ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΕΠΙ
ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ:

«Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης
µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
(Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής ∆ηµοκρατίαs και της Τράπεζας της
Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της
Ελληνικής ∆ηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της
Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση
του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας»

α) Το ζήτηµα το οποίο πρόκειται να ρυθµιστεί:

A. H έγκριση των Σχεδίων των ακόλουθων Συµβάσεων
Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου
Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής ∆ηµοκρατίαs
και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ):
α) Το Σχέδιο Σύµβασης Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης, µε τίτλο
«Σύµβαση ∆ιευκόλυνσης ∆ιαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ/PSI»
(“PSI LM Facility Agreement”), για την παροχή χρηµατοδοτικής
ενίσχυσης µέχρι του συνολικού ποσού των τριάντα δισεκατοµµυρίων
(30,000,000,000) Ευρώ.
β) Το Σχέδιο Σύµβασης Συγχρηµατοδότησης µεταξύ της Ελληνικής
∆ηµοκρατίας ως επωφελούµενου κράτους µέλους, της ΤτΕ, του
Ε.Τ.Χ.Σ., και της Wilmington Trust (London) Limited, µε τίτλο
«Σύµβαση
Συγχρηµατοδότησης»
(“Co–Financing
Agreement”), που συνοδεύει την προηγούµενη σύµβαση.
γ) Το Σχέδιο Σύµβασης Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης, µε τίτλο
«Συµφωνία ∆ιευκόλυνσης Πιστωτικής Ενίσχυσης της ΕΚΤ»
(“ECB Credit Enhancement Facility Agreement”),
για την
παροχή χρηµατοδοτικής ενίσχυσης, µέχρι του συνολικού ποσού των
τριάντα πέντε δισεκατοµµυρίων (35,000,000,000) Ευρώ.
δ) Το Σχέδιο Σύµβασης Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης µε τίτλο
«∆ιευκόλυνση αποπληρωµής Τόκων Οµολόγων» (“Bond
Interest Facility”), σχετικά µε την παροχή χρηµατοδοτικής
ενίσχυσης µέχρι του συνολικού ποσού των πέντε δισεκατοµµυρίων
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επτακοσίων εκατοµµυρίων (5,700,000,000) Ευρώ.
Β. Η έγκριση των Σχεδίων του Μνηµονίου Συνεννόησης
(Memorandum Of Understanding) που υπογράφεται από
εκπροσώπους της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
και της Τράπεζας της Ελλάδος και το οποίο αποτελείται από τα εξής
τµήµατα:
o το Μνηµόνιο Οικονοµικής και Χρηµατοπιστωτικής
(Memorandum of Economic and Financial Policies),

Πολιτικής

o το Μνηµόνιο Συνεννόησης στις Συγκεκριµένες Προϋποθέσεις
Οικονοµικής Πολιτικής (Memorandum of Understanding on Specific
Economic Policy conditionality) και
o το Τεχνικό Μνηµόνιο Συνεννόησης (Technical Memorandum of
Understanding) µε τα παραρτήµατα και τους πίνακες που το
συνοδεύουν.
Γ. Η έγκριση των Σχεδίων των Επιστολών Πρόθεσης
(Letters of Intent) του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Οικονοµικών καθώς και του ∆ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος που
απευθύνονται:
α. Στους εκπροσώπους θεσµικών οργάνων της Ε.Ε. :
-

τον Πρόεδρο των κρατών µελών της Ευρωζώνης,

τον αρµόδιο Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις
Οικονοµικές και Νοµισµατικές Υποθέσεις και το Ευρώ, και
-

τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας,

β. Στον εκπρόσωπο του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου.
Οι επιστολές αυτές συνοδεύονται από το Μνηµόνιο Συνεννόησης.

