ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Πρωτ.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΙΕ΄, 31 Οκτωβρίου 2014,
Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία
ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Αριθ.
Διεκπ.

Για το πλαίσιο ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων
και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Οικονοµικών

Άρθρο 1
Τροποποιήσεις του ν. 3864/2010 (A΄ 119)
1. Το άρθρο 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 2
Σκοπός, έδρα, διάρκεια
1. Σκοπός του Ταµείου είναι η συνεισφορά στη διατήρηση της σταθερότητας του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος, προς χάριν του δηµοσίου συµφέροντος.
Το Ταµείο ενεργεί σε συµµόρφωση µε τις δεσµεύσεις
που απορρέουν από το Μνηµόνιο Συνεννόησης, το σχέδιο του οποίου κυρώθηκε µε το ν. 4046/2012 (Α΄ 28), όπως κάθε φορά επικαιροποιείται, και από τη Συµφωνία
Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων της 19.8.2015, το σχέδιο της οποίας κυρώθηκε µε
το ν. 4336/2015 (Α΄ 94), όπως κάθε φορά επικαιροποιείται.
Το Ταµείο συµµορφώνεται µε τις υποχρεώσεις του που
απορρέουν από ή συνδέονται µε την Κύρια Σύµβαση
Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης (Master Financial Facility
Agreement) της 15.3.2012, προσχέδιο της οποίας κυρώθηκε µε το ν. 4060/2012 (Α΄ 65) και τη Σύµβαση Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης (Financial Facility Agreement)
της 19.8.2015, το σχέδιο της οποίας κυρώθηκε µε το
ν. 4336/2015 (Α΄ 94) του προηγούµενου εδαφίου αντίστοιχα, και εξουσιοδοτείται να προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια για τη συµµόρφωση µε αυτές και την
πλήρη εφαρµογή τους.
2. Στο πλαίσιο του σκοπού του το Ταµείο:
α) Παρέχει κεφαλαιακή ενίσχυση στα πιστωτικά ιδρύ-

µατα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου και
σε συµµόρφωση µε τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις.
β) Παρακολουθεί και αξιολογεί, για τα πιστωτικά ιδρύµατα που έχουν λάβει κεφαλαιακή ενίσχυση από το Ταµείο, το βαθµό συµµόρφωσης µε τα σχέδια αναδιάρθρωσής τους, διασφαλίζοντας παράλληλα την επιχειρησιακή
τους αυτονοµία. Το Ταµείο διασφαλίζει τη, µε όρους αγοράς λειτουργία τους µε τρόπο ώστε να προάγεται η
κατά διαφανή τρόπο συµµετοχή ιδιωτών στο κεφάλαιό
τους και να τηρούνται οι περί κρατικών ενισχύσεων κανόνες.
γ) Ασκεί τα δικαιώµατα του µετόχου που απορρέουν από τη συµµετοχή του στα πιστωτικά ιδρύµατα που έχουν
λάβει κεφαλαιακή ενίσχυση, όπως τα δικαιώµατα αυτά
ορίζονται στον παρόντα νόµο και σε συµφωνίες-πλαίσιο
που συνάπτει µε τα εν λόγω πιστωτικά ιδρύµατα σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 6 για τη ρύθµιση των
σχέσεών του µε αυτά, σε συµµόρφωση µε κανόνες που
υπηρετούν τη χρηστή διαχείριση της περιουσίας του Ταµείου και µε τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί
κρατικών ενισχύσεων και ανταγωνισµού.
δ) Διαθέτει µέρος ή το σύνολο των χρηµατοπιστωτικών µέσων που έχουν εκδοθεί από τα πιστωτικά ιδρύµατα στα οποία συµµετέχει, σύµφωνα µε όσα ορίζονται
στο άρθρο 8.
ε) Χορηγεί δάνειο προς το Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) για σκοπούς εξυγίανσης
σύµφωνα µε το άρθρο 16.
στ) Διευκολύνει τη διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων των πιστωτικών ιδρυµάτων.
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ζ) Συνάπτει συµφωνίες - πλαίσιο ή τροποποιεί συµφωνίες - πλαίσιο, σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου
6, για τη ρύθµιση των σχέσεών του µε όλα τα πιστωτικά
ιδρύµατα τα οποία λαµβάνουν ή έχουν λάβει χρηµατοδοτική διευκόλυνση από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ) και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας (ΕΜΣ) προκειµένου να εξασφαλισθεί η εφαρµογή των σκοπών και των δικαιωµάτων του,
συµπεριλαµβανοµένων των ειδικών δικαιωµάτων του άρθρου 10, για όσο χρόνο το Ταµείο κατέχει µετοχές ή άλλα κεφαλαιακά µέσα.
Ως πιστωτικά ιδρύµατα, στο πλαίσιο του παρόντος νόµου, νοούνται τα πιστωτικά ιδρύµατα κατά την έννοια
της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Κανονισµού (ΕΕ)
575/2013, συµπεριλαµβανοµένων των συνεταιριστικών
τραπεζών, τα οποία λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα
κατόπιν άδειας από την αρµόδια αρχή, συµπεριλαµβανοµένων των υποκαταστηµάτων αυτών που λειτουργούν
στην αλλοδαπή, καθώς και των θυγατρικών αλλοδαπών
πιστωτικών ιδρυµάτων που λειτουργούν στην Ελλάδα.
3. Το Ταµείο ενεργεί βάσει ολοκληρωµένης στρατηγικής για τον τραπεζικό τοµέα και τη διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, η οποία αποτελεί αντικείµενο
συµφωνίας µεταξύ του Υπουργείου Οικονοµικών, της
Τράπεζας της Ελλάδος και του Ταµείου, όπως αυτή κάθε
φορά επικαιροποιείται.
4. Στο σκοπό του Ταµείου δεν εντάσσεται η προσωρινή ενίσχυση της ρευστότητας, που παρέχεται µε βάση
το
ν. 3723/2008 ή στο πλαίσιο λειτουργίας του ευρωσυστήµατος και της Τράπεζας της Ελλάδος.
5. Στο σκοπό του Ταµείου δεν εντάσσονται η παρακολούθηση και ο έλεγχος των πράξεων και αποφάσεων
των οργάνων της ειδικής εκκαθάρισης πιστωτικών ιδρυµάτων. Τα µέλη των συλλογικών οργάνων του Ταµείου
δεν έχουν καµία εξουσία ή αρµοδιότητα ως προς πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων που έχουν την ευθύνη
διεξαγωγής της ειδικής εκκαθάρισης πιστωτικών ιδρυµάτων.
6. Το Ταµείο εδρεύει στην Αθήνα και η διάρκειά του ορίζεται µέχρι και την 30ή Ιουνίου 2020. Με αποφάσεις
του Υπουργού Οικονοµικών, δύναται να παρατείνεται η
διάρκεια του Ταµείου, εφόσον είναι αναγκαίο για την
εκπλήρωση των σκοπών του.»
2. Το άρθρο 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 3
Κεφάλαιο, περιουσία
1. Τα κεφάλαια του Ταµείου προέρχονται: α) από πόρους που αντλούνται στο πλαίσιο του µηχανισµού στήριξης της Ελλάδας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το
Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο δυνάµει του ν. 3845/2010
(Α΄ 65) και δυνάµει της Κύριας Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης της 15.3.2012 και β) από πόρους που
αντλούνται δυνάµει της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης της 19.8.2015, όπως κάθε φορά ισχύει, και
καταβάλλονται στο Ταµείο από το Ελληνικό Δηµόσιο.
Το ως άνω κεφάλαιο δύναται να καλύπτεται σταδιακά
από το Ελληνικό Δηµόσιο και ενσωµατώνεται σε τίτλους, οι οποίοι δεν είναι µεταβιβάσιµοι µέχρι τη λήξη της
κατά το προηγούµενο άρθρο διάρκειας του Ταµείου.
Ο Υπουργός Οικονοµικών δύναται, µε απόφασή του,
να ζητήσει την επιστροφή κεφαλαίου από το Ταµείο στο

Ελληνικό Δηµόσιο, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 12.
2. Το κεφάλαιο του Ταµείου που παρέχεται σε µορφή
µετρητών κατατίθεται, µε αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών, σε ειδικό έντοκο λογαριασµό του Ταµείου
που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος αποκλειστικά
για το σκοπό του παρόντος νόµου.
Το παρεχόµενο από την Τράπεζα της Ελλάδος επιτόκιο θα συµφωνείται µε το Ταµείο και δεν θα δύναται να υπερβαίνει ή να είναι κατώτερο από τα παρακάτω επιτόκια: α) το εφαρµοζόµενο από το Ευρωσύστηµα επιτόκιο
πάγιας διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων και β) το
µέσο δείκτη των επιτοκίων του ευρώ για τοποθετήσεις
στη χρηµαταγορά διάρκειας µίας ηµέρας (ΕΟΝΙΑ).
Σε περίπτωση που το κεφάλαιο κατατίθεται µε τη µορφή οµολόγων του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ) ή του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθερότητας (ΕΜΣ), ή άλλης µορφής χρηµατοπιστωτικών µέσων που εκδίδει ή εγκρίνει το ΕΤΧΣ ή ο
ΕΜΣ, τα ως άνω οµόλογα ή χρηµατοπιστωτικά µέσα τηρούνται σε λογαριασµό τίτλων τον οποίο τηρεί η Τράπεζα της Ελλάδος ως φορέας του Συστήµατος Άυλων Τίτλων του ν. 2198/1994 (Α΄ 43), υπό την ιδιότητα του θεµατοφύλακα των εν λόγω τίτλων.
3. Περιουσία του Ταµείου αποτελούν οι εισφορές,
προς σχηµατισµό κεφαλαίου, συµπεριλαµβανοµένων
των µετρητών, οµολόγων του ΕΤΧΣ και του ΕΜΣ ή άλλων χρηµατοοικονοµικών τους µέσων, οι τόκοι της προηγουµένης παραγράφου, οι εκδιδόµενες από πιστωτικά ιδρύµατα και αποκτώµενες από το Ταµείο µετοχές, οµολογίες και άλλα χρηµατοπιστωτικά µέσα κατά το άρθρο
7 του παρόντος και κατά το πρώην άρθρο 63Ε του
ν. 3601/2007 (Α΄ 178), καθώς και όλα τα δικαιώµατα οικονοµικής φύσης που απορρέουν από τη συµµετοχή του
Ταµείου στο µετοχικό κεφάλαιο πιστωτικών ιδρυµάτων,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου, συµπεριλαµβανοµένου του προϊόντος της εκκαθάρισης των ως
άνω πιστωτικών ιδρυµάτων, καθώς και των δικαιωµάτων
έναντι των υπό εκκαθάριση πιστωτικών ιδρυµάτων σε
περίπτωση καταβολής του ποσού της διαφοράς της αξίας µεταξύ των µεταφεροµένων στοιχείων ενεργητικού
και παθητικού που αναφέρεται στην περίπτωση α΄της
παρ. 13 του πρώην άρθρου 63Δ του ν. 3601/2007 και
στην παράγραφο 7 του πρώην άρθρου 63 Ε του ίδιου νόµου, καθώς και τα δικαιώµατα που προκύπτουν από δάνειο για σκοπούς εξυγίανσης που χορηγείται σύµφωνα
µε το άρθρο 16.
4. Η περιουσία του Ταµείου δύναται να επενδύεται
µόνο σε καταθέσεις της παραγράφου 2 του παρόντος
άρθρου, απαγορευοµένης οποιασδήποτε άλλης µορφής
επένδυσης. Το Ταµείο δεν δύναται να συνάπτει δάνεια,
να εκδίδει οµόλογα και άλλα εµπορικά αξιόγραφα οποιασδήποτε φύσης, εκτός εάν υπάρχει ειδική περί αυτού
πρόβλεψη στο νόµο. Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, τα
διαθέσιµα του Ταµείου τοποθετούνται µέχρι τις
31.12.2015 σε ποσοστό 10% στον καταθετικό λογαριασµό της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και σε ποσοστό 90% σε λογαριασµό ταµειακής διαχείρισης στην
Τράπεζα της Ελλάδος, µε σκοπό την επένδυσή τους ,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 11ζ του ν.
2469/1997 (Α΄ 38), οι οποίες έχουν εφαρµογή και στο
Ταµείο. Η διάταξη του προηγούµενου εδαφίου ισχύει από 17.3.2015.
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5. Πριν από τη λήξη της διάρκειας του Ταµείου ή την
έναρξη κάθε διαδικασίας εκκαθάρισής του, ο Υπουργός
Οικονοµικών αποφασίζει από κοινού µε το ΕΤΧΣ και τον
ΕΜΣ το φορέα και τον τρόπο που θα µεταφερθούν το
κεφάλαιο και τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού του
Ταµείου, λόγω της λήξης της διάρκειάς του ή της εκκαθάρισής του. Η ανωτέρω µεταφορά θα πραγµατοποιηθεί
κατά τρόπο που να διασφαλίζεται ότι η οικονοµική και
νοµική θέση των ΕΤΧΣ και ΕΜΣ, όπως διασφαλίζεται µε
την εγγυητική ευθύνη του Ταµείου, δεν θα χειροτερεύσει εκ του λόγου αυτού. Άλλως, µε τη λήξη της διάρκειας του Ταµείου, γενοµένης εκκαθαρίσεως, αποδίδεται το
κεφάλαιο και το ενεργητικό και το παθητικό του περιέρχεται αυτοδικαίως στο Ελληνικό Δηµόσιο, ως οιονεί καθολικό του διάδοχο.
6. Κάθε αναφορά του παρόντος νόµου στο Ευρωπαϊκό
Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας ή ΕΤΧΣ, νοείται και ως αναφορά στον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας του άρθρου δεύτερου του ν. 4063/2012 (Α΄ 71),
στην περίπτωση που ο τελευταίος υποκαταστήσει το ΕΤΧΣ στις αρµοδιότητές του που αφορούν στη χρηµατοδότηση της ανακεφαλαιοποίησης και εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυµάτων.»
3. Το άρθρο 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 4
Όργανα Διοίκησης του Ταµείου
1. Ως όργανα Διοίκησης του Ταµείου ορίζονται το Γενικό Συµβούλιο και η Εκτελεστική Επιτροπή του.
2. Το Γενικό Συµβούλιο αποτελείται από εννέα (9) µη
εκτελεστικά µέλη. Επτά (7) εκ των µελών του, συµπεριλαµβανοµένου του Προέδρου του, επιλέγονται µεταξύ
προσώπων µε διεθνή εµπειρία σε τραπεζικά θέµατα. Τις
θέσεις των υπολοίπων µελών του Γενικού Συµβουλίου
συµπληρώνουν ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονοµικών και ένα πρόσωπο που ορίζεται από την Τράπεζα
της Ελλάδος.
3. Η Εκτελεστική Επιτροπή είναι τριµελής. Δύο (2) εκ
των µελών της, συµπεριλαµβανοµένου του Διευθύνοντος Συµβούλου, επιλέγονται µεταξύ προσώπων µε διεθνή εµπειρία σε τραπεζικά θέµατα ή σε θέµατα εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυµάτων. Ένα εκ των µελών της Εκτελεστικής Επιτροπής υποδεικνύεται από την Τράπεζα της
Ελλάδος. Ένα µέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής ορίζεται υπεύθυνο για την ενίσχυση του ρόλου του Ταµείου
στη διευκόλυνση της διαχείρισης των µη εξυπηρετούµενων δανείων των πιστωτικών ιδρυµάτων στα οποία το
Ταµείο έχει συµµετοχή.
4. Τα µέλη του Γενικού Συµβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής επιλέγονται, ύστερα από δηµόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος, από Επιτροπή Επιλογής, η οποία συστήνεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών σύµφωνα µε το άρθρο 4Α.
5. Τα µέλη του Γενικού Συµβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής διορίζονται, µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, σύµφωνα µε τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 4Α. Η θητεία τους, δεν µπορεί να υπερβαίνει τη διάρκεια του Ταµείου, όπως αυτή προσδιορίζεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 2 του παρόντος
νόµου. Σε περίπτωση κένωσης θέσεως µέλους του Γενικού Συµβουλίου ή της Εκτελεστικής Επιτροπής, η θέση
πληρούται εντός προθεσµίας εξήντα (60) ηµερών, η ο-

