ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ
ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
«Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες
ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνημονίου Συνεννόησης του ν.
4046/2012 »

Άρθρο 1
Ρύθμιση θεμάτων ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων
(Τροποποιήσεις του ν. 3864/2010)
1. Στο άρθρο 2 του ν. 3864/2010 προστίθενται παράγραφοι 3, 4 και 5 ως
εξής:
«3. Στην περίπτωση των πιστωτικών ιδρυμάτων, την κεφαλαιακή επάρκεια
των οποίων ενισχύει, το Ταμείο, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 7α, το Ταμείο
παρακολουθεί την εκ μέρους των πιστωτικών ιδρυμάτων τήρηση του σχεδίου
αναδιάρθρωσης, διαφυλάσσοντας την επιχειρηματική τους αυτονομία. Στην
περίπτωση που δεν εφαρμόζεται το άρθρο 7α, το Ταμείο διασφαλίζει ότι τα
πιστωτικά αυτά ιδρύματα λειτουργούν με εμπορικούς όρους και ότι η
συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα σε αυτά μπορεί μεταγενέστερα να αυξηθεί
βάσει ανοιχτών και διαφανών διαδικασιών.
4. Στην περίπτωση των μεταβατικών πιστωτικών ιδρυμάτων, το Ταμείο
διασφαλίζει ότι η διαχείριση τους γίνεται με σκοπό την εξοικονόμηση κόστους
και ότι η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα σε αυτά μπορεί μεταγενέστερα να
αυξηθεί βάσει ανοιχτών και διαφανών διαδικασιών.
5. Το Ταμείο επιτελεί τους σκοπούς των προηγούμενων παραγράφων βάσει
μίας ολοκληρωμένης στρατηγικής, η οποία αποτελεί αντικείμενο συμφωνίας
μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών, της Τράπεζας της Ελλάδος και του
Ταμείου.».
2. Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του ν.
3864/2010 προστίθενται οι εξής λέξεις: «εκτός εάν υπάρχει ειδική περί αυτού
πρόβλεψη στο νόμο».
3. Το άρθρο 4 του ν. 3864/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 4
Όργανα του Ταμείου
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1. Όργανα του Ταμείου είναι το Γενικό Συμβούλιο και το Εκτελεστικό
Συμβούλιο.
2. Το Γενικό Συμβούλιο αποτελείται από πέντε μέλη. Για τις θέσεις του
Προέδρου και ενός μέλους επιλέγονται πρόσωπα με διεθνή εμπειρία σε
τραπεζικά θέματα. Για τις λοιπές θέσεις επιλέγονται ως μέλη, ένας εκπρόσωπος
του Υπουργείου Οικονομικών, ένα πρόσωπο που ορίζεται από την Τράπεζα της
Ελλάδος και ένα επιπλέον πρόσωπο. Τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου με
εξαίρεση τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών και το πρόσωπο που
ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος, διορίζονται με απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών, μετά από έγκριση του Euro Working GrouP, με θητεία τριών
ετών, η οποία μπορεί να ανανεώνεται μέχρι την 30.6.2017. Σε περίπτωση
αντικατάστασης του Προέδρου του Γενικού Συμβουλίου πριν τη λήξη της
θητείας του, διορίζεται νέος Πρόεδρος, για το λοιπό χρόνο της θητείας, με
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μετά από έγκριση γνώμη του Euro
Working Group.
Στις συνεδριάσεις του Γενικού Συμβουλίου καλούνται και συμμετέχουν, χωρίς
δικαίωμα ψήφου, ένας (1) εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ένας
(1) εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, μαζί με τους
αναπληρωτές τους, που ορίζονται από τα οικεία όργανα.
3. Το Εκτελεστικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία μέλη, εκ των οποίων δύο
είναι πρόσωπα με διεθνή εμπειρία σε τραπεζικά θέματα και σε θέματα
εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων και ένα είναι πρόσωπο που ορίζεται από
την Τράπεζα της Ελλάδος. Ένα από τα δύο πρόσωπα με διεθνή εμπειρία
ορίζεται Διευθύνων Σύμβουλος. Τα μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου
διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μετά από την έγκριση
του Euro Working Group, για θητεία τριών ετών, που μπορεί να ανανεώνεται
μέχρι την 30.6.2017. Σε περίπτωση αντικατάστασης του Διευθύνοντος
Συμβούλου πριν από τη λήξη της θητείας του, ο νέος Διευθύνων Σύμβουλος
διορίζεται για το λοιπό χρόνο της θητείας του, με απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών μετά από την έγκριση του Euro Working Group .
Στις συνεδριάσεις του Εκτελεστικού Συμβουλίου καλούνται και συμμετέχουν,
χωρίς δικαίωμα ψήφου, ένας (1) εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και
ένας (1) εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, μαζί με τους
αναπληρωτές τους, που ορίζονται από τα οικεία όργανα.
4. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος
και τα μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου επιλέγονται από τριμελή Επιτροπή
η οποία αποτελείται από εκπροσώπους του Υπουργείου Οικονομικών, της
Τράπεζας της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ύστερα από δημόσια
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
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5. Το Γενικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που
αφορά στη διοίκηση του Ταμείου και γενικά στην εκπλήρωση του σκοπού του,
με εξαίρεση τα θέματα τα οποία ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα του
Εκτελεστικού Συμβουλίου σύμφωνα με την παράγραφο 5 του παρόντος
άρθρου. Το Γενικό Συμβούλιο λαμβάνει αποφάσεις, μετά από εισήγηση του
Εκτελεστικού Συμβουλίου. Το Γενικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την
άσκηση εξουσιών και αρμοδιοτήτων του καθώς και την εκπροσώπηση του
Ταμείου, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή σε άλλα μέλη του Εκτελεστικού
Συμβουλίου ή σε στελέχη του Ταμείου, καθορίζοντας συγχρόνως την έκταση
αυτής της ανάθεσης.