∆. Η παροχή εξουσιοδοτήσεων στον Πρωθυπουργό και τον
Υπουργό Οικονοµικών για να υπογράψουν τα εγκεκριµένα Σχέδια των
Επιστολών Πρόθεσης µε τα συνηµµένα σε αυτές εγκεκριµένα Σχέδια
του Μνηµονίου Συνεννόησης προς τα θεσµικά όργανα της Ε.Ε. και το
∆.Ν.Τ.
Επίσης, η παροχή εξουσιοδότησης στον Υπουργό Οικονοµικών για:
 να υπογράψει τα εγκεκριµένα Σχέδια των Συµβάσεων.
 να εκπροσωπεί και να υπογράψει τις ανά τρίµηνο αναθεωρήσεις
του Μνηµονίου Συνεννόησης καθώς και τις αντίστοιχες Επιστολές
Πρόθεσης προς την Ε.Ε. και το ∆ΝΤ.
Προβλέπεται επίσης η παροχή εξουσιοδότησης στον ∆ιοικητή της
Τράπεζας της Ελλάδος για την εκπροσώπηση της Τράπεζας της
Ελλάδος και την υπογραφή των εγκεκριµένων Σχεδίων των
Συµβάσεων, των εγκεκριµένων Σχεδίων των Επιστολών Πρόθεσης µε
το συνηµµένα σε αυτές εγκεκριµένο Μνηµόνιο Συνεννόησης, καθώς
και των ανά τρίµηνο αναθεωρήσεων του Μνηµονίου Συνεννόησης µε
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τις αντίστοιχες Επιστολές Πρόθεσης.

Ε. Η ηµεροµηνία της ισχύος των Συµβάσεων

Στ. Η διαβίβαση για ενηµέρωση στη Βουλή των Συµβάσεων, του
Μνηµονίου Συνεννόησης & των ανά τρίµηνο αναθεωρήσεων του
Μνηµονίου Συνεννόησης καθώς και των Επιστολών Πρόθεσης, µετά
την υπογραφή τους από όλα τα προβλεπόµενα µέρη.
Ζ. Με τα άρθρα 2, 3 και 4 ρυθµίζονται κρίσιµα θέµατα που
συνάπτονται µε την έγκριση των Σχεδίων των παραπάνω
Συµβάσεων και συγκεκριµένα:
Άρθρο 2
Στo
πλαίσιο
αναδιάρθρωσης
του
ελληνικού
χρέους
και
αντικατάστασης των Οµολόγων του Ελληνικού ∆ηµοσίου (ΟΕ∆) µε
νέους τίτλους, ρυθµίζεται
το θέµα της µεταφοράς των νέων
τίτλων στους δικαιούχους τους. Λόγω της συµµετοχής του
ιδιωτικού τοµέα (Private Sector Involvement/PSI), τα υφιστάµενα
ΟΕ∆ πρόκειται να αντικατασταθούν από νέα ΟΕ∆, καθώς και από
οµόλογα που θα εκδώσει το Ευρωπαϊκό Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής
Σταθερότητας – ΕΤΧΣ (European Financial Stability Facility-EFSF).
Καθώς το ΕΤΧΣ δεν δέχεται να εκδοθούν τα οµόλογα αυτά στο
Σύστηµα Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ) της ΤτΕ, αυτά πρόκειται να εκδοθούν
από το Κεντρικό Μητρώο/Κεντρικό Αποθετήριο της Clearstream.
Άρθρο 3
 Ρυθµίζονται τα φορολογικά θέµατα που άπτονται των Οµολόγων
των Ελληνικού ∆ηµοσίου (ΟΕ∆)
στο πλαίσιο προγράµµατος
συµµετοχής στην αναδιάταξη του ελληνικού χρέους και ανταλλαγής
των οµολόγων.
 Η αρµοδιότητα απόφασης συµµετοχής σε πρόγραµµα ανταλλαγής
τίτλων του Ελληνικού ∆ηµοσίου, των ηµεδαπών νοµικών προσώπων
ιδιωτικού και δηµοσίου δικαίου, είτε ως φορέων του Συστήµατος
Λογιστικής Παρακολούθησης Συναλλαγών της παραγράφου 1 του
άρθρου 6 του ν.2198/1994, είτε ως επενδυτών που έχουν αξίωση επί
ή εκ του τίτλου, επιβάλλεται να προσδιοριστεί ειδικά, δεδοµένου
ότι πρόκειται για έκτακτη διαχειριστική πράξη, µη προβλεπόµενη
ειδικά στους γενικούς κανόνες δικαίου και στις καταστατικές διατάξεις
των νοµικών προσώπων.
Άρθρο 4
 Ρυθµίζονται τα θέµατα της Σύστασης του Ταµείου Στήριξης
Ασφαλιστικού Συστήµατος
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β) Η υφιστάµενη κατάσταση και τα προβλήµατα τα οποία αυτή
συντηρεί, ιδίως ως προς την φύση, τα αίτια, την έκταση και την
πιθανολογούµενη εξέλιξη των εν λόγω προβληµάτων, καθώς και ως
προς τις κοινωνικές οµάδες και τις γεωγραφικές περιοχές οι οποίες
πλήττονται κυρίως:

Άρθρο 1
Παρά το γεγονός ότι η Χώρα και οι πολίτες της κατέβαλαν τεράστια
προσπάθεια σταθεροποίησης σε εξαιρετικά σύντοµο χρονικό διάστηµα, η
προσπάθεια εξυγίανσης των δηµόσιων οικονοµικών και µείωσης του
ελλείµµατος προσέκρουσε στην επιδείνωση της ύφεσης της ελληνικής
οικονοµίας, η οποία ταλανίζει τη Χώρα, µειώνοντας τα έσοδα σε σχέση µε
τα εκάστοτε προσδοκώµενα και αυξάνοντας το δηµόσιο χρέος ως
ποσοστό 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 περαιτέρω επιδείνωση, φτάνοντας τα
368 δις
υπερβαίνοντας το 169% του ΑΕΠ. Το µεγαλύτερο ποσοστό του
χρέους λήγει εντός των αµέσως εποµένων ετών, γεγονός που
καθιστά τις άµεσες ταµειακές ανάγκες του ∆ηµοσίου επιτακτικές και
ζήτηµα ζωτικής σηµασίας για την εθνική οικονοµία.
 Οι δυσοίωνες προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας αποτυπώνονται
εµφανώς στις αγοραίες τιµές τίτλων εκδοθέντων ή εγγυηµένων από
το Ελληνικό ∆ηµόσιο. Αυτές οι ιστορικά πρωτόγνωρα χαµηλές τιµές
αντικατοπτρίζουν την εκτίµηση των επενδυτών ότι η πλήρης
εξυπηρέτηση του χρέους στο σύνολό του, από το Ελληνικό ∆ηµόσιο,
µπορεί να καταστεί αδύνατη.
 Η δυναµική του χρέους, η οποία αναπτύσσεται σε περιβάλλον
αρνητικών ρυθµών µεγέθυνσης της ελληνικής οικονοµίας για
τέταρτη συνεχή χρονιά το 2012, και σε περιβάλλον
παγκόσµιας οικονοµικής ανασφάλειας, επιβάλλει τη λήψη
άµεσων µέτρων προς την κατεύθυνση της ελάφρυνσής του.
Σε δυο συνεχόµενες Συνόδους Κορυφής, στις 11 και στις 25 Μαρτίου
2011, και στη συνέχεια, µε ad hoc απόφαση για την Ελλάδα, στις
Συνόδους Κορυφής της 21ης Ιουλίου και της 26ης Οκτωβρίου 2011, η
Ευρωζώνη κάλεσε τους ιδιώτες επενδυτές να συµβάλουν και αυτοί στην
επίλυση του προβλήµατος βιωσιµότητας του χρέους της Ελλάδας, εκ
παραλλήλου µε τους φορολογούµενους της Χώρας, οι οποίοι θα
καλούνταν να αναδεχθούν το µεγαλύτερο κόστος µέσω της εντεινόµενης
προσπάθειας προσαρµογής της χώρας τους, και µε συνεισφορά των
δηµοσιονοµικά υγιών κρατών της Ευρωζώνης.
Επί της αρχής αυτής της τριµερούς χρηµατοδότησης του
προγράµµατος δηµοσιονοµικής προσαρµογής ενός κράτους
µέλους της Ευρωζώνης, η οποία αδυνατεί να προσφύγει στις αγορές
για να χρηµατοδοτηθεί µε τρόπο βιώσιµο, υιοθετήθηκε η προσέγγιση
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για την αναδιάταξη του ελληνικού χρέους στη Σύνοδο Κορυφής
της 26ης Οκτωβρίου 2011 σε συνέχεια της δήλωσης της 21ης Ιουλίου
2011 από τους επικεφαλείς των κρατών µελών της ευρωζώνης και των
οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει της οποίας συστάθηκε στις 7
Ιουνίου 2011 το «Ευρωπαϊκό Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής
Σταθερότητας»
(Ε.Τ.Χ.Σ.) “European Financial Stability Facility”
(EFSF), µε σκοπό την εξασφάλιση σταθερότητας στα κράτη µέλη της
Ευρωζώνης.
Tο ΕΤΧΣ µπορεί να παρέχει χρηµατοδοτική ενίσχυση µε τις
ακόλουθες µορφές:
«Συµβάσεις Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης» “Financial Assistance
Facility Agreement”,
-

