Αριθµ. 37 /11 / 2012

ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος)
Στο σχέδιο νόµου «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».
Με τις διατάξεις του υπόψη νοµοσχεδίου προβλέπονται µεταξύ άλλων
τα ακόλουθα:
1.
Εγκρίνονται τα ακόλουθα Σχέδια Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής
∆ιευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής
Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και της Τράπεζας της
Ελλάδος (ΤτΕ), όπως τα Σχέδια αυτά µε τα συνηµµένα παραρτήµατά τους
προσαρτώνται στον υπό ψήφιση νόµο:
α.i) Το Σχέδιο Σύµβασης µε τίτλο «Σύµβαση ∆ιευκόλυνσης PSI ∆ιαχείρισης
Υποχρεώσεων», για την παροχή χρηµατοδοτικής ενίσχυσης µέχρι του
συνολικού ποσού των τριάντα δισεκατοµµυρίων (30.000.000.000) Ευρώ, µε
σκοπό να χρηµατοδοτηθεί µέρος της εθελοντικής ανταλλαγής οµολόγων της
Ελλάδας µε επενδυτές του ιδιωτικού τοµέα.
ii) Το Σχέδιο Σύµβασης Συγχρηµατοδότησης µεταξύ της Ελληνικής
∆ηµοκρατίας, της ΤτΕ, του Ε.Τ.Χ.Σ. και της Wilmington Trust (London)
Limited, µε τίτλο «Σύµβαση Συγχρηµατοδότησης», µε σκοπό να καθοριστούν
για την εκτέλεση της προαναφερόµενης Σύµβασης, το οφειλόµενο ποσό, οι
πληρωµές και οι υποχρεώσεις, καθώς και ο τρόπος πληρωµής µέσω κοινού
φορέα πληρωµής.
iii) Το Σχέδιο Σύµβασης µε τίτλο «Συµφωνία ∆ιευκόλυνσης Πιστωτικής
Ενίσχυσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Ε.Κ.Τ.)», για την παροχή
χρηµατοδοτικής ενίσχυσης µέχρι του συνολικού ποσού των τριάντα πέντε
δισεκατοµµυρίων (35.000.000.000) Ευρώ, µε σκοπό να παρασχεθεί στην
Ελληνική ∆ηµοκρατία η δυνατότητα να χρηµατοδοτήσει την ενδεχόµενη
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επαναγορά τίτλων της που έχουν παρασχεθεί ως ενέχυρο στο Ευρωσύστηµα µε
τίτλους του Ε.Τ.Χ.Σ.
iv) Το Σχέδιο Σύµβασης µε τίτλο «∆ιευκόλυνση αποπληρωµής Τόκων
Οµολόγων», σχετικά µε την παροχή χρηµατοδοτικής ενίσχυσης µέχρι του
συνολικού ποσού των πέντε δισεκατοµµυρίων επτακοσίων εκατοµµυρίων
(5.700.000.000) Ευρώ, µε σκοπό την εξυπηρέτηση των συσσωρευµένων τόκων
οµολόγων µέχρι την ηµεροµηνία εθελοντικής ανταλλαγής των οµολόγων.
β. Εγκρίνονται τα σχέδια:
i) του Μνηµονίου Συνεννόησης, µεταξύ της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας, της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ΤτΕ, το οποίο αποτελείται από:
- το Μνηµόνιο Οικονοµικής και Χρηµατοπιστωτικής Πολιτικής,
- το Μνηµόνιο Συνεννόησης στις Συγκεκριµένες Προϋποθέσεις
Οικονοµικής Πολιτικής, και
- το Τεχνικό Μνηµόνιο Συνεννόησης, µε τα παραρτήµατα και τους
πίνακες που το συνοδεύουν.
ii) των Επιστολών Πρόθεσης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Οικονοµικών, καθώς και του ∆ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος προς:
- 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 Ε.Κ.Τ., η οποία θα
συνοδεύεται από το Μνηµόνιο Συνεννόησης και
- το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο (∆.Ν.Τ.), η οποία θα συνοδεύεται από
το Μνηµόνιο Οικονοµικής και Χρηµατοπιστωτικής Πολιτικής και το Τεχνικό
Μνηµόνιο Συνεννόησης.
γ. Παρέχεται εξουσιοδότηση στον:
i) Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Οικονοµικών να εκπροσωπήσουν την
Ελληνική ∆ηµοκρατία και να υπογράψουν το εγκεκριµένο Σχέδιο του
Μνηµονίου Συνεννόησης και των Σχεδίων των Επιστολών Πρόθεσης.
ii) Υπουργό Οικονοµικών να εκπροσωπήσει την Ελληνική ∆ηµοκρατία και
να υπογράψει τα εγκεκριµένα Σχέδια των Συµβάσεων, καθώς και να
εκπροσωπεί την Ελληνική ∆ηµοκρατία και να υπογράφει τις ανά τρίµηνο
αναθεωρήσεις του Μνηµονίου Συνεννόησης και τις αντίστοιχες Επιστολές
Πρόθεσης προς τον Πρόεδρο των κρατών µελών της Ευρωζώνης, τον αρµόδιο
Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις Οικονοµικές και
Νοµισµατικές Υποθέσεις και το Ευρώ, τον Πρόεδρο της Ε.Κ.Τ . και το ∆.Ν.Τ.
iii) ∆ιοικητή της ΤτΕ να εκπροσωπεί την ΤτΕ και να υπογράφει τα
εγκεκριµένα Σχέδια των Συµβάσεων, καθώς και τα εγκεκριµένα Σχέδια του
Μνηµονίου Συνεννόησης και των Επιστολών Πρόθεσης, καθώς και της ανά
τρίµηνο αναθεωρήσεις του Μνηµονίου Συνεννόησης µε τις αντίστοιχες
Επιστολές Πρόθεσης.
δ. Καθορίζεται η έναρξη ισχύος των προαναφεροµένων Συµβάσεων κ.λπ.
(άρθρο 1)