6. Το Εκτελεστικό Συμβούλιο λαμβάνει τις αναγκαίες αποφάσεις για την
υλοποίηση των αποφάσεων του Γενικού Συμβουλίου, προσλαμβάνει το
προσωπικό, αποφασίζει για τα θέματα του προσωπικού του Ταμείου και
καθορίζει τις ενέργειες του Ταμείου στα πιστωτικά ιδρύματα στα οποία έχει
χορηγηθεί κεφαλαιακή ενίσχυση.
7. Ο Διευθύνων Σύμβουλος προΐσταται όλων των υπηρεσιών του Ταμείου και
διευθύνει το έργο του, εποπτεύει τις εργασίες του σχετικά με την καθημερινή
επιχειρησιακή του λειτουργία, επιμελείται και συντονίζει την υλοποίηση του
έργου του Ταμείου, υποβάλλει στο Εκτελεστικό Συμβούλιο τις προτάσεις και
εισηγήσεις που απαιτούνται για την πραγματοποίηση των σκοπών του Ταμείου
και για το σχεδιασμό της δράσης του, διαπραγματεύεται και συνάπτει
συμβάσεις με αντικείμενο και μέχρι το ποσό που ορίζεται με απόφαση του
Γενικού Συμβουλίου, εκτελεί τις αποφάσεις του Γενικού Συμβουλίου και του
Εκτελεστικού Συμβουλίου κατά περίπτωση και γενικά ασκεί κάθε άλλη
αρμοδιότητα που του ανατίθεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του
Ταμείου.
8. Η ιδιότητα μέλους του Γενικού Συμβουλίου ή του Εκτελεστικού Συμβουλίου
είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα μετόχου ή εμμέσως κατέχοντος μετοχές,
μέλους Διοικητικού Συμβουλίου, στελέχους ή εξωτερικού συμβούλου
πιστωτικού ή χρηματοδοτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, με
την εξαίρεση στελεχών που προέρχονται από την Τράπεζα της Ελλάδος. Τα
μέλη του Γενικού ή του Εκτελεστικού Συμβουλίου υποχρεούνται να
ενημερώνουν το Ταμείο για την ύπαρξη ασυμβίβαστου που τυχόν αναφύεται
κατά τη διάρκεια της θητείας τους. Προ του διορισμού τους υπογράφουν περί
τούτου υπεύθυνη δήλωση.
9. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι αποζημιώσεις και
οι αμοιβές που καταβάλλονται στα μέλη του Γενικού Συμβουλίου και του
Εκτελεστικού Συμβουλίου του Ταμείου.
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10. Το Γενικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του τακτικά μία (1)
φορά το μήνα και εκτάκτως, οσάκις παρίσταται προς τούτο ανάγκη, με
έγγραφη πρόσκληση των μελών προ πέντε (5) εργάσιμων ημερών, ομοίως
προς τούτο καλουμένων και των εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Τη σύγκληση από τον Πρόεδρο μπορούν
να ζητήσουν και δύο (2) μέλη του Γενικού Συμβουλίου.
Τυχόν απουσία των εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ή των αναπληρωτών τους, δεν επηρεάζει τη
νόμιμη συγκρότηση του Γενικού Συμβουλίου, εφόσον εκλήθησαν νομίμως.
Το Γενικό Συμβούλιο μπορεί να λάβει αποφάσεις με τηλεδιάσκεψη και μέσω
γραπτής διαδικασίας και σε περίπτωση όλως επείγουσας ανάγκης, χωρίς την
τήρηση των διατυπώσεων πρόσκλησης. Το πρακτικό της οικείας απόφασης
επικυρώνεται κατά την αμέσως επόμενη συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου.
Σε κάθε περίπτωση η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη
του Γενικού Συμβουλίου ισοδυναμεί με απόφαση του, ακόμη κι αν δεν έχει
προηγηθεί συνεδρίαση.
Χρέη γραμματέα του Γενικού Συμβουλίου εκτελεί υπάλληλος του Ταμείου,
πτυχιούχος ανώτατης σχολής, ο οποίος ορίζεται από τον Πρόεδρο του Γενικού
Συμβουλίου.
11. Το Γενικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν
παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των
συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων δύναται να
είναι μικρότερος των τριών. Οι αποφάσεις λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη
πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών.».

4. Το άρθρο 6 του ν. 3864/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
« Άρθρο 6
Διαδικασίες ενεργοποίησης του Ταμείου

1. Πιστωτικό ίδρυμα, του οποίου η βιωσιμότητα έχει αξιολογηθεί από την
Τράπεζα της Ελλάδος, μπορεί να υποβάλει αίτημα στο Ταμείο για κεφαλαιακή
ενίσχυση δυνάμει του παρόντος νόμου, κατόπιν υπόδειξης της Τράπεζα της
Ελλάδος.