µε τη µορφή εκταµίευσης δανείων σύµφωνα µε ένα πρόγραµµα,

-

προληπτικές διευκολύνσεις,

διευκολύνσεις για τη χρηµατοδότηση της ανακεφαλαιοποίησης
πιστωτικών ιδρυµάτων κράτους µέλους της Ευρωζώνης (µέσω δανείων
στις κυβερνήσεις αυτών των κρατών µελών, συµπεριλαµβανοµένων
χωρών εκτός προγράµµατος),
διευκολύνσεις για την αγορά οµολόγων στις δευτερογενείς αγορές
επί τη βάσει ανάλυσης της ΕΚΤ, που αναγνωρίζει την ύπαρξη εξαιρετικών
συνθηκών και κινδύνων της χρηµατοπιστωτικής αγοράς που απειλούν
την οικονοµική σταθερότητα ή
-

διευκολύνσεις για την αγορά οµολόγων στην πρωτογενή αγορά.

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

Άρθρο 2
Με βάση:
α) την έλλειψη διασύνδεσης (link) µεταξύ του ΣΑΤ και της Clearstream,
β) την ανάγκη να υπάρχει η δυνατότητα χρήσης από τις ελληνικές
τράπεζες των οµολόγων του ΕΤΧΣ (EFSF) για παροχή ασφάλειας στην
ΤτΕ / ΕΚΤ, προς χρηµατοδότηση για σκοπούς νοµισµατικής πολιτικής ή
ηµερήσιας ρευστότητας, επιδιώκεται, να καταστεί δυνατή η κατοχή
µέσω των φορέων του ΣΑΤ των οµολόγων του ΕΤΧΣ (EFSF), που θα
πρωτοεκδοθούν και θα έχουν καταχωρισθεί στην Clearstream.
Για τους λόγους αυτούς κρίνεται απαραίτητη η δηµιουργία θεσµικής
γέφυρας µεταξύ του ΣΑΤ και της Clearstream, προκειµένου να
διευκολύνεται η επικοινωνία των δύο αυτών κεντρικών µητρώων.
Σηµειώνεται ότι σήµερα υπάρχει µονοµερώς µόνον δίαυλος επικοινωνίας,
µέσω µηχανισµού που έχει εγκριθεί από το Ευρωσύστηµα: Οι φορείς του
ΣΑΤ δύνανται να κατέχουν τίτλους εκδοθέντες το πρώτον στο ΣΑΤ. ∆εν
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ισχύει, όµως, το αντίστροφο.
Άρθρο 3
 Με τις ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος
(Κ.Φ.Ε.) δεν αντιµετωπίζονται τα ειδικότερα φορολογικά θέµατα που
θα ανακύψουν για τους κατόχους – νοµικά πρόσωπα (τράπεζες,
ασφαλιστικές επιχειρήσεις, ασφαλιστικά ταµεία και λοιπά νοµικά
πρόσωπα) από την εφαρµογή του προγράµµατος ανταλλαγής των
οµολόγων του Ελληνικού ∆ηµοσίου (ΟΕ∆).
 Καθώς η αρµοδιότητα απόφασης συµµετοχής σε πρόγραµµα
ανταλλαγής τίτλων του Ελληνικού ∆ηµοσίου, των ηµεδαπών
νοµικών προσώπων ιδιωτικού και δηµοσίου δικαίου, είτε ως
φορέων του Συστήµατος Λογιστικής Παρακολούθησης Συναλλαγών
της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν.2198/1994, είτε ως