ποία δύναται να παραταθεί για ακόµα τριάντα (30) ηµέρες εφόσον τούτο κριθεί απαραίτητο, δια του διορισµού
νέου µέλους, σύµφωνα µε τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 4Α µέχρις εξαντλήσεως της θητείας του
αποχωρήσαντος µέλους. Εξαιρουµένου του εκπροσώπου, στο Γενικό Συµβούλιο, του Υπουργείου Οικονοµικών, καθώς και του µέλους που έχει οριστεί από την Τράπεζα της Ελλάδος, για το διορισµό και την ανανέωση
της θητείας των µελών του Γενικού Συµβουλίου και της
Εκτελεστικής Επιτροπής, καθώς και για την αµοιβή τους,
απαιτείται η σύµφωνη γνώµη του Euro Working Group.
6. Μόνο ανεπίληπτα πρόσωπα δύνανται να επιλεγούν
ως µέλη του Γενικού Συµβουλίου και της Εκτελεστικής
Επιτροπής. Δεν δύναται να επιλεγεί ως µέλος του Γενικού Συµβουλίου ή της Εκτελεστικής Επιτροπής πρόσωπο
που:
α. έχει καταδικαστεί για αδίκηµα που επισύρει ποινή
φυλάκισης µε ή χωρίς τη δυνατότητα µετατροπής της
ποινής αυτής σε χρηµατική, για αδικήµατα που επιφέρουν ηθική απαξία,
β. έχει κηρυχθεί σε πτώχευση,
γ. λόγω οποιουδήποτε παραπτώµατος δεν πληροί τις
προϋποθέσεις για την άσκηση επαγγέλµατος ή έχει αποκλειστεί ή τεθεί σε διαθεσιµότητα από την αρµόδια αρχή
ως προς την άσκηση επαγγέλµατος ή του έχει απαγορευθεί να ασκεί καθήκοντα διευθυντή ή υπαλλήλου σε οποιαδήποτε δηµόσια αρχή ή σε ιδιωτική επιχείρηση ή
δ. έχει υποπέσει σε βαρύ παράπτωµα, όπως αυτό ορίζεται στον κανονισµό δεοντολογίας των επαγγελµατικών τους φορέων ή αρχών,
ε. έχει διατελέσει υπάλληλος ή σύµβουλος πιστωτικών ιδρυµάτων που λειτουργούν στην Ελλάδα ή κατέχουν µετοχικό κεφάλαιο ή διαθέτουν χρηµατοοικονοµική συµµετοχή που συνδέεται άµεσα ή έµµεσα µε το µετοχικό κεφάλαιο τέτοιου ιδρύµατος αξίας εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ ή ανώτερης κατά τα τελευταία τρία
(3) έτη πριν την τοποθέτησή του.
7. Οι ιδιότητες του Βουλευτή, µέλους της Κυβερνήσεως, στελέχους Υπουργείου ή άλλης δηµόσιας αρχής,
στελέχους, υπαλλήλου ή συµβούλου χρηµατοπιστωτικού ιδρύµατος που λειτουργεί στην Ελλάδα ή προσώπου
που κατέχει µετοχές τέτοιου χρηµατοπιστωτικού ιδρύµατος αξίας εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ ή άνω ή διαθέτει χρηµατοοικονοµική συµµετοχή που συνδέεται άµεσα ή έµµεσα µε το µετοχικό κεφάλαιο του ως άνω ιδρύµατος για ισόποσο ποσό εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ
ή άνω, είναι ασυµβίβαστες µε εκείνη του µέλους του Γενικού Συµβουλίου ή της Εκτελεστικής Επιτροπής. Στέλεχος ή υπάλληλος πανεπιστηµίου, οργανισµού ή ιδρύµατος λειτουργικά αυτόνοµου από την Κυβέρνηση, δεν λογίζεται ως στέλεχος της Κυβέρνησης ή υπάλληλος Υπουργείου ή άλλης δηµόσιας αρχής. Με την επιφύλαξη
της παραγράφου 5, δεν είναι ασυµβίβαστη προς το διορισµό ως µέλους του Γενικού Συµβουλίου η ιδιότητα υπαλλήλου ή Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου Οικονοµικών, προκειµένου περί του εκπροσώπου αυτού στο Γενικό Συµβούλιο σύµφωνα µε την παράγραφο 2. Ο Διοικητής, οι Υποδιοικητές, τα µέλη των συλλογικών οργάνων,
οι σύµβουλοι και το προσωπικό της Τράπεζας της Ελλάδος δεν µπορούν να είναι µέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής.
8. Τα µέλη του Γενικού Συµβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής δύνανται να παύονται και πριν τη λή-
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ξη της θητείας τους, µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών είτε (α) εφόσον συντρέξουν στο πρόσωπό τους
παράγοντες που τους καθιστούν η επιλέξιµους µε βάση τα άρθρα 6 και 7 είτε (β) µετά από αιτιολογηµένη πρόταση της Επιτροπής Επιλογής για τους λόγους και σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 4Α.
9. Το Γενικό Συµβούλιο αποφασίζει µε δική του πρωτοβουλία ή κατόπιν εισήγησης της Εκτελεστικής Επιτροπής για τα θέµατα που προβλέπονται παρακάτω και
είναι αρµόδιο για τον έλεγχο της ορθής λειτουργίας και
της εκπλήρωσης του σκοπού του Ταµείου. Ειδικότερα,
το Γενικό Συµβούλιο:
α. ενηµερώνεται από την Εκτελεστική Επιτροπή για τη
δράση της και ελέγχει τη συµµόρφωση αυτής στις διατάξεις του παρόντος νόµου και ιδίως στις αρχές που κατοχυρώνονται στο άρθρο 2,
β. αποφασίζει για τα θέµατα σχετικά µε την παροχή
κεφαλαιακής ενίσχυσης, την άσκηση των δικαιωµάτων
ψήφου και τη διάθεση της συµµετοχής του Ταµείου,
γ. εγκρίνει την πολιτική, τους Εσωτερικούς Κανόνες
και Οργανωτική Δοµή (Ε.Κ.Ο.Δ.) που εφαρµόζονται για
τη διοίκηση και τη λειτουργία του Ταµείου, συµπεριλαµβανοµένου και του Κώδικα Δεοντολογίας των µελών του
Γενικού Συµβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής,
την πολιτική σύγκρουσης συµφερόντων, την πολιτική για
τα συνδεδεµένα πρόσωπα και την πολιτική για την Προνοµιακή Πληροφόρηση,
δ. εγκρίνει το διορισµό των ανώτατων στελεχών του
Ταµείου, συµπεριλαµβανοµένων, µεταξύ άλλων, του Διευθυντή Εσωτερικής Επιθεώρησης, του Διευθυντή Διαχείρισης Κινδύνων, του Διευθυντή Διαχείρισης Επενδύσεων, του Διευθυντή Οικονοµικών Υπηρεσιών και του Διευθυντή Νοµικής Υπηρεσίας,
ε. εγκρίνει τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις απασχόλησης του προσωπικού του Ταµείου, συµπεριλαµβανοµένης της πολιτικής αποδοχών που κινείται εντός
των πλαισίων της συµφωνίας-πλαίσιο του άρθρου 16Α. Η
πολιτική αποδοχών πρέπει να είναι ανταγωνιστική προκειµένου να αποτελεί κίνητρο για την προσέλκυση στελεχών υψηλού επιπέδου και εµπειρίας. Έως τη σύναψη
της συµφωνίας-πλαίσιο, η πολιτική αποδοχών εξακολουθεί να ισχύει όπως εγκρίθηκε από το Γενικό Συµβούλιο.
στ. εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισµό του Ταµείου.
ζ. εγκρίνει την ετήσια έκθεση και άλλες επίσηµες εκθέσεις και τις λογιστικές καταστάσεις του Ταµείου,
η. εγκρίνει το διορισµό εξωτερικών ελεγκτών του Ταµείου,
θ. εγκρίνει τη σύσταση ενός ή περισσοτέρων συµβουλευτικών οργάνων, καθορίζει τους όρους και προϋποθέσεις διορισµού των µελών τους και καθορίζει τους όρους
αναφοράς των εν λόγω οργάνων,
ι. συγκροτεί µία ή περισσότερες επιτροπές αποτελούµενες από µέλη του Γενικού Συµβουλίου και/ή άλλα πρόσωπα και καθορίζει τις αρµοδιότητές τους,
ια. εγκρίνει τον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας του
Γενικού Συµβουλίου και τον Κανονισµό Προµηθειών αγαθών και υπηρεσιών, για κάθε προµήθεια εµπίπτουσα στις
διατάξεις των άρθρων 23 παράγραφος 2 περίπτωση Ια
και παρ. 4 του ν. 4281/2014, κατ’ εξαίρεση από τις διατάξεις και τους κανόνες περί προµηθειών του ανωτέρω νόµου,
ιβ. λαµβάνει οποιαδήποτε άλλη απόφαση και ασκεί οποιαδήποτε άλλη εξουσία ή αρµοδιότητα που προβλέπε-

ται από τον παρόντα νόµο ή την κείµενη νοµοθεσία ότι
ασκείται από το Γενικό Συµβούλιο.
10. Η Εκτελεστική Επιτροπή είναι αρµόδια για την
προπαρασκευή του έργου του Ταµείου, την εφαρµογή
των αποφάσεων των αρµόδιων οργάνων και την εκτέλεση των πράξεων που απαιτούνται για τη διοίκηση και λειτουργία, καθώς και την εκπλήρωση του σκοπού του Ταµείου. Ειδικότερα, η Εκτελεστική Επιτροπή έχει ενδεικτικά τις ακόλουθες εξουσίες και αρµοδιότητες:
α. εισηγείται στο Γενικό Συµβούλιο για τα θέµατα της
προηγούµενης παραγράφου,
β. εκτελεί τις αποφάσεις του Γενικού Συµβουλίου που
λαµβάνονται µε ή χωρίς εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής,
γ. µε την επιφύλαξη της παραγράφου 5, προβαίνει σε
όλες τις πρόσφορες ή απαιτούµενες ενέργειες για τη διοίκηση του Ταµείου, την εκτέλεση των πράξεών του, συµπεριλαµβανοµένων των δυνάµει του άρθρου 2 εξουσιών και αρµοδιοτήτων του, την ανάθεση συµβάσεων για
την προµήθεια αγαθών και υπηρεσιών, την ανάληψη συµβατικών υποχρεώσεων επ’ ονόµατι του Ταµείου, το διορισµό των µελών του προσωπικού και των συµβούλων
του Ταµείου και γενικότερα την εκπροσώπησή του,
δ. αναθέτει οποιαδήποτε εκ των εξουσιών ή αρµοδιοτήτων της σε οποιοδήποτε από τα µέλη της ή σε στελέχη του Ταµείου, σύµφωνα µε τους γενικότερους όρους
και προϋποθέσεις που έχουν εγκριθεί από το Γενικό Συµβούλιο, λαµβάνοντας υπόψη θέµατα σύγκρουσης συµφερόντων και υπό την προϋπόθεση ότι ο Διευθύνων Σύµβουλος ασκεί πρωτίστως τις εξουσίες του σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στην παράγραφο 11. Η Εκτελεστική Επιτροπή ορίζει οµάδα για την υποβοήθηση του έργου του
µέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής που είναι υπεύθυνο
για τη διευκόλυνση της διαχείρισης των µη εξυπηρετούµενων δανείων,
ε. ασκεί κάθε άλλη εξουσία και αρµοδιότητα που προβλέπεται στον παρόντα νόµο ή την κείµενη νοµοθεσία,
στ. εκπροσωπεί δικαστικά και εξώδικα το Ταµείο και
δεσµεύει αυτό έναντι τρίτων και
ζ. ασκεί οποιαδήποτε άλλη αρµοδιότητα που δεν απονέµεται ρητά στο Γενικό Συµβούλιο.
Όλες οι εξουσίες, δυνάµει του παρόντος ή οποιουδήποτε άλλου νόµου, οι οποίες έχουν ανατεθεί στο Ταµείο,
θεωρούνται ότι έχουν ανατεθεί στην Εκτελεστική Επιτροπή, εκτός αν προορίζονται ρητά για το Γενικό Συµβούλιο.
11. Ο Διευθύνων Σύµβουλος είναι υπεύθυνος έναντι
του Γενικού Συµβουλίου για την εκτέλεση των αποφάσεών του και για τον έλεγχο της διοίκησης και των πράξεων του Ταµείου. Ο Διευθύνων Σύµβουλος ή σε περίπτωση απουσίας του το µέλος που τον αναπληρώνει ενηµερώνει το Γενικό Συµβούλιο, όσο συχνά απαιτείται από αυτό και κατ’ ελάχιστο δέκα (10) φορές ετησίως.
12. Οι αµοιβές και αποζηµιώσεις των µελών του Γενικού Συµβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής:
α. καθορίζονται µε απόφαση της Επιτροπής Επιλογής
και ορίζονται στις εκάστοτε αποφάσεις διορισµού τους
και δηµοσιεύονται στην ετήσια έκθεση του Ταµείου,
β. ορίζονται µε τρόπο ώστε να καθίσταται δυνατή η
πρόσληψη και διατήρηση στις θέσεις τους, προσώπων µε
εξειδικευµένα προσόντα και επαγγελµατική εµπειρία,
γ. δεν αποτελούν συνάρτηση των κερδών ή εσόδων
του Ταµείου.
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13. Το Γενικό Συµβούλιο συνέρχεται όσο συχνά απαιτούν οι εργασίες του Ταµείου, σε κάθε δε περίπτωση δέκα (10) φορές κατ΄ ηµερολογιακό έτος. Οι συνεδριάσεις
του Γενικού Συµβουλίου συγκαλούνται από τον Πρόεδρο, ο οποίος και προεδρεύει σε αυτές. Σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου, οι συνεδριάσεις συγκαλούνται
από ένα από τα άλλα µέλη του Γενικού Συµβουλίου, εκτός του εκπροσώπου του Υπουργείου Οικονοµικών και
εκτός του προσώπου που ορίζεται από την Τράπεζα της
Ελλάδος. Το µέλος αυτό το οποίο και προεδρεύει στη
συνεδρίαση, επιλέγεται από το Γενικό Συµβούλιο σύµφωνα µε τους Εσωτερικούς Κανόνες και Οργανωτική
Δοµή (Ε.Κ.Ο.Δ.) του Ταµείου.
Οι συνεδριάσεις του Γενικού Συµβουλίου συγκαλούνται µε κοινοποίηση της ώρας, του τόπου και της ηµερήσιας διάταξης της συνεδρίασης σε όλα τα µέλη και τους
παρατηρητές του Γενικού Συµβουλίου, τουλάχιστον
τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία για
την οποία έχει οριστεί η συνεδρίαση, εκτός από περίπτωση επείγουσας ανάγκης ή έπειτα από συναίνεση όλων των µελών, οπότε στην περίπτωση αυτή η συνεδρίαση µπορεί να συγκληθεί σε πιο σύντοµο χρονικό διάστηµα, όπως ορίζεται στους Εσωτερικούς Κανόνες και Οργανωτική Δοµή (Ε.Κ.Ο.Δ.) του Ταµείου. Συνεδριάσεις
µπορούν τέλος να συγκληθούν και κατόπιν αιτήµατος
πέντε (5) µελών του Συµβουλίου προς τον Πρόεδρο αυτού. Μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Γενικού
Συµβουλίου, ο Διευθύνων Σύµβουλος ή και τα µέλη της
Εκτελεστικής Επιτροπής, τα στελέχη του Ταµείου, ειδικοί και εξωτερικοί σύµβουλοι µπορούν να συµµετέχουν
στις συνεδριάσεις του Γενικού Συµβουλίου. Εφόσον ο
Πρόεδρος του Γενικού Συµβουλίου το κρίνει απαραίτητο
το Γενικό Συµβούλιο δύναται να συγκληθεί, να συζητήσει
και να λάβει αποφάσεις µέσω γραπτής διαδικασίας ή ηλεκτρονικών µέσων επικοινωνίας, όπως ορίζεται στους
Εσωτερικούς Κανόνες και Οργανωτική Δοµή (Ε.Κ.Ο.Δ.)
του Ταµείου.
14. Η Εκτελεστική Επιτροπή συνέρχεται όσο συχνά απαιτούν οι εργασίες του Ταµείου, σε κάθε δε περίπτωση
µία φορά την εβδοµάδα. Οι συνεδριάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής συγκαλούνται από τον Διευθύνοντα Σύµβουλο ή σε περίπτωση απουσίας του από το πρόσωπο
που τον αναπληρώνει, το οποίο είναι το άλλο µέλος της
Εκτελεστικής Επιτροπής που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 4. Ο Διευθύνων
Σύµβουλος προεδρεύει στις συνεδριάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής και, σε περίπτωση απουσίας του, προεδρεύει το άλλο µέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής που
αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του
άρθρου 4. Η Εκτελεστική Επιτροπή συγκαλείται µε κοινοποίηση της ώρας, του τόπου και της ηµερήσιας διάταξης της συνεδρίασης σε όλα τα µέλη της Εκτελεστικής
Επιτροπής, τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες πριν
από την ηµεροµηνία για την οποία έχει οριστεί η συνεδρίαση, πλην περιπτώσεων επείγουσας ανάγκης ή έπειτα από συναίνεση όλων των µελών, οπότε και η Εκτελεστική Επιτροπή µπορεί να συνεδριάσει σε συντοµότερο
χρονικό διάστηµα όπως ορίζεται στους Εσωτερικούς Κανόνες και Οργανωτική Δοµή (Ε.Κ.Ο.Δ.) του Ταµείου. Συνεδριάσεις µπορούν τέλος να συγκληθούν και κατόπιν
αιτήµατος των δύο (2) µελών της Εκτελεστικής Επιτροπής προς τον Διευθύνοντα Σύµβουλο. Μετά από πρόσκληση τον Διευθύνοντος Συµβούλου στελέχη του Τα-

µείου, ειδικοί ή εξωτερικοί σύµβουλοι µπορούν να συµµετέχουν στις συνεδριάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής. Εφόσον ο Διευθύνων Σύµβουλος το κρίνει απαραίτητο η Εκτελεστική Επιτροπή δύναται να συγκληθεί, να
συζητήσει και να λάβει αποφάσεις µέσω γραπτής διαδικασίας ή ηλεκτρονικών µέσων επικοινωνίας, όπως ορίζεται στους Εσωτερικούς Κανόνες και Οργανωτική Δοµή
(Ε.Κ.Ο.Δ.) του Ταµείου.
15. Στις συνεδριάσεις του Γενικού Συµβουλίου και της
Εκτελεστικής Επιτροπής καλούνται να συµµετέχουν ένας (1) εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ένας
(1) εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
και ένας (1) εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού
Σταθερότητας ή οι αναπληρωτές τους ως Παρατηρητές
και χωρίς δικαίωµα ψήφου. Οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και
του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθερότητας καλούνται
στις συνεδριάσεις του Γενικού Συµβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής όπως και τα υπόλοιπα µέλη των οργάνων αυτών, σύµφωνα µε τις παραγράφους 13 και 14
του παρόντος άρθρου. Εφόσον εκλήθησαν νοµίµως, η απουσία των εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθερότητας ή των αναπληρωτών
τους δεν επηρεάζει τη νόµιµη συγκρότηση του Γενικού
Συµβουλίου ή της Εκτελεστικής Επιτροπής.
16. Το Γενικό Συµβούλιο τελεί σε απαρτία όταν είναι
παρόντα τουλάχιστον πέντε (5) µέλη του. Κάθε µέλος
του Γενικού Συµβουλίου έχει µία (1) ψήφο. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα νόµο, οι αποφάσεις
του Γενικού Συµβουλίου λαµβάνονται µε την πλειοψηφία των παρόντων µελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η
ψήφος του προεδρεύοντα υπερισχύει.
17. Η Εκτελεστική Επιτροπή τελεί σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον δύο (2) µέλη της. Κάθε µέλος
της Εκτελεστικής Επιτροπής έχει µία (1) ψήφο. Εκτός
εάν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα νόµο, οι αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής λαµβάνονται µε πλειοψηφία δύο (2) εκ των παρόντων µελών.
18. Οι συνεδριάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής και
του Γενικού Συµβουλίου είναι µυστικές. Το Γενικό Συµβούλιο µπορεί να αποφασίσει να δηµοσιοποιήσει το αποτέλεσµα των συζητήσεών του επί οποιουδήποτε θέµατος.
19. Όλες οι ενέργειες οποιουδήποτε µέλους του Γενικού Συµβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής παραµένουν έγκυρες παρά τη διαπίστωση ελαττώµατος αναφορικά µε το διορισµό, την καταλληλότητα ή τα προσόντα του µέλους. Με την επιφύλαξη των παραγράφων
5, 16 και 17 καµία πράξη ή διαδικασία του Γενικού Συµβουλίου ή της Εκτελεστικής Επιτροπής δεν καθίσταται
άκυρη λόγω της κένωσης θέσεως στην Εκτελεστική Επιτροπή ή θέσεων στο Γενικό Συµβούλιο.
20. Ο Γραµµατέας του Γενικού Συµβουλίου ή της Εκτελεστικής Επιτροπής, οι οποίοι είναι στελέχη του Ταµείου, διορίζονται από το Γενικό Συµβούλιο, κατόπιν προτάσεως του Διευθύνοντος Συµβούλου. Τα πρακτικά των
συνεδριάσεων του Γενικού Συµβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής υπογράφονται από τον προεδρεύοντα
της συνεδρίασης αυτής και τον Γραµµατέα του Γενικού
Συµβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής.»
4. Μετά το άρθρο 4 προστίθεται νέο άρθρο 4Α, ως εξής:
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«Άρθρο 4Α
Επιτροπή Επιλογής
1. Η Επιτροπή Επιλογής αποτελείται από έξι (6) ανεξάρτητους εµπειρογνώµονες, εγνωσµένου κύρους και ακεραιότητας, εκ των οποίων τρεις (3), συµπεριλαµβανοµένου του Προέδρου, υποδεικνύονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τον
Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας αντίστοιχα, δύο
(2) από τον Υπουργό Οικονοµικών και ένας (1) από την
Τράπεζα της Ελλάδος. Οι ανωτέρω πέντε (5) θεσµοί και
αρχές διαθέτουν από έναν παρατηρητή στην Επιτροπή.
Η θητεία της Επιτροπής ορίζεται για δύο (2) έτη µε δυνατότητα ανανέωσης.
2. Ως µέλη της Επιτροπής δεν δύνανται να επιλεγούν
πρόσωπα τα οποία:
α. έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα που επισύρει ποινή
φυλάκισης µε ή χωρίς τη δυνατότητα µετατροπής της
ποινής αυτής σε χρηµατική,
β. έχουν κηρυχθεί σε πτώχευση,
γ. λόγω οποιουδήποτε παραπτώµατος δεν πληρούν τις
προϋποθέσεις για την άσκηση επαγγέλµατος ή έχουν αποκλειστεί ή τεθεί σε διαθεσιµότητα από την αρµόδια
αρχή ως προς την άσκηση επαγγέλµατος ή τους έχει απαγορευθεί να ασκούν καθήκοντα διευθυντή ή υπαλλήλου σε οποιαδήποτε δηµόσια αρχή ή σε ιδιωτική επιχείρηση,
δ. έχουν υποπέσει σε βαρύ παράπτωµα ή
ε. είναι Βουλευτές, µέλη της Κυβερνήσεως, στελέχη,
υπάλληλοι ή σύµβουλοι των θεσµών και αρχών της παραγράφου 1 ή άλλου Υπουργείου ή άλλης δηµόσιας αρχής, στελέχη, υπάλληλοι ή σύµβουλοι χρηµατοπιστωτικού ιδρύµατος, το οποίο λειτουργεί στην Ελλάδα, ή πρόσωπο που κατέχει µετοχές τέτοιου χρηµατοπιστωτικού
ιδρύµατος αξίας εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ ή άνω ή
διαθέτει χρηµατοοικονοµική συµµετοχή που συνδέεται
άµεσα ή έµµεσα µε το µετοχικό κεφάλαιο του ως άνω ιδρύµατος για ισόποσο ποσό εκατό χιλιάδων (100.000)
ευρώ ή άνω, κατά τα τελευταία τρία (3) έτη πριν την τοποθέτησή τους.
3. Τα έξοδα και οι δαπάνες που σχετίζονται µε τη λειτουργία της Επιτροπής, συµπεριλαµβανοµένων των αµοιβών και της ηµερήσιας αποζηµίωσης, καλύπτονται από τον προϋπολογισµό του Ταµείου. Οι δαπάνες για τη
µετακίνηση, τη διαµονή και άλλα παρόµοια έξοδα θα καλύπτονται σύµφωνα µε την εσωτερική πολιτική του Ταµείου. Οι αµοιβές των µελών της Επιτροπής καθορίζονται στην απόφαση διορισµού τους.
4. Για τη νόµιµη συνεδρίαση της Επιτροπής θεωρείται
ότι υπάρχει απαρτία όταν παρόντα είναι τουλάχιστον
τέσσερα (4) µέλη της, µε την προϋπόθεση ότι παρίσταται
ο Πρόεδρος. Οι αποφάσεις λαµβάνονται µε πλειοψηφία
των παρόντων µελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η ψήφος του Προέδρου καθορίζει το αποτέλεσµα. Η Επιτροπή συγκαλείται και προεδρεύεται από τον Πρόεδρό της,
ο οποίος καθορίζει την ηµερήσια διάταξη, το χρόνο και
τον τόπο της συνάντησης.
Τα µέλη της Επιτροπής δύναται να ορίζουν περαιτέρω
κανόνες για την εσωτερική λειτουργία και τις διαδικασίες της.
5. Η Επιτροπή:
α) Προεπιλέγει τα µέλη του Γενικού Συµβουλίου και
της Εκτελεστικής Επιτροπής και προτείνει την αµοιβή

