ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου «Ρυθµίσεις θεµάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης των πιστωτικών ιδρυµάτων», της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρυθµίσεις θεµάτων εφαρµογής
των νόµων 3864/2010, 4021/2011, 4046/2012, 4051/2012
και 4071/2012», της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
«Ρυθµίσεις θεµάτων δηµοσίευσης οικονοµικών εκθέσεων πιστωτικών ιδρυµάτων και θυγατρικών τους, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χρηµατοοικονοµικό τοµέα» και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Οικονοµικών»
Προς τη Βουλή των Ελλήνων
Α. Γενική παρουσίαση
Με το άρθρο πρώτο του παρόντος κυρώνεται η από 19
Απριλίου 2012 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρυθµίσεις θεµάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης των πιστωτικών
ιδρυµάτων», που δηµοσιεύτηκε στο υπ’ αριθ. 94 Φύλλο
της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος Α΄), για να αντιµετωπιστούν τα κατεπείγοντα θέµατα της κεφαλαιακής ενίσχυσης των πιστωτικών ιδρυµάτων.
Με το άρθρο δεύτερο του παρόντος κυρώνεται η από
30 Απριλίου 2012 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου
«Ρυθµίσεις θεµάτων εφαρµογής των νόµων 3864/2010,
4021/2011, 4046/2012, 4051/2012 και 4071/2012», που
δηµοσιεύτηκε στο υπ’ αριθ. 103 Φύλλο της Εφηµερίδας
της Κυβερνήσεως (τεύχος Α΄) για την αντιµετώπιση κατεπειγόντων θεµάτων σχετικά µε την εφαρµογή ορισµένων διατάξεων των νόµων 4021/2011, 4046/2012,
4051/2012 και 4071/2012 και ειδικότερα προκειµένου:
α) να ρυθµιστεί το θέµα επιστροφής αποδοθέντων ποσών από τη Δ.Ε.Η. και τους εναλλακτικούς προµηθευτές
ηλεκτρικού ρεύµατος, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η εφαρµογή της παραγράφου 5 του άρθρου 58 του ν.
4075/2012,
β) να διευκρινιστεί ποιος θεωρείται χρόνος απόκτησης των οµολόγων, ώστε να τύχει εφαρµογής η παράγραφος 7 του άρθρου 3 του ν. 4046/2012,
γ) να ανασταλεί για το έτος 2012 η εφαρµογή της παραγράφου 9 του άρθρου 45 του ν. 4071/2012,
δ) να αντιµετωπιστεί το πρόβληµα που δηµιουργείται
από τον αυτεπάγγελτο συµψηφισµό της επιχορήγησης
την οποία δικαιούνται όσες ναυτιλιακές εταιρείες εκτελούν δροµολόγια άγονων γραµµών µε τα χρέη τους σε
αναστολή, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των δροµολογίων των άγονων ακτοπλοϊκών
γραµµών,
ε) να ρυθµιστεί το θέµα της απαλλαγής έως τις
31.10.2012 των δήµων από πρόσθετους φόρους, πρόστιµα, προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και κάθε
µορφής επιβαρύνσεις, υπό την προϋπόθεση ότι εξοφλούνται οι κύριες οφειλές στο σύνολό τους,
στ) να ρυθµιστεί το θέµα της δήλωσης της περιουσιακής κατάστασης των φυσικών προσώπων που ευθύνονται ατοµικά για τα χρέη των νοµικών προσώπων, όταν
τα τελευταία υποβάλλουν αίτηση αναστολής,
ζ) να οριστούν οι προϋποθέσεις προκαταβολής της εισφοράς του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
στη µελλοντική αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου των πιστωτικών ιδρυµάτων στο πλαίσιο ανακεφαλαιοδότησής
τους, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η σταθερότητα του ελ-

ληνικού τραπεζικού συστήµατος.
Με το άρθρο τρίτο του παρόντος κυρώνεται η από 29
Μαΐου 2012 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρυθµίσεις θεµάτων δηµοσίευσης οικονοµικών εκθέσεων πιστωτικών ιδρυµάτων και θυγατρικών τους, οι οποίες
δραστηριοποιούνται στο χρηµατοοικονοµικό τοµέα»,
που δηµοσιεύτηκε στο υπ’ αριθ. 127 Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος Α΄) για την αντιµετώπιση
του κατεπείγοντος θέµατος της δηµοσίευσης των οικονοµικών εκθέσεων των πιστωτικών ιδρυµάτων και των
θυγατρικών τους, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο
χρηµατοοικονοµικό τοµέα.
Με το άρθρο τέταρτο του παρόντος ρυθµίζονται θέµατα αρµοδιότητας του Υπουργείου Οικονοµικών συναφή
µε τις Πράξεις Νοµοθετικού Περιεχοµένου που κυρώνονται µε τον παρόντα νόµο.
Β. Ειδικότερα
Επί του άρθρου πρώτου
Με τις διατάξεις του άρθρου 1 της ΠΝΠ επέρχονται οι
άµεσα αναγκαίες τροποποιήσεις στο θεσµικό πλαίσιο
του ν. 3864/2010 (Α΄119) µε σκοπό να αποσαφηνιστούν
θέµατα που αφορούν την εφαρµογή του και, ιδίως:
α) την ανάγκη αύξησης του κεφαλαίου του Ταµείου
Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας κατ’ εφαρµογή της
Σύµβασης Δανειακής Διευκόλυνσης για τη Χρηµατοδότηση της Ελληνικής Δηµοκρατίας µέσω του Ευρωπαϊκού
Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ) και
του Μηχανισµού Στήριξης της Ελληνικής Οικονοµίας
(παρ. 1, περίπτωση α΄),
β) τη δυνατότητα εκ µέρους του Ταµείου να λαµβάνει
οµόλογα ή άλλα χρηµατοπιστωτικά µέσα που εκδίδει ή
εγκρίνει το Ευρωπαϊκό Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και να τα διατηρεί σε λογαριασµό στο Σύστηµα Άυλων Τίτλων στην Τράπεζα της Ελλάδος (παρ. 1,
περίπτωση β΄),
γ) την προσθήκη στα στοιχεία της περιουσίας του Ταµείου των οµολόγων ή άλλων χρηµατοπιστωτικών µέσων που λαµβάνει από το ΕΤΧΣ και τη ρύθµιση θεµάτων
της περιουσίας αυτής σε περίπτωση εκκαθάρισης πιστωτικών ιδρυµάτων (παρ. 1, περίπτωση γ΄),
δ) την κατάργηση της κερδοφορίας ως στόχο για τη
συµµετοχή του Ταµείου στο µετοχικό κεφάλαιο, καθώς
λόγω της οικονοµικής συγκυρίας καθίσταται αβέβαιη ή
ανέφικτη και την παράταση του χρόνου που προβλέπεται στο επιχειρησιακό σχέδιο για τη βιωσιµότητα του πιστωτικού ιδρύµατος από τρία σε πέντε χρόνια (παρ. 2,
περίπτωση α΄),
ε) τη δυνατότητα του Ταµείου να χορηγεί, κατόπιν απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος, βεβαίωση προς πιστωτικά ιδρύµατα που είναι επιλέξιµα προς κεφαλαιακή
ενίσχυση, µε την οποία δεσµεύεται ότι θα συµµετέχει
στην µελλοντική αύξηση µετοχικού κεφαλαίου τους
(παρ. 2, περίπτωση β΄),
Η βεβαίωση χορηγείται πριν ολοκληρωθεί η προβλεπόµενη στο νόµο διαδικασία για την ενεργοποίηση του Ταµείου. Προϋπόθεση για την χορήγησή της είναι:
(α) η υποβολή αίτησης κεφαλαιακής ενίσχυσης από το
πιστωτικό ίδρυµα,
(β) η προηγούµενη αξιολόγηση της βιωσιµότητας του
πιστωτικού ιδρύµατος από την Τράπεζα της Ελλάδος,
(γ) η κρίση της Τράπεζας της Ελλάδος για την αναγκαιότητα χορήγησης της βεβαίωσης αφ’ ενός προκειµένου να είναι σε θέση το πιστωτικό ίδρυµα να συνεχίσει
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απρόσκοπτα τη λειτουργία του και να πληροί τις προβλεπόµενες απαιτήσεις κεφαλαιακής επάρκειας και αφ’ ετέρου για τη διατήρηση της σταθερότητας του ελληνικού
τραπεζικού συστήµατος,
στ) τη δυνατότητα του Ταµείου να έχει άµεση πρόσβαση στα οικονοµικά στοιχεία του πιστωτικού ιδρύµατος
προς το οποίο έχει χορηγήσει εγγυητική επιστολή, να
διενεργεί ειδικούς ελέγχους (due diligence) και να ασκεί
τα δικαιώµατά του σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις
που αφορούν την παροχή στοιχείων και τη διενέργεια ελέγχων, καθώς και να µετέχει µε εκπρόσωπό του στο Διοικητικό Συµβούλιο µε όλες τις εξουσίες που προβλέπει
η κείµενη νοµοθεσία για τον εκπρόσωπο του Ταµείου
(παρ. 2, περίπτωση β΄),
ζ) τη δυνατότητα του Ταµείου να συµµετέχει στο µετοχικό κεφάλαιο πιστωτικών ιδρυµάτων και µε άλλα µετατρέψιµα χρηµατοπιστωτικά µέσα, πέραν των ήδη προβλεπόµενων κοινών µετοχών και υπό αίρεση µετατρέψιµων οµολογιών (παρ. 3, περίπτωση α΄),
η) την κατάργηση της απαγόρευσης µεταβίβασης των
µετοχών του Ταµείου σε τρίτους και της διαπραγµάτευσής τους στην οργανωµένη αγορά, καθώς η διατήρηση
αυτού του περιορισµού υπονοµεύει την επιτυχία ολόκληρης της ανακεφαλαιοποίησης (παρ. 4),
θ) την εξαίρεση του Ταµείου από την υποχρέωση υποβολής δηµόσιας πρότασης εξαγοράς, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του ν. 3461/2006 (take over bid) κατά την απόκτηση συµµετοχών στο µετοχικό κεφάλαιο εισηγµένων
στο Χρηµατιστήριο πιστωτικών ιδρυµάτων. Η απόκτηση
της συµµετοχής του Ταµείου δεν γίνεται µε σκοπό την άσκηση ελέγχου επί του πιστωτικού ιδρύµατος (γεγονός
που θα επέβαλε την τήρηση της διαδικασίας υποβολής
δηµόσιας πρότασης εξαγοράς) αλλά για την εξυπηρέτηση δηµοσίου συµφέροντος στο πλαίσιο και προς το σκοπό της εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυµάτων (παρ. 3,
περίπτωση β΄),
ι) την µετάθεση της υποχρέωσης του Ταµείου να δηµοσιεύει ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις κατά ένα µήνα
µετά την αντίστοιχη δηµοσίευση των πιστωτικών ιδρυµάτων, στο µετοχικό κεφάλαιο των οποίων συµµετέχει
(παρ. 5),
ια) τη δυνατότητα του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής
Σταθερότητας να χορηγεί εγγυήσεις µε αποδέκτες και
τα πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν στην Ελλάδα,
προκειµένου να ενισχυθεί η εµπιστοσύνη στο εγχώριο
χρηµατοπιστωτικό σύστηµα (παρ. 6).
Με τις διατάξεις του άρθρου 2 της ΠΝΠ τροποποιούνται οι διατάξεις του ν. 3601/2007 και του ν. 3556/2007,
µε σκοπό να αποσαφηνιστούν κατεπείγοντα θέµατα που
αφορούν την εφαρµογή τους και, ιδίως:
(α) την ανάγκη άµεσης υλοποίηση της εντολής µεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων που εκδίδει η Τράπεζα
της Ελλάδος στο πλαίσιο της εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυµάτων. Σε περιπτώσεις που κατά την ανωτέρω µεταβίβαση πραγµατοποιείται συγκέντρωση επιχειρήσεων, η
διαδικασία δεν αναστέλλεται αλλά ολοκληρώνεται κανονικά, µε την επιφύλαξη διαφορετικής απόφασης από την
Επιτροπή Ανταγωνισµού, η οποία καλείται να αποφανθεί
σε συντοµότερη προθεσµία προς αποφυγή αβεβαιότητας και διασφάλιση της αποτελεσµατικότητας της διαδικασίας.
(β) την παροχή εξουσιοδότησης προς τον Υπουργό Οικονοµικών για την έκδοση κανονιστικής πράξης που αφορά την παράταση του χρονικού διαστήµατος εντός