επενδυτών που έχουν αξίωση επί ή εκ του τίτλου, δεν
προβλέπεται ειδικά στους γενικούς κανόνες δικαίου και στις
καταστατικές
διατάξεις
των
νοµικών
προσώπων
και
προκειµένου να µην τεθεί σε κίνδυνο η συνολική προσπάθεια για την
αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους επιλέχθηκε να υπάρξει
νοµοθετική πρωτοβουλία για την ειδικότερη ρύθµιση του θέµατος
αυτού.
Άρθρο 4
Για τη σύσταση του Ταµείου απαιτείται νοµοθετική ρύθµιση µε την οποία
παρέχονται και οι κατάλληλες εξουσιοδοτήσεις.

γ) Οι λόγοι για τους οποίους είναι αναγκαία ή πλέον πρόσφορη η
ρύθµιση του ζητήµατος µε νόµο:

Άρθρο 1

Καθώς
πρόκειται
για
Συµβάσεις
Χρηµατοδοτικής
∆ιευκόλυνσης µε το ΕΤΧΣ που συνδέονται µε την ουσιαστική
αναδιάταξη του δηµόσιου χρέους είναι απόλυτα αναγκαίο να
εγκριθούν µε διάταξη νόµου και να παρασχεθούν οι
κατάλληλες εξουσιοδοτήσεις για την υπογραφή τους στο
πλαίσιο των αποφάσεων των θεσµικών οργάνων της Ε.Ε.

Η διαθεσιµότητα των Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης
συναρτάται µε την εφαρµογή από την Ελλάδα
των µέτρων που
περιλαµβάνονται στο Μνηµόνιο Συνεννόησης το οποίο συνοδεύει την
Επιστολή Πρόθεσης προς τα αρµόδια θεσµικά όργανα της Ε.Ε. πριν
από την υπογραφή των συµβάσεων χρηµατοδοτικής διευκόλυνσης,
τα σχέδια των οποίων προτείνεται να εγκριθούν µε το παρόν σχέδιο νόµου.


Στο Μνηµόνιο Συνεννόησης περιλαµβάνονται αναλυτικά οι όροι και
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οι προϋποθέσεις που αποτελούν προαπαιτούµενο για την υπογραφή και
συµβάσεων
χρηµατοδοτικής
διευκόλυνσης.
θέση
σε
ισχύ
των
Συγκεκριµένα το Μνηµόνιο Συνεννόησης αποτελείται από τα ακόλουθα
µέρη: (α) Μνηµόνιο Οικονοµικής και Χρηµατοπιστωτικής Πολιτικής, (β)
Μνηµόνιο Συνεννόησης στις συγκεκριµένες προϋποθέσεις Οικονοµικής
Πολιτικής και (γ) Τεχνικό Μνηµόνιο Συνεννόησης.
Άρθρο 2
Καθώς σκοπείται η ασφαλής θεσµοθέτηση της δυνατότητας της
εισαγωγής και καταχώρισης στο ΣΑΤ της ΤτΕ τίτλων πέραν των ΟΕ∆
– όπως τα οµόλογα του ΕΤΧΣ (EFSF)–, οι οποίοι θα µπορούν και να έχουν
εκδοθεί το πρώτον σε άλλα κεντρικά µητρώα.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα καταστεί δυνατή και η επιδιωκόµενη αντιστοίχιση
µε τα οµόλογα του ΕΤΧΣ (EFSF), που έχουν πρωτοεκδοθεί και είναι
πρωταρχικώς εισηγµένα στην Clearstream.
Άρθρο 3

