µόχλευσης
δεν χρησιµοποιούνται για την κάλυψη οποιουδήποτε εκ των ακολούθων:
αα) των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων που προβλέπονται στα
στοιχεία α), β) και γ) της παρ. 1 του άρθρου 92 του Κανονισµού
(ΕΕ) αριθµ. 575/2013,
ββ) της συνολικής απαίτησης αποθεµάτων ασφαλείας,
γγ) της κατεύθυνσης ως προς τα πρόσθετα ίδια κεφάλαια που
αναφέρεται στην παρ. 3 του άρθρου 96Β, όταν η κατεύθυνση
αυτή αφορά κινδύνους εκτός του κινδύνου υπερβολικής µόχλευσης.
δ) Ίδια κεφάλαια που χρησιµοποιούνται για την κάλυψη της
πρόσθετης απαίτησης ιδίων κεφαλαίων που αναφέρεται στην
περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 96 και επιβάλλεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ή την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την αντιµετώπιση του κινδύνου υπερβολικής µόχλευσης που δεν
καλύπτεται επαρκώς από το στοιχείο δ) της παρ. 1 του άρθρου
92 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013 δεν χρησιµοποιούνται
για την κάλυψη οποιουδήποτε εκ των ακολούθων:
αα) της απαίτησης ιδίων κεφαλαίων που προβλέπεται στο στοιχείο δ) της παρ. 1 του άρθρου 92 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ.
575/2013,
ββ) της απαίτησης αποθέµατος ασφαλείας για τον δείκτη µόχλευσης που προβλέπεται στην παρ. 1α του άρθρου 92 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013,
γγ) της κατεύθυνσης ως προς τα πρόσθετα ίδια κεφάλαια που
αναφέρεται στην παρ. 3 του άρθρου 96Β, όταν η κατεύθυνση
αυτή αφορά κινδύνους υπερβολικής µόχλευσης.
5. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αιτιολογεί, δεόντως, γραπτώς προς κάθε ίδρυµα την απόφαση της
επιβολής πρόσθετης απαίτησης ιδίων κεφαλαίων βάσει της περ.
α) της παρ. 1 του άρθρου 96, τουλάχιστον παρέχοντας σαφή εικόνα για την πλήρη εκτίµηση των στοιχείων που αναφέρονται
στις παρ. 1 έως 4. Η εν λόγω αιτιολόγηση περιλαµβάνει, στην περίπτωση που προβλέπεται στην περ. ε) της παρ. 1, ειδική έκθεση
των λόγων για τους οποίους η επιβολή κατεύθυνσης ως προς τα
πρόσθετα ίδια κεφάλαια δεν θεωρείται πλέον επαρκής.
Άρθρο 96Β
Κατεύθυνση ως προς τα πρόσθετα ίδια κεφάλαια
(άρθρο 104β της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
1. Σύµφωνα µε τις στρατηγικές και τις διαδικασίες που αναφέρονται στο άρθρο 65, τα ιδρύµατα καθορίζουν το εσωτερικό
τους κεφάλαιο σε κατάλληλο επίπεδο ιδίων κεφαλαίων που επαρκεί, ώστε να καλύπτονται όλοι οι κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται ένα ίδρυµα και να διασφαλίζεται ότι τα ίδια κεφάλαια του
ιδρύµατος µπορούν να απορροφήσουν δυνητικές ζηµιές που
απορρέουν από σενάρια προσοµοίωσης ακραίων καταστάσεων,
περιλαµβανοµένων όσων προσδιορίζονται σύµφωνα µε τις εποπτικές ασκήσεις προσοµοίωσης ακραίων καταστάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 92.
2. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επανεξετάζει τακτικά το επίπεδο του εσωτερικού κεφαλαίου που καθορίζεται από κάθε ίδρυµα, σύµφωνα µε την παρ. 1 στο πλαίσιο
των εξετάσεων και των αξιολογήσεων που διενεργούνται σύµφωνα µε τα άρθρα 89 και 93, περιλαµβανοµένων των αποτελεσµάτων των προσοµοιώσεων ακραίων καταστάσεων που
αναφέρονται στο άρθρο 92. Σύµφωνα µε την εν λόγω επανεξέταση, η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς καθορίζει για κάθε ίδρυµα το συνολικό επίπεδο των ιδίων
κεφαλαίων που κρίνει κατάλληλο.
3. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανακοινώνει στα ιδρύµατα την κατεύθυνσή της ως προς τα πρόσθετα ίδια κεφάλαια. Τα πρόσθετα ίδια κεφάλαια τα οποία
αφορά η κατεύθυνση είναι τα ίδια κεφάλαια που υπερβαίνουν το
σχετικό ποσό των ιδίων κεφαλαίων που απαιτείται σύµφωνα µε
τα άρθρα 92 έως 403 και 429 έως 429ζ του Κανονισµού (ΕΕ)
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αριθµ. 575/2013, το κεφάλαιο 2 του Κανονισµού (ΕΕ) 2017/2402,
την περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 96 και το σηµείο 6) της παρ.
1 του άρθρου 121 του παρόντος ή σύµφωνα µε την παρ. 1α του
άρθρου 92 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013, κατά περίπτωση, τα οποία είναι αναγκαία για την επίτευξη του συνολικού
επιπέδου των ιδίων κεφαλαίων που θεωρείται κατάλληλο από την
Τράπεζα της Ελλάδος ή την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύµφωνα
µε την παρ. 2 του παρόντος.
4. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς παρέχει κατεύθυνση ως προς τα πρόσθετα ίδια κεφάλαια σύµφωνα
µε την παρ. 3 ειδικά για κάθε ίδρυµα. Η κατεύθυνση µπορεί να
καλύπτει κινδύνους οι οποίοι αντιµετωπίζονται από την πρόσθετη
απαίτηση ιδίων κεφαλαίων που επιβάλλεται σύµφωνα µε την περ.
α) της παρ. 1 του άρθρου 96 µόνο στον βαθµό που καλύπτει πτυχές των κινδύνων αυτών οι οποίες δεν καλύπτονται ήδη βάσει
της εν λόγω απαίτησης.
5. α) Ίδια κεφάλαια που χρησιµοποιούνται για την κάλυψη της
κατεύθυνσης ως προς τα πρόσθετα ίδια κεφάλαια που ανακοινώνεται σύµφωνα µε την παρ. 3 για την αντιµετώπιση κινδύνων
εκτός του κινδύνου υπερβολικής µόχλευσης δεν χρησιµοποιούνται για την κάλυψη οποιουδήποτε εκ των ακολούθων:
αα) των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων που προβλέπονται στα
στοιχεία α), β) και γ) της παρ. 1 του άρθρου 92 του Κανονισµού
(ΕΕ) αριθµ. 575/2013,
ββ) της απαίτησης που αναφέρεται στο άρθρο 96Α και επιβάλλεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ή την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την αντιµετώπιση κινδύνων εκτός του κινδύνου
υπερβολικής µόχλευσης και της συνολικής απαίτησης αποθεµάτων ασφαλείας.
β) Ίδια κεφάλαια που χρησιµοποιούνται για την κάλυψη της
κατεύθυνσης ως προς τα πρόσθετα ίδια κεφάλαια που ανακοινώνεται βάσει της παρ. 3 για την αντιµετώπιση του κινδύνου
υπερβολικής µόχλευσης δεν χρησιµοποιούνται µε σκοπό την κάλυψη της απαίτησης ιδίων κεφαλαίων που ορίζεται στο στοιχείο
δ) της παρ. 1 του άρθρου 92 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ.
575/2013, της απαίτησης του άρθρου 96Α του παρόντος νόµου
που επιβάλλεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ή την Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς για την αντιµετώπιση του κινδύνου υπερβολικής
µόχλευσης και της απαίτησης αποθέµατος ασφαλείας για τον
δείκτη µόχλευσης που αναφέρεται στην παρ. 1α του άρθρου 92
του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013.
6. Η µη κάλυψη της κατεύθυνσης που αναφέρεται στην παρ.
3, όταν ένα ίδρυµα πληροί τις σχετικές απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων των άρθρων 92 έως 403 και 429 έως 429ζ του Κανονισµού
(ΕΕ) αριθµ. 575/2013 και του κεφαλαίου 2 του Κανονισµού (ΕΕ)
2017/2402, τη σχετική πρόσθετη απαίτηση ιδίων κεφαλαίων που
αναφέρεται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 96 του παρόντος
νόµου και, κατά περίπτωση, τη συνολική απαίτηση αποθεµάτων
ασφαλείας ή την απαίτηση αποθέµατος ασφαλείας για τον δείκτη
µόχλευσης που αναφέρεται στην παρ. 1α του άρθρου 92 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013 δεν συνεπάγεται την εφαρµογή
των περιορισµών του άρθρου 131 ή 131Β του παρόντος.
Άρθρο 96Γ Συνεργασία µε τις αρχές εξυγίανσης
(άρθρο 104γ της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς υπό την
ιδιότητά της ως αρµόδια αρχή γνωστοποιεί στην οικεία αρχή εξυγίανσης την πρόσθετη απαίτηση ιδίων κεφαλαίων που επιβάλλεται σε ιδρύµατα βάσει της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 96 και
κάθε κατεύθυνση ως προς τα πρόσθετα ίδια κεφάλαια που ανακοινώνεται σε ιδρύµατα σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου
96Β.»
Άρθρο 29
Ρυθµίσεις, διαδικασίες και µηχανισµοί των ιδρυµάτων – Τροποποίηση του άρθρου 102 του ν. 4261/2014
(παρ. 36 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)
Οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 102 του ν. 4261/2014 (Α’107) αντι-

καθίστανται, προστίθενται παρ. 4 και 5 και το άρθρο 102 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 102
Ρυθµίσεις, διαδικασίες και µηχανισµοί των ιδρυµάτων
(άρθρο 109 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
1. Τα ιδρύµατα συµµορφώνονται µε τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 66 έως 88 σε ατοµική βάση, εκτός αν η
Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κάνει χρήση
της εξαίρεσης του άρθρου 7 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ.
575/2013.
2. Οι µητρικές επιχειρήσεις και οι θυγατρικές που υπάγονται
στις διατάξεις του παρόντος τηρούν τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 66 έως 88 σε ενοποιηµένη ή υποενοποιηµένη βάση, διασφαλίζουν ότι οι ρυθµίσεις, οι διαδικασίες και οι
µηχανισµοί που απαιτούνται από τα άρθρα 66 έως 88 είναι συνεπείς και ορθά ενσωµατωµένες και ότι οποιαδήποτε δεδοµένα και
στοιχεία που σχετίζονται µε τον σκοπό της εποπτείας µπορούν
να παρασχεθούν. Ιδίως, θεσπίζουν στις θυγατρικές τους που δεν
υπόκεινται στον παρόντα νόµο, συµπεριλαµβανοµένων όσων
εδρεύουν σε υπεράκτια (offshore) οικονοµικά κέντρα, τις οικείες
ρυθµίσεις, διαδικασίες και µηχανισµούς που είναι συνεπείς και
κατάλληλα ενσωµατωµένοι. Οι εν λόγω θυγατρικές είναι σε θέση
να παρέχουν όλα τα δεδοµένα και τις πληροφορίες που αφορούν
στην εποπτεία. Οι θυγατρικές επιχειρήσεις που δεν υπόκεινται
οι ίδιες στον παρόντα συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις που
αφορούν ειδικά στον τοµέα στον οποίο ανήκουν σε ατοµική
βάση.
3. Οι απορρέουσες από τα άρθρα 66 έως 88 υποχρεώσεις που
αφορούν θυγατρικές επιχειρήσεις που δεν υπόκεινται οι ίδιες
στον παρόντα δεν ισχύουν, αν το µητρικό ίδρυµα εγκατεστηµένο
στην ΕΕ αποδεικνύει στην Τράπεζα της Ελλάδος ή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ότι η εφαρµογή των ανωτέρω άρθρων αντίκειται στη νοµοθεσία της τρίτης χώρας στην οποία η θυγατρική
είναι εγκατεστηµένη.
4. Οι απαιτήσεις περί αποδοχών που καθορίζονται στα άρθρα
84, 86 και 87 δεν εφαρµόζονται σε ενοποιηµένη βάση στις ακόλουθες οντότητες:
α) θυγατρικές επιχειρήσεις εγκατεστηµένες στην ΕΕ, που υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις περί αποδοχών σύµφωνα µε την ευρωπαϊκή νοµοθεσία,
β) θυγατρικές επιχειρήσεις εγκατεστηµένες σε τρίτη χώρα,
εφόσον θα υπόκειντο σε ειδικές απαιτήσεις περί αποδοχών σύµφωνα µε την ευρωπαϊκή νοµοθεσία, εάν ήταν εγκατεστηµένες
στην ΕΕ.
5. Κατά παρέκκλιση της παρ. 4 και για την αποφυγή της καταστρατήγησης των κανόνων που ορίζονται στα άρθρα 84, 86 και
87, οι απαιτήσεις που προβλέπονται στα άρθρα 84, 86 και 87
εφαρµόζονται στα µέλη του προσωπικού των θυγατρικών που
δεν υπόκεινται στον παρόντα νόµο και στην Οδηγία 2013/36/ΕΕ
σε ατοµική βάση, εφόσον:
α) η θυγατρική είναι είτε εταιρεία διαχείρισης είτε οντότητα
που παρέχει τις επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες που
απαριθµούνται στα στοιχεία 2), 3), 4) 6) και 7) του τµήµατος Α’
του Παραρτήµατος I του νόµου 4514/2018 (Α’14) και
β) τα εν λόγω µέλη του προσωπικού έχουν λάβει εντολή να
εκτελούν επαγγελµατικές δραστηριότητες που έχουν άµεσο ουσιώδη αντίκτυπο στο προφίλ του κινδύνου ή τις δραστηριότητες
των ιδρυµάτων εντός του οµίλου.»
Άρθρο 30
Δικαιοδοσία της αρχής ενοποιηµένης εποπτείας –
Αντικατάσταση του άρθρου 104 του ν. 4261/2014
(παρ. 37 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)
Το άρθρο 104 του ν. 4261/2014 (A’ 107) αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 104
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Δικαιοδοσία της αρχής ενοποιηµένης εποπτείας
(άρθρο 111 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
1. α) Όταν η µητρική επιχείρηση είναι µητρικό πιστωτικό
ίδρυµα εγκατεστηµένο στην Ελλάδα ή µητρικό πιστωτικό ίδρυµα
εγκατεστηµένο στην ΕΕ, η εποπτεία σε ενοποιηµένη βάση ασκείται από την Τράπεζα της Ελλάδος που εποπτεύει το εν λόγω µητρικό πιστωτικό ίδρυµα εγκατεστηµένο στην Ελλάδα ή το εν
λόγω µητρικό πιστωτικό ίδρυµα εγκατεστηµένο στην ΕΕ σε ατοµική βάση.
β) Όταν η µητρική επιχείρηση είναι µητρική επιχείρηση επενδύσεων εγκατεστηµένη στην Ελλάδα ή µητρική επιχείρηση επενδύσεων εγκατεστηµένη στην ΕΕ και καµία από τις θυγατρικές
της δεν είναι πιστωτικό ίδρυµα, η εποπτεία σε ενοποιηµένη βάση
ασκείται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς που εποπτεύει την
εν λόγω µητρική επιχείρηση επενδύσεων εγκατεστηµένη στην
Ελλάδα ή την εν λόγω µητρική επιχείρηση επενδύσεων εγκατεστηµένη στην ΕΕ σε ατοµική βάση.
γ) Όταν η µητρική επιχείρηση είναι µητρική επιχείρηση επενδύσεων εγκατεστηµένη στην Ελλάδα ή µητρική επιχείρηση επενδύσεων εγκατεστηµένη στην ΕΕ και τουλάχιστον µία εκ των
θυγατρικών της είναι πιστωτικό ίδρυµα, η εποπτεία σε ενοποιηµένη βάση ασκείται από την αρµόδια αρχή που εποπτεύει το εν
λόγω πιστωτικό ίδρυµα. Εφόσον το εν λόγω πιστωτικό ίδρυµα
εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος, η εποπτεία σε ενοποιηµένη βάση ασκείται από την Τράπεζα της Ελλάδος. Εφόσον
πρόκειται για περισσότερα πιστωτικά ιδρύµατα, η εποπτεία σε
ενοποιηµένη βάση ασκείται από την αρµόδια αρχή του πιστωτικού ιδρύµατος µε το µεγαλύτερο σύνολο ισολογισµού. Εάν το
µεγαλύτερο σύνολο ισολογισµού το διαθέτει το πιστωτικό
ίδρυµα µε έδρα στην Ελλάδα, η εποπτεία σε ενοποιηµένη βάση
ασκείται από την Τράπεζα της Ελλάδος.
2. Όταν η µητρική επιχείρηση ενός ιδρύµατος το οποίο εποπτεύεται σε ατοµική βάση από την Τράπεζα της Ελλάδος ή από
την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι µητρική χρηµατοδοτική εταιρεία συµµετοχών εγκατεστηµένη σε κράτος µέλος ή µητρική
µικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών εγκατεστηµένη
σε κράτος µέλος ή µητρική χρηµατοδοτική εταιρεία συµµετοχών
εγκατεστηµένη στην ΕΕ ή µητρική µικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών εγκατεστηµένη στην ΕΕ, η εποπτεία σε ενοποιηµένη βάση ασκείται από την Τράπεζα της Ελλάδος ή την
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αντίστοιχα.
3. Όταν δύο ή περισσότερα ιδρύµατα που έχουν λάβει άδεια
λειτουργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, περιλαµβανοµένης της Ελλάδας, έχουν την ίδια µητρική χρηµατοδοτική εταιρεία συµµετοχών εγκατεστηµένη σε κράτος µέλος, την ίδια µητρική µικτή
χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών εγκατεστηµένη σε κράτος µέλος, την ίδια µητρική χρηµατοδοτική εταιρεία συµµετοχών
εγκατεστηµένη στην ΕΕ ή την ίδια µητρική µικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών εγκατεστηµένη στην ΕΕ, η εποπτεία
σε ενοποιηµένη βάση ασκείται, κατά περίπτωση, από:
α) την αρµόδια αρχή του πιστωτικού ιδρύµατος, όταν ο όµιλος
περιλαµβάνει µόνο ένα πιστωτικό ίδρυµα. Αν το εν λόγω πιστωτικό ίδρυµα εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος, η εποπτεία σε ενοποιηµένη βάση ασκείται από την Τράπεζα της
Ελλάδος,
β) την αρµόδια αρχή του πιστωτικού ιδρύµατος µε το µεγαλύτερο σύνολο ισολογισµού, όταν ο όµιλος περιλαµβάνει περισσότερα από ένα πιστωτικά ιδρύµατα. Εάν το µεγαλύτερο σύνολο
ισολογισµού το διαθέτει το πιστωτικό ίδρυµα που εποπτεύεται
από την Τράπεζα της Ελλάδος, η εποπτεία σε ενοποιηµένη βάση
ασκείται από την Τράπεζα της Ελλάδος,
γ) την αρµόδια αρχή της επιχείρησης επενδύσεων µε το µεγαλύτερο σύνολο ισολογισµού, όταν ο όµιλος δεν περιλαµβάνει πιστωτικά ιδρύµατα. Αν η εν λόγω επιχείρηση επενδύσεων
εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η εποπτεία σε
ενοποιηµένη βάση ασκείται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
4. Όταν απαιτείται ενοποίηση σύµφωνα µε τις παρ. 3 ή 6 του
άρθρου 18 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013, η εποπτεία σε
ενοποιηµένη βάση ασκείται από την αρµόδια αρχή του πιστωτικού ιδρύµατος µε το µεγαλύτερο σύνολο ισολογισµού ή, όταν ο
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όµιλος δεν περιλαµβάνει πιστωτικό ίδρυµα, από την αρµόδια
αρχή της επιχείρησης επενδύσεων µε το µεγαλύτερο σύνολο
ισολογισµού. Εάν το πιστωτικό ίδρυµα µε το µεγαλύτερο σύνολο
ισολογισµού ή η επιχείρηση επενδύσεων µε το µεγαλύτερο σύνολο ισολογισµού εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ή
την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αντίστοιχα, η εποπτεία σε ενοποιηµένη βάση ασκείται από την Τράπεζα της Ελλάδος ή την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
5. α) Κατά παρέκκλιση της περ. γ) της παρ. 1, της περ. β) της
παρ. 3 και της παρ. 4, όταν µια αρµόδια αρχή εποπτεύει σε ατοµική βάση περισσότερα από ένα πιστωτικά ιδρύµατα εντός οµίλου, η εποπτεία σε ενοποιηµένη βάση ασκείται από την αρµόδια
αρχή που εποπτεύει σε ατοµική βάση ένα ή περισσότερα πιστωτικά ιδρύµατα εντός του οµίλου, όταν το άθροισµα των συνόλων
ισολογισµού των εν λόγω εποπτευόµενων πιστωτικών ιδρυµάτων
είναι µεγαλύτερο από αυτό των πιστωτικών ιδρυµάτων που εποπτεύονται σε ατοµική βάση από οποιαδήποτε άλλη αρµόδια
αρχή. Εάν το µεγαλύτερο σύνολο ισολογισµού αντιστοιχεί σε ένα
ή περισσότερα πιστωτικά ιδρύµατα εντός οµίλου που εποπτεύονται σε ατοµική βάση από την Τράπεζα της Ελλάδος, η εποπτεία
σε ενοποιηµένη βάση ασκείται από την Τράπεζα της Ελλάδος.
β) Κατά παρέκκλιση της περ. γ) της παρ. 3, όταν µια αρµόδια
αρχή εποπτεύει σε ατοµική βάση περισσότερες από µία επιχειρήσεις επενδύσεων εντός οµίλου, η εποπτεία σε ενοποιηµένη
βάση ασκείται από την αρµόδια αρχή που εποπτεύει σε ατοµική
βάση µία ή περισσότερες επιχειρήσεις επενδύσεων εντός του
οµίλου µε το µεγαλύτερο σύνολο ισολογισµού συγκεντρωτικά.
Εάν το µεγαλύτερο σύνολο ισολογισµού αντιστοιχεί σε µία ή περισσότερες επιχειρήσεις επενδύσεων εντός οµίλου που εποπτεύονται σε ατοµική βάση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς,
η εποπτεία σε ενοποιηµένη βάση ασκείται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
6. Σε συγκεκριµένες περιπτώσεις, η Τράπεζα της Ελλάδος ή η
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µπορεί, κοινή συναινέσει µε τις υπόλοιπες εµπλεκόµενες αρµόδιες αρχές, να µην εφαρµόσει τα κριτήρια που αναφέρονται στις παρ. 1, 3 και 4 και να αναθέσει σε
άλλη αρµόδια αρχή την άσκηση της εποπτείας σε ενοποιηµένη
βάση, αν η εφαρµογή των εν λόγω κριτηρίων αντενδείκνυται,
λαµβάνοντας υπόψη τα συγκεκριµένα ιδρύµατα και τη σχετική
σηµασία των δραστηριοτήτων τους στα οικεία κράτη µέλη ή την
ανάγκη να διασφαλιστεί η συνέχεια της εποπτείας σε ενοποιηµένη βάση από την ίδια αρµόδια αρχή. Στις περιπτώσεις αυτές,
προτού λάβει τέτοια απόφαση, η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς παρέχει στο µητρικό ίδρυµα που είναι εγκατεστηµένο στην ΕΕ, στη µητρική χρηµατοδοτική εταιρεία
συµµετοχών που είναι εγκατεστηµένη στην ΕΕ, στη µητρική µικτή
χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών που είναι εγκατεστηµένη στην ΕΕ ή στο ίδρυµα µε το µεγαλύτερο σύνολο ισολογισµού, κατά περίπτωση, τη δυνατότητα να εκφέρει γνώµη σχετικά
µε την απόφαση αυτή.
7. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως
αρχή ενοποιηµένης εποπτείας κοινοποιεί αµελλητί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην ΕΑΤ τις συµφωνίες που υπάγονται στην
παρ. 6.
8. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θεσπίζει τις απαιτούµενες ρυθµίσεις για την άσκηση της εποπτείας
σε ενοποιηµένη βάση και ελέγχει τη συµµόρφωση των υποκείµενων σε αυτήν επιχειρήσεων προς τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τον παρόντα.»
Άρθρο 31
Κοινές αποφάσεις για απαιτήσεις προληπτικής
εποπτείας ειδικά για κάθε ίδρυµα – Αντικατάσταση του άρθρου 106 του ν. 4261/2014
(παρ. 38 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)
Το άρθρο 106 του ν. 4261/2014 (A’ 107) αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 106

12336

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Κοινές αποφάσεις για απαιτήσεις προληπτικής
εποπτείας ειδικά για κάθε ίδρυµα
(άρθρο 113 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
1. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είτε
ως αρχή ενοποιηµένης εποπτείας είτε ως αρµόδια αρχή που
είναι επιφορτισµένη µε την εποπτεία θυγατρικών ενός µητρικού
ιδρύµατος εγκατεστηµένου στην ΕΕ ή µιας µητρικής χρηµατοδοτικής εταιρείας συµµετοχών εγκατεστηµένης στην ΕΕ ή µιας
µητρικής µικτής χρηµατοοικονοµικής εταιρείας συµµετοχών εγκατεστηµένης στην ΕΕ καταβάλλει κάθε προσπάθεια προκειµένου να καταλήξει σε κοινή απόφαση µε τις εµπλεκόµενες
αρµόδιες αρχές όσον αφορά τα εξής:
α) την εφαρµογή των άρθρων 65 και 89 για να καθοριστεί η
επάρκεια του ύψους ιδίων κεφαλαίων σε ενοποιηµένη βάση που
βρίσκονται στην κατοχή του οµίλου ιδρυµάτων σχετικά µε την οικονοµική κατάστασή του και το πρόφιλ κινδύνου και συνεπώς το
απαιτούµενο ύψος ιδίων κεφαλαίων για την εφαρµογή της περ.
α) της παρ. 1 του άρθρου 96 σε κάθε επιχείρηση του οµίλου και
σε ενοποιηµένη βάση,
β) µέτρα για την αντιµετώπιση σηµαντικών ζητηµάτων και ουσιωδών ευρηµάτων που αφορούν την εποπτεία ρευστότητας,
συµπεριλαµβανοµένων όσων αφορούν στην επάρκεια του οργανισµού και την αντιµετώπιση κινδύνων όπως απαιτείται σύµφωνα
µε το άρθρο 78 και όσων αφορούν την ανάγκη ειδικών ανά
ίδρυµα απαιτήσεων ρευστότητας σύµφωνα µε το άρθρο 98,
γ) οποιαδήποτε κατεύθυνση ως προς τα πρόσθετα ίδια κεφάλαια σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου96Β.
2.α) Οι κοινές αποφάσεις που αναφέρονται στην παρ. 1 λαµβάνονται:
αα) για τους σκοπούς της περ. α) της παρ. 1, εντός τεσσάρων
(4) µηνών από την υποβολή έκθεσης εκ µέρους της αρχής ενοποιηµένης εποπτείας προς τις άλλες σχετικές αρµόδιες αρχές,
η οποία περιλαµβάνει την αξιολόγηση κινδύνου του οµίλου σύµφωνα µε το άρθρο 96Α,
ββ) για τους σκοπούς της περ. β) της παρ. 1, εντός τεσσάρων
(4) µηνών από την υποβολή έκθεσης εκ µέρους της αρχής ενοποιηµένης εποπτείας, η οποία περιλαµβάνει την αξιολόγηση του
προφίλ κινδύνου ρευστότητας του οµίλου σύµφωνα µε τα άρθρα
78 και 98,
γγ) για τους σκοπούς της περ. γ) της παρ. 1, εντός τεσσάρων
(4) µηνών από την υποβολή έκθεσης εκ µέρους της αρχής ενοποιηµένης εποπτείας, η οποία περιλαµβάνει την αξιολόγηση κινδύνου του οµίλου σύµφωνα µε το άρθρο 96B.
β) Οι κοινές αποφάσεις που αναφέρονται στην παρ. 1 λαµβάνουν, επίσης, δεόντως υπόψη την αξιολόγηση κινδύνου των θυγατρικών που διενεργείται από τις σχετικές αρµόδιες αρχές
σύµφωνα µε τα άρθρα 65, 89, 96A και 96B.
γ) Οι κοινές αποφάσεις που αναφέρονται στις περ. α) και β)
της παρ. 1 ενσωµατώνονται σε έγγραφα, αιτιολογούνται και χορηγούνται στο µητρικό ίδρυµα που είναι εγκατεστηµένο στην ΕΕ
από την Τράπεζα της Ελλάδος ή την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
ως αρχή ενοποιηµένης εποπτείας. Σε περίπτωση διαφωνίας, η
Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως αρχή
ενοποιηµένης εποπτείας συµβουλεύεται την ΕΑΤ, αν αυτό ζητηθεί από οποιαδήποτε άλλη εµπλεκόµενη αρµόδια αρχή. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως αρχή
ενοποιηµένης εποπτείας µπορεί, επίσης, να συµβουλευτεί την
ΕΑΤ µε δική της πρωτοβουλία.
3.α) Αν δεν ληφθεί κοινή απόφαση από τις αρµόδιες αρχές
εντός των περιόδων που αναφέρονται στην παρ. 2, η απόφαση
για την εφαρµογή των άρθρων 65, 78 και 89, της περ. α) της παρ.
1 του άρθρου 96 και των άρθρων 96B και 98 λαµβάνεται σε ενοποιηµένη βάση από την Τράπεζα της Ελλάδος ή την Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς ως αρχή ενοποιηµένης εποπτείας, έπειτα από
τη δέουσα συνεκτίµηση της αξιολόγησης κινδύνου που έχουν
πραγµατοποιήσει για τις θυγατρικές οι σχετικές αρµόδιες αρχές.
Αν, στο τέλος των προθεσµιών που αναφέρονται στην παρ. 2,
οποιαδήποτε από τις εµπλεκόµενες αρµόδιες αρχές έχει παραπέµψει το θέµα στην ΕΑΤ σύµφωνα µε το άρθρο 19 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 1093/2010 (L 331/12), η Τράπεζα της Ελλάδος

ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως αρχή ενοποιηµένης εποπτείας
αναβάλλει την απόφασή της και περιµένει τυχόν απόφαση της
ΕΑΤ σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 19 του ανωτέρω Κανονισµού και στη συνέχεια λαµβάνει απόφαση που συνάδει µε την
απόφαση της ΕΑΤ. Οι προθεσµίες που αναφέρονται στην παρ. 2
θεωρούνται ως περίοδοι συµβιβασµού κατά την έννοια του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 1093/2010. Η ΕΑΤ αποφασίζει εντός ενός
(1) µηνός από την παραλαβή της παραποµπής από αυτήν. Το ζήτηµα δεν παραπέµπεται στην ΕΑΤ µετά τη λήξη της τετράµηνης
περιόδου ή έπειτα από τη λήψη κοινής απόφασης.
β) Η απόφαση για την εφαρµογή των άρθρων 65, 78 και 89,
της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 96 και των άρθρων 96B και
98 λαµβάνεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ή την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως αρµόδια αρχή που είναι υπεύθυνη για την εποπτεία θυγατρικής ή θυγατρικών ενός µητρικού πιστωτικού
ιδρύµατος εγκατεστηµένου στην ΕΕ ή µιας µητρικής χρηµατοδοτικής εταιρείας συµµετοχών εγκατεστηµένης στην ΕΕ ή µιας
µητρικής µικτής χρηµατοοικονοµικής εταιρείας συµµετοχών εγκατεστηµένης στην ΕΕ σε ατοµική ή υποενοποιηµένη βάση,
έπειτα από τη δέουσα εξέταση των απόψεων και των επιφυλάξεων που έχει εκφράσει η αρχή ενοποιηµένης εποπτείας. Αν, στο
τέλος οιασδήποτε από τις προθεσµίες που αναφέρονται στην
παρ. 2, οποιαδήποτε από τις εµπλεκόµενες αρµόδιες αρχές έχει
παραπέµψει το θέµα στην ΕΑΤ σύµφωνα µε το άρθρο 19 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 1093/2010, η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αναβάλλει την απόφασή της και περιµένει
τυχόν απόφαση της ΕΑΤ σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 19
του ανωτέρω Κανονισµού και στη συνέχεια λαµβάνει απόφαση
που συνάδει µε την απόφαση της ΕΑΤ. Οι προθεσµίες που αναφέρονται στην παρ. 2 θεωρούνται ως περίοδοι συµβιβασµού
κατά την έννοια του εν λόγω Κανονισµού. Η ΕΑΤ αποφασίζει
εντός ενός (1) µηνός από την παραλαβή της παραποµπής από
αυτήν. Το ζήτηµα δεν παραπέµπεται στην ΕΑΤ µετά τη λήξη της
τετράµηνης περιόδου ή έπειτα από τη λήψη κοινής απόφασης.
γ) Οι αποφάσεις ενσωµατώνονται σε ένα έγγραφο, αιτιολογούνται και λαµβάνουν υπόψη την αξιολόγηση κινδύνου, τις απόψεις και τις επιφυλάξεις των άλλων αρµόδιων αρχών, όπως
αυτές εκφράστηκαν κατά τις περιόδους που αναφέρονται στην
παρ. 2. Το εν λόγω έγγραφο υποβάλλεται από την Τράπεζα της
Ελλάδος ή την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως αρχή ενοποιηµένης
εποπτείας σε όλες τις εµπλεκόµενες αρµόδιες αρχές και στο µητρικό ίδρυµα που είναι εγκατεστηµένο στην ΕΕ.
δ) Αν έχει ληφθεί η γνώµη της ΕΑΤ, η Τράπεζα της Ελλάδος ή
η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς λαµβάνει υπόψη τις συστάσεις της
και αιτιολογεί τυχόν σηµαντική απόκλιση από αυτές.
4.α) Οι κοινές αποφάσεις της παρ. 1 και οι αποφάσεις που λαµβάνονται από τις αρµόδιες αρχές, όταν δεν υπάρχει κοινή απόφαση σύµφωνα µε την παρ. 3, αναγνωρίζονται ως οριστικές και
εφαρµόζονται από την Τράπεζα της Ελλάδος ή την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
β) Οι κοινές αποφάσεις της παρ. 1 και οποιαδήποτε απόφαση
λαµβάνεται όταν δεν υπάρχει κοινή απόφαση σύµφωνα µε την
παρ. 3 προσαρµόζονται στα πρόσφατα δεδοµένα σε ετήσια βάση
ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν η αρµόδια αρχή που είναι
υπεύθυνη για την εποπτεία των θυγατρικών ενός µητρικού ιδρύµατος εγκατεστηµένου στην ΕΕ, ή µιας µητρικής χρηµατοδοτικής εταιρείας συµµετοχών εγκατεστηµένης στην ΕΕ ή µητρικής
µικτής χρηµατοοικονοµικής εταιρείας συµµετοχών εγκατεστηµένης στην ΕΕ υποβάλλει γραπτή και πλήρως αιτιολογηµένη αίτηση
προς την Τράπεζα της Ελλάδος ή την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
ως αρχή ενοποιηµένης εποπτείας, προκειµένου αυτή να προσαρµόσει στα πρόσφατα δεδοµένα την απόφαση για την εφαρµογή
της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 96 και των άρθρων 96B και
98. Στις εν λόγω εξαιρετικές περιπτώσεις, η προσαρµογή στα
πρόσφατα δεδοµένα µπορεί να αντιµετωπίζεται σε διµερή βάση
µεταξύ της Τράπεζας της Ελλάδος ή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ως αρχής ενοποιηµένης εποπτείας και της αιτούσας αρµόδιας αρχής. Αντίστοιχα, σε εξαιρετικές περιπτώσεις η Τράπεζα
της Ελλάδος ή Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως αρµόδια αρχή που
είναι υπεύθυνη για την εποπτεία θυγατρικής ή θυγατρικών ενός
µητρικού ιδρύµατος εγκατεστηµένου στην ΕΕ, ή µιας µητρικής
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χρηµατοδοτικής εταιρείας συµµετοχών εγκατεστηµένης στην ΕΕ
ή µητρικής µικτής χρηµατοοικονοµικής εταιρείας συµµετοχών
εγκατεστηµένης στην ΕΕ µπορεί να υποβάλλει γραπτή και πλήρως αιτιολογηµένη αίτηση προς την αρχή ενοποιηµένης εποπτείας, προκειµένου αυτή να προσαρµόσει στα πρόσφατα
δεδοµένα την απόφαση για την εφαρµογή της περ. α) της παρ.
1 του άρθρου 96 και των άρθρων 96B και 98. Στις εν λόγω εξαιρετικές περιπτώσεις, η προσαρµογή στα πρόσφατα δεδοµένα
µπορεί να αντιµετωπίζεται σε διµερή βάση µεταξύ της αρχής
ενοποιηµένης εποπτείας και της Τράπεζας της Ελλάδος ή της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.»
Άρθρο 32
Συµφωνίες συντονισµού και συνεργασίας –
Τροποποίηση του άρθρου 108 του ν. 4261/2014
(παρ. 39 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)
Στο τέλος του άρθρου 108 του ν. 4261/2014 (Α’107) προστίθεται παρ. 3 και το άρθρο 108 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 108
Συµφωνίες συντονισµού και συνεργασίας
(άρθρο 115 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
1. Προκειµένου να διευκολυνθεί και να καταστεί αποτελεσµατική η εποπτεία που ασκεί η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς συνάπτει έγγραφες συµφωνίες µε τις αρµόδιες
αρχές των άλλων κρατών µελών για θέµατα συντονισµού και συνεργασίας. Βάσει των συµφωνιών αυτών µπορούν να ανατεθούν
πρόσθετα καθήκοντα στην αρχή ενοποιηµένης εποπτείας και να
προσδιοριστούν διαδικασίες για τη λήψη αποφάσεων και την εν
γένει συνεργασία µεταξύ των εµπλεκόµενων αρµόδιων αρχών.
2. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µπορεί υπό την ιδιότητα της αρµόδιας αρχής για τη χορήγηση
άδειας λειτουργίας σε θυγατρική ιδρύµατος, να εκχωρεί, µε διµερή συµφωνία, και σύµφωνα µε το άρθρο 28 του Κανονισµού
(ΕΕ) αριθµ. 1093/2010, την εποπτική της αρµοδιότητα στις αρµόδιες αρχές άλλου κράτους µέλους που χορήγησαν την άδεια
λειτουργίας και εποπτεύουν το µητρικό ίδρυµα µε σκοπό οι τελευταίες αρχές να αναλάβουν την εποπτεία της θυγατρικής, σύµφωνα µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ. Η Τράπεζα της
Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κοινοποιεί τις συµφωνίες
που υπάγονται στην παρούσα παράγραφο στην ΕΑΤ.
3. Όταν η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
δεν ενεργεί ταυτόχρονα υπό την ιδιότητα της αρχής ενοποιηµένης εποπτείας και υπό την ιδιότητα της αρµόδιας αρχής του κράτους µέλους στο οποίο η χρηµατοδοτική εταιρεία συµµετοχών ή
η µικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών είναι εγκατεστηµένη και έχει λάβει έγκριση σύµφωνα µε το άρθρο 21α της
Οδηγίας 2013/36/ΕΕ, οι έγγραφες συµφωνίες για θέµατα συντονισµού και συνεργασίας που αναφέρονται στην παρ. 1 συνάπτονται, επίσης, µε την αρµόδια αρχή του κράτους µέλους στο οποίο
είναι εγκατεστηµένη η µητρική επιχείρηση.»
Άρθρο 33
Σώµατα εποπτών – Τροποποίηση του άρθρου 109
του ν. 4261/2014
(παρ. 40 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)
Μετά την παρ. 2 του άρθρου 109 του ν. 4261/2014 (Α’107) προστίθεται παρ. 2Α, στο τέλος της παρ. 5 προστίθεται τελευταίο
εδάφιο και το άρθρο 109 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 109
Σώµατα εποπτών
(άρθρο 116 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
1. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως
αρχή ενοποιηµένης εποπτείας συστήνει σώµατα εποπτών για τη
διευκόλυνση της εκτέλεσης των εργασιών που αναφέρονται στα
άρθρα 105 και 106 και στην παρ. 1 του άρθρου 107 και, µε την

12337

επιφύλαξη των απαιτήσεων απορρήτου της παρ. 3 και του ενωσιακού δικαίου, εξασφαλίζει, κατά περίπτωση, κατάλληλο συντονισµό και συνεργασία µε τις σχετικές εποπτικές αρχές τρίτων
χωρών.
2. Τα σώµατα εποπτών παρέχουν ένα πλαίσιο συνεργασίας
µεταξύ της αρχής ενοποιηµένης εποπτείας, της ΕΑΤ και των
άλλων ενδιαφερόµενων αρµόδιων αρχών, για την εκτέλεση των
κάτωθι εργασιών:
α) ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ τους και µε την ΕΑΤ σύµφωνα µε το άρθρο 21 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 1093/2010,
β) συµφωνία σχετικά µε την εκούσια ανάθεση εργασιών και
την εκούσια ανάθεση αρµοδιοτήτων, σε περιπτώσεις που αυτή
ενδείκνυται,
γ) καθορισµό προγραµµάτων εποπτικής αξιολόγησης του άρθρου 91 που βασίζονται σε εκτίµηση των κινδύνων του οµίλου
σύµφωνα µε το άρθρο 89,
δ) βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της εποπτείας µε αποφυγή των περιττών επικαλύψεων των εποπτικών απαιτήσεων, περιλαµβανοµένων των αιτηµάτων πληροφοριών που αναφέρονται
στο άρθρο 107 και στην παρ. 7 του άρθρου 110,
ε) συνεπής εφαρµογή των απαιτήσεων προληπτικής εποπτείας βάσει του παρόντος και βάσει του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ.
575/2013 σε όλες τις οντότητες ενός οµίλου ιδρυµάτων, µε την
επιφύλαξη των διαθέσιµων στο ενωσιακό δίκαιο εναλλακτικών
επιλογών και διακριτικών ευχερειών,
στ) εφαρµογή της περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 105, λαµβάνοντας υπόψη το έργο άλλων φορέων που έχουν ενδεχοµένως
δηµιουργηθεί στον τοµέα αυτόν.
2Α. Για τη διευκόλυνση της εκτέλεσης των καθηκόντων που
αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 105, στην παρ. 1 του άρθρου 107 και στην παρ. 1 του άρθρου 108, η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως αρχή ενοποιηµένης εποπτείας συγκροτεί επίσης σώµατα εποπτών στις περιπτώσεις
όπου όλες οι διασυνοριακές θυγατρικές µητρικού ιδρύµατος εγκατεστηµένου στην ΕΕ, µητρικής χρηµατοδοτικής εταιρείας συµµετοχών εγκατεστηµένης στην ΕΕ ή µητρικής µικτής χρηµατοοικονοµικής εταιρείας συµµετοχών εγκατεστηµένης στην ΕΕ
έχουν την έδρα τους σε τρίτες χώρες, υπό την προϋπόθεση ότι
οι εποπτικές αρχές των τρίτων χωρών υπόκεινται σε απαιτήσεις
εµπιστευτικότητας ισοδύναµες µε τις απαιτήσεις του άρθρου 54
του παρόντος και, όπου συντρέχει περίπτωση, των άρθρων 74
και 79 του ν. 4514/2018 (Α’14).
3. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς συνεργάζεται στενά µε την ΕΑΤ και τις λοιπές αρµόδιες αρχές που
συµµετέχουν σε σώµα εποπτών. Οι απαιτήσεις απορρήτου βάσει
του άρθρου 54 του παρόντος και των άρθρων 63 και 67 του ν.
3606/2007 (Α’195) δεν εµποδίζουν την ανταλλαγή εµπιστευτικών
πληροφοριών µεταξύ της Τράπεζας της Ελλάδος, της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς, της ΕΑΤ και των αρµόδιων αρχών στο πλαίσιο
λειτουργίας των σωµάτων εποπτών. Η σύσταση και λειτουργία
σωµάτων εποπτών δεν επηρεάζει τα δικαιώµατα και τις ευθύνες
των αρµόδιων αρχών δυνάµει του παρόντος, της Οδηγίας
2013/36/ΕΕ και του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013.
4. Η σύσταση και η λειτουργία των σωµάτων εποπτών βασίζεται σε συµφωνίες που αναφέρονται στο άρθρο 108, οι οποίες καθορίζονται εγγράφως έπειτα από διαβούλευση της αρχής
ενοποιηµένης εποπτείας µε τις εµπλεκόµενες αρµόδιες αρχές.
5. Στα σώµατα εποπτών επιτρέπεται να συµµετέχουν οι αρµόδιες αρχές για την εποπτεία θυγατρικών ενός µητρικού ιδρύµατος εγκατεστηµένου στην ΕΕ ή µιας µητρικής χρηµατοδοτικής
εταιρείας συµµετοχών εγκατεστηµένης στην ΕΕ ή µιας µητρικής
µικτής χρηµατοοικονοµικής εταιρείας συµµετοχών εγκατεστηµένης στην ΕΕ, οι αρµόδιες αρχές ενός κράτους µέλους υποδοχής,
όπου έχουν ιδρυθεί σηµαντικά υποκαταστήµατα όπως αναφέρονται στο άρθρο 52, οι κεντρικές τράπεζες του ΕΣΣΚ κατά περίπτωση, καθώς και εποπτικές αρχές τρίτων χωρών, εφόσον
συντρέχει λόγος και υπό την επιφύλαξη απαιτήσεων εµπιστευτικότητας που, κατά τη γνώµη όλων των αρµόδιων αρχών, είναι
ισοδύναµες µε τις απαιτήσεις κατά το Κεφάλαιο 1 Τµήµα ΙΙ της
Οδηγίας 2013/36/ΕΕ και, όπου συντρέχει περίπτωση, τα άρθρα
54 και 58 της Οδηγίας 2004/39/ΕΚ (L 145/1). Επίσης, στο σχετικό
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σώµα εποπτών µπορεί να συµµετέχει και η αρµόδια αρχή του
κράτους µέλους στο οποίο είναι εγκατεστηµένη χρηµατοδοτική
εταιρεία συµµετοχών ή µικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών η οποία έχει λάβει έγκριση σύµφωνα µε το άρθρο 22Α
του παρόντος ή σύµφωνα µε το άρθρο 21α της Οδηγίας 2013/
36/ΕΕ.
6. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως
αρχή ενοποιηµένης εποπτείας:
α) προεδρεύει στις συνεδριάσεις του σώµατος εποπτών και
αποφασίζει ποιες αρµόδιες αρχές συµµετέχουν σε µια συνεδρίαση ή σε µία δραστηριότητα του σώµατος,
β) ενηµερώνει εκ των προτέρων και πλήρως όλα τα µέλη του
σώµατος σχετικά µε την οργάνωση αυτών των συνεδριάσεων, τα
κύρια θέµατα προς συζήτηση και τις κυριότερες δραστηριότητες
προς εξέταση,
γ) ενηµερώνει εγκαίρως και πλήρως όλα τα µέλη του σώµατος
σχετικά µε τις ενέργειες που αναλαµβάνονται ή µε τα µέτρα που
λαµβάνονται σε αυτές τις συνεδριάσεις.
7. Στην απόφαση που λαµβάνεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ή την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εφόσον αυτή ενεργεί ως
αρχή ενοποιηµένης εποπτείας συνεκτιµάται η σηµασία που η
εποπτική δραστηριότητα που θα προγραµµατιστεί ή θα συντονιστεί επέχει για τις λοιπές αρµόδιες αρχές, ιδίως δε οι ενδεχόµενες επιπτώσεις στη σταθερότητα του χρηµατοοικονοµικού
συστήµατος στα εµπλεκόµενα κράτη µέλη, όπως προβλέπει το
άρθρο 7, και οι υποχρεώσεις που επιβάλλει η παρ. 3 του άρθρου
52.
8. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως
αρχή ενοποιηµένης εποπτείας, µε την επιφύλαξη των απαιτήσεων εµπιστευτικότητας δυνάµει των άρθρων 54 του παρόντος
και των άρθρων 63 και 67 του ν. 3606/2007, όπου συντρέχει περίπτωση, ενηµερώνει την ΕΑΤ σχετικά µε τις δραστηριότητες του
σώµατος εποπτών, µεταξύ άλλων σε καταστάσεις έκτακτης
ανάγκης, και διαβιβάζει στην ΕΑΤ όλες τις πληροφορίες που
έχουν ιδιαίτερη σηµασία για τους σκοπούς της εποπτικής σύγκλισης.
9. Σε περίπτωση διαφωνίας µεταξύ αρµόδιων αρχών σχετικά
µε τη λειτουργία των σωµάτων εποπτών, η Τράπεζα της Ελλάδος
ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µπορεί να παραπέµψει το θέµα
στην ΕΑΤ και να ζητήσει τη συνδροµή της σύµφωνα µε το άρθρο
19 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 1093/2010 (L 331/12).»
Άρθρο 34
Υποχρεώσεις συνεργασίας – Τροποποίηση
του άρθρου 110 του ν. 4261/2014
(παρ. 41 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)
Στο άρθρο 110 του ν. 4261/2014 (A’ 107) προστίθεται παρ. 10
και το άρθρο 110 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 110
Υποχρεώσεις συνεργασίας
(άρθρο 117 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
1. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς συνεργάζεται στενά µε τις λοιπές αρµόδιες αρχές που συµµετέχουν σε σώµατα εποπτών και παρέχει όλες τις πληροφορίες που
είναι ουσιώδεις ή σχετικές µε την άσκηση των εποπτικών καθηκόντων που αναλαµβάνουν οι άλλες αρχές βάσει της Οδηγίας
2013/36/ ΕΕ και του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013. Στο πλαίσιο αυτό διαβιβάζει, κατόπιν αιτήσεως, όλες τις σχετικές πληροφορίες και µε ιδία πρωτοβουλία όλες τις ουσιώδεις πληροφορίες.
2. Ουσιώδεις θεωρούνται οι πληροφορίες οι οποίες µπορούν
να επηρεάσουν ουσιαστικά την εκτίµηση της χρηµατοοικονοµικής ευρωστίας ενός ιδρύµατος ή χρηµατοδοτικού ιδρύµατος σε
άλλο κράτος µέλος.
3. Οι ουσιώδεις πληροφορίες της παρ. 2 περιλαµβάνουν, ειδικότερα, τα εξής:
α) τον προσδιορισµό της νοµικής µορφής, του σχήµατος εταιρικής διακυβέρνησης περιλαµβανοµένης της οργανωτικής διάρ-

θρωσης, που καλύπτει όλες τις εποπτευόµενες και µη εποπτευόµενες οντότητες, τις µη ρυθµιζόµενες θυγατρικές και τα σηµαντικά υποκαταστήµατα που ανήκουν στον όµιλο, τις µητρικές
επιχειρήσεις σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 14, την παρ. 1
του άρθρου 66 και την παρ. 2 του άρθρου 102 και τις αρµόδιες
αρχές των εποπτευόµενων οντοτήτων του οµίλου,
β) διαδικασίες για τη συλλογή πληροφοριών από τα ιδρύµατα
ενός οµίλου και τον έλεγχο αυτών των πληροφοριών,
γ) αρνητικές εξελίξεις σε ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα
ενός οµίλου που µπορούν να επηρεάσουν σοβαρά τα ιδρύµατα,
δ) σηµαντικές κυρώσεις και έκτακτα µέτρα που επιβλήθηκαν
από την Τράπεζα της Ελλάδος ή την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο, περιλαµβανοµένης της επιβολής
ειδικής απαίτησης ιδίων κεφαλαίων βάσει του άρθρου 96 και της
επιβολής οποιουδήποτε περιορισµού όσον αφορά τη χρήση της
Εξελιγµένης Προσέγγισης Μέτρησης για τον υπολογισµό των
απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων βάσει της παρ. 2 του άρθρου 312
του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013.
4. Συγκεκριµένα, η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως αρχές ενοποιηµένης εποπτείας µητρικών ιδρυµάτων εγκατεστηµένων στην ΕΕ και ιδρυµάτων ελεγχόµενων από
µητρικές χρηµατοδοτικές εταιρείες συµµετοχών εγκατεστηµένες
στην ΕΕ ή µητρικές µικτές χρηµατοοικονοµικές εταιρείες συµµετοχών εγκατεστηµένες στην ΕΕ παρέχουν όλες τις σχετικές πληροφορίες στις αρµόδιες αρχές άλλων κρατών-µελών που ασκούν
εποπτεία επί θυγατρικών των εν λόγω µητρικών επιχειρήσεων.
Κατά τον προσδιορισµό της έκτασης των σχετικών πληροφοριών, λαµβάνεται υπόψη η σπουδαιότητα των εν λόγω θυγατρικών για το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα των κρατών µελών αυτών.
5. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς παρέχει στην ΕΑΤ όλες τις πληροφορίες που της είναι απαραίτητες
για να επιτελέσει το έργο που έχει βάσει της Οδηγίας 2013/
36/ΕΕ, βάσει του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013 και βάσει του
Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 1093/2010, σύµφωνα µε το άρθρο 35 του
Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 1093/2010.
6. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µπορεί να παραπέµπει στην ΕΑΤ τις περιπτώσεις που:
α) µια αρµόδια αρχή δεν της έχει διαβιβάσει ουσιώδεις πληροφορίες, ή
β) ένα αίτηµα συνεργασίας, ιδιαίτερα για την ανταλλαγή σχετικών πληροφοριών απορρίφθηκε ή δεν απαντήθηκε εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος.
7. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς όταν
είναι επιφορτισµένη µε την εποπτεία ιδρυµάτων ελεγχόµενων
από µητρικό ίδρυµα εγκατεστηµένο στην ΕΕ επικοινωνούν όποτε
είναι δυνατόν µε την αρχή ενοποιηµένης εποπτείας όταν χρειάζονται πληροφορίες σχετικά µε την εφαρµογή των προσεγγίσεων και µεθοδολογιών που περιλαµβάνονται στον παρόντα
νόµο και στον Κανονισµό (ΕΕ) αριθµ. 575/2013, τις οποίες ενδέχεται να έχει ήδη στη διάθεσή της η αρχή ενοποιηµένης εποπτείας.
8. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς πριν
λάβει απόφαση, διαβουλεύεται µε τις υπόλοιπες αρµόδιες αρχές
όσον αφορά στα ακόλουθα θέµατα, όταν η εν λόγω απόφαση
έχει συνέπειες για τα εποπτικά καθήκοντα άλλων αρµόδιων
αρχών:
α) µεταβολές στη µετοχική, οργανωτική ή διοικητική διάρθρωση των πιστωτικών ιδρυµάτων ενός οµίλου που απαιτούν την
έγκριση ή την άδεια των αρµόδιων αρχών, και
β) σηµαντικές κυρώσεις ή έκτακτα µέτρα που έλαβαν οι αρµόδιες αρχές σύµφωνα µε την Οδηγία 2013/36/ ΕΕ, περιλαµβανοµένης της επιβολής ειδικής απαίτησης ιδίων κεφαλαίων βάσει
του άρθρου 104 αυτής της Οδηγίας και της επιβολής οποιουδήποτε περιορισµού όσον αφορά τη χρήση των Εξελιγµένων Προσεγγίσεων Μέτρησης για τον υπολογισµό των απαιτήσεων σε
ίδια κεφάλαια βάσει της παρ. 2 του άρθρου 312 του Κανονισµού
(ΕΕ) αριθµ. 575/2013. Για τους σκοπούς της παρούσας περίπτωσης, ζητείται πάντοτε η γνώµη της αρχής ενοποιηµένης εποπτείας.
9. Ωστόσο, η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µπορεί να αποφασίσει να µην διαβουλευθεί µε άλλες αρ-
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µόδιες αρχές σε επείγουσες περιπτώσεις ή σε περιπτώσεις που
µια τέτοια διαβούλευση θα µπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την
αποτελεσµατικότητα της απόφασής της. Στις περιπτώσεις αυτές,
η αρµόδια αρχή ενηµερώνει, αµελλητί, τις άλλες αρµόδιες αρχές
αφού λάβει την απόφασή της.
10. Η Τράπεζα της Ελλάδος, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και
η Αρχή Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές Δραστηριότητες του άρθρου 47 του ν. 4557/2018 (Α’
139), συνεργάζονται στενά στο πλαίσιο των αντίστοιχων αρµοδιοτήτων τους µεταξύ τους αλλά και µε τις αρµόδιες αρχές, τις
µονάδες χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών και τις αρχές στις
οποίες έχει ανατεθεί το δηµόσιο καθήκον της εποπτείας των υπόχρεων οντοτήτων που αναφέρονται στα σηµεία 1) και 2) της παρ.
1 του άρθρου 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 άλλων κρατών µελών
και διαβιβάζουν µεταξύ τους πληροφορίες που αντιστοιχούν στα
καθήκοντά τους δυνάµει του παρόντος, του ν. 4557/2018, της
Οδηγίας 2013/36/ΕΕ, της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 και του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013, υπό την προϋπόθεση ότι η συνεργασία και η ανταλλαγή πληροφοριών δεν επηρεάζουν
διεξαγόµενη έρευνα, διερεύνηση ή διαδικασία σύµφωνα µε το
ποινικό ή διοικητικό δίκαιο. Η Τράπεζα της Ελλάδος και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δέχεται τη συνδροµή της ΕΑΤ στην περίπτωση διαφωνίας σχετικά µε τον συντονισµό των εποπτικών
δραστηριοτήτων δυνάµει του παρόντος άρθρου, όταν η τελευταία ενεργεί µε δική της πρωτοβουλία, σύµφωνα µε το δεύτερο
εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 19 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ.
1093/2010 (L 331/12).»
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«Άρθρο 113
Εποπτεία µικτών χρηµατοοικονοµικών
εταιρειών συµµετοχών
(άρθρο 120 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)

Άρθρο 35
Ένταξη εταιρειών συµµετοχών σε εποπτεία σε ενοποιηµένη
βάση – Τροποποίηση του άρθρου 112
του ν. 4261/2014
(παρ. 42 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)

1. Σε περίπτωση που µικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών υπόκειται σε διατάξεις ισοδύναµες µε τις Οδηγίες
2013/36/ΕΕ και 2002/87/ΕΚ, ειδικότερα όσον αφορά την εποπτεία
βάσει κινδύνου, η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως αρχή για την εποπτεία σε ενοποιηµένη βάση µπορεί,
ύστερα από διαβούλευση µε τις άλλες αρµόδιες αρχές για την
εποπτεία των θυγατρικών επιχειρήσεων, να εφαρµόζει στη µικτή
χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών αποκλειστικά τη σχετική διάταξη του ν. 3455/2006 (Α’ 84).
2. Σε περίπτωση που µικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών υπόκειται σε ισοδύναµες διατάξεις σύµφωνα µε τις
Οδηγίες 2013/36/ΕΕ και 2009/138/ΕΚ, ειδικότερα όσον αφορά
στην εποπτεία βάσει κινδύνου, η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως αρχή για την εποπτεία σε ενοποιηµένη
βάση, κατόπιν συµφωνίας µε τον επόπτη οµίλου στον ασφαλιστικό τοµέα, εφόσον πρόκειται για άλλη αρχή, µπορεί να εφαρµόσει στη µικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών µόνο
τις διατάξεις του νόµου που αφορά στον σηµαντικότερο χρηµατοοικονοµικό τοµέα, όπως ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 3
του ν. 3455/2006.
3. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως
αρχή ενοποιηµένης εποπτείας ενηµερώνει την ΕΑΤ και την
ΕΑΑΕΣ σχετικά µε τις αποφάσεις που λαµβάνονται βάσει των
παρ. 1 και 2.»
Άρθρο 37
Συνεργασία – Τροποποίηση του άρθρου 118
του ν. 4261/2014
(παρ. 44 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)

Η παρ. 1 του άρθρου 112 του ν. 4261/2014 (A’ 107) αντικαθίσταται και το άρθρο 112 διαµορφώνεται ως εξής:

Μετά την παρ. 1 του άρθρου 118 του ν. 4261/2014 (A’ 107)
προστίθεται παρ. 1Α και το άρθρο 118 διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 112
Ένταξη εταιρειών συµµετοχών σε εποπτεία
σε ενοποιηµένη βάση
(άρθρο 119 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)

«Άρθρο 118
Συνεργασία
(άρθρο 125 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)

1. Τηρουµένου του άρθρου 22Α, στην ενοποιηµένη εποπτεία
περιλαµβάνονται οι χρηµατοδοτικές εταιρείες συµµετοχών και
οι µικτές χρηµατοοικονοµικές εταιρείες συµµετοχών.
2. Όταν θυγατρική που αποτελεί ίδρυµα που έχει λάβει άδεια
λειτουργίας στην Ελλάδα δεν περιλαµβάνεται στην εποπτεία σε
ενοποιηµένη βάση κατ’ εφαρµογή µιας των περιπτώσεων του άρθρου 19 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013 τότε η Τράπεζα
της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µπορεί να ζητά από
τη µητρική της επιχείρηση πληροφορίες που θα διευκολύνουν
την άσκηση της εποπτείας της εν λόγω θυγατρικής.
3. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς όταν
έχει αναλάβει την εποπτεία σε ενοποιηµένη βάση στην Ελλάδα
επιτρέπεται να ζητά από τις θυγατρικές ενός ιδρύµατος, µιας
χρηµατοδοτικής εταιρείας συµµετοχών ή µιας µικτής χρηµατοοικονοµικής εταιρείας συµµετοχών που δεν υπόκεινται σε εποπτεία σε ενοποιηµένη βάση τις πληροφορίες που προβλέπονται
στο άρθρο 115. Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζονται οι προβλεπόµενες στο άρθρο αυτό διαδικασίες διαβίβασης και ελέγχου
των πληροφοριών.»
Άρθρο 36
Εποπτεία µικτών χρηµατοοικονοµικών εταιρειών συµµετοχών – Τροποποίηση του άρθρου 113
του ν. 4261/2014
(παρ. 43 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)
Η παρ. 2 του άρθρου 113 του ν. 4261/2014 (A’ 107) αντικαθίσταται και το άρθρο 113 διαµορφώνεται ως εξής:

1. Όταν ίδρυµα, χρηµατοδοτική εταιρεία συµµετοχών, µικτή
χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών ή µικτή εταιρεία συµµετοχών ελέγχει µία ή περισσότερες θυγατρικές που είναι ασφαλιστικές εταιρείες ή επιχειρήσεις του άρθρου 31 ή άλλου είδους
επιχειρήσεις που έχουν λάβει άδεια για την παροχή επενδυτικών
υπηρεσιών, η Τράπεζα της Ελλάδος και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς συνεργάζονται στενά. Στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους
ανταλλάσσουν όλα τα πληροφοριακά στοιχεία που µπορούν να
διευκολύνουν την εκπλήρωση της αποστολής τους και να εξασφαλίσουν τον έλεγχο της δραστηριότητας και της οικονοµικής
κατάστασης του συνόλου των επιχειρήσεων που ευρίσκονται υπό
την εποπτεία τους.
1Α. Όταν, σύµφωνα µε το άρθρο 104, η Τράπεζα της Ελλάδος
ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενεργεί υπό την ιδιότητά της ως η
αρχή ενοποιηµένης εποπτείας ενός οµίλου µε µητρική µικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών και δεν είναι συντονιστής,
όπως αυτός καθορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 11 του ν.
3455/2006 (Α’84), συνεργάζεται µε τον συντονιστή µε σκοπό την
εφαρµογή του παρόντος νόµου, της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ και του
Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013 σε ενοποιηµένη βάση. Η αρµοδιότητα του προηγούµενου εδαφίου µπορεί να ασκείται από
την Τράπεζα της Ελλάδος ή την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, όταν
ενεργεί ως συντονιστής και δεν αποτελεί αρχή ενοποιηµένης
εποπτείας ενός οµίλου µε µητρική µικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών. Προκειµένου να διευκολυνθεί και να καταστεί
αποτελεσµατική η συνεργασία, η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, είτε ως αρχή ενοποιηµένης εποπτείας
είτε ως συντονιστής, συνάπτει γραπτές ρυθµίσεις συντονισµού
και συνεργασίας µε τον συντονιστή ή την αντίστοιχη αρχή ενοποιηµένης εποπτείας.
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2. Οι πληροφορίες που συλλέγονται στο πλαίσιο της εποπτείας
σε ενοποιηµένη βάση και ιδιαίτερα η ανταλλαγή πληροφοριών
µεταξύ αρµόδιων αρχών που προβλέπεται στον παρόντα νόµο,
υπόκεινται σε απαιτήσεις επαγγελµατικού απορρήτου που είναι
τουλάχιστον ισοδύναµες µε εκείνες που αναφέρονται στην παρ.
1 του άρθρου 54 του παρόντος για τα πιστωτικά ιδρύµατα ή του
άρθρου 63 του ν. 3606/2007 για τις επιχειρήσεις επενδύσεων.
3. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως
αρχή ενοποιηµένης εποπτείας καταρτίζει καταλόγους των χρηµατοδοτικών εταιρειών συµµετοχών ή µικτών χρηµατοοικονοµικών εταιρειών συµµετοχών που αναφέρονται στο άρθρο 11 του
Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013. Οι κατάλογοι αυτοί κοινοποιούνται στις αρµόδιες αρχές των λοιπών κρατών µελών, την ΕΑΤ
και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.»
Άρθρο 38
Ορισµοί – Τροποποίηση του άρθρου 121
του ν. 4261/2014
(παρ. 45 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)
Μετά την παρ. 1 του άρθρου 121 του ν. 4261/2014 (A’ 107)
προστίθεται παρ. 1Α και το άρθρο 121 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 121
Ορισµοί
(άρθρο 128 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
1. Για τους σκοπούς των άρθρων 121 έως 132 ισχύουν οι κάτωθι ορισµοί:
1) ως «απόθεµα ασφαλείας διατήρησης κεφαλαίου» νοούνται
τα ίδια κεφάλαια που ένα ίδρυµα οφείλει να τηρεί σύµφωνα µε
το άρθρο 122,
2) ως «ειδικό αντικυκλικό κεφαλαιακό απόθεµα ασφαλείας
κάθε ιδρύµατος» νοούνται τα ίδια κεφάλαια που ένα ίδρυµα οφείλει να τηρεί σύµφωνα µε το άρθρο 123,
3) ως «απόθεµα ασφαλείας των παγκοσµίως συστη-µικά σηµαντικών ιδρυµάτων (εφεξής G-SII)» νοούνται τα ίδια κεφάλαια
που πρέπει να τηρούνται σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου
124,
4) ως «απόθεµα ασφαλείας των λοιπών συστηµικά σηµαντικών
ιδρυµάτων (εφεξής O-SII)» νοούνται τα ίδια κεφάλαια που πρέπει
να τηρούνται σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 124,
5) ως «απόθεµα ασφαλείας συστηµικού κινδύνου» νοούνται
τα ίδια κεφάλαια που ένα ίδρυµα οφείλει ή ενδέχεται να υποχρεωθεί να τηρεί σύµφωνα µε το άρθρο 125,
6) ως «συνολική απαίτηση αποθεµάτων ασφαλείας» νοείται το
συνολικό κεφάλαιο κοινών µετοχών της κατηγορίας 1 το οποίο
απαιτείται για την τήρηση αποθέµατος ασφαλείας διατήρησης
κεφαλαίου, στο οποίο προστίθενται τα εξής, κατά περίπτωση:
α) ειδικό αντικυκλικό κεφαλαιακό απόθεµα ασφαλείας κάθε
ιδρύµατος, β) απόθεµα ασφαλείας G- SII, γ) απόθεµα ασφαλείας
O-SII, δ) απόθεµα ασφαλείας συστηµικού κινδύνου,
7) ως «ποσοστό αντικυκλικού αποθέµατος ασφαλείας» νοείται
ο συντελεστής που πρέπει να εφαρµόσουν τα ιδρύµατα για να
υπολογίσουν το ειδικό αντικυκλικό κεφαλαιακό απόθεµα ασφαλείας κάθε ιδρύµατος, όπως ορίζεται βάσει των άρθρων 127 και
128 ή από αρµόδια αρχή τρίτης χώρας, κατά περίπτωση,
8) ως «ίδρυµα µε εγχώρια άδεια» νοείται ίδρυµα που έχει
λάβει άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα και ως προς το οποίο η εντεταλµένη αρχή είναι αρµόδια για τον ορισµό του ποσοστού αντικυκλικού αποθέµατος ασφαλείας,
9) ως «οδηγός αποθέµατος ασφαλείας» νοείται το σηµείο αναφοράς αποθέµατος ασφαλείας που υπολογίζεται µε βάση τυχόν
συστάσεις του ΕΣΣΚ σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 135 της
Οδηγίας 2013/36/ΕΕ.
1Α α) Τα ιδρύµατα δεν χρησιµοποιούν το κεφάλαιο κοινών µετοχών της Κατηγορίας 1, το οποίο τηρείται προκειµένου να πληρούται η συνολική απαίτηση αποθεµάτων ασφαλείας που
αναφέρεται στο σηµείο 6) της παρ. 1 για να εκπληρώνουν οποιαδήποτε από τις απαιτήσεις των στοιχείων α), β) και γ) της παρ.
1 του άρθρου 92 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013, τις πρό-

