
1 

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  
ΣΤΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΝΟΜΟΥ  

 
«Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης µεταξύ 
του Ευρω̟αϊκού Ταµείου Χρηµατο̟ιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της 
Ελληνικής ∆ηµοκρατίαs και της Τρά̟εζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του 
Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας, της 
Ευρω̟αϊκής Ε̟ιτρο̟ής και της Τρά̟εζας της Ελλάδος και άλλες 
ε̟είγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση 
της εθνικής οικονοµίας»  

 

Α. Γενική ̟αρουσίαση   

Εθνικό χρέος της Κυβέρνησης είναι η διασφάλιση της θέσης της χώρας µέσα 
στην Ευρωζώνη και την Ευρω̟αϊκή Ένωση. Αυτή είναι η ιστορική ευθύνη της 
Κυβέρνησης, ευθύνη ̟ρος την ο̟οία αντα̟οκρίνεται αταλάντευτα µε 
α̟οκλειστικό γνώµονα το συµφέρον του Ελληνικού Λαού.   

Μέσα στη δίνη της ̟ιο σοβαρής οικονοµικής κρίσης ̟ου αντιµετώ̟ισε η 
Χώρα στην ̟ρόσφατη ιστορία της, α̟οτελεί ̟ρόκληση ε̟ιβίωσης να 
διασφαλιστούν σήµερα οι όροι και οι ̟ροϋ̟οθέσεις  ̟ου  θα ε̟ιτρέψουν στο  
άµεσο µέλλον να ανακτήσει η Χώρα τη δηµοσιονοµική της ισορρο̟ία, να 
α̟οκτήσει ̟ρωτογενή ̟λεονάσµατα και να είναι σε θέση να µετέχει ισότιµα 
και µε ισχυρό λόγο στις σχέσεις µε τους εταίρους της στην Ευρωζώνη, στην  
Ευρω̟αϊκή Ένωση και τους διεθνείς συνοµιλητές της.  

Για να µετατρα̟εί η κρίση σε ευκαιρία, είναι ανάγκη να συνειδητο̟οιηθεί 
α̟ό όλες τις ̟ολιτικές, κοινωνικές και οικονοµικές δυνάµεις της Χώρας, ότι το 
στοίχηµα της υ̟έρβασης αυτής της κρίσης συνδέεται άρρηκτα µε την αυστηρή 
τήρηση όλων των δεσµεύσεων ̟ου αναλαµβάνει η Χώρα στο ̟λαίσιο της 
α̟αιτούµενης δηµοσιονοµικής ̟ροσαρµογής αλλά και τη συλλογική 
̟ροσ̟άθεια για σύνθεση α̟ό όλες τις ̟ολιτικές κοινωνικές και οικονοµικές 
δυνάµεις ανα̟τυξιακού ορίζοντα ο ο̟οίος θα βασίζεται στην 
ανταγωνιστικότητα, τα συγκριτικά ̟λεονεκτήµατα της Χώρας και τις 
δυνατότητες του ανθρώ̟ινου δυναµικού της και ιδιαίτερα τις δυνατότητες 
και τις δεξιότητες των νέων ανθρώ̟ων, µακριά α̟ό αγκυλώσεις, συντεχνιακές 
νοοτρο̟ίες και εσωστρέφεια.   

Τα τελευταία τρία χρόνια, η ραγδαία ε̟ιδείνωση των δηµοσίων οικονοµικών 
εκτόξευσε το κόστος δανεισµού της Χώρας σε α̟αγορευτικά ε̟ί̟εδα, µε 
α̟οτέλεσµα να  α̟οκλειστεί α̟ό τις διεθνείς αγορές, και να διογκωθεί το 
δηµόσιο χρέος σε ̟ολύ υψηλά ε̟ί̟εδα.   

Σταθµοί στην ̟ροσ̟άθεια αντιµετώ̟ισης της κρίσης ήταν:  

- Η συµφωνία και  υ̟ογραφή στις 3 Μαΐου 2010 του Μνηµονίου  
Συνεννόησης µεταξύ της Ευρω̟αϊκής Ε̟ιτρο̟ής ̟ου ενεργούσε για 
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λογαριασµό των κρατών µελών της Ευρωζώνης και της Ελληνικής 
∆ηµοκρατίας µε τα συστατικά µέρη του, ήτοι: (α) Μνηµόνιο 
Οικονοµικής και Χρηµατο̟ιστωτικής Πολιτικής, (β) Μνηµόνιο 
Συνεννόησης στις συγκεκριµένες ̟ροϋ̟οθέσεις Οικονοµικής Πολιτικής 
και (γ) Τεχνικό Μνηµόνιο Συνεννόησης. Η υ̟ογραφή του εν λόγω 
Μνηµονίου α̟οτελούσε ̟ροα̟αιτούµενο για τη σύναψη της Σύµβασης  
∆ανειακής ∆ιευκόλυνσης, καθώς και την έγκριση της χρηµατοδότησης  
α̟ό το Εκτελεστικό Συµβούλιο του ∆.Ν.Τ.      

- Η Σύµβαση ∆ανειακής ∆ιευκόλυνσης ύψους 80.000.000.000 ευρώ της 
8ης Μαΐου 2010 ύψους ̟ου συνοµολογήθηκε µεταξύ της Ελληνικής 
∆ηµοκρατίας και της Τρά̟εζας της Ελλάδας µε τα κράτη µέλη της 
Ευρωζώνης, η ο̟οία ̟ροέβλε̟ε την ενίσχυση της σταθερότητας στην 
Ελλάδα σε διακυβερνητικό ̟λαίσιο µέσω συγκεντρωτικών διµερών 
δανείων.  

- Η έγκριση τις 9 Μαΐου 2010 α̟ό την Εκτελεστικό Συµβούλιο του 
∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου της χρηµατοδότησης αµέσου 
ετοιµότητας για την Ελλάδα ισοδύναµης µε Ειδικά Τραβηκτικά 
∆ικαιώµατα  26,432,9 εκατοµµυρίων.  

- Η κατάρτιση του Μεσο̟ρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής 
Στρατηγικής 2012-2015 

Παρά το γεγονός ότι η Χώρα και οι ̟ολίτες της κατέβαλαν τεράστια 
̟ροσ̟άθεια σταθερο̟οίησης σε εξαιρετικά σύντοµο χρονικό διάστηµα, η  
̟ροσ̟άθεια εξυγίανσης των δηµόσιων οικονοµικών και µείωσης του 
ελλείµµατος ̟ροσέκρουσε στην ε̟ιδείνωση της ύφεσης της ελληνικής 
οικονοµίας, η ο̟οία ταλανίζει τη Χώρα, µειώνοντας τα έσοδα σε σχέση µε τα 
εκάστοτε ̟ροσδοκώµενα και αυξάνοντας το δηµόσιο χρέος ως ̟οσοστό του 
ΑΕΠ.  

Συγκεκριµένα, το δηµόσιο χρέος ανήλθε στα 299 δις ευρώ το 2009, ή 129.3% 
του ΑΕΠ, αυξήθηκε στα  329 δις ευρώ το 2010, ή 144,9% του ΑΕΠ, ενώ το 2011, 
σύµφωνα µε τα έως τώρα στοιχεία, σηµειώνει ̟εραιτέρω ε̟ιδείνωση, 
φτάνοντας τα  368 δις υ̟ερβαίνοντας το 169% του ΑΕΠ.  Το µεγαλύτερο 
̟οσοστό του χρέους λήγει εντός των αµέσως ε̟οµένων ετών, γεγονός ̟ου 
καθιστά τις άµεσες ταµειακές ανάγκες του ∆ηµοσίου ε̟ιτακτικές και ζήτηµα 
ζωτικής σηµασίας για την εθνική οικονοµία.   

Οι δυσοίωνες ̟ροο̟τικές της ελληνικής οικονοµίας α̟οτυ̟ώνονται εµφανώς 
στις αγοραίες τιµές τίτλων εκδοθέντων ή εγγυηµένων α̟ό το Ελληνικό 
∆ηµόσιο. Αυτές οι ιστορικά ̟ρωτόγνωρα χαµηλές τιµές αντικατο̟τρίζουν την 
εκτίµηση των ε̟ενδυτών ότι η ̟λήρης εξυ̟ηρέτηση του χρέους στο σύνολό 
του, α̟ό το Ελληνικό ∆ηµόσιο, µ̟ορεί να καταστεί αδύνατη. 

Η δυναµική του χρέους, η ο̟οία ανα̟τύσσεται σε ̟εριβάλλον αρνητικών 
ρυθµών µεγέθυνσης της ελληνικής οικονοµίας για τέταρτη συνεχή χρονιά το 
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2012, και σε ̟εριβάλλον ̟αγκόσµιας οικονοµικής ανασφάλειας, ε̟ιβάλλει τη 
λήψη άµεσων µέτρων ̟ρος την κατεύθυνση της ελάφρυνσής του.   