του οποίου υποχρεούνται να δηµοσιεύουν τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις τους οι εκδότες των οποίων οι
κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε
οργανωµένη αγορά.
Επί του άρθρου δεύτερου
Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου Πρώτου της ΠΝΠ ρυθµίζεται το θέµα της επιστροφής των αποδοθέντων ποσών από τη Δ.Ε.Η. και τους εναλλακτικούς προµηθευτές ηλεκτρικού ρεύµατος, προκειµένου
να καταστεί δυνατή η εφαρµογή της παραγράφου 5 του
άρθρου 58 του ν. 4075/2012 (Α΄ 89) µε την οποία προβλέπεται ότι η απόδοση του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. µηνών Μαρτίου και Απριλίου 2012 θα γίνει µέχρι 30.6.2012.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου Πρώτου της ΠΝΠ διευκρινίζεται ποιος θεωρείται ο χρόνος απόκτησης των οµολόγων, προκειµένου να τύχει εφαρµογής η παράγραφος 3 του άρθρου 7 του ν.4046/2012, µε
την οποία ορίζεται ότι συγκεκριµένες φορολογικές διατάξεις (άρθρα 39 και 39Α του ΚΦΕ και άρθρο 26 του ν.
3728/2008) δεν εφαρµόζονται όταν υφίστανται ενδοοµιλικές συναλλαγές µε αντικείµενο τη µεταβίβαση οµολόγων του Ελληνικού Δηµοσίου, εφόσον τα οµόλογα αυτά
ανταλλαγούν από τις επιχειρήσεις που τα αποκτούν,
κατ` εφαρµογή του προγράµµατος για την αναδιάταξη
του ελληνικού χρέους.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου Πρώτου της ΠΝΠ ορίζεται ότι οι προσφάτως ψηφισθείσες
διατάξεις της περίπτωσης α’ της παραγράφου 9 του άρθρου 45 του ν. 4071/2012 (Α΄ 85) µε τις οποίες αντικαθίστανται προηγούµενες διατάξεις της υποπερίπτωσης αα’
της περίπτωσης ια’ της παρ.1 του άρθρου 10 του
ν.736/1977, σχετικά µε την απόδοση των ετήσιων διαθεσίµων του Ταµείου Αρχαιολογικών Πόρων σε ποσοστό έως 40%, εφαρµόζονται από το οικονοµικό έτος 2013 και
εφεξής.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου Πρώτου της ΠΝΠ εισάγεται µια εξαιρετικού χαρακτήρα ρύθµιση για την υπαγωγή µέρους των επιχορηγήσεων που
λαµβάνουν οι ναυτιλιακές εταιρείες για τη λειτουργία
των δροµολογίων των άγονων ακτοπλοϊκών γραµµών σε
ειδικό καθεστώς περί ακατάσχετου, προκειµένου να συνεχιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των δροµολογίων
των άγονων ακτοπλοϊκών γραµµών.
Η ρύθµιση αυτή είναι αναγκαία καθώς τα χρέη σε αναστολή θεωρούνται, βάσει του Κ.Ε.Δ.Ε., ληξιπρόθεσµα
και κατά συνέπεια δεν µπορούν να συµπεριληφθούν στις
εξαιρέσεις από τη διενέργεια συµψηφισµού των µη ληξιπρόθεσµων χρεών της παρ. 5 του άρθρου 11 ν. 3943/
2011, µε αποτέλεσµα να γίνεται αυτεπάγγελτος συµψηφισµός της επιχορήγησης µε τα χρέη των ναυτιλιακών εταιρειών. Η ρύθµιση αυτή αφορά αποκλειστικά και µόνο
τις επιχορηγήσεις για τα δροµολόγια των άγονων ακτοπλοϊκών γραµµών και για το ποσοστό αυτών που καλύπτει λειτουργικές δαπάνες (δαπάνες µισθολογικές, για
καύσιµα, κ.λπ.) υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι η
ναυτιλιακή εταιρεία είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµερη, δηλαδή υποβάλλει εµπρόθεσµα τις δηλώσεις
της και τα ληξιπρόθεσµα χρέη της είναι ήδη σε ρύθµιση/διευκόλυνση τµηµατικής καταβολής ή σε αναστολή.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου Πρώτου της ΠΝΠ ρυθµίζεται το θέµα της απαλλαγής µέχρι
31.10.2012 των δήµων από πρόσθετους φόρους, πρόστιµα, προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και κάθε
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µορφής επιβαρύνσεις, υπό την προϋπόθεση ότι εξοφλούνται οι κύριες οφειλές στο σύνολό τους
Με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου Πρώτου της ΠΝΠ ρυθµίζεται το θέµα της δήλωσης της περιουσιακής κατάστασης των φυσικών προσώπων που ευθύνονται ατοµικά για τα χρέη (φορολογικά και τελωνειακά) των νοµικών προσώπων όταν τα τελευταία υποβάλλουν αίτηση αναστολής.
Με τις διατάξεις του άρθρου Δεύτερου της ΠΝΠ επέρχονται οι άµεσα αναγκαίες τροποποιήσεις στο θεσµικό
πλαίσιο του ν. 3864/2010 (Α΄ 119), µε σκοπό να αποσαφηνιστούν θέµατα που αφορούν την εφαρµογή του και,
ιδίως:
α) τη δυνατότητα προκαταβολής εκ µέρους του Ταµείου του ποσού που αντιστοιχεί στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου που καλείται να πραγµατοποιήσει το πιστωτικό ίδρυµα, που έχει κριθεί βιώσιµο από την Τράπεζα της Ελλάδος και θέσπιση των ειδικότερων όρων χορήγησης της προκαταβολής αυτής και ειδικότερα:
αα) την υποβολή αίτησης από το πιστωτικό ίδρυµα που
συνοδεύεται από επιχειρησιακό σχέδιο και λεπτοµερές
χρονοδιάγραµµα εφαρµογής του, που έχει ήδη αξιολογηθεί θετικά από την Τράπεζα της Ελλάδος,
ββ) την έγκριση του αιτήµατος από την Τράπεζα της
Ελλάδος και τη γνωστοποίησή του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
γγ) την κρίση της Τράπεζας της Ελλάδος για την αναγκαιότητα της προκαταβολής για λόγους κεφαλαιακής
επάρκειας, διατήρησης της πρόσβασης στις πράξεις νοµισµατικής πολιτικής του Ευρωσυστήµατος και διασφάλισης της σταθερότητας του εγχώριου τραπεζικού συστήµατος,
δδ) τη σύναψη σύµβασης προεγγραφής µεταξύ Ταµείου και πιστωτικού ιδρύµατος για τη συµµετοχή του Ταµείου στην αύξηση µετοχικού κεφαλαίου,
β) τη ρύθµιση θεµάτων που αφορούν τη χρήση της εισφοράς αυτής,
γ) τη ρύθµιση των θεµάτων που αφορούν το υπερβάλλον ή υπολειπόµενο ποσό στην αύξηση του µετοχικού
κεφαλαίου µετά την οριστικοποίηση της συµµετοχής του
Ταµείου,
δ) τη ρύθµιση θεµάτων που αφορούν την προκαταβαλλόµενη εισφορά σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας
λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύµατος και σύστασης µεταβατικού πιστωτικού ιδρύµατος,
ε) την ενεργοποίηση της διαδικασίας αυτής µε απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος κατόπιν σύµφωνης γνώµης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας,
στ) την παροχή εξουσιοδότησης για την έκδοση απόφασης µε την οποία ρυθµίζονται οι ειδικότεροι όροι των
συµβάσεων προεγγραφής που συνάπτονται µεταξύ πιστωτικού ιδρύµατος και Ταµείου.
Επίσης, ρυθµίζονται τα δικαιώµατα του Ταµείου έναντι
του πιστωτικού ιδρύµατος κατά το χρονικό διάστηµα µεταξύ χορήγησης της προκαταβολής και ολοκλήρωσης
της διαδικασίας αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου και
παρέχεται εξουσιοδότηση για τη ρύθµιση θεµάτων εταιρικής διακυβέρνησης κατά το ίδιο διάστηµα.
Τέλος, ορίζεται ότι η υποχρέωση του Ταµείου να καλύπτει επί δώδεκα (12) µήνες, αντί του ΤΕΚΕ, το χρηµατοδοτικό κενό που δηµιουργείται κατά την εφαρµογή µέτρων εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυµάτων (εντολή µεταβί-