σθετες απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων που επιβάλλονται σύµφωνα
µε το άρθρο 96Α για την αντιµετώπιση κινδύνων εκτός του κινδύνου υπερβολικής µόχλευσης και την κατεύθυνση που ανακοινώνεται σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 96Β για την αντιµετώπιση κινδύνων εκτός του κινδύνου υπερβολικής µόχλευσης.
β) Τα ιδρύµατα δεν χρησιµοποιούν το κεφάλαιο κοινών µετοχών της Κατηγορίας 1, το οποίο τηρείται προκειµένου να πληρούται οποιοδήποτε από τα στοιχεία της συνολικής απαίτησης
αποθεµάτων ασφαλείας τους, ώστε να πληρούν άλλα εφαρµοστέα στοιχεία της συνολικής απαίτησης αποθεµάτων ασφαλείας
τους.
γ) Τα ιδρύµατα δεν χρησιµοποιούν κεφάλαιο κοινών µετοχών
της Κατηγορίας 1, το οποίο τηρείται προκειµένου να πληρούται
η συνολική απαίτηση αποθεµάτων ασφαλείας που αναφέρεται
στο σηµείο 6) της παρ. 1, ώστε να πληρούν τις βάσει κινδύνου
συνιστώσες των απαιτήσεων των άρθρων 92α και 92β του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013 και των άρθρων 45γ και 45δ της
Οδηγίας 2014/59/ΕΕ (L 173) όπως θα ενσωµατωθούν στην ελληνική έννοµη τάξη.
2. Τα άρθρα 121 έως 132 δεν εφαρµόζεται σε επιχειρήσεις
επενδύσεων που δεν διαθέτουν άδεια για την παροχή των υπηρεσιών οι οποίες απαριθµούνται στις περ. γ) και στ) της παρ. 1
του άρθρου 4 του ν. 3606/2007 (Α’ 195).»
Άρθρο 39
Απαιτήσεις τήρησης αποθέµατος ασφαλείας
διατήρησης κεφαλαίου – Αντικατάσταση
του άρθρου 122 του ν. 4261/2014
(παρ. 46 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)
Το άρθρο 122 του ν. 4261/2014 (A’ 107) αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 122
Απαιτήσεις τήρησης αποθέµατος ασφαλείας διατήρησης κεφαλαίου
(άρθρο 129 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
1. Πέραν του κεφαλαίου κοινών µετοχών της Κατηγορίας 1
που τηρείται για την εκπλήρωση οποιασδήποτε από τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων των στοιχείων α), β) και γ) της παρ. 1 του
άρθρου 92 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013, τα ιδρύµατα
τηρούν απόθεµα ασφαλείας διατήρησης κεφαλαίου κοινών µετοχών της Κατηγορίας 1 ίσο µε το 2,5 % του συνολικού ποσού
ανοιγµάτων τους σε κίνδυνο υπολογισµένο σύµφωνα µε την παρ.
3 του άρθρου 92 του εν λόγω Κανονισµού, σε ατοµική και ενοποιηµένη βάση, όπως εφαρµόζεται σύµφωνα µε τα άρθρα 6 έως
24 του εν λόγω Κανονισµού.
2. Κατά παρέκκλιση της παρ. 1, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
δύναται να εξαιρεί µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις επενδύσεων
από τη συµµόρφωση προς τις απαιτήσεις της παρ. 1, εφόσον η
εξαίρεση αυτή δεν απειλεί τη σταθερότητα του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος της Ελλάδας. Οι αποφάσεις σχετικά µε την
εφαρµογή της εξαίρεσης του πρώτου εδαφίου είναι πλήρως αιτιολογηµένες, εξηγούν για ποιους λόγους η εξαίρεση δεν απειλεί
τη σταθερότητα του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος της Ελλάδας και περιέχουν τον ακριβή ορισµό των µικρών και µεσαίων
επιχειρήσεων επενδύσεων, οι οποίες πρόκειται να εξαιρεθούν.
Σε περίπτωση εφαρµογής της εξαίρεσης του πρώτου εδαφίου,
η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προβαίνει σε σχετική γνωστοποίηση
προς το ΕΣΣΚ.
3. Για τους σκοπούς της παρ. 2, οι επιχειρήσεις επενδύσεων
καταχωρίζονται ως µικρές ή µεσαίες σύµφωνα µε τη Σύσταση
2003/361/ΕΚ (ΕΕ L 124) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
4. Αν κάποιο ίδρυµα δεν τηρεί πλήρως την απαίτηση της παρ.
1, επιβάλλονται σε αυτό οι περιορισµοί της διανοµής κερδών που
αναφέρονται στις παρ. 3 και 4 του άρθρου 131.»
Άρθρο 40
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Απαίτηση τήρησης ειδικού αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέµατος ασφαλείας κάθε ιδρύµατος –
Αντικατάσταση του άρθρου 123 του ν. 4261/2014
(παρ. 46 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)
Το άρθρο 123 του ν. 4261/2014 (A’ 107) αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 123
Απαίτηση τήρησης ειδικού αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέµατος ασφαλείας κάθε ιδρύµατος
(άρθρο 130 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
1. Τα ιδρύµατα τηρούν «ειδικό αντικυκλικό κεφαλαιακό απόθεµα ασφαλείας κάθε ιδρύµατος» ίσο µε το γινόµενο του συνολικού ποσού των ανοιγµάτων τους σε κίνδυνο το οποίο
υπολογίζεται σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 92 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013 επί τον σταθµισµένο µέσο όρο των
ποσοστών αντικυκλικού αποθέµατος ασφαλείας, σύµφωνα µε το
άρθρο 130 του παρόντος νόµου, σε ατοµική και ενοποιηµένη
βάση, κατά τα προβλεπόµενα στα άρθρα 6 έως 24 του ανωτέρω
Κανονισµού. Το εν λόγω απόθεµα ασφαλείας συνίσταται σε κεφάλαιο κοινών µετοχών της Κατηγορίας 1.
2. Κατά παρέκκλιση της παρ. 1, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
δύναται να εξαιρεί µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις επενδύσεων
από τη συµµόρφωση προς τις απαιτήσεις της παρ. 1, εφόσον η
εξαίρεση αυτή δεν απειλεί τη σταθερότητα του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος της Ελλάδας. Οι αποφάσεις σχετικά µε την
εφαρµογή της εξαίρεσης του πρώτου εδαφίου είναι πλήρως αιτιολογηµένες, εξηγούν για ποιους λόγους η εξαίρεση δεν απειλεί
τη σταθερότητα του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος της Ελλάδας και περιέχουν τον ακριβή ορισµό των µικρών και µεσαίων
επιχειρήσεων επενδύσεων οι οποίες πρόκειται να εξαιρεθούν.
Εφόσον η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφασίσει να εφαρµόσει την εξαίρεση του πρώτου εδαφίου, το γνωστοποιεί στο ΕΣΣΚ.
3. Για τους σκοπούς της παρ. 2, οι επιχειρήσεις επενδύσεων
καταχωρίζονται ως µικρές και µεσαίες σύµφωνα µε τη Σύσταση
2003/361/ΕΚ (ΕΕ L124) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
4. Αν κάποιο ίδρυµα δεν τηρεί πλήρως την απαίτηση της παρ.
1, του επιβάλλονται οι περιορισµοί της διανοµής κερδών που
αναφέρονται στις παρ. 3 και 4 του άρθρου 131.»
Άρθρο 41
Παγκοσµίως συστηµικά σηµαντικά ιδρύµατα και λοιπά συστηµικά σηµαντικά ιδρύµατα – Τροποποίηση
του άρθρου 124 του ν. 4261/2014
(παρ. 47 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)
Η παρ. 1 του άρθρου 124 του ν. 4261/2014 (Α’107) αντικαθίσταται, µετά την παρ. 2 προστίθεται παρ. 2Α, η παρ. 5 αντικαθίσταται, µετά την παρ. 5 προστίθεται παρ. 5Α, το εισαγωγικό
εδάφιο της παρ. 7 αντικαθίσταται, οι παρ. 8, 9, 10, 12, 14, 15 αντικαθίστανται, οι παρ. 11, 13, 16 και 17 καταργούνται και το
άρθρο 124 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 124
Παγκοσµίως συστηµικά σηµαντικά ιδρύµατα και λοιπά συστηµικά σηµαντικά ιδρύµατα (άρθρο 131 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
1. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
προσδιορίζει, σε ενοποιηµένη βάση, τα παγκοσµίως συστηµικά
σηµαντικά ιδρύµατα (G-SII) και, σε ατοµική, υποενοποιηµένη ή
ενοποιηµένη βάση, ανάλογα µε την περίπτωση, τα λοιπά συστηµικά σηµαντικά ιδρύµατα (O-SII), τα οποία έχουν λάβει άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα.
G-SII είναι είτε ένας όµιλος µε επικεφαλής ένα µητρικό ίδρυµα
εγκατεστηµένο στην ΕΕ, µια µητρική χρηµατοδοτική εταιρεία
συµµετοχών εγκατεστηµένη στην ΕΕ ή µια µητρική µικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών εγκατεστηµένη στην ΕΕ, είτε
ένα ίδρυµα που δεν είναι θυγατρική µητρικού ιδρύµατος εγκατεστηµένου στην ΕΕ, µητρικής χρηµατοδοτικής εταιρείας συµ-
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µετοχών εγκατεστηµένης στην ΕΕ ή µητρικής µικτής χρηµατοοικονοµικής εταιρείας συµµετοχών εγκατεστηµένης στην ΕΕ.
Ο-SII µπορεί να είναι ίδρυµα ή όµιλος µε επικεφαλής µητρικό
ίδρυµα εγκατεστηµένο στην ΕΕ ή µητρική χρηµατοδοτική εταιρεία συµµετοχών εγκατεστηµένη στην ΕΕ ή µητρική µικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών εγκατεστηµένη στην ΕΕ ή
µητρικό ίδρυµα εγκατεστηµένο στην Ελλάδα ή µητρική χρηµατοδοτική εταιρεία συµµετοχών εγκατεστηµένη στην Ελλάδα ή
µητρική µικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών εγκατεστηµένη στην Ελλάδα.
2. Η µέθοδος προσδιορισµού των G-SII βασίζεται στα ακόλουθα κριτήρια:
α) το µέγεθος του οµίλου,
β) το βαθµό διασύνδεσης του οµίλου µε το χρηµατοπιστωτικό
σύστηµα,
γ) τη δυνατότητα υποκατάστασης των υπηρεσιών ή των σχετικών µε τις υπηρεσίες υποδοµών που παρέχει ο όµιλος,
δ) την πολυπλοκότητα του οµίλου,
ε) την έκταση διασυνοριακής δραστηριότητας του οµίλου.
Όλα τα ως άνω κριτήρια έχουν την ίδια βαρύτητα και το καθένα από αυτά προσεγγίζεται µε ποσοτικούς δείκτες. Από την
ανωτέρω µεθοδολογία προκύπτει συνολική βαθµολογία για κάθε
αξιολογούµενη οντότητα της παρ. 1, που επιτρέπει να προσδιορισθούν τα G-SII και να καταταγούν σε συγκεκριµένη υποκατηγορία σύµφωνα µε την παρ. 9.
2Α. Μια πρόσθετη µεθοδολογία προσδιορισµού των G-SII βασίζεται στα ακόλουθα κριτήρια:
α) τα κριτήρια που αναφέρονται στις περ. α) έως δ) της παρ.
2,
β) τη διασυνοριακή δραστηριότητα του οµίλου, εξαιρουµένων
των δραστηριοτήτων του οµίλου σε όλα τα συµµετέχοντα κράτη
µέλη, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 του Κανονισµού (ΕΕ)
αριθµ. 806/2014 (L 225/1).
Κάθε κριτήριο λαµβάνει ίσο βάρος και αποτελείται από δείκτες
που µπορούν να εκφραστούν ποσοτικά. Για τα κριτήρια που αναφέρονται στην περ. α) του πρώτου εδαφίου, οι δείκτες πρέπει να
είναι ίδιοι µε τους αντίστοιχους δείκτες που καθορίζονται σύµφωνα µε την παρ. 2. Από την εφαρµογή της πρόσθετης µεθοδολογίας προσδιορισµού προκύπτει πρόσθετη συνολική
βαθµολογία για κάθε οντότητα της παρ. 1 που αξιολογείται,
βάσει της οποίας η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µπορεί να λάβει ένα από τα µέτρα που αναφέρονται
στην περ. γ) της παρ. 10.
3. Τα O-SII προσδιορίζονται σύµφωνα µε την παρ. 1. Η συστηµική σηµασία τους εκτιµάται µε βάση τουλάχιστον ένα από τα
ακόλουθα κριτήρια:
α) το µέγεθος,
β) τη σηµασία για την οικονοµία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή
της Ελλάδος,
γ) τη σηµασία των διασυνοριακών δραστηριοτήτων,
δ) τον βαθµό διασύνδεσης του ιδρύµατος ή του οµίλου µε το
χρηµατοπιστωτικό σύστηµα.
4. Κάθε G-SII διατηρεί, σε ενοποιηµένη βάση, απόθεµα ασφαλείας G-SII το οποίο αντιστοιχεί στην υποκατηγορία στην οποία
έχει καταταγεί το G-SII. Το εν λόγω απόθεµα ασφαλείας συνίσταται σε κεφάλαιο κοινών µετοχών της Κατηγορίας 1, επιπροσθέτως:
α) της απαίτησης ιδίων κεφαλαίων του άρθρου 92 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013,
β) της απαίτησης τήρησης αποθέµατος ασφαλείας διατήρησης κεφαλαίου του άρθρου 122,
γ) οποιασδήποτε απαίτησης ιδίων κεφαλαίων βάσει του άρθρου 96, και
δ) οποιασδήποτε απαίτησης τήρησης ειδικού αντι-κυκλικού
κεφαλαιακού αποθέµατος ασφαλείας κάθε ιδρύµατος του άρθρου 123.
5. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µπορεί να υποχρεώνει κάθε O-SII, σε ενοποιηµένη, υποενοποιηµένη
ή ατοµική βάση, ανάλογα µε την περίπτωση, να τηρεί απόθεµα
ασφαλείας O-SII ύψους έως 3 % επί του συνολικού ποσού ανοίγµατος σε κίνδυνο που υπολογίζεται σύµφωνα µε την παρ. 3 του
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άρθρου 92 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013, λαµβανοµένων
υπόψη των κριτηρίων για τον προσδιορισµό του O-SII. Το εν
λόγω απόθεµα ασφαλείας συνίσταται σε κεφάλαιο κοινών µετοχών της Κατηγορίας 1.
5Α. Κατόπιν έγκρισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Τράπεζα
της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µπορεί να υποχρεώνει κάθε O-SII, σε ενοποιηµένη, υποενοποιηµένη ή ατοµική βάση,
ανάλογα µε την περίπτωση, να διατηρεί απόθεµα ασφαλείας OSII υψηλότερο του 3 % επί του συνολικού ποσού ανοίγµατος σε
κίνδυνο που υπολογίζεται σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου
92 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013. Το εν λόγω απόθεµα
ασφαλείας συνίσταται σε κεφάλαιο κοινών µετοχών της Κατηγορίας 1.
6. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, όταν
απαιτεί την τήρηση αποθέµατος ασφαλείας O-SII, τηρεί τους
ακόλουθους κανόνες:
α) το απόθεµα ασφαλείας O-SII δεν πρέπει να προκαλεί δυσαναλόγως δυσµενείς επιπτώσεις στο σύνολο ή σε τµήµατα του
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος άλλων κρατών µελών ή της
Ένωσης συνολικά, θέτοντας εµπόδια στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς,
β) το απόθεµα ασφαλείας O-SII πρέπει να επανεξετάζεται τουλάχιστον ετησίως.
7. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, πριν
καθορίσει ή επανακαθορίσει απόθεµα ασφαλείας O-SII, το γνωστοποιεί στο ΕΣΣΚ έναν (1) µήνα πριν από τη δηµοσίευση της
απόφασης που αναφέρεται στην παρ. 5 και, οµοίως, τρεις (3)
µήνες πριν από τη δηµοσίευση της απόφασης που αναφέρεται
στην παρ. 5Α. Οι εν λόγω γνωστοποιήσεις περιγράφουν αναλυτικά:
α) τους λόγους για τους οποίους το απόθεµα ασφαλείας OSII θεωρείται πιθανώς αποτελεσµατικό και αναλογικό για την µείωση του κινδύνου,
β) την εκτίµηση του πιθανού θετικού ή αρνητικού αντι-κτύπου
του αποθέµατος ασφαλείας O-SII στην εσωτερική αγορά βάσει
των διαθέσιµων πληροφοριών,
γ) το επιθυµητό ποσοστό του αποθέµατος ασφαλείας O-SII.
8. Με την επιφύλαξη του άρθρου 125 και της παρ. 5 του παρόντος, όταν ένα O-SII είναι θυγατρική ενός G-SII ή ενός O-SII
που αποτελεί είτε ίδρυµα είτε όµιλο µε επικεφαλής µητρικό
ίδρυµα εγκατεστηµένο στην ΕΕ και υπόκειται σε απόθεµα ασφαλείας O-SII σε ενοποιηµένη βάση, το απόθεµα ασφαλείας που
εφαρµόζεται σε ατοµική ή υποενοποιηµένη βάση στο O-SII δεν
υπερβαίνει το χαµηλότερο από τα κατωτέρω:
α) το άθροισµα του µεγαλύτερου ποσοστού αποθέµατος
ασφαλείας G-SII ή O-SII που εφαρµόζεται στον όµιλο σε ενοποιηµένη βάση συν του 1 % του συνολικού ποσού του ανοίγµατος
σε κίνδυνο που υπολογίζεται σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου
92 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013, και
β) το 3 % του συνολικού ποσού ανοίγµατος σε κίνδυνο που
υπολογίζεται σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 92 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013 ή το ποσοστό που έχει εγκριθεί από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εφαρµόζεται στον όµιλο σε ενοποιηµένη βάση σύµφωνα µε την παρ. 5Α.
9. Υπάρχουν τουλάχιστον πέντε υποκατηγορίες G-SII. Το κατώτατο όριο και τα όρια µεταξύ κάθε υποκατηγορίας καθορίζονται από τις βαθµολογίες βάσει της µεθοδολογίας προσδιορισµού
που αναφέρεται στην παρ. 2. Οι οριακές βαθµολογίες µεταξύ γειτονικών υποκατηγοριών καθορίζονται σαφώς και ακολουθείται η
αρχή ότι υπάρχει σταθερή γραµµική αύξηση της συστηµικής σηµασίας µεταξύ κάθε υποκατηγορίας, που έχει ως αποτέλεσµα τη
γραµµική αύξηση της απαίτησης πρόσθετου κεφαλαίου κοινών
µετοχών της Κατηγορίας 1, µε εξαίρεση την υποκατηγορία πέντε
και οποιαδήποτε πρόσθετη ανώτερη υποκατηγορία. Για τους
σκοπούς της παρούσας, ως «συστηµική σηµασία» νοείται ο αναµενόµενος αντίκτυπος της ενδεχόµενης δυσχέρειας του G-SII
στην παγκόσµια χρηµατοπιστωτική αγορά. Για την κατώτατη
υποκατηγορία ισχύει απόθεµα ασφαλείας G-SII ίσο µε το 1 % του
συνολικού ποσού ανοίγµατος σε κίνδυνο που υπολογίζεται σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 92 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ.
575/2013 και το απόθεµα ασφαλείας για κάθε υποκατηγορία αυ-
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ξάνεται ανά βαθµίδα κατά τουλάχιστον 0,5 % του συνολικού
ποσού ανοίγµατος σε κίνδυνο που υπολογίζεται σύµφωνα µε την
παρ. 3 του άρθρου 92 του εν λόγω Κανονισµού.
10. Με την επιφύλαξη των παρ. 1 και 9 και χρησιµοποιώντας
τις υποκατηγορίες και τις οριακές βαθµολογίες που αναφέρονται
στην παρ. 9, η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µπορεί:
α) να ανακατατάσσει ένα G-SII από κατώτερη υποκατηγορία
σε ανώτερη υποκατηγορία,
β) να κατατάσσει οντότητα κατά την παρ. 1 που έχει συνολική
βαθµολογία σύµφωνα µε την παρ. 2 χαµηλότερη από την οριακή
βαθµολογία της κατώτατης υποκατηγορίας σε αυτήν την υποκατηγορία ή σε ανώτερη, προσδιορίζοντάς την κατ' αυτό τον τρόπο
ως G-SII,
γ) λαµβάνοντας υπόψη τον Ενιαίο Μηχανισµό Εξυγίανσης, επί
τη βάσει της πρόσθετης συνολικής βαθµολογίας που αναφέρεται
στην παρ. 2Α, να ανακατατάσσει ένα G-SII από ανώτερη υποκατηγορία σε κατώτερη υποκατηγορία.
11.Καταργείται.
12. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
γνωστοποιεί στο ΕΣΣΚ τις επωνυµίες των G-SII και O-SII και την
αντίστοιχη υποκατηγορία στην οποία κατατάσσεται κάθε G-SII.
Η γνωστοποίηση περιέχει πλήρη αιτιολόγηση για την απόφαση
που τυχόν έλαβε σύµφωνα µε τις περ. α), β) και γ) της παρ. 10.
Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δηµοσιοποιεί την υποκατηγορία στην οποία κατατάσσεται κάθε G-SII. Η
Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επανεξετάζει ετησίως τον προσδιορισµό των G-SII και O-SII και την κατάταξη των G-SII στις αντίστοιχες υποκατηγορίες και γνωστοποιεί
το αποτέλεσµα στο εµπλεκόµενο συστηµικά σηµαντικό ίδρυµα
και στο ΕΣΣΚ. Επιπλέον, δηµοσιοποιεί τον ενηµερωµένο κατάλογο των προσδιοριζόµενων συστηµικά σηµαντικών ιδρυµάτων
και την υποκατηγορία στην οποία κατατάσσεται κάθε προσδιοριζόµενο G-SII.
13. Καταργείται.
14. Όταν ένας όµιλος, σε ενοποιηµένη βάση, υποχρεούται σε
σχηµατισµό αποθέµατος ασφαλείας G-SII και αποθέµατος ασφαλείας O-SII, εφαρµόζεται το υψηλότερο εξ αυτών.
15. Όταν ένα ίδρυµα υποχρεούται σε σχηµατισµό αποθέµατος
ασφαλείας συστηµικού κινδύνου, το οποίο έχει οριστεί σύµφωνα
µε το άρθρο 125, το εν λόγω απόθεµα ασφαλείας είναι σωρευτικό µε το απόθεµα ασφαλείας O-SII ή το απόθεµα ασφαλείας GSII που εφαρµόζεται σύµφωνα µε το παρόν. Όταν το άθροισµα
του ποσοστού αποθέµατος ασφαλείας συστηµικού κινδύνου,
όπως υπολογίζεται για τους σκοπούς των παρ. 9, 10 ή 11 του άρθρου 125, και του ποσοστού αποθέµατος ασφαλείας O-SII ή του
ποσοστού αποθέµατος ασφαλείας G-SII στο οποίο υπόκειται το
ίδιο ίδρυµα είναι υψηλότερο του 5 %, εφαρµόζεται η διαδικασία
της παρ. 5Α.
16. Καταργείται.
17. Καταργείται.»
Άρθρο 42
Απαίτηση για τη διατήρηση αποθέµατος ασφαλείας συστηµικού κινδύνου – Αντικατάσταση του άρθρου 125 του ν.
4261/2014
(παρ. 49 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)
Το άρθρο 125 του ν. 4261/2014 (Α’107) αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 125
Απαίτηση για τη διατήρηση αποθέµατος ασφαλείας συστηµικού κινδύνου
(άρθρο 133 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
1. Είναι δυνατή η καθιέρωση αποθέµατος ασφαλείας συστηµικού κινδύνου από κεφάλαιο κοινών µετοχών της Κατηγορίας 1
για τον χρηµατοπιστωτικό τοµέα, ή για ένα ή περισσότερα υποσύνολα αυτού, σε όλα ή σε υποσύνολο ανοιγµάτων, κατά τα οριζόµενα στην παρ. 5. Η εν λόγω απαίτηση διατήρησης αποθέ-
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µατος ασφαλείας συστηµικού κινδύνου αποσκοπεί στην αποτροπή και τον µετριασµό των µακροπροληπτικών ή συστηµικών
κινδύνων που δεν καλύπτονται από τον Κανονισµό (ΕΕ) αριθµ.
575/2013 και από τα άρθρα 123 και 124 του παρόντος νόµου,
κατά την έννοια του κινδύνου διαταραχής του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος µε πιθανότητα σοβαρών αρνητικών επιπτώσεων
για το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα και την πραγµατική οικονοµία
σε συγκεκριµένο κράτος µέλος.
2. Τα ιδρύµατα υπολογίζουν το απόθεµα ασφαλείας συστηµικού κινδύνου ως εξής:

όπου:
BSR = το απόθεµα ασφαλείας συστηµικού κινδύνου,
rT = το ποσοστό αποθέµατος ασφαλείας που εφαρµόζεται
στο συνολικό ποσό ανοίγµατος σε κίνδυνο ενός ιδρύµατος,
ET = το συνολικό ποσό ανοίγµατος σε κίνδυνο ενός ιδρύµατος
υπολογιζόµενο σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 92 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013,
i = ο δείκτης που δηλώνει το υποσύνολο των ανοιγµάτων που
αναφέρονται στην παρ. 5,
ri = το ποσοστό αποθέµατος ασφαλείας που εφαρµόζεται στο
ποσό ανοίγµατος σε κίνδυνο του υποσυνόλου ανοιγµάτων i και
Ei = το ποσό ανοίγµατος σε κίνδυνο ενός ιδρύµατος για το
υποσύνολο ανοιγµάτων i υπολογιζόµενο σύµφωνα µε την παρ. 3
του άρθρου 92 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013.
3. Για τους σκοπούς της παρ. 1, υπεύθυνη για τον καθορισµό
του αποθέµατος ασφαλείας συστηµικού κινδύνου και τον προσδιορισµό των ανοιγµάτων και των υποσυνόλων ιδρυµάτων στα
οποία εφαρµόζεται είναι η εντεταλµένη αρχή.
4. Για τους σκοπούς της παρ. 1, η εντεταλµένη αρχή δύναται
να απαιτεί από τα ιδρύµατα να τηρούν απόθεµα ασφαλείας συστηµικού κινδύνου από κεφάλαιο κοινών µετοχών της Κατηγορίας 1 υπολογιζόµενο σύµφωνα µε την παρ. 2, σε ατοµική,
ενοποιηµένη ή υποενοποιηµένη βάση, σύµφωνα µε τα άρθρα 6
έως 24 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013.
5. Το απόθεµα ασφαλείας συστηµικού κινδύνου µπορεί να
εφαρµόζεται στα εξής:
α) όλα τα ανοίγµατα στην Ελλάδα,
β) τις ακόλουθες κατηγορίες ανοιγµάτων, εφόσον υφίστανται
στην Ελλάδα:
αα) όλα τα ανοίγµατα λιανικής σε φυσικά πρόσωπα που εξασφαλίζονται µε ακίνητα που προορίζονται για κατοικία,
ββ) όλα τα ανοίγµατα σε νοµικά πρόσωπα που εξασφαλίζονται
µε υποθήκες επί εµπορικών ακινήτων,
γγ) όλα τα ανοίγµατα σε νοµικά πρόσωπα εξαιρουµένων
αυτών που ορίζονται στην υποπερ. ββ),
δδ) όλα τα ανοίγµατα σε φυσικά πρόσωπα εξαιρουµένων
αυτών που ορίζονται στην υποπερ. αα),
γ) όλα τα ανοίγµατα σε άλλα κράτη µέλη, µε την επιφύλαξη
των παρ. 11 και 14,
δ) τις κατηγορίες ανοιγµάτων που ορίζονται στην περ. β), τα
οποία υφίστανται σε άλλα κράτη µέλη, µε µόνο σκοπό την αναγνώριση τυχόν ποσοστού αποθέµατος ασφαλείας που έχει οριστεί από άλλο κράτος µέλος σύµφωνα µε το άρθρο 126,
ε) ανοίγµατα σε τρίτες χώρες,
στ) υποσύνολα κάθε µιας από τις κατηγορίες ανοιγµάτων που
προσδιορίζονται στην περ.β).
6. Το απόθεµα ασφαλείας συστηµικού κινδύνου εφαρµόζεται
σε όλα τα ανοίγµατα ή σε υποσύνολο ανοιγµάτων, κατά τα οριζόµενα στην παρ. 5, όλων των ιδρυµάτων ή σε ένα ή περισσότερα
υποσύνολα αυτών των ιδρυµάτων και ορίζεται και αναπροσαρµόζεται σε πολλαπλάσια του 0,5 %. Είναι δυνατόν να εισαχθούν
διαφορετικές απαιτήσεις για διαφορετικά υποσύνολα ιδρυµάτων
και ανοιγµάτων. Το απόθεµα ασφαλείας συστηµικού κινδύνου
δεν αποσκοπεί στην αντιµετώπιση των κινδύνων που καλύπτονται
από τα άρθρα 123 και 124.
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7. Η εντεταλµένη αρχή, όταν απαιτεί την τήρηση αποθέµατος
ασφαλείας συστηµικού κινδύνου, λαµβάνει υπόψη τα παρακάτω:
α) το απόθεµα ασφαλείας συστηµικού κινδύνου δεν προκαλεί
δυσανάλογες δυσµενείς επιπτώσεις στο σύνολο ή σε τµήµατα
του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος άλλων κρατών µελών ή της
Ευρωπαϊκής Ένωσης συνολικά, εµποδίζοντας την ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς,
β) το απόθεµα ασφαλείας συστηµικού κινδύνου επανεξετάζεται από την εντεταλµένη αρχή τουλάχιστον ανά διετία,
γ) το απόθεµα ασφαλείας συστηµικού κινδύνου δεν χρησιµοποιείται για την αντιµετώπιση κινδύνων που καλύπτονται από τα
άρθρα 123 και 124.
8. α) Η εντεταλµένη αρχή ειδοποιεί το ΕΣΣΚ, πριν προβεί σε
δηµοσίευση της απόφασής της σύµφωνα µε την παρ. 12. Περαιτέρω, όταν το ίδρυµα, στο οποίο εφαρµόζονται ένα ή περισσότερα ποσοστά αποθέµατος ασφαλείας συστηµικού κινδύνου,
αποτελεί θυγατρική µητρικής εταιρείας εγκατεστηµένης σε άλλο
κράτος µέλος, η εντεταλµένη αρχή ειδοποιεί, επίσης τις αρχές
του εν λόγω κράτους µέλους. Η εντεταλµένη αρχή ειδοποιεί, επίσης, το ΕΣΣΚ, όταν ποσοστό αποθέµατος ασφαλείας συστηµικού
κινδύνου εφαρµόζεται σε ανοίγµατα σε τρίτες χώρες.
β) Οι εν λόγω ειδοποιήσεις καθορίζουν αναλυτικά:
αα) τους µακροπροληπτικούς ή συστηµικούς κινδύνους στην
Ελλάδα,
ββ) τους λόγους για τους οποίους οι εν λόγω µακροπροληπτικοί ή συστηµικοί κίνδυνοι απειλούν τη σταθερότητα του χρηµατοπιστωτικούσυστήµατος της Ελλάδας, µε αιτιολόγηση του
ποσοστού του αποθέµατος ασφαλείας συστηµικού κινδύνου,
γγ) τους λόγους για τους οποίους το απόθεµα ασφαλείας συστηµικού κινδύνου θεωρείται ότι είναι πιθανό να είναι αποτελεσµατικό και αναλογικό για τον µετριασµό του κινδύνου,
δδ) εκτίµηση του πιθανού θετικού ή αρνητικού αντικτύπου του
αποθέµατος ασφαλείας συστηµικού κινδύνου στην εσωτερική
αγορά βάσει των διαθέσιµων πληροφοριών,
εε) το ποσοστό ή τα ποσοστά του αποθέµατος ασφαλείας συστηµικού κινδύνου που η εντεταλµένη αρχή προτίθεται να επιβάλει και τα ανοίγµατα στα οποία εφαρµόζονται τα ποσοστά και τα
ιδρύµατα που υπόκεινται στα ποσοστά αυτά,
στστ) όταν το ποσοστό του αποθέµατος ασφαλείας συστηµικού κινδύνου εφαρµόζεται σε όλα τα ανοίγµατα, επεξήγηση των
λόγων για τους οποίους η εντεταλµένη αρχή θεωρεί ότι το απόθεµα ασφαλείας συστηµικού κινδύνου δεν επικαλύπτει τη λειτουργία του αποθέµατος ασφαλείας O-SII που προβλέπεται στο
άρθρο 124.
γ) Σε περίπτωση που µε την απόφαση καθορισµού του ποσοστού αποθέµατος ασφαλείας συστηµικού κινδύνου µειώνεται ή
δεν τροποποιείται το ποσοστό αποθέµατος ασφαλείας που είχε
καθοριστεί προηγουµένως, η εντεταλµένη αρχή συµµορφώνεται
µόνο µε την παρούσα παράγραφο.
9. Όταν ο καθορισµός ή επανακαθορισµός ποσοστού ή ποσοστών αποθέµατος ασφαλείας συστηµικού κινδύνου σε οποιαδήποτε κατηγορία ή υποκατηγορία ανοιγµάτων της παρ. 5 που
υπόκειται σε ένα ή περισσότερα αποθέµατα ασφαλείας συστηµικού κινδύνου δεν έχει ως αποτέλεσµα συνολικό ποσοστό αποθέµατος ασφαλείας συστηµικού κινδύνου υψηλότερο του 3% για
οποιοδήποτε από τα ανοίγµατα αυτά, η εντεταλµένη αρχή ειδοποιεί το ΕΣΣΚ σύµφωνα µε την παρ. 8 έναν (1) µήνα πριν από τη
δηµοσίευση της απόφασης της παρ. 12. Για τους σκοπούς της
παρούσας παραγράφου, η αναγνώριση ποσοστού αποθέµατος
ασφαλείας συστηµικού κινδύνου που ορίζει άλλο κράτος µέλος,
σύµφωνα µε το άρθρο 126, δεν προσµετράται για το όριο του 3
%.
10. α) Όταν ο καθορισµός ή επανακαθορισµός ποσοστού ή ποσοστών αποθέµατος ασφαλείας συστηµικού κινδύνου σε οποιαδήποτε κατηγορία ή υποκατηγορία ανοιγµάτων της παρ. 5 που
υπόκειται σε ένα ή περισσότερα αποθέµατα ασφαλείας συστηµικού κινδύνου έχει ως αποτέλεσµα συνολικό ποσοστό αποθέµατος ασφαλείας συστηµικού κινδύνου υψηλότερο του 3 % και
έως 5 %, για οποιοδήποτε από τα ανοίγµατα αυτά, η εντεταλµένη
αρχή ζητεί τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής µε την ειδοποίηση που υποβάλλεται σύµφωνα µε την παρ. 8. Η Ευρωπαϊκή Επι-
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τροπή γνωµοδοτεί εντός ενός (1) µηνός από την παραλαβή της
ειδοποίησης. Όταν η γνώµη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι αρνητική, η εντεταλµένη αρχή συµµορφώνεται µε τη γνώµη αυτή ή
αναφέρει τους λόγους για τους οποίους δεν το πράττει.
β) Όταν ένα ίδρυµα στο οποίο εφαρµόζονται ένα ή περισσότερα ποσοστά αποθέµατος ασφαλείας συστηµικού κινδύνου
αποτελεί θυγατρική µητρικής εταιρείας εγκατεστηµένης σε άλλο
κράτος µέλος, η εντεταλµένη αρχή ζητεί, µε την ειδοποίηση που
υποβάλλεται σύµφωνα µε την παρ. 8, σύσταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το ΕΣΣΚ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το ΕΣΣΚ
παρέχουν το καθένα τις οικείες συστάσεις εντός έξι (6) µηνών
από την παραλαβή της ειδοποίησης.
γ) Όταν υπάρχει διαφωνία µεταξύ της εντεταλµένης αρχής και
της αρχής άλλου κράτους µέλους όπου είναι εγκατεστηµένη µητρική ή θυγατρική ως προς το ποσοστό ή τα ποσοστά αποθέµατος ασφαλείας συστηµικού κινδύνου που είναι εφαρµοστέα στο
εν λόγω ίδρυµα και στην περίπτωση αρνητικής σύστασης τόσο
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσο και του ΕΣΣΚ, η εντεταλµένη
αρχή ή η αρχή του άλλου κράτους µέλους όπου είναι εγκατεστηµένη µητρική ή θυγατρική µπορεί να παραπέµψει το ζήτηµα στην
ΕΑΤ και να ζητήσει τη συνδροµή της σύµφωνα µε το άρθρο 19
του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 1093/2010 (L 331/12). Η απόφαση
καθορισµού του ποσοστού ή των ποσοστών αποθέµατος ασφαλείας συστηµικού κινδύνου για τα εν λόγω ανοίγµατα αναστέλλεται, έως ότου λάβει απόφαση η ΕΑΤ.
11. Όταν ο καθορισµός ή επανακαθορισµός ποσοστού ή ποσοστών αποθέµατος ασφαλείας συστηµικού κινδύνου σε οποιαδήποτε κατηγορία ή υποκατηγορία ανοιγµάτων της παρ. 5, που
υπόκειται σε ένα ή περισσότερα αποθέµατα ασφαλείας συστηµικού κινδύνου, έχει ως αποτέλεσµα συνολικό ποσοστό αποθέµατος ασφαλείας συστηµικού κινδύνου άνω του 5 %, για
οποιοδήποτε από τα ανοίγµατα αυτά, η εντεταλµένη αρχή ζητεί
την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πριν από την εφαρµογή
του αποθέµατος ασφαλείας συστηµικού κινδύνου.
12. Η εντεταλµένη αρχή ανακοινώνει τον καθορισµό ή τον επανακαθορισµό ενός ή περισσότερων ποσοστών αποθέµατος
ασφαλείας συστηµικού κινδύνου µε δηµοσίευση στον ιστότοπό
της. Η εν λόγω δηµοσίευση περιλαµβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:
α) το ποσοστό ή τα ποσοστά αποθέµατος ασφαλείας συστηµικού κινδύνου,
β) τα ιδρύµατα στα οποία εφαρµόζεται το απόθεµα ασφαλείας
συστηµικού κινδύνου,
γ) τα ανοίγµατα στα οποία εφαρµόζεται το ποσοστό ή τα ποσοστά αποθέµατος ασφαλείας συστηµικού κινδύνου,
δ) αιτιολόγηση του καθορισµού ή επανακαθορισµού του ποσοστού ή των ποσοστών αποθέµατος ασφαλείας συστηµικού κινδύνου,
ε) την ηµεροµηνία από την οποία τα ιδρύµατα εφαρµόζουν το
απόθεµα ασφαλείας συστηµικού κινδύνου, όπως αυτό καθορίστηκε ή επανακαθορίστηκε, και
στ) τα ονόµατα των χωρών στις οποίες υφίστανται τα ανοίγµατα που προσµετρώνται στο απόθεµα ασφαλείας συστηµικού
κινδύνου.
Όταν η δηµοσίευση των πληροφοριών που αναφέρονται στην
περ. δ) θα µπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη σταθερότητα του
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, οι εν λόγω πληροφορίες δεν
περιλαµβάνονται στη δηµοσίευση.
13. Αν κάποιο ίδρυµα δεν τηρεί πλήρως την απαίτηση της παρ.
1, του επιβάλλονται οι περιορισµοί της διανοµής κερδών που
αναφέρονται στις παρ. 3 και 4 του άρθρου 131. Αν η εφαρµογή
των περιορισµών της διανοµής κερδών οδηγεί σε ανεπαρκή βελτίωση του κεφαλαίου κοινών µετοχών της Κατηγορίας 1 του
ιδρύµατος λαµβάνοντας υπόψη τον σχετικό συστηµικό κίνδυνο
η εντεταλµένη αρχή δύναται να λάβει πρόσθετα µέτρα σύµφωνα
µε το άρθρο 56.
14. Αν η εντεταλµένη αρχή αποφασίσει να καθορίσει το απόθεµα ασφαλείας συστηµικού κινδύνου βάσει των ανοιγµάτων σε
άλλα κράτη µέλη, το απόθεµα καθορίζεται στο ίδιο ποσοστό σε
όλα τα ανοίγµατα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός αν το
απόθεµα ασφαλείας καθορίζεται, προκειµένου να αναγνωριστεί
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το ποσοστό αποθέµατος ασφαλείας συστηµικού κινδύνου που
έχει καθορίσει άλλο κράτος µέλος σύµφωνα µε το άρθρο 126.»
Άρθρο 43
Αναγνώριση ποσοστού αποθέµατος ασφαλείας συστηµικού
κινδύνου – Αντικατάσταση του άρθρου 126
του ν. 4261/2014
(παρ. 49 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)
Το άρθρο 126 του ν. 4261/2014 (A’ 107) αντικαθίσταται ως
εξής :
«Άρθρο 126
Αναγνώριση ποσοστού αποθέµατος ασφαλείας συστηµικού κινδύνου (άρθρο 134 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
1. Η εντεταλµένη αρχή δύναται να αναγνωρίζει το ποσοστό
του αποθέµατος ασφαλείας συστηµικού κινδύνου που καθορίζεται από άλλα κράτη µέλη σύµφωνα µε το άρθρο 125 και να εφαρµόζει το εν λόγω ποσοστό στα ιδρύµατα που έχουν λάβει άδεια
λειτουργίας στην Ελλάδα για τα ανοίγµατά τους στο κράτος
µέλος που καθορίζει το εν λόγω ποσοστό αποθέµατος.
2. Εφόσον η εντεταλµένη αρχή αναγνωρίζει, σύµφωνα µε την
παρ. 1, το ποσοστό αποθέµατος ασφαλείας συστηµικού κινδύνου για τα ιδρύµατα που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα, ειδοποιεί σχετικά το ΕΣΣΚ.
3. Όταν η εντεταλµένη αρχή αποφασίζει την αναγνώριση ποσοστού αποθέµατος ασφαλείας συστηµικού κινδύνου σύµφωνα
µε την παρ. 1, λαµβάνει υπόψη τις πληροφορίες που έχει υποβάλει το κράτος µέλος το οποίο έχει καθορίσει το εν λόγω ποσοστό σύµφωνα µε τις παρ. 9 και 13 του άρθρου 133 της
Οδηγίας 2013/36/ΕΚ.
4. Όταν η εντεταλµένη αρχή αναγνωρίζει ποσοστό αποθέµατος ασφαλείας συστηµικού κινδύνου για τα ιδρύµατα που έχουν
λάβει άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα, το εν λόγω απόθεµα
ασφαλείας συστηµικού κινδύνου δύναται να είναι σωρευτικό µε
το απόθεµα ασφαλείας συστηµικού κινδύνου που εφαρµόζεται
κατά το άρθρο 125, υπό τον όρο ότι τα αποθέµατα ασφαλείας
καλύπτουν διαφορετικούς κινδύνους. Όταν τα αποθέµατα ασφαλείας καλύπτουν τους ίδιους κινδύνους, εφαρµόζεται µόνο το
υψηλότερο απόθεµα ασφαλείας.
5. Όταν η εντεταλµένη αρχή καθορίζει ποσοστό αποθέµατος
ασφαλείας συστηµικού κινδύνου σύµφωνα µε το άρθρο 125, δύναται να ζητεί από το ΕΣΣΚ να εκδώσει σύσταση κατά την έννοια
του άρθρου 16 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 1092/2010 προς ένα
ή περισσότερα κράτη µέλη, τα οποία ενδέχεται να αναγνωρίσουν
το ποσοστό αποθέµατος ασφαλείας συστηµικού κινδύνου.
Άρθρο 44
Καθορισµός ποσοστών αντικυκλικών αποθεµάτων
ασφαλείας – Τροποποίηση του άρθρου 127
του ν. 4261/2014
(παρ. 50 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)
Το εισαγωγικό εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 127 του ν.
4261/2014 (A’ 107) αντικαθίσταται, οι παρ. 7 και 8 αντικαθίστανται και το άρθρο 127 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 127
Καθορισµός ποσοστών αντικυκλικών
αποθεµάτων ασφαλείας
(άρθρο 136 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
1. Η Τράπεζα της Ελλάδος ορίζεται ως η εντεταλµένη αρχή,
επιφορτισµένη µε τον καθορισµό του ποσοστού αντικυκλικών
αποθεµάτων ασφαλείας στην Ελλάδα. Οι αρµοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος ως εντεταλµένης αρχής ασκούνται από την
Εκτελεστική Επιτροπή του άρθρου 55Α του Καταστατικού της ή
εξουσιοδοτηµένου από αυτήν οργάνου που λαµβάνει τις σχετικές αποφάσεις κατόπιν σύµφωνης γνώµης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, στο πλαίσιο διµερούς διαβούλευσης, κατά τα
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ειδικότερα προβλεπόµενα σε Πρωτόκολλο Συνεργασίας.
2. Η εντεταλµένη αρχή υπολογίζει για κάθε τρίµηνο έναν
οδηγό αποθέµατος ως σηµείο αναφοράς για τον καθορισµό του
ποσοστού αντικυκλικών αποθεµάτων ασφαλείας σύµφωνα µε την
παρ. 3. Ο οδηγός αποθέµατος αντανακλά, κατά ουσιαστικό
τρόπο, τον κύκλο της πίστωσης και τους κινδύνους που οφείλονται στην υπέρµετρη ανάπτυξη της πίστωσης στην Ελλάδα και
λαµβάνει υπόψη ιδιοµορφίες της εθνικής οικονοµίας. Βασίζεται
στην απόκλιση της σχέσης της πίστωσης προς το Ακαθάριστο
Εγχώριο Προϊόν από τη µακροπρόθεσµη τάση της, λαµβάνοντας
υπόψη, µεταξύ άλλων:
α) δείκτη πιστωτικής επέκτασης που να αντανακλά τις αλλαγές στη σχέση της πίστωσης προς το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν,
β) οποιαδήποτε σχετική καθοδήγηση του ΕΣΣΚ.
3. Η εντεταλµένη αρχή αξιολογεί τη σοβαρότητα του κυκλικού
συστηµικού κινδύνου και την καταλληλότητα του ποσοστού αντικυκλικού αποθέµατος ασφαλείας για την Ελλάδα ανά τρίµηνο
και καθορίζει ή προσαρµόζει το ποσοστό αντικυκλικού αποθέµατος ασφαλείας, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο. Όταν πράττει τα
ανωτέρω, η εντεταλµένη αρχή λαµβάνει υπόψη τα εξής:
α) τον οδηγό αποθέµατος που υπολογίζεται σύµφωνα µε την
παρ. 2,
β) οποιαδήποτε σχετική καθοδήγηση του ΕΣΣΚ συµπεριλαµβανοµένων τυχόν συστάσεων αυτού,
γ) άλλες µεταβλητές τις οποίες η εντεταλµένη αρχή θεωρεί
σχετικές για την αντιµετώπιση του κυκλικού συστηµικού κινδύνου.
4. Το ποσοστό αντικυκλικού αποθέµατος ασφαλείας, εκπεφρασµένο ως ποσοστό του συνολικού ποσού ανοιγµάτων σε κίνδυνο
που υπολογίζεται σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 92 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013 των ιδρυµάτων που είναι εκτεθειµένα σε πιστωτικό κίνδυνο στην Ελλάδα, κυµαίνεται µεταξύ 0%
και 2,5%, βαθµονοµηµένο σε βήµατα 0,25% ή πολλα πλάσια του
0,25%. Για τους σκοπούς της παρ. 2 του άρθρου 130, η εντεταλµένη αρχή µπορεί να καθορίζει το ποσοστό αντικυκλικού αποθέµατος ασφαλείας σε ύψος άνω του 2,5% του συνολικού ποσού
ανοιγµάτων σε κίνδυνο που υπολογίζεται σύµφωνα µε την παρ.3
του άρθρου 92 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013, εφόσον
τούτο δικαιολογείται κατά τα προβλεπόµενα στην παρ. 3.
5. Όταν η εντεταλµένη αρχή ορίζει το ποσοστό αντικυκλικού
αποθέµατος ασφαλείας σε ύψος άνω του µηδενός για πρώτη
φορά ή όπου, µετά την πρώτη φορά, αυξάνει την τιµή του ισχύοντος ποσοστού αντικυκλικού αποθέµατος ασφαλείας, αποφασίζει
επίσης την ηµεροµηνία κατά την οποία τα ιδρύµατα πρέπει να
εφαρµόζουν το αυξηµένο ποσοστό αποθέµατος για τους σκοπούς υπολογισµού του ειδικού αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέµατος ασφαλείας κάθε ιδρύµατος. Η ηµεροµηνία αυτή δεν
υπερβαίνει τους δώδεκα (12) µήνες από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης του αυξηµένου ποσοστού αποθέµατος ασφαλείας σύµφωνα µε την παρ. 7. Αν η εν λόγω ηµεροµηνία απέχει λιγότερο
από δώδεκα (12) µήνες από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της
αυξηµένης τιµής αποθέµατος ασφαλείας, η συντοµότερη προθεσµία εφαρµογής δικαιολογείται στη βάση εξαιρετικών συνθηκών.
6. Αν η εντεταλµένη αρχή µειώσει το ισχύον ποσοστό αντικυκλικού αποθέµατος ασφαλείας ορίζει και ενδεικτική περίοδο
κατά την οποία δεν αναµένεται αύξηση του εν λόγω αποθέµατος.
Η ενδεικτική περίοδος αυτή δε δεσµεύει την εντεταλµένη αρχή.
7. Η εντεταλµένη αρχή δηµοσιεύει ανά τρίµηνο στον ιστότοπό
της τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:
α) το ισχύον ποσοστό αντικυκλικού αποθέµατος ασφαλείας,
β) τον σχετικό λόγο πίστωσης προς το Ακαθάριστο Εγχώριο
Προϊόν και την απόκλισή του από τη µακροπρόθεσµη τάση,
γ) τον οδηγό αποθέµατος ασφαλείας που υπολογίζεται σύµφωνα µε την παρ. 2,
δ) αιτιολόγηση αυτού του ποσοστού αποθέµατος ασφαλείας,
ε) όταν αυξάνεται το ποσοστό αποθέµατος ασφαλείας, την
ηµεροµηνία από την οποία τα ιδρύµατα εφαρµόζουν αυτό το αυξηµένο ποσοστό αποθέµατος για τον σκοπό υπολογισµού του ειδικού αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέµατος ασφαλείας ειδικά

12345

για το κάθε ίδρυµα,
στ) όταν η ηµεροµηνία της περ. ε) απέχει λιγότερο από δώδεκα (12) µήνες από την ηµεροµηνία της δηµοσίευσης της παρούσας παραγράφου, αναφορά στις εξαιρετικές συνθήκες που
δικαιολογούν τη συντοµότερη προθεσµία εφαρµογής,
ζ) όταν το ποσοστό αποθέµατος ασφαλείας µειώνεται, την ενδεικτική περίοδο κατά την οποία δεν αναµένεται αύξηση του ποσοστού αποθέµατος ασφαλείας, καθώς και αιτιολόγηση αυτής
της περιόδου.
8. Η εντεταλµένη αρχή προβαίνει σε όλες τις ενδεδειγµένες
ενέργειες, ώστε να συντονιστεί ο χρόνος αυτής της δηµοσίευσης
µε τις αντίστοιχες ανακοινώσεις των άλλων εντεταλµένων αρχών
και κοινοποιεί στο ΕΣΣΚ κάθε αλλαγή του ποσοστού αντικυκλικού
αποθέµατος ασφαλείας, µαζί µε τις απαιτούµενες πληροφορίες
που ορίζονται στις περ. α) έως ζ) της παρ.7.»
Άρθρο 45
Περιορισµοί διανοµής κερδών – Τροποποίηση
του άρθρου 131 του ν. 4261/2014
(παρ. 51 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)
Οι παρ. 2 έως 7 του άρθρου 131 του ν. 4261/2014 (Α’107) αντικαθίστανται και το άρθρο 131 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 131
Περιορισµοί διανοµής κερδών
(άρθρο 141 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
1. Για τους σκοπούς των παρ. 2 και 3, η διανοµή κερδών όσον
αφορά το κεφάλαιο κοινών µετοχών της Κατηγορίας 1 περιλαµβάνει τα ακόλουθα:
α) καταβολή µερισµάτων σε µετρητά,
β) διανοµή µετοχών που πληρώθηκαν πλήρως ή µερικώς και
διανέµονται µε ευνοϊκούς όρους ή άλλων κεφαλαιακών µέσων
που αναφέρονται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 26 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013,
γ) εξαργύρωση ή αγορά από ένα ίδρυµα ιδίων µετοχών του ή
άλλων κεφαλαιακών µέσων που αναφέρονται στην περ. α) της
παρ. 1 του άρθρου 26 του εν λόγω Κανονισµού,
δ) ανάκτηση ποσών που καταβλήθηκαν για κεφαλαιακά µέσα
που αναφέρονται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 26 του εν
λόγω Κανονισµού,
ε) διανοµή στοιχείων που αναφέρονται στις περ. β) έως ε) της
παρ. 1 του άρθρου 26 του εν λόγω Κανονισµού.
2. Ίδρυµα που πληροί τη συνολική απαίτηση αποθεµάτων
ασφαλείας δεν προβαίνει σε διανοµή κερδών όσον αφορά στο
κεφάλαιο κοινών µετοχών της Κατηγορίας 1, στον βαθµό που µια
τέτοια διανοµή θα µείωνε το κεφάλαιο κοινών µετοχών της Κατηγορίας 1 σε τέτοιο επίπεδο, ώστε να µην πληρούται πλέον η
συνολική απαίτηση αποθεµάτων ασφαλείας.
3. Ίδρυµα που δεν πληροί τη συνολική απαίτηση αποθεµάτων
ασφαλείας υπολογίζει το µέγιστο διανεµητέο ποσό («ΜΔΠ») σύµφωνα µε την παρ. 5 και το κοινοποιεί στην Τράπεζα της Ελλάδος
ή την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Σε αυτή την περίπτωση δεν προβαίνει σε οποιαδήποτε από τις
κάτωθι ενέργειες προτού υπολογίσει το ΜΔΠ:
α) διανοµή κερδών όσον αφορά το κεφάλαιο κοινών µετοχών
της Κατηγορίας 1,
β) ανάληψη της υποχρέωσης καταβολής µεταβλητών αποδοχών ή προαιρετικών συνταξιοδοτικών παροχών, ή καταβολή µεταβλητών αποδοχών, εάν η υποχρέωση καταβολής δηµιουργήθηκε όσο το ίδρυµα δεν πληρούσε τη συνολική απαίτηση αποθεµάτων ασφαλείας, ή
γ) πληρωµές σε πρόσθετα κεφαλαιακά µέσα της Κατηγορίας
1.
4. Εφόσον ένα ίδρυµα δεν πληροί ή δεν υπερβαίνει τη συνολική απαίτηση αποθεµάτων ασφαλείας, δεν διανέµει περισσότερο από το ΜΔΠ που έχει υπολογιστεί σύµφωνα µε την παρ. 5
µέσω οποιασδήποτε ενέργειας από αυτές που αναφέρονται στις
περ. α), β) και γ) του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3.
5. Το ίδρυµα υπολογίζει το ΜΔΠ πολλαπλασιάζοντας το ποσό
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που υπολογίσθηκε βάσει της παρ. 6 µε τον συντελεστή που ορίζεται βάσει της παρ. 7. Από το ΜΔΠ αφαιρείται οποιοδήποτε
ποσό προκύπτει από τις ενέργειες που αναφέρονται στις περ. α),
β) ή γ) του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3.
6. Το ποσό που πολλαπλασιάζεται σύµφωνα µε την παρ. 5 περιλαµβάνει:
α) οποιαδήποτε ενδιάµεσα κέρδη που δεν έχουν συµπεριληφθεί στο κεφάλαιο κοινών µετοχών της Κατηγορίας 1 σύµφωνα
µε την παρ. 2 του άρθρου 26 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ.
575/2013, καθαρά από οποιαδήποτε διανοµή κερδών ή οποιαδήποτε πληρωµή που προκύπτει από τις ενέργειες που αναφέρονται στις περ. α), β) ή γ) του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 του
παρόντος άρθρου,
πλέον
β) κέρδη τέλους χρήσης που δεν έχουν συµπεριληφθεί στο κεφάλαιο κοινών µετοχών της Κατηγορίας 1 σύµφωνα µε την παρ.
2 του άρθρου 26 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013, καθαρά
από οποιαδήποτε διανοµή κερδών ή οποιαδήποτε πληρωµή που
προκύπτει από τις ενέργειες που αναφέρονται στις περ. α), β) ή
γ) του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 του παρόντος άρθρου,
µείον
γ) τα ποσά που θα ήταν πληρωτέα ως φόρος, αν τα στοιχεία
που προσδιορίζονται στις περ. α) και β) της παρούσας δεν διανέµονταν.
7. Ο συντελεστής καθορίζεται ως εξής:
α) όταν το κεφάλαιο κοινών µετοχών της Kατηγορίας 1 που
τηρεί το ίδρυµα, και το οποίο δεν χρησιµοποιείται για την εκπλήρωση των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων που καθορίζονται στα
στοιχεία α), β) και γ) της παρ. 1 του άρθρου 92 του Κανονισµού
(ΕΕ) αριθµ. 575/2013, και της πρόσθετης απαίτησης ιδίων κεφαλαίων για την αντιµετώπιση κινδύνων, εκτός του κινδύνου υπερβολικής µόχλευσης, που καθορίζεται στην περ. α) της παρ. 1 του
άρθρου 96 του παρόντος νόµου, εκφραζόµενο ως ποσοστό του
συνολικού ποσού ανοιγµάτων σε κίνδυνο που υπολογίζεται σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 92 του εν λόγω Κανονισµού,
είναι εντός του πρώτου (δηλαδή του χαµηλότερου) τεταρτηµόριου της συνολικής απαίτησης αποθεµάτων ασφαλείας, ο συντελεστής είναι 0,
β) όταν το κεφάλαιο κοινών µετοχών της Κατηγορίας 1 που
τηρεί το ίδρυµα, και το οποίο δεν χρησιµοποιείται για την εκπλήρωση των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων που καθορίζονται στα
στοιχεία α), β) και γ) της παρ. 1 του άρθρου 92 του Κανονισµού
(ΕΕ) αριθµ. 575/2013 και της πρόσθετης απαίτησης ιδίων κεφαλαίων για την αντιµετώπιση κινδύνων, εκτός του κινδύνου υπερβολικής µόχλευσης, που καθορίζεται στην περ. α) της παρ. 1 του
άρθρου 96 του παρόντος νόµου, εκφραζόµενο ως ποσοστό του
συνολικού ποσού ανοιγµάτων σε κίνδυνο που υπολογίζεται σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 92 του εν λόγω Κανονισµού είναι
εντός του δεύτερου τεταρτηµόριου της συνολικής απαίτησης
αποθεµάτων ασφαλείας, ο συντελεστής είναι 0,2,
γ) όταν το κεφάλαιο κοινών µετοχών της Κατηγορίας 1 που
τηρεί το ίδρυµα, και το οποίο δεν χρησιµοποιείται για την εκπλήρωση των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων που καθορίζονται στα
στοιχεία α), β) και γ) της παρ. 1 του άρθρου 92 του Κανονισµού
(ΕΕ) αριθµ. 575/2013 και της πρόσθετης απαίτησης ιδίων κεφαλαίων για την αντιµετώπιση κινδύνων, εκτός του κινδύνου υπερβολικής µόχλευσης, που καθορίζεται στην περ. α) της παρ. 1 του
άρθρου 96 του παρόντος νόµου, εκφραζόµενο ως ποσοστό του
συνολικού ποσού ανοιγµάτων σε κίνδυνο που υπολογίζεται σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 92 του εν λόγω Κανονισµού είναι
εντός του τρίτου τεταρτηµόριου της συνολικής απαίτησης αποθεµάτων ασφαλείας, ο συντελεστής είναι 0,4,
δ) όταν το κεφάλαιο κοινών µετοχών της Κατηγορίας 1 που
τηρεί το ίδρυµα, και το οποίο δεν χρησιµοποιείται για την εκπλήρωση των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων που αναφέρονται στα
στοιχεία α), β) και γ) της παρ. 1 του άρθρου 92 του Κανονισµού
(ΕΕ) αριθµ. 575/2013 και της πρόσθετης απαίτησης ιδίων κεφαλαίων για την αντιµετώπιση κινδύνων, εκτός του κινδύνου υπερβολικής µόχλευσης, που καθορίζεται στην περ. α) της παρ. 1 του
άρθρου 96 του παρόντος νόµου, εκφραζόµενο ως ποσοστό του
συνολικού ποσού ανοιγµάτων σε κίνδυνο που υπολογίζεται σύµ-
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φωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 92 του εν λόγω Κανονισµού είναι
εντός του τέταρτου (δηλαδή του υψηλότερου) τεταρτηµόριου
της συνολικής απαίτησης αποθεµάτων ασφαλείας, ο συντελεστής είναι 0,6.
Το κατώτατο και το ανώτατο όριο του κάθε τεταρτηµόριου της
συνολικής απαίτησης αποθεµάτων ασφαλείας υπολογίζονται ως
εξής:

όπου:
Qn= ο τακτικός αριθµός του σχετικού τεταρτηµόριου.
8. Οι περιορισµοί του παρόντος άρθρου ισχύουν µόνο για πληρωµές που συνεπάγονται µείωση του κεφαλαίου κοινών µετοχών
της Κατηγορίας 1 ή µείωση των κερδών και όπου η παύση πληρωµών ή η µη πληρωµή δεν αποτελεί γεγονός αθέτησης ή προϋπόθεση για την έναρξη διαδικασιών αφερεγγυότητας ή
πτώχευσης βάσει του καθεστώτος που ισχύει για το ίδρυµα.
9. Όταν ένα ίδρυµα δεν πληροί τη συνολική απαίτηση αποθεµάτων ασφαλείας και σκοπεύει να προβεί σε διανοµή οποιωνδήποτε διανεµητέων κερδών του ή σε ενέργεια που περιγράφεται
στην παρ. 3, ενηµερώνει την Τράπεζα της Ελλάδος ή την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και υποβάλλει τα εξής στοιχεία:
α) το ποσό του κεφαλαίου που τηρεί το ίδρυµα, χωρισµένο
ως εξής:
αα) κεφάλαιο κοινών µετοχών της Κατηγορίας 1,
ββ) πρόσθετο κεφάλαιο της Κατηγορίας 1,
γγ) κεφάλαιο της Κατηγορίας 2,
β) το ποσό των προσωρινών κερδών του και των κερδών του
στο τέλος της χρήσης,
γ) το ΜΔΠ που υπολογίσθηκε σύµφωνα µε την παρ. 5,
δ) το ποσό των διανεµητέων κερδών που σκοπεύει να µοιράσει και την κατανοµή του στα εξής:
αα) πληρωµή µερισµάτων,
ββ) εξαγορές ιδίων µετοχών,
γγ) πληρωµές σε πρόσθετα κεφαλαιακά µέσα της Κατηγορίας
1,
δδ) καταβολή µεταβλητών αποδοχών ή προαιρετικών συνταξιοδοτικών παροχών, µε τη δηµιουργία νέας υποχρέωσης καταβολής ή βάσει υποχρέωσης καταβολής που δηµιουργήθηκε σε
χρόνο κατά τον οποίο το ίδρυµα δεν πληρούσε τη συνολική απαίτηση αποθεµάτων ασφαλείας.
10. Τα ιδρύµατα εφαρµόζουν ρυθµίσεις που διασφαλίζουν ότι
το ποσό των διανεµητέων κερδών και το ΜΔΠ υπολογίζονται µε
ακρίβεια και είναι σε θέση να το αποδείξουν στην Τράπεζα της
Ελλάδος ή την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εφόσον τους ζητηθεί.»
Άρθρο 46
Μη τήρηση της συνολικής απαίτησης αποθεµάτων
ασφαλείας / Περιορισµοί διανοµής σε περίπτωση µη τήρησης της απαίτησης αποθέµατος ασφαλείας για τον δείκτη
µόχλευσης / Μη τήρηση της απαίτησης
αποθέµατος ασφαλείας για τον δείκτη µόχλευσης – Προσθήκη άρθρων µετά το άρθρο 131 του ν. 4261/2014
(παρ. 52 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)
Μετά το άρθρο 131 του ν. 4261/2014 (Α’107) προστίθενται
άρθρα 131Α,131Β και 131Γ ως εξής:
«Άρθρο 131Α
Μη τήρηση της συνολικής απαίτησης
αποθεµάτων ασφαλείας
(άρθρο 141α της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
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Ένα ίδρυµα δεν πληροί τη συνολική απαίτηση αποθεµάτων
ασφαλείας για τους σκοπούς του άρθρου 131, εφόσον δεν διαθέτει ίδια κεφάλαια στην ποσότητα και την ποιότητα που απαιτούνται για να επιτευχθεί ταυτόχρονα η συνολική απαίτηση
αποθεµάτων ασφαλείας και καθεµία από τις ακόλουθες απαιτήσεις:
α) του στοιχείου α) της παρ. 1 του άρθρου 92 του Κανονισµού
(ΕΕ) αριθµ. 575/2013 και η πρόσθετη απαίτηση ιδίων κεφαλαίων
για την αντιµετώπιση κινδύνων εκτός του κινδύνου υπερβολικής
µόχλευσης βάσει της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 96 του παρόντος νόµου,
β) του στοιχείου β) της παρ. 1 του άρθρου 92 του Κανονισµού
(ΕΕ) αριθµ. 575/2013 και η πρόσθετη απαίτηση ιδίων κεφαλαίων
για την αντιµετώπιση κινδύνων εκτός του κινδύνου υπερβολικής
µόχλευσης βάσει της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 96 του παρόντος νόµου,
γ) του στοιχείου γ) της παρ. 1 του άρθρου 92 του Κανονισµού
(ΕΕ) αριθµ. 575/2013 και η πρόσθετη απαίτηση ιδίων κεφαλαίων
για την αντιµετώπιση κινδύνων εκτός του κινδύνου υπερβολικής
µόχλευσης βάσει της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 96 του παρόντος νόµου.»
«Άρθρο 131Β
Περιορισµοί διανοµής σε περίπτωση µη τήρησης
της απαίτησης αποθέµατος ασφαλείας
για τον δείκτη µόχλευσης
(άρθρο 141β της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
1. Ίδρυµα που πληροί την απαίτηση αποθέµατος ασφαλείας
για τον δείκτη µόχλευσης σύµφωνα µε την παρ. 1α του άρθρου
92 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013 δεν προβαίνει σε διανοµή που αφορά το κεφάλαιο της Κατηγορίας 1, στον βαθµό που
µια τέτοια διανοµή θα µείωνε το εν λόγω κεφάλαιο της Κατηγορίας 1 σε τέτοιο επίπεδο, ώστε να µην ικανοποιείται πλέον η απαίτηση αποθέµατος ασφαλείας για τον δείκτη µόχλευσης.
2. Ίδρυµα που δεν πληροί την απαίτηση αποθέµατος ασφαλείας για τον δείκτη µόχλευσης υπολογίζει το µέγιστο διανεµητέο ποσό που αφορά τον δείκτη µόχλευσης («Μ-ΜΔΠ») σύµφωνα
µε την παρ. 4 και το κοινοποιεί στην Τράπεζα της Ελλάδος ή την
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Σε αυτή την περίπτωση, δεν προβαίνει σε οποιαδήποτε από τις
κάτωθι ενέργειες προτού υπολογίσει το Μ-ΜΔΠ:
α) διανοµή κερδών όσον αφορά το κεφάλαιο κοινών µετοχών
της Κατηγορίας 1,
β) ανάληψη της υποχρέωσης καταβολής µεταβλητών αποδοχών ή προαιρετικών συνταξιοδοτικών παροχών, ή καταβολή µεταβλητών αποδοχών, εάν η υποχρέωση καταβολής δηµιουργήθηκε, όσο το ίδρυµα δεν πληρούσε τη συνολική απαίτηση αποθεµάτων ασφαλείας, ή
γ) πληρωµές σε πρόσθετα κεφαλαιακά µέσα της Κατηγορίας
1.
3. Εφόσον ένα ίδρυµα δεν πληροί ή δεν υπερβαίνει την απαίτηση αποθέµατος ασφαλείας για τον δείκτη µόχλευσης, δεν διανέµει περισσότερο από το Μ-ΜΔΠ που έχει υπολογιστεί σύµφωνα µε την παρ. 4 µέσω οποιασδήποτε ενέργειας από αυτές που
αναφέρονται στις περ.α), β) και γ) του δευτέρου εδαφίου της
παρ. 2.
4. Το ίδρυµα υπολογίζει το Μ-ΜΔΠ πολλαπλασιάζοντας το
ποσό που υπολογίσθηκε βάσει της παρ. 5 µε τον συντελεστή που
ορίζεται βάσει της παρ. 6. Από το Μ-ΜΔΠ αφαιρείται οποιοδήποτε ποσό προκύπτει από τις ενέργειες που αναφέρονται στις
περ. α), β) ή γ) του δευτέρου εδαφίου της παρ. 2.
5. Το ποσό που πολλαπλασιάζεται σύµφωνα µε την παρ. 4 περιλαµβάνει:
α) ενδιάµεσα κέρδη που δεν έχουν συµπεριληφθεί στο κεφάλαιο κοινών µετοχών της Κατηγορίας 1 σύµφωνα µε την παρ. 2
του άρθρου 26 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013, καθαρά
από οποιαδήποτε διανοµή κερδών ή οποιαδήποτε πληρωµή στο
πλαίσιο των ενεργειών που αναφέρονται στις περ. α), β) ή γ) του
δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του παρόντος άρθρου,
πλέον
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β) κέρδη τέλους χρήσης που δεν έχουν συµπεριληφθεί στο κεφάλαιο κοινών µετοχών της Κατηγορίας 1 σύµφωνα µε την παρ.
2 του άρθρου 26 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013, καθαρά
από οποιαδήποτε διανοµή κερδών ή οποιαδήποτε πληρωµή στο
πλαίσιο των ενεργειών που αναφέρονται στις περ. α), β) ή γ) του
δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του παρόντος άρθρου,
µείον
γ) τα ποσά που θα ήταν πληρωτέα ως φόρος, αν τα στοιχεία
που προσδιορίζονται στις περ. α) και β) της παρούσας παραγράφου δεν διανέµονταν.
6. Ο συντελεστής που αναφέρεται στην παρ. 4 καθορίζεται ως
εξής:
α) όταν το κεφάλαιο της Kατηγορίας 1 που τηρεί το ίδρυµα,
και το οποίο δεν χρησιµοποιείται για την εκπλήρωση των απαιτήσεων του στοιχείου δ) της παρ. 1 του άρθρου 92 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013 και της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου
96 του παρόντος νόµου για την αντιµετώπιση του κινδύνου υπερβολικής µόχλευσης που δεν καλύπτεται επαρκώς από το στοιχείο
δ) της παρ. 1 του άρθρου 92 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/
2013, εκφραζόµενο ως ποσοστό του µέτρου συνολικού ανοίγµατος που υπολογίζεται σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 429
του εν λόγω Κανονισµού, είναι εντός του πρώτου (δηλαδή του
χαµηλότερου) τεταρτηµόριου της απαίτησης αποθέµατος ασφαλείας για τον δείκτη µόχλευσης, ο συντελεστής είναι 0,
β) όταν το κεφάλαιο της Κατηγορίας 1 που τηρεί το ίδρυµα,
και το οποίο δεν χρησιµοποιείται για την εκπλήρωση των απαιτήσεων του στοιχείου δ) της παρ. 1 του άρθρου 92 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013 και της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου
96 του παρόντος νόµου για την αντιµετώπιση του κινδύνου υπερβολικής µόχλευσης που δεν καλύπτεται επαρκώς από το στοιχείο
δ) της παρ. 1 του άρθρου 92 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ.
575/2013, εκφραζόµενο ως ποσοστό του µέτρου συνολικού
ανοίγµατος που υπολογίζεται σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 429 του εν λόγω Κανονισµού, είναι εντός του δεύτερου τεταρτηµόριου της απαίτησης αποθέµατος ασφαλείας για τον
δείκτη µόχλευσης, ο συντελεστής είναι 0,2,
γ) όταν το κεφάλαιο της Κατηγορίας 1 που τηρεί το ίδρυµα,
και το οποίο δεν χρησιµοποιείται για την εκπλήρωση των απαιτήσεων του στοιχείου δ) της παρ. 1 του άρθρου 92 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013 και της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου
96 του παρόντος νόµου για την αντιµετώπιση του κινδύνου υπερβολικής µόχλευσης που δεν καλύπτεται επαρκώς από το στοιχείο
δ) της παρ. 1 του άρθρου 92 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ.
575/2013, εκφραζόµενο ως ποσοστό του µέτρου συνολικού
ανοίγµατος που υπολογίζεται σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 429 του εν λόγω Κανονισµού, είναι εντός του τρίτου τεταρτηµόριου της απαίτησης αποθέµατος ασφαλείας για τον δείκτη
µόχλευσης, ο συντελεστής είναι 0,4,
δ) όταν το κεφάλαιο της Κατηγορίας 1 που τηρεί το ίδρυµα,
και το οποίο δεν χρησιµοποιείται για την εκπλήρωση των απαιτήσεων του στοιχείου δ) της παρ. 1 του άρθρου 92 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013 και της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου
96 του παρόντος νόµου για την αντιµετώπιση του κινδύνου υπερβολικής µόχλευσης που δεν καλύπτεται επαρκώς από το στοιχείο
δ) της παρ. 1 του άρθρου 92 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/
2013, εκφραζόµενο ως ποσοστό του µέτρου συνολικού ανοίγµατος που υπολογίζεται σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 429
του εν λόγω Κανονισµού, είναι εντός του τέταρτου (δηλαδή του
υψηλότερου) τεταρτηµόριου της απαίτησης αποθέµατος ασφαλείας για τον δείκτη µόχλευσης, ο συντελεστής είναι 0,6.
Το κατώτατο και το ανώτατο όριο του κάθε τεταρτηµόριου της
απαίτησης αποθέµατος ασφαλείας για τον δείκτη µόχλευσης
υπολογίζονται ως εξής:
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όπου:
Qn = ο τακτικός αριθµός του σχετικού τεταρτηµόριου.
7. Οι περιορισµοί του παρόντος άρθρου ισχύουν µόνο για πληρωµές που συνεπάγονται µείωση του κεφαλαίου της Κατηγορίας
1 ή µείωση των κερδών και όπου η παύση πληρωµών ή η µη πληρωµή δεν αποτελεί γεγονός αθέτησης ή προϋπόθεση για την
έναρξη διαδικασιών αφερεγγυότητας ή πτώχευσης βάσει του καθεστώτος που ισχύει για το ίδρυµα.
8. Όταν ένα ίδρυµα δεν πληροί την απαίτηση αποθέµατος
ασφαλείας για τον δείκτη µόχλευσης και σκοπεύει να προβεί σε
διανοµή οποιωνδήποτε διανεµητέων κερδών του ή σε ενέργεια
που αναφέρεται στις περ. α), β) και γ) του δεύτερου εδαφίου της
παρ. 2 του παρόντος άρθρου, ενηµερώνει την Τράπεζα της Ελλάδος ή την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και υποβάλλει τα στοιχεία
που προβλέπονται στην παρ. 9 του άρθρου 131, µε εξαίρεση την
υποπερ. γγ) της περ. α) αυτής, και το Μ-ΜΔΠ που υπολογίζεται
σύµφωνα µε την παρ. 4 του παρόντος άρθρου.
9. Τα ιδρύµατα εφαρµόζουν ρυθµίσεις, ώστε να διασφαλίζουν
ότι το ποσό των διανεµητέων κερδών και το Μ-ΜΔΠ υπολογίζονται µε ακρίβεια και είναι σε θέση να το αποδείξουν στην Τράπεζα
της Ελλάδος ή την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εφόσον τους ζητηθεί.
10. Για τους σκοπούς των παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου,
η διανοµή κερδών όσον αφορά το κεφάλαιο της Κατηγορίας 1
περιλαµβάνει οποιοδήποτε από τα στοιχεία που παρατίθενται
στην παρ. 1 του άρθρου 131.»
«Άρθρο 131Γ
Μη τήρηση της απαίτησης αποθέµατος ασφαλείας για τον δείκτη µόχλευσης
(άρθρο 141γ της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
Ένα ίδρυµα δεν πληροί την απαίτηση αποθέµατος ασφαλείας
για τον δείκτη µόχλευσης για τους σκοπούς του άρθρου 131Β,
εφόσον δεν διαθέτει κεφάλαιο της Κατηγορίας 1 στο ποσό που
απαιτείται, ώστε να πληροί ταυτοχρόνως την απαίτηση που προβλέπεται στην παρ. 1α του άρθρου 92 του Κανονισµού (ΕΕ)
αριθµ. 575/2013 και την απαίτηση του στοιχείου δ) της παρ. 1
του άρθρου 92 του εν λόγω Κανονισµού και της περ. α) της παρ.
1 του άρθρου 96 του παρόντος νόµου, κατά την αντιµετώπιση
του κινδύνου υπερβολικής µόχλευσης που δεν καλύπτεται επαρκώς από το στοιχείο δ) της παρ. 1 του άρθρου 92 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013.»
Άρθρο 47
Σχέδιο διατήρησης κεφαλαίου
Τροποποίηση του άρθρου 132 του ν. 4261/2014
(παρ. 53 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)
Οι παρ. 1 έως 3 του άρθρου 132 του ν. 4261/2014 (Α’107) αντικαθίστανται και το άρθρο 132 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 132
Σχέδιο διατήρησης κεφαλαίου
(άρθρο 142 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
1. Όταν ένα ίδρυµα αδυνατεί να εκπληρώσει τη συνολική απαίτηση αποθεµάτων ασφαλείας ή, κατά περίπτωση, την απαίτηση
αποθέµατος ασφαλείας για τον δείκτη µόχλευσης, καταρτίζει
σχέδιο διατήρησης κεφαλαίου και το υποβάλλει στην Τράπεζα
της Ελλάδος ή την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το αργότερο εντός
πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία που διαπίστωσε ότι δεν πληροί την ανωτέρω απαίτηση.
Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µπορεί
να εγκρίνει κατά περίπτωση µεγαλύτερη προθεσµία που δεν µπορεί να υπερβαίνει τις δέκα (10) ηµέρες, λαµβάνοντας υπόψη το
εύρος και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων του εκάστοτε ιδρύµατος.
2. Το σχέδιο διατήρησης κεφαλαίου περιλαµβάνει τουλάχιστον
τις εξής πληροφορίες:
α) εκτιµήσεις των εσόδων και των εξόδων και εκτιµώµενο ισο-