τους, καθώς και τους λοιπούς όρους εργασίας τους σύµφωνα µε την παράγραφο 6.
β) Αξιολογεί ετησίως τα µέλη του Γενικού Συµβουλίου
και της Εκτελεστικής Επιτροπής, σύµφωνα µε τις προβλέψεις της παραγράφου 7, συµπεριλαµβανοµένης της
αξιολόγησης βάσει των κριτηρίων επιλεξιµότητας των
παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 4. Για το σκοπό αυτόν,
έχει το δικαίωµα να ζητήσει από το Ταµείο την παροχή οποιασδήποτε έκθεσης και πληροφορίας που διαθέτει και
µπορεί να σχετίζεται µε τα ανωτέρω κριτήρια. Ειδικότερα, το προσωπικό του Ταµείου που είναι υπεύθυνο για τη
συµµόρφωση και τον εσωτερικό έλεγχο παρέχει τις σχετικές πληροφορίες όταν ζητηθούν από την Επιτροπή και
υποχρεούται να της αναφέρει οποιαδήποτε παραβίαση ή
πιθανή παραβίαση των κριτηρίων αυτών µόλις υποπέσει
στην αντίληψή του.
Η Επιτροπή µπορεί να ζητάει από κάθε µέλος του Γενικού Συµβουλίου ή της Εκτελεστικής Επιτροπής οποιαδήποτε πληροφορία κρίνει απαραίτητη για τους σκοπούς
της αξιολόγησης, υπό την προϋπόθεση ότι η απαίτηση
είναι εύλογη και δεν επιβαρύνει δυσανάλογα το µέλος.
γ) Αποµακρύνει οποιοδήποτε µέλος του Γενικού Συµβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής, σύµφωνα µε
τη διαδικασία της παραγράφου 8.
6. Η Επιτροπή επιλέγει υποψήφιους για το Γενικό Συµβούλιο και την Εκτελεστική Επιτροπή και υποστηρίζεται
από ένα διεθνώς αναγνωρισµένο σύµβουλο προσλήψεων που επιλέγεται από την Επιτροπή και προσλαµβάνεται από το Ταµείο. Τα απαραίτητα προσόντα και τα κριτήρια επιλογής των µελών του Γενικού Συµβουλίου και της
Εκτελεστικής Επιτροπής καθορίζονται από την Επιτροπή
Επιλογής. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής, η Επιτροπή προτείνει στον Υπουργό Οικονοµικών
µία λίστα επικρατέστερων υποψηφίων για τη συγκεκριµένη θέση, καθώς και ένα εύρος αµοιβών των µελών του
Γενικού Συµβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής. Η
αµοιβή προσδιορίζεται από την Επιτροπή, σύµφωνα µε
τις διεθνώς βέλτιστες πρακτικές και τα πλαίσια αµοιβών
παρόµοιων φορέων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και αποσκοπεί να προσελκύσει και να διατηρήσει κατάλληλους
και διεθνώς ανταγωνιστικούς υποψηφίους. Η Επιτροπή
καθορίζει την αµοιβή κάθε υποψήφιου, εντός του εύρους
που ορίζει σύµφωνα µε τα ανωτέρω εδάφια.
7. Η Επιτροπή αξιολογεί τα µέλη του Γενικού Συµβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής σύµφωνα µε κριτήρια που καθορίζει η ίδια. Τα κριτήρια αυτά πρέπει να διασφαλίζουν την ορθή εφαρµογή των σκοπών του Ταµείου,
σύµφωνα µε τις αρµοδιότητες κάθε Οργάνου.
8. Η Επιτροπή, µετά από αξιολόγηση της απόδοσης
των µελών, µπορεί να προτείνει στον Υπουργό την αποµάκρυνση ενός µέλους του Γενικού Συµβουλίου ή της Εκτελεστικής Επιτροπής. Η σχετική πρόταση περιέχει
πλήρη και εµπεριστατωµένη αιτιολογία. Ο Υπουργός Οικονοµικών αποφασίζει την απόλυση του µέλους, εφόσον
διαπιστώσει ότι τηρήθηκαν οι προϋποθέσεις των δύο
προηγούµενων εδαφίων. Το µέλος που αποµακρύνεται
σύµφωνα µε αυτή την παράγραφο δεν δικαιούται αποζηµίωση.
9. Οι διαδικασίες των παραγράφων 6 έως και 8 εφαρµόζονται αναλόγως και στα υφιστάµενα µέλη του Γενικού Συµβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής, µετά
τη συγκρότηση της Επιτροπής Επιλογής.
10. Σύνοψη της ετήσιας αξιολόγησης των µελών του
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Γενικού Συµβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής δηµοσιεύεται στην ετήσια αναφορά του Ταµείου.
11. Η Επιτροπή αναφέρεται για τις δραστηριότητές
της στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα, τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας, το
Υπουργείο Οικονοµικών και την Τράπεζα της Ελλάδος όταν απαιτείται. Αντίγραφο της αναφοράς κατατίθεται
στο Euro Working Group.
12. Τα µέλη της Επιτροπής δεν έχουν αστική ευθύνη έναντι τρίτων για πράξεις ή παραλείψεις κατά την άσκηση
των καθηκόντων τους, εκτός από περιπτώσεις δόλου ή
βαριάς αµέλειας.
13. Η Επιτροπή Επιλογής θα συγκροτηθεί µέχρι τις
31.12.2015.»
5. Τα άρθρα 6 και 6Α αντικαθίστανται ως εξής:
«Άρθρο 6
Διαδικασίες ενεργοποίησης του Ταµείου
1. Στην περίπτωση που πιστωτικό ίδρυµα έχει κεφαλαιακό έλλειµµα, όπως αυτό έχει προσδιοριστεί από την
αρµόδια αρχή, όπως αυτή ορίζεται στο εδάφιο 5 της παρ.
1 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015, µπορεί να υποβάλει αίτηµα κεφαλαιακής ενίσχυσης στο Ταµείο µέχρι του ποσού του κεφαλαιακού ελλείµµατος που προσδιορίσθηκε
από την αρµόδια αρχή.
2. Το αίτηµα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου
συνοδεύεται από την επιστολή της αρµόδιας αρχής, η οποία ορίζει το κεφαλαιακό έλλειµµα, την καταληκτική ηµεροµηνία στην οποία το πιστωτικό ίδρυµα θα πρέπει να
έχει καλύψει το προαναφερόµενο κεφαλαιακό έλλειµµα
και το σχέδιο άντλησης κεφαλαίων όπως έχει υποβληθεί
στην αρµόδια αρχή.
α) Όσον αφορά πιστωτικά ιδρύµατα τα οποία έχουν ήδη εγκεκριµένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχέδιο αναδιάρθρωσης κατά το χρόνο υποβολής του ανωτέρω αιτήµατος, το αίτηµα συνοδεύεται από το προσχέδιο τροποποίησης του ήδη εγκεκριµένου σχεδίου αναδιάρθρωσης.
β) Όσον αφορά πιστωτικά ιδρύµατα τα οποία δεν έχουν ήδη εγκεκριµένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
σχέδιο αναδιάρθρωσης κατά το χρόνο υποβολής του ανωτέρω αιτήµατος, το αίτηµα συνοδεύεται από προσχέδιο σχεδίου αναδιάρθρωσης.
Το σχέδιο αναδιάρθρωσης ή το προσχέδιο σχεδίου αναδιάρθρωσης πρέπει να περιγράφει, υπό το πρίσµα συντηρητικών εκτιµήσεων, µε ποια µέσα το πιστωτικό ίδρυµα θα επανέλθει σε ικανοποιητική κερδοφορία στα επόµενα τρία (3) έως πέντε (5) έτη.
3. Το Ταµείο µπορεί να ζητήσει από το πιστωτικό ίδρυµα που έχει υποβάλει αίτηµα κεφαλαιακής ενίσχυσης να γίνουν αλλαγές ή προσθήκες στο προσχέδιο
σχεδίου αναδιάρθρωσης ή στο προσχέδιο του τροποποιούµενου σχεδίου αναδιάρθρωσης. Κατόπιν της έγκρισης από το Ταµείο του προσχέδιου σχεδίου αναδιάρθρωσης ή του προσχέδιου του τροποποιούµενου σχεδίου αναδιάρθρωσης, αυτό διαβιβάζεται στο Υπουργείο Οικονοµικών και υποβάλλεται από το Υπουργείο Οικονοµικών
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς έγκριση.
4. Για την πραγµατοποίηση του σκοπού του Ταµείου
και την άσκηση των δικαιωµάτων του, το Ταµείο καθορίζει το περίγραµµα της «συµφωνίας-πλαίσιο» ή της τροποποιούµενης «συµφωνίας-πλαίσιο» µε όλα τα πιστωτικά ιδρύµατα, τα οποία λαµβάνουν ή έχουν λάβει χρηµα-

τοοικονοµική βοήθεια από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ) ή από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας (ΕΜΣ). Τα πιστωτικά ιδρύµατα υπογράφουν την προαναφερόµενη «συµφωνίαπλαίσιο». Τα πιστωτικά ιδρύµατα παρέχουν στο Ταµείο
όλες τις πληροφορίες που το ΕΤΧΣ ή ο ΕΜΣ ευλόγως ζητά προκειµένου το Ταµείο να τις γνωστοποιήσει στον
ΕΤΧΣ ή τον ΕΜΣ, εκτός αν το Ταµείο ενηµερώσει τα πιστωτικά ιδρύµατα ότι οφείλουν να αποστείλουν τις αιτούµενες πληροφορίες απευθείας στο ΕΤΧΣ ή τον ΕΜΣ.
5. Το Ταµείο µπορεί να χορηγεί σε πιστωτικό ίδρυµα
της παραγράφου 2α, επιστολή µε την οποία δεσµεύεται
ότι θα συµµετάσχει στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου του εν λόγω πιστωτικού ιδρύµατος, υπό την προϋπόθεση της εφαρµογής της διαδικασίας του άρθρου 6α
και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7, µέχρι του
ποσού του κεφαλαιακού ελλείµµατος που προσδιορίζεται από την αρµόδια αρχή υπό την προϋπόθεση ότι
το πιστωτικό ίδρυµα εµπίπτει στην εξαίρεση της υποπερίπτωσης γγ΄ της περίπτωσης δ΄ της παρ. 3 του εσωτερικού άρθρου 32 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015 (προληπτική ανακεφαλαιοποίηση). Το Ταµείο χορηγεί την επιστολή χωρίς την τήρηση της διαδικασίας του άρθρου 6α.
Η κεφαλαιακή ενίσχυση παρέχεται από το Ταµείο, µόνο
κατόπιν της έγκρισης της κρατικής ενίσχυσης από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και της δηµοσίευσης της Πράξεως
του Υπουργικού Συµβουλίου που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 6α και σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 7. Η ανωτέρω δέσµευση του Ταµείου
δεν ισχύει σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ανακληθεί η άδεια του πιστωτικού ιδρύµατος, κατά τα
προβλεπόµενα στο άρθρο 19 του ν. 4261/2014 ή έχει ληφθεί κάποιο από τα µέτρα εξυγίανσης που προβλέπονται
στην παρ. 1 του άρθρου 37 του ν. 4335/2015.
6. Μετά την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
του σχεδίου αναδιάρθρωσης ή του τροποποιηµένου σχεδίου αναδιάρθρωσης που αναφέρονται ανωτέρω στην
παράγραφο 3, το Ταµείο παράσχει την προβλεπόµενη
στο άρθρο 7 κεφαλαιακή ενίσχυση σύµφωνα µε τα άρθρα 6α ή 6β και σύµφωνα πάντοτε µε το νοµοθετικό
πλαίσιο περί κρατικών ενισχύσεων και τις σχετικές πρακτικές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
7. Το Ταµείο παρακολουθεί και αξιολογεί την προσήκουσα εφαρµογή του σχεδίου αναδιάρθρωσης, καθώς
και, κατά περίπτωση, κάθε τυχόν τροποποιηµένου σχεδίου αναδιάρθρωσης, και οφείλει περαιτέρω να παράσχει
στο Υπουργείο Οικονοµικών κάθε αναγκαία πληροφορία,
προκειµένου να διασφαλίζεται η ενηµέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Άρθρο 6Α
Προϋποθέσεις της παροχής κεφαλαιακής ενίσχυσης
για σκοπούς προληπτικής ανακεφαλαιοποίησης
1. Εφόσον τα εθελοντικά µέτρα που προβλέπονται
στο σχέδιο αναδιάρθρωσης ή του τροποποιηµένου σχεδίου αναδιάρθρωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 6
δεν µπορούν να καλύψουν το συνολικό κεφαλαιακό έλλειµµα του πιστωτικού ιδρύµατος, όπως αυτό έχει προσδιορισθεί από την αρµόδια αρχή, και προκειµένου να αποφευχθούν σηµαντικές διαταραχές στην οικονοµία µε
αρνητικές συνέπειες στους πολίτες, και προκειµένου η
κρατική ενίσχυση να είναι η µικρότερη δυνατή, µε Πράξη
του Υπουργικού Συµβουλίου, κατόπιν σχετικής εισήγη-
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σης από την Τράπεζα της Ελλάδος, αποφασίζεται η υποχρεωτική εφαρµογή των µέτρων της παραγράφου 2 του
παρόντος άρθρου, προς το σκοπό της κατανοµής του υπολοίπου του κεφαλαιακού ελλείµµατος του πιστωτικού
ιδρύµατος στους κατόχους κεφαλαιακών µέσων και άλλων υποχρεώσεων, όπως κρίνεται κάθε φορά αναγκαίο.
Η κατανοµή ολοκληρώνεται µε τη δηµοσίευση της ως άνω Πράξης του Υπουργικού Συµβουλίου στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως. Η ανωτέρω κατανοµή, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 2, γίνεται σύµφωνα µε την ακόλουθη σειρά απαιτήσεων, η οποία εφαρµόζεται σύµφωνα
µε τον Κανονισµό 575/2013 της ΕΕ και το άρθρο 145Α(1)
του ν. 4261/2014:
α. στις κοινές µετοχές,
β. εάν είναι απαραίτητο, στις προνοµιούχες µετοχές
και στα άλλα µέσα κεφαλαίου της κατηγορίας 1 (CET 1
instruments),
γ. εάν είναι απαραίτητο, στα πρόσθετα µέσα κατηγορίας 1 (Tier 1 instruments),
δ. εάν είναι απαραίτητο, στα µέσα κατηγορίας 2 (Tier 2
instruments),
ε. εάν είναι απαραίτητο, σε όλες τις άλλες υποχρεώσεις µειωµένης εξασφάλισης,
στ. εάν είναι απαραίτητο, στις µη εξασφαλισµένες κοινές υποχρεώσεις που δεν κατατάσσονται προνοµιακά
σύµφωνα µε κανόνες αναγκαστικού δικαίου (unsecured
senior liabilities non preferred by mandatory provisions of
law).
Σε περίπτωση µετατροπής των προνοµιούχων µετοχών, που εκδόθηκαν βάσει του άρθρου 1 του
ν. 3723/2008 (Α΄ 250), σε κοινές µετοχές του πιστωτικού
ιδρύµατος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, η κυριότητα των κοινών µετοχών περιέρχεται αυτοδικαίως στο Ταµείο. Με την επιφύλαξη του επόµενου
εδαφίου, απαιτήσεις της ίδιας τάξης τυγχάνουν ίσης µεταχείρισης. Διαφοροποιήσεις στην τάξη, µε βάση το άρθρο 145Α(1) του ν. 4261/2014 και τις σχετικές συµφωνίες, µεταξύ απαιτήσεων που εµπίπτουν στην ίδια τάξη
της ανωτέρω σειράς κατάταξης λαµβάνονται υπόψη
στην ανωτέρω κατανοµή. Αποκλίσεις, τόσο από την ανωτέρω σειρά κατάταξης όσο και από τον κανόνα της ίσης
µεταχείρισης, δικαιολογούνται όταν υφίστανται αντικειµενικοί λόγοι για αυτό, σύµφωνα µε την παράγραφο 5.
2. Τα ανωτέρω µέτρα περιλαµβάνουν:
α. την απορρόφηση τυχόν ζηµιών από τους µετόχους
ώστε να εξασφαλίζεται ότι η καθαρή θέση του πιστωτικού ιδρύµατος είναι µηδενική, όπου είναι απαραίτητο,
δια της µείωσης της ονοµαστικής αξίας των µετοχών, ύστερα από απόφαση του αρµοδίου οργάνου του πιστωτικού ιδρύµατος.
β. Τη µείωση της ονοµαστικής αξίας των προνοµιούχων µετοχών και άλλων µέσων κεφαλαίου κατηγορίας 1,
και εν συνεχεία, εφόσον είναι απαραίτητο, της ονοµαστικής αξίας των πρόσθετων µέσων κατηγορίας 1, και εν
συνεχεία, εφόσον είναι απαραίτητο, της ονοµαστικής αξίας των µέσων κατηγορίας 2 και των λοιπών υποχρεώσεων µειωµένης εξασφάλισης, και εν συνεχεία, εφόσον
είναι απαραίτητο, της ονοµαστικής αξίας των µη εξασφαλισµένων κοινών υποχρεώσεων που δεν κατατάσσονται προνοµιακά σύµφωνα µε κανόνες αναγκαστικού
δικαίου προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι η καθαρή θέση
του πιστωτικού ιδρύµατος θα είναι ίση µε µηδέν ή
γ. σε περίπτωση που η καθαρή θέση του πιστωτικού ι-