2

2.α. Συµπληρώνονται διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2198/1994 αναφορικά
µε τη µετατροπή εντόκων γραµµατίων, οµολόγων ή τίτλων οµολογιακών
δανείων σε τίτλους µε λογιστική µορφή.
Συγκεκριµένα ορίζεται ότι, σε περίπτωση συνεχούς αδυναµίας
λειτουργίας του Συστήµατος Λογιστικής Παρακολούθησης Συναλλαγών, για
χρονικό διάστηµα τουλάχιστον 14 ηµερών, µε απόφαση του Υπουργού
Οικονοµικών εκδίδονται ενσώµατοι τίτλοι, οι οποίοι παραδίδονται στους
φορείς του Συστήµατος προς φύλαξη ή προς διάθεση στους δικαιούχους
επενδυτές. Οι εν λόγω τίτλοι δύνανται να εκδίδονται και υπό µορφή
αποθετηρίων εγγράφων.
β. Τροποποιούνται – συµπληρώνονται οι διατάξεις του άρθρου 11 του ν.
2198/1994 αναφορικά µε την εισαγωγή στο Σύστηµα Άϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.)
και τίτλων άλλων εκδοτών πλην του Ελληνικού ∆ηµοσίου στα εξής, κατά
βάση, σηµεία:
i) Παρέχεται η δυνατότητα εισαγωγής / καταχώρισης στο Σ.Α.Τ., µε
πράξεις του ∆ιοικητή της ΤτΕ των οριζόµενων χρηµατοπιστωτικών µέσων
Ελλήνων ή αλλοδαπών εκδοτών, καθώς και των δικαιωµάτων επί των
σχετικών χρηµατοπιστωτικών µέσων.
ii) Προβλέπεται ότι:
- Ο κατά περίπτωση υπόχρεος, για την καταβολή των τόκων και του
κεφαλαίου των οφειλόµενων τίτλων, οφείλει να αποδίδει αυτά στους οικείους
λογαριασµούς του εκάστοτε φορέα του Συστήµατος.
- Η κατά τα ανωτέρω καταβολή επιφέρει την απόσβεση των
υποχρεώσεων αα) της ΤτΕ, ββ) του εκδότη των τίτλων σε λογιστική µορφή, γγ)
του Θεµατοφύλακα των υποκείµενων αξιών και δδ) του εκδότη των
υποκείµενων αξιών, έναντι των δικαιούχων των τίτλων.
- Ο εκάστοτε επενδυτής, µε την επιφύλαξη των ειδικότερων διατάξεων,
έχει αξίωση εκ του τίτλου του, στρεφόµενη µόνο κατά του φορέα του
Συστήµατος, στον οποίο τηρείται ο λογαριασµός του.
iii) Ορίζεται ότι, σε περίπτωση που ο εκδότης των υποκείµενων αξιών δεν
έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του για καταβολή των ληξιπρόθεσµων τόκων
και κεφαλαίων, δεν ευθύνεται έναντι των φορέων ή των επενδυτών ο εκδότης
των τίτλων σε λογιστική µορφή, ο Θεµατοφύλακας των υποκείµενων αξιών ή η
Τράπεζα της Ελλάδος.
Ο εκδότης των προαναφερόµενων τίτλων, καθώς και κατά περίπτωση,
οι οικείοι φορείς του Συστήµατος και οι επενδυτές έχουν ευθεία αξίωση κατά
του εκδότη των υποκείµενων αξιών. Το ίδιο συµβαίνει και επί του
Θεµατοφύλακα των υποκείµενων αξιών, ο οποίος δεν έχει εκπληρώσει την
σχετική του υποχρέωση.
iv) Προβλέπεται ότι, η ΤτΕ δύναται να τηρεί λογαριασµούς τίτλων σε
Κεντρικό Μητρώο Τίτλων ή Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων για τα ανωτέρω