λογισµό,
β) µέτρα για την αύξηση των δεικτών κεφαλαίων του ιδρύµατος,
γ) σχέδιο και χρονοδιάγραµµα για την αύξηση των ιδίων κεφαλαίων µε στόχο την πλήρη συµµόρφωση µε τη συνολική απαίτηση αποθεµάτων ασφαλείας ή, κατά περίπτωση, την απαίτηση
αποθέµατος ασφαλείας για τον δείκτη µόχλευσης,
δ) οποιαδήποτε άλλη πληροφορία την οποία η Τράπεζα της
Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κρίνει απαραίτητη για να
προβεί στην εκτίµηση βάσει της επόµενης παραγράφου.
3. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αξιολογεί το σχέδιο διατήρησης κεφαλαίου και το εγκρίνει, µόνο αν
θεωρεί ότι η εφαρµογή του είναι πιθανό να επιτύχει τη διατήρηση
ή αύξηση επαρκών κεφαλαίων, ώστε το ίδρυµα να πληροί τη συνολική απαίτηση αποθεµάτων ασφαλείας ή, κατά περίπτωση, την
απαίτηση αποθέµατος ασφαλείας για τον δείκτη µόχλευσης,
εντός χρονικής περιόδου που η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θεωρεί κατάλληλη.
4. Αν η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
δεν εγκρίνει το σχέδιο διατήρησης κεφαλαίου σύµφωνα µε την
προηγούµενη παράγραφο, επιβάλλει µε απόφασή της ένα ή αµφότερα τα ακόλουθα:
α) απαιτεί από το ίδρυµα να αυξήσει τα ίδια κεφάλαιά του σε
συγκεκριµένα επίπεδα εντός ορισµένης προθεσµίας,
β) ασκεί την προβλεπόµενη στο άρθρο 94 εξουσία επιβάλλοντας αυστηρότερους περιορισµούς στη διανοµή σε σχέση µε εκείνους που απαιτούνται βάσει του άρθρου 131.»
Άρθρο 48
Γενικές απαιτήσεις δηµοσιοποίησης πληροφοριών από τις
αρµόδιες αρχές – Τροποποίηση του άρθρου 134 του ν.
4261/2014
(παρ. 54 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)
Η περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 134 του ν. 4261/2014 (Α’107)
αντικαθίσταται και η παρ. 1 διαµορφώνεται ως εξής:
«1. Η Τράπεζα της Ελλάδος και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
δηµοσιοποιούν τις ακόλουθες πληροφορίες:
α) τους νόµους, τις, γενικής ισχύος, αποφάσεις και τις εγκυκλίους που εκδίδονται για την εφαρµογή του παρόντος και του
Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013,
β) τον τρόπο άσκησης εκ µέρους τους των παρεχόµενων από
το ενωσιακό δίκαιο δυνατοτήτων και διακριτικών ευχερειών,
γ) τα γενικά κριτήρια και τις µεθοδολογίες που χρησιµοποιούν
για την εποπτική διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησης του άρθρου 89, συµπεριλαµβανοµένων των κριτηρίων για την εφαρµογή της αρχής της αναλογικότητας που αναφέρονται στην παρ.
4 του άρθρου 89,
δ) µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 54 του παρόντος και των άρθρων 63 και 67 του ν. 606/2007, τα βασικά στατιστικά στοιχεία σε συγκεντρωτική µορφή που αφορούν την
εφαρµογή του πλαισίου προληπτικής εποπτείας στην Ελλάδα,
περιλαµβανοµένου του είδους των εποπτικών µέτρων και του
αριθµού των περιπτώσεων που αυτά ελήφθησαν σύµφωνα µε την
περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 94 του παρόντος και των διοικητικών κυρώσεων που επιβλήθηκαν σύµφωνα µε το άρθρο 57 του
παρόντος.»
Άρθρο 49
Κυρώσεις από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Τροποποίηση του άρθρου 154 του ν. 4261/2014
(παρ. 17 και 18 του άρθρου 1 της Οδηγίας
(ΕΕ) 2019/878)
Η περ. ι) της παρ. 1 του άρθρου 154 του ν. 4261/2014 (Α’107)
αντικαθίσταται, µετά την παρ. 2 προστίθεται παρ. 3 και το άρθρο
154 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 154
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Κυρώσεις από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
(άρθρο 67 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
1. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σε περίπτωση που µία επιχείρηση της παρ. 6 του άρθρου 4:
α) δεν υποβάλλει ή υποβάλλει ανακριβή ή ελλιπή στοιχεία και
πληροφορίες σχετικά µε τη συµµόρφωση προς την υποχρέωση
ικανοποίησης των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων του άρθρου 92
ή 95 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013 κατά περίπτωση στην
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, κατά παράβαση του άρθρου 99 παρ.
1 του εν λόγω Κανονισµού,
β) δεν υποβάλλει ή υποβάλλει ανακριβή ή ελλιπή στοιχεία και
πληροφορίες στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σε σχέση µε τα
στοιχεία του άρθρου 101 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013,
γ) δεν υποβάλλει ή υποβάλλει ανακριβή ή ελλιπή στοιχεία και
πληροφορίες στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σχετικά µε ένα µεγάλο χρηµατοδοτικό άνοιγµα, κατά παράβαση του άρθρου 394
παρ. 1 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013,
δ) δεν υποβάλλει ή υποβάλλει ανακριβή ή ελλιπή στοιχεία και
πληροφορίες στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σχετικά µε τη ρευστότητά του, κατά παράβαση του άρθρου 415 παρ.1 και 2 του
Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013,
ε) δεν υποβάλλει ή υποβάλλει ανακριβή ή ελλιπή στοιχεία και
πληροφορίες στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σχετικά µε το δείκτη µόχλευσης, κατά παράβαση του άρθρου 430 παρ. 1 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013,
στ) δεν διατηρεί κατ’ εξακολούθηση και σε βάθος χρόνου ρευστά διαθέσιµα, κατά παράβαση του άρθρου 412 του Κανονισµού
(ΕΕ) αριθµ. 575/2013,
ζ) παρουσιάζει χρηµατοδοτικό άνοιγµα πέραν των ορίων που
θέτει το άρθρο 395 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013,
η) που είναι εκτεθειµένη στον πιστωτικό κίνδυνο µιας θέσης
τιτλοποίησης δεν πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 405 του
Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013.
θ) δεν υποβάλλει ή υποβάλλει ανακριβή ή ελλιπή στοιχεία και
πληροφορίες κατά παράβαση του άρθρου 431 παρ. 1, 2 και 3 ή
του άρθρου 451 παρ. 1 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013,
ι) προβαίνει σε πληρωµές σε κατόχους µέσων που περιλαµβάνονται στα ίδια κεφάλαια του ιδρύµατος, κατά παράβαση του άρθρου 131 του παρόντος ή σε περιπτώσεις κατά τις οποίες τα
άρθρα 28, 52 ή 63 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013 απαγορεύουν τις εν λόγω πληρωµές σε κατόχους µέσων που περιλαµβάνονται στα ίδια κεφάλαια,
ια) δεν εφαρµόζει πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης όπως
απαιτείται από το άρθρο 66,
ιβ) διόρισε ή δεν αντικατέστησε αµελλητί τα πρόσωπα που
δεν συµµορφώνονται µε το άρθρο 83, επιβάλλει µε απόφασή της
διοικητικές κυρώσεις και διοικητικά µέτρα.
2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 21 του ν. 3606/2007 περί
ανάκλησης της άδειας λειτουργίας ΑΕΠΕΥ, που µπορεί να εφαρµοστεί και για τις περ. α) έως και ια) της προηγούµενης παραγράφου και λαµβάνοντας υπόψη τα τεχνικά και εκτελεστικά
µέτρα και αποφάσεις του παρόντος, στις διοικητικές κυρώσεις
και µέτρα που επιβάλλονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς,
περιλαµβάνονται τα εξής:
α) Διοικητικές κυρώσεις:
αα) στην περίπτωση νοµικού προσώπου, επίπληξη ή χρηµατικά πρόστιµα ύψους έως το 10% του συνολικού καθαρού κύκλου εργασιών, συµπεριλαµβανοµένων των ακαθάριστων
εσόδων που συνίσταται σε τόκους εισπρακτέους και εξοµοιούµενα έσοδα, έσοδα από µετοχές και άλλους τίτλους µεταβλητής
ή σταθερής απόδοσης και εισπρακτέες προµήθειες ή αµοιβές
σύµφωνα µε το άρθρο 316 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013
της επιχείρησης κατά την προηγούµενη χρήση,
ββ) στην περίπτωση φυσικού προσώπου, επίπληξη ή χρηµατικά διοικητικά πρόστιµα µέχρι και πέντε εκατοµµυρίων
(5.000.000) ευρώ,
γγ) χρηµατικά πρόστιµα µέχρι και το διπλάσιο του ποσού των
κερδών που αποκτήθηκαν ή των ζηµιών που αποφεύχθηκαν λόγω
της παράβασης, όπου µπορούν να συγκεκριµενοποιηθούν. Σε περίπτωση που επιχείρηση της υποπερ. αα) της περ. α) είναι θυγα-
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τρική µητρικής επιχείρησης, τα σχετικά ακαθάριστα έσοδα θα
είναι τα ακαθάριστα έσοδα που προκύπτουν από τις ενοποιηµένες καταστάσεις της ανώτατης µητρικής επιχείρησης κατά την
προηγούµενη χρήση.
β) Διοικητικά µέτρα:
αα) δηµόσια ανακοίνωση στην οποία περιγράφεται το υπεύθυνο φυσικό η νοµικό πρόσωπο ή οντότητα, και η φύση της παράβασης,
ββ) σύσταση προς το υπεύθυνο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο για
παύση της παράνοµης συµπεριφοράς και παράλειψής της στο
µέλλον,
γγ) προσωρινή απαγόρευση κατά των προσώπων της παρ. 2
του άρθρου 57 να ασκούν καθήκοντα σε ιδρύµατα,
δδ) στις περ. α) έως και ι) της προηγούµενης παραγράφου,
ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ΑΕΠΕΥ, σύµφωνα µε το
άρθρο 21 του ν. 3606/2007.
3. Επίσης, το παρόν άρθρο εφαρµόζεται σε περίπτωση που
µητρικό ίδρυµα, µητρική χρηµατοδοτική εταιρεία συµµετοχών ή
µητρική µικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών: α) δεν
υποβάλλει αίτηση για έγκριση κατά παράβαση του άρθρου 22Α
ή υποπίπτει σε οποιαδήποτε άλλη παράβαση των απαιτήσεων
του ιδίου άρθρου, β) δεν προβαίνει σε ενέργεια που ενδέχεται
να απαιτείται, προκειµένου να διασφαλιστεί η συµµόρφωση προς
τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας που προβλέπονται στα
άρθρα 92 έως 403 και 411 έως 429ζ του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ.
575/2013 ή επιβάλλονται δυνάµει της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 96 ή του άρθρου 98 του παρόντα νόµου σε ενοποιηµένη ή
υποενοποιηµένη βάση.»
Άρθρο 50
Μεταβατικές διατάξεις σχετικά µε την έγκριση των χρηµατοδοτικών εταιρειών συµµετοχών και των µικτών χρηµατοοικονοµικών εταιρειών συµµετοχών –
Προσθήκη άρθρου µετά το άρθρο 165 του ν. 4261/2014
(παρ. 56 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)
Μετά το άρθρο 165 του ν. 4261/2014 (Α’107) προστίθεται
άρθρο 165Α ως εξής:
«Άρθρο 165Α
Μεταβατικές διατάξεις σχετικά µε την έγκριση των χρηµατοδοτικών εταιρειών συµµετοχών και των µικτών χρηµατοοικονοµικών εταιρειών συµµετοχών (άρθρο 159α της Οδηγίας
2013/36/ΕΕ)
Οι µητρικές χρηµατοδοτικές εταιρείες συµµετοχών και οι µητρικές µικτές χρηµατοοικονοµικές εταιρείες συµµετοχών που
υφίστανται ήδη στις 27 Ιουνίου 2019 υποβάλλουν αίτηση για έγκριση σύµφωνα µε το άρθρο 22Α έως τις 28 Ιουνίου 2021. Εάν
χρηµατοδοτική εταιρεία συµµετοχών ή µικτή χρηµατοοικονοµική
εταιρεία συµµετοχών δεν υποβάλει αίτηση για έγκριση έως τις
28 Ιουνίου 2021, λαµβάνονται τα ενδεδειγµένα µέτρα, σύµφωνα
µε τις παρ. 8 και 9 του άρθρου 22Α. Κατά τη διάρκεια της µεταβατικής περιόδου η οποία προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο, η
Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ασκεί όλες
τις αναγκαίες εποπτικές εξουσίες που της ανατίθενται µέσω του
παρόντος νόµου σε σχέση µε τις χρηµατοδοτικές εταιρείες συµµετοχών ή τις µικτές χρηµατοοικονοµικές εταιρείες συµµετοχών
που υπόκεινται σε έγκριση σύµφωνα µε το άρθρο 22Α για τους
σκοπούς της εποπτείας σε ενοποιηµένη βάση.»
Άρθρο 51
Καταργούµενες διατάξεις
(παρ. 26(α), 28(α), 29(α), 30, 31, 32β, 34, 35, 47(θ, ια, ιγ) του
άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:
1. Η παρ. 1 του άρθρου 84 του ν. 4261/2014 (Α’ 107),
2. η περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 89 του ν. 4261/2014
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3. η περ. ι) της παρ. 1 του άρθρου 90 του ν. 4261/2014,
4. η περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 91 του ν. 4261/2014,
5. το άρθρο 95 του ν. 4261/2014,
6. η παρ. 3 του άρθρου 96 του ν. 4261/2014,
7. η περ. δ) της παρ. 1 του άρθρου 98 του ν. 4261/2014,
8. η παρ. 3 του άρθρου 101 του ν. 4261/2014,
9. η παρ. 11 του άρθρου 124 του ν. 4261/2014,
10. η παρ. 13 του άρθρου 124 του ν. 4261/2014, και
11. οι παρ. 16 και 17 του άρθρου 124 του ν. 4261/2014.
ΜΕΡΟΣ Β’
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2019/878 ΤΟΥ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
20ΗΣ ΜΑΪΟΥ 2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ
ΟΔΗΓΙΑΣ 2014/59/ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ
ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΟΔΗΓΙΑΣ 98/26/ΕΚ (L 150) ΜΕΣΩ ΤΗΣ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΤΟΥ Ν. 4335/2015
Άρθρο 52
Σκοπός
Σκοπός του παρόντος είναι η ενσωµάτωση στην ελληνική έννοµη τάξη της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 20ής Μαΐου 2019 «για την
τροποποίηση της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ σχετικά µε την ικανότητα
απορρόφησης των ζηµιών και ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και της Οδηγίας
98/26/ΕΚ» (EE L 150), µέσω της τροποποίησης του άρθρου 2 του
ν. 4335/2015 (Α’87).
Άρθρο 53
Ορισµοί - Τροποποίηση του εσωτερικού άρθρου 2 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015
(παρ. 1 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
Στην παρ. 1 του εσωτερικού άρθρου 2 του άρθρου 2 του ν.
4335/2015 (A’ 87) αντικαθίστανται οι περ. 35, 42 και 91, προστίθενται περ. 35α, 35β, 42α, 47α, 47β, 47γ, 52α και 114 και το εσωτερικό άρθρο 2 του άρθρου 2 διαµορφώνεται ως εξής:
«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 (A’ 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 παρ. 5 του άρθρου 3 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ,
7) «αρχή ενοποιηµένης εποπτείας»: όπως ορίζεται στο σηµείο
41 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/
2013,
8) «αρχή εξυγίανσης»: η αρχή που ορίζεται στην παρ. 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 παρ. 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 περ.
α’ της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 3746/2009 (A’27),
18) «εθνική αρχή µακροπροληπτικής εποπτείας»: η Τράπεζα
της Ελλάδος ή η αντίστοιχη εθνική αρχή στην οποία έχει ανατεθεί η µακροπροληπτική πολιτική που αναφέρεται στη Σύσταση
Β1 της Σύστασης του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Συστηµικού Κινδύνου σχετικά µε τη µακροπροληπτική αρµοδιότητα των εθνικών
αρχών (ΕΣΣ Κ/2011/3),
19) «εκκαθάριση»: η ρευστοποίηση περιουσιακών στοιχείων
ιδρύµατος ή οντότητας που αναφέρεται στις περ. β’, γ’ ή δ’ της
παρ. 1 του άρθρου 1,
20) «έκτακτη δηµόσια χρηµατοοικονοµική στήριξη»: κρατική
ενίσχυση κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 107 της Συνθήκης για τη Λειτουργία 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 παρ. 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 περ. β’, γ’ και δ’ της παρ. 2 του άρθρου 59, ή η
αρχή που έχει καθοριστεί στο εθνικό δίκαιο κάθε κράτους µέλους σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 61 της Οδηγίας
2014/59/ΕΕ,
22) «ενδοοµιλική εγγύηση»: σύµβαση µε την οποία ένα µέλος
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του οµίλου εγγυάται για τις υποχρεώσεις άλλου µέλους του οµίλου προς ένα τρίτο µέρος,
23) «ενέργεια εξυγίανσης»: η απόφαση να τεθεί υπό εξυγίανση
ένα ίδρυµα ή µία οντότητα που αναφέρεται στις περιπτώσεις β’,
γ’ ή δ’ της παρ. 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
παρ. 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 παρ.9 του άρθρου 59 και στις περ. ε’ έως θ’
της παρ. 1 του άρθρου 63,
28) «εξουσίες µεταβίβασης»: οι εξουσίες που ορίζονται στις
περ. γ’ ή δ’ της παρ. 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 παρ. 2 του άρθρου 31,
31) «εξυγίανση οµίλου»: α) η ενέργεια εξυγίανσης στο επίπεδο
µητρικής επιχείρησης ή ιδρύµατος που υπόκειται σε ενοποιηµένη
εποπτεία, ή β) ο συντονισµός της εφαρµογής µέτρων εξυγίανσης
και η άσκηση εξουσιών εξυγίανσης από τις αρχές εξυγίανσης
όσον αφορά τα µέλη του οµίλου που πληρούν τις προϋποθέσεις
εξυγίανσης,
32) «επείγουσα στήριξη της ρευστότητας»: η παροχή από κεντρική τράπεζα χρήµατος κεντρικής τράπεζας, ή οποιαδήποτε
άλλη στήριξη που µπορεί να επιφέρει αύξηση του χρήµατος κεντρικής τράπεζας, σε ένα φερέγγυο χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα ή
έναν όµιλο φερέγγυων χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων που αντιµετωπίζει προσωρινά προβλήµατα ρευστότητας, χωρίς η ενέργεια αυτή να εντάσσεται στη νοµισµατική πολιτική,
33) «επενδυτής»: ο επενδυτής κατά την έννοια του σηµείου 4
του άρθρου 1 της Οδηγίας 97/9/ΕΚ (EE L 084) το οποίο ενσωµατώθηκε µε την παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 2533/1997 (A’ 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 (A’27),
35) «υποχρεώσεις υποκείµενες σε αναδιάρθρωση παθητικού»
ή «υποχρεώσεις που υπόκεινται σε αναδιάρθρωση παθητικού»:
οι υποχρεώσεις και τα κεφαλαιακά µέσα που δεν χαρακτηρίζονται ως µέσα κοινών µετοχών της Κατηγορίας 1, πρόσθετα µέσα
της Κατηγορίας 1 ή µέσα της Κατηγορίας 2 ενός ιδρύµατος ή
µιας οντότητας που αναφέρεται στις περ. β’, γ’ ή δ’ της παρ. 1
του άρθρου 1, οι οποίες δεν εξαιρούνται από το πεδίο εφαρµογής του εργαλείου διάσωσης µε ίδια µέσα, δυνάµει της παρ. 2
του άρθρου 44,
35α) «επιλέξιµες υποχρεώσεις»: υποχρεώσεις υποκείµενες σε
αναδιάρθρωση παθητικού που πληρούν, ανάλογα µε την περίπτωση, τους όρους του άρθρου 45β ή της περ. α’ της παρ. 2 του
άρθρου 45στ και τα µέσα της Κατηγορίας 2 που πληρούν τους
όρους της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 72α του Κανονισµού
(ΕΕ) 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβου-
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λίου της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά µε τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύµατα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 648/2012
(L 176),
35β) «µέσα επιλέξιµων υποχρεώσεων µειωµένης εξασφάλισης»: τα µέσα που πληρούν όλους τους όρους που αναφέρονται
στο άρθρο 72α του Κανονισµού (ΕΕ) 575/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά
µε τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύµατα
και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 648/2012 (L 176), εκτός από τις παρ. 3 έως 5
του άρθρου 72β του εν λόγω Κανονισµού,
36) «επιχείρηση επενδύσεων»: όπως ορίζεται στο σηµείο 2 της
παρ. 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 (παρ. 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 παρ. 2 του άρθρου
42,
39) «θεσµικό σύστηµα προστασίας» ή «Θ.Σ.Π.»: ρύθµιση που
πληροί τις απαιτήσεις της παρ. 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 παρ. 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» : θυγατρική επιχείρηση όπως ορίζεται στο σηµείο 16 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ) 575/2013
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά µε τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για
πιστωτικά ιδρύµατα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 648/2012 (L 176) και για τους
σκοπούς της εφαρµογής των άρθρων 7, 20, 25, 26, 45 έως 45ιγ,
59 έως 62, 88 και 89 στους οµίλους εξυγίανσης που αναφέρονται
στην περ. β’ στο σηµείο 83β της παρ. 1 του άρθρου 2, περιλαµβάνει, όπου και όπως αρµόζει, πιστωτικά ιδρύµατα που είναι µόνιµα συνδεδεµένα µε κεντρικό οργανισµό, τον ίδιο τον κεντρικό
οργανισµό και τις αντίστοιχες θυγατρικές τους, λαµβάνοντας
υπόψη τον τρόπο µε τον οποίο οι εν λόγω όµιλοι εξυγίανσης συµµορφώνονται µε την παρ. 3 του άρθρου 45ε,
42α) «σηµαντική θυγατρική»: σηµαντική θυγατρική όπως ορίζεται στο σηµείο 135 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού
(ΕΕ) 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά µε τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύµατα και επιχειρήσεις
επενδύσεων και την τροποποίηση του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ.
648/2012 (L 176),
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 παρ.
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
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χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών εγκατεστηµένη στην
ΕΕ, για το οποίο ή την οποία αναλαµβάνεται ενέργεια εξυγίανσης,
47α) «οντότητα εξυγίανσης»:
α) νοµικό πρόσωπο εγκατεστηµένο στην ΕΕ, το οποίο, σύµφωνα µε το άρθρο 20, προσδιορίζεται από την αρχή εξυγίανσης
ως οντότητα σε σχέση µε την οποία το σχέδιο εξυγίανσης προβλέπει µέτρα εξυγίανσης, ή
β) ίδρυµα που δεν αποτελεί µέρος οµίλου που υπόκειται σε
ενοποιηµένη εποπτεία σύµφωνα µε τα άρθρα 104 και 105 του ν.
4261/2014, για τον οποίο το σχέδιο εξυγίανσης που καταρτίστηκε
βάσει του άρθρου 18 προβλέπει ενέργεια εξυγίανσης,
47β) «όµιλος εξυγίανσης»:
α) οντότητα εξυγίανσης και οι θυγατρικές της που δεν αποτελούν:
αα) οντότητες εξυγίανσης οι ίδιες,
ββ) θυγατρικές άλλων οντοτήτων εξυγίανσης, ή
γγ) οντότητες εγκατεστηµένες σε τρίτη χώρα που δεν περιλαµβάνονται στον όµιλο εξυγίανσης σύµφωνα µε το σχέδιο εξυγίανσης και οι θυγατρικές τους, ή
β) πιστωτικά ιδρύµατα µόνιµα συνδεδεµένα µε κεντρικό οργανισµό και ο ίδιος ο κεντρικός οργανισµός, όταν τουλάχιστον ένα
από αυτά τα πιστωτικά ιδρύµατα ή ο κεντρικός οργανισµός είναι
οντότητα εξυγίανσης, καθώς και οι αντίστοιχες θυγατρικές τους,
47γ) «παγκόσµιο συστηµικώς σηµαντικό ίδρυµα» ή «G-SII»:
ίδρυµα G-SII όπως ορίζεται στο σηµείο 133 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ) 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά µε
τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύµατα
και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 648/2012 (L 176),
48) «καλυµµένο οµόλογο»: µέσο που αναφέρεται στην περ. β’
της παρ. 4 του άρθρου 61 του ν. 4099/2012 (A’ 250) (άρθρο 52
παρ. 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 , συµπεριλαµβανοµένων κατευθυντήριων γραµµών, κοινοποιήσεων και ανακοινώσεων, που έχουν διατυπωθεί ή εκδοθεί
δυνάµει της παρ. 4 του άρθρου 108 ή του άρθρου 109 της ΣΛΕΕ,
50) «καταθέτης»: όπως ορίζεται στο σηµείο 6 της παρ. 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 παρ. 1 έως 4, του
άρθρου 28 των παρ. 1 έως 5 του άρθρου 29 ή της παρ. 1 του άρθρου 31 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013,
52α) «κεφάλαιο κοινών µετοχών της Κατηγορίας 1»: το κεφάλαιο κοινών µετοχών της Κατηγορίας 1, όπως υπολογίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 50 του Κανονισµού (ΕΕ) 575/2013 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Ιουνίου
2013 σχετικά µε τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύµατα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 648/2012 (L 176),
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 παρ. 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 παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

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 παρ. 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 παρ. 1 του άρθρου 72,
61) «µέτρο εξυγίανσης»: µέτρο εξυγίανσης κατά την έννοια της
παρ. 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 παρ. 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 περ. 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 παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ.
575/2013,
64) «µητρική επιχείρηση της EE»: 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 παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού (EE) αριθµ. 575/2013,
67) «µητρική µεικτή χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών
εγκατεστηµένη στην EE»: όπως ορίζεται στο σηµείο 33 της παρ.
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 παρ. 1
του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013,
69) «µητρική χρηµατοδοτική εταιρεία συµµετοχών εγκατεστηµένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση»: µητρική χρηµατοδοτική εταιρεία
συµµετοχών της EE, όπως ορίζεται στο σηµείο 31 της παρ. 1 του
άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013,
70) «µητρικό ίδρυµα εγκατεστηµένο σε κράτος µέλος»: όπως
ορίζεται στο σηµείο 28 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού
(ΕΕ) αριθµ. 575/2013,
71) «µητρικό ίδρυµα εγκατεστηµένο στην EE»: όπως ορίζεται
στο σηµείο 29 της παρ. 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,
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 παρ.
1 του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013, εκτός των
οντοτήτων που αναφέρονται στην παρ. 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 παρ. 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

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΒ’ - 13 ΜΑΪΟΥ 2021

πληρούν τους όρους της παρ. 1 του άρθρου 52 του Κανονισµού
(ΕΕ)) αριθµ. 575/2013,
78) «προϋποθέσεις εξυγίανσης»: οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 32,
79) «ρυθµιζόµενη αγορά»: η οργανωµένη αγορά όπως ορίζεται
στο σηµείο 10 του άρθρου 2 του ν. 3606/2007. Αλλως, η αγορά,
όπως ορίζεται στο σηµείο 21 της παρ. 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 παρ. 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 παρ. 2 του άρθρου 31,
86) «συµφωνία παροχής χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας µε
µεταβίβαση τίτλων»: συµφωνία παροχής χρηµατοοικονοµικής
ασφάλειας µε µεταβίβαση τίτλων κατά την έννοια της περ. β’ της
παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3301/2004 (σηµείο β’ της παρ. 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 (closeout netting), βάσει των οποίων, σε περίπτωση επέλευσης γεγονότος που συνεπάγεται αναγκαστική
εκτέλεση (όπως ή όπου ορίζεται), επισπεύδεται η λήξη των υποχρεώσεων των µερών, ούτως ώστε να καθίστανται αµέσως απαιτητές, ή να λήγουν και σε κάθε περίπτωση µετατρέπονται σε µια
ενιαία καθαρή απαίτηση ή αντικαθίστανται από αυτήν και στις
δύο περιπτώσεις, συµπεριλαµβανοµένων και των «ρητρών εκκαθαριστικού συµψηφισµού», κατά την έννοια της περ. ιδ’ της παρ.
1 του άρθρου 2 του ν. 3301/2004 (σηµείο i του στοιχείου ιδ’ της
παρ. 1 του άρθρου 2 της Οδηγίας 2002/47/ΕΚ) ή του «εκκαθαριστικού συµψηφισµού» (netting) κατά την έννοια της περ. ια’ του
άρθρου 1 του ν. 2789/2000 (στοιχείο ια’ του άρθρου 2 της Οδηγίας 98/26/ΕΚ),
88) «συµφωνία συµψηφισµού (setoff 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 υποχρεώσεις που υπόκεινται σε αναδιάρθρωση παθητικού, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 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 αποζηµίω-
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σης 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.
Ολες 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 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 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 παρ. 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 παρ. 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»:
α) για τους σκοπούς των περιπτώσεων ζ’ και ι’ της παρ. 1 του
άρθρου 63: οµολογίες και άλλες µορφές µεταβιβάσιµων χρεών,
µέσα µε τα οποία δηµιουργείται ή αναγνωρίζεται µία οφειλή,
καθώς και µέσα που παρέχουν δικαιώµατα απόκτησης χρεωστι-
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κών µέσων και
β) για τους σκοπούς του άρθρου 145Α του ν. 4261/2014 (Α’
107), οι οµολογίες και άλλες µορφές µεταβιβάσιµων χρεών,
καθώς και µέσα µε τα οποία δηµιουργείται ή αναγνωρίζεται µία
οφειλή.
111) «χρηµατοδοτική εταιρεία συµµετοχών»: όπως ορίζεται
στο σηµείο 20 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ)
αριθµ. 575/2013,
112) «χρηµατοδοτικό ίδρυµα»: όπως ορίζεται στο σηµείο 26
της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013,
113) «χρηµατοπιστωτική σύµβαση»:
α) συµβάσεις τίτλων στις οποίες συµπεριλαµβάνονται:
αα) συµβάσεις αγοράς, πώλησης ή δανεισµού ενός τίτλου,
µιας οµάδας ή ενός δείκτη τίτλων,
ββ) δικαιώµατα προαίρεσης επί ενός τίτλου ή µιας οµάδας ή
ενός δείκτη τίτλων,
γγ) συναλλαγή πώλησης και επαναγοράς ή συναλλαγή αγοράς
και επαναπώλησης επί οποιουδήποτε των ανωτέρω τίτλων, οµάδας ή δείκτη τίτλων,
β) συµβάσεις βασικών εµπορευµάτων στις οποίες συµπεριλαµβάνονται:
αα) συµβάσεις αγοράς, πώλησης ή δανεισµού ενός βασικού
εµπορεύµατος ή µιας οµάδας ή ενός δείκτη βασικών εµπορευµάτων για µελλοντική παράδοση,
ββ) δικαιώµατα προαίρεσης επί ενός βασικού εµπορεύµατος
ή µιας οµάδας ή ενός δείκτη βασικών εµπορευµάτων,
γγ) συναλλαγές πώλησης και επαναγοράς ή συναλλαγές αγοράς και επαναπώλησης επί οποιουδήποτε τέτοιου βασικού εµπορεύµατος, οµάδας ή δείκτη,
γ) συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης (futures) και προθεσµιακές συµβάσεις (forwards) στις οποίες συµπεριλαµβάνονται
συµβάσεις (εκτός από σύµβαση βασικών εµπορευµάτων) για
αγορά, πώληση ή µεταβίβαση, σε µελλοντική ηµεροµηνία, βασικού εµπορεύµατος ή περιουσιακού στοιχείου κάθε άλλης φύσεως, υπηρεσίας, δικαιώµατος ή τόκου σε συγκεκριµένη τιµή,
δ) συµβάσεις ανταλλαγής (swaps), στις οποίες συµπεριλαµβάνονται:
αα) συµβάσεις ανταλλαγής και δικαιώµατα προαίρεσης που
σχετίζονται µε: επιτόκια, συµφωνίες άµεσης παράδοσης ή άλλες
συµφωνίες συναλλάγµατος, ανταλλαγή νοµισµάτων, δείκτες µετοχών ή µετοχές, δείκτες χρέους ή χρέος, δείκτες βασικών εµπορευµάτων ή βασικά εµπορεύµατα, το κλίµα, τις εκποµπές
ρύπων ή τον πληθωρισµό,
ββ) συµβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης, πιστωτικών
περιθωρίων ή πιστωτικού κινδύνου,
γγ) κάθε συµφωνία ή συναλλαγή που είναι παρεµφερής µε
συµφωνία που αναφέρεται στις υποπερ. 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’.
114) «συνολική απαίτηση αποθεµάτων ασφαλείας»:
η συνολική απαίτηση αποθεµάτων ασφαλείας όπως ορίζεται στο σηµείο 6 της παρ. 1 του άρθρου 121 του ν. 4261/2014.»
Άρθρο 54
Σχέδια Εξυγίανσης – Τροποποίηση του εσωτερικού άρθρου
18 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015
(παρ. 2 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
Στο τέλος της παρ. 6 του εσωτερικού άρθρου 18 του άρθρου
2 του ν. 4335/2015 (A’ 87) προστίθενται δύο εδάφια, οι περ. ιε)
και ιστ) της παρ. 7 αντικαθίστανται και το εσωτερικό άρθρο 18
του άρθρου 2 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 18
Σχέδια Εξυγίανσης (άρθρο 10 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

1. Η αρχή εξυγίανσης, κατόπιν διαβούλευσης µε την αρµόδια
αρχή και τις αρχές εξυγίανσης των κρατών µελών υποδοχής σηµαντικών υποκαταστηµάτων, εφόσον τα αφορά, καταρτίζει σχέδιο εξυγίανσης για κάθε ίδρυµα που δεν αποτελεί µέλος
υποκείµενου σε ενοποιηµένη εποπτεία οµίλου σύµφωνα µε τα
άρθρα 104 και 105 του
ν. 4261/2014. Το σχέδιο εξυγίανσης
προβλέπει τις ενέργειες εξυγίανσης, στις οποίες η αρχή εξυγίανσης µπορεί να προβεί σε περίπτωση που το ίδρυµα πληροί τις
προϋποθέσεις για εξυγίανση. Οι πληροφορίες που αναφέρονται
στην περίπτωση α της παραγράφου 7 γνωστοποιούνται στο
ίδρυµα.
2. Η αρχή εξυγίανσης, κατά την κατάρτιση του σχεδίου εξυγίανσης, εντοπίζει τυχόν σηµαντικά εµπόδια στη δυνατότητα εξυγίανσης και στην περίπτωση που κριθεί αναγκαίο και αναλογικό,
επισηµαίνει τις ενέργειες µέσω των οποίων τα εµπόδια αυτά είναι
δυνατόν να αντιµετωπιστούν σύµφωνα µε τα άρθρα 23 έως 26.
3. α) Η αρχή εξυγίανσης κατά την κατάρτιση των σχεδίων εξυγίανσης λαµβάνει υπόψη διαφορετικά σενάρια, µεταξύ των
οποίων και τις περιπτώσεις, κατά τις οποίες οι λόγοι αφερεγγυότητας του ιδρύµατος ενδέχεται να ανάγονται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του (idiosyncratic), ή η αφερεγγυότητα λαµβάνει
χώρα σε µια περίοδο ευρύτερης χρηµατοπιστωτικής αστάθειας
ή γεγονότων που αφορούν το σύνολο του χρηµατοπιστωτικού
συστήµατος.
β) Το σχέδιο εξυγίανσης δεν προβλέπει τη χορήγηση:
αα) οποιασδήποτε έκτακτης δηµόσιας χρηµατοοικονοµικής
στήριξης, πέραν της χρήσης του Ταµείου Εξυγίανσης,
ββ) οποιασδήποτε επείγουσας παροχής ρευστότητας από την
κεντρική τράπεζα,
γγ) οποιασδήποτε παροχής ρευστότητας από την κεντρική
τράπεζα µε ασυνήθεις όρους αναφορικά µε την εξασφάλιση, τη
διάρκεια και το επιτόκιο.
4. Το σχέδιο εξυγίανσης περιλαµβάνει ανάλυση του τρόπου
και του χρόνου κατά τον οποίο ένα ίδρυµα µπορεί, βάσει των
όρων του σχεδίου, να ζητήσει τη χρήση διευκολύνσεων κεντρικής τράπεζας και προσδιορίζει τα περιουσιακά στοιχεία που θα
µπορούσαν να γίνουν αποδεκτά ως εξασφαλίσεις.
5. Κατά την κατάρτιση και επικαιροποίηση των 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
αποτελεσµατικότητα του σχεδίου εξυγίανσης ή κατ’ άλλο τρόπο
επιβάλλουν αναθεώρηση του σχεδίου εξυγίανσης.
Για το σκοπό της αναθεώρησης ή επικαιροποίησης του σχεδίου εξυγίανσης που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, τα ιδρύµατα και οι αρµόδιες αρχές γνωστοποιούν άµεσα στην αρχή
εξυγίανσης οποιαδήποτε µεταβολή, η οποία καθιστά αναγκαία
την αναθεώρηση ή την επικαιροποίηση του σχεδίου.
Μετά την υλοποίηση των ενεργειών εξυγίανσης ή την άσκηση
των εξουσιών που αναφέρονται στο άρθρο 59 πραγµατοποιείται
αναθεώρηση ή επικαιροποίηση του σχεδίου εξυγίανσης µε την
έννοια του πρώτου εδαφίου.
Κατά τον ορισµό των προθεσµιών που αναφέρονται στις περ.
ιε’ και ιστ’ της παρ. 7, όταν συντρέχουν οι περιστάσεις που αναφέρονται στο τρίτο εδάφιο της παρούσας, η αρχή εξυγίανσης
λαµβάνει υπόψη την προθεσµία συµµόρφωσης µε την απαίτηση
που αναφέρεται στο άρθρο 104β της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ.
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,
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γ) παρουσίαση του τρόπου µε τον οποίον θα µπορούσαν να
διαχωριστούν νοµικά ή οικονοµικά οι κρίσιµες λειτουργίες και οι
βασικοί επιχειρηµατικοί τοµείς από άλλες λειτουργίες, στο βαθµό
που είναι απαραίτητο, προκειµένου να εξασφαλιστεί η συνέχειά
τους στην περίπτωση αφερεγγυότητας του ιδρύµατος,
δ) εκτίµηση του απαιτούµενου χρόνου για την εκτέλεση κάθε
ουσιώδους πτυχής του σχεδίου,
ε) λεπτοµερή περιγραφή της αξιολόγησης ως προς τη δυνατότητα εξυγίανσης, που διενεργείται σύµφωνα µε την παράγραφο 2 και το άρθρο 23,
στ) περιγραφή τυχόν απαιτούµενων µέτρων σύµφωνα µε το
άρθρο 25 για την αντιµετώπιση ή την εξάλειψη εµποδίων στη δυνατότητα εξυγίανσης που εντοπίζονται κατόπιν της αξιολόγησης
που διενεργείται σύµφωνα µε το άρθρο 23,
ζ) περιγραφή των διαδικασιών για τον προσδιορισµό της αξίας
και της εµπορευσιµότητας των κρίσιµων λειτουργιών, των βασικών επιχειρηµατικών τοµέων και των περιουσιακών στοιχείων του
ιδρύµατος,
η) λεπτοµερή περιγραφή των ρυθµίσεων προκειµένου να διασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες που απαιτούνται σύµφωνα µε το
άρθρο 19 είναι επικαιροποιηµένες και στη διάθεση των αρχών
εξυγίανσης σε διαρκή βάση,
θ) αιτιολόγηση από την αρχή εξυγίανσης του τρόπου που µπορούν να χρηµατοδοτηθούν οι επιλογές εξυγίανσης χωρίς την
προηγούµενη λήψη:
αα) οποιασδήποτε έκτακτης δηµόσιας χρηµατοοικονοµικής
στήριξης, πέραν της χρήσης του Ταµείου Εξυγίανσης,
ββ) οποιασδήποτε επείγουσας παροχής ρευστότητας από την
κεντρική τράπεζα,
γγ) οποιασδήποτε παροχής ρευστότητας από την κεντρική
τράπεζα µε ασυνήθεις όρους αναφορικά µε την εξασφάλιση, τη
διάρκεια και το επιτόκιο.
ι) λεπτοµερή περιγραφή των στρατηγικών εξυγίανσης που θα
µπορούσαν να εφαρµοστούν σύµφωνα µε τα 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) τις απαιτήσεις που αναφέρονται στα άρθρα 45ε και 45στ,
καθώς και προθεσµία επίτευξης του επιπέδου των εν λόγω απαιτήσεων σύµφωνα µε το άρθρο 45ιγ,
ιστ) στις περιπτώσεις που η αρχή εξυγίανσης εφαρµόζει τις
παρ. 4, 5 ή 7 του άρθρου 45β, χρονοδιάγραµµα για συµµόρφωση
της οντότητας εξυγίανσης σύµφωνα µε το άρθρο 45ιγ,
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 113
του άρθρου 2.
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Η παράγραφος αυτή δεν επηρεάζει την εξουσία της αρµόδιας
αρχής να συγκεντρώνει πληροφορίες.»
Άρθρο 55
Σχέδια εξυγίανσης οµίλου – Τροποποίηση του εσωτερικού
άρθρου 20 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015
(παρ. 3 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
Οι παρ. 1 και 3 του εσωτερικού άρθρου 20 του άρθρου 2 του
ν. 4335/2015 (A’ 87) αντικαθίστανται και το εσωτερικό άρθρο 20
του άρθρου 2 διαµορφώνεται ως εξής:
«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 µετά από διαβούλευση µε τις αρχές εξυγίανσης των
σηµαντικών υποκαταστηµάτων, στον βαθµό που αυτό έχει σηµασία για το σηµαντικό υποκατάστηµα. Το σχέδιο εξυγίανσης οµίλου προσδιορίζει µέτρα που πρέπει να ληφθούν όσον αφορά:
α) τη µητρική επιχείρηση της EE,
β) τις θυγατρικές που αποτελούν µέρος του οµίλου και που
είναι εγκατεστηµένες στην EE,
γ) τις οντότητες που αναφέρονται στις περ. γ’ και δ’ της παρ.
1 του άρθρου 1 και
δ) µε την επιφύλαξη των άρθρων 90 έως 94 του Κεφαλαίου
ΙΣΤ, τις θυγατρικές που αποτελούν µέρος του οµίλου και είναι
εγκατεστηµένες εκτός της EE.
Σύµφωνα µε τα µέτρα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, το
σχέδιο εξυγίανσης προσδιορίζει για κάθε όµιλο τις οντότητες
εξυγίανσης και τους οµίλους εξυγίανσης.
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 που πρόκειται να αναληφθούν για τις οντότητες εξυγίανσης στις περιπτώσεις που
αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 18, και τις επιπτώσεις των
εν λόγω ενεργειών εξυγίανσης σε σχέση µε τα άλλα µέλη του
οµίλου που αναφέρονται στις περ. β’, γ’ και δ’ της παρ. 1 του άρθρου 1, τη µητρική επιχείρηση και τα θυγατρικά ιδρύµατα,
Όταν ένας όµιλος περιλαµβάνει περισσότερους του ενός οµίλους εξυγίανσης, παρουσιάζει ενέργειες εξυγίανσης που πρόκειται να αναληφθούν όσον αφορά στις οντότητες εξυγίανσης
κάθε οµίλου εξυγίανσης και τις επιπτώσεις των εν λόγω ενεργειών ως προς αµφότερα τα ακόλουθα:
i) τα άλλα µέλη του οµίλου που ανήκουν στον ίδιο όµιλο εξυγίανσης,
ii) άλλους οµίλους εξυγίανσης,
β) εξετάζει τον βαθµό στον οποίο τα εργαλεία εξυγίανσης µπορούν να εφαρµοστούν και οι εξουσίες εξυγίανσης να ασκηθούν
κατά συντονισµένο τρόπο σε οντότητες εξυγίανσης εγκατεστηµένες στην ΕΕ, συµπεριλαµβανοµένων των µέτρων για τη διευκόλυνση της αγοράς ολόκληρου του οµίλου από τρίτο µέρος, ή
της αγοράς χωριστών επιχειρηµατικών τοµέων ή δραστηριοτήτων που παρέχονται από µια σειρά οντοτήτων του οµίλου, ή συγκεκριµένων οντοτήτων του οµίλου, ή οµίλων εξυγίανσης, και
προσδιορίζει οποιαδήποτε δυνητικά εµπόδια σε µια 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 που δεν
αναφέρονται στον παρόντα νόµο και που πρόκειται να αναλη-
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φθούν, σε σχέση µε τις οντότητες εντός κάθε οµίλου εξυγίανσης,
στ) προσδιορίζει µε ποιον τρόπο θα µπορούσαν να χρηµατοδοτηθούν οι ενέργειες εξυγίανσης του οµίλου και, σε περίπτωση
που θα χρειαζόταν προσφυγή στο Ταµείο Εξυγίανσης σύµφωνα
µε τα άρθρα 95 έως 104, θέτει αρχές για τον επιµερισµό της ευθύνης ως προς την εν λόγω χρηµατοδότηση µεταξύ των πηγών
χρηµατοδότησης στα εµπλεκόµενα κράτη µέλη.
Οι αρχές αυτές βασίζονται σε δίκαια και ισορροπηµένα κριτήρια και λαµβάνουν υπόψη, ειδικότερα, την παρ. 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,
αβ) οποιαδήποτε επείγουσα παροχή ρευστότητας από την κεντρική τράπεζα, ή
αγ) 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 56
Απαιτήσεις και διαδικασία για τα σχέδια εξυγίανσης
οµίλου – Τροποποίηση του εσωτερικού άρθρου 21 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015
(παρ. 4 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του εσωτερικού άρθρου 21
του άρθρου 2 του ν. 4335/2015, (A’ 87) προστίθεται εδάφιο, η
παρ. 6 αντικαθίσταται και το εσωτερικό άρθρο 21 του άρθρου 2
διαµορφώνεται ως εξής:
«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 και, στον απαιτούµενο βαθµό, κάθε ένα από τα µέλη του οµίλου, συµπεριλαµβανοµένων των οντοτήτων που αναφέρονται στις περιπτώσεις γ’
και δ’ της παρ. 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 παρ. 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
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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 παρ. 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 µπορεί, κατά τη διακριτική της ευχέρεια και µε την επιφύλαξη τήρησης των κανόνων εµπιστευτικότητας που ορίζονται
στο άρθρο 94, να ζητήσει να συµµετάσχουν 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. Όταν ένας όµιλος αποτελείται από περισσότερους του ενός οµίλους εξυγίανσης, ο προγραµµατισµός των ενεργειών εξυγίανσης που αναφέρονται στην περ. αα’ της παρ. 3 του άρθρου 20 συµπεριλαµβάνεται σε κοινή απόφαση, όπως αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο
της παρούσας.
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 από την αρχή εξυγίανσης σε επίπεδο
οµίλου.
6. Ελλείψει κοινής απόφασης των αρχών εξυγίανσης εντός
τεσσάρων (4) µηνών, κάθε αρχή εξυγίανσης που είναι υπεύθυνη
για µια θυγατρική και που διαφωνεί µε το σχέδιο εξυγίανσης του
οµίλου, λαµβάνει τη δική της απόφαση και, όπου αρµόζει, προσδιορίζει την οντότητα εξυγίανσης και καταρτίζει και διατηρεί σχέδιο εξυγίανσης για τον όµιλο εξυγίανσης, ο οποίος αποτελείται
από οντότητες, υπό τη δικαιοδοσία της. Καθεµία από τις µεµονωµένες αποφάσεις των αρχών εξυγίανσης που διαφωνούν είναι
πλήρως αιτιολογηµένη, αναφέρει τους λόγους της διαφωνίας µε
το προτεινόµενο σχέδιο εξυγίανσης του οµίλου και λαµβάνει
υπόψη τις απόψεις και επιφυλάξεις των άλλων αρχών εξυγίανσης
και αρµόδιων αρχών. 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 παρ. 4 και 7, και
οι αποφάσεις που λαµβάνονται από τις αρχές εξυγίανσης όταν
δεν υπάρχει κοινή απόφαση σύµφωνα µε τις παρ. 5 και 6, αναγνωρίζονται ως οριστικές και εφαρµόζονται από τις λοιπές εµπλεκόµενες αρχές εξυγίανσης.
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9. Σύµφωνα µε τις παρ. 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 παρ. 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 παρ. 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
παρ. 6, αντίστοιχα, αναβάλλουν τη λήψη απόφασής τους και αναµένουν την απόφαση της Ε.Α.Τ. σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 19 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 1093/2010, λαµβάνουν δε
την απόφασή τους σύµφωνα µε την απόφαση της Ε.Α.Τ.. Η τετράµηνη περίοδος θεωρείται ως περίοδος συµβιβασµού κατά
την έννοια του εν λόγω Κανονισµού. Αν δεν ληφθεί απόφαση της
Ε.Α.Τ. εντός ενός (1) µηνός, εφαρµόζεται η απόφαση της αρχής
εξυγίανσης σε επίπεδο οµίλου ή της αρχής εξυγίανσης για τη
θυγατρική, κατά περίπτωση. Το ζήτηµα δεν παραπέµπεται στην
Ε.Α.Τ. µετά την πάροδο της τετράµηνης περιόδου ή έπειτα από
τη λήψη κοινής απόφασης.
10. Σε περίπτωση που λαµβάνονται κοινές αποφάσεις σύµφωνα µε τις παρ. 4 και 7, και µια αρχή εξυγίανσης εκτιµά στο
πλαίσιο της παρ. 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 57
Αξιολόγηση της δυνατότητας εξυγίανσης οµίλων – Τροποποίηση του εσωτερικού άρθρου 24 του άρθρου 2 του ν.
4335/2015
(παρ. 5 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
Η περ. ββ’ του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του εσωτερικού
άρθρου 24 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015 (A’ 87) αντικαθίσταται,
προστίθεται παρ. 4 και το εσωτερικό άρθρο 24 του άρθρου 2 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 24
Αξιολόγηση της δυνατότητας εξυγίανσης οµίλων (άρθρο 16
της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ)
1. Η αρχή εξυγίανσης σε επίπεδο οµίλου, από κοινού µε τις
αρχές εξυγίανσης των θυγατρικών του, και µετά από διαβούλευση µε την αρχή ενοποιηµένης εποπτείας και τις αρµόδιες
αρχές των θυγατρικών αυτών, καθώς και τις αρχές εξυγίανσης
των κρατών µελών στα οποία είναι εγκατεστηµένα σηµαντικά
υποκαταστήµατα στον βαθµό που τα αφορά, αξιολογεί κατά
πόσον ο όµιλος είναι δυνατό να εξυγιανθεί χωρίς να του παρασχεθεί:
α) οποιαδήποτε έκτακτη δηµόσια χρηµατοοικονοµική στήριξη,
πέραν της χρήσης του Ταµείου Εξυγίανσης,
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 εξυγιάνουν τον εν λόγω όµιλο µε την εφαρµογή εργαλείων και εξουσιών εξυγίανσης στις οντότητες εξυγίανσης του
εν λόγω οµίλου, αποφεύγοντας παράλληλα στον µέγιστο δυνατό
βαθµό οποιεσδήποτε σηµαντικές δυσµενείς συνέπειες για τα
χρηµατοπιστωτικά συστήµατα των κρατών µελών στα οποία βρίσκονται τα µέλη του οµίλου ή τα υποκαταστήµατα, ή άλλων κρα-
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τών µελών ή της ΕΕ, ακόµη και ευρύτερη χρηµατοπιστωτική
αστάθεια ή γεγονότα που αφορούν στο σύνολο του συστήµατος,
µε προοπτική να διασφαλιστεί η συνέχιση των κρίσιµων λειτουργιών που εκτελούνται από τα εν λόγω µέλη του οµίλου, στην περίπτωση που αυτά µπορούν να διαχωριστούν εύκολα εγκαίρως,
είτε 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.
4. Όταν ένας όµιλος αποτελείται από περισσότερους του ενός
οµίλους εξυγίανσης, οι αρχές εξυγίανσης, που αναφέρονται στην
παρ. 1 αξιολογούν τη δυνατότητα εξυγίανσης του κάθε οµίλου
εξυγίανσης σύµφωνα µε το παρόν.
Η αξιολόγηση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο πραγµατοποιείται παράλληλα µε την αξιολόγηση της δυνατότητας εξυγίανσης ολόκληρου του οµίλου και διενεργείται στο πλαίσιο της
διαδικασίας λήψης αποφάσεων του άρθρου 21.»
Άρθρο 58
Εξουσία απαγόρευσης ορισµένων διανοµών – Προσθήκη άρθρου µετά το εσωτερικό άρθρο 24 του άρθρου 2 του ν.
4335/2015
(παρ. 6 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
Μετά το εσωτερικό άρθρο 24 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015
(A’ 87) προστίθεται εσωτερικό άρθρο 24α, ως εξής:
«Άρθρο 24α
Εξουσία απαγόρευσης ορισµένων διανοµών
(παρ. 6 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
1. Όταν µια οντότητα είναι σε κατάσταση κατά την οποία πληροί τη συνολική απαίτηση αποθεµάτων ασφαλείας, όταν αυτή
εξετάζεται επιπλέον της κάθε µίας από τις προϋποθέσεις που
αναφέρονται στις περ. α’, β’και γ’του άρθρου 131Α του ν.
4261/2014 (Α’107), αλλά δεν πληροί τη συνολική απαίτηση αποθεµάτων ασφαλείας όταν εξετάζεται επιπλέον των απαιτήσεων
που αναφέρονται στα άρθρα 45γ και 45δ, κατά τον υπολογισµό
σύµφωνα µε την περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 45, η αρχή εξυγίανσης της οντότητας αυτής έχει την εξουσία, σύµφωνα µε τις
παρ. 2 και 3, να απαγορεύσει σε αυτήν να διανέµει µεγαλύτερο
ποσό από το Τροποποιηµένο Μέγιστο Διανεµητέο Ποσό (Τ-ΜΔΠ)
που συνδέεται µε την ελάχιστη απαίτηση για ίδια κεφάλαια και
επιλέξιµες υποχρεώσεις και υπολογίζεται σύµφωνα µε την παρ.
4, µέσω οποιασδήποτε από τις ακόλουθες ενέργειες:
α) διανοµής κερδών σε σχέση µε κεφάλαιο κοινών µετοχών
της Κατηγορίας 1,
β) ανάληψης υποχρέωσης καταβολής µεταβλητών αποδοχών
ή προαιρετικών συνταξιοδοτικών παροχών ή καταβολής µεταβλητών αποδοχών εφόσον, στην τελευταία αυτή περίπτωση, η
υποχρέωση καταβολής δηµιουργήθηκε σε µια χρονική στιγµή
κατά την οποία η οντότητα δεν ικανοποιούσε τη συνολική απαίτηση αποθεµάτων ασφαλείας,
γ) πληρωµών σε σχέση µε πρόσθετα µέσα κεφαλαίων της Κατηγορίας 1.
Όταν µια οντότητα βρίσκεται στην κατάσταση που αναφέρεται
στο πρώτο εδάφιο, ενηµερώνει αµέσως την αρχή εξυγίανσης
σχετικά.
2. Όταν συντρέχει η κατάσταση που αναφέρεται στην παρ. 1,
η αρχή εξυγίανσης της οντότητας, κατόπιν διαβούλευσης µε την
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αρµόδια αρχή, εκτιµά, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, αν θα
ασκήσει την εξουσία που αναφέρεται στην παρ. 1, λαµβάνοντας
υπόψη όλα τα ακόλουθα στοιχεία:
α) την αιτία, τη διάρκεια και την έκταση της µη εκπλήρωσης
της συνολικής απαίτησης αποθεµάτων ασφαλείας σύµφωνα µε
την παρ. 1 και τον αντίκτυπό της στη δυνατότητα εξυγίανσης,
β) την εξέλιξη της οικονοµικής κατάστασης της οντότητας και
την πιθανότητα, στο εγγύς µέλλον, να πληροί την προϋπόθεση
που αναφέρεται στην περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 32,
γ) την προοπτική ότι η οντότητα θα είναι σε θέση να εξασφαλίσει τη συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις που αναφέρονται στην
παρ. 1 σε εύλογο χρονικό διάστηµα,
δ) όταν η οντότητα αδυνατεί να αντικαταστήσει υποχρεώσεις
που δεν πληρούν πλέον τα κριτήρια επιλεξιµότητας ή ληκτότητας
που προβλέπονται στα άρθρα 72β και 72γ του Κανονισµού (ΕΕ)
575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
26ης Ιουνίου 2013 σχετικά µε τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύµατα και επιχειρήσεις επενδύσεων και
την τροποποίηση του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 648/2012 (L 176)
ή στο άρθρο 45β ή στην παρ. 2 του άρθρου 45στ του παρόντος,
εάν η αδυναµία είναι ιδιοσυγκρασιακής φύσεως ή οφείλεται σε
διατάραξη στο σύνολο της αγοράς,
ε) αν η άσκηση της εξουσίας που αναφέρεται στην παρ. 1 είναι
το πλέον κατάλληλο και αναλογικό µέσο για την αντιµετώπιση
της κατάστασης της οντότητας λαµβάνοντας υπόψη τις πιθανές
επιπτώσεις της τόσο στους όρους χρηµατοδότησης όσο και στη
δυνατότητα εξυγίανσης της οικείας οντότητας.
Η αρχή εξυγίανσης προβαίνει σε επανεκτίµηση για το εάν θα
ασκήσει την αναφερόµενη στην παρ. 1 εξουσία τουλάχιστον κάθε
µήνα, για όσο διάστηµα η οντότητα εξακολουθεί να βρίσκεται
στην κατάσταση που αναφέρεται στην παρ. 1.
3. Εάν η αρχή εξυγίανσης διαπιστώνει ότι η οντότητα εξακολουθεί να βρίσκεται στην αναφερόµενη στην παρ. 1 κατάσταση,
εννέα (9) µήνες µετά την ενηµέρωσή της από την οντότητα, η
αρχή εξυγίανσης, µετά από διαβούλευση µε την αρµόδια αρχή,
ασκεί την εξουσία που αναφέρεται στην παρ. 1, εκτός εάν η αρχή
εξυγίανσης διαπιστώνει, µετά από αξιολόγηση, ότι πληρούνται
τουλάχιστον δύο από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) η µη εκπλήρωση της συνολικής απαίτησης αποθεµάτων
ασφαλείας σύµφωνα µε την παρ. 1 οφείλεται σε σοβαρή διαταραχή της λειτουργίας των χρηµατοπιστωτικών αγορών, η οποία
οδηγεί σε εκτεταµένες πιέσεις που ασκούνται σε διάφορα τµήµατα της χρηµατοπιστωτικής αγοράς,
β) η διαταραχή της περ. α’ δεν επιφέρει µόνο την αυξηµένη
µεταβλητότητα των τιµών των µέσων ιδίων κεφαλαίων και των
µέσων επιλέξιµων υποχρεώσεων της οντότητας ή αυξηµένο κόστος για την οντότητα, αλλά οδηγεί επίσης σε πλήρες ή µερικό
κλείσιµο των αγορών που εµποδίζει την οντότητα να εκδώσει
µέσα ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιµων υποχρεώσεων στις εν λόγω
αγορές,
γ) το κλείσιµο της αγοράς που αναφέρεται στην περ. β’ δεν
παρατηρείται µόνο για την οικεία οντότητα, αλλά και για διάφορες άλλες οντότητες,
δ) η διατάραξη της περ. α’ εµποδίζει την οικεία οντότητα να
εκδώσει επαρκή µέσα ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιµων υποχρεώσεων, ούτως ώστε να πληροί τη συνολική απαίτηση αποθεµάτων
ασφαλείας σύµφωνα µε την παρ. 1, ή
ε) η άσκηση της εξουσίας που αναφέρεται στην παρ. 1 οδηγεί
σε αρνητικές δευτερογενείς συνέπειες για µέρος του τραπεζικού
τοµέα, ως εκ τούτου υπονοµεύοντας δυνητικά τη χρηµατοπιστωτική σταθερότητα.
Όταν εφαρµόζεται η εξαίρεση που αναφέρεται στο πρώτο
εδάφιο, η αρχή εξυγίανσης ενηµερώνει την αρµόδια αρχή για την
απόφασή της και επεξηγεί γραπτώς την αξιολόγησή της.
Κάθε µήνα η αρχή εξυγίανσης προβαίνει σε επαναξιολόγηση
κατά πόσον εφαρµόζεται η εξαίρεση που αναφέρεται στο πρώτο
εδάφιο.
4. Το Τ-ΜΔΠ υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας το ποσό που
υπολογίζεται σύµφωνα µε την παρ. 5 µε τον συντελεστή που καθορίζεται σύµφωνα µε την παρ. 6. Το Τ-ΜΔΠ µειώνεται κατά
οποιοδήποτε ποσό προκύπτει από οποιαδήποτε από τις ενέρ-
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γειες που αναφέρονται στις περ. α’, β’ ή γ’ της παρ. 1.
5. Το ποσό που πρέπει να πολλαπλασιαστεί σύµφωνα µε την
παρ. 4 αποτελείται από:
α) ενδιάµεσα κέρδη που δεν έχουν συµπεριληφθεί στο κεφάλαιο κοινών µετοχών της Κατηγορίας 1 σύµφωνα µε την παρ. 2
του άρθρου 26 του Κανονισµού (ΕΕ) 575/2013, µετά την αφαίρεση διανοµής κερδών ή οποιασδήποτε πληρωµής ως αποτέλεσµα των ενεργειών που αναφέρονται στα στοιχεία α’, β’ ή γ’ της
παρ. 1,
συν
β) κέρδη τέλους χρήσεως που δεν έχουν συµπεριληφθεί στο
κεφάλαιο κοινών µετοχών της Κατηγορίας 1 σύµφωνα µε την
παρ. 2 του άρθρου 26 του Κανονισµού (ΕΕ) 575/2013, µετά την
αφαίρεση τυχόν διανοµής κερδών ή οποιασδήποτε πληρωµής
ως αποτέλεσµα των ενεργειών που αναφέρονται στις περ. α’, β’
ή γ’ της παρ. 1 του παρόντος,
µείον
γ) τα ποσά που θα ήταν πληρωτέα ως φόρος εάν διακρατούνταν τα στοιχεία των περ. α’ και β’.
6. Ο συντελεστής που αναφέρεται στην παρ. 4 καθορίζεται ως
εξής:
α) όταν το κεφάλαιο κοινών µετοχών της Κατηγορίας 1 που
τηρεί η οντότητα και το οποίο δεν χρησιµοποιείται για τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 92α του Κανονισµού (ΕΕ)
575/2013 και στα άρθρα 45γ και 45δ του παρόντος, εκπεφρασµένο ως ποσοστό του συνολικού ποσού έκθεσης σε κίνδυνο
που υπολογίζεται σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 92 του Κανονισµού (ΕΕ) 575/2013, είναι εντός του πρώτου (δηλαδή του χαµηλότερου) τεταρτηµόριου της συνολικής απαίτησης
αποθεµάτων ασφαλείας, ο συντελεστής είναι 0,
β) όταν το κεφάλαιο κοινών µετοχών της Κατηγορίας 1 που
τηρεί η οντότητα και το οποίο δεν χρησιµοποιείται για τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 92α του Κανονισµού (ΕΕ)
575/2013 και στα άρθρα 45γ και 45δ του παρόντος εκπεφρασµένο ως ποσοστό του συνολικού ποσού έκθεσης σε κίνδυνο
που υπολογίζεται σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 92 του Κανονισµού (ΕΕ) 575/2013, είναι εντός του δεύτερου τεταρτηµόριου της συνολικής απαίτησης αποθεµάτων ασφαλείας, ο
συντελεστής είναι 0,2,
γ) όταν το κεφάλαιο κοινών µετοχών της Κατηγορίας 1 που
τηρεί η οντότητα και το οποίο δεν χρησιµοποιείται για τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 92α του Κανονισµού (ΕΕ)
575/2013 και στα άρθρα 45γ και 45δ του παρόντος, εκπεφρασµένο ως ποσοστό του συνολικού ποσού έκθεσης σε κίνδυνο
που υπολογίζεται σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 92 του Κανονισµού (ΕΕ) 575/2013, είναι εντός του τρίτου τεταρτηµορίου
της συνολικής απαίτησης αποθεµάτων ασφαλείας, ο συντελεστής είναι 0,4,
δ) όταν το κεφάλαιο κοινών µετοχών της Κατηγορίας 1 που
τηρεί η οντότητα και το οποίο δεν χρησιµοποιείται για τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 92α του Κανονισµού (ΕΕ)
575/2013 και στα άρθρα 45γ και 45δ του παρόντος, εκπεφρασµένο ως ποσοστό του συνολικού ποσού έκθεσης σε κίνδυνο
που υπολογίζεται σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 92 του Κανονισµού (ΕΕ) 575/2013, είναι εντός του τέταρτου (δηλαδή του
υψηλότερου) τεταρτηµόριου της συνολικής απαίτησης αποθεµάτων ασφαλείας, ο συντελεστής είναι 0,6.
Το κατώτατο και το ανώτατο όριο του κάθε τεταρτηµόριου της
συνολικής απαίτησης αποθεµάτων ασφαλείας υπολογίζονται ως
εξής:
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Άρθρο 59
Εξουσίες για την αντιµετώπιση ή την εξάλειψη εµποδίων στη
δυνατότητα εξυγίανσης – Αντικατάσταση του εσωτερικού άρθρου 25 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015
(παρ. 7 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
Το εσωτερικό άρθρο 25 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015 (A’ 87)
αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 25
Εξουσίες για την αντιµετώπιση ή την εξάλειψη
εµποδίων στη δυνατότητα εξυγίανσης
(παρ. 7 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
1. Όταν, κατά την αξιολόγηση της δυνατότητας εξυγίανσης
µιας οντότητας, που διενεργείται σύµφωνα µε τα άρθρα 23 και
24, η αρχή εξυγίανσης, µετά από διαβούλευση µε την αρµόδια
αρχή, διαπιστώνει ότι υπάρχουν ουσιαστικά εµπόδια στη δυνατότητα εξυγίανσης της εν λόγω οντότητας, η εν λόγω αρχή εξυγίανσης κοινοποιεί εγγράφως τη διαπίστωση της αυτή στη
σχετική οντότητα, 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 παρ. 1 του άρθρου 18 και την παρ. 4 του άρθρου
21 αντιστοίχως, αναστέλλεται σε συνέχεια της κοινοποίησης της
παρ. 1, έως ότου η αρχή εξυγίανσης αποδεχθεί τα µέτρα για την
εξάλειψη των ουσιαστικών εµποδίων στη δυνατότητα εξυγίανσης
σύµφωνα µε την παρ. 3, ή αποφασίσει περί αυτών σύµφωνα µε
την παρ. 4.
3. Εντός τεσσάρων (4) µηνών από την ηµεροµηνία παραλαβής
της κοινοποίησης σύµφωνα µε την παρ. 1, η οντότητα προτείνει
στην αρχή εξυγίανσης ενδεχόµενα µέτρα για την αντιµετώπιση
ή την εξάλειψη των ουσιαστικών εµποδίων που προσδιορίζονται
στην κοινοποίηση.
Η οντότητα, εντός δύο (2) εβδοµάδων από την ηµεροµηνία παραλαβής της κοινοποίησης που πραγµατοποιήθηκε σύµφωνα µε
την παρ. 1, προτείνει στην αρχή εξυγίανσης ενδεχόµενα µέτρα
και το χρονοδιάγραµµα για την εφαρµογή τους, προκειµένου να
εξασφαλιστεί ότι η οντότητα συµµορφώνεται µε τα άρθρα 45ε
και 45στ και τη συνολική απαίτηση αποθεµάτων ασφαλείας, όταν
ένα ουσιαστικό εµπόδιο στη δυνατότητα εξυγίανσης οφείλεται
σε µία από τις ακόλουθες καταστάσεις:
α) η οντότητα πληροί τη συνολική απαίτηση αποθεµάτων
ασφαλείας, όταν αυτή εξετάζεται επιπλέον της κάθε µίας από τις
προϋποθέσεις που αναφέρονται στις περ. α’, β’ και γ’ του άρθρου 131α του ν. 4261/2014 (Α’107), αλλά δεν πληροί τη συνολική απαίτηση αποθεµάτων ασφαλείας όταν αυτή εξετάζεται
επιπλέον των απαιτήσεων που αναφέρονται στα άρθρα 45γ και
45δ, κατά τον υπολογισµό σύµφωνα µε την περ. α’ της παρ. 2
του άρθρου 45, ή
β) η οντότητα δεν πληροί τις απαιτήσεις που αναφέρονται στα
άρθρα 92α και 494 του Κανονισµού (ΕΕ) 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013
σχετικά µε τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά
ιδρύµατα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του
Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 648/2012 (L 176) ή τις απαιτήσεις που
αναφέρονται στα άρθρα 45γ και 45δ του παρόντος.
Στο χρονοδιάγραµµα για την εφαρµογή των µέτρων που προτείνονται σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο λαµβάνονται υπόψη οι
λόγοι στους οποίους οφείλεται το ουσιαστικό εµπόδιο.
Η αρχή εξυγίανσης, µετά από διαβούλευση µε την αρµόδια
αρχή, αξιολογεί κατά πόσο µε τα µέτρα που προτείνονται κατά
το πρώτο και δεύτερο εδάφιο αντιµετωπίζονται αποτελεσµατικά
ή εξαλείφονται τα εν λόγω ουσιαστικά εµπόδια.
4. Σε περίπτωση που η αρχή εξυγίανσης διαπιστώνει ότι τα
µέτρα που προτείνονται από µια οντότητα σύµφωνα µε την παρ.
3 δεν περιορίζουν ούτε εξαλείφουν αποτελεσµατικά τα εν λόγω
εµπόδια, ζητά από την οντότητα, είτε άµεσα είτε έµµεσα µέσω
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της αρµόδιας αρχής, να λάβει εναλλακτικά µέτρα µε τα οποία
είναι δυνατό να επιτευχθεί ο στόχος αυτός και κοινοποιεί εγγράφως τα εν λόγω µέτρα στην οντότητα, η οποία 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 η οντότητα 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 της οντότητας,
τη σταθερότητά της και την ικανότητά της να συµβάλλει στην οικονοµία.
5. Πριν από τον προσδιορισµό οποιουδήποτε µέτρου που αναφέρεται στην παρ. 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 στη συγκεκριµένη οντότητα, στην εσωτερική
αγορά χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών, καθώς και στη χρηµατοπιστωτική σταθερότητα άλλων κρατών-µελών και της ΕΕ στο σύνολό της.
6. Για τους σκοπούς της παρ. 4, η αρχή εξυγίανσης έχει την
εξουσία να λαµβάνει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα µέτρα:
α) να απαιτεί από την οντότητα 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 την οντότητα τον περιορισµό του µέγιστου
ύψους των ατοµικών και συνολικών ανοιγµάτων της,
γ) να επιβάλλει απαιτήσεις παροχής συγκεκριµένων ή τακτικών
πρόσθετων πληροφοριών για τους σκοπούς της εξυγίανσης,
δ) να απαιτεί από την οντότητα τη µεταβίβαση συγκεκριµένων
περιουσιακών στοιχείων,
ε) να απαιτεί από την οντότητα 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 της
οντότητας ή οποιουδήποτε µέλους του οµίλου, το οποίο ελέγχεται είτε άµεσα είτε έµµεσα από αυτήν, 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 µια οντότητα ή µια µητρική επιχείρηση τη
σύσταση µητρικής χρηµατοδοτικής εταιρείας συµµετοχών εγκατεστηµένης σε κράτος-µέλος ή µητρικής χρηµατοδοτικής εταιρείας συµµετοχών εγκατεστηµένης στην ΕΕ,
ηα) να απαιτεί από ένα ίδρυµα ή µια οντότητα που αναφέρεται
στις περ. β’, γ’ ή δ’ της παρ. 1 του άρθρου 1 να υποβάλει σχέδιο
για την αποκατάσταση της συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις του
άρθρου 45ε ή του άρθρου 45στ, εκφραζόµενη ως ποσοστό του
συνολικού ποσού έκθεσης σε κίνδυνο που υπολογίζεται σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 92 του Κανονισµού (ΕΕ)
575/2013 και, κατά περίπτωση, µε τη συνολική απαίτηση αποθεµάτων ασφαλείας και µε τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο
άρθρο 45ε ή στο άρθρο 45στ του παρόντος, εκφραζόµενες ως
ποσοστό του µέτρου του συνολικού ανοίγµατος που αναφέρεται
στα άρθρα 429 και 429α του Κανονισµού (ΕΕ) 575/2013,
θ) να απαιτεί από ένα ίδρυµα ή µια οντότητα που αναφέρεται
στις περ. β’, γ’ ή δ’ της παρ. 1 του άρθρου 1 να εκδώσει επιλέξιµες υποχρεώσεις για την τήρηση των απαιτήσεων του άρθρου
45ε ή του άρθρου 45στ,
ι) να απαιτεί από ένα ίδρυµα ή µια οντότητα που αναφέρεται
στις περ. β’, γ’ ή δ’ της παρ. 1 του άρθρου 1 τη λήψη άλλων µέτρων για την τήρηση των ελάχιστων απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων
και επιλέξιµων υποχρεώσεων βάσει του άρθρου 45ε ή του άρ-
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θρου 45στ, περιλαµβανοµένης ιδίως της προσπάθειας επαναδιαπραγµάτευσης των όρων οποιασδήποτε επιλέξιµης υποχρέωσης,
πρόσθετου µέσου της Κατηγορίας 1 ή µέσου της Κατηγορίας 2
έχει εκδώσει, προκειµένου να διασφαλιστεί ότι σε κάθε απόφαση
της αρχής εξυγίανσης για αποµείωση ή µετατροπή της εν λόγω
υποχρέωσης ή του εν λόγω µέσου εφαρµόζεται το δίκαιο της δικαιοδοσίας που διέπει αυτήν την υποχρέωση ή το µέσο,
ια) για τον σκοπό της εξασφάλισης της διαρκούς συµµόρφωσης µε το άρθρο 45ε ή το άρθρο 45στ, να απαιτεί από ένα ίδρυµα
ή µια οντότητα που αναφέρεται στις περ. β’, γ’ή δ’ της παρ. 1 του
άρθρου 1, να αλλάξει τα χαρακτηριστικά ληκτότητας:
i) των µέσων ιδίων κεφαλαίων, αφού λάβει τη σύµφωνη γνώµη
της αρµόδιας αρχής, και
ii) των επιλέξιµων υποχρεώσεων που αναφέρονται στο άρθρο
45β και στην περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 45στ, και
ιβ) σε περίπτωση που µια οντότητα είναι θυγατρική µιας µεικτής εταιρείας συµµετοχών, να απαιτήσει από τη µεικτή εταιρεία
συµµετοχών να ιδρύσει χωριστή χρηµατοδοτική εταιρεία συµµετοχών για τον έλεγχο της οντότητας, εάν αυτό είναι αναγκαίο,
προκειµένου να διευκολυνθεί η εξυγίανση της οντότητας και να
αποφευχθεί το ενδεχόµενο η εφαρµογή των µέτρων και εξουσιών εξυγίανσης που προβλέπονται στα άρθρα 31 έως 83 και 110
να έχει δυσµενείς συνέπειες στο µη χρηµατοπιστωτικό τµήµα του
οµίλου.»
Άρθρο 60
Εξουσίες για την αντιµετώπιση ή την εξάλειψη
των εµποδίων στη δυνατότητα εξυγίανσης σε επίπεδο οµίλου - Τροποποίηση του εσωτερικού άρθρου 26
του άρθρου 2 του ν. 4335/2015
(παρ. 8 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
Οι παρ. 1 έως 7 και η παρ. 9 του εσωτερικού άρθρου 26 του
άρθρου 2 του ν. 4335/2015 (A’ 87) αντικαθίστανται και το εσωτερικό άρθρο 26 του άρθρου 2 διαµορφώνεται ως εξής:
«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,
στον 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 παρ. 4 του άρθρου 25 σε σχέση µε όλες τις οντότητες εξυγίανσης και τις θυγατρικές τους, οι οποίες είναι οντότητες που αναφέρονται στην
παρ. 1 του άρθρου 1 και αποτελούν µέρος του οµίλου.
2. Η αρχή εξυγίανσης σε επίπεδο οµίλου, σε συνεργασία µε
την αρχή ενοποιηµένης εποπτείας και την Ε.Α.Τ., σύµφωνα µε
την παρ. 1 του άρθρου 25 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 1093/2010
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 24ης Νοεµβρίου 2010 σχετικά µε τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής
Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), την τροποποίηση της απόφασης αριθµ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης
2009/78/ΕΚ της Επιτροπής, συντάσσει και υποβάλλει έκθεση στη
µητρική επιχείρηση της ΕΕ, στις αρχές εξυγίανσης των θυγατρικών, οι οποίες την κοινοποιούν 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 στον όµιλο, και επίσης όσον αφορά σε