Συγκεκριµένα, ε̟ιβάλλεται µια ουσιαστική αναδιάταξη του δηµόσιου χρέους 
για να καταστεί το δηµόσιο χρέος βιώσιµο τόσο βραχυ̟ρόθεσµά όσο και 
µακρο̟ρόθεσµα.  Η έλλειψη µιας τέτοιας αναδιάταξης θα είχε α̟ρόβλε̟τες 
συνέ̟ειες για την ελληνική οικονοµία και τον ελληνικό λαό, τους ̟ιστωτές 
και το ευρύτερο διεθνές χρηµατοοικονοµικό σύστηµα. Στην ̟ερί̟τωση ̟ου η 
Χώρα αδυνατούσε να συνεχίσει τις ̟ληρωµές, οι ̟ιστωτές θα έχαναν σχεδόν 
το συνολικό µέρος, αν όχι όλη την αξία των ε̟ενδύσεών τους, γεγονός ̟ου θα 
α̟αιτούσε την άµεση στήριξη ορισµένων ̟ιστωτών α̟ό τις εθνικές 
κυβερνήσεις. Η µετάδοση των συνε̟ειών θα ε̟ιδείνωνε την κρίση χρέους σε 
άλλα δηµοσιονοµικά αδύναµα κράτη της Ευρωζώνης.  Οι δυσµενείς συνέ̟ειες 
θα ήταν α̟ρόβλε̟τες για την ευρω̟αϊκή και ̟αγκόσµια οικονοµία.  

Σε δυο συνεχόµενες Συνόδους Κορυφής, στις 11 και στις 25 Μαρτίου 2011, και 
στη συνέχεια, µε ad hoc α̟όφαση για την Ελλάδα, στις Συνόδους Κορυφής της 
21ης Ιουλίου και της 26ης Οκτωβρίου 2011, η Ευρωζώνη κάλεσε τους ιδιώτες 
ε̟ενδυτές να συµβάλουν και αυτοί στην ε̟ίλυση του ̟ροβλήµατος 
βιωσιµότητας του χρέους της Ελλάδας, εκ ̟αραλλήλου µε τους 
φορολογούµενους της Χώρας, οι ο̟οίοι θα καλούνταν να αναδεχθούν το 
µεγαλύτερο κόστος µέσω της εντεινόµενης ̟ροσ̟άθειας ̟ροσαρµογής της 
χώρας τους, και µε συνεισφορά των δηµοσιονοµικά υγιών κρατών της 
Ευρωζώνης.  

Ε̟ί της αρχής αυτής της τριµερούς χρηµατοδότησης του ̟ρογράµµατος 
δηµοσιονοµικής ̟ροσαρµογής ενός κράτους µέλους της Ευρωζώνης, η ο̟οία 
αδυνατεί να ̟ροσφύγει στις αγορές για να χρηµατοδοτηθεί µε τρό̟ο βιώσιµο, 
υιοθετήθηκε η ̟ροσέγγιση για την αναδιάταξη του ελληνικού χρέους στη 
Σύνοδο Κορυφής της 26ης Οκτωβρίου 2011 σε συνέχεια της δήλωσης της 21ης 
Ιουλίου 2011 α̟ό τους ε̟ικεφαλείς των κρατών µελών της ευρωζώνης και των 
οργάνων της Ευρω̟αϊκής Ένωσης βάσει της ο̟οίας συστάθηκε στις 7 Ιουνίου 
2011 το «Ευρω̟αϊκό Ταµείο Χρηµατο̟ιστωτικής Σταθερότητας»  (Ε.Τ.Χ.Σ.) 
“European Financial Stability Facility” (EFSF), µε σκο̟ό την εξασφάλιση 
σταθερότητας στα κράτη µέλη της Ευρωζώνης.  

Tο ΕΤΧΣ µ̟ορεί να ̟αρέχει χρηµατοδοτική ενίσχυση µε τις ακόλουθες 
µορφές:  

- «Συµβάσεις Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης» “Financial Assistance 
Facility Agreement”,  

- µε τη µορφή εκταµίευσης δανείων σύµφωνα µε ένα ̟ρόγραµµα,  

- ̟ρολη̟τικές διευκολύνσεις,  

- διευκολύνσεις για τη χρηµατοδότηση της ανακεφαλαιο̟οίησης  
̟ιστωτικών ιδρυµάτων κράτους µέλους της Ευρωζώνης (µέσω δανείων 
στις κυβερνήσεις αυτών των κρατών µελών, συµ̟εριλαµβανοµένων 
χωρών εκτός ̟ρογράµµατος),  
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- διευκολύνσεις για την αγορά οµολόγων στις δευτερογενείς αγορές ε̟ί 
τη βάσει ανάλυσης της ΕΚΤ, ̟ου αναγνωρίζει την ύ̟αρξη εξαιρετικών 
συνθηκών και κινδύνων της χρηµατο̟ιστωτικής αγοράς ̟ου α̟ειλούν 
την οικονοµική σταθερότητα ή  

- διευκολύνσεις για την αγορά οµολόγων στην ̟ρωτογενή αγορά.  

Σύµφωνα µε τη δήλωση των Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων της 
Ευρωζώνης και των οργάνων της Ευρω̟αϊκής Ένωσης της 21ης Ιουλίου και 
26ης Οκτωβρίου 2011, το ΕΤΧΣ θα χρησιµο̟οιηθεί ως φορέας χρηµατοδότησης 
για µελλοντικές εκταµιεύσεις α̟ό την Ελλάδα υ̟ό την χρηµατοδοτική 
ενίσχυση των κρατών µελών της Ευρωζώνης. 

Για το λόγο αυτό ̟ροβλέ̟εται η υ̟ογραφή του Μνηµονίου Συνεννόησης   
µεταξύ της Ευρω̟αϊκής Ε̟ιτρο̟ής, της Ελλάδας και της Τρά̟εζας της 
Ελλάδος, ̟ριν α̟ό την υ̟ογραφή των συµβάσεων χρηµατοδοτικής 
διευκόλυνσης, τα σχέδια των ο̟οίων ̟ροτείνεται να εγκριθούν µε το ̟αρόν 
σχέδιο νόµου. Στο Μνηµόνιο Συνεννόησης ̟εριλαµβάνονται αναλυτικά οι 
όροι και οι ̟ροϋ̟οθέσεις ̟ου α̟οτελούν ̟ροα̟αιτούµενο για την υ̟ογραφή 
και θέση σε ισχύ των συµβάσεων χρηµατοδοτικής διευκόλυνσης.  
Συγκεκριµένα το Μνηµόνιο Συνεννόησης α̟οτελείται α̟ό τα ακόλουθα 
µέρη: (α) Μνηµόνιο Οικονοµικής και Χρηµατο̟ιστωτικής Πολιτικής, (β) 
Μνηµόνιο Συνεννόησης στις συγκεκριµένες ̟ροϋ̟οθέσεις Οικονοµικής 
Πολιτικής και (γ) Τεχνικό Μνηµόνιο Συνεννόησης.  

Το Μνηµόνιο Συνεννόησης α̟οτελεί ξεχωριστό και συµ̟ληρωµατικό 
έγγραφο ̟ρος το αρχικό Μνηµόνιο Συνεννόησης ̟ου υ̟εγράφη στις 3 Μαΐου 
2010, ό̟ως έχει ̟ρόσφατα αναθεωρηθεί α̟ό το συµ̟ληρωµατικό Μνηµόνιο 
Συνεννόησης (Πέµ̟το Παράρτηµα) της 6ης ∆εκεµβρίου 2011, µεταξύ της 
Ευρω̟αϊκής Ε̟ιτρο̟ής, της Ελλάδας και της Τρά̟εζας της Ελλάδος.  

Η διαθεσιµότητα των Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης συναρτάται 
µε την εφαρµογή α̟ό την Ελλάδα  των µέτρων ̟ου ̟εριλαµβάνονται στο 
Μνηµόνιο Συνεννόησης, σύµφωνα µε τους όρους και τις ̟ροϋ̟οθέσεις ̟ου 
̟ροβλέ̟ονται σε αυτές.  

Το νέο οικονοµικό ̟ρόγραµµα ̟ου συµφωνήσαµε µε τους ευρω̟αίους 
εταίρους µας και το ∆ΝΤ ε̟ικαιρο̟οιεί και τρο̟ο̟οιεί το αρχικό ̟ρόγραµµα 
̟ου είχε υιοθετηθεί τον Μάιο του 2010, ό̟ως αυτό αναθεωρήθηκε ̟εριοδικά 
έκτοτε, ανάλογα µε την ̟ορεία της ελληνικής οικονοµίας και τη δυναµική του 
χρέους µας. Όλα τα εξαιρετικού χαρακτήρα µέτρα ̟ου λαµβάνει η χώρα στο 
̟λαίσιο αυτό ενσωµατώνονται σε α̟οφάσεις του Συµβουλίου της Ε.Ε., οι 
ο̟οίες εκδίδονται στο ̟λαίσιο της διαδικασίας υ̟ερβολικού ελλείµµατος της 
Ε.Ε., διαδικασία στην ο̟οία ενταχθήκαµε τον Α̟ρίλιο του 2009. Οι 
α̟οφάσεις αυτές του Συµβουλίου της Ε.Ε., καθόσον µας αφορά, βρίσκουν 
δι̟λό έρεισµα στη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ε.Ε. (ΣΛΕΕ):  
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• Αφενός στο άρθρο 126 ̟αρ. 9 της ΣΛΕΕ, ̟ου αφορά σε µέτρα ̟ου 

καλείται να λάβει η χώρα µας στο ̟λαίσιο της διαδικασίας µείωσης του 

υ̟ερβολικού ελλείµµατός της, ό̟ως και κάθε άλλη χώρα της ΕΕ, 

ανεξάρτητα αν είναι και χώρα της Ευρωζώνης ή όχι. 