δρύµατος είναι ανωτέρα του µηδενός, τη µετατροπή των
άλλων µέσων κεφαλαίου κατηγορίας 1 και, εν συνεχεία,
εφόσον είναι απαραίτητο, της ονοµαστικής αξίας των
πρόσθετων µέσων κατηγορίας 1, και εν συνεχεία, εφόσον είναι απαραίτητο, της ονοµαστικής αξίας των µέσων
κατηγορίας 2, και εν συνεχεία, εφόσον είναι απαραίτητο,
των λοιπών υποχρεώσεων µειωµένης εξασφάλισης, και
εν συνεχεία, εφόσον είναι απαραίτητο, της ονοµαστικής
αξίας των µη εξασφαλισµένων κοινών υποχρεώσεων
που δεν κατατάσσονται προνοµιακά σύµφωνα µε κανόνες αναγκαστικού δικαίου, σε κοινές µετοχές, ώστε να
αποκατασταθεί το αναγκαίο επίπεδο του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας για τα πιστωτικά ιδρύµατα, όπως αυτό απαιτείται από την αρµόδια αρχή.
3. Αντικείµενο των ανωτέρω µέτρων δύνανται να αποτελούν και:
α. οποιεσδήποτε υποχρεώσεις έχει αναλάβει το πιστωτικό ίδρυµα µέσω της παροχής εγγυήσεων σε σχέση
µε την έκδοση τίτλων κεφαλαίου ή υποχρεώσεων από
τρίτα νοµικά πρόσωπα που περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του πιστωτικού ιδρύµατος, και
β. οποιεσδήποτε απαιτήσεις έναντι του πιστωτικού ιδρύµατος λόγω δανειακών συµφωνιών µεταξύ του πιστωτικού ιδρύµατος και των ως άνω τρίτων νοµικών προσώπων.
Το άρθρο 17 παράγραφοι 2 και 2α του κ.ν. 2190/1920
δεν εφαρµόζεται στην παρούσα περίπτωση.
4. Με την Πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου της παραγράφου 1, κατόπιν της εισήγησης της Τράπεζας της
Ελλάδος, καθορίζονται κατά τάξη, είδος, ποσοστό και
ποσό συµµετοχής, τα µέσα ή οι υποχρεώσεις που υπόκεινται στα µέτρα που πρόκειται να εφαρµοστούν σύµφωνα µε τις προηγούµενες παραγράφους, µε βάση, εάν
είναι απαραίτητο, αποτίµηση ανεξάρτητου ελεγκτή που
ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος. Η διενέργεια
της αποτίµησης αυτής θεωρείται ότι εξαντλεί κάθε υποχρέωση λήψης ανεξάρτητης αποτίµησης που προβλέπεται σε οποιονδήποτε άλλον εφαρµοστέο νόµο, εκτός
του παρόντος. Αποτίµηση που πληροί τις προϋποθέσεις
του άρθρου 36 του ν. 4335/2015 µπορεί να λειτουργήσει
ως αποτίµηση που απαιτείται σύµφωνα µε την παρούσα
παράγραφο.
Τα ανωτέρω µέσα ή υποχρεώσεις µετατρέπονται υποχρεωτικά σε κεφαλαιακά µέσα στο πλαίσιο αύξησης του
µετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζεται από το πιστωτικό ίδρυµα σύµφωνα µε το άρθρο 7 του παρόντος νόµου.
5. Κατ’ εξαίρεση και υπό την προϋπόθεση προηγούµενης θετικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σύµφωνα µε τα άρθρα 107 έως 109 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα ανωτέρω µέτρα
µπορεί να µην εφαρµόζονται είτε συνολικά είτε σε σχέση µε συγκεκριµένα µέσα, σε περίπτωση που το Υπουργικό Συµβούλιο κρίνει, κατόπιν εισήγησης από την Τράπεζα της Ελλάδος, ότι:
α. τα µέτρα αυτά δύνανται να θέσουν σε κίνδυνο τη
χρηµατοπιστωτική σταθερότητα, ή
β. η εφαρµογή των ανωτέρω µέτρων δύναται να οδηγήσει σε δυσανάλογα αποτελέσµατα, όπως στην περίπτωση που η κεφαλαιακή ενίσχυση που πρόκειται να παρασχεθεί από το Ταµείο είναι µικρή σε σχέση µε το σταθµισµένο έναντι κινδύνων ενεργητικό του πιστωτικού ιδρύµατος ή όταν ένα σηµαντικό µέρος του κεφαλαιακού
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ελλείµµατος έχει καλυφθεί µέσω µέτρων του ιδιωτικού
τοµέα.
Η τελική εκτίµηση των ανωτέρω εξαιρέσεων εναπόκειται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία κρίνει κατά περίπτωση.
6. Τα µέτρα που εφαρµόζονται στα πιστωτικά ιδρύµατα κατά τις παραγράφους 1 έως 4 και την παράγραφο 7
του παρόντος άρθρου θεωρούνται, για τους σκοπούς της
ανακεφαλαιοποίησης που διενεργείται στο πλαίσιο του
παρόντος νόµου, ως µέτρα αναδιάρθρωσης του άρθρου
3 του ν. 3458/2006 (Α' 94).
7. Η εφαρµογή των µέτρων των παραγράφων 1 έως 4,
εθελοντικών ή υποχρεωτικών, δεν δύναται σε καµία περίπτωση: α) να αποτελεί αιτία ενεργοποίησης συµβατικών ρητρών, οι οποίες τίθενται σε εφαρµογή σε περίπτωση εκκαθάρισης ή αφερεγγυότητας ή επέλευσης άλλου
γεγονότος, το οποίο δύναται να χαρακτηρίζεται ή να αντιµετωπίζεται ως πιστωτικό γεγονός ή να οδηγεί σε παράβαση συµβατικών υποχρεώσεων από το πιστωτικό ίδρυµα, και β) να λογίζεται ως µη εκπλήρωση ή παράβαση
συµβατικών υποχρεώσεων του πιστωτικού ιδρύµατος
για τη θεµελίωση από τρίτους σπουδαίου λόγου πρόωρης καταγγελίας ή ακύρωσης σύµβασης µε το πιστωτικό
ίδρυµα. Συµβατικοί όροι που αντίκεινται στα ανωτέρω
δεν παράγουν έννοµα αποτελέσµατα. Τα προηγούµενα
εδάφια εφαρµόζονται επίσης και στην περίπτωση αφερεγγυότητας ή επέλευσης γεγονότος έναντι τρίτων µερών από µέλος του οµίλου, όταν αυτή οφείλεται στην εφαρµογή του παρόντος άρθρου επί απαιτήσεων κατά άλλου µέλους του ίδιου οµίλου.
8. Οι κάτοχοι κεφαλαιακών µέσων ή άλλων απαιτήσεων, συµπεριλαµβανοµένων µη εξασφαλισµένων κοινών
υποχρεώσεων που δεν κατατάσσονται προνοµιακά σύµφωνα µε κανόνες αναγκαστικού δικαίου του πιστωτικού
ιδρύµατος, το οποίο υπόκειται στα µέτρα ανακεφαλαιοποίησης που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, δεν θα
πρέπει, κατόπιν της εφαρµογής των µέτρων αυτών, να
βρίσκονται σε δυσµενέστερη οικονοµική θέση συγκριτικά µε τη θέση στην οποία θα βρίσκονταν στην περίπτωση
που το εν λόγω πιστωτικό ίδρυµα ετίθετο σε ειδική εκκαθάριση (αρχή της µη χειροτέρευσης της θέσης του πιστωτή). Στην περίπτωση κατά την οποία η προηγούµενη
αρχή δεν τηρηθεί, οι ανωτέρω κάτοχοι κεφαλαιακών µέσων και άλλων συµπεριλαµβανοµένων µη εξασφαλισµένων κοινών υποχρεώσεων που δεν κατατάσσονται προνοµιακά σύµφωνα µε κανόνες αναγκαστικού δικαίου έχουν το δικαίωµα να αποζηµιωθούν από το Ελληνικό
Κράτος, εφόσον αποδείξουν ότι η οφειλόµενη άµεσα
στην εφαρµογή των υποχρεωτικών µέτρων ζηµία τους
είναι µεγαλύτερη από αυτή που θα είχαν υποστεί στην
περίπτωση θέσης του πιστωτικού ιδρύµατος σε ειδική
εκκαθάριση. Σε κάθε περίπτωση, η αποζηµίωση δεν µπορεί να υπερβεί τη διαφορά µεταξύ της αξίας των απαιτήσεών τους µετά την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου και της αξίας των απαιτήσεών τους σε περίπτωση ειδικής εκκαθάρισης, όπως η αξία αυτή προσδιορίζεται µε βάση την παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου.
9. Για τη διασφάλιση εφαρµογής των διατάξεων της
παραγράφου 8, διενεργείται αποτίµηση, η οποία προσδιορίζει τις απώλειες που θα υφίσταντο οι κάτοχοι των
κεφαλαιακών µέσων ή άλλων υποχρεώσεων, συµπεριλαµβανοµένων των ανεξασφάλιστων υποχρεώσεων µε
εξοφλητική προτεραιότητα που δεν κατατάσσονται προνοµιακά σύµφωνα µε κανόνες αναγκαστικού δικαίου,

του παρόντος άρθρου αν, αντί της εφαρµογής των υποχρεωτικών µέτρων της παραγράφου 2 του παρόντος, το
πιστωτικό ίδρυµα ετίθετο σε ειδική εκκαθάριση. Κάθε
µορφή κρατικής ενίσχυσης προς το πιστωτικό ίδρυµα
δεν θα λαµβάνεται υπόψη για τους σκοπούς της εν λόγω
αποτίµησης. Η αποτίµηση αυτή πραγµατοποιείται µετά
την εφαρµογή των µέτρων της παραγράφου 2 από ανεξάρτητο εκτιµητή που ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος προκειµένου να εκτιµήσει κατά πόσο οι µέτοχοι
και οι δικαιούχοι υποχρεώσεων µειωµένης εξασφάλισης
που υπόκεινται στα µέτρα του παρόντος άρθρου θα βρίσκονταν σε ευµενέστερη οικονοµική θέση στην περίπτωση που το πιστωτικό ίδρυµα είχε τεθεί σε ειδική εκκαθάριση αµέσως πριν από την εφαρµογή της εν λόγω Απόφασης.
10. H Πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου της παραγράφου 1 δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Περίληψή της δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην ελληνική γλώσσα, και
σε δύο φύλλα ηµερήσιου τύπου, που κυκλοφορούν σε ολόκληρη την επικράτεια του κράτους-µέλους όπου το πιστωτικό ίδρυµα διατηρεί υποκατάστηµα ή όπου άµεσα
παρέχει τραπεζικές και άλλες αµοιβαία αποδεκτές χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες, στην επίσηµη γλώσσα αυτού
του κράτους-µέλους.
Η περίληψη περιλαµβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:
α. τους λόγους και τη νοµική βάση για την έκδοση της
Πράξεως της παραγράφου 1,
β. τα διαθέσιµα ένδικα βοηθήµατα κατά της Πράξεως
και την προθεσµία άσκησής τους,
γ. τα αρµόδια δικαστήρια ενώπιον των οποίων ασκούνται τα ανωτέρω ένδικα βοηθήµατα κατά της Πράξεως
της παραγράφου 1.
11. Οι αναγκαίες λεπτοµέρειες για την εφαρµογή του
παρόντος άρθρου, περιλαµβανοµένων ειδικότερα της
διαδικασίας ορισµού των ανεξάρτητων εκτιµητών, του
περιεχοµένου των ανεξάρτητων αποτιµήσεων και της
εισήγησης της Τράπεζας της Ελλάδος, των µεθόδων αποτίµησης των απαιτήσεων ή των κεφαλαιακών µέσων
που µετατρέπονται, της δυνατότητας υποκατάστασης
του εκδότη των µέσων, της διενέργειας της µετατροπής,
καθώς και των λεπτοµερειών για την τυχόν αποζηµίωση
των κατόχων των µέσων σύµφωνα µε την παράγραφο 8,
ρυθµίζονται µε σχετική Πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
12. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου αποσκοπούν
στην προστασία υπέρτερου δηµόσιου συµφέροντος, συνιστούν διατάξεις δεσµευτικού και άµεσου αποτελέσµατος και υπερέχουν έναντι κάθε διάταξης µε αντίθετο
περιεχόµενο.»
6. Μετά το άρθρο 6Α προστίθεται νέο άρθρο 6Β ως εξής:
«Άρθρο 6Β
Εφαρµογή των µέτρων δηµόσιας
χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας
1. Στην περίπτωση που ο Υπουργός Οικονοµικών αποφασίσει, σύµφωνα µε την παρ. 4 του εσωτερικού άρθρου 56 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015, του µέτρου της
δηµόσιας κεφαλαιακής στήριξης, το Ταµείο ορίζεται ως
φορέας εφαρµογής του άρθρου 57 του ν. 4335/2015 µετά από απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών. Στην περί-
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πτωση αυτή το Ταµείο συµµετέχει στην ανακεφαλαιοποίηση του πιστωτικού ιδρύµατος και λαµβάνει ως αντάλλαγµα τα µέσα που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 57 του ν. 4335/2015.
2. Το Ταµείο συµµετέχει στην αύξηση κεφαλαίου και
λαµβάνει ως αντάλλαγµα κεφαλαιακά µέσα µετά την εφαρµογή των όποιων µέτρων αποφασίζονται σύµφωνα
µε το άρθρο 2 του ν. 4335/2015.»
7. Το άρθρο 7 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 7
Χορήγηση της κεφαλαιακής ενίσχυσης
Έκδοση µετοχών
1. Το Ταµείο παρέχει κεφαλαιακή ενίσχυση αποκλειστικά προς το σκοπό της κάλυψης του κεφαλαιακού ελλείµµατος του πιστωτικού ιδρύµατος, όπως έχει προσδιορισθεί από την αρµόδια αρχή και µέχρι το ύψος του εναποµείναντος ποσού, εφόσον έχει προηγηθεί η εφαρµογή των µέτρων του σχεδίου άντλησης κεφαλαίων του
άρθρου 6, η όποια συµµετοχή επενδυτών του ιδιωτικού
τοµέα και η έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του
σχεδίου αναδιάρθρωσης και:
(α) είτε η εφαρµογή των υποχρεωτικών µέτρων του
άρθρου 6α, όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως µέρος της
έγκρισης του σχεδίου αναδιάρθρωσης έχει επιβεβαιώσει ότι το πιστωτικό ίδρυµα εµπίπτει στην εξαίρεση
της υποπερίπτωσης γγ΄ της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 3 του εσωτερικού άρθρου 32 του άρθρου 2 του
ν. 4335/2015,
(β) είτε όταν το πιστωτικό ίδρυµα έχει τεθεί σε εξυγίανση και έχουν ληφθεί µέτρα σύµφωνα µε το άρθρο 2
του ν. 4335/2015,
η συµφωνία πλαίσιο πρέπει να υπογραφεί δεόντως
πριν χορηγηθεί η κεφαλαιακή ενίσχυση.
2. Με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων και διαδικασιών που αναφέρονται στα άρθρα 6, 6α και 6β, κατά περίπτωση, η κεφαλαιακή ενίσχυση παρέχεται µέσω της
συµµετοχής του Ταµείου στην αύξηση του µετοχικού
κεφαλαίου του πιστωτικού ιδρύµατος µε την έκδοση κοινών µετοχών µε δικαίωµα ψήφου ή µε την έκδοση υπό
αίρεση µετατρέψιµων οµολογιών (Contingent Convertible
Securities) ή άλλων µετατρέψιµων χρηµατοοικονοµικών
µέσων που θα καλύπτονται από το Ταµείο. Με Πράξη του
Υπουργικού Συµβουλίου καθορίζεται ο επιµερισµός της
συµµετοχής του Ταµείου µεταξύ των κοινών µετοχών
και των υπό αίρεση µετατρέψιµων οµολογιών ή των λοιπών µετατρέψιµων χρηµατοοικονοµικών µέσων. Το Ταµείο δύναται να ασκεί, να διαθέτει ή να παραιτείται των
δικαιωµάτων του προτίµησης σε περιπτώσεις αύξησης
µετοχικού κεφαλαίου ή έκδοσης υπό αίρεση µετατρέψιµων οµολογιών ή άλλων µετατρέψιµων χρηµατοοικονοµικών µέσων των πιστωτικών ιδρυµάτων που αιτούνται
την παροχή κεφαλαιακής ενίσχυσης.
3. Οι αυξήσεις µετοχικού κεφαλαίου καλύπτονται από
το Ταµείο µε µετρητά ή µε οµόλογα του ΕΜΣ. Η αποτίµηση των οµολόγων του ΕΜΣ που γίνεται από το Ταµείο
για το σκοπό της εγγραφής τους στα βιβλία του αποτελεί την αποτίµηση που πιθανόν απαιτηθεί σύµφωνα µε το
άρθρο 9 του κ.ν. 2190/1920. Η κεφαλαιακή ενίσχυση παρέχεται σε συµµόρφωση µε τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις.
4. Οι αποφάσεις των πιστωτικών ιδρυµάτων για αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου που αναφέρονται στην πα-