οµίλους εξυγίανσης, όποτε ένας όµιλος αποτελείται από περισσότερους του ενός οµίλους εξυγίανσης,
β) εξετάζονται οι επιπτώσεις στο επιχειρηµατικό µοντέλο του
οµίλου, 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.
Όταν ένα εµπόδιο στη δυνατότητα εξυγίανσης του οµίλου
οφείλεται στο γεγονός ότι κάποιο µέλος του οµίλου βρίσκεται
στην κατάσταση που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο της παρ.
3 του άρθρου 25, η αρχή εξυγίανσης σε επίπεδο οµίλου κοινοποιεί την εκτίµησή της για το εν λόγω εµπόδιο στη µητρική επιχείρηση της ΕΕ, µετά από διαβούλευση µε την αρχή εξυγίανσης
της οντότητας εξυγίανσης και τις αρχές εξυγίανσης των θυγατρικών ιδρυµάτων της.
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.
Όταν τα εµπόδια που προσδιορίζονται στην έκθεση οφείλονται
στο γεγονός ότι κάποιο µέλος του οµίλου βρίσκεται στην κατάσταση που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 25, η µητρική επιχείρηση της ΕΕ, εντός δύο (2) εβδοµάδων
από την ηµεροµηνία παραλαβής της κοινοποίησης που πραγµατοποιήθηκε σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2, προτείνει
στην αρχή εξυγίανσης σε επίπεδο οµίλου ενδεχόµενα µέτρα και
το χρονοδιάγραµµα για την εφαρµογή τους, προκειµένου να εξασφαλιστεί η συµµόρφωση της οντότητας οµίλου µε τις απαιτήσεις του άρθρου 45ε ή του άρθρου 45στ, εκφραζόµενες ως
ποσοστό του συνολικού ποσού έκθεσης σε κίνδυνο που υπολογίζεται σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 92 του Κανονισµού
(ΕΕ) 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά µε τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύµατα και επιχειρήσεις
επενδύσεων και την τροποποίηση του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ.
648/2012 (L 176) και, κατά περίπτωση, µε τη συνολική απαίτηση
αποθεµάτων ασφαλείας και µε τις απαιτήσεις που αναφέρονται
στα άρθρα 45ε και 45στ, εκφραζόµενες ως ποσοστό του µέτρου
του συνολικού ανοίγµατος που αναφέρεται στα άρθρα 429 και
429α του Κανονισµού (ΕΕ) 575/2013.
Στο χρονοδιάγραµµα για την εφαρµογή των µέτρων που προτείνονται σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο λαµβάνονται υπόψη οι
λόγοι στους οποίους οφείλεται το ουσιαστικό εµπόδιο. Η αρχή
εξυγίανσης, µετά από διαβούλευση µε την αρµόδια αρχή, αξιολογεί κατά πόσον µε τα µέτρα αυτά αντιµετωπίζεται αποτελεσµατικά ή εξαλείφεται το ουσιαστικό εµπόδιο.
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, στον
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, 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, προκειµένου να
αντιµετωπιστούν ή να εξαλειφθούν τα εµπόδια, λαµβάνοντας
υπόψη τις ενδεχόµενες επιπτώσεις των µέτρων σε όλα τα κράτηµέλη στα οποία δραστηριοποιείται ο όµιλος.
5. Η κοινή απόφαση λαµβάνεται εντός τεσσάρων (4) µηνών
από την υποβολή παρατηρήσεων από τη µητρική επιχείρηση της
ΕΕ. Εάν η µητρική επιχείρηση της ΕΕ δεν έχει υποβάλει παρατηρήσεις, η κοινή απόφαση λαµβάνεται εντός ενός (1) µηνός από
την παρέλευση της τετράµηνης προθεσµίας που αναφέρεται στο
πρώτο εδάφιο της παρ. 3.
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Η κοινή απόφαση που σχετίζεται µε εµπόδιο στη δυνατότητα
εξυγίανσης οφειλόµενο στην κατάσταση που αναφέρεται στο
δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 25, λαµβάνεται εντός
δύο (2) εβδοµάδων από την υποβολή παρατηρήσεων από τη µητρική επιχείρηση της ΕΕ σύµφωνα µε την παρ. 3.
Η κοινή απόφαση είναι αιτιολογηµένη, έγγραφη και κοινοποιείται 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 την περ. γ’ του άρθρου 31 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ.
1093/2010.
6. Αν δεν ληφθεί κοινή απόφαση εντός της περιόδου που αναφέρεται στην παρ. 5, η αρχή εξυγίανσης σε επίπεδο οµίλου λαµβάνει η ίδια την απόφαση σχετικά µε τη λήψη των κατάλληλων
µέτρων σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 25 σε επίπεδο οµίλου. Η εν λόγω απόφαση είναι πλήρως αιτιολογηµένη και λαµβάνει υπόψη τις απόψεις και τις επιφυλάξεις των άλλων αρχών
εξυγίανσης και κοινοποιείται στη µητρική επιχείρηση της ΕΕ από
την αρχή εξυγίανσης σε επίπεδο οµίλου.
Εάν, κατά τη λήξη της σχετικής περιόδου που αναφέρεται
στην παρ. 5, κάποια αρχή εξυγίανσης έχει παραπέµψει ζήτηµα
που αναφέρεται στην παρ. 9 στην Ε.Α.Τ., σύµφωνα µε το άρθρο
19 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 1093/2010, η αρχή εξυγίανσης
σε επίπεδο οµίλου αναβάλλει την απόφασή της, αναµένει την
όποια απόφαση µπορεί να λάβει η Ε.Α.Τ. σύµφωνα µε την παρ. 3
του άρθρου 19 του εν λόγω Κανονισµού και λαµβάνει την απόφασή της σύµφωνα µε την απόφαση της Ε.Α.Τ.. Η περίοδος που
αναφέρεται στην παρ. 5 θεωρείται ως η περίοδος συµβιβασµού
κατά την έννοια του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 1093/2010. Η Ε.Α.Τ.
λαµβάνει την απόφασή της εντός ενός (1) µηνός. Το θέµα δεν
παραπέµπεται στην Ε.Α.Τ. µετά τη λήξη της σχετικής περιόδου
που αναφέρεται στην παρ. 5 ή αφού ληφθεί κοινή απόφαση. Ελλείψει απόφασης της Ε.Α.Τ., εφαρµόζεται η απόφαση της αρχής
εξυγίανσης σε επίπεδο οµίλου.
6α. Ελλείψει κοινής απόφασης εντός της σχετικής περιόδου
που αναφέρεται στην παρ. 5, η αρχή εξυγίανσης της οικείας οντότητας εξυγίανσης λαµβάνει η ίδια την απόφαση σχετικά µε τη
λήψη των ενδεδειγµένων µέτρων σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 25 σε επίπεδο οµίλου εξυγίανσης.
Η απόφαση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο είναι πλήρως
αιτιολογηµένη και λαµβάνει υπόψη τις απόψεις και τις επιφυλάξεις των αρχών εξυγίανσης άλλων οντοτήτων του ιδίου οµίλου
εξυγίανσης και της αρχής εξυγίανσης σε επίπεδο οµίλου. Η απόφαση κοινοποιείται στην οντότητα εξυγίανσης από τη σχετική
αρχή εξυγίανσης.
Εάν, κατά τη λήξη της σχετικής περιόδου που αναφέρεται
στην παρ. 5, µια αρχή εξυγίανσης έχει παραπέµψει ζήτηµα που
αναφέρεται στην παρ. 9 στην Ε.Α.Τ., σύµφωνα µε το άρθρο 19
του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 1093/2010, η αρχή εξυγίανσης της
οντότητας εξυγίανσης αναβάλλει την απόφασή της, αναµένει την
όποια απόφαση µπορεί να λάβει η Ε.Α.Τ. σύµφωνα µε την παρ. 3
του άρθρου 19 του εν λόγω Κανονισµού, και λαµβάνει την απόφασή της σύµφωνα µε την απόφαση της Ε.Α.Τ.. Η περίοδος που
αναφέρεται στην παρ. 5 θεωρείται ως η περίοδος συµβιβασµού
κατά την έννοια του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 1093/2010. Η Ε.Α.Τ.
λαµβάνει την απόφασή της εντός ενός (1) µηνός. Το θέµα δεν
παραπέµπεται στην Ε.Α.Τ. µετά τη λήξη της σχετικής περιόδου
που αναφέρεται στην παρ. 5 ή αφού ληφθεί κοινή απόφαση. Ελλείψει απόφασης της Ε.Α.Τ, εφαρµόζεται η απόφαση της αρχής
εξυγίανσης της οντότητας εξυγίανσης.
7. Αν δεν ληφθεί κοινή απόφαση, οι αρχές εξυγίανσης των θυγατρικών που δεν είναι οντότητες εξυγίανσης λαµβάνουν οι ίδιες
αποφάσεις σχετικά µε τα κατάλληλα µέτρα που πρέπει να ληφθούν από τις θυγατρικές σε ατοµική βάση σύµφωνα µε την παρ.
4 του άρθρου 25. Η εν λόγω απόφαση είναι πλήρως αιτιολογηµένη και λαµβάνει υπόψη τις απόψεις και τις επιφυλάξεις των
άλλων αρχών εξυγίανσης. Η απόφαση διαβιβάζεται στην εµπλεκόµενη θυγατρική, στην οντότητα εξυγίανσης του ιδίου οµίλου
εξυγίανσης, στην αρχή εξυγίανσης της οντότητας εξυγίανσης
και, εάν πρόκειται για διαφορετική αρχή, στην αρχή εξυγίανσης
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σε επίπεδο οµίλου.
Εάν, κατά τη λήξη της περιόδου που αναφέρεται στην παρ. 5,
κάποια αρχή εξυγίανσης έχει παραπέµψει ζήτηµα που αναφέρεται στην παρ. 9 στην Ε.Α.Τ., σύµφωνα µε το άρθρο 19 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 1093/2010, η αρχή εξυγίανσης της θυγατρικής αναβάλλει την απόφασή της, αναµένει την όποια απόφαση
µπορεί να λάβει η Ε.Α.Τ. σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 19
του εν λόγω Κανονισµού και λαµβάνει την απόφασή της σύµφωνα µε την απόφαση της Ε.Α.Τ.. Η περίοδος που αναφέρεται
στην παρ. 5 θεωρείται ως η περίοδος συµβιβασµού κατά την έννοια του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 1093/2010. Η Ε.Α.Τ. λαµβάνει
την απόφασή της εντός ενός (1) µηνός. Το θέµα δεν παραπέµπεται στην Ε.Α.Τ. µετά τη λήξη της σχετικής περιόδου που αναφέρεται στην παρ. 5 ή αφού ληφθεί κοινή απόφαση. Ελλείψει
απόφασης της Ε.Α.Τ., εφαρµόζεται η απόφαση της αρχής εξυγίανσης της θυγατρικής.
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 παρ. 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 περ. ζ’, η’ η’ ια’ της παρ. 6 του άρθρου 25,
η αρχή εξυγίανσης σύµφωνα µε τις παρ. 6 ή 7 µπορεί να ζητήσει
από την Ε.Α.Τ., να συνδράµει τις αρχές εξυγίανσης να καταλήξουν σε συµφωνία, όπως ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 19
του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 1093/2010.»
Άρθρο 61
Προϋποθέσεις εξυγίανσης – Τροποποίηση
του εσωτερικού άρθρου 32 του άρθρου 2
του ν. 4335/2015
(παρ. 9 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
Η περ. β’ της παρ. 1 του εσωτερικού άρθρου 32 του άρθρου 2
του ν. 4335/2015 (A’ 87) αντικαθίσταται, προστίθεται παρ. 5 και
το εσωτερικό άρθρο 32 διαµορφώνεται ως εξής:
«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 µέτρων από θεσµικό σύστηµα προστασίας (ΘΣΠ), ή εποπτικές
ενέργειες, συµπεριλαµβανοµένων των µέτρων έγκαιρης παρέµβασης ή της αποµείωσης ή της µετατροπής των σχετικών κεφαλαιακών µέσων και των επιλέξιµων υποχρεώσεων σύµφωνα µε
την παρ. 9 του άρθρου 59, θα αποτρέψουν την αφερεγγυότητα
του ιδρύµατος εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος, και
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 περ. α’ της παρ. 1 ένα ίδρυµα θεωρείται ότι τελεί σε κατάσταση αφερεγγυότητας ή επαπειλούµενης αφερεγγυότητας αν συντρέχει µία ή περισσότερες από τις
ακόλουθες περιπτώσεις:
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α) το ίδρυµα παραβιάζει ή υπάρχουν αντικειµενικές ενδείξεις
βάσει των οποίων κρίνεται ότι πρόκειται να παραβιάσει στο εγγύς
µέλλον τις προϋποθέσεις της αδειοδότησής του, κατά τρόπο που
θα δικαιολογούσε την ανάκληση της άδειας λειτουργίας του από
την αρµόδια αρχή, µεταξύ άλλων, διότι το ίδρυµα έχει υποστεί ή
είναι πιθανόν να υποστεί ζηµίες οι οποίες θα εξαντλήσουν το σύνολο ή σηµαντικό µέρος των ιδίων κεφαλαίων του,
β) τα στοιχεία ενεργητικού του ιδρύµατος υπολείπονται, ή
υπάρχουν αντικειµενικές ενδείξεις βάσει των οποίων κρίνεται ότι
πρόκειται, στο εγγύς µέλλον, να υπολείπονται, των υποχρεώσεών του,
γ) το ίδρυµα δεν είναι σε θέση ή υπάρχουν αντικειµενικά στοιχεία βάσει των οποίων κρίνεται ότι το ίδρυµα δεν πρόκειται να
είναι σε θέση, στο εγγύς µέλλον, να εξοφλήσει τις οφειλές του ή
να ανταποκριθεί σε άλλες υποχρεώσεις του όταν αυτές καταστούν απαιτητές,
δ) όταν απαιτείται έκτακτη δηµόσια χρηµατοοικονοµική στήριξη εκτός εάν, προκειµένου να αντιµετωπιστεί σοβαρή διαταραχή στην εθνική οικονοµία και να διατηρηθεί η χρηµατοπιστωτική σταθερότητα, η έκτακτη δηµόσια χρηµατοοικονοµική
στήριξη λαµβάνει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες µορφές:
αα) κρατική εγγύηση για την κάλυψη διευκολύνσεων ρευστότητας που παρέχεται από την κεντρική τράπεζα σύµφωνα µε
τους όρους που διέπουν τη λειτουργία της,
ββ) κρατική εγγύηση για νεοεκδοθείσες υποχρεώσεις, ή
γγ) εισφορά ιδίων κεφαλαίων ή αγορά κεφαλαιακών µέσων σε
τιµές και µε όρους που δεν παρέχουν πλεονέκτηµα υπέρ του
ιδρύµατος, εφόσον δεν συντρέχουν ούτε οι περιστάσεις των περιπτώσεων α’, β’ ή γ’ της παρούσας παραγράφου ούτε οι περιστάσεις που εκτίθενται στις παραγράφους 2 και 9 του άρθρου
59 κατά τη στιγµή της χορήγησης της κρατικής στήριξης.
4. Σε καθεµία από τις υποπεριπτώσεις αα ‘, ββ ‘ και γγ ‘ της
περ. δ’ της παρ. 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 υποπερ. γγ) της περ. δ’ της παρ. 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.
5. Σε περίπτωση που κριθεί από την αρχή εξυγίανσης ότι για
ίδρυµα ή οντότητα που αναφέρεται στις περ. β’, γ’ ή δ’ της παρ.
1 του άρθρου 1 πληρούνται µεν οι προϋποθέσεις των περ. α’ και
β’ της παρ. 1, αλλά η ανάληψη ενέργειας εξυγίανσης δεν θα ήταν
προς το δηµόσιο συµφέρον σύµφωνα µε την περ. γ’ της παρ. 1,
το εν λόγω ίδρυµα ή οντότητα τίθεται σε εκκαθάριση υπό τις συνήθεις διαδικασίες αφερεγγυότητας.»
Άρθρο 62
Προϋποθέσεις εξυγίανσης για κεντρικό οργανισµό
και πιστωτικά ιδρύµατα µονίµως συνδεδεµένα µε κεντρικό
οργανισµό – Προσθήκη άρθρου µετά το
εσωτερικό άρθρο 32 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015
(παρ. 10 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
Μετά το εσωτερικό άρθρο 32 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015
(A’ 87) προστίθεται εσωτερικό άρθρο 32α, ως εξής:
«Άρθρο 32α
Προϋποθέσεις εξυγίανσης για κεντρικό οργανισµό και πιστωτικά ιδρύµατα µονίµως συνδεδεµένα
µε κεντρικό οργανισµό
(παρ. 10 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Η αρχή εξυγίανσης µπορεί να αναλάβει ενέργεια εξυγίανσης
σε σχέση µε κεντρικό οργανισµό και όλα τα πιστωτικά ιδρύµατα
που είναι µονίµως συνδεδεµένα µε αυτόν και ανήκουν στον ίδιο
όµιλο εξυγίανσης, όταν ο εν λόγω όµιλος εξυγίανσης, ως σύνολο, πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παρ. 1
του άρθρου 32.»
Άρθρο 63
Προϋποθέσεις εξυγίανσης χρηµατοδοτικών ιδρυµάτων και
εταιρειών συµµετοχών – Τροποποίηση του
εσωτερικού άρθρου 33 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015
(παρ. 11 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
Οι παρ. 2, 3 και 4 του εσωτερικού άρθρου 33 του άρθρου 2
του ν. 4335/2015 (A’ 87) αντικαθίστανται και το εσωτερικό άρθρο
33 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 33
Προϋποθέσεις εξυγίανσης χρηµατοδοτικών ιδρυµάτων και
εταιρειών συµµετοχών
(παρ. 11 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
1. Η αρχή εξυγίανσης µπορεί να προβαίνει σε ενέργειες εξυγίανσης χρηµατοδοτικού ιδρύµατος που αναφέρεται στην περ.
β’ της παρ. 1 του άρθρου 1, όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις
της παρ. 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 αναλαµβάνει ενέργειες εξυγίανσης
έναντι µιας οντότητας που αναφέρεται στις περ. γ’ ή δ’ της παρ.
1 του άρθρου 1, εφόσον αυτή πληροί τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 32.
3. Σε περίπτωση που τα θυγατρικά ιδρύµατα µιας µεικτής εταιρείας συµµετοχών ανήκουν άµεσα ή έµµεσα σε ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών, το σχέδιο εξυγίανσης
προβλέπει ότι η ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική εταιρεία συµµετοχών χαρακτηρίζεται ως οντότητα εξυγίανσης και οι ενέργειες
εξυγίανσης για τους σκοπούς της εξυγίανσης του οµίλου αναλαµβάνονται έναντι της ενδιάµεσης χρηµατοοικονοµικής εταιρείας συµµετοχών. Η αρχή εξυγίανσης δεν προβαίνει σε
ενέργειες εξυγίανσης για τους σκοπούς της εξυγίανσης του οµίλου έναντι της µεικτής εταιρείας συµµετοχών.
4. Με την επιφύλαξη της παρ. 3 και παρά το γεγονός ότι µια
οντότητα που αναφέρεται στην περ. γ’ ή την περ. δ’ της παρ. 1
του άρθρου 1 δεν πληροί τις προϋποθέσεις που καθορίζονται
στην παρ. 1 του άρθρου 32, η αρχή εξυγίανσης δύναται να αναλάβει ενέργεια εξυγίανσης έναντι µιας οντότητας που αναφέρεται στην περ. γ’ ή την περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 1, εάν
πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) η οντότητα είναι οντότητα εξυγίανσης,
β) µία ή περισσότερες από τις θυγατρικές της οντότητας, οι
οποίες είναι ιδρύµατα αλλά όχι οντότητες εξυγίανσης, πληρούν
τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 32,
γ) τα περιουσιακά στοιχεία, ιδίως δε δικαιώµατα, υποχρεώσεις
και συµβατικές σχέσεις των θυγατρικών που αναφέρονται στην
περ. β’ είναι τέτοιου είδους, ώστε η αφερεγγυότητα των εν λόγω
θυγατρικών να απειλεί τον όµιλο εξυγίανσης στο σύνολό του και
να είναι αναγκαία ενέργεια εξυγίανσης έναντι της οντότητας είτε
για την εξυγίανση τέτοιου είδους θυγατρικών, οι οποίες είναι
ιδρύµατα, είτε για την εξυγίανση του σχετικού οµίλου εξυγίανσης
ως συνόλου.»
Άρθρο 64
Εξουσία αναστολής ορισµένων υποχρεώσεων –
Προσθήκη άρθρου µετά το εσωτερικό άρθρο 33 του άρθρου
2 του ν. 4335/2015
(παρ. 12 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
Μετά το εσωτερικό άρθρο 33 του άρθρου 2 του ν. 4335/2014
(A’ 87) προστίθεται εσωτερικό άρθρο 33α, ως εξής:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΒ’ - 13 ΜΑΪΟΥ 2021