χρηµατοπιστωτικά µέσα Ελλήνων ή αλλοδαπών εκδοτών, που έχουν εκδοθεί
σε υλική ή άϋλη µορφή ή δικαιώµατα επ’ αυτών.
Σε περίπτωση µη εκπλήρωσης υποχρεώσεων αα) εκδότη υποκείµενων
χρηµατοπιστωτικών µέσων που η ΤτΕ κατέχει µέσω λογαριασµού σε Κεντρικό
Μητρώο Τίτλων ή σε Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων ή ββ) Κεντρικού Μητρώου
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Τίτλων και Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων, ως προς τα υποκείµενα
χρηµατοπιστωτικά µέσα που η ΤτΕ κατέχει µέσω αυτών, η ΤτΕ λαµβάνει κάθε
εύλογο πρόσφορο µέτρο για την προάσπιση των δικαιωµάτων και
συµφερόντων των δικαιούχων των υποκείµενων αξιών.
γ. Ορίζεται ότι, το απόρρητο επί των άυλων τίτλων δεν ισχύει έναντι του
εκδότη αυτών.
δ. Προβλέπεται ότι, σε περίπτωση ανταλλαγής τίτλων του Ελληνικού
∆ηµοσίου, κατά εφαρµογή προγράµµατος για την αναδιάταξη του ελληνικού
χρέους, ουδεµία µεταβολή επέρχεται στους λογαριασµούς τίτλων που
τηρούνται στο Σύστηµα Παρακολούθησης Συναλλαγών επί Τίτλων σε
Λογιστική Μορφή που διαχειρίζεται η ΤτΕ κ.λπ.
ε. Συµπληρώνεται ο ν. 2362/1995 (∆ηµόσιο Λογιστικό) και προβλέπεται
ότι:
- Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών προσδιορίζονται οι δαπάνες
και τα έσοδα του κρατικού προϋπολογισµού που δηµιουργούνται χωρίς
ταµειακή ροή και καθορίζονται οι διαδικασίες και τα δικαιολογητικά για την
εµφάνιση στα έσοδα και τα έξοδα αυτού.
- Για δαπάνες χρεολυσίων που αφορούν αγορά χρέους λήξης
µελλοντικών ετών και εξόφλησης βραχυπρόθεσµου δανεισµού, οι σχετικές
πιστώσεις εγγράφονται και αναλαµβάνονται στον κρατικό προϋπολογισµό
κατά το χρόνο πραγµατοποίησης των δαπανών αυτών και δεν απαιτείται για
την κατηγορία αυτή ψήφιση συµπληρωµατικού προϋπολογισµού.
στ. Ορίζεται ότι, δαπάνες και έσοδα, µε ή χωρίς ταµειακή ροή, που
δηµιουργούνται στο πλαίσιο και κατά την υλοποίηση αποφάσεων της συνόδου
κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 26ης Οκτωβρίου 2011, για την
αναδιάταξη του Ελληνικού δηµόσιου χρέους και την παροχή χρηµατοδοτικών
διευκολύνσεων προς την Ελλάδα ή αντίστοιχων µεταγενέστερων αποφάσεων
Συνόδων Κορυφής, καθώς και την ανταλλαγή οµολόγων του Ελληνικού
∆ηµοσίου µε οµόλογα νέας έκδοσης, τακτοποιούνται κατά παρέκκλιση των
διατάξεων του ∆ηµοσίου Λογιστικού. Οι ειδικότερες διαδικασίες και κάθε
αναγκαίο θέµα, για την εφαρµογή των προαναφερόµενων, θα καθορίζονται µε
σχετική απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών.
Με όµοια απόφαση, στα πλαίσια εφαρµογής των ανωτέρω