• Αφετέρου στο άρθρο 136 ̟αράγραφος 1 στοιχείο α) της ΣΛΕΕ, ̟ου 

̟ροβλέ̟ει τη δυνατότητα θέσ̟ισης ειδικών µέτρων µόνο για τα κράτη 

µέλη µε νόµισµα το ευρώ, ̟ροκειµένου να ενισχυθεί ο συντονισµός και 

η ε̟ο̟τεία της δηµοσιονοµικής τους ̟ειθαρχίας. 

Η αρχική α̟όφαση 2010/320 του Συµβουλίου της ΕΕ της 10ης Μαΐου 2010 
ενσωµάτωσε τα µέτρα του ̟ρώτου Μνηµονίου, ό̟ως αυτά υιοθετήθηκαν στην 
Ελλάδα µε το ν. 3845/2010. Η α̟όφαση αυτή ̟ροσέδωσε την α̟αιτούµενη 
ενωσιακή νοµιµότητα στα µέτρα αυτά και την θωράκισε δι̟λά, ε̟ειδή η λήψη 
τους ήταν α̟αραίτητη τόσο για την µείωση του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος 
(̟ου συνιστά υ̟οχρέωση όλων των κρατών µελών της ΕΕ), όσο και για την 
̟ροάσ̟ιση της σταθερότητας της Ευρωζώνης (̟ου συνιστά υ̟οχρέωση όλων 
των κρατών µε νόµισµα το Ευρώ).  

Έκτοτε, η α̟όφαση 2010/320 του Συµβουλίου τρο̟ο̟οιήθηκε τρεις φορές µε 
τις ακόλουθες α̟οφάσεις: 

• Α̟όφαση 2010/486 του Συµβουλίου της Ε.Ε. της 7 Σε̟τεµβρίου 2010. 
• Α̟όφαση 2011/57 του Συµβουλίου της Ε.Ε. της 20ης ∆εκεµβρίου 2010. 
• Α̟όφαση 2011/257 του Συµβουλίου της Ε.Ε. της 7ης Μαρτίου 2011. 

Στις 12 Ιουλίου 2011 καταργήθηκε η α̟όφαση 2010/320, ̟ου µέχρι τότε είχε 
υ̟οστεί τις ̟αρα̟άνω τρο̟ο̟οιήσεις, και αντικαταστάθηκε α̟ό την 
α̟όφαση 2011/734 του Συµβουλίου της Ε.Ε., η ο̟οία µε τη σειρά της 
τρο̟ο̟οιήθηκε στη συνέχεια µε την α̟όφαση 2011/791 του Συµβουλίου της 
8ης Νοεµβρίου 2011.  

Συµ̟ερασµατικά, οι α̟οφάσεις του Συµβουλίου της Ε.Ε., ̟ου ̟ροσδίδουν 
ενωσιακή νοµιµότητα στα µέτρα ̟ου λαµβάνει η χώρα µας στο ̟λαίσιο της 
δηµοσιονοµικής ̟ροσαρµογής της, τρο̟ο̟οιούνται και ε̟ικαιρο̟οιούνται 
κατό̟ιν της αξιολόγησης της ̟ορείας εφαρµογής του ̟ρογράµµατός µας α̟ό 
την Τρόικα ενόψει της εκταµίευσης κάθε νέας δόσης α̟ό το ̟ρόγραµµα 
χρηµατοδότησης της οικονοµίας µας. 

Κατά συνέ̟εια, και τα νέα µέτρα ̟ου η Κυβέρνηση συµφώνησε να ληφθούν 
µε τους εταίρους µας και το ∆ΝΤ, στο ̟λαίσιο του νέου οικονοµικού 
̟ρογράµµατος της χώρας, το ο̟οίο θα χρηµατοδοτηθεί µε το ̟οσό των 130 
δισ. Ευρώ ̟ερί̟ου, θα ενσωµατωθούν σε νέα α̟όφαση του Συµβουλίου της 
Ε.Ε., η ο̟οία θα εκδοθεί στη βάση ακριβώς των άρθρων 126 ̟αρ. 9 και 136 
̟αρ. 1 α) της ΣΛΕΕ, καθιστώντας την νοµιµότητα των µέτρων αυτών 
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αδιαµφισβήτητη α̟ό την ά̟οψη του ευρω̟αϊκού δικαίου. 

Η χώρα µας ̟ρέ̟ει να συµµορφωθεί ̟ρος τις διεθνείς υ̟οχρεώσεις της έναντι 
της Ε.Ε., της Ζώνης του Ευρώ, αλλά και των εταίρων της ̟ου την στηρίζουν 
για να υλο̟οιήσει το ̟ρόγραµµα της δηµοσιονοµικής της ̟ροσαρµογής. 
Είµαστε, λοι̟όν, υ̟οχρεωµένοι να ενσωµατώσουµε στο δίκαιό µας τις ειδικές 
δεσµεύσεις ̟ου αναλαµβάνουµε στο ̟λαίσιο των άρθρων 126.9 και 136.1α της 
ΣΛΕΕ.  

Στο ̟λαίσιο αναδιάταξης του ελληνικού χρέους και αντικατάστασης των 
Οµολόγων Ελληνικού ∆ηµοσίου µε νέους τίτλους, εκτός α̟ό τις 
χρηµατοδοτικές διευκολύνσεις ̟ου α̟αιτείται να ̟αρασχεθούν α̟ό το ΕΤΧΣ, 
είναι ανάγκη να διαµορφωθεί το αναγκαίο θεσµικό ̟λαίσιο, ̟ροκειµένου το 
σχετικό εγχείρηµα να ολοκληρωθεί µε ασφάλεια και ε̟ιτυχία.  

 
Τέλος, σηµαντικό θέµα ̟ου ̟εριλαµβάνεται στο ̟αρόν σχέδιο νόµου είναι η 
̟ρόβλεψη για ̟αροχή εξουσιοδότησης ̟ροκειµένου να συσταθεί ανώνυµη 
εταιρεία α̟οκλειστικού σκο̟ού µε την ε̟ωνυµία «Ταµείο Στήριξης 
Ασφαλιστικού Συστήµατος Α.Ε.» (Ταµείο), µε α̟οκλειστικό σκο̟ό την  
αξιο̟οίηση των ̟εριουσιακών στοιχείων της ιδιωτικής ̟εριουσίας του 
∆ηµοσίου ή νοµικών ̟ροσώ̟ων δηµοσίου δικαίου ̟ου µεταβιβάζονται στο 
Ταµείο, για την οικονοµική στήριξη του ασφαλιστικού συστήµατος της χώρας. 
 
Β. Ειδικότερα ε̟ί των άρθρων του σχεδίου νόµου 
 

Ε̟ί του άρθρου 1  

Με την υ̟ο̟αράγραφο α΄ της ̟αραγράφου 1 του άρθρου 1 του σχεδίου 
νόµου ̟ροτείνεται η έγκριση του Σχεδίου της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής 
∆ιευκόλυνσης (η «Σύµβαση ∆ιευκόλυνσης για τη ∆ιαχείριση Υ̟οχρεώσεων 
Συµµετοχής του Ιδιωτικού Τοµέα (ΣΙΤ)») για τη χρηµατοδοτική ενίσχυση 
ύψους µέχρι Ευρώ 30.000.000.000, ̟ροκειµένου να ε̟ιτρέψει στην Ελλάδα να 
χρηµατοδοτήσει, εν µέρει, την Εθελοντική Συναλλαγή ∆ιαχείρισης 
Υ̟οχρεώσεων, δηλαδή τη διαχείριση των υ̟οχρεώσεων ̟ου α̟ορρέουν α̟ό 
την εθελούσια ανταλλαγή οµολόγων ̟ου θα συναφθεί µεταξύ της Ελλάδας και 
ορισµένων ε̟ενδυτών του ιδιωτικού τοµέα, ό̟ως ̟εριγράφεται στη δήλωση της 
Ευρω̟αϊκής Συνόδου Κορυφής της 26ης Οκτωβρίου 2011.  

Σκο̟ός της Σύµβασης αυτής είναι το ΕΤΧΣ να ̟αρέχει στην Ελλάδα  
χρηµατοδοτική ενίσχυση, υ̟ό τους όρους και τις ̟ροϋ̟οθέσεις του Μνηµονίου 
Συνεννόησης,  και της ̟αρούσας Σύµβασης, µέχρι του συνολικού ̟οσού των 30 
δις ευρώ για να χρηµατοδοτήσει  η Ελλάδα το µέρος τίτλων της Ευρωζώνης στο 
̟λαίσιο της εθελοντικής συναλλαγής διαχείρισης υ̟οχρεώσεων, ̟ροκειµένου 
κάθε ένα (1) Ευρώ του ανταλλάγµατος της ̟ροσφοράς να α̟οτελείται κατά 
τριάντα (30) λε̟τά του Ευρώ α̟ό µέρος τίτλων ευρωζώνης και κατά εβδοµήντα 
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(70) λε̟τά του Ευρώ α̟ό Νέα Ελληνικά Οµόλογα.  