βασης ή σύσταση µεταβατικού πιστωτικού ιδρύµατος) αφορά και γεγεννηµένες αλλά µη εισέτι εκπληρωθείσες
υποχρεώσεις του ΤΕΚΕ.
Επί του άρθρου τρίτου
Με τις διατάξεις του άρθρου 1 της ΠΝΠ επέρχονται οι
άµεσα αναγκαίες τροποποιήσεις στο θεσµικό πλαίσιο
που διέπει τις υποχρεώσεις των πιστωτικών ιδρυµάτων
µε εισηγµένες µετοχές στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, για
λόγους χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας, µε σκοπό να
αποσαφηνιστούν θέµατα που αφορούν την εφαρµογή
του και, ιδίως:
αα) παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονοµικών που αφορά την παράταση της προθεσµίας δηµοσιοποίησης των εξαµηνιαίων οικονοµικών εκθέσεων των
ως άνω πιστωτικών ιδρυµάτων για διάστηµα τριών µηνών (παρ. 1 περίπτωση α’, εδάφιο πρώτο),
ββ) επίσης, παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό
Οικονοµικών που αφορά την παράταση της προθεσµίας
δηµοσιοποίησης των τριµηνιαίων οικονοµικών εκθέσεων
των ως άνω πιστωτικών ιδρυµάτων για διάστηµα τριών
µηνών ή την απαλλαγή τους από τη σχετική υποχρέωση
(παρ. 1 περίπτωση α’, εδάφιο δεύτερο),
γγ) παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονοµικών που αφορά την παράταση της προθεσµίας δηµοσιοποίησης των ετήσιων οικονοµικών εκθέσεων των ως
άνω πιστωτικών ιδρυµάτων για διάστηµα που δεν υπερβαίνει τους έξι µήνες (παρ. 1 περίπτωση β΄, εδάφιο πρώτο),
δδ) την επέκταση της παράτασης που δίνεται στα ως
άνω πιστωτικά ιδρύµατα όχι µόνο για τους ατοµικούς (ετήσιους) αλλά και για τους ενοποιηµένους λογαριασµούς που δηµοσιεύουν (παρ. 1 περίπτωση β΄, εδάφιο
δεύτερο).
Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της
ΠΝΠ ορίζεται ότι στην περίπτωση που έχει δοθεί παράταση στην προθεσµία δηµοσιοποίησης των ετήσιων οικονοµικών εκθέσεων των πιστωτικών ιδρυµάτων µε εισηγµένες µετοχές στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, η ετήσια Γενική Συνέλευση των µετόχων τους, µπορεί να συγκαλείται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 1
του άρθρου 25 του κ.ν. 2190/1920, πέραν του εξαµήνου
και µέσα σε διάστηµα ενός µηνός από την λήξη της παράτασης αυτής. Η ηµεροµηνία δηµοσίευσης των ετήσιων
οικονοµικών καταστάσεων και σύγκλησης των ετησίων
Γενικών Συνελεύσεων των θυγατρικών εταιριών των ως
άνω νοµικών προσώπων, οι οποίες δραστηριοποιούνται
στον χρηµατοοικονοµικό τοµέα (πχ. ασφαλιστικές εταιρίες, εταιρίες leasing, ΑΕΠΕΥ, ΑΕΔΑΚ, κοκ) δύναται να
παραταθεί αντιστοίχως.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της
ΠΝΠ ορίζεται ότι τα πιστωτικά ιδρύµατα µε µετοχές εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, εφόσον έχουν λάβει παράταση στην προθεσµία δηµοσιοποίησης των ετήσιων οικονοµικών τους εκθέσεων, υποβάλλουν την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήµατος νοµικών προσώπων εντός είκοσι εργασίµων ηµερών από τη λήξη της
παράτασης αυτής. Στην περίπτωση αυτή, η ίδια προθεσµία υποβολής δήλωσης φόρου εισοδήµατος νοµικών
προσώπων ισχύει και για τις θυγατρικές εταιρίες των ως
άνω νοµικών προσώπων, οι οποίες δραστηριοποιούνται
στον χρηµατοοικονοµικό τοµέα.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 1 της
ΠΝΠ ορίζεται ότι διατηρούνται σε ισχύ τυχόν εκδοθεί-
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σες, κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 2 του άρθρου
2 της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρυθµίσεις
θεµάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης πιστωτικών ιδρυµάτων» της 19 ης Απριλίου 2012 (Α΄94), αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών µε τις οποίες δίνεται παράταση
στην προθεσµία δηµοσίευσης ετήσιων οικονοµικών εκθέσεων πιστωτικών ιδρυµάτων µε µετοχές εισηγµένες
στο Χρηµατιστήριο Αθηνών.
Επί του άρθρου τέταρτου
Με την παράγραφο 1 του άρθρου τέταρτου γίνονται οι
αναγκαίες νοµοτεχνικές βελτιώσεις σε διατάξεις της κυρωθείσας µε το άρθρο πρώτο του παρόντος σχεδίου νόµου Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου της 19ης Απριλίου 2012.
Με την παράγραφο 2 του άρθρου τέταρτου καταργείται το εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3556/2007,
καθώς µε την από 29 Μαΐου 2012 Πράξη Νοµοθετικού
Περιεχοµένου «Ρυθµίσεις θεµάτων δηµοσίευσης οικονοµικών εκθέσεων πιστωτικών ιδρυµάτων και θυγατρικών
τους, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χρηµατοοικονοµικό τοµέα», που δηµοσιεύτηκε στο υπ’ αριθ. 127 Φύλλο
της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος Α΄) ρυθµίζεται µε γενικό και ενιαίο τρόπο η σχετική εξουσιοδότηση
του Υπουργού Οικονοµικών.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου τέταρτου συµπληρώνεται η παράγραφος 2 του άρθρου 28 του
ν. 3756/2009, ώστε να επιτρέπεται η απόκτηση από πιστωτικό ίδρυµα προνοµιούχων ιδίων µετοχών που έχουν
εκδοθεί και ως εξαγοράσιµες κατά το χρονικό διάστηµα
συµµετοχής του πιστωτικού ιδρύµατος στα προγράµµατα ενίσχυσης της ρευστότητας του ν. 3723/2008, όταν η
απόκτηση αυτή έχει σκοπό την ενίσχυση της κεφαλαιακής του επάρκειας, όπως αυτή προσδιορίζεται µε τις αποφάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος. Για την εξαγορά
απαιτείται η σύµφωνη γνώµη της Τράπεζας της Ελλάδος. Εξυπακούεται ότι κατά την ανωτέρω διαδικασία τηρούνται οι διατάξεις της ΣΛΕΕ για τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων. Σε περίπτωση πραγµατοποίησης της
κατά τα ανωτέρω εξαγοράς προνοµιούχων µετοχών
προβλέπεται παρέκκλιση από τις διατάξεις της περίπτωσης β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 16 και των περιπτώσεων γ΄ και ε΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 17β
του κ.ν. 2190/1920 σχετικά µε την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 44 α του ν. 2190/1920. Τα οριζόµενα

στην παράγραφο αυτή ισχύουν από την κατάθεσή τους
στη Βουλή.
Αθήνα, 31 Ιουλίου 2012
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
«Ρυθµίσεις θεµάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης των πιστωτικών ιδρυµάτων», της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρυθµίσεις θεµάτων εφαρµογής των νόµων
3864/2010, 4021/2011, 4046/2012, 4051/2012 και
4071/2012», της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
«Ρυθµίσεις θεµάτων δηµοσίευσης οικονοµικών εκθέσεων πιστωτικών ιδρυµάτων και θυγατρικών τους, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χρηµατοοικονοµικό τοµέα» και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Οικονοµικών
Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται και έχει ισχύ νόµου από τη δηµοσίευσή της
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως η από 19 Απριλίου
2012 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρυθµίσεις θεµάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης των πιστωτικών ιδρυµάτων», που δηµοσιεύτηκε στο υπ’ αριθ. 94 Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος Α΄), που έχει ως εξής:
«ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Ρυθµίσεις θεµάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης των πιστωτικών ιδρυµάτων
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγµατος.
2. Την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και
απρόβλεπτης ανάγκης για την αντιµετώπιση κατεπειγόντων θεµάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης των πιστωτικών ιδρυµάτων.
3. Με πρόταση του Υπουργικού Συµβουλίου, αποφασίζουµε:
Άρθρο 1
Τροποποιήσεις του ν. 3864/2010 (Α΄ 119)
1. α. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του ν. 3864/
2010, οι λέξεις «Το κεφάλαιο του Ταµείου ανέρχεται στο
ποσό των δέκα δισεκατοµµυρίων (10.000.000.000) ευρώ» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «Το κεφάλαιο του Ταµείου ανέρχεται στο ποσό των πενήντα δισεκατοµµυρίων (50.000.000.000) ευρώ».
β. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του
ν. 3864/2010, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Σε περίπτωση που το κεφάλαιο κατατίθεται µε τη
µορφή οµολόγων του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας ή άλλης µορφής χρηµατοπιστωτικών µέσων που εκδίδει ή εγκρίνει το ΕΤΧΣ, 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.»
γ. Η παράγραφος 3 του άρθρου 3 του ν. 3864/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Περιουσία του Ταµείου αποτελεί το κατατεθειµένο