προγραµµάτων και για την ολοκλήρωσή τους, µπορεί να παρέχεται
εξουσιοδότηση στην ΤτΕ ή οποιοδήποτε άλλο πιστωτικό ίδρυµα του
εσωτερικού ή εξωτερικού, να προβαίνει ενεργώντας για λογαριασµό του
Ελληνικού ∆ηµοσίου σε οποιαδήποτε πράξη, ενέργεια ή διαδικασία κρίνεται
αναγκαία, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης.
(άρθρο 2)
3.
Ρυθµίζονται θέµατα φορολόγησης των οµολόγων που εκδίδονται στο
πλαίσιο της αναδιάταξης του ελληνικού χρέους. Επίσης καθορίζονται τα
αρµόδια όργανα των φορέων για την απόφαση συµµετοχής ή µη αυτών σε
πρόγραµµα ανταλλαγής τίτλων του Ελληνικού ∆ηµοσίου, κατ΄ εφαρµογή
προγράµµατος για την αναδιάταξη του ελληνικού χρέους. Ειδικότερα, ορίζεται
ότι:
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α. Η ανταλλαγή οµολόγων από τον αρχικό κάτοχο τους µε άλλους τίτλους
κατ’ εφαρµογή προγράµµατος συµµετοχής στην αναδιάταξη του ελληνικού
χρέους, θεωρείται διακράτηση µέχρι την ηµεροµηνία λήξης των αρχικών
οµολόγων για την απαλλαγή που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 11 του
άρθρου 12 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος ( Κ.Φ.Ε., ν.2238/1994), δηλ.
για την απαλλαγή από το φόρο εισοδήµατος των τόκων οµολογιακών δανείων
µε διάρκεια ίση ή µεγαλύτερη των δύο (2) ετών, εφόσον διακρατούνται από
τον αρχικό κάτοχο των τίτλων.
β.
Προστίθεται παράγραφος στο άρθρο 12 του Κ.Φ.Ε., σύµφωνα µε την
οποία, οι τόκοι που προκύπτουν από οµόλογα που εκδίδονται από το Ε.Τ.Χ.Σ.,
κατ’ εφαρµογή προγράµµατος συµµετοχής στην αναδιάταξη του ελληνικού
χρέους, έχουν την ίδια φορολογική αντιµετώπιση µε τους τόκους που
προκύπτουν από οµόλογα που εκδίδει το Ελληνικό ∆ηµόσιο στην Ελλάδα. Για
τους τόκους που προκύπτουν από τα οµόλογα αυτά εφαρµόζονται ανάλογα οι
διατάξεις της παραγράφου 11 του ίδιου άρθρου (περί απαλλαγής από το φόρο
εισοδήµατος των τόκων οµολογιακών δανείων µε διάρκεια ίση ή µεγαλύτερη
των δύο (2) ετών που διακρατούνται από τον αρχικό κάτοχο τους).
γ.
Στο άρθρο 24 του Κ.Φ.Ε., σχετικά µε το εισόδηµα από κινητές αξίες,
προστίθεται διάταξη, σύµφωνα µε την οποία, ως παράγωγα
χρηµατοοικονοµικά προϊόντα νοούνται και τα χρηµατοοικονοµικά µέσα που
εκδίδει το Ελληνικό ∆ηµόσιο, κατ’ εφαρµογή προγράµµατος συµµετοχής στην
αναδιάταξη του ελληνικού χρέους η απόδοση των οποίων συνδέεται µε το
ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ρήτρες ΑΕΠ).
Επίσης ορίζεται ότι, τα κεφαλαιακά κέρδη που αποκτούν ατοµικές
επιχειρήσεις και υπόχρεοι της παρ. 4 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε. (προσωπικές