Για λόγους ασφάλειας δικαίου και καθώς συνάπτονται µε τα κρίσιµα
θέµατα της ανταλλαγής των οµολόγων του Ελληνικού ∆ηµοσίου
τροποποιούνται κατάλληλα οι διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας
Εισοδήµατος


Η ανάγκη να οριστεί ρητά ότι η αρµοδιότητα για τη λήψη της
απόφασης αυτής, ανατίθεται, ειδικά και αποκλειστικά, κατά
παρέκκλιση 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 προκειµένου περί νοµικών προσώπων στα
οποία δεν προβλέπεται διοικητικό συµβούλιο).



Η ανάγκη να οριστεί ότι το θεσµικό «περιβάλλον», εντός του οποίου
λαµβάνεται η σχετική απόφαση των αρµοδίων οργάνων, αποτελεί
περιβάλλον µέσα στο οποίο αποτυπώνεται ελεύθερα η βούλησή
τους. Η ρύθµιση αυτή είναι αναγκαία προκειµένου να διασφαλιστεί ο
εθελοντικός χαρακτήρας συµµετοχής στη διαδικασία ανταλλαγής
τίτλων του Ελληνικού ∆ηµοσίου.

δ)
Οι
στόχοι
της
νοµοθετικής
πρωτοβουλίας
αποτελεσµατική ρύθµιση του ζητήµατος:

για

την

Άρθρο 1
Η έγκριση των Σχεδίων των Συµβάσεων απαιτεί και την παράθεσή
τους σε Παραρτήµατα, όπως έχουν διαµορφωθεί από τις αρµόδιες
υπηρεσίες σε επίπεδο Ε.Ε. στην αγγλική γλώσσα και σε µετάφρασή τους
στην ελληνική γλώσσα.
Άρθρο 2
Ως νοµοθετική µέθοδος επελέγη η τροποποίηση του άρθρου 11 του
7

ν.2198/1994. Το άρθρο 11 του ν. 2198/1994 προβλέπει τη δυνατότητα
εισαγωγής στο ΣΑΤ και τίτλων άλλων εκδοτών πλην του Ελληνικού
∆ηµοσίου.
Στόχος είναι οι διατάξεις αυτές να εκσυγχρονισθούν, συµπληρωθούν και
εξειδικευθούν, χάριν ασφαλείας δικαίου, ιδίως µάλιστα όταν θα πρόκειται
να αποτελέσουν και αντικείµενο εξέτασης από το Ευρωσύστηµα, για να
είναι οι τίτλοι που θα εισάγονται στο ΣΑΤ βάσει των νέων διατάξεων
επιλέξιµοι ως ασφάλεια για χρηµατοδότηση των τραπεζών.
Άρθρο 3
Βασικοί στόχοι είναι:

Να καταστεί απολύτως σαφές το φορολογικό πλαίσιο που θα
ισχύει στο πλαίσιο του προγράµµατος συµµετοχής στην αναδιάταξη
του ελληνικού χρέους και

Να αποφευχθεί η υπέρµετρη φορολογική επιβάρυνση των πιο
πάνω νοµικών προσώπων.

η ολοκλήρωση της διαδικασίας ανταλλαγής τίτλων του
Ελληνικού
∆ηµοσίου
εντός
συγκεκριµένων
χρονικών
πλαισίων αποτελεί κατεπείγον και µείζονος σηµασίας θέµα.