ράγραφο 2 ανωτέρω, συµπεριλαµβανοµένων των αποφάσεων περί έκδοσης υπό αίρεση µετατρέψιµων οµολογιών ή άλλων µετατρέψιµων χρηµατοοικονοµικών µέσων, λαµβάνονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, µε την απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 29
παράγραφοι 1 και 2 και 31 παράγραφος 1 του
κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και δεν ανακαλούνται.
Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου ή για έκδοση
υπό αίρεση µετατρέψιµων οµολογιών ή άλλων χρηµατοοικονοµικών µέσων ή για παροχή εξουσιοδότησης στο
διοικητικό συµβούλιο να αποφασίσει ως προς τα ανωτέρω ή η σχετική απόφαση του διοικητικού συµβουλίου, θα
πρέπει να αναφέρουν ρητά ότι λαµβάνονται στο πλαίσιο
του παρόντος νόµου. Η εν λόγω απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης µπορεί να προβλέπει αντί του ανώτερου αριθµού µετοχών, το ανώτερο ποσό κεφαλαίου που πρέπει να καλυφθεί και να παρέχει στο Διοικητικό Συµβούλιο του πιστωτικού ιδρύµατος την εξουσία να αποφασίζει, µεταξύ άλλων, το εναποµένον ποσό µετά την εφαρµογή των µέτρων που ορίζονται στο άρθρο 6α, τον ακριβή αριθµό των µετοχών και την κατανοµή των µετοχών.
Η προθεσµία για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης
που θα αποφασίσει την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου για την έκδοση των κοινών µετοχών, µετατρέψιµων
οµολογιών ή των άλλων χρηµατοοικονοµικών µέσων, ορίζεται σε δέκα (10) ηµερολογιακές ηµέρες όπως προβλέπεται στην παρ. 2 του εσωτερικού άρθρου 115 του
άρθρου 2 του ν. 4335/2015. Η προθεσµία για τη σύγκληση οποιασδήποτε επαναληπτικής ή εξ αναβολής συνέλευσης, καθώς και για την υποβολή εγγράφων στις εποπτικές αρχές συντέµνεται στο ένα τρίτο των προθεσµιών
που προβλέπονται στον κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Το
προηγούµενο εδάφιο εφαρµόζεται σε κάθε Γενική Συνέλευση που συγκαλείται στα πλαίσια του παρόντος νόµου
ή σχετίζεται µε αυτόν. Οι τρεις (3) ηµέρες του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 28α παράγραφος 4 του κ.ν.
2190/1920 µειώνονται σε δύο (2) ηµέρες, οι έξι (6) και οι
επτά (7) ηµέρες που προβλέπονται στο άρθρο 39 παράγραφος 2α του κ.ν. 2190/1920 µειώνονται σε τρεις (3) και
τέσσερις (4) ηµέρες αντίστοιχα, οι τριάντα (30) ηµέρες
του άρθρου 39 παράγραφος 3 του κ.ν. 2190/1920 µειώνονται σε τρεις (3) ηµέρες και οι πέντε (5) ηµέρες που
προβλέπονται στο άρθρο 39 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο µειώνονται σε τρεις (3) ηµέρες.
5. α) Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 2 του
άρθρου 14 του κ.ν. 2190/1920 περί ανωνύµων εταιριών, η
τιµή κάλυψης των µετοχών ορίζεται ως η τιµή, όπως αυτή προκύπτει από τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών
που διενεργείται από κάθε πιστωτικό ίδρυµα. Με απόφαση του Γενικού Συµβουλίου, το Ταµείο δύναται να δεχτεί
αυτήν την τιµή υπό την προϋπόθεση ότι το Ταµείο έχει αναθέσει και έχει λάβει γνώµη από ανεξάρτητο χρηµατοοικονοµικό σύµβουλο, ο οποίος γνωµοδοτεί ότι η διαδικασία βιβλίου προσφορών είναι σύµφωνη µε τη διεθνή
βέλτιστη πρακτική στις συγκεκριµένες περιστάσεις.
Δεν επιτρέπεται η διάθεση νέων µετοχών στον ιδιωτικό τοµέα σε τιµή κατώτερη της τιµής κάλυψης αυτών
που καλύπτονται από το Ταµείο στο πλαίσιο της ίδιας έκδοσης. Η τιµή διάθεσης δύναται να είναι χαµηλότερη της
τιµής προηγούµενων καλύψεων µετοχών από το Ταµείο
ή της τρέχουσας χρηµατιστηριακής τιµής.
β) Η περίπτωση α΄ δεν εφαρµόζεται στις περιπτώσεις
που το ταµείο καλείται να καλύψει το ύψος του εναπο-
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µείναντος ποσού που δεν καλύφθηκε από ιδιωτική συµµετοχή σε αυξήσεις µετοχικού κεφαλαίου των πιστωτικών ιδρυµάτων της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2
του άρθρου 6 ή κατ' εφαρµογή του άρθρου 6Β του παρόντος νόµου.
γ) Με Πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου µετά από αξιολόγηση από την αρµόδια αρχή της συµβατότητάς της
µε το άρθρο 31 του Κανονισµού 575/2013 και γνώµη του
Ταµείου καθορίζονται οι όροι υπό τους οποίους οι υπό
αίρεση µετατρέψιµες οµολογίες ή άλλα µετατρέψιµα
χρηµατοοικονοµικά µέσα µπορούν να εκδοθούν από τα
πιστωτικά ιδρύµατα και να καλυφθούν από το Ταµείο, οι
όροι µετατροπής των ως άνω υπό αίρεση µετατρέψιµων
οµολογιών και των άλλων µετατρέψιµων χρηµατοοικονοµικών µέσων, η ονοµαστική τους αξία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια, εφόσον είναι απαραίτητο, για την
εφαρµογή του παρόντος άρθρου. Η µεταβίβαση των
προαναφερθεισών οµολογιών και των άλλων µετατρέψιµων χρηµατοοικονοµικών µέσων υπόκειται στην έγκριση
της αρµόδιας αρχής. Η σχετική Πράξη δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
6. Η συµµετοχή του Ταµείου στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου των συνεταιριστικών τραπεζών γίνεται
µε εγγραφή σε συνεταιριστικά µερίδια τα οποία έχουν
δικαιώµατα ψήφου ή σε οµολογίες µετατρέψιµες σε συνεταιριστικά µερίδια τα οποία έχουν δικαιώµατα ψήφου
ή σε άλλα µετατρέψιµα χρηµατοπιστωτικά µέσα. Η γενική συνέλευση της συνεταιριστικής τράπεζας µπορεί να
παρέχει στο διοικητικό συµβούλιο εξουσίες αναφορικά
µε την αύξηση του συνεταιριστικού κεφαλαίου µε την
έκδοση συνεταιριστικών µεριδίων τα οποία έχουν δικαιώµατα ψήφου ή σε οµολογίες µετατρέψιµες σε συνεταιριστικά µερίδια τα οποία έχουν δικαιώµατα ψήφου ή σε
άλλα µετατρέψιµα χρηµατοπιστωτικά µέσα που θα καλυφθούν από το Ταµείο ή από άλλα πρόσωπα στα πλαίσια
της ανακεφαλαιοποίησης των συνεταιριστικών τραπεζών. Η γενική συνέλευση της συνεταιριστικής τράπεζας
µπορεί να εξουσιοδοτήσει το διοικητικό συµβούλιο να
καθορίσει την τελική τιµή διάθεσης των συνεταιριστικών
µεριδίων που θα διατεθούν στους επενδυτές µέσα στα
πλαίσια που θέτει η γενική συνέλευση. Οι διατάξεις των
ανωτέρω παραγράφων του παρόντος άρθρου θα εφαρµόζονται αναλόγως και στις συνεταιριστικές τράπεζες.»
8. Το άρθρο 7Α αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 7Α
Δικαιώµατα ψήφου
1. To Ταµείο ασκεί πλήρως τα δικαιώµατα ψήφου που
αντιστοιχούν στις µετοχές που αναλαµβάνει στο πλαίσιο
κεφαλαιακής ενίσχυσης που πραγµατοποιείται σύµφωνα
µε το άρθρο 7.
2. Το Ταµείο ασκεί τα δικαιώµατα ψήφου του µε τους
περιορισµούς που ορίζονται στην παράγραφο 3 στις παρακάτω περιπτώσεις:
(α) Για τις µετοχές ως προς τις οποίες τύγχαναν εφαρµογής οι εν λόγω περιορισµοί, σύµφωνα µε την παρ.
7 του άρθρου 9 του ν. 4051/2012 (Α΄ 40) κατά το χρόνο
της ανάληψης των µετοχών από το Ταµείο.
(β) Για τις µετοχές που έχουν αποκτηθεί στο πλαίσιο
κεφαλαιακής ενίσχυσης κατά το χρόνο ισχύος της παρ.
7 του άρθρου 9 του ν. 4051/2012, αλλά ως προς τις οποίες οι εν λόγω περιορισµοί δεν ίσχυσαν λόγω της µη επίτευξής του, σύµφωνα µε τις ίδιες διατάξεις, απαιτούµε-

νου ποσοστού συµµετοχής του ιδιωτικού τοµέα. Οι εν
λόγω περιορισµοί στα δικαιώµατα ψήφου του Ταµείου θα
ισχύουν υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιωτική συµµετοχή
στην πρώτη µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος αύξηση µετοχικού κεφαλαίου που θα λάβει χώρα µετά τη δηµοσίευση του ν. 4254/2014 (A΄ 84) είναι τουλάχιστον ίση
µε το 50%.
3. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2, το Ταµείο ασκεί το δικαίωµα ψήφου στη Γενική Συνέλευση µόνο για τις αποφάσεις τροποποίησης του καταστατικού, περιλαµβανοµένης της αύξησης ή µείωσης
κεφαλαίου ή της παροχής σχετικής εξουσιοδότησης στο
διοικητικό συµβούλιο, συγχώνευσης, διάσπασης, µετατροπής, αναβίωσης, παράτασης της διάρκειας ή διάλυσης της εταιρίας, µεταβίβασης στοιχείων του ενεργητικού, περιλαµβανοµένης της πώλησης θυγατρικών, ή για
όποιο άλλο θέµα απαιτείται αυξηµένη πλειοψηφία κατά
τα προβλεπόµενα στο κ. ν. 2190/1920 περί ανωνύµων εταιρειών. Για τους σκοπούς υπολογισµού της απαρτίας
και της πλειοψηφίας στη Γενική Συνέλευση, οι µετοχές
του παρόντος άρθρου δεν λαµβάνονται υπόψη κατά τη
λήψη αποφάσεων για θέµατα άλλα από αυτά που αναφέρονται στα προηγούµενα εδάφια της παραγράφου αυτής.
4. Το Ταµείο ασκεί πλήρως τα δικαιώµατα ψήφου που
αντιστοιχούν στις µετοχές της παραγράφου 2, χωρίς
τους περιορισµούς της παραγράφου 3 εάν διαπιστωθεί,
µε απόφαση του Γενικού Συµβουλίου του Ταµείου, ότι
παραβιάζονται ουσιώδεις υποχρεώσεις του πιστωτικού
ιδρύµατος, οι οποίες προβλέπονται στο σχέδιο αναδιάρθρωσης ή προάγουν την υλοποίηση αυτού ή περιγράφονται στη «συµφωνία πλαίσιο» του άρθρου 2.
5. Κάθε διάθεση µετοχών από το Ταµείο προς επενδυτές του ιδιωτικού τοµέα που λαµβάνει χώρα κατά τις
διατάξεις του άρθρου 8 ή στο πλαίσιο της εξάσκησης
των δικαιωµάτων που ενσωµατώνονται στους τίτλους
της παραγράφου 6 του άρθρου 8 θα λογίζεται ότι επιφέρει µείωση στη συµµετοχή του Ταµείου όσον αφορά τις
µετοχές για τις οποίες το Ταµείο ασκεί περιορισµένα δικαιώµατα ψήφου.
6. Για όσο χρόνο το Ταµείο ασκεί τα δικαιώµατα ψήφου µε τους περιορισµούς του παρόντος άρθρου, πέραν
των γνωστοποιήσεων του ν. 3556/2007 (Α΄ 91):
α. το Ταµείο γνωστοποιεί στον Εκδότη και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς οποιαδήποτε µεταβολή στον αριθµό των δικαιωµάτων ψήφου που κατέχει στα πιστωτικά ιδρύµατα στα οποία έχει χορηγήσει κεφαλαιακή ενίσχυση σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο στο τέλος κάθε ηµερολογιακού µήνα κατά τη διάρκεια του οποίου απέκτησε ή διέθεσε µετοχές, καθώς και το συνολικό αριθµό δικαιωµάτων ψήφου που κατέχει. Ο Εκδότης δηµοσιοποιεί
τις πληροφορίες του προηγούµενου εδαφίου άµεσα και,
σε κάθε περίπτωση, το αργότερο εντός δύο ηµερών διαπραγµάτευσης από την ηµεροµηνία της παραπάνω παραλαβής σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 21 του
ν. 3556/2007,
β) οι διατάξεις των άρθρων 9 παρ. 6, 10 και 11 του
ν. 3556/2007 (Α΄ 91) δεν εφαρµόζονται στο Ταµείο και
γ) πρόσωπα που αποκτούν ή διαθέτουν σηµαντικές
συµµετοχές ή ποσοστά δικαιωµάτων ψήφου που αφορούν σε πιστωτικά ιδρύµατα, στα οποία έχει χορηγηθεί
κεφαλαιακή ενίσχυση από το Ταµείο, οφείλουν να γνωστοποιούν κατά τις διατάξεις του ν. 3556/2007 και των
κατ΄ εξουσιοδότηση αυτού αποφάσεων τις µεταβολές ε-
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πί των δικαιωµάτων ψήφου που κατέχουν µε βάση το συνολικό αριθµό δικαιωµάτων ψήφου, πλην αυτών του Ταµείου, όπως αυτές γνωστοποιούνται από το Ταµείο σύµφωνα µε την προηγούµενη περίπτωση α΄. Η γνωστοποίηση αυτή αφορά µόνο σε µεταβολές σε δικαιώµατα ψήφου επί µετοχών και όχι επί τίτλων παραστατικών δικαιωµάτων κτήσης µετοχών.
Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων της παρούσας παραγράφου επιβάλλονται κυρώσεις σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 3556/2007.
7. Σε περίπτωση µετατροπής των προνοµιούχων µετοχών που εκδόθηκαν βάσει του άρθρου 1 του
ν. 3723/2008 (Α΄50), σε κοινές µετοχές, αυτές έχουν
πλήρη δικαιώµατα ψήφου. Από της µετατροπής τους, τα
δικαιώµατα άσκησης ψήφου µεταφέρονται στο Ταµείο,
χωρίς την ανάγκη άλλων διατυπώσεων.»
9. Μετά το τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του ν. 3864/2010, προστίθεται εδάφιο ως εξής: «εκτός εάν πρόκειται για πωλήσεις µε οικονοµικά δυσµενείς όρους (firesales)». Το δεύτερο εδάφιο
της ίδιας παραγράφου διαγράφεται.
10. Το άρθρο 10 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 10
Ειδικά δικαιώµατα του Ταµείου
1. Οι κοινές µετοχές και οι υπό αίρεση µετατρέψιµες
οµολογίες του άρθρου 7 παρέχουν στο Ταµείο τα ειδικά
δικαιώµατα του παρόντος άρθρου.
2. Το Ταµείο εκπροσωπείται µε ένα µέλος στο Διοικητικό Συµβούλιο του πιστωτικού ιδρύµατο, στο οποίο έχει παρασχεθεί κεφαλαιακή ενίσχυση. Η ιδιότητα του εκπροσώπου του Ταµείου του παρόντος άρθρου είναι ασυµβίβαστη προς την ιδιότητα του εκπροσώπου του Ελληνικού Δηµοσίου του άρθρου 1 παρ. 3 εδάφιο β΄ του
ν. 3723/2008 (Α΄ 250). Οι υποχρεώσεις αποφυγής σύγκρουσης συµφερόντων και πίστεως όπως ορίζονται στο
άρθρο 16Β του παρόντος νόµου δεσµεύουν και τους εκπροσώπους του Ταµείου στα διοικητικά συµβούλια των
πιστωτικών ιδρυµάτων.
Ο εκπρόσωπος του Ταµείου στο Διοικητικό Συµβούλιο
έχει:
α) Το δικαίωµα να ζητεί τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων.
β) Το δικαίωµα αρνησικυρίας στη λήψη οποιασδήποτε
απόφασης του Διοικητικού Συµβουλίου του πιστωτικού ιδρύµατος:
i) σχετικής µε τη διανοµή µερισµάτων και την πολιτική
παροχών και πρόσθετων απολαβών (bonus) προς τον
Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύµβουλο και τα λοιπά µέλη
του Διοικητικού Συµβουλίου, καθώς και για όσους έχουν
τη θέση ή εκτελούν καθήκοντα γενικού διευθυντή, καθώς και για τους αναπληρωτές τους,
ii) εφόσον η υπό συζήτηση απόφαση δύναται να θέσει
σε κίνδυνο τα συµφέροντα των καταθετών ή να επηρεάσει σοβαρά τη ρευστότητα ή τη φερεγγυότητα ή την εν
γένει συνετή και εύρυθµη λειτουργία του πιστωτικού ιδρύµατος (όπως επιχειρηµατική στρατηγική, διαχείριση
στοιχείων ενεργητικού - παθητικού κ.λπ.),
iii) που αφορά εταιρικές πράξεις της παραγράφου 3
του άρθρου 7Α και η οποία απόφαση δύναται να επηρεάσει σηµαντικά τη συµµετοχή του Ταµείου στο µετοχικό
κεφάλαιο του πιστωτικού ιδρύµατος.
γ) Το δικαίωµα να ζητεί την αναβολή επί τρεις (3) ερ-