εταιρείες, κοινωνίες αστικού δικαίου κ.λπ.) που τηρούν βιβλία τρίτης
κατηγορίας, από συναλλαγές και στην ανωτέρω κατηγορία παράγωγων
προϊόντων, που διαπραγµατεύονται στην αγορά παραγώγων του
Χρηµατιστηρίου Αθηνών ή σε αλλοδαπό χρηµατιστήριο παραγώγων ή σε άλλη
οργανωµένη αγορά, απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήµατος, για όσο χρόνο
τα κέρδη αυτά εµφανίζονται σε λογαριασµό ειδικού αποθεµατικού.
δ.
Η χρεωστική διαφορά που προκύπτει σε βάρος των νοµικών προσώπων
της παρ. 1 του άρθρου 101 του Κ.Φ.Ε. (Α.Ε., Ε.Π.Ε., συνεταιρισµών κ.λπ.)
από την ανταλλαγή οµολόγων του Ελληνικού ∆ηµοσίου ή εταιρικών
οµολόγων, κατ’ εφαρµογή προγράµµατος συµµετοχής στην αναδιάταξη του
ελληνικού χρέους, εκπίπτει σε ίσες δόσεις από τα ακαθάριστα έσοδα των
διαχειριστικών περιόδων που µεσολαβούν µέχρι τη λήξη των οµολόγων του
Ελληνικού ∆ηµοσίου που δόθηκαν σε ανταλλαγή, αρχής γενοµένης από αυτή
µέσα στην οποία πραγµατοποιείται η ανταλλαγή των τίτλων και ανεξάρτητα
από το χρόνο διακράτησής τους.
ε. Προβλέπεται η µεταφορά προς συµψηφισµό µε το φόρο εισοδήµατος
τυχόν πιστωτικού υπολοίπου από δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος
οικονοµικού έτους 2011 και µετά των τραπεζών, κατά το µέρος που οφείλεται
σε φόρο που έχει παρακρατηθεί επί τόκων οµολόγων ή εντόκων γραµµατίων
του Ελληνικού ∆ηµοσίου και οµολόγων ηµεδαπών επιχειρήσεων διαδοχικώς
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στα πέντε (5) επόµενα οικονοµικά έτη από τη δηµιουργία του πιστωτικού
υπολοίπου, κατά το υπόλοιπο που αποµένει κάθε φορά.
στ. Ορίζονται τα αρµόδια όργανα των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης
(Φ.Κ.Α.), του Κοινού Κεφαλαίου Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου και
Ασφαλιστικών Φορέων (Κ.Κ. Ν.Π.∆.∆. και Α.Φ.), των ηµεδαπών εταιρειών
και λοιπών ν.π.ι.δ., καθώς και των ηµεδαπών ν.π.δ.δ., για την απόφαση
συµµετοχής ή µη αυτών σε πρόγραµµα ανταλλαγής τίτλων του Ελληνικού
∆ηµοσίου, κατ΄ εφαρµογή προγράµµατος για την αναδιάταξη του ελληνικού
χρέους και προβλέπεται ότι, τα µέλη και στελέχη των οργάνων αυτών δεν
υπέχουν, κατά την άσκηση της ανωτέρω αρµοδιότητας, καµία ποινική, αστική,
διοικητική ή άλλη ευθύνη.
(άρθρο 3)
4.α. Προβλέπεται η σύσταση, µε κ.υ.α., ανώνυµης εταιρείας αποκλειστικού
σκοπού µε την επωνυµία «Ταµείο Στήριξης Ασφαλιστικού Συστήµατος Α.Ε.»
(Ταµείο) και η κατάρτιση του καταστατικού της.
Το Ταµείο έχει αποκλειστικό σκοπό την αξιοποίηση περιουσιακών
στοιχείων της ιδιωτικής περιουσίας του ∆ηµοσίου ή νοµικών προσώπων