2. Το αίτημα του πιστωτικού ιδρύματος για κεφαλαιακή ενίσχυση πρέπει
απαραιτήτως να συνοδεύεται από:
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(α) επιχειρησιακό σχέδιο, το οποίο έχει αξιολογηθεί βιώσιμο από την Τράπεζα
της Ελλάδος, στο οποίο θα στοιχειοθετείται το ύψος της αναγκαίας
κεφαλαιακής ενίσχυσης και θα περιγράφονται αναλυτικά τα μέτρα , τα οποία
το πιστωτικό ίδρυμα προτίθεται να λάβει, ώστε να επιτευχθεί το συντομότερο
δυνατόν η διασφάλιση και ενίσχυση της φερεγγυότητά του, μέσω, μεταξύ
άλλων, αύξησης κεφαλαίου και / ή αποκατάστασης της κερδοφορίας του,
μέσω μείωσης εξόδων, κινδύνων ή την εξασφάλιση στήριξης από άλλες
εταιρίες του ομίλου, και
(β) Λεπτομερές χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των μέτρων που περιγράφονται
στο επιχειρησιακό σχέδιο.
3. Εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή του επιχειρησιακού
σχεδίου, το Ταμείο μπορεί, κατόπιν διαβούλευσης με την Τράπεζα της
Ελλάδος, να ζητήσει από το πιστωτικό ίδρυμα τροποποιήσεις στο εν λόγω
σχέδιο, οι οποίες θα πρέπει να υιοθετηθούν από το πιστωτικό ίδρυμα εντός
δέκα (10) ημερών από της γνωστοποιήσεώς τους σε αυτό.
4. Μετά την οριστικοποίηση των όρων και προϋποθέσεων αύξησης του
μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7, το Ταμείο
παρέχει την κατά το άρθρο 7 κεφαλαιακή ενίσχυση, τηρουμένων σε κάθε
περίπτωση της νομοθεσίας της Ε.Ε. περί κρατικών ενισχύσεων και των
ακολουθούμενων πρακτικών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
5. Το πιστωτικό ίδρυμα οφείλει να εκπονήσει λεπτομερές σχέδιο
αναδιάρθρωσης ή να τροποποιήσει σχέδιο που έχει ήδη υποβληθεί στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ περί κρατικών
ενισχύσεων και τις ακολουθούμενες πρακτικές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το
οποίο εγκρίνεται από το Ταμείο. Εντός έξι (6) μηνών από τη χορήγηση της
κεφαλαιακής ενίσχυσης, το σχέδιο αναδιάρθρωσης πρέπει να υποβληθεί προς
έγκριση από το Υπουργείο Οικονομικών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
6. Η υλοποίηση του σχεδίου αναδιάρθρωσης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα
τρία (3) χρόνια. Παράταση του χρόνου υλοποίησης, μέχρι δύο (2) έτη μπορεί
να χορηγηθεί με την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
7. Το Ταμείο παρακολουθεί και αξιολογεί την προσήκουσα εφαρμογή του
σχεδίου αναδιάρθρωσης και οφείλει περαιτέρω να παράσχει στο Υπουργείο
Οικονομικών κάθε αναγκαία πληροφόρηση και στοιχεία, προκειμένου να
ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις ενημέρωσης προς την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή.».
5. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν. 3864/2010
αντικαθίσταται ως εξής:
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«Η κατά τον παρόντα νόμο κεφαλαιακή ενίσχυση παρέχεται μέσω συμμετοχής
του Ταμείου σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του πιστωτικού ιδρύματος
με την έκδοση κοινών μετοχών ή υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών. Με
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι όροι μετατροπής των
ομολογιών και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του
προηγούμενου εδαφίου.»
6. Στο άρθρο 7 του ν. 3864/2010 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«Το Ταμείο εκδίδει τίτλους παραστατικούς δικαιωμάτων κτήσης μετοχών για
τις κοινές μετοχές που αναλαμβάνει κατά την παράγραφο 1, όταν προβαίνει
σε κεφαλαιακή ενίσχυση πιστωτικών ιδρυμάτων κατ’ εφαρμογή του άρθρου
7α. Τους τίτλους αυτούς δύνανται να αναλάβουν ο ιδιωτικός τομέας που
συμμετέχει στην αύξηση κεφαλαίου της παραγράφου 1, κατά τον λόγο της
συμμετοχής τους στην αύξηση. Mε απόφαση του Υπουργού Οικονομικών
καθορίζεται ο χρόνος έκδοσης των τίτλων, ο τρόπος έκδοσης των τίτλων, ο
χρόνος άσκησης των δικαιωμάτων που ενσωματώνουν, ο τρόπος άσκησης
των δικαιωμάτων που ενσωματώνουν, ο τρόπος υπολογισμού της αξίας των
μετοχών και κάθε άλλη λεπτομέρεια εφαρμογής της παρούσας παραγράφου.».
7. Μετά το άρθρο 7 του ν. 3864/2010, προστίθεται άρθρο 7α ως εξής:
«Άρθρο 7α
Δικαίωμα ψήφου
1. Εάν η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην αύξηση του μετοχικού
κεφαλαίου είναι τουλάχιστον ίση με το ποσοστό που θα καθοριστεί με την
απόφαση της παραγράφου 3 επί του ποσού της αύξησης του μετοχικού
κεφαλαίου, το Ταμείο ασκεί το δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον
για τις αποφάσεις τροποποίησης του καταστατικού, περιλαμβανομένης της
αύξησης ή μείωσης κεφαλαίου ή της παροχής σχετικής εξουσιοδότησης στο
διοικητικό συμβούλιο, συγχώνευσης, διάσπασης, μετατροπής, αναβίωσης,
παράτασης της διάρκειας ή διάλυσης της εταιρίας ή για όποιο άλλο θέμα
απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία. Για τους σκοπούς υπολογισμού της απαρτίας
και της πλειοψηφίας στην Γενική Συνέλευσης, οι μετοχές του παρόντος
άρθρου δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τη λήψη αποφάσεων για θέματα άλλα
από αυτά που αναφέρονται στα προηγούμενα εδάφια της παραγράφου αυτής.