«Άρθρο 33α
Εξουσία αναστολής ορισµένων υποχρεώσεων
(παρ. 12 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
1. Η αρχή εξυγίανσης, µετά από διαβούλευση µε την αρµόδια
αρχή, η οποία απαντάει έγκαιρα, διαθέτει την εξουσία να αναστέλλει οποιεσδήποτε υποχρεώσεις πληρωµής ή παράδοσης
απορρέουν από οποιαδήποτε σύµβαση στην οποία είναι συµβαλλόµενο µέρος ίδρυµα ή οντότητα που αναφέρεται στις περ. β’,
γ’ ή δ’ της παρ. 1 του άρθρου 1, εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) έχει διαπιστωθεί ότι το ίδρυµα ή η οντότητα τελεί σε κατάσταση αφερεγγυότητας ή επαπειλούµενης αφερεγγυότητας
σύµφωνα µε την περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 32,
β) δεν υφίσταται άµεσα διαθέσιµο µέτρο του ιδιωτικού τοµέα
που αναφέρεται στην περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 32 που θα
απέτρεπε την αφερεγγυότητα του ιδρύµατος,
γ) η άσκηση της εξουσίας αναστολής κρίνεται αναγκαία για να
αποφευχθεί η περαιτέρω επιδείνωση των οικονοµικών συνθηκών
του ιδρύµατος ή της οντότητας, και
δ) η άσκηση της εξουσίας αναστολής είναι είτε:
αα) αναγκαία προκειµένου να συναχθεί η διαπίστωση που
αναφέρεται στην περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 32, είτε
ββ) αναγκαία για την επιλογή των κατάλληλων ενεργειών εξυγίανσης ή τη διασφάλιση της αποτελεσµατικής εφαρµογής ενός
ή περισσοτέρων εργαλείων εξυγίανσης.
2. Η εξουσία που αναφέρεται στην παρ. 1 δεν εφαρµόζεται σε
υποχρεώσεις πληρωµής και παράδοσης έναντι των ακόλουθων:
α) συστηµάτων ή διαχειριστών συστηµάτων που ορίζονται
σύµφωνα µε τους ν. 4370/2016 (Α’ 37) και
ν. 2789/2000
(Α’ 21),
β) κεντρικών αντισυµβαλλοµένων που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας στην ΕΕ σύµφωνα µε το άρθρο 14 του Κανονισµού (ΕΕ)
αριθµ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 για τα εξωχρηµατιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυµβαλλόµενους και τα αρχεία
καταγραφής συναλλαγών (L 201) και κεντρικών αντισυµβαλλοµένων τρίτων χωρών οι οποίοι έχουν αναγνωριστεί από την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) σύµφωνα µε
το άρθρο 25 του εν λόγω Κανονισµού,
γ) κεντρικών τραπεζών.
Η αρχή εξυγίανσης καθορίζει το πεδίο εφαρµογής της εξουσίας που αναφέρεται στην παρ. 1 λαµβάνοντας υπόψη τις περιστάσεις κάθε περίπτωσης. Συγκεκριµένα, η αρχή εξυγίανσης
αξιολογεί προσεκτικά την καταλληλότητα της επέκτασης της
αναστολής σε επιλέξιµες καταθέσεις σύµφωνα µε τον ορισµό
του σηµείου 13 της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4370/2016, ιδίως
σε καλυπτόµενες καταθέσεις τις οποίες κατέχουν φυσικά πρόσωπα και πολύ µικρές, µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις.
3. Όταν ασκείται η εξουσία αναστολής των υποχρεώσεων πληρωµής ή παράδοσης σε σχέση µε επιλέξιµες καταθέσεις, η αρχή
εξυγίανσης διασφαλίζει, εφόσον τούτο απαιτείται ενόψει των κριτηρίων της παρ. 5, ότι οι καταθέτες έχουν πρόσβαση σε κατάλληλο ηµερήσιο ποσό από τις καταθέσεις αυτές, εξειδικεύοντας
παράλληλα τον τρόπο µε τον οποίο παρέχεται αυτή η πρόσβαση.
4. Η περίοδος της αναστολής σύµφωνα µε την παρ. 1 είναι όσο
το δυνατόν συντοµότερη και δεν υπερβαίνει το ελάχιστο χρονικό
διάστηµα το οποίο κρίνει αναγκαίο η αρχή εξυγίανσης για τους
σκοπούς που αναφέρονται στις περ. γ’ και δ’ της παρ. 1 και σε
καµία περίπτωση δεν διαρκεί περισσότερο από το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από τη δηµοσίευση που προβλέπεται στην
παρ. 8, έως τα µεσάνυκτα της εργάσιµης ηµέρας που ακολουθεί
µετά τη δηµοσίευση αυτή.
Κατά τη λήξη της περιόδου αναστολής που αναφέρεται στο
πρώτο εδάφιο, η αναστολή παύει να ισχύει.
5. Κατά την άσκηση της εξουσίας που αναφέρεται στην παρ.
1, λαµβάνεται υπόψη η επίπτωση που µπορεί να έχει η άσκηση
της εν λόγω εξουσίας στην εύρυθµη λειτουργία των χρηµατοπιστωτικών αγορών, καθώς και το ισχύον δίκαιο και οι εποπτικές
και δικαστικές εξουσίες για τη διασφάλιση των δικαιωµάτων των
πιστωτών και της ίσης µεταχείρισης των πιστωτών στο πλαίσιο
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των συνήθων διαδικασιών αφερεγγυότητας. Η αρχή εξυγίανσης
λαµβάνει ιδίως υπόψη την ενδεχόµενη εφαρµογή των συνήθων
διαδικασιών αφερεγγυότητας στο ίδρυµα ή την οντότητα λόγω
της διαπίστωσης της περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 32 και προβαίνει στις ρυθµίσεις που κρίνει κατάλληλες, ώστε να εξασφαλίσει τον κατάλληλο συντονισµό µε την εποπτική αρχή της ειδικής
εκκαθάρισης.
6. Όταν οι απορρέουσες από σύµβαση υποχρεώσεις πληρωµής ή παράδοσης αναστέλλονται δυνάµει της παρ. 1, οι υποχρεώσεις πληρωµής ή παράδοσης οποιωνδήποτε αντισυµβαλλοµένων δυνάµει της σύµβασης αυτής αναστέλλονται για το ίδιο
χρονικό διάστηµα.
7. Μια υποχρέωση πληρωµής ή παράδοσης που θα ήταν απαιτητή κατά την περίοδο αναστολής είναι απαιτητή αµέσως µετά
τη λήξη της περιόδου αυτής.
8. Η αρχή εξυγίανσης ενηµερώνει αµελλητί το ίδρυµα ή την
οντότητα που αναφέρεται στις περ. β’, γ’ και δ’ της παρ. 1 του
άρθρου 1 και τις αρχές που αναφέρονται στις περ. α’ έως η’ της
παρ. 2 του άρθρου 82 όταν ασκεί την εξουσία που αναφέρεται
στην παρ. 1 µετά τη διαπίστωση ότι το ίδρυµα τελεί σε κατάσταση αφερεγγυότητας ή επαπειλούµενης αφερεγγυότητας
σύµφωνα µε την περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 32 και πριν από
τη λήψη της απόφασης για εξυγίανση.
Οι πράξεις που εκδίδονται βάσει των παρ. 1, 3 και 10 δηµοσιεύονται µε τα µέσα που αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου
82.
9. Το παρόν ισχύει µε την επιφύλαξη της κείµενης νοµοθεσίας
περί αναστολής υποχρεώσεων πληρωµής ή παράδοσης των
ιδρυµάτων και των οντοτήτων που αναφέρονται στην παρ. 1 πριν
από τη διαπίστωση ότι τα εν λόγω ιδρύµατα ή οντότητες τελούν
σε κατάσταση αφερεγγυότητας ή επαπειλούµενης αφερεγγυότητας σύµφωνα µε την περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 32 ή εξουσιών αναστολής υποχρεώσεων πληρωµής ή παράδοσης των
ιδρυµάτων και των οντοτήτων τα οποία πρόκειται να τεθούν σε
εκκαθάριση στο πλαίσιο των συνήθων διαδικασιών αφερεγγυότητας και υπερβαίνουν το πεδίο εφαρµογής και τη διάρκεια που
προβλέπονται στο παρόν. Οι εν λόγω εξουσίες ασκούνται σύµφωνα µε το πεδίο εφαρµογής, τη διάρκεια και τους όρους που
προβλέπονται στις οικείες διατάξεις. Οι όροι που προβλέπονται
στο παρόν δεν θίγουν τους όρους που αφορούν αυτήν την εξουσία αναστολής των υποχρεώσεων πληρωµής ή παράδοσης.
10. Όταν η αρχή εξυγίανσης ασκεί την εξουσία να αναστέλλει
υποχρεώσεις πληρωµής ή παράδοσης όσον αφορά ένα ίδρυµα
ή µια οντότητα που αναφέρεται στις περ. β’, γ’ ή δ’ της παρ. 1
του άρθρου 1, σύµφωνα µε την παρ. 1, η αρχή εξυγίανσης µπορεί επίσης, κατά τη διάρκεια της εξαίρεσης, να ασκεί την εξουσία
να:
α) περιορίζει τους ενέγγυους πιστωτές του εν λόγω ιδρύµατος
ή της οντότητας να προβαίνουν σε αναγκαστική εκτέλεση συµφωνιών παροχής ασφάλειας σε σχέση µε οποιοδήποτε από τα
στοιχεία ενεργητικού του εν λόγω ιδρύµατος ή της οντότητας,
για το ίδιο χρονικό διάστηµα, περίπτωση κατά την οποία εφαρµόζονται οι παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 70, και
β) αναστέλλει τα δικαιώµατα καταγγελίας οποιουδήποτε συµβαλλόµενου µέρους µιας σύµβασης µε το εν λόγω ίδρυµα ή την
οντότητα, για το ίδιο χρονικό διάστηµα, περίπτωση κατά την
οποία εφαρµόζεται το άρθρο 71.
11. Σε περίπτωση που, µετά τη διαπίστωση ότι το ίδρυµα ή η
οντότητα τελεί σε κατάσταση αφερεγγυότητας ή επαπειλούµενης αφερεγγυότητας σύµφωνα µε την περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 32, η αρχή εξυγίανσης έχει ασκήσει την εξουσία αναστολής
υποχρεώσεων πληρωµής ή παράδοσης δυνάµει των παρ. 1 ή 10,
και εφόσον στη συνέχεια αναλαµβάνεται ενέργεια εξυγίανσης
έναντι αυτού του ιδρύµατος, η εν λόγω αρχή δεν ασκεί τις εξουσίες της δυνάµει της παρ. 1 του άρθρου 69, της παρ. 1 του άρθρου 70 ή της παρ. 1 του άρθρου 71 όσον αφορά το εν λόγω
ίδρυµα ή την εν λόγω οντότητα.»
Άρθρο 65
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Αποτίµηση για τους σκοπούς της εξυγίανσης –
Τροποποίηση του εσωτερικού άρθρου 36 του άρθρου 2 του
ν. 4335/2015
(παρ. 13 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
Στο εσωτερικό άρθρο 36 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015 (A’
87) η φράση «κεφαλαιακών µέσων» αντικαθίσταται από τη φράση
«κεφαλαιακών µέσων και επιλέξιµων υποχρεώσεων σύµφωνα µε
το άρθρο 59», η φράση «επιλέξιµων υποχρεώσεων» αντικαθίσταται από τη φράση «υποχρεώσεων που υπόκεινται σε αναδιάρθρωση παθητικού» και το εσωτερικό άρθρο 36 του άρθρου 2
διαµορφώνεται ως εξής:
«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 και επιλέξιµων υποχρεώσεων σύµφωνα µε το άρθρο 59, 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 παρ. 1 του
άρθρου 1 από εκτιµητή 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 παρ. 13 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
παρ. 1 δεν είναι δυνατή, η αρχή εξυγίανσης µπορεί να προβαίνει
σε προσωρινή αποτίµηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού του ιδρύµατος ή της οντότητας των περ. β ‘, γ ‘ ή δ’ της
παρ. 1 του άρθρου 1, σύµφωνα µε την παρ. 9.
3. Στόχος της αποτίµησης είναι η εκτίµηση της αξίας των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού του ιδρύµατος ή της οντότητας
των περ. β’, γ’ ή δ ‘ της παρ. 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 και επιλέξιµων υποχρεώσεων σύµφωνα µε
το άρθρο 59,
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 περ. β’, γ’ ή δ’ της παρ. 1 του άρθρου 1,
γ) όταν ασκείται η εξουσία αποµείωσης ή µετατροπής των σχετικών κεφαλαιακών µέσων και επιλέξιµων υποχρεώσεων σύµφωνα µε το άρθρο 59, 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 και επιλέξιµων υποχρεώσεων σύµφωνα µε το άρθρο 59,
δ) όταν εφαρµόζεται η αναδιάρθρωση παθητικού, να ληφθεί
τεκµηριωµένη απόφαση σχετικά µε την έκταση της αποµείωσης
ή της µετατροπής των υποχρεώσεων που υπόκεινται σε αναδιάρθρωση παθητικού,
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 περ. β’, γ’ ή δ’ της παρ. 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 και επιλέξιµων υποχρεώσεων σύµφωνα µε το άρθρο 59.
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 και επιλέξιµων υποχρεώσεων σύµφωνα µε το άρθρο 59, η αποτίµηση
δεν προϋποθέτει την ενδεχόµενη µελλοντική χορήγηση προς το
ίδρυµα ή την οντότητα των περ. β’, γ’ ή δ’ της παρ. 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
παρ. 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 περ. β’ γ’ η’ δ’ της παρ. 1 του
άρθρου 1:
α) επικαιροποιηµένο ισολογισµό και έκθεση σχετικά µε τη χρηµατοοικονοµική θέση του ιδρύµατος ή της οντότητας των περ. β
‘, γ ‘ή δ’της παρ. 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 περ. β’, γ’ ή δ’ της παρ. 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 περ. ε’ και στ’ της παρ. 4,
οι πληροφορίες της περ. β’της παρ. 6 µπορούν να συνοδεύονται
από ανάλυση και εκτίµηση της αξίας των στοιχείων ενεργητικού
και παθητικού του ιδρύµατος ή της οντότητας των περ. β’, γ’ η
δ’ της παρ. 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 περ. β’, γ’ ή δ’ της παρ. 1 του άρθρου 1 τίθεται
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 παρ. 6 και 8 ή εφαρµόζεται η παρ.
2, γίνεται προσωρινή αποτίµηση, η οποία είναι σύµφωνη µε τους
όρους της παρ. 3 και, στον βαθµό που ευλόγως το επιτρέπουν
οι περιστάσεις, µε τους όρους των παρ. 1, 6 και 8, έως ότου διενεργηθεί από ανεξάρτητο εκτιµητή 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 εκτιµητή,
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αλλά είναι διακριτή από την τελευταία. Η προσωρινή αποτίµηση
περιλαµβάνει απόθεµα ασφαλείας για πρόσθετες ζηµίες δεόντως αιτιολογηµένο.
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
περ. β’, γ’ ή δ’ της παρ. 1 του άρθρου 1 αναγνωρίζονται µε πληρότητα στα λογιστικά βιβλία του ιδρύµατος ή της οντότητας των
περ. β’, γ’ ή δ’ της παρ. 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 παρ. 11.
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 περ. β’, γ’ ή δ’της
παρ. 1 του άρθρου 1 µεγαλύτερη από αυτήν της προσωρινής
αποτίµησης της διαφοράς αξίας των στοιχείων ενεργητικού και
παθητικού του ιδρύµατος ή της οντότητας των περ. β’, γ’ ή δ’ της
παρ. 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 παρ. 9, προκειµένου
να προβεί σε ενέργειες εξυγίανσης, συµπεριλαµβανοµένης της
ανάληψης του ελέγχου ενός ιδρύµατος που τελεί υπό κατάσταση
αφερεγγυότητας, ή µιας οντότητας που αναφέρεται στις περ. β’,
γ’ ή δ’ της παρ. 1 του άρθρου 1, ή της άσκησης εξουσίας αποµείωσης ή µετατροπής κεφαλαιακών µέσων και επιλέξιµων υποχρεώσεων σύµφωνα µε το άρθρο 59.
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 επιλέξιµων υποχρεώσεων σύµφωνα µε το άρθρο 59, και υπόκειται σε αίτηση
ακυρώσεως ως στοιχείο της οικείας απόφασης, σύµφωνα µε το
άρθρο 110.»
Άρθρο 66
Γενικές αρχές των µέτρων εξυγίανσης – Τροποποίηση του
εσωτερικού άρθρου 37 του άρθρου 2
του ν. 4335/2015
(παρ. 14 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
Στην παρ. 7 του εσωτερικού άρθρου 37 του άρθρου 2 του ν.
4335/2015 (A’ 87), οι λέξεις «κεφαλαιακών µέσων» αντικαθίστανται από τις λέξεις «κεφαλαιακών µέσων και επιλέξιµων υποχρεώσεων» και η παρ. 7 διαµορφώνεται ως εξής:
«7. Σε περίπτωση που η αρχή εξυγίανσης εφαρµόζει ένα µέτρο
εξυγίανσης σε ίδρυµα ή σε οντότητα των περ.β’, γ’ ή δ’ της παρ.
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 και επιλέξιµων υποχρεώσεων σύµφωνα µε
το άρθρο 59 ακριβώς πριν ή παράλληλα µε την εφαρµογή του
µέτρου εξυγίανσης.»
Άρθρο 67
Πεδίο εφαρµογής της αναδιάρθρωσης παθητικού – Τροποποίηση του εσωτερικού άρθρου 44 του άρθρου 2 του ν.
4335/2015
(παρ. 15 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
Στην παρ. 2 του εσωτερικού άρθρου 44 του άρθρου 2 του ν.
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4335/2015 (A’ 87) αντικαθίσταται η περ. στ’ και προστίθεται περ.
ι’, στην παρ. 4 οι λέξεις «υποχρεώσεις επιλέξιµες για την αναδιάρθρωση παθητικού» αντικαθίστανται από τις λέξεις «υποχρεώσεις υποκείµενες σε αναδιάρθρωση παθητικού», στο τέλος της
παρ. 5 προστίθεται εδάφιο, στην παρ. 6 οι λέξεις «επιλέξιµων
υποχρεώσεων» αντικαθίστανται από τις λέξεις «υποχρεώσεων
υποκείµενων σε αναδιάρθρωση παθητικού», η παρ. 8 αντικαθίσταται, στην περ. α’ της παρ. 9 οι λέξεις «επιλέξιµων υποχρεώσεων» αντικαθίστανται από τις λέξεις «υποχρεώσεων υποκείµενων σε αναδιάρθρωση παθητικού» και το εσωτερικό άρθρο 44
του άρθρου 2 διαµορφώνεται ως εξής:
«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 περ. β’, γ’
ή δ’ της παρ. 1 του άρθρου 1, σύµφωνα µε τις παρ.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 τρόπον 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 παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4099/2012, ή οι Οργανισµοί Εναλλακτικών Επενδύσεων (Ο.Ε.Ε.), όπως ορίζεται στην
περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4209/2013 (A’ 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 περ. β’, γ’ ή δ’ της
παρ. 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 τον ν. 2789/2000 (Α’ 21)
ή των συµµετεχόντων σε αυτά και που προκύπτουν από συµµετοχή στα εν λόγω συστήµατα, ή κεντρικών αντισυµβαλλοµένων
που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας εντός της ΕΕ βάσει του άρθρου 14 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 για τα
εξωχρηµατιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυµβαλλόµενους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών (L 201) και κεντρικών αντισυµβαλλοµένων τρίτης χώρας που έχουν
αναγνωριστεί από την ΕΑΚΑΑ βάσει του άρθρου 25 του εν λόγω
Κανονισµού,
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 ανα-
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λαµβάνουν 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 περ. γ’ του άρθρου 154 του Πτωχευτικού Κώδικα,
ββ) τους εµπορικούς πιστωτές ή προµηθευτές, που συνδέονται µε την παροχή αγαθών και υπηρεσιών στο ίδρυµα ή στην οντότητα των περ. β ‘, γ ‘ ή δ ‘ της παρ.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,
θ) τις υποχρεώσεις που εµπίπτουν στις περ. ζ’, η’ και θ’ της
παρ. 1 του άρθρου 145Α του ν. 4261/2014,
ι) τις υποχρεώσεις προς ιδρύµατα ή οντότητες της περ. β’, γ’
ή δ’ της παρ. 1 του άρθρου 1 που αποτελούν µέρος του ίδιου
οµίλου εξυγίανσης χωρίς να συνιστούν τα ίδια οντότητες εξυγίανσης, ανεξάρτητα από τη διάρκειά τους εκτός από τις περιπτώσεις που αυτές οι υποχρεώσεις κατατάσσονται σε κατώτερη
σειρά από τις υποχρεώσεις που εµπίπτουν στην περ. θ’ της παρ.
1 του άρθρου 145α του ν. 4261/2014. Σε περιπτώσεις όπου ισχύει
η εν λόγω εξαίρεση, η αρχή εξυγίανσης της σχετικής θυγατρικής
που δεν συνιστά οντότητα εξυγίανσης εκτιµά κατά πόσον το
ποσό των στοιχείων που πληρούν τα οριζόµενα στην παρ. 2 του
άρθρου 45στ είναι επαρκές, ώστε να στηριχθεί η εφαρµογή της
προτιµώµενης στρατηγικής εξυγίανσης.
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
περ. β’ της παρ. 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 περ. β’
της παρ. 6 του άρθρου 25, τον βαθµό στον οποίο άλλα ιδρύµατα
κατέχουν υποχρεώσεις υποκείµενες σε 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
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παθητικού.
Η αρχή εξυγίανσης αξιολογεί προσεκτικά αν οι υποχρεώσεις
προς ιδρύµατα ή οντότητες των περ. β’, γ’ και δ’ της παρ. 1 του
άρθρου 1 που αποτελούν µέρος του ίδιου οµίλου εξυγίανσης
χωρίς να συνιστούν τα ίδια οντότητες εξυγίανσης και δεν εξαιρούνται από την εφαρµογή των εξουσιών αποµείωσης και µετατροπής βάσει της περ. ι’ της παρ. 2 πρέπει να εξαιρεθούν ή να
εξαιρεθούν µερικώς δυνάµει των περ. α’ έως δ’ του πρώτου εδαφίου της παρούσας, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατική εφαρµογή της στρατηγικής εξυγίανσης.
6. Οι εξαιρέσεις δυνάµει της παρ. 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 υποχρεώσεων υποκείµενων
σε αναδιάρθρωση παθητικού 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 περ. ζ’ της
παρ. 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
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 η αρχή εξυγίανσης αποφασίζει να εξαιρέσει συνολικά
ή εν µέρει µια υποχρέωση υποκείµενη σε αναδιάρθρωση παθητικού ή κατηγορία υποχρεώσεων υποκείµενων σε αναδιάρθρωση
παθητικού δυνάµει του παρόντος και οι ζηµίες που θα προέκυπταν για τις εν λόγω υποχρεώσεις δεν έχουν µετακυλιστεί πλήρως σε άλλους πιστωτές, το Ταµείο Εξυγίανσης µπορεί να
συνεισφέρει στο υπό εξυγίανση ίδρυµα ώστε να επιτύχει ένα ή
και τα δύο ακόλουθα:
α) να καλυφθούν τυχόν ζηµίες που δεν απορροφήθηκαν από
τις υποχρεώσεις που υπόκεινται σε αναδιάρθρωση παθητικού και
να µηδενισθεί η καθαρή αξία των στοιχείων ενεργητικού του υπό
εξυγίανση ιδρύµατος σύµφωνα µε την περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 46,
β) να αγοράσει µετοχές ή άλλα µέσα ιδιοκτησίας ή κεφαλαιακά
µέσα του υπό εξυγίανση ιδρύµατος, προκειµένου να ανακεφαλαιοποιηθεί το ίδρυµα σύµφωνα µε την περ. β’ της παρ. 1 του
άρθρου 46.
9. Το Ταµείο Εξυγίανσης προβαίνει στη συνεισφορά της παρ.
8 µόνον όταν:
α) οι µέτοχοι, οι κάτοχοι άλλων τίτλων ιδιοκτησίας και οι κάτοχοι σχετικών κεφαλαιακών µέσων και άλλων υποχρεώσεων υποκείµενων σε αναδιάρθρωση παθητικού, 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 παρ. 8 µπορεί να χρηµατοδοτηθεί µε:
α) το διαθέσιµο στο Ταµείο Εξυγίανσης ποσό που συγκεντρώθηκε µέσω των εισφορών των ιδρυµάτων µε άδεια λειτουργίας
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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 περ. 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 περ.
β’ της παρ. 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 περ. α’ της παρ. 9, το Σκέλος
Εξυγίανσης του Τ.Ε.Κ.Ε. µπορεί επίσης να προβεί σε συνεισφορά
όπως προβλέπεται στην παρ. 8, υπό τον όρο ότι:
α) η συνεισφορά στην απορρόφηση των ζηµιών και την ανακεφαλαιοποίηση που αναφέρεται στην περ. α) της παρ. 9 ισούται
µε ποσό τουλάχιστον ίσο µε το 20% των σταθµισµένων βάσει κινδύνου στοιχείων του ενεργητικού του σχετικού ιδρύµατος,
β) έχει στη διάθεση 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 παρ. 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 παρ. 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
για τις
κρατικές ενισχύσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.»
Άρθρο 68
Πώληση επιλέξιµων υποχρεώσεων µειωµένης
εξασφάλισης σε ιδιώτες πελάτες – Προσθήκη άρθρου µετά
το εσωτερικό άρθρου 44 του άρθρου 2
του ν. 4335/2015
(παρ. 16 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
Μετά το εσωτερικό άρθρο 44 του άρθρου 2 του v. 4335/2015
(A’ 87) προστίθεται εσωτερικό άρθρο 44α ως εξής:
«Άρθρο 44α
Πώληση επιλέξιµων υποχρεώσεων µειωµένης
εξασφάλισης σε ιδιώτες πελάτες
(παρ. 16 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 25 του v. 4514/2018 (Α’ 14),
για την πώληση επιλέξιµων υποχρεώσεων που πληρούν όλες τις
προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 72α του Κανονισµού
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(ΕΕ) 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά µε τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύµατα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 648/2012
(L 176), µε εξαίρεση την περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 72α και
τις παρ. 3 έως 5 του άρθρου 72β του εν λόγω Κανονισµού, σε
ιδιώτη πελάτη, όπως ορίζεται στην παρ. 11 του άρθρου 4 του v.
4514/2018, καθορίζεται ελάχιστο ονοµαστικό ποσό εκάστου τίτλου εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ.
2. Το παρόν εφαρµόζεται σε υποχρεώσεις που αναφέρονται
στην παρ. 1, εφόσον ο σχετικός τίτλος έχει εκδοθεί από τη θέση
του παρόντος σε ισχύ και έπειτα.»
Άρθρο 69
Εφαρµογή και υπολογισµός της ελάχιστης απαίτησης για
ίδια κεφάλαια και επιλέξιµες υποχρεώσεις –
Αντικατάσταση του εσωτερικού άρθρου 45
του άρθρου 2 του ν. 4335/2015
(παρ. 17 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
Το εσωτερικό άρθρο 45 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015 (A’ 87)
αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 45
Εφαρµογή και υπολογισµός της ελάχιστης απαίτησης για ίδια
κεφάλαια και επιλέξιµες υποχρεώσεις (παρ. 17 του άρθρου 1
της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
1. Τα ιδρύµατα και οι οντότητες που αναφέρονται στις περ. β’,
γ’και δ’ της παρ. 1 του άρθρου 1 πληρούν ανά πάσα στιγµή την
απαίτηση ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιµων υποχρεώσεων σύµφωνα µε το παρόν και σύµφωνα µε τα άρθρα 45α έως 45θ.
2. Η απαίτηση που αναφέρεται στην παρ. 1 υπολογίζεται σύµφωνα µε τις παρ. 3, 5 ή 7 του άρθρου 45γ, ανάλογα µε την περίπτωση, ως το ποσό των ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιµων
υποχρεώσεων και εκφράζεται ως ποσοστό:
α) του συνολικού ποσού έκθεσης σε κίνδυνο της σχετικής οντότητας που αναφέρεται στην παρ. 1, όπως αυτό υπολογίζεται
σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 92 του Κανονισµού (ΕΕ)
575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
26ης Ιουνίου 2013 σχετικά µε τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύµατα και επιχειρήσεις επενδύσεων και
την τροποποίηση του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 648/2012 (L 176),
και
β) του µέτρου συνολικού ανοίγµατος της σχετικής οντότητας
που αναφέρεται στην παρ. 1, όπως υπολογίζεται σύµφωνα µε τα
άρθρα 429 και 429α του Κανονισµού (ΕΕ) 575/2013.»
Άρθρο 70
Απαλλαγή από την ελάχιστη απαίτηση για ίδια
κεφάλαια και επιλέξιµες υποχρεώσεις – Προσθήκη άρθρου
µετά το εσωτερικό άρθρο 45 του άρθρου 2
του v. 4335/2015
(παρ. 17 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
Μετά το εσωτερικό άρθρο 45 του άρθρου 2 του v. 4335/2015
(A’ 87) προστίθεται εσωτερικό άρθρο 45α ως εξής:
«Άρθρο 45α
Απαλλαγή από την ελάχιστη απαίτηση για ίδια
κεφάλαια και επιλέξιµες υποχρεώσεις
(παρ. 17 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 45, η αρχή εξυγίανσης εξαιρεί από την απαίτηση της παρ. 1 του άρθρου 45 τα ιδρύµατα ενυπόθηκης πίστης τα οποία χρηµατοδοτούνται από καλυµµένα
οµόλογα και τα οποία, σύµφωνα µε το εθνικό δίκαιο, δεν επιτρέπεται να δέχονται καταθέσεις, όταν πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) τα εν λόγω ιδρύµατα τίθενται σε εκκαθάριση στο πλαίσιο
των συνήθων διαδικασιών αφερεγγυότητας, ή µέσω άλλων δια-
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δικασιών που προορίζονται για τα εν λόγω ιδρύµατα σύµφωνα
µε τα άρθρο 38, 40 ή 42, και
β) οι διαδικασίες που αναφέρονται στην περ. α’ εξασφαλίζουν
ότι οι πιστωτές των εν λόγω ιδρυµάτων, συµπεριλαµβανοµένων
κατά περίπτωση όσων κατέχουν καλυµµένα οµόλογα, υφίστανται
ζηµίες κατά τρόπο που ανταποκρίνεται στους στόχους της εξυγίανσης.
2. Τα ιδρύµατα που απαλλάσσονται από την υποχρέωση που
προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 45 δεν συµπεριλαµβάνονται στην ενοποίηση που αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου
45ε.»
Άρθρο 71
Επιλέξιµες υποχρεώσεις για οντότητες εξυγίανσης - Προσθήκη άρθρου µετά το εσωτερικό άρθρο 45
του άρθρου 2 του v. 4335/2015
(παρ. 17 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
Μετά το εσωτερικό άρθρο 45 του άρθρου 2 του v. 4335/2015
(A’ 87) και µετά το εσωτερικό άρθρο 45α του παρόντος, προστίθεται εσωτερικό άρθρο 45β ως εξής:
«Άρθρο 45β
Επιλέξιµες υποχρεώσεις για οντότητες εξυγίανσης
(παρ. 17 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
1. Στο ποσό των ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιµων υποχρεώσεων οντοτήτων εξυγίανσης συµπεριλαµβάνονται µόνο οι υποχρεώσεις που πληρούν τους όρους που αναφέρονται στα
ακόλουθα άρθρα του Κανονισµού (ΕΕ) 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013
σχετικά µε τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά
ιδρύµατα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του
Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 648/2012 (L 176):
α) άρθρο 72α,
β) άρθρο 72β, µε εξαίρεση την περ. δ’ της παρ. 2, και
γ) άρθρο 72γ.
Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, όποτε ο παρών νόµος
αναφέρεται στις απαιτήσεις του άρθρου 92α ή του άρθρου 92β
του Κανονισµού (ΕΕ) 575/2013, ως επιλέξιµες υποχρεώσεις για
τον σκοπό των εν λόγω άρθρων νοούνται οι επιλέξιµες υποχρεώσεις όπως ορίζονται στο άρθρο 72ια του ιδίου Κανονισµού και
προσδιορίζονται σύµφωνα µε το Κεφάλαιο 5Α του Τίτλου Ι του
Μέρους Β’ (άρθρα 72α- 72ιβ) του εν λόγω Κανονισµού.
2. Οι υποχρεώσεις που προκύπτουν από χρεωστικούς τίτλους
µε ενσωµατωµένα παράγωγα, όπως δοµηµένα προϊόντα, που
πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1, µε
εξαίρεση την περ. ιβ’ της παρ. 2 του άρθρου 72α του Κανονισµού
(ΕΕ) 575/2013, περιλαµβάνονται στο ποσό των ιδίων κεφαλαίων
και επιλέξιµων υποχρεώσεων µόνον εφόσον πληρούται µία από
τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) το ποσό κεφαλαίου της υποχρέωσης που προκύπτει από
τον χρεωστικό τίτλο είναι γνωστό κατά τον χρόνο έκδοσης, είναι
σταθερό ή αυξανόµενο και δεν επηρεάζεται από ένα ενσωµατωµένο παράγωγο στοιχείο και το συνολικό ποσό της υποχρέωσης
που προκύπτει από το χρεωστικό µέσο, συµπεριλαµβανοµένου
του ενσωµατωµένου παραγώγου, δύναται να αποτιµάται καθηµερινά στο πλαίσιο µιας ενεργούς και ρευστής αγοράς διπλής
κατεύθυνσης για ισοδύναµο µέσο χωρίς πιστωτικό κίνδυνο, σύµφωνα µε τα άρθρα 104 και 105 του Κανονισµού (ΕΕ) 575/2013 ή
β) το χρεωστικό µέσο περιλαµβάνει συµβατική ρήτρα που ορίζει ότι η αξία της απαίτησης σε περίπτωση αφερεγγυότητας ή
και εξυγίανσης του εκδότη είναι σταθερή ή αυξανόµενη και δεν
υπερβαίνει το αρχικά καταβληθέν ποσό της υποχρέωσης.
Τα χρεωστικά µέσα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, συµπεριλαµβανοµένων των ενσωµατωµένων παραγώγων τους, δεν
υπόκεινται σε οιαδήποτε συµφωνία συµψηφισµού και η αποτίµησή τους δεν υπόκειται στην παρ. 3 του άρθρου 49.
Οι υποχρεώσεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο περιλαµβάνονται στο ποσό των ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιµων υποχρεώσεων µόνο για το τµήµα της υποχρέωσης που αντιστοιχεί στο
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ποσό κεφαλαίου που αναφέρεται στην περ. α’ ή στο σταθερό ή
αυξανόµενο ποσό που αναφέρεται στην περ. β’.
3. Όταν οι υποχρεώσεις εκδίδονται από θυγατρική εγκατεστηµένη στην ΕΕ, η οποία ανήκει στον ίδιο όµιλο εξυγίανσης µε την
οντότητα εξυγίανσης, σε υφιστάµενο µέτοχο που δεν αποτελεί
µέρος του ίδιου οµίλου εξυγίανσης, οι υποχρεώσεις αυτές συµπεριλαµβάνονται στο ποσό των ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιµων
υποχρεώσεων της εν λόγω οντότητας εξυγίανσης, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) εκδίδονται σύµφωνα µε την περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου
45στ,
β) η άσκηση των εξουσιών αποµείωσης ή µετατροπής έναντι
των εν λόγω υποχρεώσεων σύµφωνα µε το άρθρο 59 ή το άρθρο
62 δεν επηρεάζει τον έλεγχο της θυγατρικής από την οντότητα
εξυγίανσης,
γ) οι εν λόγω υποχρεώσεις δεν υπερβαίνουν το ποσό που
ισούται µε το ποσό που προκύπτει µε την αφαίρεση:
i) του αθροίσµατος των υποχρεώσεων που εκδίδονται προς
την οντότητα εξυγίανσης και αγοράζονται από αυτήν, είτε άµεσα
είτε έµµεσα µέσω άλλων οντοτήτων του ίδιου οµίλου εξυγίανσης
και του ποσού των ιδίων κεφαλαίων που έχουν εκδοθεί σύµφωνα
µε την περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 45στ, από
ii) το ποσό που απαιτείται σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου
45στ.
4. Με την επιφύλαξη της ελάχιστης απαίτησης της παρ. 4 του
άρθρου 45γ και της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 45δ, η αρχή
εξυγίανσης µεριµνά ώστε τµήµα της απαίτησης του άρθρου 45ε
ίσο µε το οκτώ τοις εκατό (8%) των συνολικών υποχρεώσεων,
συµπεριλαµβανοµένων των ιδίων κεφαλαίων, καλύπτεται από οντότητες εξυγίανσης που είναι G-SIIs ή οντότητες εξυγίανσης
υποκείµενες στις παρ. 4 ή 5 του άρθρου 45γ µε ίδια κεφάλαια
και µέσα επιλέξιµων υποχρεώσεων µειωµένης εξασφάλισης ή
υποχρεώσεις όπως αναφέρονται στην παρ. 3. Η αρχή εξυγίανσης
µπορεί να επιτρέψει την κάλυψη επιπέδου χαµηλότερου από το
οκτώ τοις εκατό (8%) των συνολικών υποχρεώσεων, συµπεριλαµβανοµένων των ιδίων κεφαλαίων, αλλά υψηλότερου από το ποσό
που προκύπτει από την εφαρµογή του τύπου (1-(X1/X2)) x 8%
των συνολικών υποχρεώσεων, συµπεριλαµβανοµένων των ιδίων
κεφαλαίων, από οντότητες εξυγίανσης που είναι G-SIIs ή οντότητες εξυγίανσης υποκείµενες στις παρ. 4 ή 5 του άρθρου 45γ,
µε ίδια κεφάλαια και µέσα επιλέξιµων υποχρεώσεων µειωµένης
εξασφάλισης, ή υποχρεώσεις όπως αναφέρονται στην παρ. 3 του
παρόντος, εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις της παρ.
3 του άρθρου 72β του Κανονισµού (ΕΕ) 575/2013, όπου, τηρουµένου του ορίου της αναλογίας της µείωσης που είναι δυνατή
δυνάµει της παρ. 3 του άρθρου 72β του εν λόγω Κανονισµού:
X1 = 3,5% του συνολικού ποσού έκθεσης σε κίνδυνο που
υπολογίζεται σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 92 του Κανονισµού (ΕΕ) 575/2013, και
X2 = το ποσό που προκύπτει από το άθροισµα του 18% του
συνολικού ποσού έκθεσης σε κίνδυνο που υπολογίζεται σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 92 του Κανονισµού (ΕΕ)
575/2013 και του ποσού της συνολικής απαίτησης αποθεµάτων
ασφαλείας.
Όταν, για τις οντότητες εξυγίανσης που υπόκεινται στην παρ.
4 του άρθρου 45γ, η εφαρµογή του πρώτου εδαφίου της παρούσας οδηγεί σε απαίτηση άνω του είκοσι επτά τοις εκατό (27%)
του συνολικού ποσού έκθεσης σε κίνδυνο, η αρχή εξυγίανσης
περιορίζει, για την οικεία οντότητα εξυγίανσης, το µέρος της
απαίτησης που αναφέρεται στο άρθρο 45ε, η οποία καλύπτεται
από ίδια κεφάλαια, µέσα επιλέξιµων υποχρεώσεων µειωµένης
εξασφάλισης ή τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στην παρ. 3
σε ποσό ίσο προς το είκοσι επτά τοις εκατό (27%) του συνολικού
ποσού έκθεσης σε κίνδυνο, εάν η αρχή εξυγίανσης έχει αξιολογήσει ότι:
α) η πρόσβαση στο Ταµείο Εξυγίανσης δεν λαµβάνεται υπόψη
στο σχέδιο εξυγίανσης ως επιλογή για την εξυγίανση της εν
λόγω οντότητας εξυγίανσης, και
β) όταν δεν εφαρµόζεται η περ. α’, η απαίτηση που αναφέρεται στο άρθρο 45ε επιτρέπει στην εν λόγω οντότητα εξυγίανσης
να πληροί τις απαιτήσεις της παρ. 9 ή της παρ. 12 του άρθρου
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44, κατά περίπτωση.
Κατά την αξιολόγηση που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο, η
αρχή εξυγίανσης λαµβάνει επίσης υπόψη τον κίνδυνο δυσανάλογης επίπτωσης στο επιχειρηµατικό µοντέλο της οικείας οντότητας εξυγίανσης.
Για τις οντότητες εξυγίανσης που υπόκεινται στην παρ. 5 του
άρθρου 45γ, το δεύτερο εδάφιο της παρούσας δεν εφαρµόζεται.
5. Για τις οντότητες εξυγίανσης που δεν είναι ούτε G-SIIs ούτε
οντότητες εξυγίανσης υποκείµενες στην παρ. 4 ή 5 του άρθρου
45γ, η αρχή εξυγίανσης µπορεί να αποφασίσει ότι τµήµα της
απαίτησης του άρθρου 45ε, είτε έως το οκτώ τοις εκατό (8%)
των συνολικών υποχρεώσεων, συµπεριλαµβανοµένων των ιδίων
κεφαλαίων, της οντότητας είτε έως το ποσό που προκύπτει από
τον τύπο της παρ. 7, ανάλογα µε το ποιο είναι υψηλότερο, καλύπτεται µε ίδια κεφάλαια και µέσα επιλέξιµων υποχρεώσεων µειωµένης εξασφάλισης ή υποχρεώσεις που αναφέρονται στην
παρ. 3, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) οι υποχρεώσεις µη µειωµένης εξασφάλισης που αναφέρονται στις παρ. 1 και 2 έχουν την ίδια εξοφλητική προτεραιότητα
στις συνήθεις διαδικασίες αφερεγγυότητας µε ορισµένες υποχρεώσεις που εξαιρούνται από την άσκηση των εξουσιών αποµείωσης και µετατροπής σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 44
ή την παρ. 5 του άρθρου 44,
β) υπάρχει κίνδυνος, µετά τη σχεδιαζόµενη εφαρµογή των
εξουσιών αποµείωσης και µετατροπής σε υποχρεώσεις µη µειωµένης εξασφάλισης που δεν εξαιρούνται από την άσκηση των
εξουσιών αποµείωσης και µετατροπής σύµφωνα µε την παρ. 2
του άρθρου 44 ή την παρ. 5 του άρθρου 44, οι πιστωτές µε απαιτήσεις που απορρέουν από τις εν λόγω υποχρεώσεις να υποστούν µεγαλύτερες ζηµίες από όσες θα υφίσταντο κατά την
εκκαθάριση υπό τις συνήθεις διαδικασίες αφερεγγυότητας.
γ) το ποσό των ιδίων κεφαλαίων και άλλων υποχρεώσεων µειωµένης εξασφάλισης δεν υπερβαίνει το ποσό που απαιτείται για
να εξασφαλιστεί ότι οι πιστωτές που αναφέρονται στην περ. β’
δεν υφίστανται ζηµίες πάνω από το επίπεδο των ζηµιών τις
οποίες θα είχαν διαφορετικά υποστεί σε περίπτωση εκκαθάρισης
υπό τις συνήθεις διαδικασίες αφερεγγυότητας.
Εάν η αρχή εξυγίανσης διαπιστώσει ότι, εντός µιας κατηγορίας υποχρεώσεων η οποία περιλαµβάνει επιλέξιµες υποχρεώσεις, το ποσό των υποχρεώσεων που εξαιρούνται ή είναι
ευλόγως πιθανό ότι θα εξαιρεθούν από την εφαρµογή των εξουσιών αποµείωσης και µετατροπής, σύµφωνα µε την παρ. 2 του
άρθρου 44 ή την παρ. 5 του άρθρου 44, ανέρχεται σε άνω του
δέκα τοις εκατό (10%) της εν λόγω κατηγορίας, η αρχή εξυγίανσης αξιολογεί τον κίνδυνο που αναφέρεται στην περ. β’ του πρώτου εδαφίου της παρούσας.
6. Για τους σκοπούς των παρ. 4, 5 και 7, οι υποχρεώσεις που
προκύπτουν από παράγωγα περιλαµβάνονται στις συνολικές
υποχρεώσεις, εφόσον αναγνωρίζονται πλήρως τα δικαιώµατα
συµψηφισµού του αντισυµβαλλοµένου.
Τα ίδια κεφάλαια της οντότητας εξυγίανσης που χρησιµοποιούνται για τη συµµόρφωση µε τη συνολική απαίτηση αποθεµάτων ασφαλείας είναι επιλέξιµα για τη συµµόρφωση µε την
απαίτηση των παρ. 4, 5 και 7.
7. Κατά παρέκκλιση από την παρ. 4, η αρχή εξυγίανσης µπορεί
να αποφασίσει ότι η απαίτηση που αναφέρεται στο άρθρο 45ε
ικανοποιείται από οντότητες εξυγίανσης που είναι G-SIIs ή οντότητες εξυγίανσης που υπόκεινται στην παρ. 4 ή 5 του άρθρου
45γ µε ίδια κεφάλαια, µέσα επιλέξιµων υποχρεώσεων µειωµένης
εξασφάλισης ή τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στην παρ. 3,
στον βαθµό που το άθροισµα των εν λόγω ιδίων κεφαλαίων,
µέσων και υποχρεώσεων, λόγω της υποχρέωσης της οντότητας
εξυγίανσης να συµµορφώνεται µε τη συνολική απαίτηση αποθεµάτων ασφαλείας και τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο
92α του Κανονισµού (ΕΕ) 575/2013, στην παρ. 6 του άρθρου 45γ
και στο άρθρο 45ε του παρόντος, δεν υπερβαίνει το υψηλότερο
µεταξύ:
α) του οκτώ τοις εκατό (8%) του συνόλου των υποχρεώσεων
της οντότητας, συµπεριλαµβανοµένων των ιδίων κεφαλαίων, ή
β) του ποσού που προκύπτει από την εφαρµογή του τύπου
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Ax2 +Bx2 +C, όπου A, B και C είναι τα ακόλουθα ποσά:
A = το ποσό που προκύπτει από την απαίτηση που αναφέρεται στην περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 92 του Κανονισµού (ΕΕ)
575/2013,
B = το ποσό που προκύπτει από την απαίτηση που αναφέρεται στο άρθρο 96α του ν. 4261/2014 (Α’ 107),
C = το ποσό που προκύπτει από τη συνολική απαίτηση αποθεµάτων ασφαλείας.
8. Η αρχή εξυγίανσης µπορεί να ασκεί την εξουσία της παρ. 7
όσον αφορά στις οντότητες εξυγίανσης που είναι G-SIIs ή υπόκεινται στις παρ. 4 ή 5 του άρθρου 45γ και πληρούν µία από τις
προϋποθέσεις των περ. α’, β’ ή γ’ του δευτέρου εδαφίου της παρούσας έως το όριο του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνόλου
των οντοτήτων εξυγίανσης που είναι G-SIIs ή υπόκεινται στις
παρ. 4 ή 5 του άρθρου 45γ και για τις οποίες η αρχή εξυγίανσης
καθορίζει την απαίτηση που αναφέρεται στο άρθρο 45ε.
Οι προϋποθέσεις θεωρούνται από την αρχή εξυγίανσης ως
εξής:
α) έχουν διαπιστωθεί ουσιαστικά εµπόδια στη δυνατότητα
εξυγίανσης στην προηγούµενη αξιολόγηση της δυνατότητας
εξυγίανσης και:
i) δεν έχουν ληφθεί διορθωτικά µέτρα µετά την εφαρµογή των
µέτρων που αναφέρονται στην παρ. 6 του άρθρου 25 εντός της
προθεσµίας που έχει ορίσει η αρχή εξυγίανσης, ή
ii) τα διαπιστωθέντα ουσιαστικά εµπόδια δεν µπορούν να αντιµετωπιστούν µε κανένα από τα µέτρα που αναφέρονται στην
παρ. 6 του άρθρου 25 και η άσκηση της εξουσίας της παρ. 7 του
παρόντος θα αντιστάθµιζε εν µέρει ή πλήρως την αρνητική συνέπεια των ουσιαστικών εµποδίων στη δυνατότητα εξυγίανσης,
β) η αρχή εξυγίανσης θεωρεί ότι η προτιµώµενη στρατηγική
εξυγίανσης της οντότητας εξυγίανσης είναι περιορισµένα εφικτή
και αξιόπιστη, λαµβανοµένων υπόψη του µεγέθους, της διασύνδεσης, της φύσης, του εύρους, του κινδύνου και της πολυπλοκότητας των δραστηριοτήτων της οντότητας, του νοµικού της
καθεστώτος και της µετοχικής της δοµής, ή
γ) η απαίτηση του άρθρου 96α του ν. 4261/2014 (Α’ 107) αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι η οντότητα εξυγίανσης που είναι GSII ή που υπόκειται στην παρ. 4 ή 5 του άρθρου 45γ, καθόσον
αφορά την επικινδυνότητα, συγκαταλέγεται στο ανώτερο είκοσι
τοις εκατό (20%) των ιδρυµάτων για τα οποία η αρχή εξυγίανσης
καθορίζει την απαίτηση της παρ. 1 του άρθρου 45.
Για τους σκοπούς των ποσοστών που αναφέρονται στο πρώτο
και δεύτερο εδάφιο, η αρχή εξυγίανσης στρογγυλοποιεί στον
πλησιέστερο ακέραιο τον αριθµό που προκύπτει από τον υπολογισµό.
9. Η αρχή εξυγίανσης λαµβάνει τις αποφάσεις που αναφέρονται στις παρ. 5 ή 7, µετά από διαβούλευση µε την αρµόδια αρχή.
Κατά τη λήψη των αποφάσεων αυτών, η αρχή εξυγίανσης λαµβάνει επίσης υπόψη:
α) το βάθος της αγοράς για τα µέσα ιδίων κεφαλαίων και τα
µέσα επιλέξιµων υποχρεώσεων µειωµένης εξασφάλισης της οντότητας εξυγίανσης, την τιµολόγηση των εν λόγω µέσων, όπου
υπάρχουν, και τον χρόνο που απαιτείται για την εκτέλεση κάθε
πράξης που είναι αναγκαία για τη συµµόρφωση µε την απόφαση,
β) το ποσό των µέσων επιλέξιµων υποχρεώσεων που πληρούν
όλες τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 72α του Κανονισµού (ΕΕ) 575/2013 και οι οποίες έχουν ληκτότητα µικρότερη
του ενός έτους από την ηµεροµηνία της απόφασης µε σκοπό την
ποσοτική προσαρµογή των απαιτήσεων που αναφέρονται στις
παρ. 5 και 7,
γ) τη διαθεσιµότητα και το ποσό των µέσων που πληρούν όλες
τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 72α του Κανονισµού (ΕΕ) 575/2013, εκτός από την περ. δ’ της παρ. 2 του άρθρου 72β του εν λόγω Κανονισµού,
δ) εάν, σε σύγκριση µε τις επιλέξιµες υποχρεώσεις και τα ίδια
κεφάλαια της οντότητας εξυγίανσης, το ποσό των υποχρεώσεων
που εξαιρούνται από την εφαρµογή των εξουσιών αποµείωσης
και µετατροπής σύµφωνα µε τις παρ. 2 ή 5 του άρθρου 44 και οι
οποίες, στις συνήθεις διαδικασίες αφερεγγυότητας, κατατάσσονται σε ίση ή χαµηλότερη θέση από τις επιλέξιµες υποχρεώσεις µε την υψηλότερη κατάταξη, είναι σηµαντικό. Εφόσον το
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ποσό των εξαιρούµενων υποχρεώσεων δεν υπερβαίνει το πέντε
τοις εκατό (5%) του ποσού των ιδίων κεφαλαίων και των επιλέξιµων υποχρεώσεων της οντότητας εξυγίανσης, το εξαιρούµενο
ποσό θεωρείται µη σηµαντικό. Πάνω από το όριο αυτό, η σηµασία των εξαιρούµενων υποχρεώσεων εκτιµάται από τις αρχές
εξυγίανσης,
ε) το επιχειρηµατικό µοντέλο, το µοντέλο χρηµατοδότησης
και το προφίλ κινδύνου της οντότητας εξυγίανσης, καθώς και τη
σταθερότητα και την ικανότητά της να συνεισφέρει στην οικονοµία, και
στ) την επίπτωση του πιθανού κόστους αναδιάρθρωσης στην
ανακεφαλαιοποίηση της οντότητας εξυγίανσης.»
Άρθρο 72
Προσδιορισµός της ελάχιστης απαίτησης για ίδια
κεφάλαια και επιλέξιµες υποχρεώσεις- Προσθήκη
άρθρου µετά το εσωτερικό άρθρο 45 του άρθρου 2
του v. 4335/2015
(παρ. 17 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
Μετά το εσωτερικό άρθρο 45 του άρθρου 2 του v. 4335/2015
(A’ 87) και µετά το εσωτερικό άρθρο 45β του παρόντος, προστίθεται εσωτερικό άρθρο 45γ ως εξής:
«Άρθρο 45γ
Προσδιορισµός της ελάχιστης απαίτησης για ίδια εφάλαια και
επιλέξιµες υποχρεώσεις
(παρ. 17 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
1. Η απαίτηση που αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 45 καθορίζεται από την αρχή εξυγίανσης, κατόπιν διαβούλευσης µε
την αρµόδια αρχή, βάσει των ακόλουθων κριτηρίων:
α) της ανάγκης να διασφαλιστεί ότι ο όµιλος εξυγίανσης µπορεί να εξυγιανθεί µέσω της εφαρµογής των µέτρων εξυγίανσης
στην οντότητα εξυγίανσης συµπεριλαµβανοµένου, ενδεχοµένως,
του µέτρου της αναδιάρθρωσης παθητικού, κατά τρόπον που να
ανταποκρίνεται στους στόχους εξυγίανσης,
β) της ανάγκης να διασφαλιστεί, σε ενδεδειγµένες περιπτώσεις, ότι η οντότητα εξυγίανσης και οι θυγατρικές της που είναι
ιδρύµατα ή οντότητες που αναφέρονται στις περ. β’, γ’ και δ’ της
παρ. 1 του άρθρου 1, αλλά όχι οντότητες εξυγίανσης, διαθέτουν
επαρκή ίδια κεφάλαια και επιλέξιµες υποχρεώσεις, ώστε να διασφαλίζεται ότι, σε περίπτωση που εφαρµόζονταν σε αυτές το
µέτρο της αναδιάρθρωσης παθητικού ή οι εξουσίες αποµείωσης
και µετατροπής, αντιστοίχως, οι ζηµίες θα µπορούσαν να απορροφηθούν και ο συνολικός δείκτης κεφαλαίου και, κατά περίπτωση, ο δείκτης µόχλευσης των σχετικών οντοτήτων µπορεί να
αποκατασταθεί σε επίπεδο που είναι αναγκαίο, προκειµένου να
είναι σε θέση να εξακολουθήσουν να πληρούν τις προϋποθέσεις της άδειας λειτουργίας και να συνεχίσουν να ασκούν τις
δραστηριότητες για τις οποίες έχουν λάβει άδεια λειτουργίας
βάσει του ν. 4261/2014 (Α’ 107) ή του ν. 4514/2018 (Α’ 14),
γ) την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι, εάν το σχέδιο εξυγίανσης
προβλέπει ότι ορισµένες κατηγορίες επιλέξιµων υποχρεώσεων
ενδέχεται να εξαιρεθούν από την αναδιάρθρωση παθητικού δυνάµει της παρ. 5 του άρθρου 44 ή µπορούν να µεταβιβαστούν
πλήρως σε αποκτώντα στο πλαίσιο µερικής µεταβίβασης, η οντότητα εξυγίανσης διαθέτει επαρκή ίδια κεφάλαια και άλλες επιλέξιµες υποχρεώσεις, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι ζηµίες θα
µπορούσαν να απορροφηθούν και ο συνολικός δείκτης κεφαλαίου και, κατά περίπτωση, ο δείκτης µόχλευσης της οντότητας
εξυγίανσης µπορούν να αποκατασταθούν σε επίπεδο που είναι
αναγκαίο, προκειµένου να είναι σε θέση να εξακολουθήσει να
πληροί τις προϋποθέσεις της άδειας λειτουργίας και να συνεχίσει να ασκεί τις δραστηριότητες για τις οποίες έχει λάβει άδεια
λειτουργίας βάσει του ν. 4261/2014 ή του ν. 4514/2018,
δ) το µέγεθος, το επιχειρηµατικό µοντέλο, το µοντέλο χρηµατοδότησης και το προφίλ κινδύνου της οντότητας,
ε) τον βαθµό στον οποίον η αφερεγγυότητα της οντότητας θα
είχε δυσµενείς συνέπειες στη χρηµατοπιστωτική σταθερότητα,
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µεταξύ άλλων, µέσω της µετάδοσης σε άλλα ιδρύµατα ή οντότητες, λόγω της διασύνδεσης της οντότητας µε άλλα ιδρύµατα
ή οντότητες ή µε το υπόλοιπο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα.
2. Σε περίπτωση που το σχέδιο εξυγίανσης προβλέπει, ότι η
ενέργεια εξυγίανσης πρέπει να αναλαµβάνεται ή οι εξουσίες
αποµείωσης και µετατροπής των σχετικών κεφαλαιακών µέσων
και επιλέξιµων υποχρεώσεων, σύµφωνα µε το άρθρο 59, να
ασκούνται σύµφωνα µε το σχετικό σενάριο εξυγίανσης που αναφέρεται στην παρ. 3 του άρθρου 18, η απαίτηση που αναφέρεται
στην παρ. 1 του άρθρου 45 ισούται µε ποσό ικανό να διασφαλίσει
ότι:
α) οι ζηµίες που αναµένεται να υποστεί η οντότητα απορροφώνται πλήρως («απορρόφηση ζηµιών»),
β) η οντότητα εξυγίανσης και οι θυγατρικές της που είναι
ιδρύµατα ή οντότητες που αναφέρονται στις περ. β’, γ’ και δ’ της
παρ. 1 του άρθρου 1 αλλά όχι οντότητες εξυγίανσης, ανακεφαλαιοποιούνται στο αναγκαίο επίπεδο, ώστε να είναι σε θέση να
εξακολουθήσουν να πληρούν τις προϋποθέσεις απόκτησης
άδειας λειτουργίας και να διεκπεραιώνουν τις δραστηριότητες
για τις οποίες έχουν λάβει άδεια λειτουργίας δυνάµει του ν.
4261/2014, του ν. 4514/2018 ή ισοδύναµης νοµοθετικής πράξης
για ενδεδειγµένο χρονικό διάστηµα το οποίο δεν υπερβαίνει το
ένα (1) έτος («ανακεφαλαιοποίηση»).
Σε περίπτωση που το σχέδιο εξυγίανσης προβλέπει, ότι η οντότητα τίθεται σε εκκαθάριση κατά τις συνήθεις διαδικασίες αφερεγγυότητας, η αρχή εξυγίανσης αξιολογεί κατά πόσον
δικαιολογείται να περιοριστεί η απαίτηση που αναφέρεται στην
παρ. 1 του άρθρου 45 για την εν λόγω οντότητα, ώστε να µην
υπερβαίνει ένα ποσό το οποίο επαρκεί για την απορρόφηση των
ζηµιών σύµφωνα µε την περ. α’ του πρώτου εδαφίου.
Η αξιολόγηση της αρχής εξυγίανσης περιλαµβάνει, ειδικότερα, αξιολόγηση του ορίου που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο από την άποψη τυχόν επίπτωσης στη χρηµατοπιστωτική
σταθερότητα και στον κίνδυνο µετάδοσης στο χρηµατοπιστωτικό
σύστηµα.
3. Για τις οντότητες εξυγίανσης, το ποσό που αναφέρεται στο
πρώτο εδάφιο της παρ. 2 έχει ως εξής:
α) για τους σκοπούς του υπολογισµού της απαίτησης που αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 45, σύµφωνα µε την περ. α’ της
παρ. 2 του άρθρου 45, το άθροισµα:
i) του ποσού των ζηµιών που θα απορροφηθούν κατά την εξυγίανση, το οποίο αντιστοιχεί στις απαιτήσεις που αναφέρονται
στην περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 92 του Κανονισµού (ΕΕ)
575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
26ης Ιουνίου 2013 σχετικά µε τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύµατα και επιχειρήσεις επενδύσεων και
την τροποποίηση του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 648/2012 (L 176)
και στο άρθρο 96α του ν. 4261/2014 (Α’107) σχετικά µε την οντότητα εξυγίανσης σε ενοποιηµένο επίπεδο οµίλου εξυγίανσης,
και
ii) ενός ποσού ανακεφαλαιοποίησης που επιτρέπει στον όµιλο
εξυγίανσης που προκύπτει από την εξυγίανση να αποκαταστήσει
τη συµµόρφωσή του µε την απαίτηση ως προς τον συνολικό δείκτη κεφαλαίου που αναφέρεται στην περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 92 του Κανονισµού (ΕΕ) 575/2013, καθώς και µε την
απαίτηση που αναφέρεται στο άρθρο 96α του ν. 4261/2014
(Α’107), σε ενοποιηµένο επίπεδο οµίλου εξυγίανσης µετά την
εφαρµογή της προτιµώµενης στρατηγικής εξυγίανσης, και
β) για τους σκοπούς του υπολογισµού της απαίτησης που αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 45, σύµφωνα µε την περ. β’ της
παρ. 2 του άρθρου 45, το άθροισµα:
i) του ποσού των ζηµιών που θα απορροφηθούν κατά την εξυγίανση, το οποίο αντιστοιχεί στην απαίτηση του δείκτη µόχλευσης της οντότητας εξυγίανσης που αναφέρεται στην περ. δ’ της
παρ. 1 του άρθρου 92 του Κανονισµού (ΕΕ) 575/2013 σε ενοποιηµένο επίπεδο οµίλου εξυγίανσης και
ii) ενός ποσού ανακεφαλαιοποίησης που επιτρέπει στον όµιλο
εξυγίανσης που προκύπτει από την εξυγίανση να αποκαταστήσει
τη συµµόρφωσή του µε την απαίτηση ως προς τον δείκτη µόχλευσης που αναφέρεται στην περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 92
του Κανονισµού (ΕΕ) 575/2013 σε ενοποιηµένο επίπεδο οµίλου
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εξυγίανσης µετά την εφαρµογή της προτιµώµενης στρατηγικής
εξυγίανσης.
Για τους σκοπούς της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 45, η
απαίτηση που αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 45 εκφράζεται ως ποσοστό επί τοις εκατό (%), διαιρώντας το ποσό που υπολογίζεται σύµφωνα µε την περ. α’ του πρώτου εδαφίου της
παρούσας δια του συνολικού ποσού της έκθεσης σε κίνδυνο.
Για τους σκοπούς της περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 45, η
απαίτηση που αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 45 εκφράζεται ως ποσοστό επί τοις εκατό (%), διαιρώντας το ποσό που υπολογίζεται σύµφωνα µε την περ. β’ του πρώτου εδαφίου της
παρούσας, δια του µέτρου συνολικού ανοίγµατος .
Κατά τον καθορισµό της συγκεκριµένης απαίτησης που αναφέρεται στην περ. β’ του πρώτου εδαφίου της παρούσας, η αρχή
εξυγίανσης λαµβάνει υπόψη της τις απαιτήσεις που αναφέρονται
στην παρ. 2 του άρθρου 56 και στις παρ. 9 και 12 του άρθρου
44.
Κατά τον καθορισµό των ποσών ανακεφαλαιοποίησης που
αναφέρονται στα προηγούµενα εδάφια, η αρχή εξυγίανσης:
α) χρησιµοποιεί τις πλέον πρόσφατες τιµές που έχουν αναφερθεί για το σχετικό συνολικό ποσό της έκθεσης σε κίνδυνο ή για
το µέτρο συνολικού ανοίγµατος του δείκτη µόχλευσης όπως
προσαρµόζονται για τυχόν αλλαγές που προκύπτουν από ενέργειες εξυγίανσης προβλεπόµενες στο σχέδιο εξυγίανσης, και
β) κατόπιν διαβούλευσης µε την αρµόδια αρχή, προσαρµόζει
προς τα κάτω ή προς τα πάνω το ποσό που αντιστοιχεί στην
ισχύουσα απαίτηση που αναφέρεται στο άρθρο 96α του ν.
4261/2014 (Α’ 107), προκειµένου να καθορίσει την απαίτηση που
εφαρµόζεται στην οντότητα εξυγίανσης µετά την εφαρµογή της
προτιµώµενης στρατηγικής εξυγίανσης.
Η αρχή εξυγίανσης είναι σε θέση να αυξήσει την απαίτηση που
προβλέπεται στην υποπερ. ii της περ. α’ του πρώτου εδαφίου µε
κατάλληλο ποσό, ώστε να εξασφαλίσει ότι, µετά την εξυγίανση,
η οντότητα διατηρεί επαρκή εµπιστοσύνη της αγοράς για κατάλληλο χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος.
Όταν εφαρµόζεται το έκτο εδάφιο της παρούσας, το ποσό που
αναφέρεται στο εδάφιο αυτό ισούται µε τη συνολική απαίτηση
αποθεµάτων ασφαλείας που πρόκειται να ισχύσει µετά την εφαρµογή των µέτρων εξυγίανσης µείον το ποσό που αναφέρεται
στην περ. α’ του σηµείου 6 της παρ. 1 του άρθρου 121 του ν.
4261/2014.
Το ποσό που αναφέρεται στο έκτο εδάφιο της παρούσας προσαρµόζεται προς τα κάτω εάν, κατόπιν διαβούλευσης µε την αρµόδια αρχή, η αρχή εξυγίανσης διαπιστώσει ότι θα ήταν εφικτό
και αξιόπιστο να οριστεί χαµηλότερο ποσό που θα επαρκούσε
για να διατηρηθεί η εµπιστοσύνη της αγοράς και για να διασφαλιστεί τόσο η συνεχής επιτέλεση κρίσιµων λειτουργιών από το
ίδρυµα ή την οντότητα που αναφέρεται στις περ. β’, γ’ και δ’ της
παρ. 1 του άρθρου 1, όσο και η πρόσβαση σε χρηµατοδότηση,
χωρίς προσφυγή σε έκτακτη δηµόσια χρηµατοδοτική στήριξη,
πλην της συνεισφοράς του Ταµείου Εξυγίανσης, σύµφωνα µε την
παρ. 2 του άρθρου 96 και τις παρ. 9 και 12 του άρθρου 44, µετά
την εφαρµογή της στρατηγικής εξυγίανσης. Το ποσό αυτό προσαρµόζεται προς τα πάνω εάν, κατόπιν διαβούλευσης µε την αρµόδια αρχή, η αρχή εξυγίανσης διαπιστώσει ότι απαιτείται
υψηλότερο ποσό για να διατηρηθεί η εµπιστοσύνη της αγοράς
και για να διασφαλιστεί τόσο η συνεχής επιτέλεση των κρίσιµων
λειτουργιών από το ίδρυµα ή την οντότητα όπως αναφέρεται στις
περ. β’, γ’και δ’ της παρ. 1 του άρθρου 1, όσο και η πρόσβαση
σε χρηµατοδότηση, χωρίς προσφυγή σε έκτακτη δηµόσια χρηµατοδοτική στήριξη, πλην της συνεισφοράς του Ταµείου Εξυγίανσης, σύµφωνα µε τις παρ. 9 και 12 του άρθρου 44 και την
παρ. 2 του άρθρου 96, για κατάλληλο χρονικό διάστηµα που δεν
υπερβαίνει το ένα (1) έτος.
4. Για τις οντότητες εξυγίανσης που δεν υπόκεινται στο άρθρο
92α του Κανονισµού (ΕΕ) 575/2013και ανήκουν σε όµιλο εξυγίανσης µε συνολικά στοιχεία ενεργητικού άνω των εκατό (100) δισεκατοµµυρίων ευρώ, το επίπεδο της απαίτησης που αναφέρεται
στην παρ. 3 ισούται τουλάχιστον µε:
α) δεκατριάµισι τοις εκατό (13,5%) όταν υπολογίζεται σύµφωνα µε την περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 45, και
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β) πέντε τοις εκατό (5%) όταν υπολογίζεται σύµφωνα µε την
περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 45.
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 45β, οι οντότητες εξυγίανσης
που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο φθάνουν το επίπεδο της
απαίτησης που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, το οποίο ισούται
µε δεκατριάµισι τοις εκατό (13,5%), όταν υπολογίζεται σύµφωνα
µε την περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 45 και µε πέντε τοις εκατό
(5%), όταν υπολογίζεται σύµφωνα µε την περ. β’ της παρ. 2 του
άρθρου 45, µε ίδια κεφάλαια, µέσα επιλέξιµων υποχρεώσεων µειωµένης εξασφάλισης ή υποχρεώσεις που αναφέρονται στην
παρ. 3 του άρθρου 45β.
5. Η αρχή εξυγίανσης δύναται, κατόπιν διαβούλευσης µε την
αρµόδια αρχή, να αποφασίσει να εφαρµόσει τις απαιτήσεις της
παρ. 4 σε οντότητα εξυγίανσης που δεν υπόκειται στο άρθρο 92α
του Κανονισµού (ΕΕ) 575/2013 και ανήκει σε όµιλο εξυγίανσης
µε συνολικά στοιχεία ενεργητικού κάτω των εκατό (100) δισεκατοµµυρίων ευρώ και η οποία, κατά την εκτίµηση της αρχής εξυγίανσης, είναι ευλόγως πιθανόν να δηµιουργήσει συστηµικό
κίνδυνο εάν περιέλθει σε κατάσταση αφερεγγυότητας.
Κατά τη λήψη της απόφασης που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο η αρχή εξυγίανσης λαµβάνει υπόψη:
α) τον βαθµό στον οποίο το µοντέλο χρηµατοδότησης βασίζεται σε καταθέσεις και όχι σε χρεωστικούς τίτλους,
β) τον βαθµό στον οποίο η πρόσβαση στις κεφαλαιαγορές για
επιλέξιµες υποχρεώσεις είναι περιορισµένη, και
γ) τον βαθµό στον οποίο η οντότητα εξυγίανσης βασίζεται σε
κεφάλαιο κοινών µετοχών της Κατηγορίας 1 για την εκπλήρωση
της απαίτησης που αναφέρεται στο άρθρο 45ε.
Η µη λήψη απόφασης σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο της παρούσας δεν θίγει τυχόν απόφαση που λαµβάνεται δυνάµει της
παρ. 5 του άρθρου 45β.
6. Για τις οντότητες που δεν είναι οι ίδιες οντότητες εξυγίανσης, το ποσό που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 έχει
ως εξής:
α) για τους σκοπούς του υπολογισµού της απαίτησης που αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 45, σύµφωνα µε την περ. α’ της
παρ. 2 του άρθρου 45, το άθροισµα:
i) του ποσού των ζηµιών προς απορρόφηση το οποίο αντιστοιχεί στις απαιτήσεις που αναφέρονται στην περ. γ’ της παρ. 1 του
άρθρου 92 του Κανονισµού (ΕΕ) 575/2013 και στο άρθρο 96α του
ν. 4261/2014 (Α’107) όσον αφορά την οντότητα, και
ii) ενός ποσού ανακεφαλαιοποίησης που επιτρέπει στην οντότητα να αποκαταστήσει τη συµµόρφωσή της µε την απαίτηση
σχετικά µε τον συνολικό δείκτη κεφαλαίου που αναφέρεται στην
περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 92 του Κανονισµού (ΕΕ) 575/2013
και µε την απαίτηση που αναφέρεται στο άρθρο 96α του ν.
4261/2014 (Α’107), µετά την άσκηση των εξουσιών αποµείωσης
ή µετατροπής των σχετικών κεφαλαιακών µέσων και επιλέξιµων
υποχρεώσεων σύµφωνα µε το άρθρο 59 ή µετά την εξυγίανση
του οµίλου εξυγίανσης, και
β) για τους σκοπούς του υπολογισµού της απαίτησης που αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 45, σύµφωνα µε την περ. β’ της
παρ. 2 του άρθρου 45, το άθροισµα:
i) του ποσού των ζηµιών προς απορρόφηση το οποίο αντιστοιχεί στην α παίτηση στην οποία υπόκειται η οντότητα σχετικά µε
τον δείκτη µόχλευσης που αναφέρεται στην περ. δ’ της παρ. 1
του άρθρου 92 του Κανονισµού (ΕΕ) 575/2013, και
ii) ενός ποσού ανακεφαλαιοποίησης που επιτρέπει στην οντότητα να αποκαταστήσει τη συµµόρφωσή της µε την απαίτηση ως
προς τον δείκτη µόχλευσης που αναφέρεται στην περ. δ’ της
παρ. 1 του άρθρου 92 του Κανονισµού (ΕΕ) 575/2013, µετά την
άσκηση των εξουσιών αποµείωσης ή µετατροπής σχετικών κεφαλαιακών µέσων και επιλέξιµων υποχρεώσεων σύµφωνα µε το
άρθρο 59 ή µετά την εξυγίανση του οµίλου εξυγίανσης.
Για τους σκοπούς της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 45, η
απαίτηση που αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 45 εκφράζεται ως ποσοστό επί τοις εκατό (%), διαιρώντας το ποσό που υπολογίζεται σύµφωνα µε την περ. α’ του πρώτου εδαφίου της
παρούσας δια του συνολικού ποσού έκθεσης σε κίνδυνο.
Για τους σκοπούς της περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 45, η
απαίτηση που αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 45 εκφράζε-
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ται ως ποσοστό επί τοις εκατό (%), διαιρώντας το ποσό που υπολογίζεται σύµφωνα µε την περ. β’ του πρώτου εδαφίου της παρούσας δια του µέτρου του συνολικού ανοίγµατος.
Κατά τον καθορισµό της συγκεκριµένης απαίτησης που αναφέρεται στην περ. β’ του πρώτου εδαφίου της παρούσας, η αρχή
εξυγίανσης λαµβάνει υπόψη της τις απαιτήσεις που αναφέρονται
στην παρ. 2 του άρθρου 56 και στις παρ. 9 και 12 του άρθρου
44.
Κατά τον καθορισµό των ποσών ανακεφαλαιοποίησης που
αναφέρονται στα προηγούµενα εδάφια, η αρχή εξυγίανσης:
α) χρησιµοποιεί τις πλέον πρόσφατες τιµές που έχουν αναφερθεί για το σχετικό συνολικό ποσό έκθεσης σε κίνδυνο ή για το
µέτρο συνολικού ανοίγµατος όπως προσαρµόζονται για τυχόν
αλλαγές που προκύπτουν από ενέργειες προβλεπόµενες στο
σχέδιο εξυγίανσης, και
β) κατόπιν διαβούλευσης µε την αρµόδια αρχή, προσαρµόζει
προς τα κάτω ή προς τα πάνω το ποσό που αντιστοιχεί στην
ισχύουσα απαίτηση που αναφέρεται στο άρθρο 96α του ν.
4261/2014 (Α’107), προκειµένου να καθορίσει την απαίτηση που
εφαρµόζεται στη σχετική οντότητα µετά την άσκηση των εξουσιών αποµείωσης ή µετατροπής των σχετικών κεφαλαιακών
µέσων και επιλέξιµων υποχρεώσεων σύµφωνα µε το άρθρο 59 ή
µετά την εξυγίανση του οµίλου εξυγίανσης.
Η αρχή εξυγίανσης είναι σε θέση να αυξήσει την απαίτηση που
προβλέπεται στην υποπερ. ii της περ. α’ του πρώτου εδαφίου της
παρούσας µε κατάλληλο ποσό, ώστε να εξασφαλίσει ότι, µετά
την άσκηση της εξουσιών αποµείωσης ή µετατροπής των σχετικών κεφαλαιακών µέσων και επιλέξιµων υποχρεώσεων σύµφωνα
µε το άρθρο 59, η οντότητα µπορεί να διατηρεί επαρκή εµπιστοσύνη της αγοράς για κατάλληλο χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος.
Εφόσον εφαρµόζεται το έκτο εδάφιο της παρούσας, το ποσό
που αναφέρεται στο εν λόγω εδάφιο ισούται µε τη συνολική
απαίτηση αποθεµάτων ασφαλείας που θα εφαρµοστεί µετά την
άσκηση της εξουσίας που αναφέρεται στο άρθρο 59 ή µετά την
εξυγίανση του οµίλου εξυγίανσης µείον το ποσό που αναφέρεται
στην περ. α’ του σηµείου 6 της παρ. 1 του άρθρου 121 του ν.
4261/2014.
Το ποσό που αναφέρεται στο έκτο εδάφιο της παρούσας προσαρµόζεται προς τα κάτω εάν, κατόπιν διαβούλευσης µε την αρµόδια αρχή, η αρχή εξυγίανσης διαπιστώσει ότι θα ήταν εφικτό
και αξιόπιστο να οριστεί χαµηλότερο ποσό που θα επαρκούσε
για να εξασφαλιστεί η εµπιστοσύνη της αγοράς και για να διασφαλιστεί τόσο η συνεχής επιτέλεση των κρίσιµων λειτουργιών
από το ίδρυµα ή την οντότητα που αναφέρεται στις περ. β’, γ’και
δ’ της παρ. 1 του άρθρου 1 όσο και η πρόσβαση σε χρηµατοδότηση, χωρίς προσφυγή σε έκτακτη δηµόσια χρηµατοδοτική στήριξη, πλην της συνεισφοράς του Ταµείου Εξυγίανσης, σύµφωνα
µε την παρ. 2 του άρθρου 96 και τις παρ. 9 και 12 του άρθρου
44, µετά την άσκηση της εξουσίας που αναφέρεται στο άρθρο
59 ή την εξυγίανση του οµίλου εξυγίανσης. Το ποσό αυτό προσαρµόζεται προς τα πάνω εάν, κατόπιν διαβούλευσης µε την αρµόδια αρχή, η αρχή εξυγίανσης διαπιστώσει ότι απαιτείται
υψηλότερο ποσό για να διατηρηθεί η εµπιστοσύνη της αγοράς
και για να διασφαλιστεί τόσο η συνεχής επιτέλεση των κρίσιµων
λειτουργιών από το ίδρυµα ή την οντότητα που αναφέρεται στην
παρ. 1 του άρθρου 45 όσο και η πρόσβαση σε χρηµατοδότηση,
χωρίς προσφυγή σε έκτακτη χρηµατοδοτική στήριξη, πλην της
συνεισφοράς του Ταµείου Εξυγίανσης, σύµφωνα µε τις παρ. 9
και 12 του άρθρου 44 και την παρ. 2 του άρθρου 96 για κατάλληλο χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος.
7. Όταν η αρχή εξυγίανσης αναµένει ότι ορισµένες κατηγορίες
επιλέξιµων υποχρεώσεων είναι ευλόγως πιθανό να εξαιρεθούν
εν όλω ή εν µέρει από την αναδιάρθρωση παθητικού δυνάµει της
παρ. 5 του άρθρου 44 ή ενδέχεται να µεταβιβαστούν πλήρως σε
αποκτώντα στο πλαίσιο µερικής µεταβίβασης, η απαίτηση που
αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 45 πρέπει να ικανοποιείται
µε ίδια κεφάλαια ή άλλες επιλέξιµες υποχρεώσεις που επαρκούν
για:
α) να καλυφθεί το ποσό των εξαιρούµενων υποχρεώσεων που
αναγνωρίζονται σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 44, και
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β) να διασφαλιστεί ότι πληρούνται οι όροι που αναφέρονται
στην παρ. 2.
8. Η απόφαση της αρχής εξυγίανσης να επιβάλλει ελάχιστη
απαίτηση ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιµων υποχρεώσεων στο
πλαίσιο του παρόντος περιλαµβάνει τους λόγους αυτής της απόφασης, καθώς και την πλήρη αξιολόγηση των στοιχείων που αναφέρονται στις παρ. 2 έως 7 και επανεξετάζεται από την αρχή
εξυγίανσης, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, ώστε να απηχεί
οποιεσδήποτε µεταβολές στο επίπεδο της απαίτησης που αναφέρεται στο άρθρο 96α του ν. 4261/2014 (Α’107).
9. Για τους σκοπούς των παρ. 3 και 6, οι κεφαλαιακές απαιτήσεις ερµηνεύονται σύµφωνα µε την εφαρµογή από την αρµόδια
αρχή των µεταβατικών διατάξεων που προβλέπονται στα Κεφάλαια 1, 2 και 4 του Τίτλου Ι του δέκατου Μέρους του Κανονισµού
(ΕΕ) 575/2013 και στις διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας στο
πλαίσιο άσκησης των δικαιωµάτων που παραχωρούνται στις αρµόδιες αρχές από τον εν λόγω Κανονισµό.»
Άρθρο 73
Προσδιορισµός της ελάχιστης απαίτησης για ίδια
κεφάλαια και επιλέξιµες υποχρεώσεις για τις
οντότητες εξυγίανσης των G-SIIs και τις ενωσιακές
σηµαντικές θυγατρικές G-SIIs εκτός ΕΕ -Προσθήκη
άρθρου µετά το εσωτερικό άρθρο 45 του άρθρου 2
του v. 4335/2015
(παρ. 17 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
Μετά το εσωτερικό άρθρο 45 του άρθρου 2 του v. 4335/2015
(A’ 87) και µετά το εσωτερικό άρθρο 45γ του παρόντος, προστίθεται εσωτερικό άρθρο 45δ ως εξής:
«Άρθρο 45δ
Προσδιορισµός της ελάχιστης απαίτησης για ίδια
κεφάλαια και επιλέξιµες υποχρεώσεις για τις οντότητες εξυγίανσης των G-SIIs και τις ενωσιακές σηµαντικές
θυγατρικές G-SIIs εκτός ΕΕ
(παρ. 17 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
1. Η υποχρέωση που αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 45
µιας οντότητας εξυγίανσης η οποία αποτελεί G-SII ή µέρος ενός
G-SII συνίσταται στα ακόλουθα:
α) τις απαιτήσεις που αναφέρονται στα άρθρα 92α και 494 του
Κανονισµού (ΕΕ) 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά µε τις απαιτήσεις
προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύµατα και επιχειρήσεις
επενδύσεων και την τροποποίηση του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ.
648/2012 (L 176), και β) κάθε συµπληρωµατική απαίτηση ιδίων
κεφαλαίων και επιλέξιµων υποχρεώσεων που προσδιορίζεται από
την αρχή εξυγίανσης και αφορά συγκεκριµένα την οντότητα σύµφωνα µε την παρ. 3.
2. Η απαίτηση που αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 45
όσον αφορά µία ενωσιακή σηµαντική θυγατρική G-SII εκτός ΕΕ
συνίσταται στα εξής:
α) τις απαιτήσεις που αναφέρονται στα άρθρα 92β και 494 του
Κανονισµού (ΕΕ) 575/2013, και
β) κάθε συµπληρωµατική απαίτηση ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιµων υποχρεώσεων που έχει προσδιορισθεί από την αρχή εξυγίανσης ειδικά για την εν λόγω σηµαντική θυγατρική, σύµφωνα
µε την παρ. 3, η οποία καλύπτεται από ίδια κεφάλαια και υποχρεώσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 45στ και της
παρ. 2 του άρθρου 86.
3. Η αρχή εξυγίανσης επιβάλλει πρόσθετη απαίτηση ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιµων υποχρεώσεων που αναφέρεται στην περ.
β’ της παρ. 1 και στην περ. β’ της παρ. 2 µόνον:
α) όταν η απαίτηση που αναφέρεται στην περ. α’ της παρ. 1 ή
στην περ. α’ της παρ. 2 δεν επαρκεί για να πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 45γ, και
β) στον βαθµό που διασφαλίζει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 45γ.
4. Για τους σκοπούς της παρ. 2 του άρθρου 45η, σε περίπτωση
που περισσότερες από µία οντότητες G-SIIs που ανήκουν στο
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ίδιο G-SII είναι οντότητες εξυγίανσης, οι σχετικές αρχές εξυγίανσης υπολογίζουν το ποσό που προβλέπεται στην παρ. 3:
α) για κάθε οντότητα εξυγίανσης,
β) για τη µητρική οντότητα της ΕΕ, σαν να ήταν η µοναδική οντότητα εξυγίανσης του G-SII.
5. Η απόφαση της αρχής εξυγίανσης να επιβάλει πρόσθετη
απαίτηση για ίδια κεφάλαια και επιλέξιµες υποχρεώσεις που αναφέρονται στην περ. β’ της παρ. 1 ή στην περ. β’ της παρ. 2 περιλαµβάνει τους λόγους αυτής της απόφασης, καθώς και την
πλήρη αξιολόγηση των στοιχείων που αναφέρονται στην παρ. 3
και επανεξετάζεται από την αρχή εξυγίανσης χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση ώστε να απηχεί οποιεσδήποτε µεταβολές στο
επίπεδο της απαίτησης που αναφέρεται στο άρθρο 96α του ν.
4261/2014 (Α’107) και εφαρµόζεται στον όµιλο εξυγίανσης ή την
ενωσιακή σηµαντική θυγατρική G-SII εκτός ΕΕ.»
Άρθρο 74
Εφαρµογή της ελάχιστης απαίτησης για ίδια κεφάλαια και
επιλέξιµες υποχρεώσεις σε οντότητες εξυγίανσης - Προσθήκη άρθρου µετά το εσωτερικό άρθρο 45
του άρθρου 2 του v. 4335/2015
(παρ. 17 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
Μετά το εσωτερικό άρθρο 45 του άρθρου 2 του v. 4335/2015
(A’ 87) και µετά το εσωτερικό άρθρο 45δ του παρόντος, προστίθεται εσωτερικό άρθρο 45ε ως εξής:
«Άρθρο 45ε
Εφαρµογή της ελάχιστης απαίτησης για ίδια κεφάλαια και επιλέξιµες υποχρεώσεις σε οντότητες εξυγίανσης
(παρ. 17 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
1. Οι οντότητες εξυγίανσης συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις
που καθορίζονται στα άρθρα 45β έως 45δ σε ενοποιηµένη βάση
στο επίπεδο του οµίλου εξυγίανσης.
2. Η υποχρέωση που αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 45
της οντότητας εξυγίανσης στο ενοποιηµένο επίπεδο του οµίλου
εξυγίανσης καθορίζεται από την αρχή εξυγίανσης σύµφωνα µε
το άρθρο 45η, βάσει των απαιτήσεων που καθορίζονται στα
άρθρα 45β έως 45δ και του κατά πόσον οι θυγατρικές τρίτης
χώρας του οµίλου πρόκειται να εξυγιανθούν χωριστά σύµφωνα
µε το σχέδιο εξυγίανσης.
3. Για τους οµίλους εξυγίανσης που ορίζονται στην περ. β’ του
σηµείου 47β της παρ. 1 του άρθρου 2, η αρχή εξυγίανσης αποφασίζει, ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά του µηχανισµού αλληλεγγύης και της προτιµώµενης στρατηγικής εξυγίανσης, ποιες
µέλη του οµίλου εξυγίανσης απαιτείται να συµµορφώνονται µε
την παρ. 3 του άρθρου 45γ , την παρ. 4 του άρθρου 45γ και την
παρ. 1 του άρθρου 45δ, προκειµένου να διασφαλιστεί ότι ο όµιλος εξυγίανσης συµµορφώνεται, στο σύνολό του, µε τις παρ. 1
και 2 του παρόντος και µε ποιον τρόπο οι οντότητες αυτές πρέπει
να συµµορφώνονται βάσει του σχεδίου εξυγίανσης.»
Άρθρο 75
Εφαρµογή της ελάχιστης απαίτησης ιδίων κεφαλαίων και
επιλέξιµων υποχρεώσεων σε οντότητες που δεν
είναι οι ίδιες οντότητες εξυγίανσης - Προσθήκη
άρθρου µετά το εσωτερικό άρθρο 45 του άρθρου 2
του v. 4335/2015
(παρ. 17 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
Μετά το εσωτερικό άρθρο 45 του άρθρου 2 του v. 4335/2015
(A’ 87) και µετά το εσωτερικό άρθρο 45ε του παρόντος, προστίθεται εσωτερικό άρθρο 45στ ως εξής:
«Άρθρο 45στ
Εφαρµογή της ελάχιστης απαίτησης ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιµων υποχρεώσεων σε οντότητες που δεν
είναι οι ίδιες οντότητες εξυγίανσης
(παρ. 17 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
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1. Τα ιδρύµατα που είναι θυγατρικές µιας οντότητας εξυγίανσης ή οντότητας τρίτης χώρας αλλά δεν είναι τα ίδια οντότητες
εξυγίανσης συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 45γ σε ατοµική βάση.
Η αρχή εξυγίανσης µπορεί, κατόπιν διαβούλευσης µε την αρµόδια αρχή, να αποφασίσει να εφαρµόσει την απαίτηση που προβλέπεται στο παρόν σε οντότητα που αναφέρεται στις περ. β’, γ’
ή δ’ της παρ. 1 του άρθρου 1, η οποία είναι θυγατρική µιας οντότητας εξυγίανσης αλλά δεν αποτελεί η ίδια οντότητα εξυγίανσης.
Κατά παρέκκλιση του πρώτο εδαφίου, οι µητρικές επιχειρήσεις
της ΕΕ που δεν είναι οντότητες εξυγίανσης, αλλά είναι θυγατρικές οντοτήτων τρίτων χωρών, πρέπει να συµµορφώνονται µε τις
απαιτήσεις που ορίζονται στα άρθρα 45γ και 45δ σε ενοποιηµένη
βάση.
Για τους οµίλους εξυγίανσης που ορίζονται σύµφωνα µε την
περ. β’ του σηµείου 47β της παρ. 1 του άρθρου 2, τα πιστωτικά
ιδρύµατα που είναι µόνιµα συνδεδεµένα µε κεντρικό οργανισµό,
αλλά δεν είναι τα ίδια οντότητες εξυγίανσης, και κεντρικός οργανισµός που δεν είναι ο ίδιος οντότητα εξυγίανσης, καθώς και
τυχόν οντότητες εξυγίανσης που δεν υπόκεινται σε απαίτηση δυνάµει της παρ. 3 του άρθρου 45ε, συµµορφώνονται µε την παρ.
6 του άρθρου 45γ σε ατοµική βάση.
Η απαίτηση σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 45 µιας οντότητας που αναφέρεται στην παρούσα προσδιορίζεται σύµφωνα
µε τα άρθρα 45η και 86, κατά περίπτωση, και βάσει των προϋποθέσεων που ορίζονται στο άρθρο 45γ.
2. Η απαίτηση σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 45 για οντότητες που αναφέρονται στο άρθρο 1 ικανοποιείται µε ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα:
α) υποχρεώσεις που:
i) εκδίδονται προς την οντότητα εξυγίανσης και αγοράζονται
από αυτήν είτε άµεσα είτε έµµεσα µέσω άλλων οντοτήτων του
ίδιου οµίλου εξυγίανσης που αγόρασαν τις υποχρεώσεις από την
οντότητα που υπόκειται στο παρόν ή εκδίδονται προς υφιστάµενο µέτοχο που δεν αποτελεί µέρος του ίδιου οµίλου εξυγίανσης και αγοράζονται από αυτόν υπό την προϋπόθεση ότι η
άσκηση των εξουσιών αποµείωσης ή µετατροπής σύµφωνα µε
τα άρθρα 59 έως 62 δεν επηρεάζει τον έλεγχο της θυγατρικής
από την οντότητα εξυγίανσης,
ii) πληρούν τα κριτήρια επιλεξιµότητας που αναφέρονται στο
άρθρο 72α του Κανονισµού (ΕΕ) 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά µε
τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύµατα
και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 648/2012 (L 176), µε εξαίρεση τις περ. β’, γ’,
ια’, ιβ’ και ιγ’της παρ. 2 του άρθρου 72β, και τις παρ. 3 έως 5 του
άρθρου 72β του εν λόγω Κανονισµού,
iii) στις συνήθεις διαδικασίες αφερεγγυότητας κατατάσσονται
κάτω από τις υποχρεώσεις που δεν πληρούν την προϋπόθεση
της υποπερ. i’ και δεν είναι επιλέξιµες για τις απαιτήσεις ιδίων
κεφαλαίων,
iv) υπόκεινται στις εξουσίες αποµείωσης ή µετατροπής σύµφωνα µε τα άρθρα 59 έως 62, µε τρόπο που συνάδει µε τη στρατηγική εξυγίανσης του οµίλου εξυγίανσης, ιδίως χωρίς να
επηρεάζουν τον έλεγχο της θυγατρικής από την οντότητα εξυγίανσης,
v) η απόκτηση της κυριότητας αυτών δεν χρηµατοδοτείται
άµεσα ή έµµεσα από την οντότητα που υπόκειται στο παρόν,
vi) οι διατάξεις που διέπουν τις υποχρεώσεις δεν υποδεικνύουν
ρητά ή σιωπηρά ότι οι υποχρεώσεις θα µπορούσαν να αγοραστούν, εξοφληθούν, επαναγοραστούν ή αποπληρωθούν πρόωρα,
αναλόγως, από την οντότητα που υπόκειται στο παρόν πλην της
περίπτωσης αφερεγγυότητας ή εκκαθάρισης της οντότητας, και
η οντότητα δεν προβλέπει άλλως τέτοια υπόδειξη,
vii) οι διατάξεις που διέπουν τις υποχρεώσεις δεν παρέχουν
στον κάτοχο το δικαίωµα να επιταχύνει τις προγραµµατισµένες
στο µέλλον πληρωµές τόκων ή κεφαλαίου, πλην της περίπτωσης
αφερεγγυότητας ή εκκαθάρισης της οντότητας που υπόκειται
στο παρόν,
viii) το επίπεδο των οφειλόµενων πληρωµών τόκων ή µερισµά-
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των, κατά περίπτωση, επί των υποχρεώσεων δεν τροποποιείται
βάσει της πιστωτικής διαβάθµισης της οντότητας που υπόκειται
στο παρόν ή της µητρικής της επιχείρησης,
β) ίδια κεφάλαια, ως εξής:
i) κεφάλαιο κοινών µετοχών της Κατηγορίας 1, και
ii) άλλα ίδια κεφάλαια τα οποία:
— εκδίδονται προς οντότητες που περιλαµβάνονται στον ίδιο
όµιλο εξυγίανσης και αγοράζονται από αυτές, ή
— εκδίδονται προς οντότητες που δεν περιλαµβάνονται στον
ίδιο όµιλο εξυγίανσης και αγοράζονται από αυτές, υπό την προϋπόθεση ότι η άσκηση των εξουσιών αποµείωσης ή µετατροπής
σύµφωνα µε τα άρθρα 59 έως 62 δεν επηρεάζει τον έλεγχο της
θυγατρικής από την οντότητα εξυγίανσης.
3. Η αρχή εξυγίανσης µιας θυγατρικής που δεν είναι οντότητα
εξυγίανσης δύναται να εξαιρέσει τη θυγατρική αυτή από την
εφαρµογή του παρόντος, όταν:
α) τόσο η θυγατρική όσο και η οντότητα εξυγίανσης είναι εγκατεστηµένες στην Ελλάδα και ανήκουν στον ίδιο όµιλο εξυγίανσης,
β) η οντότητα εξυγίανσης συµµορφώνεται µε την απαίτηση
που αναφέρεται στο άρθρο 45ε,
γ) δεν υπάρχει κανένα τρέχον ή προβλεπόµενο ουσιώδες πρακτικό ή νοµικό κώλυµα για την άµεση µεταβίβαση ιδίων κεφαλαίων ή την εξόφληση υποχρεώσεων από την οντότητα
εξυγίανσης στη θυγατρική, για την οποία έχει γίνει διαπίστωση
σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 59, ιδίως όταν αναλαµβάνεται ενέργεια εξυγίανσης για την οντότητα εξυγίανσης,
δ) η οντότητα εξυγίανσης πληροί τις απαιτήσεις της αρµόδιας
αρχής 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, ή οι κίνδυνοι της θυγατρικής είναι αµελητέοι,
ε) οι διαδικασίες αξιολόγησης, µέτρησης και ελέγχου του κινδύνου της οντότητας εξυγίανσης καλύπτουν τη θυγατρική,
στ) η οντότητα εξυγίανσης κατέχει περισσότερο από το πενήντα τοις εκατό (50%) των δικαιωµάτων ψήφου που συνδέονται
µε µετοχές στο κεφάλαιο της θυγατρικής ή έχει δικαίωµα να διορίζει ή να αποµακρύνει την πλειονότητα των µελών του διοικητικού οργάνου της θυγατρικής.
4. Η αρχή εξυγίανσης µιας θυγατρικής που δεν είναι οντότητα
εξυγίανσης µπορεί επίσης να εξαιρέσει αυτή τη θυγατρική από
την εφαρµογή του παρόντος, όταν:
α) τόσο η θυγατρική όσο και η µητρική της επιχείρηση είναι
εγκατεστηµένες στην Ελλάδα και ανήκουν στον ίδιο όµιλο εξυγίανσης,
β) η µητρική επιχείρηση πληροί σε ενοποιηµένη βάση, στην Ελλάδα, την απαίτηση που αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 45,
γ) 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
στη θυγατρική για την οποία έχει γίνει διαπίστωση σύµφωνα µε
την παρ. 2 του άρθρου 59, ιδίως όταν οι ενέργειες εξυγίανσης
αναλαµβάνονται ή οι εξουσίες που αναφέρονται στην παρ. 1 του
άρθρου 59 ασκούνται σε σχέση µε τη µητρική επιχείρηση,
δ) 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,
ε) οι διαδικασίες της µητρικής επιχείρησης όσον αφορά την
αξιολόγηση, τη µέτρηση και τον έλεγχο των κινδύνων καλύπτουν
τη θυγατρική,
στ) η µητρική επιχείρηση κατέχει περισσότερο από το πενήντα
τοις εκατό (50%) των δικαιωµάτων ψήφου που συνδέονται µε µετοχές στο κεφάλαιο της θυγατρικής ή έχει δικαίωµα να διορίζει
ή να αποµακρύνει την πλειονότητα των µελών του διοικητικού
οργάνου της θυγατρικής.
5. Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στις
περ. α’ και β’ της παρ. 3, η αρχή εξυγίανσης µιας θυγατρικής δύναται να επιτρέψει την πλήρη ή µερική εκπλήρωση της απαίτησης που αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 45 µε εγγύηση που
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παρέχεται από την οντότητα εξυγίανσης και πληροί τις εξής προϋποθέσεις:
α) η εγγύηση χορηγείται για ποσό τουλάχιστον ισοδύναµο
προς το ποσό της απαίτησης την οποία υποκαθιστά,
β) η εγγύηση ενεργοποιείται όταν η θυγατρική δεν είναι σε
θέση να εξοφλήσει τις οφειλές της ή άλλες υποχρεώσεις όταν
καθίστανται απαιτητές ή όταν έχει γίνει διαπίστωση σύµφωνα µε
την παρ. 2 του άρθρου 59 όσον αφορά τη θυγατρική, ανάλογα
µε το ποιο είναι προγενέστερο,
γ) η εγγύηση είναι εξασφαλισµένη µέσω συµφωνίας παροχής
χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας, όπως ορίζεται στην περ. α’ της
παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3301/2004 (Α’263), για τουλάχιστον
πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού της,
δ) οι εξασφαλίσεις που καλύπτουν την εγγύηση πληρούν τις
απαιτήσεις του άρθρου 197 του Κανονισµού (ΕΕ) 575/2013, οι
οποίες, ύστερα από επαρκώς συντηρητικές αποµειώσεις, αρκούν
για να καλύψουν το ποσό που εξασφαλίζεται όπως αναφέρεται
στην περ. γ’,
ε) οι εξασφαλίσεις που καλύπτουν την εγγύηση είναι µη βεβαρηµένες και, ιδίως, δεν χρησιµοποιούνται ως εξασφάλιση για
οποιαδήποτε άλλη εγγύηση,
στ) η εξασφάλιση έχει πραγµατική ληκτότητα που πληροί τις
ίδιες προϋποθέσεις µε εκείνη που αναφέρεται στην παρ. 1 του
άρθρου 72γ του Κανονισµού (ΕΕ) 575/2013, και
ζ) δεν υπάρχουν νοµικά, κανονιστικά ή λειτουργικά εµπόδια
για τη µεταβίβαση της εξασφάλισης από την οντότητα εξυγίανσης στη σχετική θυγατρική, ακόµη και όταν αναλαµβάνεται ενέργεια εξυγίανσης όσον αφορά την οντότητα εξυγίανσης.
Για τους σκοπούς της περ. ζ’ του πρώτου εδαφίου, κατ' αίτηση
της αρχής εξυγίανσης, η οντότητα εξυγίανσης παρέχει ανεξάρτητη έγγραφη και τεκµηριωµένη νοµική γνωµοδότηση ή αποδεικνύει ικανοποιητικά ότι δεν υπάρχουν νοµικά, κανονιστικά ή
λειτουργικά εµπόδια για τη µεταβίβαση της εξασφάλισης από
την οντότητα εξυγίανσης στη σχετική θυγατρική.»
Άρθρο 76
Απαλλαγή για κεντρικό οργανισµό και πιστωτικά
ιδρύµατα µόνιµα συνδεδεµένα µε κεντρικό οργανισµό - Προσθήκη άρθρου µετά το εσωτερικό άρθρο 45
του άρθρου 2 του v. 4335/2015
(παρ. 17 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
Μετά το εσωτερικό άρθρο 45 του άρθρου 2 του v. 4335/2015
(A’ 87) και µετά το εσωτερικό άρθρο 45στ του παρόντος, προστίθεται εσωτερικό άρθρο 45ζ ως εξής:
«Άρθρο 45ζ
Απαλλαγή για κεντρικό οργανισµό και πιστωτικά ιδρύµατα µόνιµα συνδεδεµένα µε κεντρικό οργανισµό
(παρ. 17 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
Η αρχή εξυγίανσης δύναται, εν µέρει ή πλήρως, να παραιτηθεί
από την εφαρµογή του άρθρου 45στ ως προς κεντρικό οργανισµό ή πιστωτικό ίδρυµα που συνδέεται µόνιµα µε κεντρικό οργανισµό, εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) το πιστωτικό ίδρυµα και ο κεντρικός οργανισµός υπόκεινται
στην εποπτεία της ίδιας αρµόδιας αρχής, είναι εγκατεστηµένα
στην Ελλάδα και ανήκουν στον ίδιο όµιλο εξυγίανσης,
β) οι υποχρεώσεις του κεντρικού οργανισµού και των πιστωτικών ιδρυµάτων που συνδέονται µόνιµα µε αυτόν είναι εις ολόκληρον ή οι υποχρεώσεις των πιστωτικών ιδρυµάτων που
συνδέονται µόνιµα µε αυτόν τον κεντρικό οργανισµό καλύπτονται
πλήρως από εγγυήσεις του κεντρικού οργανισµού,
γ) η ελάχιστη απαίτηση για ίδια κεφάλαια και επιλέξιµες υποχρεώσεις, και η φερεγγυότητα και ρευστότητα του κεντρικού οργανισµού και όλων των πιστωτικών ιδρυµάτων που συνδέονται
µόνιµα µε αυτόν παρακολουθούνται στο σύνολό τους βάσει ενοποιηµένων λογαριασµών των εν λόγω ιδρυµάτων,
δ) σε περίπτωση απαλλαγής για πιστωτικό ίδρυµα µόνιµα συνδεδεµένο µε κεντρικό οργανισµό, η διοίκηση του κεντρικού οργανισµού εξουσιοδοτείται να εκδώσει οδηγίες προς τη διοίκηση
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των µόνιµα συνδεδεµένων ιδρυµάτων,
ε) ο σχετικός όµιλος εξυγίανσης συµµορφώνεται µε την απαίτηση που αναφέρεται στην παρ. 3 του άρθρου 45ε, και
στ) δεν υπάρχει κανένα τρέχον ή προβλεπόµενο ουσιώδες
πρακτικό ή νοµικό κώλυµα για την άµεση µεταβίβαση ιδίων κεφαλαίων ή την εξόφληση υποχρεώσεων µεταξύ του κεντρικού
οργανισµού και των πιστωτικών ιδρυµάτων που συνδέονται µόνιµα µε αυτόν σε περίπτωση εξυγίανσης.»
Άρθρο 77
Διαδικασία για τον καθορισµό της ελάχιστης
απαίτησης ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιµων
υποχρεώσεων - Προσθήκη άρθρου µετά το εσωτερικό άρθρο
45 του άρθρου 2 του v. 4335/2015
(παρ. 17 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
Μετά το εσωτερικό άρθρο 45 του άρθρου 2 του v. 4335/2015
(Α’ 87) και µετά το εσωτερικό άρθρο 45ζ, προστίθεται εσωτερικό
άρθρο 45η ως εξής:
«Άρθρο 45η
Διαδικασία για τον καθορισµό της ελάχιστης απαίτησης ιδίων
κεφαλαίων και επιλέξιµων υποχρεώσεων
(παρ. 17 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
1. Η αρχή εξυγίανσης της οντότητας εξυγίανσης, η αρχή εξυγίανσης σε επίπεδο οµίλου, εάν πρόκειται για αρχή διαφορετική
από την πρώτη, και οι αρχές εξυγίανσης που είναι αρµόδιες για
τις θυγατρικές οµίλου εξυγίανσης που υπόκεινται στην αναφερόµενη στο άρθρο 45στ απαίτηση σε µεµονωµένη βάση καταλήγουν σε κοινή απόφαση σχετικά µε τα εξής:
α) το ποσό της απαίτησης που εφαρµόζεται σε ενοποιηµένο
επίπεδο οµίλου εξυγίανσης για κάθε οντότητα εξυγίανσης, και
β) το ποσό της απαίτησης που εφαρµόζεται σε µεµονωµένη
βάση σε κάθε οντότητα οµίλου εξυγίανσης που δεν είναι οντότητα εξυγίανσης.
Η κοινή απόφαση διασφαλίζει τη συµµόρφωση προς το άρθρο
45ε και το άρθρο 45στ, είναι πλήρως αιτιολογηµένη και κοινοποιείται:
α) στην οντότητα εξυγίανσης από την αρχή εξυγίανσής της,
β) στις οντότητες οµίλου εξυγίανσης, οι οποίες δεν είναι οντότητες εξυγίανσης από τις αρχές εξυγίανσης των οντοτήτων
αυτών,
γ) στην ενωσιακή µητρική επιχείρηση του οµίλου, από την
αρχή εξυγίανσης της οντότητας εξυγίανσης, όταν η εν λόγω ενωσιακή µητρική επιχείρηση δεν αποτελεί η ίδια οντότητα εξυγίανσης από τον ίδιο όµιλο εξυγίανσης.
Η κοινή απόφαση του παρόντος δύναται να προβλέπει ότι,
εφόσον συνάδει µε τη στρατηγική εξυγίανσης και εφόσον δεν
έχουν αγοραστεί από την οντότητα εξυγίανσης, άµεσα ή έµµεσα,
επαρκή µέσα που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 45στ, οι απαιτήσεις που αναφέρονται στην παρ. 6 του άρθρου 45γ, εκπληρώνονται εν µέρει από τη θυγατρική σύµφωνα
µε την παρ. 2 του άρθρου 45στ, µε µέσα που εκδίδονται σε οντότητες που δεν περιλαµβάνονται στον όµιλο εξυγίανσης και
αγοράζονται από αυτές.
2. Σε περίπτωση που περισσότερες από µία οντότητες «G-SII»
που ανήκουν στο ίδιο «G-SII» είναι οντότητες εξυγίανσης, οι
αρχές εξυγίανσης που αναφέρονται στην παρ. 1, συζητούν και,
κατά περίπτωση και σύµφωνα µε τη στρατηγική εξυγίανσης του
G-SII, συµφωνούν όσον αφορά την εφαρµογή του άρθρου 72ε
του Κανονισµού (ΕΕ) 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά µε τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύµατα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του Κανονισµού (ΕΕ)
αριθµ. 648/2012 (L 176) και τυχόν προσαρµογή, ώστε να ελαχιστοποιείται ή να εξαλείφεται η διαφορά µεταξύ του αθροίσµατος
των ποσών που αναφέρονται στην περ. α’ της παρ. 4 του άρθρου
45δ και στο άρθρο 12 του Κανονισµού (ΕΕ) 575/2013, όσον
αφορά στις επιµέρους οντότητες εξυγίανσης, και του αθροίσµατος των ποσών που αναφέρονται στην περ. β’ της παρ. 4 του άρ-
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θρου 45δ και στο άρθρο 12 του Κανονισµού (ΕΕ) 575/2013.
Η εν λόγω προσαρµογή δύναται να εφαρµοστεί υπό τους ακόλουθους όρους:
α) η προσαρµογή δύναται να εφαρµοστεί για διαφορές στον
υπολογισµό των συνολικών ποσών έκθεσης σε κίνδυνο, µεταξύ
των οικείων κρατών µελών, προσαρµόζοντας το επίπεδο της
απαίτησης,
β) η προσαρµογή δεν εφαρµόζεται για την εξάλειψη των διαφορών που προκύπτουν από ανοίγµατα µεταξύ οµίλων εξυγίανσης.
Το άθροισµα των ποσών που αναφέρονται στην περ. α’ της
παρ. 4 του άρθρου 45δ και στο άρθρο 12 τουΚανονισµού (ΕΕ)
575/2013, όσον αφορά στις επιµέρους οντότητες εξυγίανσης,
δεν πρέπει να είναι χαµηλότερο από το άθροισµα των ποσών που
αναφέρονται στην περ. β’ της παρ. 4 του άρθρου 45δ και στο
άρθρο 12 του Κανονισµού (ΕΕ) 575/2013.
3. Ελλείψει τέτοιας κοινής απόφασης εντός τεσσάρων (4)
µηνών, λαµβάνεται απόφαση σύµφωνα µε τις παρ. 4 έως 6.
4. Σε περίπτωση που δεν ληφθεί κοινή απόφαση εντός τεσσάρων (4) µηνών λόγω διαφωνίας σχετικά µε ενοποιηµένη απαίτηση
οµίλου εξυγίανσης που αναφέρεται στο άρθρο 45ε, λαµβάνεται
απόφαση για την απαίτηση αυτή από την αρχή εξυγίανσης της
οντότητας εξυγίανσης, αφού ληφθούν δεόντως υπόψη:
α) η αξιολόγηση οντοτήτων του οµίλου εξυγίανσης που δεν
είναι οντότητες εξυγίανσης, η οποία διενεργείται από τις οικείες
αρχές εξυγίανσης,
β) η γνώµη της αρχής εξυγίανσης σε επίπεδο οµίλου, εάν πρόκειται για αρχή διαφορετική από την αρχή εξυγίανσης της οντότητας εξυγίανσης.
Εάν, κατά το τέλος της τετράµηνης περιόδου, οποιαδήποτε
από τις σχετικές αρχές εξυγίανσης έχει παραπέµψει το ζήτηµα
στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ), σύµφωνα µε το άρθρο
19 του Κανονισµού (ΕΕ) 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 24ης Νοεµβρίου 2010 σχετικά µε
τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή
Τραπεζών), την τροποποίηση της απόφασης αριθµ. 716/2009/ΕΚ
και την κατάργηση της απόφασης αριθµ. 2009/78/ΕΚ της Επιτροπής (L 331), η αρχή εξυγίανσης της οντότητας εξυγίανσης αναβάλλει την απόφασή της και αναµένει την όποια απόφαση µπορεί
να λάβει η ΕΑΤ σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 19 του εν
λόγω κανονισµού, λαµβάνει δε την απόφασή της σύµφωνα µε
την απόφαση της ΕΑΤ.
Η απόφαση της ΕΑΤ λαµβάνει υπόψη τις περ. α’ και β’ του
πρώτου εδαφίου.
Η τετράµηνη περίοδος θεωρείται ως περίοδος συµβιβασµού
κατά την έννοια του υπ’ αριθµ.Κανονισµού (ΕΕ) 1093/2010.
Το ζήτηµα δεν παραπέµπεται στην ΕΑΤ µετά τη λήξη της τετράµηνης περιόδου ή έπειτα από τη λήψη της κοινής απόφασης.
Ελλείψει απόφασης της ΕΑΤ εντός ενός (1) µηνός από την παραποµπή του ζητήµατος, εφαρµόζεται η απόφαση της αρχής
εξυγίανσης της οντότητας εξυγίανσης.
5. Σε περίπτωση που δεν ληφθεί κοινή απόφαση εντός τεσσάρων (4) µηνών, λόγω διαφωνίας σχετικά µε το επίπεδο της απαίτησης του άρθρου 45στ και εφαρµόζεται σε οιαδήποτε οντότητα
οµίλου εξυγίανσης σε µεµονωµένη βάση, η απόφαση λαµβάνεται
από την αρχή εξυγίανσης της εν λόγω οντότητας, εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) οι απόψεις και οι επιφυλάξεις που διατυπώθηκαν γραπτώς
από την αρχή εξυγίανσης της οντότητας εξυγίανσης έχουν ληφθεί δεόντως υπόψη, και
β) εάν η αρχή εξυγίανσης σε επίπεδο οµίλου είναι διαφορετική
από την αρχή εξυγίανσης της οντότητας εξυγίανσης, οι απόψεις
και οι επιφυλάξεις που διατυπώθηκαν γραπτώς από την αρχή
εξυγίανσης σε επίπεδο οµίλου έχουν ληφθεί δεόντως υπόψη.
Εάν, κατά το τέλος της τετράµηνης περιόδου, η αρχή εξυγίανσης της οντότητας εξυγίανσης ή η αρχή εξυγίανσης σε επίπεδο
οµίλου έχει παραπέµψει το ζήτηµα στην ΕΑΤ, σύµφωνα µε το
άρθρο 19 του Κανονισµού (ΕΕ) 1093/2010, οι αρχές εξυγίανσης
που είναι αρµόδιες για τις θυγατρικές σε µεµονωµένη βάση αναβάλλουν τις αποφάσεις τους και αναµένουν την όποια απόφαση
µπορεί να λάβει η ΕΑΤ σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 19
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του εν λόγω Κανονισµού, λαµβάνουν δε την απόφασή τους σύµφωνα µε την απόφαση της ΕΑΤ. Η απόφαση της ΕΑΤ λαµβάνει
υπόψη τις περ. α’ και β’ του πρώτου εδαφίου.
Η τετράµηνη περίοδος θεωρείται ως περίοδος συµβιβασµού
κατά την έννοια του Κανονισµού (ΕΕ) 1093/2010. Η ΕΑΤ λαµβάνει
την απόφασή της εντός ενός (1) µηνός.
Το ζήτηµα δεν παραπέµπεται στην ΕΑΤ µετά τη λήξη της τετράµηνης περιόδου ή έπειτα από τη λήψη κοινής απόφασης.
Η αρχή εξυγίανσης της οντότητας εξυγίανσης ή η αρχή εξυγίανσης σε επίπεδο οµίλου δεν παραπέµπει το θέµα στην ΕΑΤ
για δεσµευτική διαµεσολάβηση, εφόσον το επίπεδο που έχει καθορίσει η αρχή εξυγίανσης της θυγατρικής:
α) είναι εντός του δύο τοις εκατό (2 %) του υπολογιζόµενου
σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 92 του Κανονισµού (ΕΕ)
575/2013 ποσού συνολικής έκθεσης, σε κίνδυνο της απαίτησης
που αναφέρεται στο άρθρο 45ε, και
β) είναι σύµφωνο µε την παρ. 6 του άρθρου 45γ.
Ελλείψει απόφασης της ΕΑΤ εντός ενός (1) µηνός από την παραποµπή του ζητήµατος, εφαρµόζονται οι αποφάσεις των αρχών
εξυγίανσης των θυγατρικών.
Η κοινή απόφαση και κάθε απόφαση που λαµβάνεται ελλείψει
κοινής απόφασης επανεξετάζονται και, όπου απαιτείται, επικαιροποιούνται σε τακτική βάση.
6. Σε περίπτωση που δεν ληφθεί κοινή απόφαση εντός τεσσάρων (4) µηνών, λόγω διαφωνίας σχετικά µε το επίπεδο της ενοποιηµένης απαίτησης του οµίλου εξυγίανσης και το επίπεδο της
απαίτησης που πρέπει να εφαρµόζεται στα µέλη του οµίλου εξυγίανσης σε µεµονωµένη βάση, ισχύουν τα ακόλουθα:
α) λαµβάνεται απόφαση σχετικά µε το επίπεδο της απαίτησης
που πρέπει να εφαρµόζεται στις θυγατρικές του οµίλου εξυγίανσης σε µεµονωµένη βάση σύµφωνα µε την παρ. 5,
β) λαµβάνεται απόφαση για το επίπεδο της ενοποιηµένης
απαίτησης του οµίλου εξυγίανσης σύµφωνα µε την παρ. 4.
7. Η κοινή απόφαση που αναφέρεται στην παρ. 1 και οι όποιες
αποφάσεις λαµβάνονται από τις αρχές εξυγίανσης, που αναφέρονται στις παρ. 4, 5 και 6 ελλείψει κοινής απόφασης, είναι δεσµευτικές για τις οικείες αρχές εξυγίανσης.
Η κοινή απόφαση και κάθε απόφαση που λαµβάνεται ελλείψει
κοινής απόφασης επανεξετάζονται και, όπου απαιτείται, επικαιροποιούνται σε τακτική βάση.
8. 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 παρ. 1 του άρθρου 45, λαµβάνει δε κάθε απόφαση σύµφωνα µε το παρόν παράλληλα µε την
κατάρτιση και αναπροσαρµογή των σχεδίων εξυγίανσης.»
Άρθρο 78
Εποπτικές αναφορές και δηµοσιοποίηση της απαίτησης Προσθήκη άρθρου µετά το εσωτερικό άρθρο 45 του άρθρου
2 του v. 4335/2015
(παρ. 17 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
Μετά το εσωτερικό άρθρο 45η του άρθρου 2 του v. 4335/2015
(Α’ 87), προστίθεται εσωτερικό άρθρο 45θ ως εξής:
«Άρθρο 45θ
Εποπτικές αναφορές και δηµοσιοποίηση της απαίτησης
(παρ. 17 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
1. Οι οντότητες της παρ. 1 του άρθρου 1, οι οποίες υπόκεινται
στην απαίτηση της παρ. 1 του άρθρου 45, υποβάλλουν έκθεση
στην αρµόδια αρχή και στην αρχή εξυγίανσης σχετικά µε τα ακόλουθα:
α) τα ποσά των ιδίων κεφαλαίων που, κατά περίπτωση, πληρούν τις προϋποθέσεις της περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 45στ,
καθώς και τα ποσά των επιλέξιµων υποχρεώσεων, αλλά και την
έκφραση των ποσών αυτών σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου
45, µετά από οποιεσδήποτε εφαρµοστέες αφαιρέσεις σύµφωνα
µε τα άρθρα 72ε έως 72ι του Κανονισµού (ΕΕ) 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Ιουνίου
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2013 σχετικά µε τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύµατα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 648/2012 (L 176),
β) τα ποσά άλλων υποκείµενων σε αναδιάρθρωση παθητικού
υποχρεώσεων,
γ) για τα στοιχεία που αναφέρονται στις περ. α’ και β’:
αα) τη σύνθεσή τους, συµπεριλαµβανοµένου του προφίλ ληκτότητας,
ββ) την κατάταξή τους στις συνήθεις διαδικασίες αφερεγγυότητας, και
γγ) το εάν διέπονται από το δίκαιο τρίτης χώρας και, στην περίπτωση αυτή, ποιας τρίτης χώρας και το εάν περιέχουν τους
συµβατικούς όρους που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου
55, στις περ. ιστ’ και ιζ’ της παρ. 1 του άρθρου 52 και στις περ.
ιδ’ και ιε’ του άρθρου 63 του υπ’ αρ. Κανονισµού (ΕΕ) 575/2013.
Η υποχρέωση αναφοράς για τα ποσά άλλων υποχρεώσεων
υποκείµενων σε αναδιάρθρωση παθητικού που αναφέρονται
στην περ. β’ του πρώτου εδαφίου δεν εφαρµόζονται σε οντότητες που, κατά την ηµεροµηνία της αναφοράς αυτής, κατέχουν
ποσά ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιµων υποχρεώσεων, που ανέρχονται σε τουλάχιστον εκατόν πενήντα τοις εκατό (150%) της
απαίτησης της παρ. 1 του άρθρου 45, όπως υπολογίζεται σύµφωνα µε την περ. α’ του πρώτου εδαφίου.
2. Οι οντότητες της παρ. 1 υποβάλλουν:
α) σε εξαµηνιαία βάση, τις πληροφορίες που αναφέρονται
στην περ. α’ της παρ. 1, και
β) σε ετήσια βάση, τις πληροφορίες που αναφέρονται στις
περ. β’ και γ’ της παρ. 1.
Εφόσον το ζητήσει η αρµόδια αρχή ή η αρχή εξυγίανσης, οι
οντότητες της παρ. 1 υποβάλλουν συχνότερα τις πληροφορίες
που αναφέρονται στην παρ. 1.
3. Οι οντότητες της παρ. 1 διαθέτουν δηµοσίως τις ακόλουθες
πληροφορίες σε ετήσια βάση:
α) τα ποσά των ιδίων κεφαλαίων που, κατά περίπτωση, πληρούν τις προϋποθέσεις της περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 45στ
και των επιλέξιµων υποχρεώσεων,
β) τη σύνθεση των στοιχείων που αναφέρονται στην περ. α’,
συµπεριλαµβανοµένων των χαρακτηριστικών ληκτότητας και της
κατάταξής τους στις συνήθεις διαδικασίες αφερεγγυότητας,
γ) την εφαρµοστέα απαίτηση που αναφέρεται στο άρθρο 45ε
ή στο άρθρο 45στ, όπως εκφράζεται σύµφωνα µε την παρ. 2 του
άρθρου 45.
4. Οι παρ. 1 και 3 δεν εφαρµόζονται στις οντότητες, των
οποίων το σχέδιο εξυγίανσης προβλέπει ότι η οντότητα πρόκειται
να εκκαθαριστεί κατά τις συνήθεις διαδικασίες αφερεγγυότητας.
5. Όταν έχουν εφαρµοστεί ενέργειες εξυγίανσης ή έχουν
ασκηθεί οι εξουσίες αποµείωσης ή µετατροπής που αναφέρονται
στο άρθρο 59, οι απαιτήσεις δηµοσιοποίησης της παρ. 3 εφαρµόζονται από τη λήξη της προθεσµίας συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις του άρθρου 45ε ή του άρθρου 45στ κατά τα αναφερόµενα
στο άρθρο 45ιγ.
6. Η παρ. 3 τίθεται σε ισχύ την 1 η Ιανουαρίου 2024. Εάν έχει
χορηγηθεί σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 45ιγ προθεσµία
συµµόρφωσης που λήγει µετά την 1 η Ιανουαρίου 2024, η παρ.
3 εφαρµόζεται από τη λήξη της προθεσµίας συµµόρφωσης.»
Άρθρο 79
Υποβολή εκθέσεων στην ΕΑΤ - Προσθήκη άρθρου µετά το
εσωτερικό άρθρο 45 του άρθρου 2 του v. 4335/2015
(παρ. 17 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
Μετά το εσωτερικό άρθρο 45θ του άρθρου 2 του v. 4335/2015
(Α’ 87), προστίθεται εσωτερικό άρθρο 45ι ως εξής:
«Άρθρο 45ι
Υποβολή εκθέσεων στην ΕΑΤ
(παρ. 17 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
Η αρχή εξυγίανσης ενηµερώνει την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ), σχετικά µε την ελάχιστη απαίτηση ιδίων κεφαλαίων
και επιλέξιµων υποχρεώσεων που έχει οριστεί για κάθε οντότητα
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σύµφωνα µε το άρθρο 45ε ή το άρθρο 45στ, η οποία υπάγεται
στη δικαιοδοσία της.»
Άρθρο 80
Παραβιάσεις της ελάχιστης απαίτησης ιδίων
κεφαλαίων και επιλέξιµων υποχρεώσεων - Προσθήκη άρθρου µετά το εσωτερικό άρθρο 45 του άρθρου 2
του v. 4335/2015
(παρ. 17 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
Μετά το εσωτερικό άρθρο 45ι του άρθρου 2 του v. 4335/2015
(Α’ 87), προστίθεται εσωτερικό άρθρο 45ια ως εξής:
«Άρθρο 45ια
Παραβιάσεις της ελάχιστης απαίτησης ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιµων υποχρεώσεων
(παρ. 17 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
1. Σε περίπτωση παράβασης της ελάχιστης απαίτησης ιδίων
κεφαλαίων και επιλέξιµων υποχρεώσεων που αναφέρεται στο
άρθρο 45ε ή στο άρθρο 45στ οι σχετικές αρχές µπορούν να
ασκούν τις ακόλουθες εξουσίες ή να λαµβάνουν τα ακόλουθα
µέτρα ή να επιβάλουν τις ακόλουθες κυρώσεις:
α) εξουσίες για την αντιµετώπιση ή την εξάλειψη των εµποδίων
στη δυνατότητα εξυγίανσης σύµφωνα µε τα άρθρα 25 και 26,
β) εξουσίες που αναφέρονται στο άρθρο 24α,
γ) µέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 96 του ν. 4261/2014 (Α’
107),
δ) µέτρα έγκαιρης παρέµβασης σύµφωνα µε το άρθρο 27,
ε) διοικητικές κυρώσεις και άλλα διοικητικά µέτρα σύµφωνα
µε τα άρθρα 105 και 106.
Οι σχετικές αρχές δύνανται επίσης να διενεργούν αξιολόγηση
του κατά πόσον το ίδρυµα ή η οντότητα που αναφέρεται στις
περ. β’, γ’ και δ’ της παρ. 1 του άρθρου 1 βρίσκεται σε κατάσταση αφερεγγυότητας ή επαπειλούµενης αφερεγγυότητας,
σύµφωνα µε το άρθρο 32, 32α ή το άρθρο 33 κατά περίπτωση.
2. Η αρµόδια αρχή και η αρχή εξυγίανσης διαβουλεύονται µεταξύ τους, κατά την άσκηση των αντίστοιχων αρµοδιοτήτων τους
που αναφέρονται στην παρ. 1.»
Άρθρο 81
Υποβολή εκθέσεων - Προσθήκη άρθρου µετά το εσωτερικό
άρθρο 45 του άρθρου 2 του v. 4335/2015
(παρ. 17 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
Μετά το εσωτερικό άρθρο 45ια του άρθρου 2 του v. 4335/2015
(Α’ 87), προστίθεται εσωτερικό άρθρο 45ιβ ως εξής:
«Άρθρο 45ιβ
Υποβολή εκθέσεων
(παρ. 17 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
1. Η αρχή εξυγίανσης και η αρµόδια αρχή συνεργάζονται µε
την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ), έτσι ώστε η τελευταία να
υποβάλλει ετησίως έκθεση στην Επιτροπή, παρέχοντας εκτιµήσεις τουλάχιστον για τα ακόλουθα:
α) πώς έχει εφαρµοστεί σε εθνικό επίπεδο η απαίτηση ιδίων
κεφαλαίων και επιλέξιµων υποχρεώσεων που έχει οριστεί σύµφωνα µε το άρθρο 45ε ή το άρθρο 45στ και ειδικότερα κατά
πόσον υπήρξαν αποκλίσεις στα επίπεδα που ορίστηκαν για συγκρίσιµες οντότητες σε όλα τα κράτη µέλη,
β) πώς έχει ασκηθεί η εξουσία που αναφέρεται στις παρ. 4, 5
και 7 του άρθρου 45β από την αρχή εξυγίανσης και κατά πόσον
υπήρξαν αποκλίσεις κατά την άσκηση της εξουσίας αυτής µεταξύ των κρατών µελών,
γ) το συνολικό επίπεδο και τη σύνθεση των επιλέξιµων υποχρεώσεων και ιδίων κεφαλαίων των ιδρυµάτων και οντοτήτων, τα
ποσά των µέσων που εκδίδονται κατά τη σχετική περίοδο και τα
συµπληρωµατικά ποσά που είναι αναγκαία για τη συµµόρφωση
µε τις εφαρµοστέες απαιτήσεις.
2. Η έκθεση της παρ. 1 διαβιβάζεται στην Επιτροπή έως τις 30
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Σεπτεµβρίου του ηµερολογιακού έτους που έπεται του τελευταίου έτους που καλύπτεται από την έκθεση. Η πρώτη έκθεση
υποβάλλεται στην Επιτροπή έως τις 30 Σεπτεµβρίου του έτους
που έπεται της ηµεροµηνίας θέσεως σε ισχύ του παρόντος.»
Άρθρο 82
Μεταβατικές ρυθµίσεις και ρυθµίσεις µετά την εξυγίανση –
Προσθήκη άρθρου µετά το εσωτερικό άρθρο 45 του άρθρου
2 του v. 4335/2015
(παρ. 17 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
Μετά το εσωτερικό άρθρο 45ιβ του άρθρου 2 του v. 4335/2015
(Α’ 87), προστίθεται εσωτερικό άρθρο 45ιγ ως εξής:
«Άρθρο 45ιγ
Μεταβατικές ρυθµίσεις και ρυθµίσεις
µετά την εξυγίανση
(παρ. 17 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
1. Κατά παρέκκλιση από την παρ. 1 του άρθρου 45, η αρχή
εξυγίανσης προσδιορίζει την κατάλληλη µεταβατική περίοδο για
τη συµµόρφωση ιδρύµατος ή οντότητας που αναφέρεται στις
περ. β’, γ’ και δ’ της παρ. 1 του άρθρου 1 µε τις απαιτήσεις των
άρθρων 45ε ή 45στ ή µε απαίτηση λόγω της εφαρµογής των παρ.
4, 5 ή 7 του άρθρου 45β, κατά περίπτωση. Η προθεσµία για τη
συµµόρφωση των ιδρυµάτων και των οντοτήτων µε τις απαιτήσεις των άρθρων 45ε ή 45στ ή µε απαιτήσεις που προκύπτουν
από την εφαρµογή των παρ. 4, 5 ή 7 του άρθρου 45β είναι η 1η
Ιανουαρίου 2024.
Η αρχή εξυγίανσης καθορίζει ενδιάµεσα επίπεδα στόχων για
τις απαιτήσεις των άρθρων 45ε ή 45στ ή για απαιτήσεις που προκύπτουν από την εφαρµογή των παρ. 4, 5 ή 7 του άρθρου 45β,
κατά περίπτωση, τα οποία πρέπει να έχουν επιτύχει έως την 1η
Ιανουαρίου 2022 τα ιδρύµατα ή οντότητες που αναφέρονται στις
περ. β’, γ’ και δ’ της παρ. 1 του άρθρου 1. Τα επίπεδα των ενδιάµεσων στόχων διασφαλίζουν, κατά κανόνα, τη γραµµική αύξηση
των ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιµων υποχρεώσεων προς την επίτευξη της απαίτησης.
Η αρχή εξυγίανσης µπορεί να ορίσει µεταβατική περίοδο που
να λήγει µετά από την 1η Ιανουαρίου 2024, όταν αυτό αιτιολογείται δεόντως και θεωρείται σκόπιµο µε βάση τα κριτήρια που
αναφέρονται στην παρ. 7, λαµβανοµένων υπόψη:
α) της εξέλιξης της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης της οντότητας,
β) της προοπτικής ότι η οντότητα θα είναι σε θέση να εξασφαλίσει τη συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις των άρθρων 45ε ή 45στ
ή µε απαίτηση, λόγω της εφαρµογής των παρ. 4, 5 ή 7 του άρθρου 45β, σε εύλογο χρονικό διάστηµα, και
γ) του κατά πόσον η οντότητα είναι σε θέση να αντικαταστήσει
υποχρεώσεις που δεν πληρούν πλέον τα κριτήρια επιλεξιµότητας
ή ληκτότητας που προβλέπονται στα άρθρα 72β και 72γ του Κανονισµού (ΕΕ) 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά µε τις απαιτήσεις
προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύµατα και επιχειρήσεις
επενδύσεων και την τροποποίηση του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ.
648/2012 (L 176), και στο άρθρο 45β ή την παρ. 2 του άρθρου
45στ, και αν αυτό δεν συµβαίνει, του κατά πόσον η αδυναµία
αυτή είναι ιδιοσυγκρασιακής φύσεως ή οφείλεται σε διατάραξη
στο σύνολο της αγοράς.
2. Η προθεσµία για τη συµµόρφωση οντοτήτων µε το ελάχιστο
επίπεδο των απαιτήσεων των παρ. 4 ή 5 του άρθρου 45γ είναι η
1η Ιανουαρίου 2022.
3. Τα ελάχιστα επίπεδα των απαιτήσεων που αναφέρονται στις
παρ. 4 και 5 του άρθρου 45γ δεν ισχύουν εντός των δύο (2) ετών
που έπονται της ηµεροµηνίας κατά την οποία:
α) η αρχή εξυγίανσης έχει εφαρµόσει την αναδιάρθρωση παθητικού, ή
β) η οντότητα εξυγίανσης έχει εφαρµόσει εναλλακτικό µέτρο
του ιδιωτικού τοµέα που αναφέρεται στην περ. β’ της παρ. 1 του
άρθρου 32, µέσω του οποίου κεφαλαιακά µέσα και άλλες υποχρεώσεις έχουν αποµειωθεί ή µετατραπεί σε κοινές µετοχές της