Αυτό σηµαίνει ότι µε τη συγκεκριµένη χρηµατοδοτική ενίσχυση το Ελληνικό 
∆ηµόσιο χρηµατοδοτεί την αγορά οµολόγων του ΕΤΧΣ ̟ου θα δοθούν ̟ρος 
την κάλυψη του [15% ] της ονοµαστικής αξίας των υφιστάµενων οµολόγων. Το 
Ελληνικό ∆ηµόσιο θα καλύψει το υ̟όλοι̟ο [35%] της ονοµαστικής αξίας των 
υφιστάµενων οµολόγων µε έκδοση νέων τίτλων, ώστε συνολικά οι 
οµολογιούχοι να ανταλλάξουν τους υφιστάµενους τίτλους µε νέους τίτλους 
ονοµαστικής αξίας 50%  των υφιστάµενων.     

Η διευκόλυνση αυτή θα είναι διαθέσιµη ̟ρος εκταµίευση σε ένα (1) ή 
̟ερισσότερα τµήµατα κατά την διάρκεια της ̟εριόδου ισχύος της Σύµβασης.   

Με την υ̟ο̟αράγραφο β΄ της ̟αραγράφου 1 του άρθρου 1 ̟ροτείνεται η 
έγκριση του Σχεδίου Σύµβασης Συγχρηµατοδότησης «Σύµβαση 
Συγχρηµατοδότησης» (“Co–Financing Agreement”) µεταξύ της Ελληνικής 
∆ηµοκρατίας ως ε̟ωφελούµενου κράτους µέλους, της ΤτΕ, του Ε.Τ.Χ.Σ., και της 
Wilmington Trust (London) Limited, ως Εµ̟ιστευµατοδόχων των Οµολογιών  
και της ΤτΕ ως κοινού φορέα ̟ληρωµής, µε σκο̟ό να καθοριστούν για την 
εκτέλεση της Σύµβασης ∆ιευκόλυνσης για τη ∆ιαχείριση Υ̟οχρεώσεων 
Συµµετοχής του Ιδιωτικού Τοµέα (ΣΙΤ/PSI) , το οφειλόµενο ̟οσό,  οι ̟ληρωµές 
και οι υ̟οχρεώσεις, καθώς και ο τρό̟ος ̟ληρωµής µέσω του κοινού φορέα 
̟ληρωµής, ό̟ως ειδικότερα ορίζεται στο Σχέδιο της Σύµβασης.  

Με τη συγκεκριµένη σύµβαση ενισχύεται η χρηµατο̟ιστωτική αξία των νέων  
τίτλων ̟ου θα εκδοθούν α̟ό το Ελληνικό ∆ηµόσιο ̟αρέχοντας ̟εραιτέρω 
διασφαλίσεις ως ̟ρος την α̟ο̟ληρωµή τους.  

Με την υ̟ο̟αράγραφο γ΄ της ̟αραγράφου 1 του άρθρου 1 ̟ροτείνεται η 
έγκριση της σύµβασης χρηµατοδοτικής διευκόλυνσης (η «Σύµβαση Πιστωτικής 
Ενίσχυσης ΕΚΤ») ύψους µέχρι Ευρώ 35.000.000.000, ̟ροκειµένου να µ̟ορέσει 
η Ελλάδα να χρηµατοδοτήσει την ̟ροσφορά ε̟αναγοράς, µε την ο̟οία η ΕΚΤ, 
ενεργώντας ως εκ̟ρόσω̟ος της Ελλάδας, ̟ροσφέρεται να ε̟αναγοράσει α̟ό 
εθνικές κεντρικές τρά̟εζες («ΕθΚΤ») του Συστήµατος του Ευρώ ορισµένα 
κρατικά οµόλογα εκδόσεως της Ελλάδας, τα ο̟οία βρίσκονται στην κατοχή 
των ΕθΚΤ ως εξασφάλιση για νοµισµατικές ̟ράξεις ή ̟ράξεις ανοιχτής αγοράς 
µε α̟οδεκτά (ε̟ιλέξιµα) τρίτα µέρη.  

Mε τον τρό̟ο αυτό, θα ̟αρασχεθεί η δυνατότητα στην Ελλάδα να 
χρηµατοδοτήσει την α̟όκτηση των χρεωστικών τίτλων ΕΤΧΣ ̟ου α̟αιτούνται 
για το σκο̟ό της ̟ροσφοράς ε̟αναγοράς. Η χρηµατοδοτική ενίσχυση θα 
̟ραγµατο̟οιηθεί µέσω µιας µόνο εκταµίευσης µέχρι του ̟οσού των 35 δις 
Ευρώ ̟ου αρχίζει α̟ό την ηµεροµηνία υ̟ογραφής της Σύµβασης.    

Με την υ̟ο̟αράγραφο δ΄ της ̟αραγράφου 1 του άρθρου 1 ̟ροτείνεται η 
έγκριση της σύµβασης χρηµατοδοτικής διευκόλυνσης ύψους Ευρώ 
5.700.000.000 του Ε.Τ.Χ.Σ. ̟ρος την Ελλάδα (η «∆ιευκόλυνση α̟ο̟ληρωµής 
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Τόκων Οµολόγων») µε σκο̟ό να έχει τη δυνατότητα η Ελλάδα να διενεργήσει 
̟ληρωµές για δεδουλευµένους τόκους ̟ου α̟ορρέουν α̟ό ορισµένα 
ανεξόφλητα κρατικά οµόλογα της Ελλάδος στο ̟λαίσιο του PSI. Οι ̟ληρωµές 
αυτές ̟ρόκειται να γίνουν ̟ριν την ανταλλαγή κατά το χρόνο και στο µέτρο 
̟ου τα εν λόγω κρατικά οµόλογα ανταλλαγούν µε Νέα Ελληνικά Οµόλογα.  

Με την ̟ερί̟τωση α’ της ̟αραγράφου 2 του άρθρου 1 του σχεδίου νόµου 
εγκρίνεται το Σχέδιο του Μνηµονίου Συνεννόησης (Memorandum Of 
Understanding),  το ο̟οίο α̟οτελείται α̟ό τα ακόλουθα διακριτά Μνηµόνια:  

� το Μνηµόνιο Οικονοµικής και Χρηµατο̟ιστωτικής Πολιτικής 
(Memorandum of Economic and Financial Policies),   

� το Μνηµόνιο Συνεννόησης στις Συγκεκριµένες Προϋ̟οθέσεις 
Οικονοµικής Πολιτικής (Memorandum of Understanding on Specific 
Economic Policy conditionality) και  

� το Τεχνικό Μνηµόνιο Συνεννόησης (Technical Memorandum of 
Understanding),  

µε τα ̟αραρτήµατα και τους ̟ίνακες ̟ου τα συνοδεύουν.  

Με την ̟ερί̟τωση β’ της ̟αραγράφου 2 του άρθρου 1 του σχεδίου νόµου 
εγκρίνονται τα Σχέδια των Ε̟ιστολών Πρόθεσης (Letters of Intent) του 
Πρωθυ̟ουργού και του Υ̟ουργού Οικονοµικών καθώς και του ∆ιοικητή της 
Τρά̟εζας της Ελλάδος ̟ου α̟ευθύνονται:  

α. Στους εκ̟ροσώ̟ους θεσµικών οργάνων της Ε.Ε. :  

- τον Πρόεδρο των κρατών µελών της Ευρωζώνης,  

- τον αρµόδιο Αντι̟ρόεδρο της Ευρω̟αϊκής Ε̟ιτρο̟ής για τις 
Οικονοµικές και Νοµισµατικές Υ̟οθέσεις και το Ευρώ, και  

- τον Πρόεδρο της Ευρω̟αϊκής Κεντρικής Τρά̟εζας,  

β. Στον εκ̟ρόσω̟ο του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου.   

Οι ε̟ιστολή ̟ρος τα θεσµικά όργανα της Ε.Ε. συνοδεύεται α̟ό το Μνηµόνιο 
Συνεννόησης και η ε̟ιστολή ̟ρος το ∆ΝΤ α̟ό το Μνηµόνιο Οικονοµικής και 
Χρηµατο̟ιστωτικής Πολιτικής και το Τεχνικό Μνηµόνιο Συνεννόησης. 

 
Με την ̟αράγραφο 3 του άρθρου 1 του σχεδίου νόµου ̟αρέχεται στον 
Πρωθυ̟ουργό και τον Υ̟ουργό Οικονοµικών η εξουσιοδότηση να 
υ̟ογράψουν τα Σχέδια των Ε̟ιστολών Πρόθεσης, ό̟ως εγκρίνονται σύµφωνα 
µε την ̟ερί̟τωση β’ της ̟αραγράφου 2., συνοδευόµενα α̟ό  το Σχέδιο του 
Μνηµονίου Συνεννόησης, µετά την έγκρισή του σύµφωνα µε την ̟ερί̟τωση α’ 
της ̟αραγράφου 2. 