2. Εάν διαπιστωθεί ουσιώδης παραβίαση των όρων του σχεδίου
αναδιάρθρωσης, η οποία διαπιστώνεται μετά από ομόφωνη απόφαση των
μελών του Γενικού Συμβουλίου και του Εκτελεστικού του Συμβουλίου, το
Ταμείο ασκεί πλήρως τα δικαιώματα ψήφου, χωρίς τους περιορισμούς της
παραγράφου 1.
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3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται το ποσοστό της
παραγράφου 1, το οποίο δεν μπορεί να ορίζεται κατώτερο του 10%. Κατά τον
καθορισμό του ποσοστού αυτού λαμβάνεται σοβαρά υπόψη η παροχή
κινήτρων για τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα ».

8. Το δύο πρώτα εδάφια του άρθρου 8 του νόμου 3864/2010 αντικαθίστανται
ως εξής:
«Άρθρο 8
Διάθεση μετοχών και ομολογιών
Το Ταμείο αποφασίζει τον τρόπο και τη διαδικασία διάθεσης των μετοχών και
των υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών του, σε χρόνο που κρίνει σκόπιμο
και πάντως εντός πενταετίας από τη συμμετοχή του στην αύξηση των ιδίων
κεφαλαίων του πιστωτικού ιδρύματος εάν εφαρμόζεται το άρθρο 7α, εντός δε
διετίας από τη συμμετοχή του στην αύξηση των ιδίων κεφαλαίων του
πιστωτικού ιδρύματος, δυνάμενης να παραταθεί για άλλα δύο χρόνια με
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, εάν δεν εφαρμόζεται το άρθρο 7α. Η
διάθεση μπορεί να γίνεται τμηματικά ή άπαξ, κατά την κρίση του Ταμείου, υπό
την προϋπόθεση ότι οι μετοχές ή οι υπό αίρεση μετατρέψιμες ομολογίες
διατίθενται εντός των χρονικών ορίων του πρώτου εδαφίου. Η διάθεση των
μετοχών ή των υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών, εντός των χρονικών
ορίων του πρώτου εδαφίου, δεν μπορεί να γίνεται σε οποιαδήποτε επιχείρηση
η οποία ανήκει άμεσα ή έμμεσα στο κράτος σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία».
9. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του ν. 3864/2010,
προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Κατά την άσκηση των δικαιωμάτων του, ο εκπρόσωπος του Ταμείου στο
Γενικό Συμβούλιο, λαμβάνει υπόψη του την επιχειρηματική αυτονομία του
πιστωτικού ιδρύματος.».
10. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 10 του ν. 3864/2010, μετά την περίπτωση
(γ) προστίθενται δύο νέες περιπτώσεις οι οποίες έχουν ως εξής :
« δ) το δικαίωμα να ζητεί τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου.
ε) το δικαίωμα να εγκρίνει τον Οικονομικό Διευθυντή.»
11. Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 10 προστίθενται οι λέξεις «με
συμβούλους της επιλογής του».
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12. Το άρθρο 16 του ν. 3864/2010 αναριθμείται σε άρθρο 16Γ και
προηγούνται νέα άρθρα 16Α και 16Β που έχουν ως εξής:
«Άρθρο 16 Α
Ευθύνη και αυτονομία του Ταμείου
1. Με την επιφύλαξη τυχόν αντίθετων διατάξεων του ν. 3601/2007, τα μέλη
του Γενικού Συμβουλίου και του Εκτελεστικού Συμβουλίου, πλην του
εκπροσώπου του Υπουργείου Οικονομικών, κατά την άσκηση των
αρμοδιοτήτων τους, λειτουργούν με πλήρη αυτονομία και δεν αναζητούν ή
δέχονται οδηγίες από την Ελληνική Κυβέρνηση ή από άλλο κρατικό φορέα ή
χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος και
δεν υπόκεινται σε κανενός είδους επιρροή. Ωσαύτως, η Ελληνική Κυβέρνηση ή
άλλος κρατικός φορέας δεν δίνει κανενός είδους οδηγίες στα μέλη των
Συμβουλίων του Ταμείου.
2. Το Γενικό Συμβούλιο ενημερώνει, κατ’ ελάχιστο δύο φορές το χρόνο και σε
όποιες άλλες περιπτώσεις αυτό παρίσταται αναγκαίο, τον Υπουργό
Οικονομικών, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα,
σχετικά με την πορεία επίτευξης της αποστολής του.
3. Το Γενικό Συμβούλιο ενημερώνει, μέσω διμηνιαίων ενημερωτικών δελτίων
τον Υπουργό Οικονομικών και, μετά από αίτημά του, ο Υπουργός Οικονομικών
ενημερώνεται περαιτέρω από τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.
4. Ο Υπουργός Οικονομικών και το Γενικό Συμβούλιο συνάπτουν μία
Συμφωνία-Πλαίσιο, η οποία εξειδικεύει τη συχνότητα της ενημέρωσης, τη
λήψη αποφάσεων στρατηγικής σημασίας από το Ταμείο και τον τρόπο
συμμετοχής του Υπουργείου Οικονομικών σε αυτές, την επενδυτική πολιτική
και το επιχειρησιακό σχέδιο του Ταμείου και την πολιτική αποδοχών του
Ταμείου.