δηµοσίου δικαίου, τα οποία µεταβιβάζονται και περιέρχονται στο Ταµείο,
χωρίς αντάλλαγµα, µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Εργασίας
και Κοινωνικής Ασφάλισης και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού. Το
προϊόν της αξιοποίησης των παραπάνω περιουσιακών στοιχείων,
χρησιµοποιείται αποκλειστικά για την οικονοµική στήριξη του ασφαλιστικού
συστήµατος, όπως ειδικότερα προσδιορίζεται στο καταστατικό του.
Το Ταµείο λειτουργεί για την εξυπηρέτηση του δηµοσίου συµφέροντος,
σύµφωνα µε τους κανόνες της ιδιωτικής οικονοµίας και διέπεται από τις
διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει κάθε φορά, εκτός εάν ορίζεται
διαφορετικά στην απόφαση σύστασης του.
β.
Με την απόφαση σύστασης του Ταµείου προσδιορίζεται ειδικότερα ο
σκοπός αυτού και καθορίζονται τα θέµατα που αφορούν τα περιουσιακά
στοιχεία που περιέρχονται σε αυτό, τα έσοδα και τη διάθεσή τους και
εγκρίνεται το καταστατικό του, µε το οποίο ρυθµίζονται όλα τα θέµατα που
προβλέπονται από την κείµενη για τις ανώνυµες εταιρείες νοµοθεσία. Το
καταστατικό µπορεί να τροποποιείται και να κωδικοποιείται µε απόφαση της
Γενικής Συνέλευσης του Ταµείου, που εγκρίνεται µε απόφαση των Υπουργών
Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Με το καταστατικό ρυθµίζονται τα θέµατα που αφορούν την έδρα, το
αρχικό µετοχικό κεφάλαιο, την αύξηση και τη µείωση του µετοχικού
κεφαλαίου, την έκδοση των µετοχών, τα δικαιώµατα των µετόχων, τη
σύγκληση, τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τις αρµοδιότητες της Γενικής
Συνέλευσης και του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, τις αρµοδιότητες του Προέδρου
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου, τους πόρους
του Ταµείου, κ.λπ.
γ.
Με τον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας του Ταµείου, ο οποίος
καταρτίζεται από το ∆ιοικητικό του Συµβούλιο και εγκρίνεται µε κ.υ.α.,
καθορίζονται η διάρθρωση του Ταµείου, οι θέσεις προσωπικού, τα αναγκαία
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προσόντα για την πρόσληψη στη θέση, οι πάσης φύσεως αποδοχές του
προσωπικού, καθώς και ο πειθαρχικός έλεγχος αυτού.
δ.
Με κανονισµό που καταρτίζεται όπως και ο εσωτερικός κανονισµός
λειτουργίας, καθορίζονται οι όροι και οι διαδικασίες ανάθεσης µελετών και
υπηρεσιών και εκτέλεσης έργων και εργασιών, προµηθειών, αγορών ακινήτων,
µισθώσεων, εκµισθώσεων και γενικά παραχωρήσεων χρήσης και κάθε άλλου
ενοχικού ή εµπράγµατου δικαιώµατος επί ακινήτων.
ε. Ορίζεται ο χρόνος έναρξης ισχύος του υπό ψήφιση νόµου. (άρθρα 4-5)

