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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα επίσηµα Πρακτικά τηςΡΙΣΤ΄, 28 Μαρτίου 2012,
Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία
ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Κύρωση της Απόφασης του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου που τροποποιεί το άρθρο 136 της ΣΛΕΕ, της Συνθήκης
για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθερότητας και της Συνθήκης για τη σταθερότητα,
το συντονισµό και τη διακυβέρνηση στην Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση

Άρθρο πρώτο
Κύρωση της απόφασης του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου
που τροποποιεί το άρθρο 136 της ΣΛΕΕ
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28
παρ. 1 του Συντάγµατος, η Απόφαση του Ευρωπαϊκού
Συµβουλίου της 25ης Μαρτίου 2011, που τροποποιεί το
άρθρο 136 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε µηχανισµό σταθερότητας για τα
κράτη - µέλη µε νόµισµα το ευρώ (EL 6.4.2011 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 91/1), το κείµενο της
οποίας σε πρωτότυπο στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής:

4
Άρθρο δεύτερο
Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού
Μηχανισµού Σταθερότητας
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28
παρ. 1 του Συντάγµατος, η Συνθήκη για τη θέσπιση του
Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθερότητας µεταξύ του Βασιλείου του Βελγίου, της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας
της Γερµανίας, της Δηµοκρατίας της Εσθονίας, της Ιρλανδίας, της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Βασιλείου της

Ισπανίας, της Γαλλικής Δηµοκρατίας, της Ιταλικής Δηµοκρατίας, της Κυπριακής Δηµοκρατίας, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεµβούργου, της Μάλτας, του Βασιλείου
των Κάτω Χωρών, της Δηµοκρατίας της Αυστρίας, της
Πορτογαλικής Δηµοκρατίας, της Δηµοκρατίας της Σλοβενίας, της Σλοβακικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας της Φινλανδίας, που έγινε στις Βρυξέλλες στις 2
Φεβρουαρίου 2012, το κείµενο της οποίας σε πρωτότυπο
στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής:
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Άρθρο τρίτο
Κύρωση της Συνθήκης για τη σταθερότητα,
το συντονισµό και τη διακυβέρνηση στην Οικονοµική
και Νοµισµατική Ένωση
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28
παρ.1 του Συντάγµατος, η Συνθήκη για τη σταθερότητα,
το συντονισµό και τη διακυβέρνηση στην Οικονοµική και
Νοµισµατική Ένωση µεταξύ του Βασιλείου του Βελγίου,
της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας, του Βασιλείου της Δανίας, της Οµοσπονδιακής Δηµοκρατίας της Γερµανίας,
της Δηµοκρατίας της Εσθονίας, της Ιρλανδίας, της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Γαλ-

λικής Δηµοκρατίας, της Ιταλικής Δηµοκρατίας, της Κυπριακής Δηµοκρατίας, της Δηµοκρατίας της Λεττονίας,
της Δηµοκρατίας της Λιθουανίας, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεµβούργου, της Ουγγαρίας, της Μάλτας,
του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, της Δηµοκρατίας της
Αυστρίας, της Δηµοκρατίας της Πολωνίας, της Πορτογαλικής Δηµοκρατίας, της Ρουµανίας, της Δηµοκρατίας της
Σλοβενίας, της Σλοβακικής Δηµοκρατίας, της Δηµοκρατίας της Φινλανδίας και του Βασιλείου της Σουηδίας, που
έγινε στις Βρυξέλλες στις 2 Μαρτίου 2012, το κείµενο
της οποίας σε πρωτότυπο στην ελληνική γλώσσα έχει
ως εξής:
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Άρθρο τέταρτο
1.α. Στο άρθρο 63Δ του ν. 3601/2007 (Α΄ 178) προστίθεται παράγραφος 16 ως εξής:
«16. Σε περίπτωση µεταβίβασης λογαριασµών καταθέσεων στο πλαίσιο µέτρων εξυγίανσης πιστωτικού ιδρύµατος κατά το παρόν άρθρο, η προθεσµία (οκταήµερη)
εµφάνισης επιταγών συρόµενων επί των µεταβιβαζόµενων λογαριασµών, η οποία κατά τη διάταξη του άρθρου
29 του ν. 5960/1933 έληγε κατά ή µετά την ηµεροµηνία
της ανάκλησης άδειας του πιστωτικού ιδρύµατος, αρχίζει από την ηµεροµηνία γνωστοποίησης από το ανάδοχο
πιστωτικό ίδρυµα της έναρξης εξυπηρέτησης των µεταβιβαζόµενων λογαριασµών σε δύο τουλάχιστον ηµερήσιες πολιτικές εφηµερίδες.»
β. Η ισχύς των διατάξεων της παραγράφου 16 του
ν. 3601/2007, όπως προστέθηκε µε την προηγούµενη υποπαράγραφο α΄, αρχίζει από τις 19 Μαρτίου 2012.
2. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 4 του ν. 3556/2007 (Α΄
91), η ετήσια οικονοµική έκθεση για την περίοδο από
1.1.2011 έως 31.12.2011 των πιστωτικών ιδρυµάτων µε
µετοχές εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, µπορεί
να δηµοσιοποιηθεί µέχρι τις 20.4.2012.
3. α. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν. 3864/2010 (Α΄ 119), οι λέξεις «Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών» αντικαθίστανται από τις
λέξεις «Με Πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου».
β. Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 7
του ν. 3864/2010 (Α΄ 119), οι λέξεις «Με απόφαση του
Υπουργού Οικονοµικών» αντικαθίστανται από τις λέξεις
«Με Πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου».
γ. Στην περίπτωση διανοµής µερίσµατος για τη χρήση
2011, στο πλαίσιο εφαρµογής των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν. 3723/2008 (Α΄ 250), η δια-