κεφάλαιο, συµπεριλαµβανοµένων µετρητών, οµολόγων
του ΕΤΧΣ ή άλλων χρηµατοπιστωτικών µέσων του ΕΤΧΣ,
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 άρθρο 63 Ε
του ν. 3601/2007, άρθρο που έχει προστεθεί µε το άρθρο
4 του ν. 4021/2011 (Α΄ 218), 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 παραγράφου 13 του άρθρου 63Δ του ν. 3601/2007,
άρθρου που έχει προστεθεί µε το άρθρο 4 του ν. 4021/
2011 και στην παράγραφο 7 του άρθρου 63 Ε του ν. 3601/
2007.»
2. α. Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου
6 του ν. 3864/2010 οι λέξεις «θα διασφαλίσει κερδοφορία και βιωσιµότητα εντός τριών ετών» αντικαθίστανται
µε τις λέξεις «θα διασφαλίσει βιωσιµότητα στο διάστηµα
των επόµενων τριών έως πέντε ετών».
β. Στο άρθρο 6 του ν. 3864/2010 προστίθενται παράγραφοι 8, 9 ως εξής:
«8. Το Ταµείο, µετά από απόφαση της Τράπεζας της
Ελλάδος, χορηγεί σε πιστωτικό ίδρυµα το οποίο έχει κριθεί βιώσιµο από την Τράπεζα της Ελλάδος και το οποίο
έχει υποβάλει αίτηµα κεφαλαιακής ενίσχυσης σύµφωνα
µε την παράγραφο 2, βεβαίωση µε την οποία δεσµεύεται
ότι θα συµµετάσχει στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου του εν λόγω πιστωτικού ιδρύµατος, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 7, για το ποσό που προσδιορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος, χωρίς την τήρηση
της διαδικασίας της παραγράφου 3. Το Ταµείο χορηγεί
τη βεβαίωση εφόσον: α) το επιχειρησιακό σχέδιο του πιστωτικού ιδρύµατος έχει αξιολογηθεί από την Τράπεζα
της Ελλάδος ως βιώσιµο και αξιόπιστο, β) έχει εγκριθεί
από την Τράπεζα της Ελλάδος το ως άνω αίτηµα, το οποίο έχει γνωστοποιηθεί και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
και γ) η Τράπεζα της Ελλάδος κρίνει τη χορήγηση της
βεβαίωσης αναγκαία αφενός προκειµένου το πιστωτικό
ίδρυµα να συνεχίσει απρόσκοπτα τη λειτουργία του (going concern) και να πληροί τις απαιτήσεις κεφαλαιακής επάρκειας σύµφωνα µε τις αποφάσεις της Τράπεζας της
Ελλάδος και αφετέρου για τη διατήρηση της σταθερότητας του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος.
Η ανωτέρω δέσµευση του Ταµείου δεν ισχύει σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ανακληθεί η άδεια
του πιστωτικού ιδρύµατος ή έχει αρχίσει διαδικασία για
την ανάκληση της άδειάς του πριν από την έναρξη της
διαδικασίας της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου.
9. Εάν το Ταµείο χορηγήσει τη βεβαίωση που προβλέπεται στην παράγραφο 8, το Ταµείο µέχρι την ολοκλήρωση της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου του πιστωτικού ιδρύµατος: (α) ορίζει έως δύο εκπροσώπους του στο
Διοικητικό Συµβούλιο του πιστωτικού ιδρύµατος, που έχουν όλες τις εξουσίες που ορίζονται στην παράγραφο 3
του άρθρου 10 και εισηγούνται στο Διοικητικό Συµβούλιο
τα αναγκαία µέτρα για τη διασφάλιση των συµφερόντων
του Ταµείου και επιβλέπουν τη λήψη τους και β) µπορεί
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να ζητά από το πιστωτικό ίδρυµα κάθε στοιχείο και πληροφορία που θεωρεί απαραίτητα για την εκπλήρωση του
σκοπού του, να διενεργεί ειδικούς ελέγχους (due diligence) και γενικά να ασκεί τα δικαιώµατά του, κατ’ εφαρµογή του άρθρου 11.»
3. α. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου
7 του ν. 3864/2010 µετά τις λέξεις «υπό αίρεση µετατρέψιµων οµολογιών» προστίθενται οι λέξεις «(Contingent
Convertible Securities) ή άλλα µετατρέψιµα χρηµατοπιστωτικά µέσα.».
β. Στο άρθρο 7 του ν. 3864/2010 προστίθεται παράγραφος 5, ως εξής:
«5. Η κεφαλαιακή ενίσχυση που παρέχεται σύµφωνα
µε το παρόν άρθρο, µέσω της συµµετοχής του Ταµείου
σε αύξηση µετοχικού κεφαλαίου πιστωτικού ιδρύµατος
εξαιρείται από την υποχρέωση υποβολής δηµόσιας πρότασης σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3461/2006 (Α΄
106).»
4. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου
10 του ν. 3864/2010 καταργείται.
5. α. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 13 του ν. 3864/
2010 οι λέξεις «Εντός τριών (3) µηνών από τη λήξη του
οικονοµικού έτους» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «Εντός ενός (1) µηνός από τη δηµοσίευση των οικονοµικών
καταστάσεων των πιστωτικών ιδρυµάτων, στο µετοχικό
κεφάλαιο των οποίων συµµετέχει το Ταµείο ή τα οποία
χρηµατοδοτεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος
νόµου και του ν. 3601/2007».
β. Η ισχύς της παρούσας παραγράφου αρχίζει την 30ή
Μαρτίου 2012.
6. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 16Γ του ν. 3864/
2010, παράγραφο που προστέθηκε µε την περίπτωση β΄
της παραγράφου 9 του άρθρου 50 του ν. 4021/2011 στο
άρθρο 16 του ν. 3864/2010, άρθρο που αναριθµήθηκε σε
άρθρο 16Γ µε την παράγραφο 12 του άρθρου 9 του
ν. 4051/2012 (Α΄ 40), το τελευταίο εδάφιο αντικαθίσταται, ως εξής:
«Το Ταµείο µπορεί να χορηγεί εγγύηση προς τα πιστωτικά ιδρύµατα της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του παρόντος νόµου και να χορηγεί ασφάλεια επί των περιουσιακών του στοιχείων για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του από την εγγύηση αυτή. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών δύναται να ρυθµίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου.»
Άρθρο 2
Τροποποιήσεις του ν. 3601/2007 (Α΄ 178)
και του ν. 3556/2007 (Α΄ 91)
1. Στο άρθρο 63 Δ του ν. 3601/2007 προστίθεται παράγραφος 17 ως εξής:
«17. Το άρθρο 9 του ν. 3959/2011 (Α΄ 93) δεν εφαρµόζεται σε συγκεντρώσεις επιχειρήσεων που προκύπτουν
κατά την εφαρµογή του παρόντος άρθρου. Το κύρος των
δικαιοπραξιών που καταρτίζονται κατ’ εφαρµογή του παρόντος άρθρου εξαρτάται από την απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισµού που εκδίδεται κατά το πρώτο εδάφιο
της παραγράφου 6 του άρθρου 8 του ως άνω νόµου, εντός τριάντα ηµερών από τη γνωστοποίηση της συγκέντρωσης. Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της παραπάνω προθεσµίας εφαρµόζεται αναλόγως το τρίτο εδάφιο
της παραγράφου 6 του άρθρου 8 του ν. 3959/2011.»
2. Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρ-

θρου 4 του ν. 3556/2007 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών δύναται να
παρατείνεται η ανωτέρω προθεσµία».
Άρθρο 3
Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νοµοθετικά
κατά το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγµατος, αρχίζει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Ιωάννινα, 19 Απριλίου 2012
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΛΟΥΚΑΣ Δ. ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ,
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ,
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ,
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ, ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ,
ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ,
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΚΑΨΗΣ, ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ,
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ, ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ»
Άρθρο δεύτερο
Κυρώνεται και έχει ισχύ νόµου από τη δηµοσίευσή της
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως η από 30 Απριλίου
2012 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρυθµίσεις θεµάτων εφαρµογής των νόµων 3864/2010, 4021/2011,
4046/2012, 4051/2012 και 4071/2012», που δηµοσιεύτηκε στο υπ’ αριθ. 103 Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος Α΄) που έχει ως εξής:
«ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Ρυθµίσεις θεµάτων εφαρµογής των νόµων 3864/ 2010,
4021/2011, 4046/2012, 4051/2012 και 4071/2012
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγµατος.
2. Την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και
απρόβλεπτης ανάγκης για την αντιµετώπιση κατεπειγόντων θεµάτων σχετικά µε την εφαρµογή ορισµένων διατάξεων των νόµων 4021/2011, 4046/2012, 4051/2012 και
4071/2012 και ειδικότερα:
α) να ρυθµιστεί το θέµα επιστροφής αποδοθέντων ποσών από τη Δ.Ε.Η. και τους εναλλακτικούς προµηθευτές
ηλεκτρικού ρεύµατος, προκειµένου να καταστεί δυνατή
η εφαρµογή της παραγράφου 5 του άρθρου 58 του
ν. 4075/2012,
β) να διευκρινιστεί ποιος θεωρείται χρόνος απόκτησης
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των οµολόγων, προκειµένου να τύχει εφαρµογής η παράγραφος 7 του άρθρου 3 του ν. 4046/2012,
γ) να ανασταλεί για το έτος 2012 η εφαρµογή της παραγράφου 9 του άρθρου 45 του ν. 4071/2012,
δ) να αντιµετωπιστεί το πρόβληµα που δηµιουργείται
από τον αυτεπάγγελτο συµψηφισµό της επιχορήγησης
την οποία δικαιούνται όσες ναυτιλιακές εταιρείες εκτελούν δροµολόγια άγονων γραµµών µε τα χρέη τους σε
αναστολή, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των δροµολογίων των άγονων ακτοπλοϊκών
γραµµών,
ε) να ρυθµιστεί το θέµα της απαλλαγής έως τις
31.10.2012 των δήµων από πρόσθετους φόρους, πρόστιµα, προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και κάθε
µορφής επιβαρύνσεις, υπό την προϋπόθεση ότι εξοφλούνται οι κύριες οφειλές στο σύνολό τους,
στ) να ρυθµιστεί το θέµα της δήλωσης της περιουσιακής κατάστασης των φυσικών προσώπων που ευθύνονται ατοµικά για τα χρέη των νοµικών προσώπων, όταν
τα τελευταία υποβάλλουν αίτηση αναστολής,
ζ) να οριστούν οι προϋποθέσεις προκαταβολής της εισφοράς του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
στη µελλοντική αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου των πιστωτικών ιδρυµάτων στο πλαίσιο ανακεφαλαιοδότησής
τους, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η σταθερότητα του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος.
3. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συµβουλίου, αποφασίζουµε:
Άρθρο Πρώτο
Συµπλήρωση διατάξεων των νόµων 4021/2011,
4046/2012, 4051/2012 και 4071/2012
1. α. Τα εδάφια δεύτερο, τρίτο και τέταρτο της παραγράφου 10 του άρθρου 53 του ν. 4021/2011 (Α΄ 218), τα
οποία έχουν προστεθεί µε την παράγραφο 5 του άρθρου
58 του ν. 4075/2012 (Α΄ 89), αντικαθίστανται ως εξής:
«Ειδικά, τα εισπραχθέντα ποσά του Ε.ΕΤ.Η.Δ.Ε. µηνών Μαρτίου και Απριλίου 2012 µπορεί να αποδοθούν, από τη Δ.Ε.Η. και τους εναλλακτικούς προµηθευτές ηλεκτρικού ρεύµατος, έως τις 30 Ιουνίου 2012. Στην περίπτωση αυτή, εφόσον γίνει χρήση της παράτασης, δεν εφαρµόζεται η παρακράτηση του ποσοστού 0,25% από
τις εισπράξεις, που ορίζεται στην παράγραφο αυτή. Οι αναλυτικές καταστάσεις θα αποστέλλονται στη Γενική
Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων έως τις 12 Απριλίου 2012 και 12 Μαΐου 2012, αντίστοιχα.»
β. Αν κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας Πράξης
τα εισπραχθέντα ποσά που προβλέπονται στο δεύτερο
εδάφιο της παραγράφου 10 του άρθρου 53 του ν. 4021/2011
έχουν ήδη αποδοθεί από τη Δ.Ε.Η. και τους εναλλακτικούς προµηθευτές ηλεκτρικού ρεύµατος, τα ποσά αυτά
δεν εκχωρούνται, δεν κατάσχονται, δεν υπόκεινται σε
κανενός είδους παρακράτηση και δεν συµψηφίζονται, επιστρέφονται δε µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την έναρξη ισχύος της παρούσας Πράξης µε την έκδοση ατοµικού φύλλου έκπτωσης από τον Προϊστάµενο της
Δ.Ο.Υ. στην οποία αποδόθηκαν τα παραπάνω ποσά, εφαρµοζοµένων των διατάξεων της περίπτωσης α΄ της
παραγράφου αυτής.
2. Στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του
ν. 4046/2012 (Α΄ 28) προστίθεται, από τότε που άρχισε
να ισχύει η ως άνω παράγραφος, εδάφιο ως εξής:
«Ως χρόνος απόκτησης των οµολόγων για την εφαρ-