 
Ε̟ίσης, ̟αρέχονται στον Υ̟ουργό Οικονοµικών οι ακόλουθες  
εξουσιοδοτήσεις:  
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� να υ̟ογράψει τα εγκεκριµένα Σχέδια των Συµβάσεων.  

� να εκ̟ροσω̟εί και να υ̟ογράφει τις ανά τρίµηνο αναθεωρήσεις του 
Μνηµονίου Συνεννόησης καθώς και τις αντίστοιχες Ε̟ιστολές 
Πρόθεσης  ̟ρος την Ε.Ε. και το  ∆ΝΤ.  

 

Στον ∆ιοικητή της Τρά̟εζας της Ελλάδος ̟αρέχεται η εξουσιοδότηση  να 
εκ̟ροσω̟εί την Τρά̟εζα της Ελλάδος και να  υ̟ογράφει τα εγκεκριµένα 
Σχέδια των Συµβάσεων και τα εγκεκριµένα Σχέδια του Μνηµονίου 
Συνεννόησης και των Ε̟ιστολών Πρόθεσης, καθώς και τις ανά τρίµηνο 
αναθεωρήσεις του Μνηµονίου Συνεννόησης µε τις αντίστοιχες Ε̟ιστολές 
Πρόθεσης.  
 
Στις ̟ροαναφερόµενες εξουσιοδοτήσεις ̟εριλαµβάνεται και η υ̟ογραφή των 
Σχεδίων των Συµβάσεων και του Σχεδίου του Μνηµονίου Συνεννόησης µε τις 
τυχόν αναγκαίες τρο̟ο̟οιήσεις τους για την α̟οκατάσταση λαθών ή τη 
διευκρίνιση ασαφειών.   
 
Με την ̟αράγραφο 4 του άρθρου 1 και δεδοµένου ότι, µία εκ των αναγκαίων 
συβάσεων χρηµατοδοτικής διευκόλυνσης δεν έχει οριστικο̟οιηθεί στα βασικά  
της σηµεία, ̟αρέχεται ρητή εξουσιοδότηση στον Υ̟ουργό Οικονοµικών να 
εκ̟ροσω̟ήσει την Ελληνική ∆ηµοκρατία και να υ̟ογράψει µε το ΕΤΧΣ και 
την Τρά̟εζα της Ελλάδος σχετική σύµβαση, της ο̟οία το σχέδιο δεν 
συµ̟εριλαµβάνεται στα ̟ροσαρτώµενα στο ̟αρόν σχέδιο νόµου. Πρόκειται 
για τη Σύµβαση Παροχής ∆ιευκόλυνσης για την Ανακεφαλαιο̟οίηση των 
Τρα̟εζών (“Bank Recapitalisation Facility”) , η ο̟οία θα συναφθεί µε σκο̟ό 
την ανακεφαλαιο̟οίηση των τρα̟εζών στην Ελλάδα και η ο̟οία, µετά την 
υ̟ογραφή της, θα διαβιβαστεί στη Βουλή για ενηµέρωση. 
 
Στην ̟αράγραφο 5 του άρθρου 1 ορίζεται ότι οι Συµβάσεις ̟ου εγκρίνονται 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ̟αράγραφο 1 και 4 ισχύουν  α̟ό την 
ηµεροµηνία υ̟ογραφής τους α̟ό όλα τα συµβαλλόµενα µέρη, σύµφωνα µε 
τους όρους και τις ̟ροϋ̟οθέσεις ̟ου ειδικότερα καθορίζονται σε αυτές και ότι    
ο Υ̟ουργός Οικονοµικών µεριµνά ώστε οι Συµβάσεις της ̟αραγράφου 1 και 4, 
το Μνηµόνιο Συνεννόησης, οι ανά τρίµηνο αναθεωρήσεις του Μνηµονίου 
Συνεννόησης και οι Ε̟ιστολές Πρόθεσης,  µετά την υ̟ογραφή τους α̟ό όλα τα 
̟ροβλε̟όµενα µέρη, να διαβιβάζονται στη Βουλή για ενηµέρωση.       
Με την ̟αράγραφο 6 ορίζεται ότι ειδικά οι ρυθµίσεις ̟ου ̟εριλαµβάνονται 
στο κεφάλαιο Ε «∆ιαρθρωτικές Μεταρρυθµίσεις» ̟αραγράφου 28 και 29 του 
Μνηµονίου Οικονοµικής και Χρηµατο̟ιστωτικής Πολιτικής και στο Κεφάλαιο 
4 «∆ιαρθρωτικές Μεταρρυθµίσεις για την Ενίσχυση της Ανά̟τυξης» 
̟αράγραφος 4.1: ∆ιασφάλιση της ταχείας ̟ροσαρµογής της αγοράς εργασίας 
και ενίσχυση των θεσµών της αγοράς εργασίας» του Μνηµονίου Συνεννόησης 
στις Συγκεκριµένες Προϋ̟οθέσεις Οικονοµικής Πολιτικής, συνιστούν ̟λήρεις 
κανόνες δικαίου άµεσης εφαρµογής δεδοµένου ότι σύµφωνα µε τις ̟ροβλέψεις 
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του Μνηµονίου συνιστούν µέτρα ̟ου ̟ρέ̟ει να υιοθετηθούν ̟ριν την 
εκταµίευση των ενισχύσεων και συνε̟ώς ε̟ιβάλλεται η άµεση ενσωµάτωση των 
̟ροβλέψεών τους ως κανόνων δικαίου στην εσωτερική έννοµη τάξη. Με 
α̟οφάσεις του Υ̟ουργικού Συµβουλίου ̟ροβλέ̟εται να ρυθµίζεται κάθε 
ειδικότερο θέµα αναγκαίο για την εφαρµογή της ̟αραγράφου αυτής. 
 

Ε̟ί του άρθρου 2: 

 
Στα ̟λαίσια αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους και αντικατάστασης των 
Οµολόγων Ελληνικού ∆ηµοσίου µε νέους τίτλους, ̟ρέ̟ει να ρυθµιστεί το θέµα 
µεταφοράς των νέων τίτλων στους δικαιούχους τους. Στο ̟λαίσιο της 
Συµµετοχής του Ιδιωτικού Τοµέα/ΣΙΤ (Private Sector Involvement – PSI) τα 
υφιστάµενα Οµόλογα του Ελληνικού ∆ηµοσίου (ΟΕ∆) ̟ρόκειται, µετά α̟ό 
συµφωνία των Οµολογιούχων να αντικατασταθούν α̟ό νέους τίτλους του 
Ελληνικού ∆ηµοσίου, καθώς και α̟ό οµόλογα ̟ου θα εκδώσει το Ευρω̟αϊκό 
Ταµείο Χρηµατο̟ιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ/EFSF).  Το ΕΤΧΣ ̟ρόκειται 
να εκδώσει τα οµόλογα αυτά στο Κεντρικό Μητρώο/Κεντρικό Α̟οθετήριο της 
Clearstream Φραγκφούρτης. To ζήτηµα τίθεται ενόψει της έλλειψης 
διασύνδεσης (link) µεταξύ του Συστήµατος Άϋλων Τίτλων (ΣΑΤ) της Τρά̟εζας 
της Ελλάδος και της Clearstream Φραγκφούρτης.  Το ζήτηµα τίθεται ε̟ίσης – 
και µάλιστα α̟οκτά ιδιαίτερη σηµασία –, και ως ̟ρος τη δυνατότητα χρήσης 
α̟ό τις ελληνικές τρά̟εζες των οµολόγων του ΕΤΧΣ για ̟αροχή ασφάλειας 
στην ΤτΕ / ΕΚΤ, ̟ρος χρηµατοδότηση για σκο̟ούς νοµισµατικής ̟ολιτικής ή 
ηµερήσιας ρευστότητας. 

 
Ε̟ιδιώκεται, ε̟οµένως, να καταστεί δυνατή η κατοχή µέσω των φορέων του 
ΣΑΤ των οµολόγων του ΕΤΧΣ, ̟ου θα ̟ρωτοεκδοθούν και θα έχουν 
καταχωρισθεί στην Clearstream. Για το σκο̟ό αυτό κρίνεται α̟αραίτητη η 
δηµιουργία θεσµικής γέφυρας µεταξύ του ΣΑΤ και της Clearstream, έτσι ώστε 
να διευκολύνεται η ε̟ικοινωνία των δύο αυτών κεντρικών µητρώων. 
Σηµειώνεται ότι σήµερα υ̟άρχει µονοµερώς µόνον δίαυλος ε̟ικοινωνίας, 
µέσω µηχανισµού ̟ου έχει εγκριθεί α̟ό το Ευρωσύστηµα: Οι φορείς του ΣΑΤ 
δύνανται να κατέχουν τίτλους εκδοθέντες το ̟ρώτον στο ΣΑΤ. ∆εν ισχύει, 
όµως, το αντίστροφο.   
 