γάσιµες ηµέρες της συνεδρίασης του Διοικητικού Συµβουλίου του πιστωτικού ιδρύµατος, προκειµένου να λάβει οδηγίες από την Εκτελεστική Επιτροπή του Ταµείου.
Το δικαίωµα αυτό µπορεί να ασκηθεί έως το πέρας της
συνεδρίασης του Διοικητικού Συµβουλίου του πιστωτικού ιδρύµατος.
δ) Το δικαίωµα να ζητεί τη σύγκληση του Διοικητικού
Συµβουλίου.
ε) Το δικαίωµα να εγκρίνει τον Οικονοµικό Διευθυντή.
Κατά την άσκηση των δικαιωµάτων του, ο εκπρόσωπος
του Ταµείου στο Διοικητικό Συµβούλιο, λαµβάνει υπόψη
του την επιχειρηµατική αυτονοµία του πιστωτικού ιδρύµατος.
3. Σε κάθε περίπτωση οι αποδοχές των προσώπων
που αναφέρονται ανωτέρω στην παραγραφο 3 υποστοίχειο β΄ περίπτωση i, δεν µπορούν να υπερβαίνουν το σύνολο των αποδοχών του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Οι πάσης φύσης πρόσθετες απολαβές (bonus)
των ιδίων προσώπων καταργούνται για το χρονικό διάστηµα συµµετοχής του πιστωτικού ιδρύµατος στο πρόγραµµα κεφαλαιακής ενίσχυσης του παρόντος νόµου. Αναφορικά µε τα µερίσµατα της ίδιας διάταξης, εφαρµόζεται ανάλογα η διάταξη του άρθρου 1 παρ. 3 του
ν. 3723/2008.
4. Για τους σκοπούς του παρόντος νόµου το Ταµείο έχει ελεύθερη πρόσβαση στα βιβλία και στοιχεία του πιστωτικού ιδρύµατος µε στελέχη ή συµβούλους της επιλογής του.
5. Το Ταµείο, µε τη βοήθεια ανεξάρτητου συµβούλου
διεθνούς κύρους, εµπειρίας και εξειδίκευσης, θα προβεί
στην αξιολόγηση του πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης των πιστωτικών ιδρυµάτων µε τα οποία το Ταµείο έχει υπογράψει Συµφωνία Πλαισίου Συνεργασίας. Ειδικότερα, η αξιολόγηση θα περιλαµβάνει το µέγεθος, τη δοµή και την κατανοµή των αρµοδιοτήτων εντός του διοικητικού συµβουλίου και των επιτροπών του σύµφωνα µε
τις επιχειρηµατικές ανάγκες του πιστωτικού ιδρύµατος.
Η αξιολόγηση θα περιλαµβάνει και τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου και των επιτροπών του.
Η κατά τα ανωτέρω αξιολόγηση αφορά όλες τις επιτροπές του διοικητικού συµβουλίου, καθώς και κάθε άλλη επιτροπή την οποία το Ταµείο κρίνει απαραίτητο να αξιολογήσει για να εκπληρώσει τους στόχους του σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο.
6. Το Ταµείο, µε τη βοήθεια ανεξάρτητου συµβούλου
θα θεσπίσει κριτήρια αξιολόγησης των παραπάνω στοιχείων και των µελών των διοικητικών συµβουλίων και
των επιτροπών αυτών των πιστωτικών ιδρυµάτων σύµφωνα µε τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές. Βάσει της αξιολόγησης το Ταµείο θα προβεί σε συγκεκριµένες προτάσεις για βελτιώσεις και τυχόν αλλαγές στην εταιρική
διακυβέρνηση των πιστωτικών ιδρυµάτων. Για τη διεξαγωγή της αξιολόγησης τα µέλη των διοικητικών συµβουλίων και των επιτροπών αυτών θα συνεργαστούν µε το
Ταµείο και τους συµβούλους του και θα παράσχουν κάθε
αναγκαία πληροφόρηση.
7. Πέραν των κριτηρίων που θα θεσπιστούν από το
Ταµείο µε τη συνδροµή του ανεξάρτητου συµβούλου, η
αξιολόγηση θα περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα κριτήρια:
(α) Αναφορικά µε την αξιολόγηση των µελών του διοικητικού συµβουλίου και των επιτροπών αυτού, θα πρέπει να πληρούνται τα εξής:
(i) Τρία τουλάχιστον µέλη πρέπει να διαθέτουν τουλά-
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χιστον δεκαετή διεθνή εµπειρία, εκ των οποίων τουλάχιστον τρία έτη, ως µέλος διοικητικού συµβουλίου πιστωτικού ιδρύµατος ή εταιρίας του χρηµατοπιστωτικού τοµέα
ή ως ανώτατο στέλεχος διεθνούς οργανισµού.
(ii) Το µέλος δεν θα πρέπει να έχει διατελέσει κατά τα
τελευταία τρία (3) έτη σε ανώτατες πολιτικές ή διοικητικές θέσεις του Δηµοσίου, όπως Πρόεδρος Δηµοκρατίας
ή της Κυβέρνησης, υψηλόβαθµα πολιτικά, κυβερνητικά,
κοµµατικά, δικαστικά, στρατιωτικά στελέχη ή διευθυντικά στελέχη κρατικών επιχειρήσεων.
(iii) Το µέλος πρέπει να γνωστοποιήσει όλες τις οικονοµικές σχέσεις του µε την τράπεζα πριν από το διορισµό του. Η εποπτική αρχή έχει επιβεβαιώσει ότι το µέλος είναι κατάλληλο και επαρκές για το διορισµό του ως
µέλος. Το Ταµείο µε τη βοήθεια του ανεξάρτητου συµβούλου κατά τη διενέργεια της αξιολόγησης για την εταιρική διακυβέρνηση θα ορίσει επιπλέον κριτήρια για
συγκεκριµένες δεξιότητες που απαιτούνται στο διοικητικό συµβούλιο. Τα κριτήρια θα επισκοπούνται τουλάχιστον µία φορά κάθε δύο έτη ή και συχνότερα εάν υπάρξει ουσιώδης αλλαγή στην οικονοµική κατάσταση της
τράπεζας. Τα ως άνω κριτήρια αξιολόγησης δεν εφαρµόζονται για µέλη διοικητικού συµβουλίου των πιστωτικών
ιδρυµάτων για τα οποία έχουν εκδοθεί εποπτικές εγκριτικές αποφάσεις του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισµού
(SSM), η ισχύς των οποίων ουδόλως θίγεται, σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στο κανονιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
8. Η αξιολόγηση της δοµής και της σύνθεσης των διοικητικών συµβουλίων και των επιτροπών αυτών θα πληροί τα παρακάτω κατ’ ελάχιστον κριτήρια:
(i) στο Διοικητικό Συµβούλιο να συµµετέχουν τουλάχιστον τρία ανεξάρτητα µη εκτελεστικά µέλη µε επαρκή
γνώση και µακροχρόνια εµπειρία σε αντίστοιχα πιστωτικά ιδρύµατα, υπό την προϋπόθεση ότι δεν είχαν καµία
σχέση µε πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν στην Ελλάδα κατά τα προηγούµενα δέκα έτη,
(ii) τα ανωτέρω ανεξάρτητα µέλη προεδρεύουν σε όλες τις Επιτροπές του Διοικητικού Συµβουλίου,
(iii) τουλάχιστον ένα µέλος του διοικητικού συµβουλίου θα διαθέτει σχετική εξειδίκευση και διεθνή εµπειρία
τουλάχιστον πέντε (5) ετών στους τοµείς της διαχείρισης κινδύνων ή/και της διαχείρισης µη εξυπηρετούµενων δανείων. Το εν λόγω µέλος θα προεδρεύει σε κάθε
επιτροπή του διοικητικού συµβουλίου που θα ασχολείται
µε τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια.
9. Στην περίπτωση που η επισκόπηση ή η αξιολόγηση
του διοικητικού συµβουλίου δεν πληροί τα σχετικά κριτήρια, το Ταµείο θα ενηµερώνει το διοικητικό συµβούλιο και εφόσον το τελευταίο δεν λάβει τα απαραίτητα
µέτρα για την υλοποίηση των σχετικών προτάσεων, το
Ταµείο θα συγκαλεί τη γενική συνέλευση των µετόχων
µε σκοπό την ενηµέρωσή τους και θα προτείνει τις απαιτούµενες αλλαγές. Το Ταµείο θα αποστέλλει τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης στις αρµόδιες εποπτικές αρχές. Στην περίπτωση που το µέλος του διοικητικού συµβουλίου ή της επιτροπής αυτού δεν πληροί τα σχετικά
κριτήρια ή το διοικητικό συµβούλιο ως σώµα δεν ικανοποιεί την προτεινόµενη δοµή ως προς το µέγεθος, την
κατανοµή των αρµοδιοτήτων και εξειδίκευσης και σε περίπτωση που οι απαιτούµενες αλλαγές δεν µπορούν να
υλοποιηθούν µε άλλο τρόπο, τότε θα υπάρξει σύσταση
για αλλαγή συγκεκριµένων µελών του διοικητικού συµβουλίου ή των επιτροπών του. Στην περίπτωση που η γε-

νική συνέλευση των µετόχων δεν συµφωνήσει εντός
τριών µηνών µε την αντικατάσταση των µελών του διοικητικού συµβουλίου που δεν εκπλήρωσαν τα κριτήρια αξιολόγησης, τότε το Ταµείο θα δηµοσιοποιήσει εντός
τεσσάρων εβδοµάδων στην ιστοσελίδα του σχετική αναφορά, η οποία θα περιλαµβάνει την επωνυµία του πιστωτικού ιδρύµατος, τις προτάσεις και τον αριθµό των µελών του διοικητικού συµβουλίου που δεν εκπλήρωσαν τα
σχετικά κριτήρια, καθώς και τα κριτήρια αυτά.
10. Οι διατάξεις των παραγράφων 5 έως 9 δεν αίρουν
την υποχρέωση των µετόχων να διασφαλίσουν ότι τα διοικητικά συµβούλια και οι επιτροπές αυτών στελεχώνονται µε µέλη τα οποία διαθέτουν επαρκή εµπειρία και ικανότητα µε τρόπο ώστε να ενεργούν προς το βέλτιστο
συµφέρον της τράπεζας και όλων των ενδιαφεροµένων
µερών.
11. Σε περίπτωση εκκαθάρισης του πιστωτικού ιδρύµατος, το Ταµείο για όσο διάστηµα συµµετέχει στο πιστωτικό ίδρυµα, ως µέτοχος, ικανοποιείται από το προϊόν εκκαθάρισης προνοµιακά έναντι όλων των άλλων µετόχων, από κοινού µε το Δηµόσιο ως δικαιούχο των προνοµιούχων µετοχών του ν. 3723/2008.»
11. Στην παράγραφο α΄του άρθρου 11 διαγράφονται
οι λέξεις «µέσω της Τράπεζας της Ελλάδος» και οι λέξεις «του άρθρου 60 του ν. 3601/2007» αντικαθίστανται
µε τις λέξεις «του άρθρου 54 του ν. 4261/2014».
12. Στο άρθρο 12 προστίθεται νέα παράγραφος 6, ως
εξής:
«6. Τα ποσά που λαµβάνει το Ταµείο από αποζηµιώσεις ή εξοφλήσεις και οι εισπράξεις από την πώληση ή
την αποπληρωµή δανείων, οµολόγων, χρεογράφων, µετοχών ή κεφαλαίων ή άλλων τίτλων που πραγµατοποιεί
το Ταµείο, καταχωρούνται σε ειδικό αποθεµατικό λογαριασµό και µπορούν να διανέµονται στο Ελληνικό Δηµόσιο, ανεξάρτητα από το αν υφίσταται διανεµητέο κέρδος, µετά από αίτηµα του Υπουργού Οικονοµικών, υπό
την προϋπόθεση ότι έχει υποβληθεί στον Υπουργό Οικονοµικών αίτηµα από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας ή τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό
Σταθερότητας να µεταφέρει το ποσό των ανωτέρω εισπράξεων. Το ποσό το οποίο θα αιτείται ο Υπουργός Οικονοµικών από το Ταµείο δεν θα υπερβαίνει το ποσό το
οποίο θα αιτούνται το Ευρωπαϊκό Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας ή τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας από το Ελληνικό Δηµόσιο.»
13. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 13, µετά τις λέξεις
« Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα», προστίθενται οι λέξεις
«Ευρωπαϊκός Μηχανισµός Σταθερότητας».
14. Προστίθεται νέο άρθρο 16, ως εξής:
« Άρθρο 16
Δάνειο Εξυγίανσης
Το Ταµείο δύναται να χορηγεί δάνειο εξυγίανσης, όπως ορίζεται στη Σύµβαση Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης της 19.8.2015, στο Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων
και Επενδύσεων προς το σκοπό κάλυψης δαπανών για
τη χρηµατοδότηση της εξυγίανσης τραπεζών, σύµφωνα
µε τις προβλέψεις της προαναφερθείσας Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης τηρουµένων των κανόνων
κρατικών ενισχύσεων της Ε.Ε..»
15. Στο άρθρο 16Α, οι παράγραφοι 2 και 3 αντικαθίστανται, οι παράγραφοι 4 και 5 αναριθµούνται σε 6 και 7 και
προστίθενται νέες παράγραφοι 4 και 5, ως εξής:
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«2. Το Γενικό Συµβούλιο ενηµερώνει, κατ΄ελάχιστον
δύο φορές το χρόνο και σε όποιες άλλες περιπτώσεις
αυτό κρίνεται αναγκαίο, τη Βουλή των Ελλήνων, τον Υπουργό Οικονοµικών, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας, σχετικά µε την πορεία επίτευξης της
αποστολής του.
3. Το Γενικό Συµβούλιο ενηµερώνει, µέσω διµηνιαίων
ενηµερωτικών δελτίων, τον Υπουργό Οικονοµικών και,
µετά από αίτηµά του, ο Υπουργός Οικονοµικών ενηµερώνεται περαιτέρω από τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύµβουλο.
4. Το Ταµείο δηµοσιεύει σε ετήσια βάση έκθεση για
τη στρατηγική λειτουργίας του. Η ισχύς της παρούσας
διάταξης αρχίζει από τον Μάρτιο του 2016.
5. Το Ταµείο δηµοσιεύει κάθε έξι µήνες έκθεση πεπραγµένων ως προς την κατά τα ανωτέρω στρατηγική.
Η ισχύς της παρούσας διάταξης αρχίζει από τον Ιούνιο
του 2016.»
16. Η παράγραφος 9 του άρθρου 16Β αντικαθίσταται
ως εξής:
«9. Τα µέλη του Γενικού Συµβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής έχουν υποχρέωση τήρησης εχεµύθειας σχετικά µε τις υποθέσεις του Ταµείου και δεσµεύονται από το επαγγελµατικό απόρρητο. Οι εκπρόσωποι
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας και του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθερότητας δεσµεύονται από το επαγγελµατικό απόρρητο που
προβλέπεται στους οικείους κανονισµούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και
του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθερότητας αντίστοιχα.
Η υποχρέωση απορρήτου δεν ισχύει για την Τράπεζα της
Ελλάδος, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας.»
17. α. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 16Γ, αντικαθίσταται ως εξής:
«Τα µέλη του Γενικού Συµβουλίου, της Εκτελεστικής
Επιτροπής και το προσωπικό του Ταµείου δεν έχουν αστική ευθύνη έναντι τρίτων για πράξεις ή παραλείψεις
κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, παρά µόνο για
βαρειά αµέλεια και δόλο.»
β. Στην παράγραφο 5 του ίδιου άρθρου διαγράφονται
οι λέξεις «συµπεριλαµβανοµένης της αρµοδιότητάς της
να λάβει µέτρα σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων
62, 63, 64 και 68 του ν. 3601/2007.
γ. Στο τέλος του άρθρου προστίθεται νέα παράγραφος
10, ως εξής:
«10. Ενέργειες του Ταµείου, που πραγµατοποιήθηκαν
σύµφωνα µε διατάξεις του ιδρυτικού του νόµου, οι οποίες τροποποιήθηκαν ή καταργήθηκαν, καθώς και τυχόν δικαιώµατα ή υποχρεώσεις, εξακολουθούν να διέπονται από τις τότε ισχύουσες διατάξεις για κάθε νόµιµη συνέπεια.»
Άρθρο 2
Τροποποιήσεις του ν. 4261/2014 (Α΄ 107)
1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 145Α προστίθεται,
µετά την περίπτωση η΄, περίπτωση θ΄ ως εξής:
«(θ) Όλες οι απαιτήσεις, που δεν εµπίπτουν στις ανωτέρω περιπτώσεις ούτε είναι µειωµένης εξασφάλισης
κατά την αντίστοιχη σύµβαση, ενδεικτικά και όχι περιορι-

στικά, απαιτήσεις από δάνεια και άλλες πιστωτικές συµβάσεις, από συµβάσεις προµήθειας αγαθών ή παροχής
υπηρεσιών ή από παράγωγα. Η παρούσα περίπτωση δεν
περιλαµβάνει απαιτήσεις που πηγάζουν από οµόλογα
έκδοσης του πιστωτικού ιδρύµατος, εκτός από οµόλογα
έκδοσής του, για τα οποία έχει δοθεί εγγύηση του Ελληνικού Δηµοσίου, και τα οποία τότε η παρούσα περίπτωση
περιλαµβάνει. Η παρούσα περίπτωση δεν περιλαµβάνει
απαιτήσεις που απορρέουν από εγγυήσεις που έχουν
δοθεί από το πιστωτικό ίδρυµα για οµόλογα έκδοσης θυγατρικών του µε την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 32
του ν. 4308/2014, είτε αυτές οι θυγατρικές εδρεύουν
στην Ελλάδα είτε στην αλλοδαπή. Επιπλέον, δεν περιλαµβάνει απαιτήσεις τέτοιων θυγατρικών του πιστωτικού ιδρύµατος, 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 οµολόγων ή υβριδικών τίτλων από αυτές τις θυγατρικές. Σε περίπτωση
κατάθεσης τέτοιας θυγατρικής στο πιστωτικό ίδρυµα, το
προηγούµενο εδάφιο εφαρµόζεται στο τµήµα της κατάθεσης που δεν εµπίπτει στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου. Οι απαιτήσεις που δεν περιλαµβάνονται στην παρούσα περίπτωση και εµπίπτουν στο δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφιο ανωτέρω κατατάσσονται
ως κοινές απαιτήσεις χωρίς προνόµιο µε την έννοια της
περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του
Πτωχευτικού Κώδικα, εκτός εάν οι υποχρεώσεις της θυγατρικής από τα οµόλογα ή τους υβριδικούς τίτλους έκδοσής της, και για τις οποίες έχει δοθεί εγγύηση ή έχει
συναφθεί σύµβαση δανείου ή κατάθεσης µε την έννοια
του τρίτου και του τέταρτου εδαφίου, είναι µειωµένης εξασφάλισης στην κατάταξη των υποχρεώσεων της ίδιας
της θυγατρικής. Σε αυτή την τελευταία περίπτωση οι απαιτήσεις κατά του πιστωτικού ιδρύµατος που εµπίπτουν
στο τρίτο και το τέταρτο εδάφιο είναι επίσης µειωµένης
εξασφάλισης κατά τον ίδιο τρόπο.»
2. Στο άρθρο 145Α προστίθεται παράγραφος 4, ως εξής:
«4. Η κατάταξη των απαιτήσεων σύµφωνα µε το παρόν
άρθρο είναι αναγκαστικός κανόνας δηµοσίου συµφέροντος.»
3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 146 τροποποιείται ως
εξής:
α. Μετά τις λέξεις « ειδικός εκκαθαριστής» προστίθενται οι λέξεις «πιστωτικού ή χρηµατοδοτικού ιδρύµατος».
β. Στο τέλος της περίπτωσης α΄ προστίθενται οι λέξεις
«ή άλλης πιστωτικής σύµβασης».
γ. Στην περίπτωση β΄ µετά τις λέξεις «ρυθµίσεις δανείων» προστίθενται οι λέξεις «και λοπών πιστωτικών
συµβάσεων».
δ. στην περίπτωση δ΄ µετά τις λέξεις «από δάνεια»
προστίθενται οι λέξεις «ή λοιπές πιστωτικές συµβάσεις».
Άρθρο 3
Τροποποιήσεις του ν. 4335/2015 (Α΄ 87)
1. Στην παράγραφο 2 του εσωτερικού άρθρου 44 του
άρθρου 2 προστίθεται περίπτωση θ΄, ως εξής:
«τις υποχρεώσεις που εµπίπτουν στις περιπτώσεις ζ΄,
η΄ και θ΄ της παρ. 1 του άρθρου 145Α του ν. 4261/2014.»
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2. Στο εσωτερικό άρθρο 57 του άρθρου 2 προστίθεται
παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Η δηµόσια κεφαλαιακή στήριξη κατά το παρόν άρθρο µπορεί να παρασχεθεί στο πιστωτικό ίδρυµα από το
Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας κατόπιν απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 56.»
3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του εσωτερικού άρθρου 59 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι εξουσίες αποµείωσης ή µετατροπής των σχετικών κεφαλαιακών µέσων, στα οποία συµπεριλαµβάνονται για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου και όσα
αναγνωρίζονται ως κεφαλαιακά µέσα βάσει των άρθρων
483-491 του Κανονισµού (ΕΕ) 575/2013, ασκούνται από
την αρχή εξυγίανσης ως εξής: ».
4. Στο τέλος της παρ. 2 του εσωτερικού άρθρου 63
του άρθρου 2 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Εάν συντρέχει περίπτωση, στη δηµοσιότητα του άρθρου 7α του ν. 2190/1920 υποβάλλεται η οικεία απόφαση
της αρχής εξυγίανσης.»
5. Στο τέλος της παράγραφου 1 του εσωτερικού άρθρου 68 του άρθρου 2 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«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.»
6. Στο τέλος του εσωτερικού άρθρου 82 του άρθρου 2
προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Η αρχή εξυγίανσης διαπιστώνει µε απόφασή της τη
λήξη της εξυγίανσης του πιστωτικού ιδρύµατος. Στην απόφαση αυτή εφαρµόζονται οι παράγραφοι 2 και 3.»
7. α. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του εσωτερικού άρθρου 96 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η χρήση του Ταµείου Εξυγίανσης αποφασίζεται από
την αρχή εξυγίανσης, σύµφωνα µε τις παραγράφους 1
και 3 του άρθρου 96.»
β. Στο τέλος της παραγράφου 3 του εσωτερικού άρθρου 96 του άρθρου 2 προστίθεται εδάφιο, ως εξής:
«Σε περίπτωση προσωρινής αποτίµησης, τα δύο τρίτα
της προσωρινώς υπολογισθείσας διαφοράς αξίας καταβάλλονται αµέσως, ενώ το υπόλοιπο καταβάλλεται µε
την οριστικοποίηση της αποτίµησης.»
8. Στο εσωτερικό άρθρο 130 του άρθρου 2 προστίθεται νέα παράγραφος 4, ως εξής:
«4. Σε εκκρεµείς διαδικασίες σχετικές µε µέτρα εξυγίανσης που ελήφθησαν πριν από την έναρξη ισχύος του
παρόντος νόµου εφαρµόζονται οι ισχύουσες κατά τον
χρόνο λήψης των µέτρων διατάξεις.»
9. Η παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4335/2015 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι παράγραφοι 9 και 11 του άρθρου 44, καθώς και η
περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 56, του άρθρου 2 του παρόντος νόµου τίθενται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2016. Η περίπτωση θ΄ της παραγράφου 2 του
άρθρου 44 του άρθρου 2 του παρόντος νόµου παύει να ισχύει την 31η Δεκεµβρίου 2015.»
10. Η παράγραφος 1 του εσωτερικού άρθρου 119 του
άρθρου 2 του ν. 4335/2015 καταργείται.