Άρθρο 16Β
Σύγκρουση συμφερόντων και υποχρέωση πίστεως
1.Τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου, το Εκτελεστικό Συμβούλιο και το
προσωπικό του Ταμείου, έχουν υποχρέωση πίστεως στο Ταμείο, ώστε να
προκρίνουν τα συμφέροντα του Ταμείου έναντι των ιδίων αυτών
συμφερόντων.
2. Τα Μέλη του Γενικού Συμβουλίου, του Εκτελεστικού Συμβουλίου και το
προσωπικό του Ταμείου αποφεύγουν κάθε περίπτωση κατά την οποία
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μπορεί να προκύψει σύγκρουση συμφερόντων. Σύγκρουση συμφερόντων
προκύπτει όταν μέλη του Γενικού Συμβουλίου, του Εκτελεστικού
Συμβουλίου και του προσωπικού έχουν ιδιωτικά ή προσωπικά συμφέροντα,
τα οποία μπορεί να επηρεάσουν ή φαίνεται ότι επηρεάζουν την
αμερόληπτη και αντικειμενική εκτέλεση των καθηκόντων τους. Ως ιδιωτικά
ή προσωπικά συμφέροντα των μελών του Γενικού Συμβουλίου, του
Εκτελεστικού Συμβουλίου ή του προσωπικού νοούνται οποιαδήποτε πιθανά
πλεονεκτήματα υπέρ των ιδίων, των οικογενειών τους ή άλλων συγγενών
τους μέχρι δευτέρου βαθμού ή του κύκλου των φίλων ή γνωστών εις αυτά
προσώπων.
3. Τα μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου εκτελούν τα καθήκοντά τους υπό
καθεστώς πλήρους απασχόλησης. Κανένα από αυτά τα μέλη δεν δύναται
να έχει άλλη απασχόληση, αμοιβόμενη ή μη, εκτός από μεμονωμένες
περιπτώσεις για τις οποίες χορηγείται εξαίρεση από τον περιορισμό αυτό
από το Γενικό Συμβούλιο.
4. Κανένα μέλος του Γενικού Συμβουλίου, του Εκτελεστικού Συμβουλίου ή
του προσωπικού δεν λαμβάνει ή δέχεται υπόσχεση από οποιαδήποτε πηγή
για οποιαδήποτε, οικονομικά ή μη, ωφελήματα, ανταμοιβές, αμοιβές ή
δώρα πέραν ενός συνήθους ή αμελητέου ποσού, τα οποία ωφελήματα,
ανταμοιβές, αμοιβές ή δώρα συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με τις
δραστηριότητές τους στο Ταμείο.
5. Τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου, του Εκτελεστικού Συμβουλίου ή του
προσωπικού δεν κάνουν χρήση εμπιστευτικής πληροφόρησης στην οποία
έχουν πρόσβαση, με σκοπό να διενεργούν ιδιωτικές χρηματοοικονομικές
συναλλαγές, είτε άμεσα είτε έμμεσα μέσω τρίτων προσώπων, είτε αυτές
διενεργούνται με κίνδυνο αυτών των ιδίων και για λογαριασμό τους είτε με
κίνδυνο και για λογαριασμό τρίτου προσώπου.
6. Τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου και του Εκτελεστικού Συμβουλίου
υποχρεούνται να γνωστοποιούν πλήρως, πριν την τελευταία ημερολογιακή
ημέρα του Ιανουαρίου κάθε έτους, στο Γενικό Συμβούλιο τυχόν σημαντικά
οικονομικά συμφέροντα τα οποία έχουν τα ίδια ή τα οποία έχει
οποιοδήποτε πρόσωπο της οικογενείας τους ή του κύκλου των
επαγγελματικών ή οικονομικών τους επαφών, άμεσα ή έμμεσα, και οι
πληροφορίες αυτές πρέπει να είναι σύμφωνες με τους εσωτερικούς
κανόνες που θα έχει υιοθετήσει το Γενικό Συμβούλιο για τέτοια ζητήματα.
Το Γενικό Συμβούλιο υιοθετεί τέτοιους κανόνες για το προσωπικό του
Ταμείου.
7. Οποτεδήποτε τίθεται οποιοδήποτε ζήτημα σχετικό με τέτοια
συμφέροντα ενώπιον του Γενικού ή Εκτελεστικού Συμβουλίου, το μέλος το
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οποίο αυτά αφορούν, υποχρεούται να γνωστοποιήσει το συμφέρον του
κατά την έναρξη της συζήτησης και να μην συμμετάσχει στην συζήτηση
και στην λήψη απόφασης στο θέμα αυτό. Η παρουσία του μέλους του
Γενικού ή Εκτελεστικού Συμβουλίου, το οποίο απέχει από την συζήτηση
και λήψη αποφάσεων, λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό της απαρτίας.
8. Τυχόν παράβαση των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων από
μέλος του Γενικού Συμβουλίου, του Εκτελεστικού Συμβουλίου ή του
προσωπικού συνιστά σοβαρή παράβαση. Εάν αυτή αφορά μέλος του
Γενικού Συμβουλίου ή του Εκτελεστικού Συμβουλίου, η σχετική παράβαση
συνιστά βαρεία παραβατική συμπεριφορά κατά την έννοια της
παραγράφου 2 του άρθρου 4ΣΤ. Τέτοια παράβαση, εάν αφορά μέλος του
προσωπικού, δύναται, κατά την διακριτική ευχέρεια του Διευθύνοντος
Συμβούλου, να αποτελεί σπουδαίο λόγο καταγγελίας της σύμβασης
εργασίας.