µογή του προηγουµένου εδαφίου λαµβάνεται η ηµεροµηνία που προκύπτει από τις εγγραφές στα φορολογικά
βιβλία των επιχειρήσεων η οποία σε κάθε περίπτωση δεν
µπορεί να είναι µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας εκκαθάρισης της ανταλλαγής των οµολόγων.»
3. Στο πρώτο εδάφιο της υποπερίπτωσης αα΄ της περίπτωσης ια΄ της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 736/1977
(Α΄ 316), όπως αντικαταστάθηκε τελικώς µε την περίπτωση α΄ της παραγράφου 9 του άρθρου 45 του ν. 4071/2012
(Α΄ 85), µετά τη λέξη «αποδίδεται» τίθενται οι λέξεις «από το οικονοµικό έτος 2013 και εφεξής».
4. Επιχορηγήσεις από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας των δικαιούχων για την εκτέλεση δροµολογίων άγονων γραµµών δεν εκχωρούνται, δεν κατάσχονται, δεν υπόκεινται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν συµψηφίζονται µε τυχόν οφειλές αυτών προς το Δηµόσιο ή τα ασφαλιστικά ταµεία,
µέχρι ποσοστού 70% αυτών, εφόσον πληρούνται οι γενικές διατάξεις περί φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας, προκειµένου να καλυφθούν οι λειτουργικές
δαπάνες των ναυτιλιακών εταιρειών που εκτελούν δροµολόγια άγονων γραµµών και κατά προτεραιότητα η καταβολή της µισθοδοσίας των εργαζοµένων τους.
Ο διατάκτης της πληρωµής κατά την έκδοση της απόφασης έγκρισης πληρωµής της επιχορήγησης ορίζει ρητά ότι η επιχορήγηση αυτή εµπίπτει στη ρύθµιση της παρούσας Πράξης και προσδιορίζει το ύψος του παραπάνω
ποσοστού.
Η παρούσα διάταξη, µε εξαίρεση το ανεκχώρητο, εφαρµόζεται και στις περιπτώσεις που έχουν ήδη εκδοθεί
τίτλοι πληρωµής έως την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος
της και δεν έχουν εξοφληθεί µε την έκδοση σχετικής συµπληρωµατικής πράξης του διατάκτη της πληρωµής.
Κάθε γενική ή ειδική διάταξη νόµου που ρυθµίζει διαφορετικά τα θέµατα της παρούσας παραγράφου καταργείται.
5. Έως τις 31 Οκτωβρίου 2012, οι κύριες οφειλές δήµων προς το Ελληνικό Δηµόσιο και τα ασφαλιστικά ταµεία οι οποίες συµψηφίζονται µε τα συνολικά προβλεπόµενα στο άρθρο 27 του ν. 3756/2009 (Α΄ 53) έσοδά τους,
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της από 31.12.2011 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 268), που κυρώθηκε µε το άρθρο δεύτερο
του ν. 4047/2012 (Α΄ 31), ή αποπληρώνονται από τα έσοδα του δανείου που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του
άρθρου 2 του ν. 4038/2012 (Α΄ 14), ή από άλλους πόρους απαλλάσσονται από βεβαιωµένους πρόσθετους
φόρους και πρόστιµα, καθώς και από προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και κάθε µορφής επιβαρύνσεις, υπό την προϋπόθεση ότι εξοφλούνται οι κύριες οφειλές
στο σύνολο τους. Έως την ανωτέρω ηµεροµηνία αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής
εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων, υπό την προϋπόθεση
ότι η εκτέλεση αφορά µόνο οφειλές που συµψηφίζονται
ή αποπληρώνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου, πλην των κατασχέσεων που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων ή έχουν εκδοθεί οι σχετικές
παραγγελίες.
Οι διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 2648/1998 (Α΄ 238),
όπως ισχύουν, πλην της παραγράφου 2, εφαρµόζονται
και για τις οφειλές του προηγούµενου εδαφίου. Επίσης,
έως τις 31 Οκτωβρίου 2012 αναστέλλεται η ποινική δίωξη σε βάρος των υπευθύνων κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 1882/1990 (Α΄ 43), όπως ισχύει, και η ε-
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κτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε αναβάλλεται ή, αν
άρχισε η εκτέλεση της, διακόπτεται.
6. α. Στο τέλος του πέµπτου εδαφίου της παραγράφου
2 του άρθρου 203 του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας, ο
οποίος κυρώθηκε µε το ν. 2717/1999 (Α΄ 97), όπως η παράγραφος αυτή συµπληρώθηκε µε την παράγραφο 1 του
άρθρου 12 του ν. 4051/2012 (Α΄ 40), προστίθεται η εξής
πρόταση: «καθώς και των φυσικών προσώπων που σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις ευθύνονται
ατοµικά για τις φορολογικές και τελωνειακές υποχρεώσεις του νοµικού προσώπου.»
β. Στο τέλος της παραγράφου 9 του άρθρου 16Β του
ν. 3864/2010 (Α΄ 119), άρθρου που έχει προστεθεί µε
την παράγραφο 12 του άρθρου 9 του ν. 4051/2012, τίθενται εισαγωγικά µετά τις λέξεις «έναντι της Τράπεζας
της Ελλάδος.» Οι παράγραφοι 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20,21,22 και 23 του άρθρου 9 του ν.
4051/2012, αναριθµούνται αντίστοιχα σε 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 και 26.
γ. Στο τέλος της παραγράφου 15 του άρθρου 9 του
ν. 4051/2012, όπως η παράγραφος αυτή αναριθµήθηκε
µε την περίπτωση β΄, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Κατά την αληθή έννοια των προηγούµενων εδαφίων
η υποχρέωση του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας καταλαµβάνει και τις εκκρεµείς ή γεγεννηµένες υποχρεώσεις του ΤΕΚΕ που δεν έχουν εκπληρωθεί έως
την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου.»
Άρθρο Δεύτερο
Συµπλήρωση άρθρου 6 του ν. 3864/2010
1. Στο άρθρο 6 του ν. 3864/2010, όπως το άρθρο αυτό
τροποποιήθηκε µε την περίπτωση β΄ της παραγράφου 2
του άρθρου 1 της από 19 Απριλίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρυθµίσεις θεµάτων κεφαλαιακής
ενίσχυσης των πιστωτικών ιδρυµάτων» (Α΄ 94), προστίθεται παράγραφος 10 ως εξής:
«10. Το Ταµείο ενόψει της συµµετοχής του, κατά τις
διατάξεις του παρόντος νόµου, σε µελλοντική αύξηση
Μετοχικού Κεφαλαίου πιστωτικού ιδρύµατος το οποίο έχει κριθεί βιώσιµο από την Τράπεζα της Ελλάδος, προκαταβάλλει την εισφορά του στην αύξηση του Μετοχικού
Κεφαλαίου ή µέρος της εισφοράς αυτής και µέχρι του
ποσού που προσδιορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος, χωρίς την τήρηση της διαδικασίας που προβλέπεται
στην παράγραφο 3 και κατά παρέκκλιση της διαδικασίας
της παραγράφου 4, ύστερα από απόφαση της Τράπεζας
της Ελλάδας, εφόσον:
α. έχει υποβληθεί από το πιστωτικό ίδρυµα αίτηµα κεφαλαιακής ενίσχυσης, το οποίο συνοδεύεται από επιχειρησιακό σχέδιο και λεπτοµερές χρονοδιάγραµµα, σύµφωνα µε την παράγραφο 2,
β. το αίτηµα αυτό έχει εγκριθεί από την Τράπεζα της
Ελλάδος και έχει γνωστοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το δε ως άνω επιχειρησιακό σχέδιο έχει αξιολογηθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος ως βιώσιµο και αξιόπιστο,
γ. η Τράπεζα της Ελλάδος κρίνει ότι η προκαταβολή
της εισφοράς είναι αναγκαία, προκειµένου: αα)το πιστωτικό ίδρυµα να πληροί τις απαιτήσεις κεφαλαιακής επάρκειας, σύµφωνα µε τις κάθε φορά ισχύουσες αποφάσεις
της Τράπεζας της Ελλάδος, ββ) το πιστωτικό ίδρυµα να
διατηρεί πρόσβαση στις πράξεις νοµισµατικής πολιτικής
του Ευρωσυστήµατος και γγ) να διασφαλίζεται η σταθε-

ρότητα του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος και
δ. το πιστωτικό ίδρυµα έχει συνάψει µε το Ταµείο και
το ΕΤΧΣ, ως εκ τρίτου συµβαλλόµενο, σύµβαση προεγγραφής στην αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου.
Η προκαταβαλλόµενη εισφορά κατατίθεται σε λογαριασµό του πιστωτικού ιδρύµατος που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος αποκλειστικά για το σκοπό συµµετοχής του Ταµείου στην ως άνω αύξηση και αποδεσµεύεται
µε την πιστοποίηση της καταβολής του κεφαλαίου κατά
το άρθρο 11 παράγραφος 2 του κ.ν. 2190/1920. Αν η εισφορά συνίσταται σε τίτλους τηρούµενους στο Σύστηµα
Άυλων Τίτλων του ν. 2198/1994, ως δεσµευµένος λογαριασµός στην Τράπεζα της Ελλάδος νοείται είτε εκείνος
τον οποίο τηρεί το ίδιο το πιστωτικό ίδρυµα ως φορέας
στο Σύστηµα Άυλων Τίτλων του ν. 2198/1994, είτε εκείνος τον οποίο τηρεί η Τράπεζα της Ελλάδος, ως φορέας
του ως άνω Συστήµατος, υπό την ιδιότητα του θεµατοφύλακα του πιστωτικού ιδρύµατος. Έως την αποδέσµευση της ως άνω εισφοράς για την ολοκλήρωση της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου του πιστωτικού ιδρύµατος, η εισφορά µπορεί να χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά
για τη διασφάλιση ρευστότητας µέσω συναλλαγών πώλησης και επαναγοράς µε αντισυµβαλλόµενους της αγοράς εξασφαλίζοντας το δικαίωµα επαναγοράς των ίδιων
κινητών αξιών στους όρους της συναλλαγής επαναγοράς ή και µέσω της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ή
της Τράπεζας της Ελλάδος, στο πλαίσιο του Ευρωσυστήµατος. Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζεται ο Κανονισµός Λειτουργίας Συστήµατος Παρακολούθησης Συναλλαγών επί Τίτλων µε Λογιστική Μορφή, όπως ισχύει κάθε φορά.
Αν η συµµετοχή του Ταµείου στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου του πιστωτικού ιδρύµατος είναι µικρότερη από το ποσό που προκαταβλήθηκε, καθώς και αν η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου δεν πραγµατοποιηθεί,
το Ταµείο έχει αξίωση για επιστροφή του υπερβάλλοντος ή ολόκληρου του ποσού κατά περίπτωση, µε επιτόκιο που ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, ύστερα από εισήγηση της Τράπεζας της Ελλάδος
και του Ταµείου.
Αν ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύµατος πριν από την ολοκλήρωση της αύξησης του
Μετοχικού Κεφαλαίου και συσταθεί µεταβατικό πιστωτικό ίδρυµα κατά τις διατάξεις του άρθρου 63Ε του
ν. 3601/2007, άρθρου που έχει προστεθεί µε το άρθρο 4
του ν. 4021/2011 (Α΄ 218), οι τίτλοι του ΕΤΧΣ, οι οποίοι
είχαν δοθεί ως προκαταβαλλόµενη εισφορά του Ταµείου
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου,
αποτελούν περιουσία του µεταβατικού πιστωτικού ιδρύµατος.
Η διαδικασία που προβλέπεται στα προηγούµενα εδάφια εφαρµόζεται ύστερα από απόφαση της Τράπεζας
της Ελλάδος, η οποία εκδίδεται ύστερα από σύµφωνη
γνώµη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Με απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου, που εκδίδεται ύστερα από γνώµη του Ταµείου και δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται: αα) οι
ειδικότεροι όροι που συνοµολογούνται κατά τη σύναψη
των συµβάσεων προεγγραφής µεταξύ του Ταµείου, του
πιστωτικού ιδρύµατος και του ΕΤΧΣ για τη συµµετοχή
του Ταµείου σε µελλοντική αύξηση του Μετοχικού Κε-
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φαλαίου πιστωτικού ιδρύµατος, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου, µεταξύ των οποίων το
δικαίωµα επαναγοράς ή παρόµοια δικαιώµατα για τις αξίες που εισφέρονται από το Ταµείο, ββ) οι ειδικότεροι όροι µε τους οποίους εξασφαλίζονται τα δικαιώµατα του
ΕΤΧΣ, που προβλέπονται στην από 15.3.2012 Σύµβαση
Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης, της οποίας το σχέδιο εγκρίθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4046/2012 (Α΄ 28), και
γγ)κάθε αναγκαίο θέµα για την εφαρµογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου.»
2. Στο τέλος της παραγράφου 9 του άρθρου 6 του
ν. 3864/2010, παραγράφου που έχει προστεθεί µε την
περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της από
19 Απριλίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου,
προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Τα ίδια δικαιώµατα έχει το Ταµείο εάν προκαταβάλει
την εισφορά που προβλέπεται στην παράγραφο 10 που
έχει προστεθεί µε την παράγραφο 1. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, η οποία εκδίδεται ύστερα από
γνώµη του Ταµείου, µπορεί να καθορίζονται περαιτέρω
θέµατα εταιρικής διακυβέρνησης για το χρονικό διάστηµα που ακολουθεί την προκαταβολή της εισφοράς του
Ταµείου έως την πιστοποίηση καταβολής του Μετοχικού
Κεφαλαίου.»
Άρθρο Τρίτο
Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νοµοθετικά κατά το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγµατος,
αρχίζει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Απριλίου 2012
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΛΟΥΚΑΣ Δ. ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΝΝΙΤΣΗΣ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ
ΔΗΜΑΣ, ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗΣ, ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ, ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ, ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ, ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΚΑΨΗΣ,
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ»
Άρθρο τρίτο
Κυρώνεται και έχει ισχύ νόµου από τη δηµοσίευσή της
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως η από 29 Μαΐου 2012
Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρυθµίσεις θεµάτων
δηµοσίευσης οικονοµικών εκθέσεων πιστωτικών ιδρυµάτων και θυγατρικών τους, οι οποίες δραστηριοποιούνται
στο χρηµατοοικονοµικό τοµέα», που δηµοσιεύτηκε στο