Άρθρο 4
Τροποποιήσεις του ν. 4172/2013
Το άρθρο 27Α του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), όπως αυτό προστέθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 23 του
ν. 4302/2014 (Α΄ 225), αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε, ως εξής:
«Μετά το άρθρο 27 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), όπως ισχύει, προστίθεται άρθρο 27Α ως εξής:
«Άρθρο 27Α
Αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση
1. Οι διατάξεις των παραγράφων 2 έως 11 του παρόντος άρθρου αφορούν στην προαιρετική µετατροπή αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων, επί προσωρινών διαφορών, σε οριστικές και εκκαθαρισµένες απαιτήσεις έναντι του Ελληνικού Δηµοσίου. Προς το σκοπό της
ένταξης στις διατάξεις των παραγράφων αυτών και για
την ανάληψη των σχετικών εταιρικών ενεργειών, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων ή
συνεταίρων του νοµικού προσώπου, κατόπιν ειδικής εισήγησης του Διοικητικού Συµβουλίου. Η απόφαση αυτή
αφορά στο σχηµατισµό ειδικού αποθεµατικού και στη
δωρεάν έκδοση παραστατικών τίτλων δικαιωµάτων κτήσεως κοινών µετοχών ή συνεταιριστικών µερίδων (δικαιώµατα µετατροπής) υπέρ του Ελληνικού Δηµοσίου κατά
τις διατάξεις της παραγράφου 6, στην αύξηση του µετοχικού ή συνεταιριστικού κεφαλαίου του νοµικού προσώπου µε κεφαλαιοποίηση του ειδικού αποθεµατικού και
στην εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συµβουλίου να
προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση
των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Η ως άνω απόφαση γνωστοποιείται στη Φορολογική Διοίκηση και στην
Εποπτική Αρχή.
Η ένταξη στο ειδικό πλαίσιο των διατάξεων του παρόντος άρθρου λήγει µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης
των µετόχων ή συνεταίρων του νοµικού προσώπου, κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συµβουλίου, η οποία
λαµβάνεται µέχρι το τέλος του προηγούµενου έτους εκείνου στο οποίο αφορά.
Οι αποφάσεις των προηγούµενων εδαφίων λαµβάνονται µε την αυξηµένη απαρτία και πλειοψηφία που απαιτείται, κατά τις διατάξεις του ν. 2190/1920 ή του
ν. 1667/1986, για την αύξηση του µετοχικού ή του συνεταιριστικού κεφαλαίου, αντίστοιχα.
Ειδικά, όσον αφορά στη λήξη της ένταξης, το νοµικό
πρόσωπο υποβάλλει προς την Εποπτική Αρχή σχετική αίτηση προς έγκριση τουλάχιστον τρεις (3) µήνες πριν από
τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, την οποία αυτή εγκρίνει ή απορρίπτει εντός δύο (2) µηνών από την ηµεροµηνία υποβολής της.
2. Ο φόρος εισοδήµατος, ο οποίος αναλογεί σε προσωρινές διαφορές, που αφορούν:
α) στο υπολειπόµενο (αναπόσβεστο) ποσό της χρεωστικής διαφοράς της παραγράφου 2 του άρθρου 27, που
έχει προκύψει σε βάρος των εποπτευόµενων από την
Τράπεζα της Ελλάδος νοµικών προσώπων των παραγράφων 5, 6 και 7 του άρθρου 26 και
β) στο ποσό των συσσωρευµένων προβλέψεων και
λοιπών εν γένει ζηµιών λόγω πιστωτικού κινδύνου, οι οποίες έχουν λογισθεί έως τις 30 Ιουνίου 2015 αναφορικά
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µε απαιτήσεις των προαναφερθέντων νοµικών προσώπων, για το οποίο έχει ή θα λογισθεί «αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση», σύµφωνα µε τις διατάξεις των Διεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ)
και τις διατάξεις του παρόντος νόµου ή τις αντίστοιχες
διατάξεις του προϊσχύσαντος ν. 2238/1994 (Α΄ 151), και
εµφανίζεται στις τελευταίες εκάστοτε νοµίµως ελεγµένες και εγκεκριµένες από την τακτική γενική συνέλευση
των µετόχων ή συνεταίρων, ετήσιες εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις των ανωτέρω νοµικών προσώπων, εφόσον έχουν συνταχθεί µε βάση τα ΔΠΧΑ, µετατρέπεται,
στο σύνολό του ή µερικά µε τον τρόπο που περιγράφεται
κατωτέρω, κατά περίπτωση, σε οριστική και εκκαθαρισµένη απαίτηση αυτού έναντι του Δηµοσίου, σε περίπτωση κατά την οποία το λογιστικό, µετά από φόρους, αποτέλεσµα χρήσης του νοµικού προσώπου είναι ζηµία,
σύµφωνα µε τις, κατά τα παραπάνω, νοµίµως ελεγµένες
και εγκεκριµένες εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις από την τακτική γενική συνέλευση των µετόχων ή συνεταίρων.
Το ποσό της οριστικής και εκκαθαρισµένης απαίτησης
προσδιορίζεται δια του πολλαπλασιασµού του συνολικού ποσού της, κατά τα παραπάνω, οριζόµενης αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης µε το ποσοστό που αντιπροσωπεύει η λογιστική, µετά από φόρους, ζηµία
χρήσης στο σύνολο των ιδίων κεφαλαίων, όπως αυτά εµφανίζονται στις εκάστοτε ετήσιες εταιρικές οικονοµικές
καταστάσεις του νοµικού προσώπου, οι οποίες έχουν
συνταχθεί για το οικείο φορολογικό έτος, µη συµπεριλαµβανοµένης σε αυτά της λογιστικής ζηµίας χρήσης
[Φορολογική Απαίτηση = Ποσό Αναβαλλόµενης Φορολογικής Απαίτησης οικονοµικών καταστάσεων X λογιστική,
µετά από φόρους, ζηµία χρήσης/(ίδια κεφάλαια - Λογιστική, µετά από φόρους, ζηµία χρήσης)].
Η απαίτηση της παρούσας παραγράφου γεννάται κατά
το χρόνο έγκρισης των εκάστοτε ετήσιων εταιρικών οικονοµικών καταστάσεων από την τακτική γενική συνέλευση των µετόχων ή συνεταίρων και συµψηφίζεται µε
τον αναλογούντα φόρο εισοδήµατος του νοµικού προσώπου ή και εταιρειών του ιδίου εταιρικού οµίλου («συνδεδεµένων επιχειρήσεων» κατά την έννοια του παρόντος νόµου) του φορολογικού έτους το οποίο αφορούν
οι εγκριθείσες οικονοµικές καταστάσεις. Προκειµένου
για το συµψηφισµό µε τον αναλογούντα φόρο εισοδήµατος, το νοµικό πρόσωπο ή η συνδεδεµένη επιχείρηση
µπορεί να υποβάλει εµπρόθεσµα συµπληρωµατική δήλωση φορολογίας εισοδήµατος µέσα σε ένα µήνα από την
ηµεροµηνία γέννησης της απαίτησης κατά τις διατάξεις
του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση που ο αναλογών
φόρος εισοδήµατος του φορολογικού έτους στο οποίο
προέκυψε η λογιστική ζηµία δεν επαρκεί για τον ολοσχερή συµψηφισµό της απαίτησης και κατά το µέρος που
αυτή δεν έχει συµψηφισθεί, το νοµικό πρόσωπο έχει άµεσα εισπράξιµη απαίτηση έναντι του Ελληνικού Δηµοσίου για το υπόλοιπο (µη συµψηφισθέν) ποσό. Η απαίτηση αυτή καλύπτεται εντός ενός (1) µηνός από την υποβολή της (αρχικής ή συµπληρωµατικής) δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος. Στην περίπτωση του προηγούµενου
εδαφίου, το νοµικό πρόσωπο εκδίδει δωρεάν παραστατικούς τίτλους δικαιωµάτων κτήσεως κοινών µετοχών ή

συνεταιριστικών µερίδων (δικαιώµατα µετατροπής), κατά τις διατάξεις της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, οι οποίοι ανήκουν κατά κυριότητα στο Ελληνικό
Δηµόσιο και αντιστοιχούν σε κοινές µετοχές ή συνεταιριστικές µερίδες συνολικής αγοραίας αξίας ίσης µε το εκατό τοις εκατό (100%) του ποσού της οριστικής και εκκαθαρισµένης φορολογικής απαίτησης, προ του συµψηφισµού της µε το φόρο εισοδήµατος του φορολογικού έτους στο οποίο προέκυψε η λογιστική ζηµία. Ως αγοραία
αξία των µετοχών ή συνεταιριστικών µερίδων νοείται:
(α) εφόσον οι µετοχές του νοµικού προσώπου είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών ο µέσος όρος της χρηµατιστηριακής τιµής τους σταθµισµένος µε
βάση τον όγκο συναλλαγών, κατά τις προηγούµενες
τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία που
καθίσταται εισπρακτέα η, κατά τα παραπάνω, φορολογική απαίτηση ή (β) εφόσον πρόκειται για συνεταιριστικές
µερίδες ή µετοχές που δεν είναι εισηγµένες, η εσωτερική λογιστική αξία τους, όπως προκύπτει από τον νόµιµα
συνταγµένο τελευταίο ισολογισµό του νοµικού προσώπου, αφού ληφθούν υπόψη τυχόν παρατηρήσεις στην έκθεση ελέγχου του νόµιµου ελεγκτή. Η άσκηση των δικαιωµάτων µετατροπής πραγµατοποιείται χωρίς την καταβολή ανταλλάγµατος, µε την κεφαλαιοποίηση του ειδικού αποθεµατικού.
3. Στην περίπτωση πτώχευσης, ειδικής εκκαθάρισης ή
εκκαθάρισης του νοµικού προσώπου, σε εφαρµογή διατάξεων της ελληνικής νοµοθεσίας ή της ευρωπαϊκής, όπως αυτή έχει ενσωµατωθεί στο ελληνικό δίκαιο, το υπολειπόµενο ποσό της αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης, σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο της προηγούµενης
παραγράφου, µετατρέπεται σε οριστική και εκκαθαρισµένη απαίτηση κατά τα οριζόµενα στην ίδια παράγραφο. Εάν η φορολογική απαίτηση δεν συµψηφισθεί ολοσχερώς µε τον αναλογούντα φόρο εισοδήµατος του νοµικού προσώπου, το µη συµψηφισθέν µέρος της ανωτέρω απαίτησης αποτελεί άµεσα εισπράξιµη απαίτησή του
από το Δηµόσιο.
4. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 δεν εφαρµόζονται
στο ποσό της αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης
που έχει λογισθεί επί των συσσωρευµένων προβλέψεων και λοιπών εν γένει ζηµιών λόγω πιστωτικού κινδύνου αναφορικά µε απαιτήσεις κατά εταιρειών του ιδίου
εταιρικού οµίλου, καθώς και µετόχων, συνεταίρων που
κατέχουν ποσοστό άνω του τρία τοις εκατό (3%) του συνολικού συνεταιριστικού κεφαλαίου, µελών διοικητικών
συµβουλίων, διευθυνόντων συµβούλων, γενικών διευθυντών και διευθυντών αυτών. Ως εταιρεία του ιδίου εταιρικού οµίλου νοείται κάθε συνδεδεµένη επιχείρηση κατά
την έννοια του παρόντος νόµου.
5. Σε περίπτωση συµψηφισµού ή είσπραξης της απαίτησης, όπως προσδιορίζεται στην παράγραφο 2, το σχετικό ποσό αφαιρείται από τη συνολική φορολογική απαίτηση του νοµικού προσώπου.
6. Για το ποσό που αντιστοιχεί στο ποσοστό εκατό
τοις εκατό (100%) του ποσού της ανωτέρω φορολογικής απαίτησης, κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 2,
το νοµικό πρόσωπο σχηµατίζει ισόποσο ειδικό αποθεµατικό, το οποίο προορίζεται αποκλειστικά για την αύξηση
του µετοχικού ή συνεταιριστικού του κεφαλαίου και την
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έκδοση παραστατικών τίτλων δικαιωµάτων κτήσεως κοινών µετοχών ή συνεταιριστικών µερίδων (δικαιώµατα
µετατροπής) προς το Ελληνικό Δηµόσιο. Για το σκοπό
αυτόν, κατά το χρόνο σχηµατισµού του κατά τα ανωτέρω
ειδικού αποθεµατικού, το νοµικό πρόσωπο εκδίδει προς
το Ελληνικό Δηµόσιο παραστατικούς τίτλους δικαιωµάτων κτήσεως κοινών µετοχών ή συνεταιριστικών µερίδων (δικαιώµατα µετατροπής) η συνολική αξία των οποίων προσδιορίζεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. Οι τίτλοι είναι µετατρέψιµοι σε κοινές µετοχές ή
συνεταιριστικές µερίδες, οι οποίες µπορεί να εκδοθούν
και υπέρ το άρτιο. Οι κατά τα παραπάνω παραστατικοί
τίτλοι είναι ελεύθερα µεταβιβάσιµοι από τους κατόχους.
Εντός εύλογου χρονικού διαστήµατος µετά την ηµεροµηνία έκδοσης των τίτλων, οι υφιστάµενοι µέτοχοι ή συνεταίροι έχουν δικαίωµα εξαγοράς τους κατά την αναλογία συµµετοχής τους στο µετοχικό ή συνεταιριστικό κεφάλαιο του νοµικού προσώπου κατά το χρόνο έκδοσης
των τίτλων. Η απόκτηση των τίτλων από το Ελληνικό Δηµόσιο, καθώς και η άσκηση των δικαιωµάτων µετατροπής
από τους κατόχους τους πραγµατοποιείται χωρίς αντάλλαγµα και δεν αποτελεί δηµόσια προσφορά κατά την έννοια του ν. 3401/2005. Δεν αποτελεί, επίσης, δηµόσια
προσφορά η άσκηση του δικαιώµατος εξαγοράς των τίτλων από τους υπάρχοντες µετόχους ή συνεταίρους. Μετά την άσκηση του δικαιώµατος εξαγοράς από τους υφιστάµενους µετόχους ή συνεταίρους ή µετά την παρέλευση του εύλογου χρονικού διαστήµατος χωρίς να ασκηθεί το δικαίωµα αυτό οι, κατά τα παραπάνω, παραστατικοί τίτλοι είναι ελεύθερα µεταβιβάσιµοι έναντι ανταλλάγµατος και διαπραγµατεύσιµοι σε οργανωµένη αγορά.
7. Με Πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου ορίζονται
κάθε σχετικό µε την εφαρµογή του παρόντος άρθρου
θέµα και ιδίως η διαδικασία του φορολογικού ελέγχου,
τα απαιτούµενα στοιχεία τεκµηρίωσης για την επαλήθευση του ποσού της οριστικής και εκκαθαρισµένης απαίτησης κατά του Δηµοσίου, η παρακολούθηση και πιστοποίηση του µη συµψηφισθέντος ετήσιου υπολοίπου
της φορολογικής απαίτησης της παραγράφου 2, ο τρόπος αποπληρωµής της, ο οποίος είναι είτε µετρητοίς είτε
µε ταµειακά ισοδύναµα, όπως αυτά ορίζονται στο πρότυπο 7 των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, η πιστοποίηση
της εξόφλησης της απαίτησης αυτής, οι βασικοί όροι που
διέπουν τους εκδιδόµενους παραστατικούς τίτλους δικαιωµάτων κτήσεων κοινών µετοχών ή συνεταιριστικών
µερίδων (δικαιώµατα µετατροπής), η µεταβίβασή τους, η
αξία µεταβίβασης, ο χρόνος και η διαδικασία άσκησης
του δικαιώµατος εξαγοράς από τους µετόχους ή συνεταίρους του νοµικού προσώπου, ο χρόνος κατά τον οποίο αυτοί καθίστανται διαπραγµατεύσιµοι σε οργανωµένη αγορά και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια αναφορικά µε το χρόνο και τη διαδικασία µετατροπής των
δικαιωµάτων και την έκδοση (δωρεάν) κοινών µετοχών ή
συνεταιριστικών µερίδων των νοµικών προσώπων προς
το Ελληνικό Δηµόσιο.
8. Από τη θέση σε ισχύ του παρόντος άρθρου, και για
όσα νοµικά πρόσωπα αποφασίσουν την ένταξή τους
στις διατάξεις του παρόντος άρθρου, δεν εφαρµόζεται
ως προς τις σε αυτό αναφερόµενες φορολογικές απαιτήσεις οποιαδήποτε άλλη διάταξη νόµου, η οποία τυχόν
θέτει διαφορετικές προϋποθέσεις, αιρέσεις ή προθε-