12378

Κατηγορίας 1 ή έχουν ασκηθεί οι εξουσίες αποµείωσης ή µετατροπής σύµφωνα µε το άρθρο 59 σε σχέση µε αυτή την οντότητα
εξυγίανσης, προκειµένου να ανακεφαλαιοποιηθεί η οντότητα
εξυγίανσης χωρίς χρήση µέτρων εξυγίανσης.
4. Οι απαιτήσεις που αναφέρονται στις παρ. 4 και 7 του άρθρου 45β, καθώς και στις παρ. 4 και 5 του άρθρου 45γ, κατά περίπτωση, δεν εφαρµόζονται εντός της περιόδου των τριών (3)
ετών που έπονται της ηµεροµηνίας κατά την οποία η οντότητα
εξυγίανσης ή ο όµιλος του οποίου η οντότητα εξυγίανσης είναι
µέλος χαρακτηρίστηκαν ως «G-SIIs», ή η οντότητα εξυγίανσης
περιέρχεται στην κατάσταση που αναφέρεται στις παρ. 4 ή 5 του
άρθρου 45γ.
5. Κατά παρέκκλιση από την παρ. 1 του άρθρου 45, η αρχή
εξυγίανσης προσδιορίζει κατάλληλη µεταβατική περίοδο για τη
συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις των άρθρων 45ε ή 45στ ή µε την
απαίτηση λόγω της εφαρµογής των παρ. 4, 5 ή 7 του άρθρου
45β, κατά περίπτωση, ιδρυµάτων ή οντοτήτων που αναφέρονται
στις περ. β’, γ’ και δ’ της παρ. 1 του άρθρου 1 στα οποία έχουν
εφαρµοστεί µέτρα εξυγίανσης ή οι εξουσίες αποµείωσης ή µετατροπής που αναφέρονται στο άρθρο 59.
6. Για τους σκοπούς των παρ. 1 έως 5, η αρχή εξυγίανσης κοινοποιεί στο ίδρυµα ή την οντότητα που αναφέρεται στις περ. β’,
γ’ και δ’ της παρ. 1 του άρθρου 1, προγραµµατισµένη ελάχιστη
απαίτηση για ίδια κεφάλαια και επιλέξιµες υποχρεώσεις για κάθε
δωδεκάµηνη περίοδο κατά τη διάρκεια της µεταβατικής περιόδου, προκειµένου να διευκολύνεται η βαθµιαία αύξηση της ικανότητας απορρόφησης ζηµιών και ανακεφαλαιοποίησης της
οντότητας. Κατά τη λήξη της µεταβατικής περιόδου, η ελάχιστη
απαίτηση για ίδια κεφάλαια και επιλέξιµες υποχρεώσεις ισοδυναµεί µε το ποσό που καθορίζεται δυνάµει των παρ. 4, 5 ή 7 του
άρθρου 45β, των παρ. 4 ή 5 του άρθρου 45γ, του άρθρου 45ε ή
του άρθρου 45στ, κατά περίπτωση.
7. Κατά τον καθορισµό των µεταβατικών περιόδων, η αρχή
εξυγίανσης λαµβάνει υπόψη:
α) τον βαθµό στον οποίο το µοντέλο χρηµατοδότησης βασίζεται σε καταθέσεις και όχι σε χρεωστικούς τίτλους,
β) την πρόσβαση στις κεφαλαιαγορές για επιλέξιµες υποχρεώσεις,
γ) τον βαθµό στον οποίο η οντότητα εξυγίανσης χρησιµοποιεί
κεφάλαιο κοινών µετοχών της Κατηγορίας 1 για την εκπλήρωση
της απαίτησης που αναφέρεται στο άρθρο 45ε.
8. Με την επιφύλαξη της παρ. 1, η αρχή εξυγίανσης δύναται
να αναθεωρήσει εν συνεχεία είτε τη µεταβατική περίοδο είτε
οποιαδήποτε προγραµµατισµένη ελάχιστη απαίτηση για ίδια κεφάλαια και επιλέξιµες υποχρεώσεις γνωστοποιείται δυνάµει της
παρ. 6.»
Άρθρο 83
Εκτίµηση του ποσού - Tροποποίηση του εσωτερικού άρθρου
46 του άρθρου 2 του v. 4335/2015
(παρ. 18 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
Στο εσωτερικό άρθρο 46 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015 (Α’
87), οι λέξεις «επιλέξιµες υποχρεώσεις» αντικαθίστανται από τις
λέξεις «υποχρεώσεις που υπόκεινται σε αναδιάρθρωση παθητικού» και το εσωτερικό άρθρο 46 του άρθρου 2 διαµορφώνεται
ως εξής:
«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 υποχρεώσεις που υπόκεινται σε αναδιάρθρωση παθητικού, 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 υποχρεώσεις
που υπόκεινται σε αναδιάρθρωση παθητικού πρέπει να µετατρα-
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πούν 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 παρ. 1 προσδιορίζεται το ποσό κατά το οποίο χρειάζεται να αποµειωθούν ή να
µετατραπούν οι υποχρεώσεις που υπόκεινται σε αναδιάρθρωση
παθητικού, 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 τον
ν. 4261/2014 ή τον ν. 3606/2007 τουλάχιστον για
ένα (1) 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
υποχρεώσεις που υπόκεινται σε αναδιάρθρωση παθητικού 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 υποχρεώσεις που
υπόκεινται σε αναδιάρθρωση παθητικού 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 84
Μεταχείριση των µετόχων σε περιπτώσεις
αναδιάρθρωσης παθητικού ή αποµείωσης ή
µετατροπής κεφαλαιακών µέσων - Τροποποίηση του
εσωτερικού άρθρου 47 του άρθρου 2 του v. 4335/2015
(παρ. 19 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
Στην παρ. 1 του εσωτερικού άρθρου 47 του άρθρου 2 του ν.
4335/2015 (Α’ 87), οι λέξεις «επιλέξιµων υποχρεώσεων» αντικαθίστανται από τις λέξεις «υποχρεώσεων που υπόκεινται σε αναδιάρθρωση παθητικού» και η παρ. 1 διαµορφώνεται ως εξής:
«1. Κατά την εφαρµογή της αναδιάρθρωσης παθητικού σύµφωνα µε την παρ.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 ποστεί 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, αποµειώνει το ποσοστό συµµετοχής (dilution) των υφιστάµενων µετόχων και κατόχων άλλων τίτλων ιδιο-
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κτησίας 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 υποχρεώσεων που υπόκεινται σε αναδιάρθρωση παθητικού που έχει εκδώσει το υπό εξυγίανση ίδρυµα, σύµφωνα µε
την εξουσία της περίπτωσης στ’ της παραγράφου 1 του άρθρου
63.
Όσον αφορά την περίπτωση β’ ανωτέρω, η µετατροπή γίνεται
µε συντελεστή που αποµειώνει σηµαντικά το ποσοστό συµµετοχής (dilution) των υφιστάµενων µετόχων ή κατόχων άλλων τίτλων
ιδιοκτησίας.»
Άρθρο 85
Αποτέλεσµα των ενεργειών της αποµείωσης και της µετατροπής σε περίπτωση αναδιάρθρωσης παθητικού – Τροποποίηση του εσωτερικού άρθρου 48
του άρθρου 2 του v. 4335/2015
(παρ. 20 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
Στο εσωτερικό άρθρο 48 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015 (Α’
87), αντικαθίσταται η περ. ε’ της παρ. 1, στην παρ. 2 οι λέξεις
«επιλέξιµων υποχρεώσεων» αντικαθίστανται από τις λέξεις «υποχρεώσεων που υπόκεινται σε αναδιάρθρωση παθητικού», προστίθεται παρ. 6 και το εσωτερικό άρθρο 48 του άρθρου 2
διαµορφώνεται ως εξής:
«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 παρ. 2 έως 5
του άρθρου 44, τηρώντας τα ακόλουθα:
α) µειώνει τα στοιχεία κεφαλαίου κοινών µετοχών της Κατηγορίας 1, σύµφωνα µε την περ. α’ της παρ.1 του άρθρου 60,
β) εφόσον η συνολική µείωση, σύµφωνα µε την περ. α) ανωτέρω, είναι µικρότερη από το άθροισµα των ποσών που αναφέρονται στις περ. β’ και γ’ της παρ. 3 του άρθρου 47 µειώνει την
αξία των πρόσθετων µέσων της κατηγορίας 1 στον βαθµό που
απαιτείται και είναι δυνατόν,
γ) εφόσον η συνολική µείωση σύµφωνα µε τις περ. α’ και β’
ανωτέρω είναι µικρότερη από το άθροισµα των ποσών που αναφέρονται στις περ.β’ και γ’ της παρ. 3 του άρθρου 47 µειώνει την
αξία των µέσων της Κατηγορίας 2 στον βαθµό που απαιτείται και
είναι δυνατόν,
δ) εφόσον η συνολική µείωση των µετοχών ή άλλων τίτλων
ιδιοκτησίας και σχετικών κεφαλαιακών µέσων σύµφωνα µε τις
περ. α’, β’και γ’ ανωτέρω είναι µικρότερη από το άθροισµα των
ποσών που αναφέρονται στις περ. β’ και γ’ της παρ.3 του άρθρου
47 µειώνει στον 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 περ. α’
, β’και γ’ ανωτέρω ώστε να προκύψει το άθροισµα των ποσών
που αναφέρονται στις περ. β’και γ’ της παρ. 3 του άρθρου 47,
ε) εάν, και µόνον εάν, η συνολική µείωση των µετοχών ή άλλων
τίτλων ιδιοκτησίας, των σχετικών κεφαλαιακών µέσων και των
υποκείµενων σε αναδιάρθρωση παθητικού υποχρεώσεων σύµφωνα µε τις περ. α’ έως δ’, είναι µικρότερη από το άθροισµα των
ποσών που αναφέρονται στις περ. β’ και γ’ της παρ. 3 του άρθρου 47, η αρχή εξυγίανσης αποµειώνει στον απαιτούµενο
βαθµό την αξία, ή το οφειλόµενο ανεξόφλητο υπόλοιπο, των λοιπών υποχρεώσεων που υπόκεινται σε αναδιάρθρωση παθητικού,
συµπεριλαµβανοµένων των χρεωστικών µέσων της περ. (ι) της
παρ. 1 του άρθρου 145α του ν. 4261/2014 (Α’ 107), βάσει της κατάταξης των απαιτήσεων στις συνήθεις διαδικασίες αφερεγγυό-
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τητας, συµπεριλαµβανοµένης της διαβάθµισης των καταθέσεων,
σύµφωνα µε το άρθρο 44, σε συνδυασµό µε την αποµείωση σύµφωνα µε τις περ. α’ έως δ’ της παρούσας, ώστε να προκύψει το
άθροισµα των ποσών που αναφέρονται στις περ. β’ και γ’ της
παρ. 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 περ. β’ και γ’ της
παρ. 3 του άρθρου 47, εξίσου µεταξύ των µετοχών ή άλλων τίτλων ιδιοκτησίας και των υποχρεώσεων που υπόκεινται σε αναδιάρθρωση παθητικού ιδίας τάξεως, µειώνοντας την αξία ή το
οφειλόµενο ανεξόφλητο υπόλοιπο των εν λόγω µετοχών ή άλλων
τίτλων ιδιοκτησίας και των υποχρεώσεων που υπόκεινται σε αναδιάρθρωση παθητικού 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
παρ. 6 του άρθρου 44. Η παρούσα δεν εµποδίζει υποχρεώσεις
που έχουν εξαιρεθεί από την εφαρµογή της αναδιάρθρωσης παθητικού σύµφωνα µε τις παρ. 2 έως 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 περ. ε’ της παρ. 1, η αρχή εξυγίανσης µετατρέπει ή µειώνει
την αξία των µέσων που αναφέρονται στις περ. β’, γ’ και δ’ της
παρ.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
περ. β’, γ’ ή δ’ της παρ. 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 περ. α’ της παρ. 3, πριν
από την εφαρµογή της αναδιάρθρωσης παθητικού όπως ορίζεται
στην παρ. 1, η αρχή εξυγίανσης ασκεί τις εξουσίες αποµείωσης
και µετατροπής στο εναποµένον ποσό αυτού του µέσου, σύµφωνα µε την παρ. 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
παρ. 2 έως 5 του άρθρου 44.
6. Για τις οντότητες που αναφέρονται στις περ. α’ έως δ’ του
πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 1, το σύνολο των απαιτήσεων που προκύπτουν από στοιχεία ιδίων κεφαλαίων, έχουν
χαµηλότερη κατάταξη από οποιαδήποτε απαίτηση δεν προκύπτει
από στοιχείο ιδίων κεφαλαίων, βάσει της κατάταξης των απαιτήσεων στις συνήθεις διαδικασίες αφερεγγυότητας.
Για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου, στον βαθµό που ένα
µέσο έχει µόνο εν µέρει αναγνωριστεί ως στοιχείο ιδίων κεφαλαίων, το σύνολο του µέσου αντιµετωπίζεται ως απαίτηση που
προκύπτει από στοιχείο ιδίων κεφαλαίων και κατατάσσεται χαµηλότερα από οποιαδήποτε απαίτηση δεν προκύπτει από στοιχείο ιδίων κεφαλαίων.»
Άρθρο 86
Συµβατική αναγνώριση της αναδιάρθρωσης παθητικού – Αντικατάσταση του εσωτερικού άρθρου 55
του άρθρου 2 του v. 4335/2015
(παρ. 21 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
Το εσωτερικό άρθρο 55 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015 (Α’ 87)
αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 55
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Συµβατική αναγνώριση της αναδιάρθρωσης παθητικού
(παρ. 21 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
1. Τα ιδρύµατα και οι οντότητες που αναφέρονται στις περ. β’,
γ’ ή δ’ της παρ. 1 του άρθρου 1 περιλαµβάνουν συµβατικό όρο
µε τον οποίο ο πιστωτής ή το µέρος της συµφωνίας ή του µέσου
που δηµιουργεί την υποχρέωση, αναγνωρίζει ότι η εν λόγω υποχρέωση ενδέχεται να αποτελέσει αντικείµενο των εξουσιών αποµείωσης και µετατροπής και συµφωνεί να δεσµεύεται από κάθε
µείωση της αξίας του ποσού κεφαλαίου ή του οφειλόµενου ανεξόφλητου ποσού, µετατροπή ή ακύρωση, που πραγµατοποιείται
από την άσκηση των εν λόγω εξουσιών από µια αρχή εξυγίανσης,
υπό τον όρο ότι η εν λόγω υποχρέωση πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) δεν εξαιρείται δυνάµει της παρ. 2 του άρθρου 44,
β) δεν αποτελεί κατάθεση όπως αυτή αναφέρεται στην υποπερ. ββ’ της περ. ε’ της παρ. 1 του άρθρου 145α του ν. 4261/2014
(Α’ 107),
γ) διέπεται από τη νοµοθεσία τρίτης χώρας, και
δ) εκδίδεται ή αναλαµβάνεται µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας.
Η αρχή εξυγίανσης δύναται να αποφασίσει ότι η υποχρέωση
του πρώτου εδαφίου δεν εφαρµόζεται σε ιδρύµατα ή οντότητες
στα οποία η απαίτηση της παρ. 1 του άρθρου 45 ισούται µε το
ποσό της απορρόφησης ζηµιών, όπως ορίζεται δυνάµει της περ.
α’ της παρ. 2 του άρθρου 45γ, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν
λόγω υποχρεώσεις που πληρούν τους όρους που αναφέρονται
στις περ. α’ έως δ’ και που δεν περιλαµβάνουν τον συµβατικό
όρο που αναφέρεται στο εν λόγω εδάφιο δεν συνυπολογίζονται
στην απαίτηση αυτή.
Το πρώτο εδάφιο δεν εφαρµόζεται σε περίπτωση που η αρχή
εξυγίανσης διαπιστώνει ότι οι υποχρεώσεις ή τα µέσα του πρώτου εδαφίου µπορούν να υπαχθούν στις εξουσίες αποµείωσης
και µετατροπής της, σύµφωνα µε το δίκαιο τρίτης χώρας ή σύµφωνα µε δεσµευτική συµφωνία που έχει συναφθεί µε την εν λόγω
τρίτη χώρα.
2. Όταν ίδρυµα ή οντότητα που αναφέρεται στις περ. β’, γ’ ή
δ’ της παρ. 1 του άρθρου 1 καταλήξει στη διαπίστωση ότι είναι
νοµικά ή άλλως ανέφικτο να συµπεριληφθεί στη σύµβαση, που
διέπει µια σχετική υποχρέωση, ο όρος που απαιτείται σύµφωνα
µε την παρ. 1, το εν λόγω ίδρυµα ή οντότητα κοινοποιεί τη διαπίστωσή του στην αρχή εξυγίανσης, προσδιορίζοντας παράλληλα
την κατηγορία στην οποία εµπίπτει η υποχρέωση και αιτιολογώντας την εν λόγω διαπίστωση. Το ίδρυµα ή η οντότητα παρέχει
στην αρχή εξυγίανσης κάθε πληροφορία την οποία η αρχή εξυγίανσης ζητά εντός εύλογου χρονικού διαστήµατος µετά την παραλαβή της κοινοποίησης, προκειµένου η αρχή εξυγίανσης να
αξιολογήσει την επίπτωση της εν λόγω κοινοποίησης στη δυνατότητα εξυγίανσης του εν λόγω ιδρύµατος ή οντότητας.
Εφόσον λάβει χώρα η κοινοποίηση δυνάµει του πρώτου εδαφίου της παρούσας, η υποχρέωση να συµπεριληφθεί στη σύµβαση όρος που απαιτείται σύµφωνα µε την παρ. 1 αναστέλλεται
αυτοδίκαια από τη λήψη της κοινοποίησης από την αρχή εξυγίανσης.
Σε περίπτωση που η αρχή εξυγίανσης καταλήξει στη διαπίστωση ότι δεν είναι ανέφικτο, από νοµική ή άλλη άποψη, να συµπεριληφθεί στη σύµβαση ο όρος που απαιτείται σύµφωνα µε την
παρ. 1, λαµβανοµένης υπόψη της ανάγκης να διασφαλιστεί η δυνατότητα εξυγίανσης του ιδρύµατος ή της οντότητας, ζητά,
εντός εύλογου χρονικού διαστήµατος µετά την κοινοποίηση του
πρώτου εδαφίου, τη συµπερίληψη ενός τέτοιου συµβατικού
όρου. Η αρχή εξυγίανσης µπορεί, επιπροσθέτως, να απαιτήσει
από το ίδρυµα ή την οντότητα να τροποποιήσει τις πρακτικές
του/της όσον αφορά στην εφαρµογή της εξαίρεσης από τη συµβατική αναγνώριση της αναδιάρθρωσης παθητικού.
Οι υποχρεώσεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας δεν περιλαµβάνουν πρόσθετα µέσα της Κατηγορίας 1,
µέσα της Κατηγορίας 2 και χρεωστικά µέσα που αναφέρονται
στην υποπερ. β της περ. 110 της παρ. 1 του άρθρου 2, όπου τα
εν λόγω µέσα είναι µη εξασφαλισµένες υποχρεώσεις. Επιπλέον,
οι υποχρεώσεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παρού-
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σας είναι ανώτερης εξοφλητικής προτεραιότητας από τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στην περ. (ι) της παρ. 1 του άρθρου
145α του ν. 4261/2014. Σε περίπτωση που η αρχή εξυγίανσης,
στο πλαίσιο της αξιολόγησης της δυνατότητας εξυγίανσης ιδρύµατος ή οντότητας που αναφέρεται στις περ. β’, γ’ ή δ’ της παρ.
1 του άρθρου 1, σύµφωνα µε τα άρθρα 23 και 24, ή σε οποιαδήποτε άλλη χρονική στιγµή, διαπιστώσει ότι, εντός µιας κατηγορίας υποχρεώσεων η οποία περιλαµβάνει επιλέξιµες υποχρεώσεις, το ποσό των υποχρεώσεων που, σύµφωνα µε το
πρώτο εδάφιο της παρούσας, δεν περιλαµβάνουν τον συµβατικό
όρο που αναφέρεται στην παρ. 1, µαζί µε τις υποχρεώσεις που
εξαιρούνται από την εφαρµογή του εργαλείου της αναδιάρθρωσης παθητικού, σύµφωνα µε τις παρ. 2 έως 4 του άρθρου 44 ή
που είναι πιθανόν να εξαιρεθούν σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 44, υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) του ποσού της εν
λόγω κατηγορίας, αξιολογεί αµέσως τις επιπτώσεις αυτού του
δεδοµένου στη δυνατότητα εξυγίανσης του εν λόγω ιδρύµατος
ή οντότητας, συµπεριλαµβανοµένων των επιπτώσεων στη δυνατότητα εξυγίανσης που απορρέουν από τον κίνδυνο να πληγούν
οι διασφαλίσεις των πιστωτών, όπως προβλέπονται στο άρθρο
73 όταν εφαρµόζονται οι εξουσίες αποµείωσης ή µετατροπής σε
επιλέξιµες υποχρεώσεις.
Σε περίπτωση που, µε βάση την εκτίµηση που αναφέρεται στο
πέµπτο εδάφιο της παρούσας, η αρχή εξυγίανσης καταλήξει στο
συµπέρασµα ότι οι υποχρεώσεις οι οποίες, σύµφωνα µε το
πρώτο εδάφιο, δεν περιλαµβάνουν τον συµβατικό όρο που αναφέρεται στην παρ. 1, δηµιουργούν ουσιαστικό εµπόδιο στη δυνατότητα εξυγίανσης, εφαρµόζει τις εξουσίες που προβλέπονται
στο άρθρο 25, όπως αρµόζει, ώστε να αρθεί το εν λόγω εµπόδιο
στη δυνατότητα εξυγίανσης.
Υποχρεώσεις, στη σύµβαση των οποίων, το ίδρυµα ή η οντότητα που αναφέρεται στις περ. β’, γ’ ή δ’ της παρ. 1 του άρθρου
1 δεν έχει συµπεριλάβει τον όρο που απαιτείται σύµφωνα µε την
παρ. 1 του παρόντος ή για τις οποίες, σύµφωνα µε την παρούσα,
η εν λόγω απαίτηση δεν εφαρµόζεται, δεν υπολογίζονται για την
ελάχιστη απαίτηση ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιµων υποχρεώσεων.
3. Η αρχή εξυγίανσης µπορεί να απαιτεί από τα ιδρύµατα και
τις οντότητες που αναφέρονται στις περ. β’, γ’ ή δ’ της παρ. 1
του άρθρου 1 να παρέχουν στις αρχές νοµική γνωµοδότηση σχετικά µε την εκτελεστότητα και την αποτελεσµατικότητα του συµβατικού όρου που αναφέρεται στην παρ. 1.
4. Αν ένα ίδρυµα ή οντότητα που αναφέρεται στις περ. β’, γ’ ή
δ’ της παρ. 1 του άρθρου 1 δεν συµπεριλάβει στη σύµβαση που
διέπει µια σχετική υποχρέωση, όρο που απαιτείται σύµφωνα µε
την παρ. 1, αυτό δεν εµποδίζει την αρχή εξυγίανσης να ασκήσει
τις εξουσίες αποµείωσης και µετατροπής όσον αφορά στην εν
λόγω υποχρέωση.
5. Η αρχή εξυγίανσης καθορίζει, όπου κρίνει αναγκαίο, τις κατηγορίες υποχρεώσεων για τις οποίες ένα ίδρυµα ή οντότητα
που αναφέρεται στις περ. β’, γ’ ή δ’ της παρ. 1 του άρθρου 1,
µπορεί να καταλήξει στη διαπίστωση ότι είναι ανέφικτο, από νοµική ή άλλη άποψη, να συµπεριλάβει τον συµβατικό όρο που αναφέρεται στην παρ. 1, βάσει των προϋποθέσεων που περιλαµβάνονται στα ρυθµιστικά τεχνικά πρότυπα που εκδίδονται σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 55 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ (L
173).»
Άρθρο 87
Μέτρα δηµόσιας χρηµατοπιστωτικής σταθεροποίησης – Τροποποίηση του εσωτερικού άρθρου 56
του άρθρου 2 του v. 4335/2015
Στην περ. β’ της παρ. 2 του εσωτερικού άρθρου 56 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015 (Α’ 87), οι λέξεις «επιλέξιµων υποχρεώσεων» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «υποχρεώσεων υποκείµενων
σε αναδιάρθρωση παθητικού και η παρ. 2 διαµορφώνεται ως
εξής:
«2. Για την εφαρµογή της παρ. 1 πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) το ίδρυµα ή η οντότητα πληροί τις προϋποθέσεις εξυγίαν-
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σης της παρ. 1 του άρθρου 32,
β) οι µέτοχοι, οι κάτοχοι άλλων τίτλων ιδιοκτησίας, οι κάτοχοι
σχετικών κεφαλαιακών µέσων και οι κάτοχοι άλλων υποχρεώσεων υποκείµενων σε αναδιάρθρωση παθητικού 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 περί κρατικών ενισχύσεων για τη χρήση του επιλεγµένου µέτρου.»
Άρθρο 88
Αντικατάσταση του τίτλου
του Κεφαλαίου ΙΑ’ του v. 4335/2015
(παρ. 22 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
Ο τίτλος του Κεφαλαίου ΙΑ’ του άρθρου 2 του ν. 4335/2015
(Α’ 87) αντικαθίσταται και διαµορφώνεται εξής:
«ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ’
ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ Η ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ
ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ»
Άρθρο 89
Απαίτηση για την άσκηση των εξουσιών αποµείωσης
ή µετατροπής των σχετικών κεφαλαιακών µέσων και επιλέξιµων υποχρεώσεων – Τροποποίηση του
εσωτερικού άρθρου 59 του άρθρου 2 του v. 4335/2015
(παρ. 23 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
Στο εσωτερικό άρθρο 59 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015 (Α’
87) αντικαθίστανται ο τίτλος και η παρ. 1, προστίθενται παρ. 1α
και 1β, αντικαθίστανται το εισαγωγικό εδάφιο και οι περ. α’ και
β’ της παρ. 2, αντικαθίσταται περ. β στην παρ. 3, αντικαθίστανται
το πρώτο εδάφιο της παρ. 9 και οι περ. α’ και β’ της παρ. 10, και
το εσωτερικό άρθρο 59 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 59
Απαίτηση για την άσκηση των εξουσιών αποµείωσης ή µετατροπής των σχετικών κεφαλαιακών µέσων και επιλέξιµων υποχρεώσεων (άρθρο 59 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ)1. Η εξουσία
αποµείωσης ή µετατροπής των σχετικών κεφαλαιακών µέσων και
επιλέξιµων υποχρεώσεων µπορεί να ασκείται:
α) είτε ανεξάρτητα από τις ενέργειες εξυγίανσης,
β) είτε σε συνδυασµό µε ενέργεια εξυγίανσης, όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις εξυγίανσης που καθορίζονται στα άρθρα 32,
32α ή 33.
Όταν τα σχετικά κεφαλαιακά µέσα και οι επιλέξιµες υποχρεώσεις έχουν αγοραστεί από την οντότητα εξυγίανσης έµµεσα,
µέσω άλλων οντοτήτων του ίδιου οµίλου εξυγίανσης, η εξουσία
αποµείωσης ή µετατροπής των εν λόγω σχετικών κεφαλαιακών
µέσων και επιλέξιµων υποχρεώσεων ασκείται από κοινού µε την
άσκηση της ίδιας εξουσίας στο επίπεδο της µητρικής επιχείρησης της οικείας οντότητας ή στο επίπεδο άλλων µητρικών επιχειρήσεων οι οποίες δεν είναι οντότητες εξυγίανσης, ώστε οι
ζηµίες πράγµατι να µεταβιβάζονται και να επιτυγχάνεται η ανακεφαλαιοποίηση της οικείας οντότητας από την οντότητα εξυγίανσης.
Μετά την άσκηση της εξουσίας αποµείωσης ή µετατροπής των
σχετικών κεφαλαιακών µέσων και επιλέξιµων υποχρεώσεων ανεξάρτητα από ενέργεια εξυγίανσης, διενεργείται η αποτίµηση που
προβλέπεται στο άρθρο 74 και εφαρµόζεται το άρθρο 75.
1α. Η εξουσία αποµείωσης ή µετατροπής επιλέξιµων υποχρεώσεων, ανεξάρτητα από ενέργεια εξυγίανσης, µπορεί να ασκηθεί
µόνο σε σχέση µε επιλέξιµες υποχρεώσεις που πληρούν τους
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όρους που αναφέρονται στην περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου
45στ, εκτός από τον όρο που σχετίζεται µε την εναποµένουσα
ληκτότητα των υποχρεώσεων, όπως ορίζεται από την παρ. 1 του
άρθρου 72γ του Κανονισµού (ΕΕ) 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά µε
τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύµατα
και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 648/2012 (L 176).
Κατά την άσκηση αυτής της εξουσίας, η αποµείωση ή η µετατροπή πραγµατοποιείται σύµφωνα µε την αρχή που αναφέρεται
στην περ. ζ’ της παρ. 1 του άρθρου 34.
1β. Όταν αναλαµβάνεται ενέργεια εξυγίανσης έναντι οντότητας εξυγίανσης ή, σε εξαιρετικές περιστάσεις κατά παρέκκλιση
από το σχέδιο εξυγίανσης, έναντι οντότητας που δεν είναι οντότητα εξυγίανσης, το ποσό που µειώνεται, αποµειώνεται ή µετατρέπεται σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 60 στο επίπεδο της
εν λόγω οντότητας συνυπολογίζεται στα όρια που καθορίζονται
στην παρ. 2 του άρθρου 56 και στην περ. α’ της παρ. 9 του άρθρου 44 ή στην περ. α’ της παρ. 12 του άρθρου 44 που εφαρµόζονται στην οικεία οντότητα.
2. Η αρχή εξυγίανσης ασκεί την εξουσία αποµείωσης ή µετατροπής, σύµφωνα µε το άρθρο 60 και χωρίς καθυστέρηση, αναφορικά µε τα σχετικά κεφαλαιακά µέσα και τις αναφερόµενες
στην παρ. 1α επιλέξιµες υποχρεώσεις που έχουν εκδοθεί από
ίδρυµα ή οντότητα που αναφέρεται στις περ. β’, γ’ ή δ’ της παρ.
1 του άρθρου 1, όταν πληρούνται µία ή περισσότερες από τις
ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) έχει διαπιστωθεί, πριν από την ανάληψη οποιασδήποτε
ενέργειας εξυγίανσης, ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις εξυγίανσης του άρθρου 32, 32α ή 33, ή
β) η οικεία αρχή διαπιστώνει ότι εάν δεν ασκηθεί η εν λόγω
εξουσία αναφορικά µε τα σχετικά κεφαλαιακά µέσα και τις αναφερόµενες στην παρ. 1α επιλέξιµες υποχρεώσεις, το ίδρυµα ή η
οντότητα που αναφέρεται στις περ. β’, γ’ ή δ’ της παρ. 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 παρ. 3 και 4 του
άρθρου 89 ότι, εάν δεν ασκηθεί η εξουσία αποµείωσης ή µετατροπής στα εν λόγω µέσα, ο όµιλος θα παύσει να είναι βιώσιµος,
δ) στην περίπτωση κεφαλαιακών µέσων που έχουν εκδοθεί
από τη µητρική επιχείρηση και τα οποία αναγνωρίζονται στον
υπολογισµό των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων σε ατοµική βάση
στο επίπεδο της µητρικής επιχείρησης ή σε ενοποιηµένη βάση,
και η ενδεδειγµένη αρχή του κράτους µέλους της αρχής ενοποιηµένης εποπτείας διαπιστώνει ότι, εάν δεν ασκηθούν οι εξουσίες
αποµείωσης ή µετατροπής στα εν λόγω µέσα, ο όµιλος θα παύσει να είναι βιώσιµος,
ε) απαιτείται έκτακτη δηµόσια χρηµατοοικονοµική στήριξη για
το ίδρυµα ή την οντότητα των περ. β’ γ’ ή δ’ της παρ. 1 του άρθρου 1, εξαιρουµένων των περιπτώσεων που προβλέπονται στην
υποπερ. γγ’ της περ. δ’ της παρ. 3 του άρθρου 32.
3. Για τους σκοπούς της παρ. 2, ένα ίδρυµα ή µια οντότητα
που αναφέρεται στις περ.β’, γ’ ή δ ‘ της παρ. 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 περ. β’, γ’ ή δ’
της παρ. 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 ενέργειες της αρµόδιας αρχής ή της
αρχής εξυγίανσης, συµπεριλαµβανοµένων των µέτρων έγκαιρης
παρέµβασης ή της αποµείωσης ή της µετατροπής των σχετικών
κεφαλαιακών µέσων, σύµφωνα µε την παρ. 2 ή των αναφερόµενων στην παρ. 1α επιλέξιµων υποχρεώσεων, σύµφωνα µε την
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παρ. 2, θα αποτρέψουν την αφερεγγυότητα του ιδρύµατος ή του
οµίλου εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος.
4. Για τους σκοπούς της περ. α’ της παρ. 3, ένα ίδρυµα ή µια
οντότητα που αναφέρεται στις περ. β’, γ’ ή δ’ της παρ. 1 του άρθρου 1 θεωρείται ότι τελεί σε κατάσταση αφερεγγυότητας ή επαπειλούµενης αφερεγγυότητας όταν ισχύουν µία ή περισσότερες
από τις περιστάσεις που προσδιορίζονται στην παρ.3 του άρθρου 32.
5. Για τους σκοπούς της περ. α’ της παρ.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 τρόπον 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 περ. γ’της παρ. 2, σε
σχέση µε τα ίδιας κατηγορίας κεφαλαιακά µέσα στο επίπεδο της
µητρικής επιχείρησης.
7. Πριν καταλήξει στη διαπίστωση της περ. γ’ της παρ. 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
παρ. 2 ενηµερώνει αµελλητί την αρχή εξυγίανσης.
9. Η αρχή εξυγίανσης έχει την εξουσία να αποµειώνει ή να µετατρέπει τα σχετικά κεφαλαιακά µέσα και τις επιλέξιµες υποχρεώσεις που αναφέρονται στην παρ. 1α σε µετοχές ή άλλους
τίτλους ιδιοκτησίας των ιδρυµάτων και των οντοτήτων που ορίζονται στις περ. β’, γ’, και δ’ της παρ. 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
παρ. 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 περ.
β’, γ’ ή δ’ της παρ. 1 του άρθρου 1. Η αποτίµηση αυτή αποτελεί
τη βάση υπολογισµού:
α) της αποµείωσης που πρόκειται να εφαρµοστεί στα σχετικά
κεφαλαιακά µέτρα ή τις επιλέξιµες υποχρεώσεις που αναφέρονται στην παρ. 1α, προκειµένου να απορροφηθούν ζηµίες, καθώς
και,
β) του βαθµού µετατροπής των σχετικών κεφαλαιακών µέσων
ή υποχρεώσεων που αναφέρονται στην παρ. 1α µε σκοπό την
ανακεφαλαιοποίηση του ιδρύµατος ή της οντότητας των περ. β’,
γ’ ή δ’ της παρ. 1 του άρθρου 1.»
Άρθρο 90
Διατάξεις που αφορούν την αποµείωση ή µετατροπή των
σχετικών κεφαλαιακών µέσων και επιλέξιµων
υποχρεώσεων – Τροποποίηση του εσωτερικού άρθρου 60
του άρθρου 2 του v. 4335/2015
(παρ. 24 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
Στο εσωτερικό άρθρο 60 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015 (Α’
87), αντικαθίσταται ο τίτλος του άρθρου, προστίθεται περ. δ’
στην παρ. 1, αντικαθίστανται η παρ. 2, το εισαγωγικό µέρος και
η περ. δ’ της παρ. 3, και το εσωτερικό άρθρο 60 διαµορφώνεται
ως εξής:
«Άρθρο 60
Διατάξεις που αφορούν την αποµείωση ή µετατροπή των
σχετικών κεφαλαιακών µέσων και επιλέξιµων
υποχρεώσεων (άρθρο 60 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

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 τέτοιον 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 παρ. 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, στον 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 στον βαθµό που απαιτείται για την επίτευξη των στόχων εξυγίανσης του άρθρου 31 ή στα όρια των δυνατοτήτων των σχετικών κεφαλαιακών µέσων, όποιο είναι χαµηλότερο.
δ) το ποσό κεφαλαίου των επιλέξιµων υποχρεώσεων που αναφέρονται στην παρ. 1α του άρθρου 59 αποµειώνεται ή µετατρέπεται σε µέσα κοινών µετοχών της Κατηγορίας 1 ή και αµφότερα,
στο κατά περίπτωση χαµηλότερο από τα ακόλουθα: είτε όσο
απαιτείται για την επίτευξη των στόχων εξυγίανσης, όπως ορίζονται στο άρθρο 31, είτε µέχρι εξαντλήσεως των σχετικών επιλέξιµων υποχρεώσεων.
2. Σε περίπτωση που αποµειώνεται η αξία ενός σχετικού κεφαλαιακού µέσου ή µιας επιλέξιµης υποχρέωσης που αναφέρεται στην παρ. 1α του άρθρου 59:
α) η µείωση της εν λόγω αξίας είναι µόνιµη, µε την επιφύλαξη
τυχόν ανατίµησης βάσει της παρ. 3 του άρθρου 46,
β) δεν υφίσταται πλέον καµία υποχρέωση έναντι του κατόχου
του σχετικού κεφαλαιακού µέσου ή της επιλέξιµης υποχρέωσης
που αναφέρεται στην παρ. 1α του άρθρου 59 δυνάµει της αξίας
ή σε σχέση µε την αξία του µέσου που αποµειώθηκε, εκτός των
ήδη δεδουλευµένων υποχρεώσεων και τυχόν υποχρέωσης αποζηµίωσής του λόγω παράνοµης άσκησης της εξουσίας αποµείωσης,
γ) καµία αποζηµίωση δεν καταβάλλεται στους κατόχους των
σχετικών κεφαλαιακών µέσων ή των επιλέξιµων υποχρεώσεων
που αναφέρονται στην παρ. 1α του άρθρου 59, πλην των περιπτώσεων της παρ. 3.
3. Προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η µετατροπή των σχετικών κεφαλαιακών µέσων και των επιλέξιµων υποχρεώσεων που
αναφέρονται στην παρ. 1α του άρθρου 59 σύµφωνα µε τις περ.
β’, γ’ και δ’ της παρ. 1, η αρχή εξυγίανσης µπορεί να απαιτεί από
τα ιδρύµατα και τις οντότητες που αναφέρονται στις περ. β’, γ’
και δ’ της παρ. 1 του άρθρου 1 την έκδοση µέσων κεφαλαίου κοινών µετοχών της Κατηγορίας 1 προς τους κατόχους των σχετικών κεφαλαιακών µέσων και των εν λόγω επιλέξιµων υποχρεώσεων. Η µετατροπή των σχετικών κεφαλαιακών µέσων και των εν
λόγω υποχρεώσεων 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 περ. β’, γ’
ή δ’ της παρ. 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
περ. β’, γ’ ή δ’ της παρ. 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
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των µέσων κεφαλαίου κοινών µετοχών της Κατηγορίας 1 που διατίθενται για κάθε σχετικό κεφαλαιακό µέσο ή κάθε επιλέξιµη υποχρέωση που αναφέρεται στην παρ. 1α του άρθρου 59 είναι
σύµφωνος µε το άρθρο 50 και τις σχετικές κατευθυντήριες γραµµές που καταρτίζει η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (Ε.Α.Τ.) σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 50 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ (L
173).
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 παρ. 2
του άρθρου 59.»
Άρθρο 91
Αρχές αρµόδιες για την εφαρµογή περιπτώσεων του άρθρου
59 – Τροποποίηση του εσωτερικού
άρθρου 61 του άρθρου 2 του v. 4335/2015
(παρ. 25 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
Στο εσωτερικό άρθρο 61 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015 (Α’
87) προστίθεται παρ. 3 και το εσωτερικό άρθρο 61 διαµορφώνεται ως εξής:
«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
περ. β’, γ’, δ’ και ε’ της παρ. 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 παρ.2 της Οδηγίας
2014/59/ΕΕ.
2. Στην περίπτωση που τα σχετικά κεφαλαιακά µέσα εκδίδονται από ίδρυµα ή οντότητα, όπως ορίζονται στις περ. β’, γ’ ή δ’
της παρ. 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 παρ.2 του
άρθρου 59 είναι η ακόλουθη:
α) η ενδεδειγµένη αρχή του κράτους µέλους όπου είναι εγκατεστηµένο το ίδρυµα ή η οντότητα των περ. β’, γ’ ή δ’ της παρ. 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 περ. β) της παρ.
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 περ.β’, γ’ ή δ’
της παρ. 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
περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 59.
3. Ενδεδειγµένη αρχή για την Ελλάδα για την εφαρµογή των
περ. β’, γ’, δ’ και ε’ της παρ. 2 του άρθρου 59, σε περίπτωση που
τα σχετικά κεφαλαιακά µέσα ή επιλέξιµες υποχρεώσεις που αναφέρονται στην παρ. 1α του άρθρου 59, αναγνωρίζονται για τους
σκοπούς της εκπλήρωσης της απαίτησης που αναφέρεται στην
παρ. 1 του άρθρου 45στ, είναι η αρµόδια αρχή, αν το ίδρυµα ή η
οντότητα που αναφέρεται στην περ. β’, γ’ ή δ’ της παρ. 1 του άρθρου 1 έχει λάβει άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα, σύµφωνα µε
τα άρθρα 8 έως και 28 του ν. 4261/2014 ή άλλως η ενδεδειγµένη
αρχή του κράτους µέλους όπου το ίδρυµα ή η οντότητα έχει
λάβει άδεια λειτουργίας.»
Άρθρο 92
Ενοποιηµένη εφαρµογή: διαδικασία διαπίστωσης – Τροποποίηση του εσωτερικού άρθρου 62
του άρθρου 2 του v. 4335/2015
(παρ. 26 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
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Στο εσωτερικό άρθρο 62 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015 (Α’
87), αντικαθίστανται η παρ. 1 και το εισαγωγικό µέρος της παρ.
4 και το εσωτερικό άρθρο 62 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 62
Ενοποιηµένη εφαρµογή: διαδικασία διαπίστωσης (άρθρο 62
της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ)
1. Η ενδεδειγµένη αρχή, προτού προβεί στη διαπίστωση που
αναφέρεται στις περ. β’, γ’, δ’ ή ε’ της παρ. 2 του άρθρου 59 όσον
αφορά θυγατρική που εκδίδει σχετικά κεφαλαιακά µέσα ή επιλέξιµες υποχρεώσεις που αναφέρονται στην παρ. 1α του άρθρου
59 για τους σκοπούς της εκπλήρωσης της απαίτησης που αναφέρεται στο άρθρο 45στ σε ατοµική βάση ή σχετικά κεφαλαιακά
µέσα, τα οποία αναγνωρίζονται για τους σκοπούς της εκπλήρωσης των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων σε ατοµική ή ενοποιηµένη
βάση, συµµορφώνεται µε τις ακόλουθες απαιτήσεις:
α) όταν εξετάζει, εάν θα προβεί σε διαπίστωση που αναφέρεται στις περ. β’, γ’, δ’ ή ε’ της παρ. 2 του άρθρου 59, κατόπιν διαβούλευσης µε την αρχή εξυγίανσης της σχετικής οντότητας
εξυγίανσης, η ενδεδειγµένη αρχή αποστέλλει κοινοποίηση εντός
είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από τη διαβούλευση µε την εν λόγω
αρχή εξυγίανσης:
i) στην αρχή ενοποιηµένης εποπτείας και, εάν πρόκειται για
διαφορετική αρχή, στην ενδεδειγµένη αρχή του κράτους µέλους,
στο οποίο βρίσκεται η αρχή ενοποιηµένης εποπτείας,
ii) στις αρχές εξυγίανσης άλλων οντοτήτων εντός του ίδιου
οµίλου εξυγίανσης που αγόρασαν άµεσα ή έµµεσα υποχρεώσεις
που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 45στ από την οντότητα που υπόκειται στην παρ. 1 του άρθρου 45στ,
β) όταν εξετάζει, αν θα προβεί στη διαπίστωση που αναφέρεται στην περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 59, η ενδεδειγµένη αρχή
αποστέλλει, αµελλητί, κοινοποίηση στην αρµόδια αρχή που είναι
υπεύθυνη για κάθε ίδρυµα ή οντότητα των περ. β’, γ’ ή δ’ της
παρ. 1 του άρθρου 1 που έχει εκδώσει τα σχετικά κεφαλαιακά
µέσα, ως προς τα οποία πρόκειται να ασκηθούν οι εξουσίες αποµείωσης ή µετατροπής, αν γίνει αυτή η διαπίστωση και, εάν πρόκειται για διαφορετικές αρχές, στις ενδεδειγµένες αρχές των
κρατών µελών, στα οποία βρίσκονται οι εν λόγω αρµόδιες αρχές
και η αρχή ενοποιηµένης εποπτείας.
2. Η ενδεδειγµένη αρχή, όταν προβαίνει σε µια διαπίστωση
που αναφέρεται στις περ. γ’ δ’ ή ε’ της παρ. 2 του άρθρου 59
στην περίπτωση ιδρύµατος ή οµίλου µε διασυνοριακή δραστηριότητα, λαµβάνει υπόψη την πιθανή επίπτωση της εξυγίανσης
σε όλα τα κράτη µέλη στα οποία το ίδρυµα ή ο όµιλος δραστηριοποιείται.
3. Η ενδεδειγµένη αρχή στην κοινοποίηση της παρ. 1 επεξηγεί
τους λόγους για τους οποίους σκέπτεται να προβεί στην εν λόγω
διαπίστωση.
4. Όταν έχει πραγµατοποιηθεί κοινοποίηση σύµφωνα µε την
παρ. 1, η ενδεδειγµένη αρχή, κατόπιν διαβούλευσης µε τις
αρχές, στις οποίες απεστάλη η κοινοποίηση σύµφωνα µε την
υποπερ. i’ της περ. α’ ή την περ. β’ της παρ. 1, εξετάζει τα ακόλουθα ζητήµατα:
α) εάν υπάρχει διαθέσιµο εναλλακτικό µέτρο αντί της άσκησης
της εξουσίας αποµείωσης ή µετατροπής σύµφωνα µε την παρ. 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 παρ. 2 του άρθρου 59.
5. Για τους σκοπούς της παρ. 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 παρ. 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 παρ. 1 και κατ’ εφαρµογή
της παρ. 4, η ενδεδειγµένη αρχή, µετά από διαβούλευση µε τις
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αρχές στις οποίες απεστάλη η κοινοποίηση, κρίνει ότι δεν υπάρχουν διαθέσιµα εναλλακτικά µέτρα που θα µπορούσαν να επιφέρουν το αποτέλεσµα που αναφέρεται στην περ. γ’ της παρ. 4,
αποφασίζει εάν είναι σκόπιµο να προβεί στη διαπίστωση που αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου 59.
8. Σε περίπτωση που η ενδεδειγµένη αρχή αποφασίσει να προβεί στη διαπίστωση της περ. γ’ της παρ. 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 παρ. 3 και 4 του άρθρου 92. Ελλείψει κοινής απόφασης δεν
εφαρµόζεται η περ. γ’ της παρ. 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.»
Άρθρο 93
Γενικές εξουσίες – Τροποποίηση του εσωτερικού
άρθρου 63 του άρθρου 2 του v. 4335/2015
(παρ. 27 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
Στην περ. ε’ και στην περ. ι’ της παρ. 1 του εσωτερικού άρθρου
63 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015 (Α’ 87), οι λέξεις «επιλέξιµων
υποχρεώσεων» αντικαθίστανται από τις λέξεις «υποκείµενων σε
αναδιάρθρωση παθητικού υποχρεώσεων», στην περ. στ’ της
ιδίας παραγράφου οι λέξεις «επιλέξιµες υποχρεώσεις» αντικαθίστανται από τις λέξεις «υποχρεώσεις υποκείµενες σε αναδιάρθρωση παθητικού» και η παρ. 1 του εσωτερικού άρθρου 63
διαµορφώνεται ως εξής:
«1. Η αρχή εξυγίανσης για την εφαρµογή των µέτρων εξυγίανσης σε ιδρύµατα και οντότητες των περ. β’, γ’ ή δ’ της παρ. 1 του
άρθρου 1 που πληρούν τις προβλεπόµενες προϋποθέσεις για
εξυγίανση, διαθέτει τις αναγκαίες εξουσίες, τις οποίες ασκεί µεµονωµένα ή συνδυαστικά, και ειδικότερα, δύναται να:
α) απαιτεί από κάθε πρόσωπο να παρέχει όλες τις αναγκαίες
πληροφορίες προκειµένου αυτή να αποφασίζει και να προετοιµάζει µια ενέργεια εξυγίανσης, συµπεριλαµβανοµένης της επικαιροποίησης και της συµπλήρωσης των πληροφοριών που
περιλαµβάνονται στα σχέδια εξυγίανσης, και της απαίτησης παροχής πληροφοριών µέσω επιτόπιων ελέγχων,
β) αναλαµβάνει τον έλεγχο ενός ιδρύµατος υπό εξυγίανση και
ασκεί όλα τα δικαιώµατα και τις εξουσίες που παρέχονται στους
µετόχους, στους λοιπούς ιδιοκτήτες και στο διοικητικό συµβούλιο του υπό εξυγίανση ιδρύµατος,
γ) µεταβιβάζει µετοχές ή άλλους τίτλους ιδιοκτησίας που
έχουν εκδοθεί από ένα υπό εξυγίανση ίδρυµα,
δ) µεταβιβάζει σε άλλο πρόσωπο, µε τη συναίνεσή του, δικαιώµατα, περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις ενός υπό εξυγίανση
ιδρύµατος,
ε) αποµειώνει, µέχρι και µηδενισµού, αρχικό ποσό ή το οφειλόµενο ανεξόφλητο υπόλοιπο των υποκείµενων σε αναδιάρθρωση παθητικού υποχρεώσεων ενός υπό εξυγίανση ιδρύµατος,
στ) µετατρέπει υποχρεώσεις υποκείµενες σε αναδιάρθρωση
παθητικού ενός υπό εξυγίανση ιδρύµατος σε κοινές µετοχές ή
άλλους τίτλους ιδιοκτησίας του εν λόγω ιδρύµατος ή της οντότητας που αναφέρεται στις περ. β’, γ’ ή δ’ της παρ. 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 περ.
β’, γ’ ή δ’ της παρ. 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 παρ. 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, συµπεριλαµβανο-
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µένων των προνοµιούχων µετοχών και των υπό αίρεση µετατρέψιµων χρηµατοπιστωτικών µέσων,
ι) τροποποιεί τη ληκτότητα των χρεωστικών µέσων και άλλων
υποκείµενων σε αναδιάρθρωση παθητικού 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
παρ. 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.»
Άρθρο 94
Εξουσία επιβολής µέτρων διαχείρισης κρίσης ή µέτρων πρόληψης κρίσης που λαµβάνονται από άλλα
κράτη µέλη – Τροποποίηση του εσωτερικού άρθρου 66 του
άρθρου 2 του v. 4335/2015
(παρ. 28 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
Στην παρ. 4 του εσωτερικού άρθρου 66 του άρθρου 2 του ν.
4335/2015 (Α’ 87) οι λέξεις «επιλέξιµες υποχρεώσεις» αντικαθίστανται από τις λέξεις «υποχρεώσεις που υπόκεινται σε αναδιάρθρωση παθητικού» και η παρ. 4 διαµορφώνεται ως εξής:
«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 υποχρεώσεις
που υπόκεινται σε αναδιάρθρωση παθητικού 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.»
Άρθρο 95
Αποκλεισµός ορισµένων συµβατικών ρητρών σε
περίπτωση έγκαιρης παρέµβασης και εξυγίανσης – Τροποποίηση του εσωτερικού άρθρου 68
του άρθρου 2 του v. 4335/2015
(παρ. 29 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
Στο εσωτερικό άρθρο 68 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015 (Α’
87) αντικαθίστανται το εισαγωγικό µέρος της παρ. 3 και η παρ. 5
και το εσωτερικό άρθρο 68 διαµορφώνεται ως εξής:
«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,
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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 (crossdefault provisions).
Η αφερεγγυότητα ή αδυναµία εκπλήρωσης υποχρεώσεων
έναντι τρίτων ενός µέλους του οµίλου, όταν προκαλείται από την
εφαρµογή µέτρου πρόληψης ή διαχείρισης κρίσεων κατά τον παρόντα νόµο σε απαιτήσεις κατά άλλου µέλους του ίδιου οµίλου,
θεωρείται γεγονός άµεσο συνδεόµενο µε την εφαρµογή αυτού
του µέτρου, µε την έννοια της παρούσας διάταξης.
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 οι υποχρεώσεις πληρωµής και παράδοσης, καθώς και η παροχή εξασφάλισης, τα µέτρα πρόληψης κρίσεων, η αναστολή της
υποχρέωσης δυνάµει του άρθρου 33α ή τα µέτρα διαχείρισης
κρίσεων, συµπεριλαµβανοµένης της επέλευσης οποιουδήποτε
γεγονότος άµεσα συνδεόµενου µε την εφαρµογή τέτοιων µέτρων, δεν παρέχουν από µόνα τους σε κανέναν τη δυνατότητα:
α) να ασκεί οποιοδήποτε δικαίωµα καταγγελίας, αναστολής,
τροποποίησης, εκκαθαριστικού συµψηφισµού ή συµψηφισµού,
µεταξύ άλλων και σχετικά µε σύµβαση η οποία έχει συναφθεί
από:
αα) θυγατρική, και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τη
σύµβαση τελούν υπό την εγγύηση ή στηρίζονται µε άλλο τρόπο
από οποιοδήποτε µέλος του οµίλου,
ββ) οποιοδήποτε µέλος του οµίλου και η σύµβαση περιλαµβάνει ρήτρες αλυσιδωτής καταγγελίας,
β) να αποκτά κατοχή, να ασκεί έλεγχο ή να επιβάλλει την παροχή εξασφάλισης επί περιουσιακού στοιχείου του ιδρύµατος ή
της οντότητας που αναφέρεται στις περ. β’, γ’ ή δ’ της παρ. 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 περ. β’, γ’ ή δ’ της παρ. 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 παρ. 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 33α, 69
ή 70 δεν συνιστά αθέτηση συµβατικής υποχρέωσης για τους
σκοπούς των παρ. 1 και 2 και της παρ. 1 του άρθρου 71.
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) ( L 177).»
Άρθρο 96
Εξουσία αναστολής ορισµένων υποχρεώσεων –
Τροποποίηση του εσωτερικού άρθρου 69
του άρθρου 2 του v. 4335/2015
(παρ. 30 του άρθρου 1 της Oδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
Στο εσωτερικό άρθρο 69 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015 (Α’
87), η παρ. 4 αντικαθίσταται, η παρ. 5 συµπληρώνεται µε την προσθήκη εδαφίων και το εσωτερικό άρθρο 69 διαµορφώνεται ως
εξής:
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«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 παρ. 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 παρ. 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 παρ. 1 δεν εφαρµόζεται σε υποχρεώσεις πληρωµής και παράδοσης έναντι των ακόλουθων:
α) συστηµάτων και διαχειριστών συστηµάτων κατά την έννοια
του ν. 2789/2000 (Α’ 21),
β) κεντρικών αντισυµβαλλοµένων που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) σύµφωνα µε το άρθρο 14
του Κανονισµού (ΕΕ) 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 για τα εξωχρηµατιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυµβαλλόµενους και τα
αρχεία καταγραφής συναλλαγών (L 201) και των κεντρικών αντισυµβαλλόµενων τρίτης χώρας αναγνωρισµένων από την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) σύµφωνα µε το
άρθρο 25 του ιδίου Κανονισµού,
γ) κεντρικών τραπεζών.
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.
Η αρχή εξυγίανσης καθορίζει το πεδίο εφαρµογής αυτής της
εξουσίας, λαµβάνοντας υπόψη τις περιστάσεις κάθε περίπτωσης. Συγκεκριµένα, η αρχή εξυγίανσης
αξιολογεί προσεκτικά
εάν είναι κατάλληλη η επέκταση της αναστολής σε επιλέξιµες
καταθέσεις όπως ορίζονται στην περ. 13 της παρ. 1 του άρθρου
3 του
ν. 4370/2016 (Α’ 37), ιδίως αν πρόκειται για καλυπτόµενες καταθέσεις, δικαιούχοι των οποίων είναι φυσικά πρόσωπα και πολύ µικρές, µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις.
Όταν ασκείται εξουσία αναστολής των υποχρεώσεων πληρωµής ή παράδοσης σε σχέση µε επιλέξιµες καταθέσεις, η αρχή
εξυγίανσης διασφαλίζει ότι οι καταθέτες έχουν πρόσβαση σε κατάλληλο ηµερήσιο ποσό από τις καταθέσεις αυτές, εξειδικεύοντας παράλληλα µε ποιον τρόπο παρέχεται αυτή η πρόσβαση.»
Άρθρο 97
Εξουσία περιορισµού της αναγκαστικής εκτέλεσης συµφωνιών παροχής εξασφάλισης – Τροποποίηση
του εσωτερικού άρθρου 70
του άρθρου 2 του v. 4335/2015
(παρ. 31 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
Στο εσωτερικό άρθρο 70 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015 (Α’
87) η παρ. 2 αντικαθίσταται και το εσωτερικό άρθρο 70 διαµορφώνεται ως εξής:
«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