υπ’ αριθ. 127 Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως
(τεύχος Α΄) που έχει ως εξής:
«ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
«Ρυθµίσεις θεµάτων δηµοσίευσης οικονοµικών εκθέσεων πιστωτικών ιδρυµάτων και θυγατρικών τους, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χρηµατοοικονοµικό τοµέα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγµατος.
2. Την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και
απρόβλεπτης ανάγκης για την αντιµετώπιση του κατεπείγοντος θέµατος της δηµοσίευσης οικονοµικών εκθέσεων πιστωτικών ιδρυµάτων και των θυγατρικών τους, οι
οποίες δραστηριοποιούνται στο χρηµατοοικονοµικό τοµέα.
3. Με πρόταση του Υπουργικού Συµβουλίου, αποφασίζουµε:
Άρθρο 1
1.α. Η προθεσµία της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του
ν. 3556/2007 (Α΄ 91) για τη δηµοσιοποίηση των εξαµηνιαίων οικονοµικών εκθέσεων των πιστωτικών ιδρυµάτων
µε µετοχές εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών δύναται, για λόγους χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας, να
παρατείνεται για διάστηµα έως τριών (3) µηνών µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών. Με όµοια απόφαση
δύναται να παρατείνεται αντιστοίχως η προθεσµία της
παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 3556/2007 για τη δηµοσιοποίηση των τριµηνιαίων εκθέσεων των ανωτέρω πιστωτικών ιδρυµάτων ή να χορηγείται απαλλαγή από τη
σχετική υποχρέωση.
β. Η προθεσµία της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του
ν. 3556/2007 (Α΄ 91) για τη δηµοσιοποίηση των ετήσιων
οικονοµικών εκθέσεων των πιστωτικών ιδρυµάτων µε µετοχές εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών δύναται,
για λόγους χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας, να παρατείνεται για διάστηµα έως έξι (6) µηνών µε απόφαση του
Υπουργού Οικονοµικών. Τυχόν χορηγούµενη παράταση
ισχύει και για τη δηµοσίευση των ενοποιηµένων λογαριασµών των ανωτέρω νοµικών προσώπων.
2. Τα πιστωτικά ιδρύµατα µε µετοχές εισηγµένες στο
Χρηµατιστήριο Αθηνών που έχουν λάβει παράταση στην
προθεσµία δηµοσιοποίησης των ετήσιων οικονοµικών
τους εκθέσεων, δύνανται να συγκαλούν την ετήσια γενική συνέλευση εντός ενός (1) µηνός από τη λήξη της παράτασης αυτής κατά παρέκκλιση του πρώτου εδαφίου
της παραγράφου 1 του άρθρου 25 του κ.ν. 2190/1920
(Α΄ 37). Η ηµεροµηνία δηµοσίευσης ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων και σύγκλησης γενικής συνέλευσης
των µετόχων των θυγατρικών εταιριών των νοµικών
προσώπων του πρώτου εδαφίου, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χρηµατοοικονοµικό τοµέα δύναται να παρατείνεται αντιστοίχως.
3. Τα πιστωτικά ιδρύµατα µε µετοχές εισηγµένες στο
Χρηµατιστήριο Αθηνών που έχουν λάβει παράταση στην
προθεσµία δηµοσιοποίησης των ετήσιων οικονοµικών
τους εκθέσεων υποβάλλουν την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήµατος νοµικών προσώπων της παραγρά-
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φου 1 του άρθρου 101 του ν.2238/1994 (Α΄ 151) εντός
είκοσι (20) εργασίµων ηµερών από τη λήξη της παράτασης αυτής. Εντός της ίδιας προθεσµίας υποβάλλουν δήλωση φόρου εισοδήµατος νοµικών προσώπων και οι θυγατρικές εταιρείες των ως άνω πιστωτικών ιδρυµάτων, οι
οποίες δραστηριοποιούνται στο χρηµατοοικονοµικό τοµέα.
4. Τυχόν αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών, οι οποίες έχουν εκδοθεί κατ’ εφαρµογή της παραγράφου 2
του άρθρου 2 της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
«Ρυθµίσεις θεµάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης των πιστωτικών ιδρυµάτων» της 19ης Απριλίου 2012 (Α΄ 94), διατηρούνται σε ισχύ.
Άρθρο 2
Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νοµοθετικά
κατά το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγµατος, αρχίζει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Μαΐου 2012
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ο. ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΣ

δρυµάτων», που δηµοσιεύτηκε στο υπ’ αριθ. 94 Φύλλο
της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος Α΄), που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του παρόντος νόµου, οι λέξεις «µετατρέψιµα χρηµατοπιστωτικά µέσα» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «µετατρέψιµα χρηµατοοικονοµικά
µέσα».
2.Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 της από 19 Απριλίου
2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρυθµίσεις θεµάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης των πιστωτικών ιδρυµάτων», που δηµοσιεύτηκε στο υπ’ αριθ. 94 Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος Α΄), που κυρώθηκε
µε το άρθρο πρώτο του παρόντος νόµου, καταργείται.
3. α. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 28 του
ν. 3756/2009 (Α΄ 53) προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Η απαγόρευση του προηγούµενου εδαφίου δεν ισχύει για την επαναγορά προνοµιούχων ιδίων µετοχών που
έχουν εκδοθεί και ως εξαγοράσιµες, όταν η απόκτηση
αυτή έχει σκοπό την ενίσχυση των κύριων βασικών ιδίων
κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυµάτων, όπως αυτά προσδιορίζονται από τις εκάστοτε αποφάσεις γενικής ισχύος
της Τράπεζας της Ελλάδος και έχει δοθεί η σύµφωνη
γνώµη της Τράπεζας της Ελλάδος. Κατά την εφαρµογή
του προηγούµενου εδαφίου δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 44α του κ.ν. 2190/
1920, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της περίπτωσης
β΄ της παραγράφου 2 και της παραγράφου 4 του άρθρου
16 και των περιπτώσεων γ΄ και ε΄ της παραγράφου 3 του
άρθρου 17β του ίδιου ως άνω νόµου (κ.ν. 2190/1920).»
β. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου ισχύουν από την κατάθεσή τους στη Βουλή των Ελλήνων.
Άρθρο πέµπτο
Έναρξη ισχύος

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΝΙΑΣ, ΠΕΤΡΟΣ ΜΟΛΥΒΙΑΤΗΣ, ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ
ΦΡΑΓΚΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΣΑΛΤΑΣ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ – ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΙΑΟΥ,ΣΙΜΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΙΤΤΑΣ,
ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΑΡΗΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΤΑΤΙΑΝΑ ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ»
Άρθρο τέταρτο
Λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Οικονοµικών
1.α. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 3 του ν. 3864/2010,
όπως τροποποιήθηκε µε την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της από 19 Απριλίου 2012 Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρυθµίσεις θεµάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης των πιστωτικών ιδρυµάτων», που δηµοσιεύτηκε στο υπ’ αριθ. 94 Φύλλο της Εφηµερίδας της
Κυβερνήσεως (τεύχος Α΄), που κυρώθηκε µε το άρθρο
πρώτο του παρόντος νόµου, οι λέξεις «χρηµατοπιστωτικά µέσα» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «χρηµατοοικονοµικά µέσα» και οι λέξεις «που αναφέρεται στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 13 του άρθρου 63Δ» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «που αναφέρονται στην παράγραφο 13 του άρθρου 63Δ».
β. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 7
του ν. 3864/2010, όπως τροποποιήθηκε µε την περίπτωση α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της από 19 Απριλίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρυθµίσεις θεµάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης των πιστωτικών ι-

Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή
του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί µέρους διατάξεις του.
Αθήνα, 31 Ιουλίου 2012
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Δ. Αβραµόπουλος

Ι. Στουρνάρας

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Π. Παναγιωτόπουλος

Ε. Στυλιανίδης

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Α. Μανιτάκης

Κ. Χατζηδάκης

ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Κ. Αρβανιτόπουλος

Ευάγ. Λιβιεράτος
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ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΥΓΕΙΑΣ

Ιω. Βρούτσης

Α. Λυκουρέντζος

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Α. Τσαυτάρης

Α. Ρουπακιώτης

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ν. Δένδιας

Ολ. Κεφαλογιάννη

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Κ. Μουσουρούλης

Θ. Καράογλου

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Δ. Σταµάτης

Αριθµ. 122/25/2012
ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών «Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρυθµίσεις θεµάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης των πιστωτικών
ιδρυµάτων», της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
«Ρυθµίσεις θεµάτων εφαρµογής των νόµων 3864/2010,
4021/2011, 4046/2012, 4051/2012 και 4071/2012», της
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρυθµίσεις θεµάτων δηµοσίευσης οικονοµικών εκθέσεων πιστωτικών ιδρυµάτων και θυγατρικών τους, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χρηµατοοικονοµικό τοµέα” και άλλες
διατάξεις του Υπουργείου Οικονοµικών»».
Με τις διατάξεις του υπό ψήφιση νόµου προβλέπονται
τα εξής:
A. Κυρώνεται και έχει ισχύ νόµου από την δηµοσίευσή
της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως η από 19 Απριλίου 2012 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρυθµίσεις
θεµάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης των πιστωτικών ιδρυµάτων», µε τις διατάξεις της οποίας ρυθµίζονται τα ακόλουθα:
1. Συµπληρώνεται και τροποποιείται ο ν. 3864/2010,
περί του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ταµείο). Ειδικότερα:
α. Αυξάνεται το κεφάλαιο του Ταµείου (Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας) στα 50 δις (από 10 δις.) Ευρώ.
β. Ορίζεται ο τρόπος τήρησης του κεφαλαίου αυτού,
που κατατίθεται µε τη µορφή οµολόγων του Ευρωπαϊκού
Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ) ή άλλης µορφής χρηµατοπιστωτικών µέσων που εκδίδει ή ε-

γκρίνει το ΕΤΧΣ.
γ. Στην περιουσία του Ταµείου συµπεριλαµβάνονται
και:
αα) τα ανωτέρω χρηµατοπιστωτικά µέσα του ΕΤΧΣ,
ββ) οµολογίες και άλλα χρηµατοοικονοµικά µέσα (όπως τροποποιείται µε την παρ. 1 του άρθρου τέταρτου
του υπό ψήφιση νόµου), που αποκτά το Ταµείο, κατά τη
χορήγηση κεφαλαιακής ενίσχυσης στα πιστωτικά ιδρύµατα, σύµφωνα µε το άρθρο 7 του ν. 3864/2010 ή κατά
τη σύσταση µεταβατικού πιστωτικού ιδρύµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 63 Ε του ν. 3601/2007, όπως ισχύει,
γγ) τα δικαιώµατα έναντι των υπό εκκαθάριση πιστωτικών ιδρυµάτων, σε περίπτωση καταβολής του ποσού της
διαφοράς της αξίας µεταξύ των µεταφερόµενων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, είτε προς άλλο πιστωτικό
ίδρυµα (αρ. 63Δ, παρ.13 ν.3601/2007), είτε προς το µεταβατικό πιστωτικό ίδρυµα (αρ.63 Ε παρ.7 ν. 3601/2007).
δ. Ορίζεται ότι, το επιχειρησιακό σχέδιο, από το οποίο
συνοδεύεται το αίτηµα του πιστωτικού ιδρύµατος για κεφαλαιακή ενίσχυση, πρέπει να καθορίζει τους τρόπους
µε τους οποίους το πιστωτικό ίδρυµα θα διασφαλίσει
βιωσιµότητα στο διάστηµα των επόµενων τριών έως πέντε ετών (αντί κερδοφορία και βιωσιµότητα εντός τριών
ετών, που ίσχυε).
ε. Συµπληρώνεται το άρθρο 6, σχετικά µε τις διαδικασίες ενεργοποίησης του Ταµείου και προβλέπονται οι εξουσίες αυτού όταν χορηγεί βεβαίωση ότι δεσµεύεται να
συµµετάσχει στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου πιστωτικού ιδρύµατος και µέχρι να ολοκληρωθεί η αύξηση
αυτή.
στ. Προβλέπεται ότι, η συµµετοχή του Ταµείου σε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου των πιστωτικών ιδρυµάτων που ενισχύει, γίνεται και µε την έκδοση άλλων (πέρα από οµολογίες που ισχύει) µετατρέψιµων χρηµατοοικονοµικών µέσων (όπως τροποποιείται µε την παρ. 1 του
άρθρου τέταρτου του υπό ψήφιση νόµου).
Επίσης, ορίζεται ότι, η κεφαλαιακή ενίσχυση που παρέχεται από το Ταµείο στα πιστωτικά ιδρύµατα µε συµµετοχή στην αύξηση µετοχικού κεφαλαίου, εξαιρείται από την υποχρέωση υποβολής δηµόσιας πρότασης κατά
του ν. 3461/2006.
ζ. Καταργείται το δεύτερο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 10, που όριζε ότι οι µετοχές που αποκτά το Ταµείο,
κατά το άρθρο 7(στο κεφάλαιο των πιστωτικών ιδρυµάτων), δεν µεταβιβάζονται σε τρίτα πρόσωπα και δεν είναι
δεκτικές εισαγωγής σε οργανωµένη αγορά µέχρι τη λήξη της διάρκειας του Ταµείου (30.6.2017).
η. Τροποποιείται η παρ. 2 του άρθρου 13, σχετικά µε
τον χρόνο εντός του οποίου το Ταµείο εγκρίνει τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις των ενισχυόµενων πιστωτικών ιδρυµάτων.
θ. Προβλέπεται ότι, το Ταµείο µπορεί να χορηγεί εγγύηση προς τα πιστωτικά ιδρύµατα, καθώς και ασφάλεια
επί των περιουσιακών του στοιχείων για την εκπλήρωση
των υποχρεώσεων του από την εγγύηση αυτή.
(άρθρο 1 ΠΝΠ)
2.α. Ορίζεται ότι, το άρθρο 9 του ν. 3959/2011, περί αναστολής πραγµατοποίησης της συγκέντρωσης επιχειρήσεων µέχρι την έκδοση της απόφασης του προληπτικού ελέγχου από την Επιτροπή Ανταγωνισµού, δεν εφαρµόζεται σε συγκεντρώσεις επιχειρήσεων που προκύπτουν κατά την εφαρµογή του άρθρου 63Δ του ν. 3601/
2007, δηλαδή στις περιπτώσεις που η Τράπεζα της Ελλάδος υποχρεώνει πιστωτικό ίδρυµα στη µεταβίβαση περι-
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ουσιακών του στοιχείων προς άλλο πιστωτικό ίδρυµα ή
άλλο πρόσωπο. Το κύρος των δικαιοπραξιών που καταρτίζονται, στις περιπτώσεις αυτές εξαρτάται από την απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισµού, που εκδίδεται κατά
το πρώτο εδάφιο της παρ.6 του άρθρου 8 του ν. 3959/
2011, εντός τριάντα ηµερών από τη γνωστοποίηση της
συγκέντρωσης. Εάν η προθεσµία αυτή παρέλθει, χωρίς
την έκδοση απορριπτικής απόφασης, η συγκέντρωση θεωρείται ότι εγκρίνεται και η Επιτροπή Ανταγωνισµού εκδίδει υποχρεωτικά τη σχετική διαπιστωτική πράξη.
β. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών δύναται να
παρατείνεται η προθεσµία των τριών µηνών από τη λήξη
κάθε οικονοµικής χρήσης, εντός της οποίας οι εκδότες
των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά, οφείλουν να δηµοσιοποιούν ετήσια οικονοµική έκθεση, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του ν. 3556/2007.
(άρθρο 2 ΠΝΠ)
Η ανωτέρω διάταξη καταργείται µε την παρ. 2 του άρθρου τέταρτου του υπό ψήφιση νόµου, δεδοµένου ότι το
σχετικό θέµα ρυθµίζεται µε την από 29 Μαΐου ΠΝΠ (αρ.
1 παρ. 1β), που κυρώνεται µε το άρθρο τρίτο του υπό ψήφιση νόµου.
(άρθρο πρώτο)
B. Κυρώνεται και έχει ισχύ νόµου από τη δηµοσίευσή
της, στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως η από 30 Απριλίου 2012, Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρυθµίσεις
θεµάτων εφαρµογής των νόµων 3864/2010, 4021/2011,
4046/2012, 4051/2012 και 4071/2012», µε τις διατάξεις
της οποίας ρυθµίζονται τα ακόλουθα:
1.α. Επεκτείνεται και για τα εισπραχθέντα ποσά του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούµενων Δοµηµένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.) µηνός Απριλίου 2012 η
δυνατότητα απόδοσής τους, από τη ΔΕΗ και τους εναλλακτικούς προµηθευτές ηλεκτρικού ρεύµατος, στο Ελληνικό Δηµόσιο, έως τις 30 Ιουνίου 2012 (σήµερα το ειδικό αυτό καθεστώς ισχύει µόνο για τα εισπραχθέντα ποσά µηνός Μαρτίου 2012, καθόσον η υφιστάµενη νοµοθεσία προβλέπει την απόδοση των σχετικών ποσών µέχρι
τις δέκα του επόµενου µήνα από το µήνα στον οποίο εισπράχθηκαν οι σχετικοί λογαριασµοί).
Σε περίπτωση εφαρµογής της ρύθµισης δεν παρακρατείται ποσοστό 0,25% επί των σχετικών εισπράξεων, υπέρ των ανωτέρω παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας, για
την αντιµετώπιση των δαπανών είσπραξης του
Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε..
Τα εισπραχθέντα ποσά, τα οποία κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας Πράξης έχουν ήδη αποδοθεί από
τη ΔΕΗ και τους εναλλακτικούς προµηθευτές ηλεκτρικού ρεύµατος στο Ελληνικό Δηµόσιο, δεν εκχωρούνται,
δεν κατάσχονται, δεν υπόκεινται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν συµψηφίζονται, επιστρέφονται δε µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την έναρξη ισχύος της παρούσας Πράξης µε την έκδοση ατοµικού φύλλου έκπτωσης από τον Προϊστάµενο της Δ.Ο.Υ. στην οποία αποδόθηκαν.
β. Ορίζεται ως χρόνος απόκτησης των οµολόγων του
Ελληνικού Δηµοσίου, τα οποία ανταλλάχθηκαν από τις
επιχειρήσεις, στο πλαίσιο των ενδοοµιλικών συναλλαγών, κατ’ εφαρµογή του προγράµµατος για την αναδιάταξη του ελληνικού χρέους, η ηµεροµηνία που προκύπτει από τις εγγραφές στα φορολογικά βιβλία των επιχειρήσεων, η οποία σε κάθε περίπτωση δεν µπορεί να είναι µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας εκκαθάρισης της ανταλλαγής του οµολόγου.