σµίες στην επιστροφή από το Δηµόσιο φόρου εισοδήµατος. Η τυχόν µείωση του ποσού της φορολογικής απαίτησης, κατόπιν του ελέγχου της Φορολογικής Διοίκησης, συνεπάγεται την έκδοση πράξης διορθωτικού προσδιορισµού του φόρου ή πράξης διόρθωσης αυτού, χωρίς
αυτό να συνεπάγεται οποιαδήποτε αξίωση του νοµικού
προσώπου ή οποιουδήποτε άλλου σε βάρος οποιουδήποτε κατόχου, σχετικά µε τους παραστατικούς τίτλους
της παραγράφου 6 ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία.
9. Σε περίπτωση µετατροπής της αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης επί του ποσού των συσσωρευµένων προβλέψεων και λοιπών εν γένει ζηµιών λόγω κάλυψης πιστωτικού κινδύνου κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 2 σε οριστική και εκκαθαρισµένη απαίτηση έναντι
του Δηµοσίου, το δικαιούχο νοµικό πρόσωπο δεν µπορεί
να εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδηµά του το ποσό
των προβλέψεων και λοιπών εν γένει ζηµιών λόγω κάλυψης πιστωτικού κινδύνου, που αφορούν στο ποσό της
κατά τα ανωτέρω µετατραπείσας φορολογικής απαίτησης σε οριστική. Το ως άνω ποσό εγγράφεται σε ειδικό
λογαριασµό του νοµικού προσώπου.
10. Το ποσό της χρεωστικής διαφοράς, για το οποίο έχει πραγµατοποιηθεί µετατροπή της αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης σε οριστική και εκκαθαρισµένη απαίτηση έναντι του Δηµοσίου, αφαιρείται από το υπολειπόµενο (αναπόσβεστο) ποσό της χρεωστικής διαφοράς,
που εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα του νοµικού προσώπου κατά τις διατάξεις του άρθρου 27 παράγραφος 2.
11. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου αφορούν φορολογικές απαιτήσεις που γεννώνται από το φορολογικό έτος [2017]* και εφεξής και ανάγονται στο φορολογικό έτος [2016]* και εφεξής. Κατ΄ εξαίρεση, στην περίπτωση πτώχευσης, ειδικής εκκαθάρισης ή εκκαθάρισης
του νοµικού προσώπου, η φορολογική απαίτηση γεννάται οποτεδήποτε συντρέξουν τα γεγονότα αυτά µετά
την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του παρόντος.»
Άρθρο 5
Τροποποιήσεις του ν. 1667/1986
1. Μετά την παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 1667/1986 (Α΄
196) προστίθενται παράγραφοι 2α, 2β, 2γ, 2δ και 2ε ως
ακολούθως:
«2α. Το καταστατικό πιστωτικού συνεταιρισµού που
λειτουργεί ως πιστωτικό ίδρυµα µπορεί να προβλέπει ότι
µέλος του συνεταιρισµού, που κατέχει συνεταιριστικές
µερίδες µε ή χωρίς δικαίωµα ψήφου, η συνολική ονοµαστική αξία των οποίων υπερβαίνει ποσοστό τουλάχιστον
10% της συνολικής ονοµαστικής αξίας των συνεταιριστικών µερίδων, µε ή χωρίς δικαίωµα ψήφου, όπως θα ορίζει το καταστατικό, δύναται να ορίζει:
α) Ένα από τα δύο πρόσωπα πλήρους απασχόλησης
που όντως διευθύνουν τη δραστηριότητα του πιστωτικού
ιδρύµατος και τα οποία συµµετέχουν, ως εκτελεστικά
µέλη, στο Διοικητικό Συµβούλιο αυτού κατά την έννοια
του άρθρου 13 του ν. 4261/2014, εφόσον αυτό έχει εγκριθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος βάσει των διατάξεων του άρθρου 83 του ν. 4261/2014. Το δικαίωµα αυτό
δεν δύναται να παρέχεται σε περισσότερα του ενός µέλη του συνεταιρισµού. Το οριζόµενο κατά τα ανωτέρω
πρόσωπο δύναται να ανακληθεί από το µέλος του συνεταιρισµού που το όρισε, εφόσον το µέλος εξακολουθεί
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να έχει το δικαίωµα αυτό, µόνο για σπουδαίο λόγο, οπότε και αντικαθίσταται από άλλο που αυτό προτείνει. Το
µέλος του συνεταιρισµού που αποκτά το παρόν δικαίωµα
συνεργάζεται καταλλήλως µε την Επιτροπή Ανάδειξης
Υποψηφίων του άρθρου 8 παράγραφοι 4 και 5 του
ν. 1667/1986, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η συµµετοχή
στο Διοικητικό Συµβούλιο ως εκτελεστικού µέλους προσώπου που θα έχει εγκριθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος. Ο διπλάσιος αριθµός υποψηφίων που πρόκειται να
εκλεγούν, κατά την έννοια του τελευταίου εδαφίου της
παραγράφου 5 του άρθρου 8, προσδιορίζεται βάσει του
αριθµού των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου που εκλέγει η Γενική Συνέλευση, αφαιρουµένου του µέλους
του Διοικητικού Συµβουλίου που δικαιούται να διορίσει
το εν λόγω µέλος του συνεταιρισµού.
β) Έως τα δύο τρίτα (2/3) των µη εκτελεστικών µελών
του Διοικητικού Συµβουλίου που απαρτίζουν την Επιτροπή Ελέγχου. Τα εν λόγω µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου πρέπει να έχουν τύχει της εγκρίσεως της Τράπεζας
της Ελλάδος βάσει της αξιοπιστίας, των γνώσεων, δεξιοτήτων και εµπειρίας τους. Σε µέλος του συνεταιρισµού
που έχει παρασχεθεί το δικαίωµα ορισµού µελών του Διοικητικού Συµβουλίου σύµφωνα µε το παρόν στοιχείο β΄
δεν δύναται να παρασχεθεί και το δικαίωµα διορισµού
σύµφωνα µε το στοιχείο α΄. Τα οριζόµενα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου που είναι και µέλη της Επιτροπής Ελέγχου δύνανται να ανακληθούν από το µέλος του συνεταιρισµού που τα όρισε µόνον, εφόσον το µέλος εξακολουθεί να έχει το δικαίωµα αυτό, για σπουδαίο λόγο, οπότε και αντικαθίστανται από άλλα που αυτό προτείνει.
γ) Μέλη του Διοικητικού Συµβουλίου του συνεταιρισµού µέχρι του ενός τρίτου (1/3) του προβλεποµένου
συνολικού αριθµού αυτών. Τα εν λόγω µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου πρέπει να έχουν τύχει της εγκρίσεως
της Τράπεζας της Ελλάδος βάσει της αξιοπιστίας, των
γνώσεων, δεξιοτήτων και εµπειρίας τους. Με την επιφύλαξη του επόµενου εδαφίου, τα υπόλοιπα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου, που δεν µπορεί να υπολείπονται
των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των µελών του, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση. Εφόσον το δικαίωµα
του πρώτου εδαφίου του παρόντος στοιχείου γ΄ έχει παρασχεθεί σε περισσότερα από ένα µέλη του συνεταιρισµού, ο συνολικός αριθµός µελών του Διοικητικού Συµβουλίου του συνεταιρισµού που µπορούν να ορίσουν τα
εν λόγω µέλη του συνεταιρισµού δεν µπορεί να υπερβαίνει τα δύο πέµπτα (2/5) του προβλεπόµενου στο Καταστατικό συνολικού αριθµού των µελών του Διοικητικού
Συµβουλίου. Εφόσον σε µέλος του συνεταιρισµού, στο
οποίο παρέχεται το δικαίωµα του παρόντος στοιχείου
γ΄, έχει παρασχεθεί, και το δικαίωµα του στοιχείου α΄ ή
του στοιχείου β΄, για τον υπολογισµό του συνόλου των
µελών του Διοικητικού Συµβουλίου που διορίζονται από
αυτό το µέλος προσµετρώνται και τα διοριζόµενα από
αυτό κατά το στοιχείο α΄ ή το στοιχείο β΄ πρόσωπα. Οι
κατά το στοιχείο γ΄ οριζόµενοι σύµβουλοι δύναται να ανακληθούν οποτεδήποτε από το µέλος ή τα µέλη που
τους όρισαν, εφόσον το µέλος ή τα µέλη εξακολουθούν
να έχουν το δικαίωµα αυτό, και να αντικαθίστανται από
άλλους.
2β. Το καταστατικό ορίζει τις προϋποθέσεις και τα
κριτήρια, ποσοτικά ή και ποιοτικά, για να απονεµηθούν

σε ορισµένο ή ορισµένα µέλη ένα ή περισσότερα από τα
δικαιώµατα της παραγράφου 2α του παρόντος, καθώς
και τη διαδικασία ασκήσεώς τους, ενδεικτικώς ως προς
το ποσοστό του συνολικού αριθµού ψήφων, τη δέσµευση
του µέλους του συνεταιρισµού να διατηρήσει συγκεκριµένο αριθµό συνεταιριστικών µερίδων ή να εκπληρώσει
συγκεκριµένες υποχρεώσεις, τη διάρκεια ισχύος και
τους λόγους απώλειας του δικαιώµατος, την παροχή από το µέλος ειδικής τεχνογνωσίας ή και την κατοχή θέσης στρατηγικού εταίρου στο πλαίσιο συµφωνίας που έχει καταρτίσει µε τη διοίκηση του συνεταιρισµού.
2γ. Η θητεία των οριζοµένων κατά την παράγραφο 2α
µελών του Διοικητικού Συµβουλίου συµπίπτει µε τη θητεία του εκάστοτε τρέχοντος ή του νεοκλεγοµένου Διοικητικού Συµβουλίου. Εφόσον ο ορισµός µελών του Διοικητικού Συµβουλίου κατά την παράγραφο 2α γίνεται
εν όψει της εκλογής από τη Γενική Συνέλευση νέων µελών του Διοικητικού Συµβουλίου, η άσκηση του δικαιώµατος της παραγράφου 2α από τα µέλη του συνεταιρισµού στα οποία έχει παρασχεθεί το δικαίωµα αυτό πραγµατοποιείται πριν από την εκλογή του Διοικητικού Συµβουλίου από τη Γενική Συνέλευση, η οποία περιορίζεται
στην εκλογή των υπολοίπων µελών του Διοικητικού Συµβουλίου, χωρίς το µέλος, το οποίο έχει ασκήσει το δικαίωµα ορισµού µελών του Διοικητικού Συµβουλίου που του
έχει παρασχεθεί µε το καταστατικό κατά την παράγραφο
2α, να συµµετέχει στην εκλογή των υπολοίπων µελών
του Διοικητικού Συµβουλίου. Τα µέλη του συνεταιρισµού
που ασκούν το ανωτέρω δικαίωµα γνωστοποιούν στον
Πρόεδρο του Διοικητικού Συµβουλίου του Συνεταιρισµού
τον ορισµό των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου δέκα
(10) πλήρεις ηµέρες πριν από τη συνεδρίαση της γενικής
συνελεύσεως και δεν συµµετέχουν στην εκλογή του υπολοίπου Συµβουλίου. Εφόσον ο ορισµός µελών του Διοικητικού Συµβουλίου κατά την παράγραφο 2α γίνεται
κατά τη διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συµβουλίου, οπότε και παρασχέθηκε στο µέλος το δικαίωµα αυτό,
το δικαίωµα ορισµού του µέλους του Διοικητικού Συµβουλίου ασκείται είτε µε αναπλήρωση παραιτούµενων ισάριθµων µελών του Διοικητικού Συµβουλίου είτε µε αύξηση του αριθµού των µελών του τρέχοντος Διοικητικού
Συµβουλίου. Σε περίπτωση που εκπέσει για οποιοδήποτε
λόγο της θέσεώς του µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου
που έχει ορισθεί από µέλος του συνεταιρισµού κατά την
παράγραφο 2α, το µέλος αυτό αντικαθίσταται από το µέλος του συνεταιρισµού που είχε το δικαίωµα ορισµού
του. Σε περίπτωση µεταβολής του αριθµού των µελών
του Διοικητικού Συµβουλίου διατηρείται υποχρεωτικώς η
ιδιαίτερη αναλογία εκπροσωπήσεως που υφίσταται στο
καταστατικό.
2δ. Σε περίπτωση τροποποίησης του καταστατικού πιστωτικού συνεταιρισµού που λειτουργεί ως πιστωτικό ίδρυµα για την ενσωµάτωση σε αυτό για πρώτη φορά
διατάξεων σύµφωνα µε τις παραγράφους 2α, 2β και 2γ,
η οποία αποφασίζεται στο πλαίσιο διαδικασίας ανακεφαλαιοποίησης, η γενική συνέλευση που αποφασίζει την
τροποποίηση του καταστατικού δύναται να διορίζει η ίδια και νέα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου που έχουν
επιλεγεί από τα µέλη του συνεταιρισµού στα οποία παρέχεται µε την ίδια απόφαση το σχετικό δικαίωµα και έχουν εγκριθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος, τηρουµέ-
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νων των διατάξεων του άρθρου 83 του ν. 4261/2014, είτε
αναπληρώνοντας παραιτούµενα ισάριθµα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου είτε αυξάνοντας ανάλογα τον αριθµό των µελών του υφιστάµενου διοικητικού συµβουλίου
µέχρι τη λήξη της θητείας του τρέχοντος Διοικητικού
Συµβουλίου.
2ε. Με αποφάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος µπορεί
να ρυθµίζονται ειδικά θέµατα και λεπτοµέρειες για την
άσκηση από την Τράπεζα της Ελλάδος εποπτικών αρµοδιοτήτων της ως προς θέµατα των παραγράφων 2α-2δ.»
2.α. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 4 του
ν. 1667/1986 καταργείται και στο τέλος της ίδιας παραγράφου προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Με την επιφύλαξη της διατάξεως του επόµενου εδαφίου, τα δικαιώµατα ψήφου τα οποία δικαιούται να ασκεί
ένα µέλος συνεταιριστικής τράπεζας, ανεξαρτήτως των
συνεταιριστικών µερίδων που κατέχει, δεν µπορεί να υπερβαίνουν το ανώτατο ποσοστό δικαιωµάτων ψήφου
που ορίζεται στο Καταστατικό, το οποίο δεν µπορεί να ορισθεί υψηλότερο του 33% του συνολικού αριθµού ψήφων. Μέλη συνεταιριστικής τράπεζας, που τα δικαιώµατα ψήφου καθενός απ’ αυτά υπερβαίνουν ποσοστό που
ορίζεται στο καταστατικό, το οποίο ποσοστό δεν µπορεί
να ορισθεί υψηλότερο του 5% του συνολικού αριθµού
ψήφων, δεν δικαιούνται να ασκούν αθροιστικώς, ποσοστό των δικαιωµάτων ψήφου που ορίζεται στο καταστατικό, το οποίο δεν µπορεί να ορισθεί υψηλότερο του 50%
του συνόλου των δικαιωµάτων ψήφου. Στις περιπτώσεις
των προηγούµενων δύο εδαφίων, το καταστατικό της
συνεταιριστικής τράπεζας µπορεί, επιπλέον, να προβλέπει θέµατα για τα οποία η λήψη απόφασης απαιτεί διπλή
πλειοψηφία τόσο του συνόλου των µελών της συνεταιριστικής τράπεζας, όσο και του συνόλου του αριθµού των
συνεταιριστικών µερίδων µε δικαίωµα ψήφου, καθώς και
να καθορίζει το απαιτούµενο ποσοστό για τα θέµατα αυτά. Εφόσον, για οποιονδήποτε λόγο µεταβληθεί ο αριθµός των συνεταιριστικών µερίδων µε δικαίωµα ψήφου,
τα δικαιώµατα ψήφου που δύνανται να ασκηθούν υπολογίζονται βάσει του αριθµού των συνεταιριστικών µερίδων µε δικαίωµα ψήφου κατά το χρόνο εξασκήσεως του
δικαιώµατος ψήφου. Μέλος συνεταιριστικής τράπεζας
που κατέχει ποσοστό µεγαλύτερο του 5% του συνολικού
αριθµού ψήφων θεωρείται ότι δύναται να ασκεί ουσιώδη
επιρροή στη διαχείριση της συνεταιριστικής τράπεζας
και υπόκειται στους εποπτικούς κανόνες του ν.
4261/2014 για τα πρόσωπα που έχουν ειδική συµµετοχή
σε πιστωτικό ίδρυµα, (κατ’ εφαρµογή του άρθρου 23). Οι
ως άνω ποσοτικοί περιορισµοί δεν ισχύουν για το Ταµείο
Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας.»
β. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 1667/1986
προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Σε συνεταιριστική τράπεζα, η οποία, κάνοντας χρήση
των διατάξεων των εδαφίων 4 επί του άρθρου 4 παρ. 2
του ν. 1667/1986, έχει παράσχει στα µέλη της δικαίωµα
άνω των είκοσι ψήφων για συνεταιριστικές µερίδες που
κατέχουν, το καταστατικό µπορεί να προβλέπει ότι το δι-

καίωµα συµµετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση
δύναται να ασκείται και δι’ αντιπροσώπου, που πρέπει να
είναι µέλος της συνεταιριστικής τράπεζας, µε ή χωρίς
περιορισµό ως προς τον αριθµό των µελών και ψήφων
που µπορεί να εκπροσωπεί, όπως καθορίζεται στο καταστατικό.»
3. Στο άρθρο 5 προστίθεται παράγραφος 8, ως εξής:
«8.α. Οι γενικές συνελεύσεις των συνεταιριστικών
τραπεζών που θα κληθούν να αποφασίσουν εντός του έτους 2015 επί των τροποποιήσεων του καταστατικού
των άρθρων που αφορούν το πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίησης των συνεταιριστικών τραπεζών, καθώς και επί
θεµάτων αυξήσεως κεφαλαίου ή και εκδόσεως τίτλων
που προσµετρώνται στα ίδια κεφάλαια, δύνανται, κατά
παρέκκλιση των διατάξεων του καταστατικού, να συγκαλούνται εντός επτά ηµερών από την ηµέρα της προσκλήσεως και να αποφασίζουν συντεµνοµένων κατά το ήµισυ
των ορίων του καταστατικού περί απαρτίας της γενικής
συνέλευσης, εφόσον η απόφαση περί αυξήσεως κεφαλαίου και τροποποιήσεως του καταστατικού έχει εγκριθεί προηγουµένως από την Τράπεζα της Ελλάδος. Κατά
παρέκκλιση των διατάξεων του καταστατικού, οι επαναληπτικές ή µετ’ αναβολή γενικές συνελεύσεις που καλούνται να αποφασίσουν επί των θεµάτων του πρώτου εδαφίου δύνανται να προσκαλούνται εντός προθεσµίας
τριών (3) ηµερών.
β. Το δικαίωµα συµµετοχής και ψήφου στις γενικές συνελεύσεις της παραγράφου 1 δύναται να ασκείται και δι’
αντιπροσώπου, που πρέπει να είναι µέλος της συνεταιριστικής τράπεζας, χωρίς περιορισµό ως προς τον αριθµό
των µελών και ψήφων που µπορεί να εκπροσωπεί ο αντιπρόσωπος.
γ. Οι ανωτέρω γενικές συνελεύσεις µπορούν να αποφασίζουν να µεταβιβάζουν στο διοικητικό συµβούλιο την
αρµοδιότητα της αύξησης κεφαλαίου µε έκδοση συνεταιριστικών µερίδων ή για έκδοση τίτλων που προσµετρώνται στα ίδια κεφάλαια για χρονικό διάστηµα ενός εξαµήνου από τη λήψη της σχετικής απόφασης.
δ. Μετά την παρ. 6 του άρθρου 3 του ν. 1667/1986 προστίθεται παράγραφος 6α ως εξής:
«6α. Σε περίπτωση αύξησης κεφαλαίου συνεταιριστικών τραπεζών προς ανακεφαλαιοποίησή τους που πραγµατοποιείται εντός του 2015 µε την έκδοση συνεταιριστικών µερίδων οι οποίες µεταβιβάζονται σύµφωνα
µε το άρθρο 3 παρ. 4 του ν. 1667/1986 µόνο σε συνεταίρους χωρίς να είναι δεκτικές διαπραγµάτευσης στην κεφαλαιαγορά, η Τράπεζα της Ελλάδος παρέχει έγκριση
για την αύξηση κεφαλαίου εντός δέκα ηµερών από την
υποβολή σε αυτήν πλήρους φακέλου της αυξήσεως, που
περιέχει και το πρόγραµµα κεφαλαιακής ενίσχυσης. Με
την έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος δύναται να αρχίσει η απευθείας διάθεση των συνεταιριστικών µερίδων
από την εκδότρια συνεταιριστική τράπεζα και η εγγραφή, χωρίς να απαιτείται η τήρηση άλλων διαδικασιών
πλην εκείνων που τυχόν θα επιβάλει η Τράπεζα της Ελλάδος µε την εγκριτική της απόφαση.»
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Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή
του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορίζεται στις επιµέρους διατάξεις.
Αθήνα,

2015
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