9. Τα μέλη του Γενικού και του Εκτελεστικού Συμβουλίου έχουν
υποχρέωση απορρήτου σχετικά με τις υποθέσεις του Ταμείου και
δεσμεύονται από τις διατάξεις που αφορούν το επαγγελματικό απόρρητο.
Η υποχρέωση απορρήτου δεν ισχύει έναντι της Τράπεζας της Ελλάδος.
10. Μέχρι τον διορισμό των μελών του Γενικού και του Εκτελεστικού
Συμβουλίου και την συγκρότηση των οργάνων αυτών σύμφωνα με το
άρθρο 4 του ν. 3864/2010, το Ταμείο διοικείται από το υφιστάμενο
Διοικητικό Συμβούλιο. Οι περιορισμοί της παραγράφου 3 του άρθρου 16Γ
του ν. 3864/2010, δεν ισχύουν για τα ex officio μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου».
Άρθρο 2
Τροποποιήσεις του ν. 3601/2007
1. Στο άρθρο 27 του νόμου 3601/2007 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«Η Τράπεζα της Ελλάδος μπορεί να ορίζει με γενικής ισχύος απόφασή της το
ποσοστό του συνόλου των σταθμισμένων κατά κίνδυνο στοιχείων
ενεργητικού, που πρέπει να καλύπτεται με ειδικές κατηγορίες στοιχείων ιδίων
κεφαλαίων όπως αυτές ορίζονται σε αποφάσεις γενικής ισχύος της Τράπεζας
της Ελλάδος. Το σύνολο των σταθμισμένων κατά κίνδυνο στοιχείων
ενεργητικού ορίζεται ως το άθροισμα των κεφαλαιακών απαιτήσεων όπως
αυτές ορίζονται στην παρ. 1, πολλαπλασιασμένο με συντελεστή 12,5.».
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2. Η περίπτωση θ της παραγράφου 2 του άρθρου 62 του ν. 3601/2007
διαγράφεται και το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 62 του ν.
3601/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται με απόφασή της να απαιτεί από τα
πιστωτικά ιδρύματα, ακόμα και χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ.
1, να καταρτίζουν και να της υποβάλουν σχέδιο ανάκαμψης, καθώς και να
καταρτίζει η ίδια σχέδιο εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων.»
3. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 63 Β του ν. 3601/2007,
αντικαθίσταται ως εξής:
«Τα μέτρα αυτά στοχεύουν στην διατήρηση της χρηματοπιστωτικής
ευστάθειας, την ελαχιστοποίηση του κόστους της εξυγίανσης του πιστωτικού
ιδρύματος και την προστασία των καταθετών και επενδυτών, όπως
προβλέπουν οι διατάξεις του ν. 3746/2009.
4. Η περίπτωση δ της παραγράφου 3 του άρθρου 63 Β του ν. 3601/2007
αντικαθίσταται ως εξής:
«δ) την ανάγκη να επωμιστούν τις τυχόν απώλειες από την εξυγίανση ενός
πιστωτικού ιδρύματος οι μέτοχοι, οι μη ενέγγυοι πιστωτές και οι καταθέτες
που δεν καλύπτονται από τις διατάξεις του ν. 3746/2009».
5. Η πρώτη υποπαράγραφος της παραγράφου 4 του άρθρου 63 Δ του ν.
3601/2007, αντικαθίσταται ως εξής:
«Η διαδικασία υποβολής προσφορών, ο καθορισμός του ανταλλάγματος, του
ποσού της διαφοράς κατά την παράγραφο 13 και η μεταβίβαση χωρούν βάσει
προσωρινής αποτίμησης των μεταβιβαζόμενων περιουσιακών στοιχείων, η
οποία διενεργείται από την Τράπεζα της Ελλάδος με συντηρητικές εκτιμήσεις
των ως άνω στοιχείων επί τη βάσει της εύλογης αξίας αυτών. Αμέσως μετά
την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 1, η Τράπεζα της Ελλάδος
αναθέτει σε έναν ή δύο νόμιμους ελεγκτές τη σύνταξη έκθεσης ή εκθέσεων
αποτίμησης. Εντός τριμήνου από την έκδοση της απόφασης της παραγράφου
1, η Τράπεζα της Ελλάδος καθορίζει οριστικά το ποσό της διαφοράς κατά την
παράγραφο 13 λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση ή τις εκθέσεις αποτίμησης, τις
τρέχουσες συνθήκες της αγοράς και την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας του
χρηματοπιστωτικού συστήματος.»