γ. Μετατίθεται, από το έτος 2012 στο έτος 2013 και εφεξής, ο χρόνος έναρξης απόδοσης του ποσοστού έως
40% των ετήσιων διαθεσίµων του Ταµείου Αρχαιολογικών Πόρων (Τ.Α.Π.), στον Κρατικό Προϋπολογισµό, µε αντίστοιχη µετάθεση των υποχρεώσεων του Κρατικού
Προϋπολογισµού για την πληρωµή δαπανών του τοµέα
Πολιτιστικής Κληρονοµιάς του Υπουργείου Πολιτισµού
και Τουρισµού.
δ. Προβλέπεται ότι, επιχορηγήσεις από το Υπουργείο
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας των δικαιούχων για την εκτέλεση δροµολογίων άγονων γραµµών δεν εκχωρούνται, δεν κατάσχονται, δεν υπόκεινται
σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν συµψηφίζονται
µε τυχόν οφειλές αυτών προς το Δηµόσιο ή τα ασφαλιστικά ταµεία, µέχρι ποσοστού 70% αυτών, εφόσον πληρούνται οι γενικές διατάξεις περί φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας, προκειµένου να καλυφθούν
οι λειτουργικές δαπάνες των ναυτιλιακών εταιρειών που
εκτελούν τα εν λόγω δροµολόγια και κατά προτεραιότητα η καταβολή της µισθοδοσίας των εργαζοµένων τους.
ε. Απαλλάσσονται από βεβαιωµένους πρόσθετους φόρους και πρόστιµα, καθώς και από προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και κάθε µορφής επιβαρύνσεις, υπό
την οριζόµενη προϋπόθεση, οι κύριες οφειλές δήµων,
µέχρι 31.10.2012 προς το Ελληνικό Δηµόσιο και τα ασφαλιστικά ταµεία, οι οποίες συµψηφίζονται µε τα συνολικά αναφερόµενα έσοδα και πόρους τους.
στ. Προβλέπεται ότι, κατά την υποβολή αίτησης αναστολής νοµικού προσώπου για φορολογικές και τελωνειακές διαφορές θα πρέπει να δηλώνεται, η περιουσιακή
κατάσταση, τόσο των συνδεδεµένων µ’ αυτό νοµικών
προσώπων, όσο και των φυσικών προσώπων που ευθύνονται ατοµικά για τις φορολογικές και τελωνειακές υποχρεώσεις αυτού, κ.λπ..
(άρθρο πρώτο ΠΝΠ)
2. Συµπληρώνονται διατάξεις του άρθρου 6 του
ν. 3864/2010, όπως ισχύει, αναφορικά µε τις διαδικασίες
ενεργοποίησης του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας. Συγκεκριµένα:
α. Παρέχεται η δυνατότητα στο Ταµείο, ενόψει της
συµµετοχής του σε µελλοντική αύξηση του µετοχικού
κεφαλαίου πιστωτικού ιδρύµατος, να προκαταβάλλει την
εισφορά του ή µέρος αυτής χωρίς την τήρηση µέρους
της προβλεπόµενης διαδικασίας (δυνατότητα του Ταµείου να ζητήσει εντός 15 ηµερών από την υποβολή του επιχειρησιακού σχεδίου πιστωτικού ιδρύµατος τροποποιήσεις επ’ αυτού κ.λπ.), υπό τις οριζόµενες όµως προϋποθέσεις.
Προβλέπεται ότι η προκαταβαλλόµενη εισφορά κατατίθεται σε λογαριασµό του πιστωτικού ιδρύµατος που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος και αποδεσµεύεται µε
την πιστοποίηση της καταβολής του κεφαλαίου.
Σε περίπτωση που η συµµετοχή του Ταµείου στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου του πιστωτικού ιδρύµατος είναι µικρότερη από το ποσό που προκαταβλήθηκε,
καθώς και αν η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου δεν
πραγµατοποιηθεί, το Ταµείο έχει αξίωση για επιστροφή
του υπερβάλλοντος ή ολόκληρου του ποσού κατά περίπτωση, µε επιτόκιο που ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών.
β. Παρέχεται η δυνατότητα στον Υπουργό Οικονοµικών, να καθορίζει, µε απόφασή του, περαιτέρω θέµατα εταιρικής διακυβέρνησης για το χρονικό διάστηµα που ακολουθεί την προκαταβολή της εισφοράς του Ταµείου έως την πιστοποίηση καταβολής του Μετοχικού Κεφαλαί-
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ου, κ.λπ.. (άρθρο δεύτερο ΠΝΠ)

(άρθρο δεύτερο)

Γ. Κυρώνεται και έχει ισχύ νόµου από τη δηµοσίευσή
της στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης η από 29 Μαΐου
2012 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρυθµίσεις θεµάτων δηµοσίευσης οικονοµικών εκθέσεων πιστωτικών
ιδρυµάτων και θυγατρικών τους, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χρηµατοοικονοµικό τοµέα», µε τις διατάξεις
της οποίας ρυθµίζονται τα ακόλουθα:
1. Παρέχεται, για λόγους χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας, η δυνατότητα παράτασης, µε υπουργική απόφαση, των προθεσµιών για τη δηµοσιοποίηση των εξαµηνιαίων, τριµηνιαίων και ετήσιων οικονοµικών εκθέσεων
των πιστωτικών ιδρυµάτων µε µετοχές εισηγµένες στο
Χρηµατιστήριο Αθηνών.
2. Τα ανωτέρω πιστωτικά ιδρύµατα τα οποία έχουν λάβει παράταση στην προθεσµία δηµοσιοποίησης των ετήσιων οικονοµικών τους εκθέσεων καθώς και οι θυγατρικές τους εταιρίες:
α) µπορούν να συγκαλούν την ετήσια γενική συνέλευση των µετόχων τους µέσα σε ένα µήνα από τη λήξη της
παράτασης, κατά παρέκκλιση της ισχύουσας προθεσµίας, (εντός έξι το πολύ µηνών από τη λήξη της εταιρικής χρήσης),
β) υποβάλλουν την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήµατος νοµικών προσώπων εντός είκοσι (20) εργάσιµων ηµερών από τη λήξη της παράτασης. (άρθρο 1 ΠΝΠ)
(άρθρο τρίτο)

εκπρόθεσµης καταβολής οφειλών δήµων προς το Ελληνικό Δηµόσιο και τα ασφαλιστικά ταµεία.
(άρθρο πρώτο παρ. 5 της από 30 Απριλίου 2012 ΠΝΠ)
Το ποσό των 40 δις Ευρώ για την κάλυψη της αύξησης
του κεφαλαίου του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας προέρχεται από την Κύρια Σύµβαση Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης που έχει υπογράψει η χώρα µε το
ΕΤΧΣ, µέρος της οποίας προορίζεται για την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυµάτων µέσω του ΤΧΣ και
συνεπώς δεν συνιστά νέα υποχρέωση.
(άρθρο 1 παρ. 1 της από 19 Απριλίου 2012 ΠΝΠ)

2. Επί του προϋπολογισµού των ο.τ.α. α΄ βαθµού
(ν.π.δ.δ. επιχορηγούµενα από τον Κρατικό Προϋπολογισµό)
Εξοικονόµηση πόρων των δήµων, από τη µη καταβολή
βεβαιωµένων πρόσθετων φόρων, προστίµων κ.λπ., επί οφειλών τους προς το Ελληνικό Δηµόσιο και τα ασφαλιστικά ταµεία.
(άρθρο πρώτο παρ. 5 της από 30 Απριλίου 2012 ΠΝΠ)
3. Επί του προϋπολογισµού του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
Ενδεχόµενη δαπάνη από την τυχόν κατάπτωση των
εγγυήσεων, που µπορεί να χορηγεί το Ταµείο προς τα πιστωτικά ιδρύµατα.
(άρθρο 1 παρ. 6 της από 19 Απριλίου 2012 ΠΝΠ)
Αθήνα, 30 Ιουλίου 2012

Δ.1. Επέρχονται νοµοτεχνικές βελτιώσεις στην κυρούµενη µε το άρθρο πρώτο του υπό ψήφιση νόµου από 19
Απριλίου 2012 ΠΝΠ «Ρυθµίσεις θεµάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης των πιστωτικών ιδρυµάτων» και καταργείται η
παράγραφος 2 του άρθρου 2 αυτής.
2.α. Συµπληρώνεται η παρ. 2 του άρθρου 28 του
ν. 3756/2009, που αναφέρεται στην απαγόρευση αγοράς
ιδίων µετοχών από τα πιστωτικά ιδρύµατα, για το χρονικό διάστηµα συµµετοχής τους στα προγράµµατα ενίσχυσης της ρευστότητας του ν. 3723/2008 και ορίζεται ότι, η
απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για την επαναγορά προνοµιούχων ιδίων µετοχών που έχουν εκδοθεί και ως εξαγοράσιµες, όταν η απόκτηση αυτή έχει σκοπό την ενίσχυση
των κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυµάτων, όπως αυτά προσδιορίζονται από τις εκάστοτε
αποφάσεις γενικής ισχύος της Τράπεζας της Ελλάδος
και έχει δοθεί η σύµφωνη γνώµη της Τράπεζας της Ελλάδος. Κατά την ανωτέρω επαναγορά προνοµιούχων ιδίων µετοχών δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 44α του κ.ν. 2190/1920 (περί ελαχίστων ποσών ιδίων κεφαλαίων), κατά παρέκκλιση των
διατάξεων των άρθρων 16 και 17β του ίδιου νόµου.
β. Τα ανωτέρω ισχύουν από την κατάθεσή του υπό ψήφιση νόµου στη Βουλή των Ελλήνων και για όλη τη διάρκεια της ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυµάτων από το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3864/2010.
(άρθρο τέταρτο)
Από τις προτεινόµενες διατάξεις προκαλούνται τα ακόλουθα οικονοµικά αποτελέσµατα:

1. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού και ασφαλιστικών ταµείων
Απώλεια εσόδων, από την απαλλαγή από βεβαιωµένους πρόσθετους φόρους, πρόστιµα και προσαυξήσεις

Ο Γενικός Διευθυντής
Βασίλειος Κατριβέσης

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου«Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου “Ρυθµίσεις θεµάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης των πιστωτικών ιδρυµάτων”, της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου “Ρυθµίσεις θεµάτων εφαρµογής
των νόµων 3864/2010, 4021/2011, 4046/2012, 4051/2012
και 4071/2012”, της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
“Ρυθµίσεις θεµάτων δηµοσίευσης οικονοµικών εκθέσεων πιστωτικών ιδρυµάτων και θυγατρικών τους, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χρηµατοοικονοµικό τοµέα” και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Οικονοµικών”»
Από τις διατάξεις του προτεινόµενου νοµοσχεδίου
προκαλούνται τα ακόλουθα οικονοµικά αποτελέσµατα:

1. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού και ασφαλιστικών ταµείων
Απώλεια εσόδων, από την απαλλαγή από βεβαιωµένους πρόσθετους φόρους, πρόστιµα και προσαυξήσεις
εκπρόθεσµης καταβολής οφειλών δήµων προς το Ελληνικό Δηµόσιο και τα ασφαλιστικά ταµεία.
(άρθρο πρώτο παρ. 5 της από 30 Απριλίου 2012 ΠΝΠ)
Η ανωτέρω απώλεια θα αναπληρωθεί από άλλες πηγές
εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών των ασφαλιστικών ταµείων.
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2. Επί του προϋπολογισµού του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
Ενδεχόµενη δαπάνη, από την τυχόν κατάπτωση των
εγγυήσεων, που µπορεί να χορηγεί το Ταµείο προς τα πιστωτικά ιδρύµατα. (άρθρο 1 παρ. 6 της από 19 Απριλίου
2012 ΠΝΠ).
Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιµετωπισθεί από τον προϋπολογισµό του Ταµείου.
Αθήνα, 31 Ιουλίου 2012
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Ι. Στουρνάρας

Ι. Βρούτσης
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