Από τις προτεινόµενες
οικονοµικά αποτελέσµατα:

Α.

διατάξεις

προκαλούνται

τα

ακόλουθα

Επί του κρατικού προϋπολογισµού

1.
Ανάληψη νέων υποχρεώσεων µέχρι συνολικού ποσού 30.000.000.000
Ευρώ, πλέον των αναλογούντων τόκων, που απορρέουν από τη δανειακή
σύµβαση, µε σκοπό τη χρηµατοδότηση µέρους της εθελοντικής ανταλλαγής
οµολόγων του Ελληνικού ∆ηµοσίου.
Παράλληλα, αναµένεται να επέλθει µείωση του ∆ηµοσίου Χρέους, το
ύψος της οποίας εξαρτάται από το συνολικό ποσό της ονοµαστικής αξίας των
οµολόγων που θα υπαχθούν στη διαδικασία αναδιάρθρωσης του Ελληνικού
Χρέους. (Εκτιµάται ότι, το συνολικό ποσό ονοµαστικής αξίας των οµολόγων
που θα ενταχθούν στη διαδικασία θα ανέλθει στο ποσό των 200.000.000.000
Ευρώ, ενώ η συνολική αξία των νέων τίτλων που θα εκδοθούν για την
ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης θα είναι της τάξεως των 70.000.000.000
Ευρώ). (άρθρο 1)
2.
Προσωρινή αύξηση ∆ηµοσίου Χρέους µέχρι του ποσού των
35.000.000.000 Ευρώ, από τις δανειακές συµβάσεις µε σκοπό τη δυνατότητα
της Ελλάδας να επαναγοράσει τίτλους που έχουν παρασχεθεί ως ενέχυρο στο
ευρωσύστηµα, µε τίτλους του Ε.Τ.Χ.Σ..
Η ανωτέρω αύξηση του ∆ηµοσίου Χρέους συνεπάγεται ισόποση
αύξηση του χαρτοφυλακίου του ∆ηµοσίου. (άρθρο 1). Ο µηχανισµός αυτός θα
λειτουργήσει µέχρι την ολοκλήρωση του PSI.
3.
Αύξηση ∆ηµοσίου Χρέους µέχρι του ποσού των 5.700.000.000 Ευρώ,
από τη δανειακή σύµβαση µε σκοπό την εξυπηρέτηση των δεδουλευµένων
τόκων, µέχρι την ηµεροµηνία ανταλλαγής των οµολόγων. (άρθρο 1)
4.
∆απάνη, από τη σύσταση ανώνυµης εταιρείας αποκλειστικού σκοπού µε
την επωνυµία «Ταµείο Στήριξης Ασφαλιστικού Συστήµατος Α.Ε.», το ύψος
της οποίας εξαρτάται και θα προσδιορισθεί από την κ.υ.α. που θα τη συστήσει.
(άρθρο 4)
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5.
Απώλεια εσόδων, από τις θεσπιζόµενες φοροαπαλλαγές στα πλαίσια
ανταλλαγής οµολόγων του Ελληνικού ∆ηµοσίου. (άρθρο 3)
Β.

Επί του κρατικού προϋπολογισµού και ν.π.δ.δ.

Μείωση περιουσίας του ∆ηµοσίου και ν.π.δ.δ., από τη µεταβίβαση στο
συνιστώµενο «Ταµείο Στήριξης Ασφαλιστικού Συστήµατος Α.Ε.»
περιουσιακών τους στοιχείων χωρίς αντάλλαγµα, µε αντίστοιχη αύξηση
εσόδων των ασφαλιστικών φορέων. (άρθρο 4)
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