Με τις ̟ροτεινόµενες ρυθµίσεις σκο̟είται η ασφαλής θεσµοθέτηση της 
δυνατότητας της καταχώρισης στο ΣΑΤ της ΤτΕ τίτλων ̟έραν των ΟΕ∆ – ό̟ως 
τα οµόλογα του ΕΤΧΣ  –, οι ο̟οίοι θα µ̟ορούν και να έχουν εκδοθεί το ̟ρώτον 
σε άλλα κεντρικά µητρώα. Κατ’ αυτόν τον τρό̟ο θα καταστεί δυνατή και η 
ε̟ιδιωκόµενη αντιστοίχιση µε τα οµόλογα του ΕΤΧΣ, ̟ου έχουν ̟ρωτοεκδοθεί 
και είναι ̟ρωταρχικώς εισηγµένα στην Clearstream. Ως νοµοθετική µέθοδος 
ε̟ιλέχθηκε η τρο̟ο̟οίηση του άρθρου 11 του ν. 2198/1994. 
 
Το άρθρο 10 ν. 2198/1994, ως ισχύει, ̟ροβλέ̟ει τη δυνατότητα µετατρο̟ής 
των, σε φυσική µορφή εκδιδόµενων, τίτλων, σε άυλους, αλλά δεν ̟ροβλέ̟ει την 
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αντίστροφη δυνατότητα, δηλαδή της µετατρο̟ής των άυλων τίτλων σε 
ενσώµατους, αν για ο̟οιονδή̟οτε λόγο, κυρίως τεχνικό, ανασταλεί η 
λειτουργία του Συστήµατος Άυλων Τίτλων. Η ̟ροτεινόµενη ρύθµιση της 
̟αραγράφου 1 του άρθρου 2 του σχεδίου νόµου,  καλύ̟τει αυτό το κενό και 
̟εραιτέρω, συνδέει την έκδοση των ενσώµατων τίτλων µε την ε̟έλευση 
συγκεκριµένου γεγονότος, ήτοι της µη της λειτουργίας του Συστήµατος για 
χρονικό διάστηµα τουλάχιστον 14 ηµερών. Με τον τρό̟ο αυτό, καλύ̟τεται και 
η ανάγκη ̟ου γεννάται α̟ό την υ̟οχρέωση την ο̟οία αναλαµβάνει το 
Ελληνικό ∆ηµόσιο, ως εκδότης των νέων οµολόγων, έναντι των οµολογιούχων, 
σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασής του µε τον εκ̟ρόσω̟ο των 
οµολογιούχων (Bond Trustee), ήτοι να µεριµνά για την έκδοση αξιογράφων σε 
ενσώµατη µορφή σε ̟ερί̟τωση αναστολής της λειτουργίας του Συστήµατος. 
 
Το άρθρο 11 του ν. 2198/1994 ̟ροβλέ̟ει τη δυνατότητα εισαγωγής στο ΣΑΤ 
και τίτλων άλλων εκδοτών ̟λην του Ελληνικού ∆ηµοσίου. Οι διατάξεις αυτές 
είναι αναγκαίο να εκσυγχρονισθούν, συµ̟ληρωθούν και εξειδικευθούν, χάριν 
ασφαλείας δικαίου, ιδίως µάλιστα όταν θα ̟ρόκειται να α̟οτελέσουν και 
αντικείµενο εξέτασης α̟ό το Ευρωσύστηµα, για να είναι οι τίτλοι ̟ου θα 
εισάγονται στο ΣΑΤ βάσει των νέων διατάξεων ε̟ιλέξιµοι ως ασφάλεια για 
χρηµατοδότηση των τρα̟εζών.  
Η ̟αράγραφος 2 του άρθρου 2 σκο̟ό έχει α) τη διασφάλιση της ασφαλέστερης 
εκ̟λήρωσης α̟ό το ΣΑΤ του ρόλου του κεντρικού µητρώου/α̟οθετηρίου 
τίτλων ̟έραν των ΟΕ∆ (συναφώς ̟ροβλέ̟εται ρητά η δυνατότητα εισαγωγής 
στο ΣΑΤ ο̟οιουδή̟οτε α̟ό τα αναφερόµενα στο άρθρο 2 στοιχείο 13 ̟ερ. (β) 
και (γ) και στοιχείο 14 ν. 3606/2007 χρηµατο̟ιστωτικού µέσου, έλληνα ή 
αλλοδα̟ού εκδότη), συµ̟εριλαµβανοµένης της ̟ερί̟τωσης κατά την ο̟οία το 
ΣΑΤ α̟οτελεί το δίαυλο ε̟ικοινωνίας των φορέων του και ε̟ενδυτών για την 
κτήση και άσκηση δικαιωµάτων ε̟ί τίτλων καταχωρηµένων σε αλλοδα̟ό 
κεντρικό µητρώο / κεντρικό α̟οθετήριο τίτλων, καθώς και β) την ̟ροστασία 
των δικαιωµάτων των ε̟ενδυτών, ̟ου θα α̟οκτούν τους τίτλους αυτούς, 
σύµφωνα και µε τις νεότερες εξελίξεις της ε̟ιστήµης, της τεχνολογίας, αλλά και 
της ελληνικής νοµοθεσίας. Οι ρυθµίσεις αυτές ̟ροβλέ̟ουν, καθιστώντας µε τον 
τρό̟ο αυτό δυνατή, τη διάνοιξη δίαυλου ε̟ικοινωνίας (διασύνδεσης / link) 
µεταξύ του ΣΑΤ και άλλων κεντρικών µητρώων / κεντρικών α̟οθετηρίων. Στο 
̟λαίσιο αυτό ̟ροβλέ̟εται, µεταξύ άλλων, η τήρηση εκ µέρους της Τρά̟εζας 
της Ελλάδος (ιδίως υ̟ό την ιδιότητα του διαχειριστή κεντρικού 
µητρώου/α̟οθετηρίου τίτλων) λογαριασµού χρηµατο̟ιστωτικών µέσων, σε 
αλλοδα̟ό κεντρικό µητρώο/κεντρικό α̟οθετήριο τίτλων µέσω του ο̟οίου 
έχουν εκδοθεί τα εν λόγω χρηµατο̟ιστωτικά µέσα. Κατά την κρατούσα 
ορολογία, εν ̟ροκειµένω το ΣΑΤ της ΤτΕ ενεργεί ως “Investor SSS”, το δε 
κεντρικό µητρώο/α̟οθετήριο µέσω του ο̟οίου έχει γίνει η έκδοση των τίτλων 
συνιστά το “Issuer SSS”. Ε̟ισηµαίνεται ότι, κατό̟ιν σχετικής αξιολόγησής της 
α̟ό το Ευρωσύστηµα, η διασύνδεση του ΣΑΤ µε άλλα κεντρικά 
µητρώα/α̟οθετήρια τίτλων, ιδίως ως ανωτέρω ̟εριγράφεται, καθιστά εφικτή  
τη χρήση των τίτλων ̟ου κατέχουν οι φορείς του ΣΑΤ και οι ο̟οίοι έχουν 
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̟ρωταρχικώς εκδοθεί σε άλλο κεντρικό µητρώο / κεντρικό α̟οθετήριο τίτλων 
ως ασφάλεια για χρηµατοδότηση των ελληνικών τρα̟εζών α̟ό την ΤτΕ / ΕΚΤ.  
Στα ̟λαίσια της νοµοθετικής αυτής ̟ρωτοβουλίας αντικαθίσταται το άρθρο 11 
του ν. 2198/1994 µε την αντικατάσταση της ̟αραγράφου 1 του ισχύοντος, την 
αναρίθµηση της ισχύουσας ̟αραγράφου 2 σε 12 και την τρο̟ο̟οίηση της 
ισχύουσας ̟αραγράφου 3 (και αναριθµούµενης σε ̟αράγραφο 13), δεδοµένου 
ότι το κύριο φορολογικό της ̟εριεχόµενο έχει καταργηθεί µεταγενεστέρως α̟ό 
τις νεότερες διατάξεις του ΚΦΕ. 

 
Με την ̟αράγραφο 3 του άρθρου 2, τρο̟ο̟οιείται  το σχετικό άρθρο του 
ν.2198/1994, σύµφωνα µε το ο̟οίο, οι λογαριασµοί τίτλων µε λογιστική µορφή 
καλύ̟τονται α̟ό το α̟όρρητο ̟ου διέ̟ει και τους λογαριασµούς καταθέσεων, 
ό̟ως αυτό εκάστοτε εφαρµόζεται στο ̟λαίσιο της κείµενης νοµοθεσίας. Η 
διαδικασία ανταλλαγής ̟ου θεσµοθετείται ωστόσο, α̟αιτεί τη διαβίβαση 
στοιχείων σχετικά µε το ̟εριεχόµενο των τηρουµένων στο Σύστηµα 
λογαριασµών τίτλων στο Ελληνικό ∆ηµόσιο και τους εντολοδόχους του και 
δεδοµένης της αυστηρότητας του ισχύοντος δυνάµει του ν.δ. 1059/1971 
α̟ορρήτου, στενή ερµηνεία του θα ήταν δυνατό να οδηγήσει σε κατάφαση της 
ισχύος του α̟ορρήτου, ακόµη και έναντι του εκδότη των τίτλων. 
Λαµβανοµένων υ̟όψη των ανωτέρω, για λόγους ασφάλειας δικαίου, µε την 
̟αρούσα ̟αράγραφο ̟ροβλέ̟εται ότι το α̟όρρητο δεν ισχύει έναντι του 
εκδότη των τίτλων. Νοείται εν ̟ροκειµένω ότι το α̟όρρητο δεν θα ισχύει και 
έναντι των εντολοδόχων του εκδότη. Η εν λόγω διάταξη, ό̟ως ̟ροκύ̟τει α̟ό 
το γράµµα, αλλά και το ̟νεύµα της, θα ̟ρέ̟ει να νοηθεί ότι καταλαµβάνει και 
τους τίτλους ̟ου θα εκδοθούν σε αντικατάσταση των υφισταµένων. 
 