νοµή µερίσµατος περιορίζεται αποκλειστικά στη διανοµή
µετοχών. Οι µετοχές αυτές δεν πρέπει να προέρχονται
από επαναγορά.
δ. Η προθεσµία του τετάρτου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του ν. 3867/2010 (Α΄ 128) παρατείνεται έως την 31η Μαΐου 2012.
4. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 1Α του ν. 2362/1995
(Α΄ 247) προστίθεται περίπτωση α΄ και οι επόµενες περιπτώσεις αναριθµούνται σε β΄, γ΄, δ΄, ε΄, στ΄, ζ΄ και η΄ αντίστοιχα, ως εξής:
«(α) της κατά προτεραιότητα εξυπηρέτησης του δηµοσίου χρέους, προκειµένου να διατηρείται και να ενισχύεται η δηµοσιονοµική σταθερότητα».
5. Ο διακριτός λογαριασµός του Ελληνικού Δηµοσίου
µε τον τίτλο «Ελληνικό Δηµόσιο (Ε.Δ.) Εισπράξεις και
Πληρωµές για την εξυπηρέτηση του Δηµοσίου χρέους»,
που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) ή σε σύστηµα που διαχειρίζεται η ΤτΕ, χρησιµοποιείται αποκλειστικά και µόνο για την άµεση εξυπηρέτηση ειδικού δηµόσιου σκοπού και ειδικότερα για την εξυπηρέτηση του Δηµοσίου Χρέους και δεν διενεργείται καµία άλλη πληρωµή
για οποιονδήποτε άλλο σκοπό. Από το λογαριασµό αυτόν πληρώνονται οι δαπάνες χρεολυσίων και τόκων όλων των δανείων, των πράξεων διαχείρισης, των παραγώγων και οι λοιπές παράλληλες δαπάνες για την εξυπηρέτηση και την εν γένει διαχείριση του Δηµοσίου Χρέους. Έσοδα του λογαριασµού αυτού αποτελούν οι εισροές από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, καθώς και τα χρηµατικά ποσά από τη συµµετοχή του Ελληνικού Δηµοσίου στην εξυπηρέτηση του Δηµοσίου Χρέους. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται η διαδικασία κίνησης του λογαριασµού
αυτού για την πληρωµή του Δηµοσίου Χρέους και κάθε
αναγκαίο θέµα για τη λειτουργία του.

44
Άρθρο πέµπτο
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, της Απόφασης του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της
25ης Μαρτίου 2011 που κυρώνεται µε το άρθρο πρώτο από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου δεύτερου αυτής, της Συνθήκης για τη θέσπιση του Ευρωπαϊ-

κού Μηχανισµού Σταθερότητας που κυρώνεται µε το άρθρο δεύτερο από την πλήρωση των προϋποθέσεων του
άρθρου 48 αυτής και της Συνθήκης για τη σταθερότητα,
το συντονισµό και τη διακυβέρνηση στην Οικονοµική και
Νοµισµατική Ένωση που κυρώνεται µε το άρθρο τρίτο από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 14 αυτής. Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου τέταρτου αρχίζει από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα,
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