ε) Οι στρατηγικές επιλογές του νοµοθέτη για την επίτευξη των
στόχων της νοµοθετικής πρωτοβουλίας:

Άρθρο 1
Στο πλαίσιο αναδιάταξης του ελληνικού χρέους και αντικατάστασης
των Οµολόγων Ελληνικού ∆ηµοσίου µε νέους τίτλους, απαιτείται να
εγκριθούν σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο οι Συµβάσεις
Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης που απαιτείται να παρασχεθούν από
το ΕΤΧΣ.
Η διαθεσιµότητα των Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης
συναρτάται µε την εφαρµογή από την Ελλάδα
των µέτρων που
περιλαµβάνονται στο Μνηµόνιο Συνεννόησης, υπό τους όρους και τις
προϋποθέσεις που περιλαµβάνονται στις συµβάσεις αυτές.
Άρθρο 2
Οι νέες διατάξεις σκοπό έχουν:
α) τη διασφάλιση της ασφαλέστερης εκπλήρωσης από το ΣΑΤ του
ρόλου του κεντρικού µητρώου/αποθετηρίου τίτλων πέραν των
ΟΕ∆, συµπεριλαµβανοµένης της περίπτωσης κατά την οποία το ΣΑΤ
αποτελεί το δίαυλο επικοινωνίας των φορέων του και επενδυτών για την
κτήση και άσκηση δικαιωµάτων επί τίτλων καταχωρηµένων σε αλλοδαπό
κεντρικό µητρώο / κεντρικό αποθετήριο τίτλων,
καθώς και
β) την προστασία των δικαιωµάτων των επενδυτών, που θα
αποκτούν τους τίτλους αυτούς, σύµφωνα και µε τις νεότερες εξελίξεις της
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επιστήµης, της τεχνολογίας, αλλά και της ελληνικής νοµοθεσίας.
Άρθρο 3

Στο πλαίσιο του προγράµµατος συµµετοχής του ιδιωτικού
τοµέα (Private Sector Involvement – PSI ) στην αναδιάταξη του
ελληνικού χρέους και της ανταλλαγής των οµολόγων κατέστη
απολύτως αναγκαία η θεσµοθέτηση ειδικότερων ρυθµίσεων
για τη φορολογική αντιµετώπιση των κατόχων οµολόγων του
Ελληνικού ∆ηµοσίου (ΟΕ∆), προκειµένου να µην επιβαρυνθούν
υπέρµετρα οι κάτοχοι –νοµικά πρόσωπα τέτοιων τίτλων.

Η ρητή πρόβλεψη ότι η αρµοδιότητα για τη λήψη της
απόφασης ανταλλαγής τίτλων του Ελληνικού ∆ηµοσίου, των
ηµεδαπών νοµικών προσώπων ιδιωτικού και δηµοσίου δικαίου, είτε
ως
φορέων
του Συστήµατος
Λογιστικής
Παρακολούθησης
Συναλλαγών, είτε ως επενδυτών, ανατίθεται, ειδικά και
αποκλειστικά, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής
διατάξεως νόµου ή καταστατικού, στο συλλογικό όργανο
διοίκησης (δηλαδή στο ∆.Σ. ή στο αντίστοιχο του ∆.Σ. ανώτατο
όργανο διοίκησης προκειµένου περί νοµικών προσώπων στα οποία
δεν προβλέπεται ∆.Σ. και ότι το θεσµικό «περιβάλλον», εντός του
οποίου λαµβάνεται η σχετική απόφαση αποτελεί περιβάλλον µέσα
στο οποίο αποτυπώνεται ελεύθερα η βούλησή τους. Η ρύθµιση
αυτή είναι αναγκαία προκειµένου να διασφαλιστεί ο εθελοντικός
χαρακτήρας συµµετοχής στη διαδικασία ανταλλαγής τίτλων του
Ελληνικού ∆ηµοσίου.
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