12386

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

στοιχεία του υπό εξυγίανση ιδρύµατος από τη δηµοσίευση της
απόφασης του περιορισµού, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου
82, έως τα µεσάνυχτα της εργάσιµης ηµέρας που έπεται της δηµοσίευσης.
2. Η αρχή εξυγίανσης δεν ασκεί την εξουσία που αναφέρεται
στην παρ. 1 όσον αφορά οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:
α) παροχή ασφάλειας έναντι συστηµάτων ή διαχειριστών συστηµάτων κατά την έννοια του ν. 2789/2000 (Α’ 21),
β) κεντρικούς αντισυµβαλλόµενους που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) σύµφωνα µε το άρθρο
14 του Κανονισµού (ΕΕ) 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 για τα εξωχρηµατιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυµβαλλόµενους και τα
αρχεία καταγραφής συναλλαγών (L 201) και κεντρικούς αντισυµβαλλόµενους τρίτης χώρας αναγνωρισµένους από την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) σύµφωνα µε το
άρθρο 25 του ιδίου Κανονισµού, και
γ) κεντρικές τράπεζες, όσον αφορά περιουσιακά στοιχεία που
έχουν ενεχυριαστεί ή παρασχεθεί ως περιθώριο ή εξασφάλιση
από το ίδρυµα υπό εξυγίανση.
3. Στις περ. που εφαρµόζεται το άρθρο 80, η αρχή εξυγίανσης
διασφαλίζει ότι οι τυχόν περιορισµοί που επιβάλλονται δυνάµει
της εξουσίας που προβλέπεται στην παρ. 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 98
Εξουσία προσωρινής αναστολής δικαιωµάτων
καταγγελίας – Τροποποίηση του εσωτερικού άρθρου 71 του
άρθρου 2 του v. 4335/2015
(παρ. 32 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
Στο εσωτερικό άρθρο 71 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015 (Α’
87), η παρ. 3 αντικαθίσταται και το εσωτερικό άρθρο 71 διαµορφώνεται ως εξής:
«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 παρ. 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 παρ. 3 του άρθρου 82, έως τα µεσάνυχτα της ερ-

γάσιµης ηµέρας που έπεται της δηµοσίευσης στο κράτος µέλος
όπου έχει την έδρα της η θυγατρική του ιδρύµατος υπό εξυγίανση.
3. Καµία αναστολή βάσει των παρ. 1 ή 2 δεν εφαρµόζεται
έναντι:
α) συστηµάτων ή διαχειριστών συστηµάτων κατά την έννοια
του ν. 2789/2000 (Α’ 21),
β) κεντρικών αντισυµβαλλοµένων που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) σύµφωνα µε το άρθρο
14 του Κανονισµού (ΕΕ) 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 για τα εξωχρηµατιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυµβαλλόµενους και τα
αρχεία καταγραφής συναλλαγών (L 201) και κεντρικών αντισυµβαλλοµένων τρίτης χώρας αναγνωρισµένων από την Ευρωπαϊκή
Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) σύµφωνα µε το άρθρο
25 του ιδίου Κανονισµού, ή
γ) κεντρικών τραπεζών.
4. Ένας αντισυµβαλλόµενος µπορεί να ασκήσει δικαίωµα καταγγελίας δυνάµει σύµβασης πριν από το τέλος της περιόδου
που αναφέρεται στις παρ. 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 περ.
α’ της παρ. 2 του άρθρου 43.
5. Εφόσον η αρχή εξυγίανσης ασκήσει την εξουσία που προβλέπεται στις παρ. 1 ή 2 για την αναστολή δικαιωµάτων καταγγελίας, και αυτή δεν έχει κοινοποιηθεί σύµφωνα µε την παρ. 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 περ. α’ της παρ. 2 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 παρ. 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 περ. β’, γ’ ή δ’
της παρ. 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 καθήκοντα τους σύµφωνα µε το άρθρο
81 του Κανονισµού ( ) αριθµ. 648/2012.»
Άρθρο 99
Συµβατική αναγνώριση εξουσιών αναστολής της
εξυγίανσης – Προσθήκη άρθρου µετά το εσωτερικό
άρθρο 71 του άρθρου 2 του v. 4335/2015
(παρ. 33 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
Μετά το εσωτερικό άρθρο 71 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015
(Α’ 87), προστίθεται εσωτερικό άρθρο 71α ως εξής:
«Άρθρο 71α
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Συµβατική αναγνώριση εξουσιών
αναστολής της εξυγίανσης
(παρ. 33 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
1. Τα ιδρύµατα και οι οντότητες που αναφέρονται στις περ. β’,
γ’ ή δ’ της παρ. 1 του άρθρου 1 συµπεριλαµβάνουν σε κάθε χρηµατοπιστωτική σύµβαση που συνάπτουν, η οποία διέπεται από
το δίκαιο τρίτης χώρας, όρους µε τους οποίους τα µέρη αναγνωρίζουν ότι η χρηµατοπιστωτική σύµβαση µπορεί να υπόκειται
στην άσκηση εξουσιών από την αρχή εξυγίανσης για την αναστολή ή τον περιορισµό των δικαιωµάτων και υποχρεώσεων δυνάµει των άρθρων 33α, 69, 70 και 71 και επίσης αναγνωρίζουν
ότι δεσµεύονται από τις απαιτήσεις του άρθρου 68.
2. Οι ενωσιακές µητρικές επιχειρήσεις διασφαλίζουν ότι οι οικείες θυγατρικές τρίτης χώρας περιλαµβάνουν, στις χρηµατοπιστωτικές συµβάσεις που αναφέρονται στην παρ. 1, όρους, ώστε
να αποκλειστεί το ενδεχόµενο η άσκηση της εξουσίας από την
αρχή εξυγίανσης να αναστέλλει ή να περιορίζει τα δικαιώµατα
και τις υποχρεώσεις της µητρικής επιχείρησης της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (ΕΕ), σύµφωνα µε την παρ. 1, να αποτελεί έγκυρο λόγο
για την άσκηση δικαιώµατος πρόωρης καταγγελίας, αναστολής,
τροποποίησης, εκκαθαριστικού συµψηφισµού ή συµψηφισµού,
ή για την εκτέλεση συµφωνιών παροχής ασφάλειας για τις εν
λόγω συµβάσεις.
Η απαίτηση του πρώτου εδαφίου µπορεί να εφαρµόζεται όσον
αφορά τις θυγατρικές τρίτης χώρας οι οποίες είναι:
α) πιστωτικά ιδρύµατα,
β) επιχειρήσεις επενδύσεων (ή επιχειρήσεις που θα ήταν επιχειρήσεις επενδύσεων αν είχαν έδρα στην Ελλάδα), ή
γ) χρηµατοδοτικά ιδρύµατα.
3. Η παρ. 1 εφαρµόζεται σε κάθε χρηµατοπιστωτική σύµβαση,
η οποία:
α) δηµιουργεί νέα υποχρέωση, ή τροποποιεί ουσιωδώς υπάρχουσα υποχρέωση, µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης, και
β) προβλέπει την άσκηση ενός ή περισσοτέρων δικαιωµάτων
καταγγελίας ή δικαιωµάτων εκτέλεσης συµφωνιών παροχής
ασφάλειας, στα οποία θα εφαρµόζονταν τα άρθρα 68, 33α, 69,
70 ή 71, εάν η χρηµατοπιστωτική σύµβαση διεπόταν από το δίκαιο κράτους µέλους.
4. Όταν ένα ίδρυµα ή µια οντότητα δεν συµπεριλάβει τον συµβατικό όρο που απαιτείται σύµφωνα µε την παρ. 1, αυτό δεν εµποδίζει την αρχή εξυγίανσης να ασκήσει τις εξουσίες που
αναφέρονται στα άρθρα 68, 33α, 69, 70 ή 71 σε σχέση µε αυτή
τη χρηµατοπιστωτική σύµβαση.»
Άρθρο 100
Υπηρεσιακό επαγγελµατικό απόρρητο – Τροποποίηση του
εσωτερικού άρθρου 83 του άρθρου 2 του
ν. 4335/2015 (άρθρο 84 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ)
Στο εσωτερικό άρθρο 83 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015 (Α’
87), το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 αντικαθίσταται και η παρ. 3 διαµορφώνεται ως εξής:
«3. Τηρουµένης της παρ. 1, τα αναφερόµενα σε αυτήν πρόσωπα απαγορεύεται να αποκαλύπτουν εµπιστευτικές πληροφορίες, οι οποίες περιέρχονται σε γνώση τους κατά την άσκηση των
καθηκόντων τους ή από την αρµόδια αρχή ή την αρχή εξυγίανσης σε σχέση µε τις λειτουργίες της στο πλαίσιο του παρόντος
νόµου, σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή δηµόσια αρχή, παρά µόνο
στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων τους βάσει του παρόντος νόµου σε συνοπτική ή συγκεντρωτική µορφή, ούτως
ώστε να µην προκύπτει η ταυτότητα µεµονωµένων ιδρυµάτων ή
οντοτήτων που αναφέρονται στις περ. β’ , γ’ ή δ’ της παρ. 1 του
άρθρου 1, ή µε τη ρητή και προηγούµενη συγκατάθεση της
αρχής ή του ιδρύµατος ή της αναφερόµενης στην περ. β’, γ’ ή δ’
της παρ. 1 του άρθρου 1 οντότητας που παρέσχε τις πληροφορίες.
Πριν από την αποκάλυψη κάθε εµπιστευτικής πληροφορίας
από πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 1 σταθµίζονται οι πιθανές συνέπειες από την αποκάλυψη πληροφοριών στο δηµόσιο
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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.»
Άρθρο 101
Σώµατα αρχών εξυγίανσης – Τροποποίηση του
εσωτερικού άρθρου 85 του άρθρου 2 του v. 4335/2015
(παρ. 34 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
Στο εσωτερικό άρθρο 85 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015 (Α’
87), το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 αντικαθίσταται, στην περ. θ’ του
δευτέρου εδαφίου οι λέξεις «το άρθρο 45» αντικαθίστανται από
τις λέξεις «τα άρθρα 45 έως 45η» και η παρ. 1 του εσωτερικού
άρθρου 85 διαµορφώνεται ως εξής:
«1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 86, η αρχή εξυγίανσης σε
επίπεδο οµίλου συγκροτεί Σώµατα Αρχών Εξυγίανσης για την
εκτέλεση των καθηκόντων που αναφέρονται στα άρθρα 20, 21,
24, 26, 45 έως 45η, 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 τα άρθρα 45 έως
45η.
Τα Σώµατα Αρχών Εξυγίανσης µπορούν, επίσης, να αποτελέσουν βήµα συζήτησης οποιωνδήποτε θεµάτων σχετίζονται µε την
εξυγίανση διασυνοριακών οµίλων.»
Άρθρο 102
Ευρωπαϊκά Σώµατα Αρχών Εξυγίανσης –
Αντικατάσταση του εσωτερικού άρθρου 86
του άρθρου 2 του v. 4335/2015
(παρ. 35 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
Το εσωτερικό άρθρο 86 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015 (Α’
87) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 86
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Ευρωπαϊκά Σώµατα Αρχών Εξυγίανσης
(παρ. 35 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
1. Σε περίπτωση που ίδρυµα τρίτης χώρας ή µητρική επιχείρηση τρίτης χώρας έχει θυγατρικές που είναι εγκατεστηµένες
στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) ή µητρικές επιχειρήσεις στην ΕΕ,
που είναι εγκατεστηµένες σε δύο ή περισσότερα κράτη µέλη, ή
δύο ή περισσότερα υποκαταστήµατα στην ΕΕ που θεωρούνται
σηµαντικά από δύο ή περισσότερα κράτη µέλη, οι αρχές εξυγίανσης των εµπλεκόµενων κρατών µελών συγκροτούν ένα ενιαίο Ευρωπαϊκό Σώµα Αρχών Εξυγίανσης.
2. Το Ευρωπαϊκό Σώµα Αρχών Εξυγίανσης που αναφέρεται
στην παρ. 1 εκτελεί τις εργασίες και τα καθήκοντα που καθορίζονται στο άρθρο 85 όσον αφορά στις οντότητες που αναφέρονται στην παρ. 1, καθώς και τα υποκαταστήµατα, εφόσον τα εν
λόγω καθήκοντα είναι σχετικά µε αυτά.
Τα καθήκοντα του πρώτου εδαφίου περιλαµβάνουν τον καθορισµό της απαίτησης που αναφέρεται στα άρθρα 45 έως 45η.
Κατά τον καθορισµό της απαίτησης που αναφέρεται στα
άρθρα 45 έως 45η, τα µέλη του Ευρωπαϊκού Σώµατος Αρχών
Εξυγίανσης λαµβάνουν υπόψη την παγκόσµια στρατηγική εξυγίανσης που έχει τυχόν υιοθετηθεί από αρχές τρίτων χωρών.
Στις περιπτώσεις όπου, σύµφωνα µε την παγκόσµια στρατηγική εξυγίανσης, θυγατρικές εγκατεστηµένες στην ΕΕ ή ενωσιακή µητρική επιχείρηση και τα θυγατρικά της ιδρύµατα δεν
είναι οντότητες εξυγίανσης και τα µέλη του Ευρωπαϊκού Σώµατος Αρχών Εξυγίανσης συµφωνούν µε αυτήν τη στρατηγική, οι
θυγατρικές που είναι εγκατεστηµένες στην ΕΕ ή, σε ενοποιηµένη
βάση, η ενωσιακή µητρική επιχείρηση, συµµορφώνονται µε την
απαίτηση της παρ. 1 του άρθρου 45στ µέσω της έκδοσης των
µέσων που αναφέρονται στις περ. α’ και β’ της παρ. 2 του άρθρου 45στ στην τελική µητρική επιχείρησή τους που είναι εγκατεστηµένη σε τρίτη χώρα ή στις θυγατρικές της εν λόγω τελικής
µητρικής επιχείρησης που είναι εγκατεστηµένες στη ίδια τρίτη
χώρα ή άλλες οντότητες βάσει των προϋποθέσεων που προβλέπονται στην υποπερ. i’ της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 45στ
και στην υποπερ. ii’ της περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 45στ.
3. Όταν µόνο µία ενωσιακή µητρική επιχείρηση κατέχει όλες
τις ενωσιακές θυγατρικές ενός ιδρύµατος τρίτης χώρας ή µιας
µητρικής επιχείρησης τρίτης χώρας, στο Ευρωπαϊκό Σώµα
Αρχών Εξυγίανσης προεδρεύει η αρχή εξυγίανσης του κράτους
µέλους όπου είναι εγκατεστηµένη η ενωσιακή µητρική επιχείρηση.
Εφόσον το πρώτο εδάφιο δεν εφαρµόζεται, στο Ευρωπαϊκό
Σώµα Αρχών Εξυγίανσης προεδρεύει η αρχή εξυγίανσης µιας
ενωσιακής µητρικής επιχείρησης ή η ενωσιακή θυγατρική µε την
υψηλότερη αξία συνολικών στοιχείων ενεργητικού εντός ισολογισµού.
4. Με αµοιβαία συµφωνία όλων των ενδιαφεροµένων µερών,
η υποχρέωση δηµιουργίας Ευρωπαϊκού Σώµατος Αρχών Εξυγίανσης δύναται να αρθεί, εάν άλλη οµάδα ή άλλο σώµα εκτελεί
τις ίδιες εργασίες και τα ίδια καθήκοντα που καθορίζονται στο
παρόν και πληροί όλες τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες,
συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που καλύπτουν την ιδιότητα µέλους και τη συµµετοχή στα Ευρωπαϊκά Σώµατα Αρχών Εξυγίανσης, που ορίζονται στο παρόν και στο άρθρο 87. Στην περίπτωση
αυτή, κάθε αναφορά σε Ευρωπαϊκά Σώµατα Αρχών Εξυγίανσης
στον παρόντα νόµο θεωρείται επίσης αναφορά σε αυτές τις
άλλες οµάδες ή σώµατα.
5. Με την επιφύλαξη των παρ. 3 και 4, στο Ευρωπαϊκό Σώµα
Αρχών Εξυγίανσης εφαρµόζεται κατά τα λοιπά το άρθρο 85.»
Άρθρο 103
Τροποποίηση των τµηµάτων Β’ και Γ ‘
του Παραρτήµατος του v. 4335/2015
(παρ. 36 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
Στην παρ. 6 του τµήµατος Β’ και στην παρ. 6 του τµήµατος Γ’
του Παραρτήµατος του ν. 4335/2015 (Α’ 87) οι λέξεις «επιλέξιµες
υποχρεώσεις» αντικαθίστανται από τις λέξεις «υποχρεώσεις υποκείµενες σε αναδιάρθρωση παθητικού» και τα τµήµατα Β’ και Γ’

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

του Παραρτήµατος διαµορφώνονται ως εξής:
«ΤΜΗΜΑ Β’
Πληροφορίες που µπορούν να ζητήσουν οι αρχές
εξυγίανσης από τα ιδρύµατα για τους σκοπούς της κατάρτισης και της διατήρησης σχεδίων εξυγίανσης
Για τους σκοπούς της κατάρτισης και της αναπροσαρµογής
σχεδίων εξυγίανσης οι αρχές εξυγίανσης µπορούν να ζητούν από
τα ιδρύµατα να παρέχουν τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:
1. λεπτοµερή περιγραφή της οργανωτικής δοµής του ιδρύµατος, συµπεριλαµβανοµένου ενός καταλόγου όλων των νοµικών
προσώπων,
2. στοιχεία του άµεσου κατόχου και του ποσοστού δικαιωµάτων ψήφου και δικαιωµάτων άνευ ψήφου κάθε νοµικού προσώπου,
3. τον τόπο εγκατάστασης, την περιοχή δικαιοδοσίας της ιδρυτικής πράξης, την αδειοδότηση και τα µέλη της βασικής διοίκησης κάθε νοµικού προσώπου,
4. καταγραφή των κρίσιµων λειτουργιών και των βασικών επιχειρηµατικών τοµέων του ιδρύµατος, συµπεριλαµβανοµένων των
ουσιωδών περιουσιακών τους στοιχείων και υποχρεώσεων πού
σχετίζονται µε τις εν λόγω λειτουργίες και επιχειρηµατικούς τοµείς, αναφορικά µε τα νοµικά πρόσωπα,
5. λεπτοµερή περιγραφή των συστατικών µερών των υποχρεώσεων του ιδρύµατος και όλων των νοµικών του οντοτήτων, διαχωρίζοντας, τουλάχιστον, ανά τύπο και ποσού βραχυπρόθεσµου
και µακροπρόθεσµου χρέους, τις εξασφαλισµένες, µη εξασφαλισµένες και µειωµένης εξασφάλισης υποχρεώσεις,
6. λεπτοµερή στοιχεία των υποχρεώσεων του ιδρύµατος που
αποτελούν υποχρεώσεις υποκείµενες σε αναδιάρθρωση παθητικού,
7. εντοπισµό των διαδικασιών που απαιτούνται για να προσδιοριστεί σε ποιον έχει ενεχυριάσει εξασφαλίσεις το ίδρυµα, το
άτοµο που κατέχει την εξασφάλιση και τη δικαιοδοσία στην
οποία βρίσκεται η εξασφάλιση,
8. περιγραφή των εκτός ισολογισµού ανοιγµάτων του ιδρύµατος και των νοµικών του οντοτήτων, συµπεριλαµβανοµένης της
καταγραφής τους στις βασικές του λειτουργίες και βασικούς επιχειρηµατικούς του τοµείς,
9. τις σηµαντικές αντισταθµίσεις κινδύνου του ιδρύµατος, συµπεριλαµβανοµένης της καταγραφής τους σε νοµικά πρόσωπα,
10. στοιχεία των σηµαντικότερων ή κρισιµότερης σηµασίας αντισυµβαλλοµένων του ιδρύµατος, καθώς και ανάλυση της επίπτωσης της χρεωκοπίας των σηµαντικότερων αντισυµβαλλοµένων στη χρηµατοοικονοµική κατάσταση του ιδρύµατος,
11. κάθε σύστηµα στο οποίο το ίδρυµα διενεργεί σηµαντικό
αριθµό συναλλαγών, σε όγκο ή αξία, συµπεριλαµβανοµένης της
καταγραφής τους στα νοµικά πρόσωπα, τις κρίσιµες λειτουργίες
και τους βασικούς επιχειρηµατικούς τοµείς του ιδρύµατος,
12. κάθε σύστηµα πληρωµής, εκκαθάρισης ή διακανονισµού
στο οποίο είναι άµεσα ή έµµεσα µέλος το ίδρυµα, συµπεριλαµβανοµένης της καταγραφής του στα νοµικά πρόσωπα, τις κρίσιµες λειτουργίες και τους βασικούς επιχειρηµατικούς τοµείς του
ιδρύµατος,
13. λεπτοµερή κατάλογο και περιγραφή των βασικών πληροφοριακών συστηµάτων διοίκησης, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που χρησιµοποιεί το ίδρυµα για τη διαχείριση κινδύνων, για
την υποβολή λογιστικών, χρηµατοοικονοµικών και εποπτικών εκθέσεων, συµπεριλαµβανοµένης της καταγραφής τους στα νοµικά πρόσωπα, τις κρίσιµες λειτουργίες και τους βασικούς
επιχειρηµατικούς τοµείς του ιδρύµατος,
14. στοιχεία των κατόχων των συστηµάτων που προσδιορίζονται στην παρ. 13, τις συµφωνίες για το επίπεδο των υπηρεσιών
που σχετίζονται µε αυτά, και κάθε λογισµικό και συστήµατα ή
άδειες, συµπεριλαµβανοµένης της καταγραφής τους στις νοµικές οντότητες, τις βασικές δραστηριότητες και βασικότερους
επιχειρηµατικούς τοµείς του ιδρύµατος,
15. στοιχεία και καταγραφή των νοµικών οντοτήτων, καθώς και
των διασυνδέσεων και αλληλεξαρτήσεων µεταξύ των διαφόρων
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νοµικών προσώπων, όπως:
— προσωπικό, εγκαταστάσεις και συστήµατα κοινά ή κοινής
χρήσης,
— ρυθµίσεις κεφαλαίου, χρηµατοδότησης ή ρευστότητας,
— υφιστάµενα ή ενδεχόµενα πιστωτικά ανοίγµατα,
— συµφωνίες αλυσιδωτών εγγυήσεων, ρυθµίσεις αλυσιδωτών
εξασφαλίσεων, ρήτρες αλυσιδωτής καταγγελίας και συµφωνίες
συµψηφισµού µεταξύ συνδεδεµένων εταιρειών,
— µεταφορές κινδύνων και ρυθµίσεις συναλλαγών αντιστήριξης" συµφωνίες για το επίπεδο υπηρεσιών,
16. την αρµόδια αρχή και την αρχή εξυγίανσης για κάθε νοµικό
πρόσωπο,
17. το µέλος του διοικητικού συµβουλίου που είναι αρµόδιο
για την παροχή πληροφοριών οι οποίες είναι απαραίτητες για την
προετοιµασία του σχεδίου εξυγίανσης του ιδρύµατος, καθώς και
τα αρµόδια πρόσωπα, εφόσον είναι διαφορετικά, για τα διάφορα
νοµικά πρόσωπα, κρίσιµες λειτουργίες και βασικούς επιχειρηµατικούς τοµείς,
18. περιγραφή των ρυθµίσεων που προβλέπει το ίδρυµα για
να διασφαλιστεί ότι, σε περίπτωση εξυγίανσης, η αρχή εξυγίανσης θα διαθέτει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, όπως καθορίζονται από την αρχή εξυγίανσης, για την εφαρµογή των µέτρων
και εξουσιών εξυγίανσης,
19. όλες τις συµφωνίες που έχουν συναφθεί µεταξύ των ιδρυµάτων και των νοµικών τους οντοτήτων και τρίτων µερών, των
οποίων ενδέχεται η καταγγελία να ενεργοποιηθεί µε την απόφαση των αρχών να εφαρµόσουν ένα µέτρο εξυγίανσης, και κατά
πόσον οι συνέπειες της καταγγελίας ενδέχεται να επηρεάσουν
την εφαρµογή του µέτρου εξυγίανσης,
20. περιγραφή των πιθανών πηγών ρευστότητας για τη στήριξη της εξυγίανσης,
21. πληροφορίες σχετικά µε βάρος επί περιουσιακών στοιχείων, ρευστά διαθέσιµα, δραστηριότητες εκτός ισολογισµού,
στρατηγικές αντιστάθµισης κινδύνου και πρακτικές εγγραφών
στα βιβλία.
ΤΜΗΜΑ Γ’
Ζητήµατα που πρέπει να εξετάσει η αρχή εξυγίανσης κατά
την αξιολόγηση της δυνατότητας εξυγίανσης
ενός ιδρύµατος ή ενός οµίλου
Κατά την αξιολόγηση της δυνατότητας εξυγίανσης ενός ιδρύµατος ή ενός οµίλου, όπου στη δεύτερη περίπτωση, η αναφορά
σε ίδρυµα θεωρείται ότι περιλαµβάνει οποιοδήποτε ίδρυµα ή οντότητα που αναφέρεται στις περ. γ) ή δ) της παρ. 1 του άρθρου
1 εντός του οµίλου, η αρχή εξυγίανσης εξετάζει τα ακόλουθα:
1. Το βαθµό στον οποίο:
α) το ίδρυµα είναι σε θέση να αντιστοιχίσει βασικούς επιχειρηµατικούς τοµείς και κρίσιµες λειτουργίες µε νοµικά πρόσωπα
που τις επιτελούν ,
β) ευθυγραµµίζονται οι νοµικές και εταιρικές δοµές µε τους
βασικούς επιχειρηµατικούς τοµείς και τις κρίσιµες λειτουργίες,
γ) προβλέπονται ρυθµίσεις για την παροχή απαραίτητου προσωπικού, υποδοµών, χρηµατοδότησης, ρευστότητας και κεφαλαίων για τη στήριξη και τη διατήρηση των βασικών επιχειρηµατικών τοµέων και των κρίσιµων λειτουργιών,
δ) οι συµφωνίες παροχής υπηρεσιών που έχει συνάψει το
ίδρυµα είναι πλήρως εκτελεστές σε περίπτωση εξυγίανσής του,
ε) η δοµή διακυβέρνησης του ιδρύµατος επαρκεί για τη διαχείριση και τη διασφάλιση της συµµόρφωσης µε τις εσωτερικές
πολιτικές του ιδρύµατος όσον αφορά τις συµφωνίες παροχής
υπηρεσιών του,
στ) το ίδρυµα διαθέτει διαδικασία για τη µετάβαση των υπηρεσιών που παρέχονται σε τρίτα µέρη βάσει των σχετικών συµφωνιών για το επίπεδο υπηρεσιών σε περίπτωση διαχωρισµού
των κρίσιµων λειτουργιών ή βασικών επιχειρηµατικών τοµέων,
ζ) προβλέπονται σχέδια και µέτρα έκτακτης ανάγκης για να
διασφαλιστεί η συνέχεια της πρόσβασης σε συστήµατα πληρωµών και διακανονισµού,
η) το ίδρυµα έχει υποβάλει σε δοκιµή τα πληροφοριακά του
συστήµατα διοίκησης σε σενάρια προσοµοίωσης ακραίων κατα-
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στάσεων που προσδιορίζονται από την αρχή εξυγίανσης,
θ) το ίδρυµα µπορεί να διασφαλίσει τη συνέχεια των πληροφοριακών του συστηµάτων διοίκησης, όσον αφορά τόσο το θιγόµενο ίδρυµα όσο και το νέο ίδρυµα, σε περίπτωση που οι
κρίσιµες λειτουργίες και οι βασικοί επιχειρηµατικοί τοµείς διαχωριστούν από τις υπόλοιπες λειτουργίες και επιχειρηµατικούς
τοµείς,
ι) το ίδρυµα έχει καθιερώσει επαρκείς διαδικασίες για τη διασφάλιση της παροχής στις αρχές εξυγίανσης των αναγκαίων
πληροφοριών για την ταυτοποίηση των καταθετών και των
ποσών που καλύπτονται από τα συστήµατα εγγύησης των καταθέσεων,
ια) η χρήση ενδοοµιλικών εγγυήσεων ή η εγγραφή συναλλαγών αντιστήριξης αυξάνει τον κίνδυνο µετάδοσης στον όµιλο,
ιβ) η νοµική δοµή του οµίλου εµποδίζει την εφαρµογή των µέτρων εξυγίανσης, λόγω του αριθµού των νοµικών προσώπων, της
πολυπλοκότητας της δοµής του οµίλου ή της δυσκολίας ευθυγράµµισης των επιχειρηµατικών τοµέων µε τις οντότητες του οµίλου,
ιγ) η δοµή του οµίλου παρέχει τη δυνατότητα στην αρχή εξυγίανσης να εξυγιάνει ολόκληρο τον όµιλο ή µια ή περισσότερες
από τις οντότητες του οµίλου, χωρίς να προκαλέσει σηµαντικές
άµεσες ή έµµεσες δυσµενείς επιπτώσεις στο χρηµατοπιστωτικό
σύστηµα, στην εµπιστοσύνη της αγοράς ή στην οικονοµία, και
µε προοπτική να µεγιστοποιήσει την αξία του οµίλου συνολικά,
ιδ) οι επιπτώσεις της εξυγίανσης του ιδρύµατος στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα και στην εµπιστοσύνη στις αγορές µπορούν
να αξιολογηθούν δεόντως,
ιε) η εξυγίανση του ιδρύµατος θα µπορούσε να έχει σηµαντικές άµεσες ή έµµεσες δυσµενείς επιπτώσεις στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, στην εµπιστοσύνη στις αγορές η στην οικονοµία,
ιστ) µε την εφαρµογή των µέτρων και εξουσιών εξυγίανσης,
µπορεί να περιοριστεί η µετάδοση των κινδύνων σε άλλα ιδρύµατα ή στις χρηµατοπιστωτικές αγορές,
ιζ) η εξυγίανση του ιδρύµατος ενδέχεται να έχει σηµαντικές
επιπτώσεις στη λειτουργία των συστηµάτων πληρωµών και διακανονισµού.
2. Την επάρκεια των πληροφοριακών συστηµάτων διοίκησης
για τη διασφάλιση ότι οι αρχές εξυγίανσης είναι σε θέση να συγκεντρώσουν ακριβείς και πλήρεις πληροφορίες σχετικά µε τους
βασικούς επιχειρηµατικούς τοµείς και τις κρίσιµες λειτουργίες,
προκειµένου να διευκολυνθεί η ταχεία λήψη αποφάσεων.
3. Τη δυνατότητα των πληροφοριακών συστηµάτων διοίκησης
να παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες για την αποτελεσµατική εξυγίανση του ιδρύµατος ανά πάσα στιγµή, ακόµη και υπό
ταχέως µεταβαλλόµενες συνθήκες.
4. Σε περίπτωση που ο όµιλος χρησιµοποιεί ενδοοµιλικές εγγυήσεις, τον βαθµό στον οποίο οι εν λόγω εγγυήσεις παρέχονται
σε συνθήκες αγοράς και τα συστήµατα διαχείρισης κινδύνων
αναφορικά µε τις εγγυήσεις αυτές είναι άρτια και αποτελεσµατικά.
5. Σε περίπτωση που ο όµιλος προβαίνει σε συναλλαγές αντιστήριξης (back to back transactions), τον βαθµό στον οποίο οι εν
λόγω συναλλαγές εκτελούνται σε συνθήκες αγοράς και τα συστήµατα διαχείρισης κινδύνων αναφορικά µε τις πρακτικές των
συναλλαγών αυτών είναι άρτια και αποτελεσµατικά.
6. Τον αριθµό και το είδος των υποκείµενων σε αναδιάρθρωση
παθητικού υποχρεώσεων του οµίλου.
7. Σε περίπτωση που η αξιολόγηση αφορά µεικτή εταιρεία
συµµετοχών, το βαθµό στον οποίο η εξυγίανση των µελών του
οµίλου που είναι ιδρύµατα ή χρηµατοδοτικά ιδρύµατα ενδέχεται
να έχει αρνητικές επιπτώσεις στον µη χρηµατοπιστωτικό τµήµα
του οµίλου.
8. Την ύπαρξη και την αρτιότητα των συµφωνιών για το επίπεδο παροχής υπηρεσιών (Service Level Agreements).
9. Κατά πόσον οι αρχές τρίτων χωρών διαθέτουν τα αναγκαία
µέτρα εξυγίανσης για να στηρίξουν τις ενέργειες εξυγίανσης των
αρχών εξυγίανσης των κρατών µελών, καθώς και τη δυνατότητα
συντονισµένης δράσης µεταξύ των αρχών των κρατών µελών και
των τρίτων χωρών.
10. Κατά πόσον είναι εφικτό να χρησιµοποιηθούν µέτρα εξυ-
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γίανσης κατά τρόπο που να εξυπηρετεί τους στόχους της εξυγίανσης, δεδοµένων των διαθέσιµων µέτρων και της δοµής του
ιδρύµατος.
11. Τις ρυθµίσεις και τα µέσα που θα µπορούσαν να διευκολύνουν την εξυγίανση, στις περιπτώσεις οµίλων που έχουν θυγατρικές οι οποίες είναι εγκατεστηµένες σε διαφορετικές δικαιοδοσίες.
12. Την αξιοπιστία της χρήσης µέτρων εξυγίανσης κατά τρόπο
που να εξυπηρετεί τους στόχους της εξυγίανσης, δεδοµένων των
ενδεχόµενων επιπτώσεων στους πιστωτές τους αντισυµβαλλοµένους, τους πελάτες και τους εργαζοµένους, καθώς και των ενδεχόµενων ενεργειών τις οποίες µπορεί να αναλάβουν οι αρχές
τρίτων χωρών.»
Άρθρο 104
Άλλες διατάξεις - Τροποποίηση του άρθρου 1
του ν. 2789/2000
(άρθρο 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
Στο άρθρο 1 του ν. 2789/2000 (Α’ 21), οι περ. γ’ και στ’ αντικαθίστανται και το άρθρο 1 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 1
Για τους σκοπούς του παρόντος νοούνται ως:
α. Σύστηµα:
1. Η νοµοθετικά, κανονιστικά ή συµβατικά ρυθµιζόµενη σχέση
µε κοινούς και τυποποιηµένους κανόνες:
(i) µεταξύ τριών ή περισσότερων συµµετεχόντων, στους οποίους δεν περιλαµβάνονται ο διαχειριστής αυτού του Συστήµατος,
τυχόν διακανονιστής ή κεντρικός αντισυµβαλλόµενος, τυχόν
συµψηφιστικό γραφείο ή τυχόν εµµέσως συµµετέχων, µε κοινούς
κανόνες και τυποποιηµένες ρυθµίσεις για την εκκαθάριση, είτε
µέσω κεντρικού αντισυµβαλλόµενου είτε όχι, ή για την εκτέλεση
εντολών µεταβίβασης µεταξύ των συµµετεχόντων, και
(ii) η οποία διέπεται από το δίκαιο του κράτους µέλους που
έχουν επιλέξει οι συµµετέχοντες σε αυτήν, υπό την προϋπόθεση
ότι σε αυτό το κράτος µέλος βρίσκεται η κεντρική διοίκηση ενός
τουλάχιστον των συµµετεχόντων και
(iii) η οποία σχέση ορίζεται ως Σύστηµα και κοινοποιείται στην
Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών από το κράτος
µέλος του οποίου το δίκαιο εφαρµόζεται σύµφωνα µε το ως άνω
υποπερ. ii εφόσον αυτό το κράτος µέλος έχει κρίνει τους κανόνες
του Συστήµατος ως ικανοποιητικούς.
2. Η νοµοθετική ή κανονιστική ρύθµιση ή σύµβαση που πληροί
τις παραπάνω προϋποθέσεις και έχει ως αντικείµενο την εκτέλεση εντολών µεταβίβασης που αναφέρονται στην παρ. θ’ περ.
(ii) του παρόντος άρθρου και σε περιορισµένη κλίµακα την εκτέλεση εντολών µε αντικείµενο άλλα µέσα της κεφαλαιαγοράς,
όπως συµβάσεις παραγώγων επί εµπορευµάτων, η οποία έχει χαρακτηρισθεί ως Σύστηµα από κράτος µέλος και έχει ανακοινωθεί
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
3. Η νοµοθετική ή κανονιστική ρύθµιση ή σύµβαση µεταξύ δύο
συµµετεχόντων, στους οποίους δεν περιλαµβάνονται ο διαχειριστής αυτού του συστήµατος, ο τυχόν διακανονιστής, ο τυχόν
κεντρικός αντισυµβαλλόµενος, το τυχόν συµψηφιστικό γραφείο
ή ο τυχόν εµµέσως συµµετέχων, η οποία έχει χαρακτηριστεί ως
Σύστηµα από κράτος µέλος και έχει ανακοινωθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
4. Συµφωνία που συνάπτεται µεταξύ διαλειτουργικών συστηµάτων δεν συνιστά σύστηµα.
β. Ίδρυµα:
(i) το πιστωτικό ίδρυµα, όπως αυτό ορίζεται στην παρ. 1 του
άρθρου 2 του ν. 3601/2007 (Α’ 178), συµπεριλαµβανοµένων και
των ιδρυµάτων που αναφέρονται στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 3
του ίδιου νόµου,
(ii) η Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, όπως αυτή
ορίζεται στην περ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3606/2007 (Α’ 195 ),
µε εξαίρεση τα ιδρύµατα που αναφέρονται στην παρ. 4 του άρθρου 3 του ίδιου νόµου,
(iii) το Δηµόσιο ή επιχειρήσεις µε εγγύηση του Δηµοσίου

(iv) το ίδρυµα, η κεντρική διοίκηση του οποίου βρίσκεται εκτός
Ευρωπαϊκής Ενωσης και που το αντικείµενο του είναι ανάλογο
των Πιστωτικών Ιδρυµάτων ή των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, όπως ορίζονται ανωτέρω, εφόσον τελεί υπό
αντίστοιχη µε αυτά εποπτεία,
(v) επιχειρήσεις που έχουν χαρακτηρισθεί ως ιδρύµατα σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 11 παρ. 1 για τα ηµεδαπά συστήµατα, καθώς και επιχειρήσεις που έχουν χαρακτηριστεί ως
ιδρύµατα µε ανάλογες διαδικασίες για Συστήµατα των άλλων
κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, εφόσον συµµετέχουν
σε Σύστηµα και ευθύνονται για την εκπλήρωση υποχρεώσεων
που προκύπτουν από Εντολές µεταβίβασης στο πλαίσιο του συστήµατος αυτού.
γ. Κεντρικός αντισυµβαλλόµενος ή CCP: ο κεντρικός αντισυµβαλλόµενος (CCP), όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σηµείο 1) του Κανονισµού (ΕΕ) 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 για τα εξωχρηµατιστηριακά
παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυµβαλλόµενους και τα αρχεία
καταγραφής συναλλαγών (L 201).
δ. Διακανονιστής:
Ο οργανισµός ο οποίος παρέχει σε ιδρύµατα ή/και σε κεντρικό
αντισυµβαλλόµενο που συµµετέχουν σε συστήµατα, λογαριασµούς διακανονισµού µέσω των οποίων γίνεται ο διακανονισµός
εντολών µεταβίβασης στο πλαίσιο των συστηµάτων αυτών και ο
οποίος, αν συντρέχει περίπτωση, παρέχει πίστωση στα εν λόγω
ιδρύµατα ή/και κεντρικούς αντισυµβαλλοµένους µε σκοπό τον
διακανονισµό.
ε. Συµψηφιστικό Γραφείο:
Ο οργανισµός που είναι υπεύθυνος για τον υπολογισµό της
καθαρής θέσης των ιδρυµάτων, του τυχόν κεντρικού αντισυµβαλλοµένου ή / και τυχόν διακανονιστή,
στ. Συµµετέχων: Ίδρυµα, κεντρικός αντισυµβαλλόµενος, διακανονιστής, συµψηφιστικό γραφείο, διαχειριστής συστήµατος ή
εκκαθαριστικό µέλος ενός κεντρικού αντισυµβαλλοµένου, που
έχει λάβει άδεια λειτουργίας σύµφωνα µε το άρθρο 17 του Κανονισµού (ΕΕ) 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 για τα εξωχρηµατιστηριακά
παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυµβαλλόµενους και τα αρχεία
καταγραφής συναλλαγών (L 201).
ζ. Εµµέσως Συµµετέχων:
Ίδρυµα, κεντρικός αντισυµβαλλόµενος, διακανονιστής, συµψηφιστικό γραφείο ή διαχειριστής συστήµατος που έχει µε συµµετέχοντα σε σύστηµα το οποίο εκτελεί εντολές µεταβίβασης
συµβατική σχέση η οποία του επιτρέπει να δίδει εντολές µεταβίβασης µέσω του συστήµατος, υπό τον όρο ότι ο εµµέσως συµµετέχων είναι γνωστός στον διαχειριστή του συστήµατος.
η. Χρηµατοπιστωτικά µέσα:
Τα µέσα που αναφέρονται στο άρθρο 5 του ν. 3606/2007.
θ. Εντολή µεταβίβασης:
(i) κάθε Οδηγία συµµετέχοντος να τεθεί στη διάθεση ενός αποδέκτη χρηµατικό ποσό µέσω λογιστικής εγγραφής στους λογαριασµούς πιστωτικού ιδρύµατος, κεντρικής τράπεζας, κεντρικού
αντισυµβαλλόµενου ή διακανονιστή ή κάθε Οδηγία η οποία συνεπάγεται την ανάληψη ή την εκπλήρωση οφειλής πληρωµής,
όπως ορίζεται από τους κανόνες του συστήµατος ή
(ii) κάθε Οδηγία συµµετέχοντος να µεταβιβασθεί η κυριότητα
ή άλλο εµπράγµατο ή ενοχικό δικαίωµα επί χρηµατοπιστωτικού
µέσου, µέσω λογιστικής εγγραφής σε µητρώο ή µε άλλον τρόπο.
ι. Διαδικασία αφερεγγυότητας:
Κάθε συλλογικό µέτρο που προβλέπεται από το δίκαιο κράτους µέλους ή τρίτης χώρας και συνεπάγεται την απαγόρευση ή
τον περιορισµό της εξουσίας διάθεσης όπως η πτώχευση, η ειδική εκκαθάριση ή η εξυγίανση.
ια. Συµψηφισµός:
Η µετατροπή σε καθαρή απαίτηση ή καθαρή οφειλή, απαιτήσεων και οφειλών που προκύπτουν από εντολές µεταβίβασης,
τις οποίες ένας συµµετέχων ή συµµετέχοντες απευθύνουν προς
ή λαµβάνουν από έναν ή περισσότερους άλλους συµµετέχοντες
µε τελικό εξαγόµενο µία µόνο καθαρή απαίτηση ή καθαρή
οφειλή.
ιβ. Λογαριασµός διακανονισµού:
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Λογαριασµός σε κεντρική τράπεζα, διακανονιστή ή κεντρικό
αντισυµβαλλόµενο που χρησιµοποιείται για την κατοχή κεφαλαίων ή χρηµατοπιστωτικών µέσων, καθώς και για το διακανονισµό συναλλαγών µεταξύ των συµµετεχόντων σε Σύστηµα.
ιγ. Ασφάλεια:
Όλα τα ρευστοποιήσιµα περιουσιακά στοιχεία, περιλαµβανοµένων ιδίως των χρηµατοοικονοµικών ασφαλειών που αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3301/2004 (Α’ 263), που
παρέχονται δυνάµει ενεχύρου, εγγυοδοσίας, σύµβασης πωλήσεως µε σύµφωνο επαναγοράς ή παρεµφερούς συµφωνίας ή µε
άλλον τρόπο, για την εξασφάλιση δικαιωµάτων και υποχρεώσεων, που ενδέχεται να προκύψουν σε συνάρτηση µε Σύστηµα
ή που παρέχονται στις κεντρικές τράπεζες των κρατών µελών ή
στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
ιδ. Εργάσιµη ηµέρα:
Καλύπτει τόσο τους ηµερήσιους όσο και τους νυκτερινούς διακανονισµούς και περιλαµβάνει όλα τα γεγονότα που συµβαίνουν
κατά τον επιχειρησιακό κύκλο ενός συστήµατος.
ιε. Διαλειτουργικά συστήµατα:
Δύο ή περισσότερα συστήµατα των οποίων οι διαχειριστές
έχουν συνάψει µεταξύ τους συµφωνία που περιλαµβάνει τη διασυστηµική εκτέλεση εντολών µεταβίβασης.
ιστ. Διαχειριστής συστήµατος:
Το ή τα νοµικά πρόσωπα που είναι νοµικά υπεύθυνα για τη λειτουργία του συστήµατος. Ο διαχειριστής συστήµατος µπορεί
επίσης να ενεργεί ως διακανονιστής, κεντρικός αντισυµβαλλόµενος ή συµψηφιστικό γραφείο.
ιζ. Αρµόδιες αρχές:
Οι αρχές που έχουν ορισθεί από τα λοιπά κράτη - µέλη και
έχουν γνωστοποιηθεί από αυτά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως
αρµόδιες για την ενηµέρωση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του εσωτερικού δικαίου κάθε κράτους µέλους, µε τις οποίες επήλθε
εναρµόνιση στις διατάξεις του άρθρου 6 της Οδηγίας 98/26/Ε.Κ.
ιη. Ηµεδαπά Συστήµατα:
Τα Συστήµατα της παρ. 1 του άρθρου 2 του παρόντος, καθώς
και εκείνα, που ορίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 11 του παρόντος, στο πλαίσιο των οποίων οι εντολές µεταβίβασης εκτελούνται
εντός Ελλάδος ή είναι διασυνοριακές.
ιθ. TARGET2-Securities (T2S): η υπηρεσία διακανονισµού συναλλαγών επί τίτλων σε χρήµα κεντρικής τράπεζας, η οποία παρέχεται από το Ευρωσύστηµα και προβλέπεται στην
Κατευθυντήρια Γραµµή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ΕΕ
2012/473 (ΕΚΤ/2012/13).
κ. Σύµβαση-Πλαίσιο T2S: η σύµβαση-πλαίσιο µεταξύ των κεντρικών τραπεζών του Ευρωσυστήµατος και εκάστου συµµετέχοντος στο T2S αποθετηρίου, όπως αυτό ορίζεται στο στοιχείο
1 του άρθρου 2 της Κατευθυντήριας Γραµµής της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας ΕΕ 2012/473 (ΕΚΤ/2012/13), συµπεριλαµβανοµένων των Παραρτηµάτων της, κατά την έννοια του στοιχείου
5 του άρθρου 2 της εν λόγω Κατευθυντήριας Γραµµής.»
ΜΕΡΟΣ Γ’
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΜΙΚΩΝ
Άρθρο 105
Κατάταξη απαιτήσεων στην ειδική εκκαθάριση – Τροποποίηση του άρθρου 145Α του ν. 4261/2014
Στην παρ. 1 του άρθρου 145Α του ν. 4261/2014
(Α’ 107)
αντικαθίστανται το πρώτο και το τελευταίο εδάφιο καθώς και οι
περ. α) και θ), προστίθενται περ. ι) και ια) και η παρ. 1 διαµορφώνεται ως εξής:
«Αρθρο 145Α
Κατάταξη των απαιτήσεων στην ειδική εκκαθάριση
1. Κατά την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυµάτων και
µε την επιφύλαξη της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, οι κατωτέρω
απαιτήσεις κατατάσσονται κατά την ακόλουθη σειρά:
(α) Απαιτήσεις της παρ. 3 του άρθρου 975 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας (KΠολΔ).
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(β) Απαιτήσεις του Δηµοσίου σε περίπτωση εφαρµογής των
εσωτερικών άρθρων 57 ή 58 του άρθρου 2 του
ν. 4335/2015.
(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 εσωτερικό άρθρο 104 του άρθρου 2 του
ν. 4335/2015.
(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 παρ.
6 του άρθρου 98 σε περίπτωση χρηµατοδότησης µε σκοπό την
εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Ταµείου Εξυγίανσης, κατά τα
ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 95 του άρθρου 2 του ν.
4335/2015.
ββ) Απαιτήσεις από επιλέξιµες καταθέσεις φυσικών προσώπων
και πολύ µικρών, µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων κατά το
τµήµα που υπερβαίνουν το όριο κάλυψης κατά το άρθρο 9 του
ν. 4370/2016 (Α’ 37), όπως και από καταθέσεις φυσικών προσώπων και πολύ µικρών, µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων που θα
ήταν επιλέξιµες αν δεν είχαν γίνει µέσω υποκαταστηµάτων εκτός
της Ευρωπαϊκής Ένωσης πιστωτικών ιδρυµάτων που εδρεύουν
στην Ένωση.
(στ) Απαιτήσεις από καλυπτόµενες επενδυτικές υπηρεσίες µε
την έννοια των άρθρων 12 και 13 του
ν. 4370/2016 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 το άρθρο 9 του ν. 4370/2016
και δεν εµπίπτουν στην περ. ε’ ανωτέρω.
(η) Απαιτήσεις από καταθέσεις που εµπίπτουν στην εξαίρεση
από την καταβολή αποζηµιώσεων σύµφωνα µε το άρθρο 12 του
ν. 4370/2016, στις οποίες όµως δεν συµπεριλαµβάνονται οι καταθέσεις που εµπίπτουν στην περ. β’ της διάταξης αυτής.
(θ) Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων που εµπίπτουν στις υπό
(ι) έως και (ια) κατωτέρω περιπτώσεις, λοιπές απαιτήσεις, που
δεν εµπίπτουν στις ανωτέρω περιπτώσεις ούτε είναι τελευταίας
σειράς κατά την αντίστοιχη σύµβαση, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, απαιτήσεις από δάνεια και άλλες πιστωτικές συµβάσεις, από συµβάσεις προµήθειας αγαθών ή παροχής υπηρεσιών
ή από παράγωγα, απαιτήσεις που πηγάζουν από χρεωστικά µέσα
έκδοσης του πιστωτικού ιδρύµατος, απαιτήσεις από εγγυήσεις
που έχουν δοθεί από το πιστωτικό ίδρυµα για χρεωστικά µέσα
έκδοσης θυγατρικών του µε την έννοια της παρ. 2 του άρθρου
32 του ν. 4308/2014, ανεξάρτητα αν αυτές εδρεύουν στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, καθώς επίσης απαιτήσεις τέτοιων θυγατρικών του πιστωτικού ιδρύµατος, όταν αυτές οι απαιτήσεις
απορρέουν από σύµβαση δανείου ή κατάθεσης µε το πιστωτικό
ίδρυµα, διά της οποίας συµβάσεως δανείζεται ή κατατίθεται στο
πιστωτικό ίδρυµα το προϊόν της έκδοσης χρεωστικών µέσων από
αυτές τις θυγατρικές. Σε περίπτωση κατάθεσης τέτοιας θυγατρικής στο πιστωτικό ίδρυµα, το προηγούµενο εδάφιο εφαρµόζεται
στο τµήµα της κατάθεσης που δεν εµπίπτει στην περ. (γ) της παρούσας παραγράφου.
(ι) οι απαιτήσεις που πηγάζουν από χρεωστικά µέσα έκδοσης
του πιστωτικού ιδρύµατος, που πληρούν τις ακόλουθες υπό (αα),
(ββ) και (γγ) προϋποθέσεις, ήτοι
(αα) η αρχική συµβατική διάρκειά τους είναι τουλάχιστον ένα
(1) έτος,
(ββ) δεν περιέχουν ενσωµατωµένα παράγωγα και δεν είναι παράγωγα, τα δε χρεωστικά µέσα δεν θεωρούνται ότι περιέχουν
ενσωµατωµένα παράγωγα µόνο επειδή έχουν κυµαινόµενο επιτόκιο που βασίζεται σε ευρέως χρησιµοποιούµενο επιτόκιο αναφοράς ή επειδή είναι εκφρασµένα σε αλλοδαπό νόµισµα εφόσον
το κεφάλαιο, η αποπληρωµή και οι τόκοι είναι στο ίδιο νόµισµα
και
(γγ) τα σχετικά συµβατικά έγγραφα και, κατά περίπτωση, το
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ενηµερωτικό δελτίο που σχετίζονται µε την έκδοση και διάθεσή
τους αναφέρουν ρητά την κατάταξή τους στην τάξη της παρούσας περ. (ι). Στην ίδια περίπτωση κατατάσσονται και οι απαιτήσεις που απορρέουν από εγγυήσεις που έχουν δοθεί από το
πιστωτικό ίδρυµα για χρεωστικά µέσα έκδοσης θυγατρικών του
κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, ανεξάρτητα αν αυτές εδρεύουν στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, που
φέρουν τα ως άνω υπό (αα) έως και (γγ) χαρακτηριστικά και
απαιτήσεις τέτοιων θυγατρικών του πιστωτικού ιδρύµατος, όταν
αυτές οι απαιτήσεις απορρέουν από σύµβαση δανείου ή κατάθεσης µε το πιστωτικό ίδρυµα, διά της οποίας συµβάσεως δανείζεται ή κατατίθεται στο πιστωτικό ίδρυµα το προϊόν της
έκδοσης τέτοιων χρεωστικών µέσων από αυτές τις θυγατρικές.
Σε περίπτωση κατάθεσης τέτοιας θυγατρικής στο πιστωτικό
ίδρυµα, το προηγούµενο εδάφιο εφαρµόζεται στο τµήµα της κατάθεσης που δεν εµπίπτει στην περ. (γ) της παρούσας παραγράφου.
(ια) οι απαιτήσεις που πηγάζουν από χρεωστικά µέσα µειωµένης κατάταξης ή µέσα της κατηγορίας 2 ή υβριδικούς τίτλους ή
πρόσθετα µέσα της κατηγορίας 1 ή προνοµιούχες µετοχές ή κοινές µετοχές, µέσα κεφαλαίου κοινών µετοχών της κατηγορίας 1
έκδοσης του πιστωτικού ιδρύµατος, τηρουµένης της διαφοροποίησης στην κατάταξη µεταξύ των κατηγοριών απαιτήσεων που
εµπίπτουν στην παρούσα περίπτωση. Στην παρούσα περίπτωση
εµπίπτουν και απαιτήσεις που απορρέουν από εγγυήσεις που
έχουν δοθεί από το πιστωτικό ίδρυµα για χρεωστικά µέσα µειωµένης κατάταξης ή υβριδικούς τίτλους ή άλλους τίτλους των
ως άνω υπό (ια) κατηγοριών έκδοσης θυγατρικών του κατά την
έννοια της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, ανεξάρτητα
αν αυτές εδρεύουν στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, όταν αυτές
οι απαιτήσεις απορρέουν από σύµβαση δανείου ή κατάθεσης µε
το πιστωτικό ίδρυµα, δια της οποίας συµβάσεως δανείζεται ή κατατίθεται στο πιστωτικό ίδρυµα το προϊόν της έκδοσης τέτοιων
χρεωστικών µέσων ή υβριδικών τίτλων ή άλλων τίτλων των ως
άνω υπό (ια) κατηγοριών από αυτές τις θυγατρικές. Σε περίπτωση κατάθεσης τέτοιας θυγατρικής στο πιστωτικό ίδρυµα, το
προηγούµενο εδάφιο εφαρµόζεται στο τµήµα της κατάθεσης
που δεν εµπίπτει στην περ. (γ) της παρούσας παραγράφου.
Οι απαιτήσεις αα’ και ββ’ της περ. ε’ ικανοποιούνται συµµέτρως. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται αναλογικά οι διατάξεις των
άρθρων 975 ως 978 του ΚΠολΔ.»
Άρθρο 106
Κατάταξη των απαιτήσεων κατά την εκκαθάριση των
επιχειρήσεων επενδύσεων – Προσθήκη εσωτερικού
άρθρου 103Α του άρθρου 2 του ν. 4335/2015
Μετά το εσωτερικό άρθρο 103 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015
(Α’ 87), προστίθεται εσωτερικό άρθρο 103Α ως εξής:
«Άρθρο 103Α
Κατάταξη των απαιτήσεων κατά την εκκαθάριση
των επιχειρήσεων επενδύσεων
1. Κατά την εκκαθάριση των επιχειρήσεων επενδύσεων στο
πλαίσιο της πτωχευτικής διαδικασίας τους (διαδικασία αφερεγγυότητας):
α) τα ακόλουθα έχουν την ίδια σειρά κατάταξης, που είναι
υψηλότερη από τη σειρά κατάταξης που προβλέπεται για απαιτήσεις κοινών µη εξασφαλισµένων πιστωτών:
i) το τµήµα των επιλέξιµων καταθέσεων φυσικών προσώπων
και πολύ µικρών, µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων που υπερβαίνει το επίπεδο κάλυψης που προβλέπεται, στο άρθρο 9 του ν.
4370/2016 (Α’ 37),
ii) οι καταθέσεις φυσικών προσώπων και πολύ µικρών, µικρών
και µεσαίων επιχειρήσεων που θα ήταν επιλέξιµες αν δεν είχαν
γίνει µέσω υποκαταστηµάτων εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)
που ανήκουν σε ιδρύµατα εγκατεστηµένα στην ΕΕ,
β) τα ακόλουθα έχουν την ίδια σειρά κατάταξης, που είναι υψηλότερη από τη σειρά κατάταξης της περ. α):
i) οι καλυπτόµενες καταθέσεις,

ii) το σύστηµα εγγύησης των καταθέσεων που υποκαθίσταται
στα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των καλυπτόµενων καταθετών σε περίπτωση αφερεγγυότητας.
Με τον όρο καταθέσεις νοούνται τα κεφάλαια πελατών που
έχουν κατατεθεί σύµφωνα µε τις περ. β’ και γ’ της παρ. 1 του άρθρου 4 της κατ’ εξουσιοδότηση οδηγίας 2017/593 (L 87), όπως
αυτή έχει ενσωµατωθεί µε την απόφαση ΕΚ 1/808/7.2.2018 (Β’
812).
2. Για τις επιχειρήσεις επενδύσεων, οι κοινές µη εξασφαλισµένες απαιτήσεις έχουν υψηλότερη σειρά κατάταξης από εκείνη
των µη εξασφαλισµένων απαιτήσεων που απορρέουν από χρεωστικά µέσα τα οποία πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) η αρχική συµβατική διάρκεια των χρεωστικών µέσων είναι
τουλάχιστον ένα (1) έτος,
β) τα χρεωστικά µέσα δεν περιέχουν ενσωµατωµένα παράγωγα και δεν είναι παράγωγα. Δεν θεωρούνται χρεωστικά µέσα
µε ενσωµατωµένα παράγωγα, µόνον λόγω αυτών των χαρακτηριστικών, τα χρεωστικά µέσα µε κυµαινόµενο επιτόκιο, που προέρχεται από ευρέως χρησιµοποιούµενο επιτόκιο αναφοράς, και
τα χρεωστικά µέσα που δεν είναι εκφρασµένα στο εθνικό νόµισµα του εκδότη εφόσον το κεφάλαιο, η αποπληρωµή και οι τόκοι
είναι στο ίδιο νόµισµα,
γ) τα σχετικά συµβατικά έγγραφα και, κατά περίπτωση, το
ενηµερωτικό δελτίο που σχετίζονται µε την έκδοση αναφέρουν
ρητά τη χαµηλότερη σειρά κατάταξης σύµφωνα µε την παρούσα.
3. Οι µη εξασφαλισµένες απαιτήσεις που απορρέουν από χρεωστικά µέσα τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις της περ. α), β)
και γ) της παρ. 2 έχουν υψηλότερη σειρά κατάταξης από τη
σειρά κατάταξης των απαιτήσεων που απορρέουν από µέσα που
αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ) της παρ. 1 του άρθρου
άρθρο 48 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ.
4. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µε απόφασή της δύναται να
εξειδικεύσει τους όρους και να καθορίσει κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος.»
Άρθρο 107
Οµολογίες και µεταβιβάσιµα χρέη – Αντικατάσταση
της περ. β’ του ορισµού 110 του εσωτερικού άρθρου 2 του
άρθρου 2 του ν. 4335/2015
Η περ. β) του ορισµού 110, του εσωτερικού άρθρου 2 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015 (Α’ 87) αντικαθίσταται και ο ορισµός 110
διαµορφώνεται ως εξής:
«110) «χρεωστικά µέσα»:
α) για τους σκοπούς των περ. ζ’ και ι’ της παρ. 1 του άρθρου
63: οµολογίες και άλλες µορφές µεταβιβάσιµων χρεών, µέσα µε
τα οποία δηµιουργείται ή αναγνωρίζεται µία οφειλή, καθώς και
µέσα που παρέχουν δικαιώµατα απόκτησης χρεωστικών µέσων,
και
β) για τους σκοπούς του άρθρου 145Α του ν. 4261/2014 (Α’
107) και του εσωτερικού άρθρου 103Α του άρθρου 2 του ν.
4335/2015, οι οµολογίες και άλλες µορφές µεταβιβάσιµων
χρεών, καθώς και µέσα µε τα οποία δηµιουργείται ή αναγνωρίζεται µία οφειλή.»
Άρθρο 108
Εκπρόσωπος των οµολογιούχων Τροποποίηση του άρθρου 64 του ν. 4548/2018
Η παρ. 2 του άρθρου 64 του ν. 4548/2018 (Α’ 104) αντικαθίσταται και το άρθρο 64 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 64
Εκπρόσωπος των οµολογιούχων
1. Σε κάθε περίπτωση οργάνωσης των οµολογιούχων σε
οµάδα, ορίζεται υποχρεωτικά από την εκδότρια εκπρόσωπος των
οµολογιούχων µε έγγραφη σύµβαση.
2. Εκπρόσωπος των οµολογιούχων ορίζεται µόνο
πιστωτικό
ίδρυµα ή εταιρεία συνδεδεµένη κατά την έννοια του άρθρου 32
του ν. 4308/2014 (Α’ 251), µε πιστωτικό ίδρυµα ή Εταιρεία Δια-
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χείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις της περ. α’ της
παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4354/2015 (Α’ 176) ή επιχείρηση επενδύσεων
ή κεντρικό αποθετήριο τίτλων ή Διαχειριστής Οργανισµών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΔΟΕΕ) κατά την έννοια της
υποπερ. αα της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4209/2013
(Α’ 253) ή διαχειριστής εταιρείας επιχειρηµατικού κεφαλαίου
κατά την έννοια του στοιχείου γ’ του άρθρου 3 του Κανονισµού
(ΕΕ) 345/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (L 115) ή πολυµερής τράπεζα ανάπτυξης από τις αναφερόµενες στο άρθρο 117 του Κανονισµού (ΕΕ) 575/2013 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (L 176). Σε περίπτωση που υπάρχει µόνο ένας οµολογιούχος, αυτός µπορεί να
ορίζεται ως εκπρόσωπος, ακόµη και αν δεν πληροί τις προϋποθέσεις του προηγούµενου εδαφίου.
Η παρούσα παράγραφος εφαρµόζεται και στα οµολογιακά δάνεια του ν. 3156/2003 (Α’ 157).
3. Απαγορεύεται o ορισµός ως εκπροσώπου των οµολογιούχων:
α) της εκδότριας ή συνδεδεµένης µε αυτήν επιχείρησης, κατά
την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014,
β) εταιρείας που έχει παράσχει οποιουδήποτε είδους εµπράγµατη ή προσωπική ασφάλεια για την εξασφάλιση υποχρεώσεων
που απορρέουν από το οµολογιακό δάνειο,
γ) εταιρείας η οποία έχει εκδώσει µετοχές, οµολογίες ή άλλους τίτλους που είναι ανταλλάξιµοι στο πλαίσιο του οµολογιακού δανείου. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει αν το άθροισµα της
αξίας των µετοχών, οµολογιών και άλλων τίτλων που έχει εκδώσει η εταιρεία, που πρόκειται να ορισθεί ως εκπρόσωπος των
οµολογιούχων, δεν υπερβαίνει ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%)
της συνολικής αξίας των µετοχών, οµολογιών και άλλων τίτλων
που προσφέρονται στο πλαίσιο της ανταλλαγής.»
Άρθρο 109
Καταργούµενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:
1. Η παρ. 1α του άρθρου 145Α του ν. 4261/2014
(Α’ 107).
2. Η παρ. 2 του εσωτερικού άρθρου 103 του άρθρου 2 του ν.
4335/2015 (Α’ 87).
Άρθρο 110
Επέκταση της απαλλαγής µισθώµατος
επαγγελµατικών µισθώσεων - Τροποποίηση
της παρ. 10 του άρθρου δεύτερου της από 20.3.2020 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου
Η παρ. 10 του δεύτερου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε µε το
άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83) τροποποιείται ως προς τους
µήνες απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού
µισθώµατος ως εξής:
«10. Ειδικά για τους µήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο,
Απρίλιο και Μάιο του έτους 2021, ο µισθωτής επαγγελµατικής
µίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, για την οποία έχουν
ληφθεί ειδικά και έκτακτα µέτρα περί αναστολής ή προσωρινής
απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς
λόγους που σχετίζονται µε τον κορωνοϊό COVID-19 ή η οποία
πλήττεται οικονοµικά λόγω της διάδοσης του κορωνοϊού COVID19 και ανήκει σε συγκεκριµένους κλάδους επιχειρήσεων, πέραν
των αναφερόµενων στις αποφάσεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 8α, απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού µισθώµατος, κατά παρέκκλιση των κείµενων
διατάξεων περί εµπορικών µισθώσεων, σύµφωνα µε το δεύτερο
και το τρίτο εδάφιο της παρ. 1.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, µετά από εισήγηση
του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων
(Α.Α.Δ.Ε.), προσδιορίζονται οι πληγείσες επιχειρήσεις του πρώτου εδαφίου ανά κλάδο και ανά µήνα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος. Η ως άνω
απόφαση αφορά σε επιχειρήσεις οι οποίες δεν εντάσσονται στις
αποφάσεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 8α.»
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Άρθρο 111
Προσωρινό µέτρο κρατικής ενίσχυσης επιχειρήσεων
µε τη µορφή επιδότησης παγίων δαπανών Αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 29
του ν. 4772/2021
Η παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4772/2021 (Α’ 17) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η ενίσχυση χορηγείται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην υπό
στοιχεία C (2020) 1863 της 19ης Μαρτίου 2020 Ανακοίνωση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη µέτρων
κρατικής ενίσχυσης µε σκοπό να στηριχθεί η οικονοµία κατά τη
διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19», και κατόπιν έγκρισης του σχετικού καθεστώτος ενίσχυσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.»
Άρθρο 112
Ρυθµίσεις σχετικά µε τον φόρο πώλησης επί των
χρηµατιστηριακών συναλλαγών - Αντικατάσταση
της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 2579/1998
1. Η παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 2579/1998 (Α’ 31), αντικαθίσταται ως εξής:
«2. α. Επιβάλλεται φόρος («Φόρος Πώλησης») µε συντελεστή
δύο τοις χιλίοις (2%ο) στις πωλήσεις µετοχών εισηγµένων σε
ρυθµιζόµενη αγορά ή πολυµερή µηχανισµό διαπραγµάτευσης
που λειτουργεί στην Ελλάδα σύµφωνα µε τον ν. 4514/2018 (Α’
14), ανεξάρτητα από το αν οι σχετικές συναλλαγές διενεργούνται
εντός ή εκτός των ως άνω αναφερόµενων τόπων διαπραγµάτευσης. Ο Φόρος Πώλησης δεν επιβάλλεται, κατά περίπτωση, εφόσον προβλέπεται εξαίρεση σύµφωνα µε ειδικές διατάξεις.
β. Ο Φόρος Πώλησης υπολογίζεται επί της αξίας πώλησης των
µετοχών και βαρύνει τον πωλητή, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, νοµική οντότητα, ενώσεις προσώπων ή οµάδες περιουσίας, χωρίς
να εξετάζονται η ιθαγένεια και ο τόπος που διαµένουν ή κατοικούν ή έχουν την έδρα τους. Αν δεν καταχωρίζεται τιµή, ο φόρος
υπολογίζεται επί της τιµής κλεισίµατος του τίτλου, την ηµέρα που
διενεργήθηκε η συναλλαγή.
γ. Ο Φόρος Πώλησης επί των συναλλαγών που διακανονίζονται
από το Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (Κ.Α.Τ.), όπως αυτό ορίζεται
µε βάση την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4569/2018 (Α’ 179), υπολογίζεται από το Κ.Α.Τ., το οποίο γνωστοποιεί σε ηµερήσια βάση
τον Φόρο Πώλησης στους συµµετέχοντες σε αυτό, για λογαριασµό των πωλητών. Υπόχρεος για την καταβολή του φόρου είναι
ο συµµετέχων µέσω του κεντρικού αποθετηρίου τίτλων. Ο φόρος
που υπολογίζεται και γνωστοποιείται σε κάθε συµµετέχοντα σύµφωνα µε την παρούσα καταβάλλεται από τον συµµετέχοντα στο
Κ.Α.Τ., µέχρι τη δέκατη πέµπτη ηµέρα κάθε µήνα και αφορά τις
συναλλαγές που διακανονίστηκαν τον προηγούµενο µήνα. Το
Κ.Α.Τ. υποχρεούται, σύµφωνα µε τις διαδικασίες του, να αποδίδει
εφάπαξ στην αρµόδια για τη φορολογία του, Δηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), τον φόρο που εισέπραξε από τον συµµετέχοντα για τις συναλλαγές που διακανονίστηκαν µέσα σε
κάθε µήνα µε δήλωση στην οποία αναγράφονται διακεκριµένα ο
οφειλόµενος φόρος και το ποσό του φόρου που καταβλήθηκε
από τον συµµετέχοντα στο Κ.Α.Τ.. Η δήλωση αυτή υπέχει θέση
δήλωσης και για τον συµµετέχοντα ως προς την υποχρέωση καταβολής της διαφοράς του οφειλόµενου από αυτόν φόρου και
του φόρου που κατέβαλε στο Κ.Α.Τ.. Η δήλωση υποβάλλεται
µέχρι το τέλος του επόµενου µήνα από τον µήνα που διακανονίστηκαν οι ανωτέρω συναλλαγές. Σε περίπτωση εκπρόθεσµης καταβολής ή µη καταβολής του φόρου από τον συµµετέχοντα στο
Κ.Α.Τ. και της συνακόλουθης εκπρόθεσµης απόδοσης ή µη απόδοσης του φόρου από το Κ.Α.Τ. στην αρµόδια για τη φορολογία
του Δ.Ο.Υ., εφαρµόζεται για τον συµµετέχοντα το άρθρο 53 του
ν. 4174/2013 (Α’ 170). Ειδικότερα στην περίπτωση εκπρόθεσµης
καταβολής του φόρου στο Κ.Α.Τ. το άρθρο 53 για τον συµµετέχοντα εφαρµόζονται, µέχρι και την τρίτη εργάσιµη ηµέρα µετά
την ηµεροµηνία καταβολής του φόρου στο Κ.Α.Τ.. Από την ηµεροµηνία αυτή και µετά, το άρθρο 53 εφαρµόζεται για το Κ.Α.Τ..
Σε περίπτωση µη υποβολής, εκπρόθεσµης ή ανακριβούς υποβο-
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λής της δήλωσης απόδοσης του φόρου, που εισέπραξε
το
Κ.Α.Τ. από τους συµµετέχοντες, εφαρµόζονται για το Κ.Α.Τ. το
άρθρο 53 και τα άρθρα 54 ή 58 του
ν. 4174/2013,
κατά περίπτωση.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, κατόπιν εισήγησης
του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων
(Α.Α.Δ.Ε.), καθορίζονται ο τύπος και το περιεχόµενο της δήλωσης απόδοσης του φόρου από το Κ.Α.Τ. στην αρµόδια για τη φορολογία του Δ.Ο.Υ., τα δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία που
συνυποβάλλονται µε τη δήλωση απόδοσης του φόρου, καθώς
και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παρούσας περίπτωσης.
δ. Ο Φόρος Πώλησης επί των συναλλαγών µετοχών που τηρούνται από εγγεγραµµένο διαµεσολαβητή σε συλλογικό λογαριασµό αξιών και διακανονίζονται εκτός του κεντρικού
αποθετηρίου τίτλων υπολογίζεται σε ηµερήσια βάση από τον εγγεγραµµένο διαµεσολαβητή, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 2
του ν. 4569/2018, ή άλλο διαµεσολαβητή της αλυσίδας διαµεσολαβητών, για λογαριασµό των πωλητών. Ο Φόρος Πώλησης καταβάλλεται από έκαστο διαµεσολαβητή της αλυσίδας
διαµεσολαβητών στον επόµενο διαµεσολαβητή ή στον εγγεγραµµένο διαµεσολαβητή ή τον συµµετέχοντα στο Κ.Α.Τ., κατά
περίπτωση. Υπόχρεος για την καταβολή του φόρου πώλησης στο
Κ.Α.Τ. είναι ο συµµετέχων. Ο φόρος που υπολογίζεται στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται µε δήλωση καταβολής του φόρου
από τον συµµετέχοντα, προς το Κ.Α.Τ., µέχρι τη δέκατη πέµπτη
ηµέρα κάθε µήνα και αφορά τις συναλλαγές που διακανονίστηκαν τον προηγούµενο µήνα. Το Κ.Α.Τ. µε βάση τη δήλωση καταβολής του φόρου που έλαβε από τον συµµετέχοντα, αποδίδει
εφάπαξ στην αρµόδια για τη φορολογία του Δ.Ο.Υ. τον φόρο που
εισέπραξε για τις πωλήσεις µετοχών µε δήλωση που υποβάλλεται µέχρι το τέλος του επόµενου µήνα από τον µήνα που διακανονίστηκαν οι σχετικές συναλλαγές.
Σε περίπτωση µη υποβολής, εκπρόθεσµης ή ανακριβούς υποβολής δήλωσης καταβολής του φόρου πώλησης από τον συµµετέχοντα στο Κ.Α.Τ. και της συνακόλουθης µη υποβολής,
εκπρόθεσµης ή ανακριβούς υποβολής δήλωσης απόδοσης του
φόρου από το Κ.Α.Τ. στην αρµόδια για τη φορολογία του Δ.Ο.Υ.,
επιβάλλεται στον συµµετέχοντα πρόστιµο ισόποσο του τόκου
του άρθρου 53 και των κυρώσεων των άρθρων 54 ή 58 του
ν. 4174/2013, κατά περίπτωση. Εάν η εκπρόθεσµη ή ανακριβής
υποβολή της δήλωσης καταβολής του φόρου από τον συµµετέχοντα προς το Κ.Α.Τ. οφείλεται σε υπαιτιότητα άλλου διαµεσολαβητή της αλυσίδας διαµεσολαβητών ή του εγγεγραµµένου
διαµεσολαβητή, ο συµµετέχων διατηρεί το δικαίωµα να επιρρίψει
στους υπαίτιους διαµεσολαβητές τις κυρώσεις που του έχουν
επιβληθεί σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο, κατά τα αναλυτικώς αναφερόµενα στην οικεία πράξη επιβολής προστίµου που
εκδίδεται από την Α.Α.Δ.Ε.. Σε περίπτωση µη υποβολής ή ανακριβούς υποβολής της δήλωσης καταβολής του φόρου από τον
συµµετέχοντα στο Κ.Α.Τ., πέραν του ως άνω προστίµου, βεβαιώνεται σε βάρος του και ο Φόρος Πώλησης που δεν καταβλήθηκε στο Κ.Α.Τ.. Σε περίπτωση που µετά από έλεγχο διαπιστωθεί
ότι οποιοσδήποτε διαµεσολαβητής της αλυσίδας διαµεσολαβητών δεν έχει καταβάλει τον φόρο πώλησης σε επόµενο διαµεσολαβητή της αλυσίδας διαµεσολαβητών ή στον εγγεγραµµένο
διαµεσολαβητή ή στον συµµετέχοντα κατά περίπτωση, ο Φόρος
Πώλησης που δεν καταβλήθηκε βεβαιώνεται σε βάρος του υπαίτιου διαµεσολαβητή και του επιβάλλεται πρόστιµο που ισούται
µε το ποσό του φόρου που δεν κατέβαλε. Για την επιβολή των
προστίµων
αυτών εφαρµόζεται αναλόγως το άρθρο 62 του
ν. 4174/2013. Σε περίπτωση εκπρόθεσµης καταβολής του φόρου
στο Κ.Α.Τ., το πρόστιµο που ισούται µε τον τόκο του άρθρου 53
του ν. 4174/2013, για τον συµµετέχοντα, υπολογίζεται µέχρι και
την τρίτη εργάσιµη ηµέρα µετά την ηµεροµηνία καταβολής του
φόρου στο Κ.Α.Τ..
Σε περίπτωση µη υποβολής, εκπρόθεσµης ή ανακριβούς υποβολής δήλωσης απόδοσης του φόρου που δεν οφείλεται σε µη
υποβολή δήλωσης ή εκπρόθεσµη υποβολή δήλωσης ή ανακριβή
υποβολή δήλωσης αντίστοιχα από τον συµµετέχοντα, το άρθρο
53 και τα άρθρα 54 ή 58 του ν. 4174/2013, κατά περίπτωση εφαρ-
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µόζονται για το Κ.Α.Τ..
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών κατόπιν εισήγησης
του Διοικητή της ΑΑΔΕ και γνώµης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθορίζονται ειδικότερα ο τύπος και το περιεχόµενο της δήλωσης καταβολής φόρου προς το Κ.Α.Τ., η διαδικασία συλλογής
του φόρου και εκκαθάρισής του από το Κ.Α.Τ., ο τύπος και το περιεχόµενο της δήλωσης απόδοσης φόρου προς την αρµόδια
Δ.Ο.Υ. και των πράξεων επιβολής προστίµων, τα δικαιολογητικά
ή άλλα στοιχεία που συνυποβάλλονται µε τη δήλωση απόδοσης
φόρου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την
εφαρµογή της παρούσας περίπτωσης.
ε. Ο Φόρος Πώλησης επιβάλλεται επίσης και στις πωλήσεις
µετοχών εισηγµένων σε ρυθµιζόµενη αγορά ή πολυµερή µηχανισµό διαπραγµάτευσης που λειτουργούν στην αλλοδαπή, ή σε
άλλους διεθνώς αναγνωρισµένους χρηµατιστηριακούς θεσµούς,
ανεξάρτητα από το αν οι σχετικές συναλλαγές διακανονίζονται
εντός ή εκτός των ως άνω αναφερόµενων τόπων διαπραγµάτευσης, εφόσον οι πωλητές είναι φυσικά πρόσωπα που έχουν την
κατοικία τους στην Ελλάδα ή ηµεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις που έχουν µόνιµη εγκατάσταση στην Ελλάδα.
Ο οφειλόµενος φόρος υπολογίζεται επί της αξίας πώλησης
των µετοχών, η οποία αναγράφεται στα εκδιδόµενα αποδεικτικά
στοιχεία και αποδίδεται από τον πωλητή στην αρµόδια Δ.Ο.Υ. για
τη φορολογία του εισοδήµατός του, µέχρι το τέλος του επόµενου µήνα από αυτόν µέσα στον οποίο πωλήθηκαν οι µετοχές.
Κατόπιν σχετικής συµφωνίας του µε τον πωλητή, ο φόρος δύναται να αποδίδεται από τον εποπτευόµενο χρηµατοπιστωτικό
οργανισµό που ενεργεί για λογαριασµό του πωλητή στη συναλλαγή.
Το άρθρο 53 και τα άρθρα 54 ή 58 του ν. 4174/2013, κατά περίπτωση εφαρµόζονται ανάλογα, σε βάρος του πωλητή για τον
φόρο που οφείλεται µε βάση την παρούσα περίπτωση.
Ο φόρος της παρούσας περίπτωσης δεν επιβάλλεται όταν οι
πωλήσεις πραγµατοποιούνται σε αλλοδαπό χρηµατιστήριο µε το
οποίο το Χρηµατιστήριο Αθηνών έχει δηµιουργήσει κοινό ηλεκτρονικό σύστηµα διαπραγµάτευσης και µε την προϋπόθεση ότι
για τις πωλήσεις αυτές προβλέπεται η καταβολή ανάλογου
φόρου στην αλλοδαπή.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, κατόπιν εισήγησης
του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., καθορίζονται ο τύπος και το περιεχόµενο της δήλωσης απόδοσης φόρου του πωλητή προς την αρµόδια φορολογική αρχή στην οποία αυτός υπάγεται, τα
δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία που συνυποβάλλονται µε τη δήλωση απόδοσης φόρου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παρούσας περίπτωσης.
στ. Σε περίπτωση ύπαρξης οφειλών από τον Φόρο Πώλησης
που οφείλονται αποκλειστικά σε µη καταβολή του φόρου από τον
συµµετέχοντα στο Κ.Α.Τ., σύµφωνα µε την περ. γ’ και της συνακόλουθης µη απόδοσης του φόρου από το Κ.Α.Τ. στην αρµόδια
για τη φορολογία του Δ.Ο.Υ., η Φορολογική Διοίκηση χορηγεί,
µε την προσκόµιση των κατάλληλων αποδεικτικών εγγράφων,
στο Κ.Α.Τ., αποδεικτικό ενηµερότητας, κατά παρέκκλιση του άρθρου 12 του ν. 4174/2013.
Με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. καθορίζονται τα δικαιολογητικά που προσκοµίζονται για την έκδοση του αποδεικτικού
ενηµερότητας, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για
την εφαρµογή της παρούσας περίπτωσης.
ζ. Οι περ. α’ έως και στ’, ισχύουν για συναλλαγές µε ηµεροµηνία διακανονισµού από την έναρξη ισχύος της άδειας της παρ. 1
του άρθρου 29 του ν. 4569/2018, εκτός της περ. ε’, η οποία ισχύει
από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.»
Άρθρο 113
Μεταγραφή πράξεων µεταβίβασης περιουσιακών
στοιχείων των µετασχηµατιζόµενων επιχειρήσεων - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2166/1993
Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2166/1993 (Α’137)
προστίθενται δύο εδάφια και η παρ. 1 διαµορφώνεται ως εξής:
«1. Η κατά το άρθρο 1 του παρόντος νόµου σύµβαση, η εισφορά και η µεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων των µετα-
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σχηµατιζόµενων επιχειρήσεων, κάθε σχετική πράξη ή συµφωνία
που αφορά την εισφορά ή µεταβίβαση στοιχείων ενεργητικού ή
παθητικού ή άλλων δικαιωµάτων και υποχρεώσεων, και κάθε εµπράγµατου ή ενοχικού δικαιώµατος, οι αποφάσεις των κατά νόµο
οργάνων των µετασχηµατιζόµενων εταιρειών, η σχέση συµµετοχής στο κεφάλαιο της νέας εταιρείας, καθώς και κάθε άλλη συµφωνία ή πράξη που απαιτείται για το µετασχηµατισµό ή τη
σύσταση της νέας εταιρείας, η δηµοσίευση αυτών στο Τεύχος
Ανωνύµων Εταιρειών της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως και η
µεταγραφή των σχετικών πράξεων απαλλάσσονται από κάθε
φόρο, τέλος χαρτοσήµου ή οιουδήποτε άλλου τέλους υπέρ του
Δηµοσίου, ως και εισφοράς ή δικαιώµατος υπέρ οιουδήποτε τρίτου.
Για τη µεταγραφή ή την εγγραφή των σχετικών πράξεων µεταβίβασης των περιουσιακών στοιχείων των µετασχηµατιζόµενων
επιχειρήσεων καταβάλλονται µόνο πάγια δικαιώµατα εµµίσθων
ή αµίσθων υποθηκοφυλάκων και προϊσταµένων κτηµατολογικών
γραφείων, ποσού ύψους τριακοσίων (300) ευρώ, χωρίς οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση, αµοιβή, επίδοµα ή τέλος, ανεξαρτήτως
του χρόνου πραγµατοποίησης του µετασχηµατισµού και συντέλεσης των σχετικών πράξεων µεταβίβασης. Για τη µεταγραφή
των ακινήτων και εµπραγµάτων δικαιωµάτων που µεταβιβάζονται
εφαρµόζεται αναλόγως η παρ. 8 του άρθρου 16 του ν. 2515/1997
(Α’ 154).»