6. Στο τέλος του άρθρου 63 Δ του ν. 3601/2007, προστίθεται από τότε που
ίσχυσε ο ν. 4021/2011, παράγραφος 15 ως εξής:
«15. Εντός έξι μηνών από την έκδοση της αποφάσεως της παραγράφου 1, η
Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να εκδίδει νεότερες αποφάσεις για τη
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μεταβίβαση περαιτέρω περιουσιακών στοιχείων ή για την αναμεταβίβαση ήδη
μεταβιβασθέντων περιουσιακών στοιχείων, εάν αυτό κρίνεται σκόπιμο προς
επίτευξη των σκοπών του, όπως αυτοί καθορίζονται στην παράγραφο 1 του
άρθρου 63Β. Τα περιουσιακά στοιχεία που προσδιορίζει η απόφαση της
Τράπεζας της Ελλάδος μεταβιβάζονται ή αναμεταβιβάζονται, στην κατάσταση
που βρίσκονται κατά τον χρόνο της μεταβίβασης ή αναμεταβίβασης. Με την
ίδια απόφαση αναπροσαρμόζεται ανάλογα το ποσό της διαφοράς μεταξύ της
αξίας των μεταβιβαζομένων στοιχείων του παθητικού και της αξίας των
μεταβιβαζομένων στοιχείων του ενεργητικού του υποκειμένου σε μέτρα
εξυγίανσης πιστωτικού ιδρύματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται ανάλογα οι
διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων.».
7. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 63 Ε του ν. 3601/2007
αντικαθίσταται ως εξής:
«Το μεταβατικό πιστωτικό ίδρυμα τελεί υπό τον έλεγχο του Ταμείου
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.
3864/2010».
8. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 63 Ε του ν. 3601/2007,
αντικαθίσταται ως εξής:
«Τα προς μεταβίβαση περιουσιακά στοιχεία ορίζονται με την απόφαση της
παραγράφου 1, αφού προηγηθεί η κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 63Δ
προσωρινή αποτίμηση της Τράπεζας της Ελλάδος. Η πρώτη υποπαράγραφος
της παραγράφου 4 του άρθρου 63Δ εφαρμόζεται ανάλογα.».
9. Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 63 Ε του ν. 3601/2007,
προστίθενται από τότε που ίσχυσε ο ν. 4021/2011, δύο εδάφια ως εξής:
«Εντός έξι μηνών από την έκδοση της αποφάσεως της παραγράφου 1, η
Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να εκδίδει νεότερες αποφάσεις για τη
μεταβίβαση περαιτέρω περιουσιακών στοιχείων ή για την αναμεταβίβαση ήδη
μεταβιβασθέντων περιουσιακών στοιχείων, εάν αυτό κρίνεται σκόπιμο προς
επίτευξη των σκοπών του άρθρου 63Β. Τα περιουσιακά στοιχεία που
προσδιορίζει η απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος μεταβιβάζονται ή
αναμεταβιβάζονται, στην κατάσταση που βρίσκονται κατά τον χρόνο της
μεταβίβασης ή αναμεταβίβασης. Με την ίδια απόφαση αναπροσαρμόζεται
ανάλογα το κατά την παράγραφο 7 καλυφθέν από το ΤΕΚΕ ποσό της
διαφοράς μεταξύ της αξίας των μεταβιβαζομένων στοιχείων του παθητικού και
της αξίας των μεταβιβαζομένων στοιχείων του ενεργητικού του υποκειμένου
σε μέτρα εξυγίανσης πιστωτικού ιδρύματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται
ανάλογα οι διατάξεις των παραγράφων 5 έως 12 του άρθρου 63Δ».
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10. Η παράγραφος 9 του άρθρου 63Ε του ν. 3601/2007 αντικαθίσταται από
τότε που ίσχυσε ο ν. 4021/2011 ως εξής:
«Το μεταβατικό πιστωτικό ίδρυμα που συστήνεται σύμφωνα με τις διατάξεις
του παρόντος άρθρου δεν μπορεί να λειτουργήσει για διάστημα πέραν των
δύο ετών (2) ετών. Για λόγους χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, με
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, κατόπιν εισήγησης της Τράπεζας της
Ελλάδος, το διάστημα αυτό μπορεί να παρατείνεται για δύο (2) ακόμη έτη.»
11. Η παράγραφος 10 του άρθρου 63Δ αντικαθίσταται ως εξής:
«Τα άρθρα 4 και 5 του ΠΔ 178/2002 δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση
εφαρμογής των άρθρων 63Δ και 63 Ε του ν. 3601/2007. Το προς η
μεταβίβαση πιστωτικό ίδρυμα του παρόντος άρθρου και το μεταβατικό
πιστωτικό ίδρυμα του άρθρου 63Ε συνάπτουν νέες συμβάσεις εργασίας με
μέρος του προσωπικού των αρχικών πιστωτικών ιδρυμάτων».
Άρθρο 3
Ρυθμίσεις θεμάτων Ταμείου Εγγυήσεως Καταθέσεων και Επενδύσεων
(τροποποίηση του ν. 3746/2009)
1.Μετά το δεύτερο εδάφιο της υποπαραγράφου (β) της παρ. 4 του άρθρου 4
του ν. 3746/2009, προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής:
«Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση που τα διαθέσιμα του κατά την παράγραφο 1
του παρόντος άρθρου Ενεργητικού του Σκέλους Κάλυψης Καταθέσεων του
ΤΕΚΕ κατέλθουν του ορίου του ενός επί τοις εκατό (1%) των καταθέσεων που
αποτελούν την βάση υπολογισμού της εισφοράς, οι ετήσιες εισφορές των
πιστωτικών ιδρυμάτων θα αναπροσαρμόζονται έτσι ώστε η αναλογία του
προηγουμένου εδαφίου να ανέρχεται κατ’ ελάχιστο σε ποσοστό 0,35%, μέχρις
ότου αποκατασταθεί το ως άνω όριο του 1%.»