Με την ̟αράγραφο 4 του άρθρου 2 ρυθµίζεται  το ζήτηµα των  εντολών 
µεταβίβασης ̟ου έχουν τυχόν εισαχθεί στο Σύστηµα χωρίς να έχουν εκτελεσθεί 
µέχρι τη δηµοσίευση της α̟όφασης µε την ο̟οία εγκρίνεται η α̟όφαση των 
Οµολογιούχων, ώστε να α̟οφευχθεί ο κίνδυνος αµφισβητήσεων ως ̟ρος το 
̟ρόσω̟ο των δικαιούχων ε̟ενδυτών-οµολογιούχων. Με την ̟ροτεινόµενη 
διάταξη ̟ροβλέ̟εται αφενός µεν ότι, α̟ό το ̟έρας της ηµέρας  δηµοσίευσης 
της εγκριτικής α̟όφασης του Υ̟ουργικού Συµβουλίου, δεν ε̟έρχονται 
µεταβολές στους τηρούµενους στο Σύστηµα λογαριασµούς τίτλων, αφετέρου δε 
ότι εντολές µεταβίβασης, οι ο̟οίες είχαν στο µεταξύ εισαχθεί στο Σύστηµα 
χωρίς να έχουν  εκτελεστεί µέχρι το ̟έρας της ηµέρας δηµοσίευσης δεν 
εκκαθαρίζονται ̟λέον στο Σύστηµα, νοουµένου ότι τα µέρη θα ̟ρέ̟ει να 
εκκαθαρίσουν διµερώς τις µεταξύ τους συναλλαγές.  
 

Η υλο̟οίηση των α̟οφάσεων της συνόδου Κορυφής της 26/27ης Οκτωβρίου 
2011, οι διαδικασίες ανταλλαγής των ̟αλαιών οµολόγων του Ελληνικού 
∆ηµοσίου µε την έκδοση νέων, οι νέες δανειακές συµβάσεις ̟ου θα 
υ̟ογραφούν και η εφαρµογή τους, ̟εριλαµβάνουν µια αλληλουχία γεγονότων 
̟ου ̟ρέ̟ει να ακολουθηθεί και να υλο̟οιηθεί σε ̟ολύ στενά χρονικά 
̟εριθώρια.  
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Με τις ̟αραγράφους 5-8 του άρθρου 2 ̟ροτείνεται η κατά ̟αρέκκλιση των 
διατάξεων του ∆ηµοσίου Λογιστικού ν. 2362/1995 (άρθρα 8Α, 21, 43,64,65 
κ.λ.̟.), τακτο̟οίηση των εσόδων και ̟ληρωµών µε ή χωρίς ταµειακή ροή ̟ου 
θα γίνουν, α̟ολογιστικά µε συµψηφιστικά εντάλµατα ή ο̟οιαδή̟οτε άλλα 
έγγραφα καθοριστούν µε Υ̟ουργικές α̟οφάσεις, ̟ροκειµένου το Ελληνικό 
∆ηµόσιο να µην καταστεί υ̟ερήµερο σε ̟ληρωµές και κινήσεις κεφαλαίων ̟ου 
̟ρέ̟ει να γίνουν καθ’ όλο το χρόνο εφαρµογής και υλο̟οίησης των 
α̟οφάσεων της συνόδου κορυφής και ανταλλαγής των οµολόγων του 
Ελληνικού ∆ηµοσίου ̟αλαιοτέρων εκδόσεων, µε οµόλογα νέας έκδοσης. 
 
Ε̟ί του άρθρου 3: 

Με τις ̟ροτεινόµενες διατάξεις της ̟αραγράφου  1 του άρθρου 3 του σχεδίου 
νόµου ορίζεται ότι, η ανταλλαγή οµολόγων, στα ̟λαίσια της αναδιάταξης του 
ελληνικού χρέους, θεωρείται διακράτηση µέχρι την ηµεροµηνία λήξης των 
αρχικών οµολόγων και συνε̟ώς, ισχύει η φορολογική α̟αλλαγή ̟ου ορίζεται 
στο ̟ρώτο εδάφιο της ̟αραγράφου 11 του άρθρου 12 του Κώδικα Φορολογίας 
Εισοδήµατος . 
 
Με τις ̟ροτεινόµενες διατάξεις της ̟αραγράφου  2 του άρθρου 3 οι τόκοι ̟ου 
̟ροκύ̟τουν α̟ό οµόλογα ̟ου εκδίδονται α̟ό το Ευρω̟αϊκό Ταµείο 
Χρηµατο̟ιστωτικής Σταθερότητας/ΕΤΧΣ)  κατ’ εφαρµογή ̟ρογράµµατος 
συµµετοχής στην αναδιάταξη του ελληνικού χρέους,  έχουν την ίδια 
φορολογική αντιµετώ̟ιση µε τους τόκους ̟ου ̟ροκύ̟τουν α̟ό οµόλογα ̟ου 
εκδίδει το Ελληνικό ∆ηµόσιο στην Ελλάδα. 
 
Με τις ̟ροτεινόµενες ρυθµίσεις των ̟αραγράφων 3 και 4 του άρθρου 3 
ρυθµίζεται η φορολογική µεταχείριση των τίτλων εκδόσεως Ελληνικού 
∆ηµοσίου, η α̟όδοση των ο̟οίων συνδέεται µε το ΑΕΠ, µε την εξοµοίωση των 
εισοδηµάτων και κεφαλαιακών κερδών α̟ό αυτούς τους τίτλους µε τα 
εισοδήµατα και κεφαλαιακά κέρδη α̟ό ̟αράγωγα χρηµατο̟ιστωτικά 
̟ροϊόντα. 
 
Με τις ̟ροτεινόµενες διατάξεις της ̟αραγράφου 5 του άρθρου 3 δίνεται η 
δυνατότητα στις τρά̟εζες, ασφαλιστικές ε̟ιχειρήσεις, ασφαλιστικά ταµεία και 
λοι̟ά νοµικά ̟ρόσω̟α να α̟οσβέσουν τη χρεωστική διαφορά ̟ου ̟ροκύ̟τει 
σε βάρος τους α̟ό την ανταλλαγή των οµολόγων του Ελληνικού ∆ηµοσίου µε 
νέους τίτλους ονοµαστικής αξίας (ανταλλαγή σε «discount») σε όσες 
διαχειριστικές ̟εριόδους µεσολαβούν µέχρι τη λήξη των οµολόγων. Η ρύθµιση 
αυτή γίνεται για να α̟οφευχθεί η υ̟έρµετρη φορολογική ε̟ιβάρυνση των ̟ιο 
̟άνω νοµικών ̟ροσώ̟ων.  
 
Με τις ̟ροτεινόµενες διατάξεις της ̟αραγράφου 6 του άρθρου 3 ̟ροβλέ̟εται 
η µεταφορά ̟ρος συµψηφισµό µε το φόρο εισοδήµατος τυχόν ̟ιστωτικού 
υ̟ολοί̟ου α̟ό δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος οικονοµικού έτους 2011 και 
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µετά, των τρα̟εζών, κατά το µέρος ̟ου οφείλεται σε φόρο ̟ου έχει 
̟αρακρατηθεί ε̟ί τόκων οµολόγων ή εντόκων γραµµατίων του Ελληνικού 
∆ηµοσίου και οµολόγων ηµεδα̟ών ε̟ιχειρήσεων διαδοχικώς στα ̟έντε (5) 
ε̟όµενα οικονοµικά έτη α̟ό τη δηµιουργία του ̟ιστωτικού υ̟ολοί̟ου, κατά 
το υ̟όλοι̟ο ̟ου α̟οµένει κάθε φορά.  
 

Είναι ̟ροφανές ότι η ε̟ιτυχία του ̟ρογράµµατος αναδιάταξης του ελληνικού 
χρέους ̟ου α̟οφασίστηκε α̟ό τη Σύνοδο Κορυφής της 26ης Οκτωβρίου 2011 
είναι εξαιρετικής σηµασίας για την Ελλάδα. Ως εκ τούτου α̟αιτείται 
συστράτευση όλων των εµ̟λεκοµένων στην εθνική αυτή ̟ροσ̟άθεια, η αίσια 
έκβαση της ο̟οίας είναι κρίσιµη για τα δηµόσια οικονοµικά και, κατ’ 
ε̟έκταση, για τα οικονοµικά των νοµικών ̟ροσώ̟ων ιδιωτικού δικαίου, 
δηµοσίου δικαίου και των ασφαλιστικών φορέων, αλλά και των Οµολογιούχων 
γενικά.  
 