γει όλες τις έννοµες συνέπειές της. Οι υποθηκοφύλακες και προϊστάµενοι κτηµατολογικών γραφείων καταχωρούν υποχρεωτικά
τη σύµβαση ή πράξη συγχώνευσης ή διάσπασης στα οικεία βιβλία, κατά τα παραπάνω κατ’ εξαίρεση προβλεπόµενα. Σε περίπτωση συγχώνευσης, διάσπασης ή απόσχισης κλάδου
πιστωτικών ιδρυµάτων ή άλλου εταιρικού µετασχηµατισµού, η
διαδικασία µεταγραφής ή εγγραφής εµπράγµατων δικαιωµάτων,
η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί κατά τον χρόνο συντέλεσης του
εταιρικού µετασχηµατισµού, ολοκληρούται από το νοµικό πρόσωπο στο οποίο περιέρχεται τελικώς το εµπράγµατο δικαίωµα,
ως καθολικού διαδόχου, σύµφωνα µε την παρούσα και την παρ.
9.»

Άρθρο 114
Καταχώριση εµπραγµάτων δικαιωµάτων
συγχωνευόµενων πιστωτικών ιδρυµάτων Τροποποίηση της παρ. 8 του άρθρου 16
του ν. 2515/1997

Η αγορά ασθενοφόρων δυνάµει του δωδέκατου άρθρου του
ν. 4787/2021 (Α’ 44) απαλλάσσεται του Φόρου Προστιθέµενης
Αξίας. Στις προσβληθήσες προσφορές η αξία αναφέρεται χωρίς
Φ.Π.Α. και ο ανάδοχος που επιλέγεται δεν επιβαρύνει την αξία
παράδοσης µε Φ.Π.Α..

Στο τέλος της παρ. 8 του άρθρου 16 του ν. 2515/1997 (Α’ 154)
προστίθενται πέντε εδάφια, τροποποιείται το πρώτο εδάφιο και
η παρ. 8 διαµορφώνεται ως εξής:
«8. Η µεταγραφή των ακινήτων και εµπραγµάτων δικαιωµάτων
γενικώς που µεταβιβάζονται από τα συγχωνευόµενα πιστωτικά
ιδρύµατα στο όνοµα του από τη συγχώνευση προερχόµενου
νέου πιστωτικού ιδρύµατος ή του απορροφώντος, εφόσον δεν
υπάρχει περιγραφή αυτών στη σύµβαση ή το καταστατικό, γίνεται εφαρµοζοµένων κατ' αναλογία των διατάξεων του άρθρου
1197 του Αστικού Κώδικα, µε καταχώριση στα οικεία βιβλία µεταγραφών ή στα οικεία κτηµατολογικά φύλλα αποσπάσµατος
της σύµβασης ή του καταστατικού, στο οποίο να εµφαίνεται ότι
το απορροφoύν ή το νέο πιστωτικό ίδρυµα είναι καθολικός διάδοχος των συγχωνευοµένων, µε έκθεση που περιέχει τα απαιτούµενα από το άρθρο 1194 του Α.Κ. στοιχεία των εµπραγµάτων
δικαιωµάτων και την ταυτότητα των ακινήτων που αφορούν.
Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν
απαιτείται να µνηµονεύονται ή να προσαρτώνται πιστοποιητικά
της φορολογικής διοίκησης, οποιασδήποτε µορφής ή χρήσης, ή
οποιασδήποτε άλλης δηµόσιας υπηρεσίας, οργανισµού ή εταιρείας ή Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) κάθε βαθµού, ή οποιεσδήποτε διοικητικές εγκρίσεις, βεβαιώσεις
µηχανικών, βεβαιώσεις υποθηκοφυλακείων ή κτηµατολογικών
γραφείων, ή λοιπές βεβαιώσεις, υπεύθυνες δηλώσεις, πιστοποιητικά, τοπογραφικά διαγράµµατα, αποσπάσµατα κτηµατολογικών διαγραµµάτων και σχεδιαγράµµατα για τη µεταβίβαση
ακινήτων, ακόµη και εκείνων που έχουν αποκτηθεί µε αναγκαστική απαλλοτρίωση ή βρίσκονται σε παραµεθόριες περιοχές.
Από τα πιστοποιητικά του προηγούµενου εδαφίου εξαιρείται το
πιστοποιητικό του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτου
(ΕΝ.Φ.Ι.Α.) του άρθρου 54Α του ν. 4174/2013 (Α’ 170), το οποίο
επισυνάπτεται στη σύµβαση ή πράξη συγχώνευσης ή διάσπασης
ή στην έκθεση που επισυνάπτεται κατά την καταχώριση στα οικεία βιβλία µεταγραφών αποσπάσµατος της σύµβασης ή του καταστατικού, στο οποίο εµφαίνεται ότι το απορροφούν ή το νέο
πιστωτικό ίδρυµα είναι καθολικός διάδοχος των συγχωνευοµένων. Η σύµβαση ή πράξη συγχώνευσης ή διάσπασης που συντάσσεται στο πλαίσιο µετασχηµατισµών µε τις διατάξεις του
παρόντος, χωρίς την επισύναψη των αναφεροµένων στο δεύτερο
εδάφιο εγγράφων, είναι κατά τούτο νόµιµη και έγκυρη και παρά-

Άρθρο 117
Ειδική εκκαθάριση δηµοσίων επιχειρήσεων Τροποποίηση ΤΗΣ παρ. 15 του άρθρου 14Α
του ν. 3429/2005

Άρθρο 115
Παράταση Προγράµµατος «Γέφυρα ΙΙ»
Η προθεσµία του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 68
του ν. 4790/2021 παρατείνεται από τη λήξη της έως και την 31η
Μαΐου 2021.
Άρθρο 116
Απαλλαγή από τον Φόρο Προστιθέµενης Αξίας
των ασθενοφόρων του άρθρου δωδέκατου
του ν. 4787/2021

1. Στην παρ. 15 του άρθρου 14Α του ν. 3429/2005 (Α’ 314)
προστίθενται νέα πέµπτο και έκτο εδάφιο, τροποποιείται το τελευταίο εδάφιο και η παρ. 15 διαµορφώνεται ως εξής:
«15. Εάν δεν υποβληθεί καµία νοµότυπη προσφορά, ή αν πιστωτές, οι οποίοι εκπροσωπούν το 51% τουλάχιστον των κατά
της επιχείρησης απαιτήσεων της παρ. 1 του παρόντος άρθρου
δηλώσουν εγγράφως προς τον εκκαθαριστή, εντός της προθεσµίας της παρ. 10 του παρόντος, ότι δεν θεωρούν καµία από τις
υποβληθείσες προσφορές ως συµφέρουσα για τους πιστωτές,
ο διαγωνισµός επαναλαµβάνεται µε τη δηµοσίευση εντός δεκαπέντε ηµερών νέας διακήρυξης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
παρόν άρθρο.
Εάν και ο νέος διαγωνισµός δεν τελεσφορήσει, τα περιουσιακά
στοιχεία της υπό εκκαθάριση επιχείρησης που δεν κατέστη δυνατόν να πωληθούν, πωλούνται ως σύνολο ή τµηµατικά, µε ελεύθερη διαπραγµάτευση, ύστερα από δηµόσια πρόσκληση, µε
ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου. Επί
των πωλήσεων της παρούσας παραγράφου έχουν εφαρµογή οι
απαλλαγές της παρ. 16 του παρόντος άρθρου.
Σε περίπτωση που διενεργηθούν τουλάχιστον τρεις πλειοδοτικοί διαγωνισµοί µε τη διαδικασία της ελεύθερης διαπραγµάτευσης µετά από δηµόσια πρόσκληση για την εκποίηση
περιουσιακών στοιχείων, και δεν υποβληθεί καµία νοµότυπη προσφορά ή οι υποβληθείσες προσφορές δεν θεωρηθούν συµφέρουσες από τον εκκαθαριστή ή τους πιστωτές, σύµφωνα µε τη
διαδικασία της παρ.10 του παρόντος άρθρου, τότε τα εν λόγω
περιουσιακά στοιχεία λογίζονται ιδιαιτέρως µικρής αξίας και ο
εκκαθαριστής δύναται να τα µεταβιβάσει χωρίς αντάλλαγµα,
κατά την κρίση του, σε δηµόσιους φορείς ή υπηρεσίες ή σε κοινωφελή ιδρύµατα.
Η χωρίς αντάλλαγµα µεταβίβαση, λαµβάνει χώρα κατ’ ανάλογη εφαρµογή του ν. 4182/2013 (A’ 185). Με τη µεταγραφή της
σχετικής πράξης αποδοχής στο αρµόδιο υποθηκοφυλακείο ή την
καταχώρισή της στο αρµόδιο Κτηµατολογικό Γραφείο επέρχεται
αυτοδίκαια η εξάλειψη και διαγραφή των υφιστάµενων υπέρ τρί-
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των βαρών. Η ως άνω διαδικασία εφαρµόζεται αναλογικά και στις
περιπτώσεις της παρ. 5α .».
2. Η παρ. 1 εφαρµόζεται και σε όλες τις δηµόσιες επιχειρήσεις,
οι οποίες τελούν ήδη σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης του άρθρου 14α του ν. 3429/2005 (Α’ 314) κατά τον χρόνο δηµοσίευσης
του παρόντος.
Άρθρο 118
Φόρος σε πωλήσεις µετοχών Κατάργηση της παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 2703/1999 και
του άρθρου 21 του 3697/2008
Η παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 2703/1999 (Α’ 72) και το άρθρο
21 του ν. 3697/2008 (Α’ 194), ως προς τον οφειλόµενο φόρο σε
κέρδη από πωλήσεις εισηγµένων µετοχών σε αλλοδαπά χρηµατιστήρια ή άλλους διεθνώς αναγνωρισµένους χρηµατιστηριακούς θεσµούς, σε εξωχρηµατιστηριακές συναλλαγές, καθώς και
συναλλαγές που πραγµατοποιούνται µέσω πολυµερούς µηχανισµού διαπραγµατεύσεων, καταργούνται.
Άρθρο 119
Μείωση της προκαταβολής φόρου εισοδήµατος από
επιχειρηµατική δραστηριότητα φυσικών προσώπων και
φόρου εισοδήµατος νοµικών προσώπων και νοµικών
οντοτήτων – Τροποποίηση της παρ. 1 των άρθρων 69 και 71
ως προς τα ποσά βεβαίωσης του φόρου,
αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 71,
προσθήκη παρ. 72 και 73 στο άρθρο 72 του Κ.Φ.Ε.
1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 69 του
Κώδικα
Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε., ν. 4172/2013, Α’ 167) τροποποιείται και η παρ. 1 διαµορφώνεται ως εξής:
«1. Με βάση τη δήλωση που υποβάλλει ο φορολογούµενος και
τους λοιπούς τίτλους βεβαίωσης που προβλέπονται στον Κώδικα
Φορολογικής Διαδικασίας βεβαιώνεται ποσό ίσο µε το πενήντα
πέντε τοις εκατό (55%) του φόρου που προκύπτει από επιχειρηµατική δραστηριότητα για τον φόρο που αναλογεί στο εισόδηµα
του διανυόµενου φορολογικού έτους.
Αν στη δήλωση περιλαµβάνονται και εισοδήµατα για τα οποία
ο φόρος παρακρατείται ή καταβάλλεται κατά τις διατάξεις των
επόµενων παραγράφων, ο φόρος που παρακρατήθηκε ή καταβλήθηκε για τα εισοδήµατα αυτά εκπίπτει από τον φόρο που πρέπει να βεβαιωθεί κατά το προηγούµενο εδάφιο. Αν το εισόδηµα
µε βάση το οποίο ενεργείται η βεβαίωση του φόρου προσδιορίζεται κατά τρόπο τεκµαρτό, ο φόρος που αναλογεί στο τεκµαρτό
αυτό εισόδηµα λαµβάνεται υπόψη για τον προσδιορισµό του
ποσού που πρέπει να βεβαιωθεί κατά το άρθρο αυτό.
Όταν αποκτάται για πρώτη φορά εισόδηµα από επιχειρηµατική
δραστηριότητα, το προς βεβαίωση ποσό της παραγράφου αυτής
περιορίζεται στο µισό.».
2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 71 του Κ.Φ.Ε. (ν.
4172/2013) τροποποιείται, η παρ. 2 αντικαθίσταται και οι παρ. 1
και 2 διαµορφώνονται ως εξής:
«1. Με βάση τη δήλωση που υποβάλλει το νοµικό πρόσωπο ή
η νοµική οντότητα και τους λοιπούς τίτλους βεβαίωσης που προβλέπονται στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας βεβαιώνεται
ποσό ίσο µε ογδόντα τοις εκατό (80%) του φόρου που προκύπτει
για τον φόρο που αναλογεί στο εισόδηµα του διανυόµενου φορολογικού έτους.
Με βάση τη δήλωση που υποβάλλει το νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα και τους λοιπούς τίτλους βεβαίωσης που προβλέπονται στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας αποκλειστικά και
µόνο για το φορολογικό έτος 2018, βεβαιώνεται ποσό ίσο µε το
ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) του φόρου που προκύπτει από
επιχειρηµατική δραστηριότητα για τον φόρο που αναλογεί στο
εισόδηµα του έτους αυτού.
2. Το ποσοστό του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 αυξάνεται σε
εκατό τοις εκατό (100%) ειδικά για τις τραπεζικές ηµεδαπές ανώνυµες εταιρείες και τα υποκαταστήµατα αλλοδαπών τραπεζών
που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα.»
3. Στο άρθρο 72 του Κ.Φ.Ε. (ν. 4172/2013) προστίθενται παρ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

72 και 73 ως εξής:
«72. Ειδικά για το φορολογικό έτος 2020, το ποσό που βεβαιώνεται σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 71
ορίζεται σε ποσοστό εβδοµήντα τοις εκατό (70%).
73. α. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 69 του ν.
4172/2013, όπως αντικαθίσταται µε την παρ. 1 του παρόντος,
ισχύει για την προκαταβολή φόρου που βεβαιώνεται µε την
πράξη διοικητικού προσδιορισµού φόρου εισοδήµατος του φορολογικού έτους 2020 και επόµενων.
β. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 71 του ν. 4172/
2013, όπως αντικαθίσταται µε την παρ. 2 του παρόντος, ισχύει
για την προκαταβολή φόρου που βεβαιώνεται µε τη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος του φορολογικού έτους 2021 και επόµενων.
γ. Η παρ. 2 του άρθρου 71 του ν. 4172/2013, όπως αντικαθίσταται µε την παρ. 2 του παρόντος, ισχύει για την προκαταβολή
φόρου που βεβαιώνεται µε τη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος
του φορολογικού έτους 2020 και επόµενων.»
Άρθρο 120
Μείωση του συντελεστή φορολογίας εισοδήµατος
νοµικών προσώπων και νοµικών οντοτήτων Τροποποίηση της περ. α’ της παρ. 1
του άρθρου 58 του Κ.Φ.Ε.
Η περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 58 του Κ.Φ.Ε. (ν. 4172/2013,
Α’ 167) τροποποιείται ως προς τον φορολογικό συντελεστή και
η παρ. 1 διαµορφώνεται ως εξής:
«1. α) Τα κέρδη από επιχειρηµατική δραστηριότητα που αποκτούν τα νοµικά πρόσωπα και οι νοµικές οντότητες που τηρούν
διπλογραφικά βιβλία, εξαιρουµένων των πιστωτικών ιδρυµάτων
που εµπίπτουν στην περ. β’ της παρούσας παραγράφου, καθώς
και οι υπόχρεοι των περ. β’, γ’, δ’, ε’, στ’ και ζ’ του άρθρου 45
που τηρούν απλογραφικά βιβλία, φορολογούνται µε συντελεστή
είκοσι τέσσερα τοις εκατό (24%) για τα εισοδήµατα των φορολογικών ετών 2019 και 2020. Για τα εισοδήµατα του φορολογικού
έτους 2021 και εφεξής ο συντελεστής του προηγούµενου εδαφίου µειώνεται σε είκοσι δύο τοις εκατό (22%).
β) Τα πιστωτικά ιδρύµατα της περ. 1 της παρ. 1 του άρθρου 3
του ν. 4261/2014, εφόσον έχουν ενταχθεί και για τα φορολογικά
έτη που υπάγονται στις ειδικές διατάξεις του άρθρου 27Α, φορολογούνται µε συντελεστή είκοσι εννέα τοις εκατό (29%).»
Άρθρο 121
Απαλλαγή από την επιβολή ειδικής εισφοράς
αλληλεγγύης σε συγκεκριµένα εισοδήµατα του άρθρου 43Α
του Κ.Φ.Ε. για τα φορολογικά έτη 2021 και 2022 -Τροποποίηση της παρ. 50 του άρθρου 72
του ν. 4172/2013 - Προσθήκη παραγράφου
στο άρθρο 72 του Κ.Φ.Ε.
1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 50 του άρθρου 72 του Κ.Φ.Ε. (ν.
4172/2013, Α’ 167) τροποποιείται ως προς τα εισοδήµατα που
απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης και η παρ.
50 διαµορφώνεται ως εξής:
«50. Ειδικά για το φορολογικό έτος 2021 απαλλάσσονται από
την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α τα εισοδήµατα
που προβλέπονται στο άρθρο αυτό, µε εξαίρεση τα εισοδήµατα
από µισθωτή εργασία στο δηµόσιο τοµέα και τις συντάξεις. Αν
το εισόδηµα προσδιορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 34, η απαλλαγή της παρούσας παρέχεται εφόσον για τα δύο (2) προηγούµενα φορολογικά έτη δεν έτυχε εφαρµογής ο εναλλακτικός
τρόπος υπολογισµού της ελάχιστης φορολογίας σύµφωνα µε τα
άρθρα 30, 31, 32, 33 και 34. Για το φορολογικό έτος 2021 απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α
τα εισοδήµατα που αποκτώνται από αγροτικές ενισχύσεις και επιδοτήσεις που εισπράττονται το φορολογικό έτος 2021, αλλά ανάγονται στο φορολογικό έτος 2020.»
2. Στο άρθρο 72 του Κ.Φ.Ε. προστίθεται παρ. 74 ως εξής:
«74. Για το φορολογικό έτος 2022 απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α τα εισοδήµατα που
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αποκτώνται από µισθωτή εργασία στον ιδιωτικό τοµέα. Αν το εισόδηµα προσδιορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 34, η απαλλαγή
της παρούσας παρέχεται εφόσον για τα δύο (2) προηγούµενα
φορολογικά έτη δεν έτυχε εφαρµογής ο εναλλακτικός τρόπος
υπολογισµού της ελάχιστης φορολογίας σύµφωνα µε τα άρθρα
30, 31, 32, 33 και 34.»
Άρθρο 122
Κατανοµή της ωφέλειας της περ. ζ’ της παρ. 1
του άρθρου 11 του ν. 4052/2012 - Προσθήκη παρ. 7
στο άρθρο 21 και παρ. 75 στο άρθρο 72 του Κ.Φ.Ε.
1. Στο τέλος του άρθρου 21 του Κ.Φ.Ε. (ν. 4172/2013, Α’ 167)
προστίθεται παρ. 7 ως εξής:
«7. Η ωφέλεια επιχείρησης που προκύπτει από την εφαρµογή
της περ. ζ’ της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4052/2012 (Α’ 41)
κατανέµεται ισόποσα εντός πέντε (5) φορολογικών ετών αρχής
γενοµένης από το φορολογικό έτος εντός του οποίου θα προκύψει η ωφέλεια.»
2. Στο άρθρο 72 του Κ.Φ.Ε. (ν. 4172/2013) προστίθεται παρ.
75 ως εξής:
«75. Η παρ. 7 του άρθρου 21 εφαρµόζεται από το φορολογικό
έτος 2020 και επόµενα.»
Άρθρο 123
Επιχορήγηση φορέων της Γενικής Κυβέρνησης για
εξόφληση ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεών τους Τροποποίηση του άρθρου 6 του ν. 4281/2014
1. Η παρ. 2. α. του άρθρου 6 του ν. 4281/2014 (Α’ 160) αντικαθίσταται ως εξής:
«2.α. Αν οι φορείς Γενικής Κυβέρνησης που ανήκουν στον υποτοµέα των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) δεν ολοκληρώσουν την αποπληρωµή του συνόλου των ληξιπρόθεσµων
υποχρεώσεών τους µέχρι τη λήξη της προθεσµίας που τίθεται
µε την απόφαση του πρώτου εδαφίου της παρ. 2, ποσοστό
εξήντα τοις εκατό (60%) επί των ποσών που καταβάλλονται
στους Ο.Τ.Α. κατά τα οικονοµικά έτη 2020 και 2021 από τον Κρατικό Προϋπολογισµό για την εξόφληση των ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεών τους προς τρίτους, παρακρατείται από τους
αποδιδόµενους σε αυτούς Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ)
µέσω του Κρατικού Προϋπολογισµού σύµφωνα µε τα άρθρα 259
και 260 του ν. 3852/2010
(Α’ 87). Η παρακράτηση επί των
Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) του δικαιούχου Ο.Τ.Α. διενεργείται από το έτος 2022 και για χρονική περίοδο που καθορίζεται µε την απόφαση του πρώτου εδαφίου της παρ. 2.
Αν οι Ο.Τ.Α. ολοκληρώσουν την αποπληρωµή του συνόλου των
ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεών τους, µέχρι τη λήξη της προθεσµίας και σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται µε την απόφαση του πρώτου εδαφίου της παρ. 2, το ποσό
της επιχορήγησης που λαµβάνουν κατά τα οικονοµικά έτη 2020
και 2021 από τον Κρατικό Προϋπολογισµό δεν παρακρατείται.»
2. Η ισχύς της παρ. 1 αρχίζει από την 31η Ιουλίου 2020.
Άρθρο 124
Διορθώσεις της έναρξης ισχύος των άρθρων 48 και 49 του ν.
4797/2021 – Τροποποίηση των άρθρων 48 και 49 του ν.
4797/2021
1. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 48 του ν. 4797/2021 (Α’
66) προστίθεται εδάφιο και η παρ. 2 διαµορφώνεται ως εξής:
«2. Η τελευταία κλίµακα εύρους του πίνακα ΙΙ της υποπερ. β2
της περ. Α’ της παρ. 1 και η τελευταία κλίµακα εύρους του πίνακα
ΙV της υποπερ. β2 της περ. Β’ της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν.
2948/2001 (Α’ 242), αντικαθίσταται ως εξής:

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 1η.1.2021.»
2. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 49 του ν.
4797/2021 καταργείται και η παρ. 2 διαµορφώνεται ως εξής:
«2. Επιβατικά αυτοκίνητα µε άδεια κυκλοφορίας κράτους µέλους της ΕΕ, που έχει εκδοθεί πριν από την 1η Ιουνίου 2016, για
τα οποία µέχρι την ηµεροµηνία κατάθεσης του ν. 4714/2020 (Α’
148) προς ψήφιση, ήτοι µέχρι τη 18η Ιουλίου 2020, είχαν κατατεθεί, η ειδική δήλωση της παρ. 2 του άρθρου 130 του ν. 2960/2001
(Α’ 265) και αίτηση για τον υπολογισµό του ιστορικού τέλους ταξινόµησης από την Ειδική Επιτροπή του δεύτερου εδαφίου της
παρ. 4 του άρθρου 126 του ίδιου νόµου, η οποία απορρίφθηκε
λόγω µη βεβαίωσης του τέλους ταξινόµησης µέχρι την ανωτέρω
ηµεροµηνία, µπορούν, µετά από αίτηση των προσώπων της παρ.
1 του άρθρου 130 του ν. 2960/2001, να υπαχθούν στην περ. α’
της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 4714/2020, όπως τροποποιείται
µε την παρ. 1. Όταν για τα οχήµατα της παρούσας έχουν εκδοθεί
αποδεικτικά είσπραξης του τέλους ταξινόµησης,
είναι δυνατός, µετά από αίτηση των ίδιων προσώπων,
ο επανυπολογισµός του αναλογούντος τέλους ταξινόµησης, ο συµψηφισµός
του µε το καταβληθέν τέλος ταξινόµησης και η επιστροφή της
διαφοράς που προκύπτει, µε την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 2873/2000 (Α’ 285).»
ΜΕΡΟΣ Δ’ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ
Άρθρο 125
Σκοπός - Αντικείµενο
Αντικείµενο του παρόντος κεφαλαίου είναι η θέσπιση του θεσµικού πλαισίου που διέπει την κατάρτιση, την έγκριση, τον συντονισµό, τη διαχείριση, την αξιολόγηση, τον έλεγχο και την
αναθεώρηση του Αναπτυξιακού Προγράµµατος Δηµοσίων Συµβάσεων Στρατηγικής Σηµασίας, το οποίο ως τµήµα του στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης της χώρας, αποτελεί αναπτυξιακό
εργαλείο του σύγχρονου επιτελικού κράτους σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, καθώς και πυλώνα για την εφαρµογή
του ετήσιου ενοποιηµένου σχεδίου κυβερνητικής πολιτικής για
την παραγωγική ανάταξη και ανασυγκρότηση και την κοινωνική
συνοχή.
Άρθρο 126
Ορισµοί
Για την εφαρµογή του παρόντος, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί:
α) Αναπτυξιακό Πρόγραµµα Συµβάσεων Στρατηγικής Σηµασίας (εφεξής, Πρόγραµµα): το Πρόγραµµα ανάπτυξης της
χώρας για την παραγωγική ανάταξη και την κοινωνική συνοχή
που βασίζεται στην αξιολόγηση, προτεραιοποίηση και έγκριση
συµβάσεων στρατηγικής σηµασίας, η υλοποίηση των οποίων
µέσω της αξιοποίησης εθνικών, ενωσιακών και διεθνών πόρων,
πρόκειται να επιφέρει αποτελέσµατα σηµαντικής εντάσεως στη
συνολική οικονοµία και προστιθέµενη αξία τόσο για τη χώρα, όσο
και για τους πολίτες της. Το Πρόγραµµα εγκρίνεται από την Κυβερνητική Επιτροπή Συµβάσεων Στρατηγικής Σηµασίας που καθορίζει σε κάθε προγραµµατική περίοδο τις προτεραιότητες
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µεταξύ συµβάσεων ανά τοµέα πολιτικής στο πλαίσιο των εθνικών
αναπτυξιακών στόχων, τη διάρκεια της εφαρµογής του Προγράµµατος, την πηγή ή τις πηγές χρηµατοδότησης κάθε σύµβασης, τον συνολικό και ανά σύµβαση προϋπολογισµό της, τους
τυχόν ειδικότερους στόχους και δράσεις, καθώς και τα αποτελέσµατα που επιδιώκονται µε την έγκριση και εφαρµογή του Προγράµµατος.
β) Συµβάσεις: Όλες οι δηµόσιες πολιτικές, δράσεις, σχέδια και
έργα που περιλαµβάνονται ή µπορεί να εντάσσονται σε εθνικά,
ενωσιακά ή διεθνή χρηµατοδοτικά προγράµµατα και συµβάλλουν
στην επίτευξη των στόχων και προτεραιοτήτων των Προγράµµατος, µε αντικείµενο ιδίως την κατασκευή, προµήθεια, παροχή
υπηρεσιών, µελέτη, εµπειρογνωµοσύνη και τεχνική βοήθεια. O
συνολικός προϋπολογισµός κάθε σύµβασης πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των πενήντα εκατοµµυρίων (50.000.000) ευρώ. Σε
εξαιρετικές περιπτώσεις, είναι δυνατόν να εντάσσονται στο Πρόγραµµα, Συµβάσεις µε προϋπολογισµό µικρότερο από το ποσό
του προηγούµενου εδαφίου, εφόσον αυτές έχουν εµβληµατικό
χαρακτήρα και υψηλή προστιθέµενη αξία για την εθνική ή και την
τοπική οικονοµία και κοινωνία.
Στις συµβάσεις του Προγράµµατος περιλαµβάνονται, ανεξάρτητα από το ύψος του προϋπολογισµού τους, και:
βα) το σύνολο ή µέρος των σχεδίων δράσης: i) των υφιστάµενων υπό δηµοπράτηση και προς δηµοπράτηση συµβάσεων παραχώρησης και ii) των έργων που αφορούν σε διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων που προβλέπονται στην υπ’ αριθµ.
43/11.12.2019 Πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου (Α’
200/12.12.2019), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο µόνο της υπ’
αριθµ. 43/29.10.2020 Πράξης του (Α’ 218/10.11.2020), καθώς και
το σύνολο ή µέρος των σχεδίων δράσης που, κατά την έναρξη
ισχύος του παρόντος, έχουν υποβληθεί ή εγκριθεί από την Κυβερνητική Επιτροπή της ανωτέρω ΠΥΣ, ακόµη και αν δεν προβλέπονται από την ανωτέρω ΠΥΣ,
ββ) το σύνολο των συµβάσεων που εντάχθηκαν και χρηµατοδοτούνται, συνολικά ή εν µέρει από πόρους του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Ανάκαµψης «Next Generation EU» και του εντασσόµενου σε αυτόν Ταµείου Ανάκαµψης και Σταθερότητας (Recovery & Resilience Facility -Ταµείο Ανάκαµψης),
γγ) το σύνολο των συµβάσεων που εντάχθηκαν και χρηµατοδοτούνται ή συγχρηµατοδοτούνται µε πόρους που προέρχονται
από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταµεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον ο προϋπολογισµός κάθε σύµβασης
υπερβαίνει το ποσό των τριάντα εκατοµµυρίων (30.000.000)
ευρώ.
γ) Ώριµες συµβάσεις: οι συµβάσεις για τις οποίες έχουν ολοκληρωθεί όλες οι αναγκαίες για τη δηµοπράτησή τους διαδικασίες και οι οποίες βρίσκονται στο στάδιο ανάθεσης της
εκτέλεσής τους, σύµφωνα µε τις προβλέψεις του νοµοθετικού
πλαισίου που τις διέπει.
δ) Συµβάσεις προς ωρίµανση: οι συµβάσεις που βρίσκονται σε
φάση σχεδιασµού και των οποίων το αντικείµενο, οι προδιαγραφές και η διαδικασία ανάθεσης δεν έχουν εκπονηθεί ή έχουν εκπονηθεί εν µέρει, ανεξάρτητα αν έχουν ενταχθεί στο σχέδιο
δράσης του φορέα που ενδιαφέρεται να τις υλοποιήσει και οι
οποίες έχουν ενδεικτική εκτιµώµενη αξία σύµβασης τουλάχιστον
το όριο της περ. β).
ε) Δικαιούχος του Προγράµµατος:
εα) το Υπουργείο στην αρµοδιότητα του οποίου ανήκει κάθε
Σύµβαση Στρατηγικής Σηµασίας,
εβ) η οικεία Περιφέρεια ή ο οικείος Δήµος, για κάθε Σύµβαση
Στρατηγικής Σηµασίας της αρµοδιότητάς τους,
εγ) οι εταιρείες του χαρτοφυλακίου της Ελληνικής Εταιρείας
Συµµετοχών και Περιουσίας ΑΕ,
εδ) ο δικαιούχος που ορίζεται µε την απόφαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Συντονισµού Συµβάσεων Στρατηγικής Σηµασίας.
στ) Συµβάσεις χρηµατοδοτούµενες από το Ταµείο Ανάκαµψης:
Οι συµβάσεις που χρηµατοδοτούνται από πόρους του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Ανάκαµψης «Next Generation EU» και του
εντασσόµενου σε αυτόν Ταµείου Ανάκαµψης και Σταθερότητας
(Recovery & Resilience Facility -Ταµείο Ανάκαµψης), σύµφωνα µε
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τα οριζόµενα στα άρθρα 270 έως 281 του ν. 4738/2020 (Α’ 207).
ζ) Κυβερνητική Επιτροπή Συµβάσεων Στρατηγικής Σηµασίας
Η Κυβερνητική Επιτροπή Συντονισµού Μεγάλων Έργων Υποδοµής, που συστήθηκε και συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ.
43/11.12.2019 Πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου (Α’
200/12.12.2019), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο µόνο της υπ’
αριθµ. 43/29.10.2020 Πράξης του
(Α’ 218/10.11.2020) και µετονοµάζεται σε Κυβερνητική Επιτροπή Συµβάσεων Στρατηγικής
Σηµασίας µε Πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου που εκδίδεται
κατ’ εφαρµογή του άρθρου 8 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
η) Προγραµµατική περίοδος
Η χρονική περίοδος του Προγράµµατος είναι πενταετής. Με
την απόφαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Συµβάσεων Στρατηγικής Σηµασίας, µε την οποία εγκρίνονται το Πρόγραµµα και οι
επιµέρους συµβάσεις που εντάσσονται σε αυτό, µπορεί να ορίζεται µικρότερη ή µεγαλύτερη διάρκεια της προγραµµατικής περιόδου, αν αυτό επιβάλλεται από ειδικούς λόγους, όπως ιδίως οι
λοιπές δεσµεύσεις της χώρας, το ύψος των διαθέσιµων πόρων
και ο προγραµµατισµός των διαρθρωτικών ταµείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 127
Χρηµατοδότηση των Συµβάσεων του Προγράµµατος
1. Κάθε σύµβαση που εγκρίνεται από την Κυβερνητική Επιτροπή Συµβάσεων Στρατηγικής Σηµασίας και εντάσσεται στο
Πρόγραµµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, υλοποιείται µε τους πόρους που προσδιορίζονται µε την απόφαση έγκρισης. Η χρηµατοδότηση των συµβάσεων µπορεί να προέρχεται
από εθνικούς, ενωσιακούς ή διεθνείς πόρους και για την υλοποίησή τους µπορεί ιδίως να επιλέγεται η σύµπραξη µεταξύ Δηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα (ΣΔΙΤ) ή οι διατάξεις για τις συµβάσεις
παραχώρησης.
2. Για τον προσδιορισµό της χρηµατοδότησης, λαµβάνονται
υπόψη από την Κυβερνητική Επιτροπή ιδίως οι δεσµεύσεις από
το εκάστοτε ισχύον Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής
Στρατηγικής, οι δυνατότητες εναλλακτικής χρηµατοδότησης από
τα επιµέρους χρηµατοδοτικά προγράµµατα και εργαλεία της ΕΕ
η συµπληρωµατικότητά τους και η δυνατότητα συµπράξεων µε
τον ιδιωτικό τοµέα, οι ανάγκες που προκύπτουν από άλλα προγράµµατα ανάπτυξης που χρηµατοδοτούνται από το Πρόγραµµα
Δηµοσίων Επενδύσεων ή από τις άλλες πηγές χρηµατοδότησης,
οι ανάγκες που προκύπτουν από έργα της προηγούµενης προγραµµατικής περιόδου που δεν ολοκληρώνονται εντός αυτής, οι
ανάγκες ωρίµανσης συµβάσεων για µελλοντική ένταξη στο ΕΠΑ,
στο ΕΣΠΑ ή σε άλλα εθνικά, ενωσιακά ή διεθνή προγράµµατα,
καθώς και οι προοπτικές της οικονοµίας για το χρονικό διάστηµα
προγραµµατισµού. Με απόφαση της Κυβερνητικής Επιτροπής,
που εκδίδεται µετά από αιτιολογηµένη πρόταση του δικαιούχου
του Προγράµµατος, µπορεί να αναθεωρείται ο συνολικός προϋπολογισµός του Προγράµµατος ή επιµέρους σύµβασης αυτού
κατά τη διάρκεια της προγραµµατικής περιόδου, εφόσον αυτό
επιτρέπεται από τους όρους και τις ειδικές προβλέψεις που διέπουν την οικεία πηγή χρηµατοδότησης.
3. Για την υλοποίηση των συµβάσεων που έχουν ενταχθεί στο
Πρόγραµµα µπορεί να εφαρµόζονται αναλόγως τα άρθρα 11
παρ. 3 έως και 13 του ν. 4608/2019 (Α’66) και το άρθρο 13 του ν.
4146/2013 (Α’ 90).
4. Για την έγκριση της υλοποίησης των συµβάσεων του Προγράµµατος µέσω Σύµπραξης Δηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα, η
αρµοδιότητα της Διυπουργικής Επιτροπής Σ.Δ.Ι.Τ. (Δ.Ε.Σ.Δ.Ι.Τ.)
που προβλέπεται στην περ. α’ του άρθρου 3 του ν. 3389/2005
(Α’232), ασκείται από την Κυβερνητική Επιτροπή του παρόντος.
Οι αρµοδιότητες των περ. β’, γ’ και δ’ του ίδιου άρθρου του ν.
3389/2005, σε ό,τι αφορά τα έργα του Προγράµµατος, ασκούνται από τη Δ.Ε.Σ.Δ.Ι.Τ. ή από την Κυβερνητική Επιτροπή. Μετά
την έκδοση της εγκριτικής απόφασης της Κυβερνητικής Επιτροπής του παρόντος, επέρχονται οι συνέπειες του άρθρου 5 του ν.
3389/2005 και για την υλοποίηση εν γένει των έργων αυτών
εφαρµόζονται οι διατάξεις του ίδιου νόµου. Ανάκληση της απόφασης σύµφωνα µε τις προβλέψεις της παρ. 3 του ίδιου ανω-
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τέρω άρθρου επέρχεται µόνο µε απόφαση της Κυβερνητικής Επιτροπής του παρόντος.
Άρθρο 128
Κριτήρια αξιολόγησης και έγκρισης υπαγωγής
συµβάσεων στο Πρόγραµµα
Η Κυβερνητική Επιτροπή Συµβάσεων Στρατηγικής Σηµασίας
αξιολογεί, προτεραιοποιεί και εγκρίνει τις συµβάσεις, µε βάση
ιδίως τα ακόλουθα κριτήρια:
α) τη συνάφεια αυτών µε τις εθνικές στρατηγικές και τους στόχους των δηµοσίων πολιτικών όπως ιδίως τα ετήσια σχέδια δράσης των υπουργείων και το εγκεκριµένο Ενοποιηµένο Σχέδιο
Κυβερνητικής Πολιτικής (Ε.Σ.Κυ.Π.), το σχέδιο για την αξιοποίηση των πόρων του Ταµείου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας, τον
σχεδιασµό του ΕΣΠΑ και των λοιπών ευρωπαϊκών ταµείων, το
Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων και τις δεσµεύσεις της
χώρας στο πλαίσιο της συµµετοχής της σε διεθνή και ευρωπαϊκά
όργανα,
β) τη σκοπιµότητα και σπουδαιότητα αυτών στην κατεύθυνση
εκπλήρωσης βασικών αναπτυξιακών στόχων σε επίπεδο Επικράτειας, περιφερειών και δήµων,
γ) τον βαθµό ωριµότητας των προτεινόµενων έργων,
δ) τις τεχνικές απαιτήσεις λειτουργικότητας και ποιότητας και
το εύρος των απαιτούµενων θεσµικών/εγκριτικών διαδικασιών
µέχρι τη δηµοπράτησή τους, καθώς και το εν γένει χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης και παράδοσής τους,
ε) την ανάλυση κόστους – οφέλους, συµπεριλαµβανόµενου
του κόστους των µελετών και των υπηρεσιών ωρίµανσης και απόδοσης επενδυόµενων κεφαλαίων, για κάθε έργο,
στ) το ύψος και την κατανοµή της χρηµατοδότησης,
ζ) την εξασφάλιση της χρηµατοδότησης κάθε έργου, τη δυνατότητα εναλλακτικής χρηµατοδότησης αυτού, καθώς και την
επαρκή τεκµηρίωση για τη χρηµατοδότησή του,
η) τον προϋπολογισµό του έργου, προκειµένου να τηρείται το
όριο που τίθεται στο άρθρο 2, και τη βιωσιµότητά του.
Άρθρο 129
Υποβολή προτάσεων από τους φορείς
1. Με πρόσκληση που εκδίδεται κάθε έξι (6) µήνες, καλούνται
οι δικαιούχοι να υποβάλουν τις προς ένταξη στο Πρόγραµµα
συµβάσεις της αρµοδιότητάς τους, προσδιορίζοντας το αντικείµενο, τον προϋπολογισµό και το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης
κάθε σύµβασης, τις προδιαγραφές και τα κριτήρια αξιολόγησης
αυτής σύµφωνα µε το άρθρο 6, µαζί µε τεκµηριωµένη πρόταση
για την πηγή ή τις πηγές χρηµατοδότησής της, καθώς και προκαταρκτική µελέτη σκοπιµότητας για τη σύµβαση. Με την ίδια
πρόσκληση, µπορεί να καθορίζονται από την Κυβερνητική Επιτροπή Συµβάσεων Στρατηγικής Σηµασίας και πρόσθετα στοιχεία
του φακέλου της σύµβασης που πρέπει να προσκοµίζονται από
τους φορείς, µε τις προτάσεις τους στην Επιτροπή. Κατά την
πρώτη εφαρµογή του παρόντος, η Κυβερνητική Επιτροπή εκδίδει
την πρόσκληση του πρώτου εδαφίου µέσα σε εξήντα (60) ηµέρες
από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Οι προτάσεις για τα έργα
αρµοδιότητας των Ο.Τ.Α. υποβάλλονται στην Κυβερνητική Επιτροπή µέσω του Υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο συντονίζει
για τον σκοπό αυτόν τις Περιφέρειες και τους Δήµους. Οι προτάσεις των φορέων, υποβάλλονται µαζί µε τα αναγκαία για κάθε
σύµβαση στοιχεία το αργότερο µέσα σε έναν (1) µήνα από την
πρόσκληση της Επιτροπής που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο.
Οι προτάσεις που θα υλοποιηθούν µέσω ΣΔΙΤ υποβάλλονται στην
Κυβερνητική Επιτροπή µέσω της Γενικής Γραµµατείας Ιδιωτικών
Επενδύσεων και ΣΔΙΤ η οποία τις αξιολογεί και στη συνέχεια συντάσσει σχετική αιτιολογική έκθεση σύµφωνα µε την παρ. 2 του
άρθρου 4 του ν. 3389/2010 (Α’ 232) το αργότερο µέσα σε έναν
(1) µήνα από την πρόσκληση της Επιτροπής που προβλέπεται
στο πρώτο εδάφιο.
2. Η Κυβερνητική Επιτροπή Συµβάσεων Στρατηγικής Σηµασίας
παρακολουθεί την εξέλιξη ή την αναθεώρηση του Προγράµµατος, µε βάση τις εκθέσεις προόδου που υποβάλλονται σε αυτήν
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από τον δικαιούχο του έργου, τον φορέα υλοποίησης, καθώς και
από τις υπηρεσίες διαχείρισης των οικείων προγραµµάτων χρηµατοδότησης κάθε έργου.
3. Με απόφαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Συµβάσεων
Στρατηγικής Σηµασίας, το Πρόγραµµα µπορεί να αναθεωρείται
στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν από τις εκθέσεις προόδου και τα λοιπά δεδοµένα της
παρακολούθησης του Προγράµµατος προκύπτει ότι δεν έχει
συντελεστεί η προγραµµατισµένη πρόοδος για την υλοποίησή
του ή διαπιστώνονται σοβαρές χρονικές ή άλλες αποκλίσεις στην
υλοποίησή του και απαιτούνται προσαρµογές,
β) σε περίπτωση που από τα στοιχεία της περ. α) προκύπτουν
δυσχέρειες που επηρεάζουν τη χρηµατοδότηση κάποιου έργου,
γ) σε περίπτωση αναθεώρησης του Ε.Σ.Κυ.Π. ή των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων της χώρας, προκειµένου να ληφθούν
υπόψη σηµαντικές µεταβολές εθνικών ή περιφερειακών προτεραιοτήτων,
δ) αν αυτό δικαιολογείται αντικειµενικά λόγω της εν γένει µεταβολής των οικονοµικών ή άλλων αντικειµενικών συνθηκών.
Άρθρο 130
Διαδικασία ανάθεσης στο Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.
ως φορέα ωρίµανσης
1. Το Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. µπορεί εναλλακτικά να ορίζεται ως φορέας
ωρίµανσης των συµβάσεων του παρόντος:
α) µε απόφαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Συµβάσεων
Στρατηγικής Σηµασίας, για την ωρίµανση των έργων που εντάσσονται στο Πρόγραµµα, ύστερα από σχετικό αίτηµα του δικαιούχου του Προγράµµατος.
β) από τους δικαιούχους του Προγράµµατος, για την ωρίµανση των Συµβάσεων αρµοδιότητάς τους, συµπεριλαµβανοµένης και της περίπτωσης που το Ταµείο δεν έχει οριστεί ως
φορέας ωρίµανσης από την Κυβερνητική Επιτροπή, σύµφωνα µε
την περ. α). Σε αυτή την περίπτωση για την ανάθεση απαιτείται
και απόφαση περί αποδοχής του αιτήµατος ανάθεσης του δικαιούχου του Προγράµµατος, από το Διοικητικό Συµβούλιο του
Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ..
2. Σε περίπτωση που για την ωρίµανση έργου ή έργων του
Προγράµµατος επιλέγεται το Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ., µε την απόφαση της
Κυβερνητικής Επιτροπής Συµβάσεων Στρατηγικής Σηµασίας
εξειδικεύονται, ύστερα από πρόταση του Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. και του δικαιούχου του Προγράµµατος, τα στάδια και το ειδικότερο περιεχόµενο της διαδικασίας ωρίµανσης, για την οποία αρµόδιο είναι
το Ταµείο. Η πρόταση υποβάλλεται στην Κυβερνητική Επιτροπή
Συµβάσεων Στρατηγικής Σηµασίας από τον δικαιούχο του Προγράµµατος.
Άρθρο 131
Διοικητικό Συµβούλιο και Ελεγκτές ΕΕΣΥΠ Τροποποίηση των άρθρων 192 των παρ. 4 και 193
του ν. 4389/2016
1. Στην παρ. 4 του άρθρου 192 του ν. 4389/2016 (Α’94) αντικαθίστανται τα τελευταία δύο εδάφια και η παράγραφος αυτή διαµορφώνεται ως εξής:
«4. Ένας (1) εκπρόσωπος που ορίζεται από κοινού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας
παρευρίσκεται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου
της Εταιρείας, ως παρατηρητής χωρίς δικαίωµα ψήφου. Ο ως
άνω εκπρόσωπος ενηµερώνεται πλήρως επί των θεµάτων της
ηµερήσιας διάταξης και µπορεί να ζητήσει εγγράφως από το Διοικητικό Συµβούλιο κάθε πληροφορία επί των θεµάτων που σχετίζονται µε τη λειτουργία της Εταιρείας. Η εν λόγω ενηµέρωση
παρέχεται σε αυτόν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Η θητεία του εν λόγω εκπροσώπου είναι τέσσερα (4) συναπτά έτη και
µπορεί να ανανεώνεται για µία ακόµη φορά. Σε περίπτωση κωλύµατος του εκπροσώπου που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο,
στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας
µπορεί να παρευρίσκεται ως παρατηρητής χωρίς δικαίωµα
ψήφου, ο αναπληρωτής του, ο οποίος ορίζεται αποκλειστικά για
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τον σκοπό αυτόν από κοινού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και
τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας.»
2. Στο άρθρο 193 του ν. 4389/2016 αντικαθίσταται το τελευταίο
εδάφιο και το άρθρο 193 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 193
Ελεγκτές
Ως Ελεγκτής της Εταιρείας διορίζεται από τη Γενική Συνέλευση του µοναδικού µετόχου οποιαδήποτε ελεγκτική εταιρία
διεθνούς φήµης, βάσει καταλόγου υποψηφίων εταιριών που υποβάλλεται από το Εποπτικό Συµβούλιο σύµφωνα µε τις διατάξεις
του Κανονισµού αριθµ. 537/2014/Ε.Ε. Οι ελεγκτές της Εταιρείας
έχουν τις αρµοδιότητες που προβλέπονται στην εφαρµοστέα νοµοθεσία περί ανωνύµων εταιριών. Ως προς την υποχρέωση εναλλαγής ελεγκτών ισχύουν οι διατάξεις που προβλέπονται για τις
εισηγµένες εταιρείες στο άρθρο 17 του Κανονισµού ΕΕ
537/2014».
ΜΕΡΟΣ Ε’
ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 132
Εκσυγχρονισµός διαδικασίας εξέτασης των αιτήσεων διόρθωσης του άρθρου 6Α και υποβολής αντίθετων
απόψεων θιγοµένων κατά τη διαδικασία της
κτηµατογράφησης – Τροποποίηση των παρ. 8 και 9
του άρθρου 6Α του ν. 2308/1995
Οι παρ. 8 και 9 του άρθρου 6Α του ν. 2308/1995 (Α’ 114) αντικαθίστανται ως εξής:
«8. Οι αιτήσεις διόρθωσης εξετάζονται από το Γραφείο Κτηµατογράφησης. Για κάθε αίτηση το Γραφείο Κτηµατογράφησης
συντάσσει έκθεση, η οποία περιέχει υποχρεωτικά αιτιολογία για
την αποδοχή ή την απόρριψή της. Με απόφαση του Δ.Σ. του
Φορέα αναρτώνται οι εκθέσεις στην ιστοσελίδα του και καθορίζονται η χρονική διάρκεια της ανάρτησης, ο τρόπος και οι προϋποθέσεις πρόσβασης και κάθε τεχνική ή άλλη λεπτοµέρεια για
την εφαρµογή της παρούσας.
Ο Φορέας ανακοινώνει στην ιστοσελίδα του την ανάρτηση των
εκθέσεων µε µνεία του δικαιώµατος υποβολής έγγραφων αντίθετων απόψεων σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 9.
9. Στην περίπτωση αιτήσεων που αφορούν στη διόρθωση γεωµετρικών στοιχείων των γεωτεµαχίων που βρίσκονται εκτός της
«ζώνης κανονισµού ορίων» και είτε διαζευκτικά είτε σωρευτικά
εκτός της «αποδεκτής απόκλισης», όπως αυτές ορίζονται στο
άρθρο 13Α του ν. 2664/1998 (Α’ 275), ή την αντικατάσταση στους
κτηµατολογικούς πίνακες, εν όλω ή εν µέρει, δικαιώµατος πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας άλλου δικαιούχου, οι αιτούντες τη διόρθωση ενηµερώνονται, µε επιµέλεια του Γραφείου
Κτηµατογράφησης, µε κάθε πρόσφορο µέσο για την επικείµενη
ανάρτηση της έκθεσης που τους αφορά, την προθεσµία υποβολής έγγραφων αντίθετων απόψεων κατ’ αυτής και τις συνέπειες
της παράλειψης υποβολής.
Μετά την ανωτέρω ενηµέρωση ισχύουν τα εξής:
α) Οι αιτών δύναται, σε περίπτωση εν όλω ή εν µέρει απόρριψης της αίτησης διόρθωσης, να υποβάλει εγγράφως και αιτιολογηµένα τις αντίθετες απόψεις του, προσκοµίζοντας σχετικά
στοιχεία, εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών
από την ηµεροµηνία ανάρτησης της έκθεσης. Εντός της ίδιας
αποκλειστικής προθεσµίας, µε επιµέλεια του αιτούντος, γνωστοποιούνται υποχρεωτικά, µε κάθε πρόσφορο µέσο, σε κάθε τρίτο
θιγόµενο ιδιόκτητη η υποβληθείσα αίτηση, η συνταχθείσα επί
αυτής έκθεση καθώς και οι αντίθετες απόψεις. Το αποδεικτικό
γνωστοποίησης υποβάλλεται στον Φορέα µέσω των ηλεκτρονικών του υπηρεσιών. Η µη υποβολή του αποδεικτικού γνωστοποίησης εντός της παραπάνω προθεσµίας συνεπάγεται το
απαράδεκτο των αντιθέτων απόψεων.
β) Σε περίπτωση εν όλω ή εν µέρει αποδοχής της αίτησης
διόρθωσης, ο αιτών γνωστοποιεί, εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την ανάρτηση της έκθεσης, µε

κάθε πρόσφορο µέσο, σε κάθε τρίτο θιγόµενο ιδιόκτητη την υποβληθείσα αίτηση και τη συνταχθείσα επί αυτής έκθεση. Το αποδεικτικό γνωστοποίησης υποβάλλεται στον Φορέα µέσω των
ηλεκτρονικών του υπηρεσιών. Η µη υποβολή του αποδεικτικού
γνωστοποίησης εντός της παραπάνω προθεσµίας συνεπάγεται
το απαράδεκτο της αίτησης διόρθωσης.
Οι τρίτοι θιγόµενοι ιδιοκτήτες δύνανται, εντός αποκλειστικής
προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών, η έναρξη της οποίας ορίζεται
µε απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα και ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του, είτε να υποβάλουν εγγράφως και αιτιολογηµένα τις αντίθετες απόψεις τους, προσκοµίζοντας σχετικά στοιχεία, είτε να
συγκατατίθενται εγγράφως για τη διόρθωση µε ανάκληση της
δήλωσής τους περί εγγραπτέων δικαιωµάτων ή µε σχετική δήλωσή τους ενώπιον του συµβολαιογράφου ή µε υπεύθυνη δήλωσή τους επί της οποίας βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής. Εφόσον η ως άνω προθεσµία παρέλθει άπρακτη, θεωρείται ότι οι τρίτοι θιγόµενοι ιδιοκτήτες συγκατατίθενται στη
διόρθωση σύµφωνα µε τη συνταχθείσα έκθεση.
Οι έγγραφες αντίθετες απόψεις ή η έγγραφη συγκατάθεση
υποβάλλονται στον Φορέα µέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών
αυτού, οι οποίες είναι προσβάσιµες µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής
Πύλης της Δηµόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ).
Η αίτηση διόρθωσης, η έκθεση του Γραφείου Κτηµατογράφησης και οι αντίθετες απόψεις διαβιβάζονται από τον Φορέα, µαζί
µε όλα τα συνυποβληθέντα στοιχεία, προς εξέταση στις Επιτροπές του άρθρου 7Α. Στην περίπτωση που δεν έχουν υποβληθεί
αντίθετες απόψεις το Γραφείο Κτηµατογράφησης προβαίνει
υποχρεωτικά στις απαραίτητες διορθώσεις σύµφωνα µε την συνταχθείσα έκθεση.
Εάν, πριν την ανάρτηση των εκθέσεων στην ιστοσελίδα του
Φορέα, ο τρίτος θιγόµενος ιδιοκτήτης είτε έχει συγκατατεθεί εγγράφως µε ανάκληση της δήλωσής του περί εγγραπτέων δικαιωµάτων ή µε σχετική δήλωσή του ενώπιον συµβολαιογράφου ή µε
υπεύθυνη δήλωση του επί της οποίας βεβαιώνεται το γνήσιο της
υπογραφής, είτε έχει ζητήσει την ολική ή µερική διαγραφή του
δικαιώµατός του επί του ακινήτου που αφορά η αίτηση διόρθωσης λόγω εσφαλµένης καταχώρισης στους προσωρινούς κτηµατολογικούς πίνακες, τότε η αίτηση διόρθωσης δεν διαβιβάζεται
στις Επιτροπές του άρθρου 7Α και το Γραφείο Κτηµατογράφησης προβαίνει στις απαιτούµενες διορθώσεις.
Με απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα εξειδικεύεται η διαδικασία
υποβολής των έγγραφων αντίθετων απόψεων και ενηµέρωσης
των τρίτων θιγόµενων ιδιοκτητών και ρυθµίζεται κάθε τεχνική ή
άλλη λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παρούσας.».
Άρθρο 133
Ανασύσταση Γενικού Προξενείου
στη Βεγγάζη της Λιβύης
1. Ανασυστήνεται το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας µε έδρα
την πόλη Βεγγάζη της Λιβύης, το οποίο είχε καταργηθεί µε την
περ. β’ του άρθρου 1 του π.δ. 194/1998 (Α’ 144).
2. Στο Μέρος Α’ ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ του Πίνακα Β’ ΕΜΜΙΣΘΕΣ ΠΡΟΞΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ του άρθρου 2 του π.δ. 194/1998,
προστίθεται περ. 62η, ως εξής:
«62. Γενικό Προξενείο Βεγγάζης:
- Γενικός Πρόξενος - Πληρεξούσιος Υπουργός Β’ ή Σύµβουλος
Πρεσβείας Α’ ή Β’
- Πρόξενος - Γραµµατέας Πρεσβείας Α’ ή Β’
- Δύο (2) υπάλληλοι του Κλάδου Διοικητικού Προξενικού ή του
Κλάδου Διοικητικής και Λογιστικής Υποστήριξης
- Ιδιαίτερος Γραµµατέας
- Μεταφραστής
- Κλητήρας
- Οδηγός
- Φύλακας – Θυρωρός».
3. Η περιφέρεια αρµοδιότητας του Γενικού Προξενείου Βεγγάζης περιλαµβάνει τα διοικητικά διαµερίσµατα της Λιβύης Al
Batnan, Derna, Al Jabal Al Akhdar, Al Marj, Benghazi, Al Wahat
και Al Koufra. Η αρµοδιότητα για τις ανωτέρω περιοχές µεταφέρεται στο Γενικό Προξενείο Βεγγάζης από το Προξενικό Γραφείο
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της Πρεσβείας Τρίπολης.
4. Η περιφέρεια αρµοδιότητας του Προξενικού Γραφείου της
Πρεσβείας Τρίπολης περιλαµβάνει εφεξής όλη την επικράτεια
της Λιβύης µε εξαίρεση την περιφέρεια αρµοδιότητας του Γενικού Προξενείου Βεγγάζης.
Άρθρο 134
Γενική απαγόρευση αλιείας µε µηχανότρατες
κατά τους µήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο
και Σεπτέµβριο κάθε έτους
Το άρθρο 3 του β.δ. 917/1966 (Α’248) αντικαθίσταται ως εξής:
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α. Τα άρθρα 19 και 26 τίθενται σε ισχύ στις 28 Ιουνίου 2021.
β. Το άρθρο 46 που αφορά τα άρθρα 131Β και 131Γ του ν.
4261/2014 (Α’ 107) και το άρθρο 47 τίθενται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2022.
γ. Οι λοιπές διατάξεις τίθενται σε ισχύ από τη δηµοσίευση του
παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Το Μέρος Β’ τίθεται σε ισχύ από τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επιµέρους διατάξεις.
3. Τα Μέρη Γ’, Δ’ και Ε’ τίθεται σε ισχύ από τη δηµοσίευση του
παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται
διαφορετικά σε επιµέρους διατάξεις.

«Άρθρο 3
Γενική εποχική απαγόρευση αλιείας µε µηχανότρατες
Η αλιεία µε µηχανότρατες απαγορεύεται απολύτως κατά τους
µήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέµβριο κάθε έτους, στα
εσωτερικά ύδατα της Ελληνικής Επικράτειας, καθώς και σε ζώνη
έξι (6) ναυτικών µιλίων από τις γραµµές βάσης των ακτών της
Ελληνικής Επικράτειας, συµπεριλαµβανοµένων των γραµµών
κλεισίµατος κόλπων και των ευθειών γραµµών βάσης.»
Άρθρο 135
Ρυθµιστικά µέτρα για την αλιεία του είδους
συµιακό γαριδάκι (Plesionika narval)
1. Κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, για χρονικό διάστηµα τεσσάρων (4) µηνών από την έναρξη ισχύος του
παρόντος, η αλιεία του είδους συµιακό γαριδάκι (Plesionika narval) ασκείται στην Ελληνική Επικράτεια, από επαγγελµατίες αλιείς, πλοιοκτήτες επαγγελµατικών αλιευτικών σκαφών, που
διαθέτουν σε ισχύ αλιευτική άδεια µε το εργαλείο κλωβός (FPO),
κατά τα οριζόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 1 του β.δ. 666/1966
(Α’ 160).
2. Για την αλιεία του είδους της παρ. 1 χρησιµοποιούνται αποκλειστικά παραλληλεπίπεδοι κλωβοί (παγίδες) ή και σφαιροειδείς
κλωβοί (κιούρτοι).
α) Οι παραλληλεπίπεδοι κλωβοί αποτελούνται από άκαµπτο
µεταλλικό σκελετό έως ογδόντα εκατοστών (80 cm) σε µήκος και
πλάτος και έως σαράντα πέντε εκατοστών (45cm) σε ύψος, επενδυµένο µε πλέγµα µε µάτι ύψους δώδεκα τουλάχιστον χιλιοστών
(12mm) κατά τη µέτρηση και σχήµατος τεσσάρων (4) τουλάχιστον πλευρών.
β) Οι σφαιροειδείς κλωβοί (κιούρτοι) αποτελούνται από άκαµπτο µεταλλικό σκελετό έως ογδόντα εκατοστών (80cm) σε διάµετρο και σαράντα πέντε εκατοστών (45 cm) σε ύψος,
επενδυµένο µε πλέγµα µε µάτι ύψους τουλάχιστον 12 χιλιοστών
(12 mm), κατά τη µέτρηση και σχήµατος τεσσάρων τουλάχιστον
πλευρών. Φέρουν υποχρεωτικά δύο ανοίγµατα, ένα στόµιο στο
πάνω µέρος, διαµέτρου τουλάχιστον δέκα τριών εκατοστών (13
cm) και ένα πορτάκι σε πλαϊνή πλευρά.
3. Η αλιεία του είδους της παρ. 1 επιτρέπεται αποκλειστικά σε
βάθη άνω των σαράντα (40) µέτρων και εκτός των ειδικά απαγορευµένων περιοχών αλιείας, όπως καθορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες γενικές και άλλες ειδικές διατάξεις.
4. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης µε τις παρ. 1 έως 3, εφαρµόζονται το άρθρο 11 του ν.δ. 420/1970 (Α’ 27) και η υπ’ αριθµ.
3866/78486/14.7.2015 υπουργική απόφαση (Β’ 1587). Τυχόν πρόστιµα εισπράττονται υπέρ του Κρατικού Προϋπολογισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 13 του
ν.δ. 420/1970.
ΜΕΡΟΣ ΣΤ’
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 136
Έναρξη ισχύος
1. Ως προς το Μέρος Α’:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αθήνα,

2021

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

2. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

3. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

3. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

5. ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΜΥΝΑΣ

6. ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

7. ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

8. ΥΓΕΙΑΣ

9. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

10. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

11. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

12. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

13. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

14. ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

15. ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

16. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

17. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

18. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

19. ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

20. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

21. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

22. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

23. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ»
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για την υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών ως
προς την ψήφιση στο σύνολο του παραπάνω νοµοσχεδίου.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Το Σώµα παρέσχε
τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Με τη συναίνεση
του Σώµατος και ώρα 18.14’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο,
ηµέρα Παρασκευή 14 Μαΐου 2021 και ώρα 9.00’, µε αντικείµενο
εργασιών του Σώµατος: κοινοβουλευτικό έλεγχο, συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