Η αρµοδιότητα α̟όφασης συµµετοχής σε ̟ρόγραµµα ανταλλαγής τίτλων του 
Ελληνικού ∆ηµοσίου, των ηµεδα̟ών νοµικών ̟ροσώ̟ων ιδιωτικού και 
δηµοσίου δικαίου, είτε ως φορέων του Συστήµατος Λογιστικής 
Παρακολούθησης Συναλλαγών της ̟αραγράφου 1 του άρθρου 6 του 
ν.2198/1994, είτε ως ε̟ενδυτών ̟ου έχουν αξίωση ε̟ί ή εκ του τίτλου, 
ε̟ιβάλλεται να ̟ροσδιοριστεί ειδικά, δεδοµένου ότι ̟ρόκειται για έκτακτη 
διαχειριστική ̟ράξη, µη ̟ροβλε̟όµενη ειδικά στους γενικούς κανόνες δικαίου 
και στις καταστατικές διατάξεις των νοµικών ̟ροσώ̟ων.   
 
Ενόψει δε του κατε̟είγοντος της διαδικασίας και της ̟ροφανούς ανάγκης 
ολοκλήρωσής της σε συγκεκριµένα χρονικά ̟λαίσια, η αρµοδιότητα για τη 
λήψη της α̟οφάσεως αυτής, ανατίθεται, ειδικά και α̟οκλειστικά, κατά 
̟αρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διατάξεως νόµου ή καταστατικού,  
στο συλλογικό όργανο διοίκησης (δηλαδή στο διοικητικό συµβούλιο ή στο 
αντίστοιχο του διοικητικού συµβουλίου ανώτατο όργανο διοίκησης 
̟ροκειµένου ̟ερί νοµικών ̟ροσώ̟ων στα ο̟οία δεν ̟ροβλέ̟εται διοικητικό 
συµβούλιο).  
 
Περαιτέρω, ̟ρέ̟ει να διασφαλιστεί ο εθελοντικός χαρακτήρας συµµετοχής στη 
διαδικασία ανταλλαγής τίτλων του Ελληνικού ∆ηµοσίου. Προς τούτο, 
ε̟ιβάλλεται να οριστεί ότι το θεσµικό «̟εριβάλλον», εντός του ο̟οίου 
λαµβάνεται η σχετική α̟όφαση των αρµοδίων οργάνων, είναι ̟εριβάλλον 
εντός του ο̟οίου α̟οτυ̟ώνεται ελεύθερα η βούλησή τους, στην ̟αραγωγή της 
ο̟οίας, ̟ρυτανεύει το συµφέρον του οικείου νοµικού ̟ροσώ̟ου κατά τη 
συνείδηση των φυσικών ̟ροσώ̟ων ̟ου λαµβάνουν την α̟όφαση, τα ο̟οία ως 
εκ τούτου δεν υ̟έχουν ευθύνη, ̟οινική, αστική, διοικητική ή άλλη, εκ του 
γεγονότος ασκήσεως της αρµοδιότητας ̟ου τους ανατίθεται µε τις 
̟ροτεινόµενες διατάξεις.    
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Για τους ανωτέρω λόγους, µε τις ̟αραγράφους 7 και 8 του άρθρου 3 του 
σχεδίου νόµου, ̟ροστίθενται εδάφια στο τέλος της ̟αραγράφου 2 του άρθρου 
45 του ν. 3863/2010, και στο τέλος της υ̟ο̟αραγράφου γ΄ της ̟αραγράφου 11 
του άρθρου 15 του ν. 2469/1997, ενώ µε την ̟αράγραφο 9, τίθεται η γενική 
διάταξη α̟οσαφήνισης της αρµοδιότητας για τη λήψη της ειδικής α̟όφασης 
̟ου ̟ροεκτέθηκε α̟ό τα ηµεδα̟ά νοµικά ̟ρόσω̟α δηµοσίου ή ιδιωτικού 
δικαίου. 
 
Ε̟ί του άρθρου 4: 
 
Με την ̟αράγραφο 1 του άρθρου 4 του σχεδίου νόµου ̟αρέχεται 
εξουσιοδότηση στους Υ̟ουργούς Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης για την έκδοση κανονιστικής α̟όφασης µε την ο̟οία συστήνεται 
ανώνυµη εταιρεία α̟οκλειστικού σκο̟ού µε την ε̟ωνυµία «Ταµείο Στήριξης 
Ασφαλιστικού Συστήµατος Α.Ε.» (Ταµείο). Η αξιο̟οίηση των ̟εριουσιακών 
στοιχείων της ιδιωτικής ̟εριουσίας του ∆ηµοσίου ή νοµικών ̟ροσώ̟ων 
δηµοσίου δικαίου ̟ου µεταβιβάζονται στο Ταµείο α̟οτελεί τον α̟οκλειστικό 
σκο̟ό του Ταµείου, ̟ροκειµένου να στηριχθεί οικονοµικά το ασφαλιστικό 
σύστηµα της χώρας. Τα ̟εριουσιακά στοιχεία θα ̟ροβλέ̟εται να 
µεταβιβάζονται και να ̟εριέρχονται στο Ταµείο χωρίς αντάλλαγµα µε κοινή 
υ̟ουργική α̟όφαση.  
 
Σύµφωνα µε την κανονιστική α̟όφαση σύστασης του Ταµείου και έγκρισης 
του καταστατικού της ̟αραγράφου 2 του άρθρου 4, ̟ροσδιορίζεται ειδικότερα 
ο σκο̟ός του και  καθορίζονται τα θέµατα ̟ου αφορούν τα ̟εριουσιακά 
στοιχεία ̟ου ̟εριέρχονται σε αυτό, τα έσοδα και τη διάθεσή τους και 
εγκρίνεται το καταστατικό του Ταµείου. Στο καταστατικό του ρυθµίζονται τα 
θέµατα ̟ου ̟ροβλέ̟ονται α̟ό την κείµενη νοµοθεσία για τις ανώνυµες 
εταιρείες (έδρα, αρχικό µετοχικό κεφάλαιο, αύξηση και µείωση του µετοχικού 
κεφαλαίου, έκδοση των µετοχών, δικαιώµατα των µετόχων,  σύγκληση, 
συγκρότηση, λειτουργία και αρµοδιότητες της Γ.Σ. και του ∆.Σ., τις 
αρµοδιότητες του Προέδρου του ∆.Σ. και του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου, ̟όροι 
του Ταµείου, ελεγκτές, εταιρική χρήση, ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, λύση 
και  εκκαθάριση της εταιρείας, κλ̟).  
 
Με τις ̟αραγράφους 3 και 4 του άρθρου 4,  ̟αρέχονται εξουσιοδοτήσεις για 
έκδοση υ̟ουργικών  α̟οφάσεων µε τις ο̟οίες εγκρίνονται ο εσωτερικός 
κανονισµός λειτουργίας του Ταµείου (διάρθρωση Ταµείου, θέσεις ̟ροσω̟ικού, 
αναγκαία ̟ροσόντα κλ̟) και ο κανονισµός του (όροι και διαδικασίες 
ανάθεσης µελετών,  υ̟ηρεσιών, εκτέλεσης έργων και εργασιών, ̟ροµηθειών, 
αγορών ακινήτων, µισθώσεων, εκµισθώσεων και γενικά ̟αραχωρήσεων χρήσης 
και κάθε άλλου ενοχικού ή εµ̟ράγµατου δικαιώµατος ε̟ί ακινήτων).  
 
   
Αυτά ε̟ιδιώκονται µε το ̟ροτεινόµενο σχέδιο νόµου και ̟αρακαλείται η 
Εθνική Αντι̟ροσω̟εία για την ψήφισή του. 
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Αθήνα     Φεβρουαρίου 2012 

 

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 

ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΠΑ∆ΗΜΟΣ 

 

 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 
 
 

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 
 

 
 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ   
∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

 
 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
 
 
 

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΡΕΠΠΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ 
 
 
 
 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 
 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
 

ΣΤΑΥΡΟΣ ∆ΗΜΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ 
 
 
 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 
 
 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

 
 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΪ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
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ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ∆ΙΑ ΒΙΟΥ 
ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
 

 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΑΝΝΑ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ 
 
        
 

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 
 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡ∆ΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ   ΣΚΑΝ∆ΑΛΙ∆ΗΣ 

 
 

∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,  ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

 
 
 

 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ    

ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ     ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ     

 
 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
 
 

 

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 

 
 

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

 

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΚΑΨΗΣ 
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ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 
 
 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ 
 
 
 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 
 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
 

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ 
 
 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 
 
 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

 
 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ 

 
 

 
ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ∆ΙΑ ΒΙΟΥ 

ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 

 

 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ  
 
        
 

 

 

 

  

 