2. Μετά την υποπαράγραφο (ζ) της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 3746/2009,
προστίθενται υποπαράγραφοι (η) και (θ) ως εξής:
«η) Η καταβολή των αναλογουσών κατά πιστωτικό ίδρυμα εισφορών του
έτους 2013 και εφεξής, καταργουμένου έκτοτε του τρόπου καταβολής που
προβλέπει η παρ. 4 υποπαρ. (στ) εδ. ι και ιι του παρόντος άρθρου,
πραγματοποιείται με πίστωση των ειδικών λογαριασμών του Σκέλους
Κάλυψης Καταθέσεων του ΤΕΚΕ που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Το ποσό αυτό, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, επενδύεται εν
όλω ή εν μέρει κατά τους όρους του άρθρου 4 παρ. 4 στ i και iv και παρ. ζ.
θ) Τα διαθέσιμα κεφάλαια του Σκέλους Κάλυψης Καταθέσεων που τηρούνται
σε λογαριασμούς τρίμηνων προθεσμιακών καταθέσεων του ΤΕΚΕ στα
συμμετέχοντα σε αυτό πιστωτικά ιδρύματα, τα οποία έχουν σχηματισθεί από
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καταβληθείσες κάθε είδους εισφορές και πόρους από την αξιοποίηση της
περιουσίας του, θα μεταφέρονται σταδιακά, με απόφαση του ΔΣ του ΤΕΚΕ
και αφού λαμβάνονται υπ’ όψη οι εξελίξεις στον ελληνικό τραπεζικό τομέα,
στους ειδικούς λογαριασμούς του ΤΕΚΕ στην Τράπεζα της Ελλάδος και θα
επενδύονται κατά τα αναφερόμενα στην προηγούμενη υποπαράγραφο. Η εν
λόγω μεταφορά πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι την
31.12.2025. Το εκάστοτε υπόλοιπο των ανωτέρω διαθεσίμων και μέχρι την
ολοκλήρωση της μεταφοράς θα εξακολουθεί να τηρείται σε λογαριασμούς
τρίμηνης προθεσμιακής κατάθεσης, κατά τους όρους της διάταξης του
άρθρου 4, παρ. 4, στ, ii.»
3. Η περίπτωση (β) της παρ. 8 του άρθρου 4 του ν. 3746/2009
αντικαθίσταται ως εξής:
«β) κατάθεση στους ειδικούς λογαριασμούς του
Καταθέσεων του ΤΕΚΕ στην Τράπεζα της Ελλάδος.»

Σκέλους

Κάλυψης

4. Η πρώτη παράγραφος του άρθρου 23 του ν. 3746/2009, αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. Το ΤΕΚΕ διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.). Πρόεδρος
του Διοικητικού Συμβουλίου διορίζεται ένας εκ των Υποδιοικητών της
Τράπεζας της Ελλάδος. Από τα υπόλοιπα έξι (6) μέλη, ένα (1) προέρχεται από
το Υπουργείο Οικονομικών, τρία (3) από την Τράπεζα της Ελλάδος και δύο (2)
από την Ελληνική Ένωση Τραπεζών.»
5. Το τελευταίο εδάφιο της
αντικαθίσταται ως εξής:

παρ. 4 του άρθρου 23 του ν. 3746/2009,

«Το ένα προερχόμενο από την Τράπεζα της Ελλάδος μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου είναι νομικό, τα δε δύο μέλη που υποδεικνύονται από την
Ελληνική ΄Ενωση Τραπεζών δεν πρέπει να εμπλέκονται ενεργά στα
συμμετέχοντα στο ΤΕΚΕ πιστωτικά ιδρύματα και ως προς αυτά δεν πρέπει να
υφίσταται ουδείς λόγος σύγκρουσης συμφερόντων αφ’ ενός από την
συμμετοχή τους στο διοικητικό συμβούλιο του ΤΕΚΕ και αφ’ ετέρου από
οιαδήποτε σχέση τους με συμμετέχοντα πιστωτικά ιδρύματα.»
6. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 23 του ν. 3746/2009,
τροποποιείται ως εξής:
«Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν
είναι παρόντα τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη.»
7. Η παρ. 9 του άρθρου 23 του ν. 3746/2009 τροποποιείται ως εξής:
«Η ειδική πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΕΚΕ επιτυγχάνεται με
τη σύμφωνη ψήφο πέντε (5) τουλάχιστον μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου.»
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Άρθρο 4
Τροποποιήσεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας
[Διατάξεις που δεν αφορούν την ΕΚΤ]
Άρθρο 5
Λοιπές διατάξεις
1. Το προβλεπόμενο στο πρώτο εδάφιο της υπ. αριθμ. 2/43219/0025/6-52011 αποφάσεως του Υφυπουργού Οικονομικών (Β΄ 1143), όπως
τροποποιήθηκε με την από 14-9-2011 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄
203), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.4031/2011 (Α΄ 256),
συνολικό ποσό εγγύησης, αυξάνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%).
2. Το στοιχείο γ της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Νόμου 3691/2008
τροποποιείται ως εξής « γ) Τη συλλογή πληροφοριών για το σκοπό και τη
σκοπούμενη φύση της επιχειρηματικής σχέσης ή σημαντικών συναλλαγών ή
δραστηριοτήτων του πελάτη ή του πραγματικού δικαιούχου και την
επαλήθευση των εισοδημάτων των ανωτέρω από τα πιστωτικά ιδρύματα με
βάση προσκομιζόμενο πρόσφατο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας
εισοδήματος, πλην των περιπτώσεων που ο πελάτης δεν υποχρεούται να
υποβάλλει δήλωση φόρου εισοδήματος».
3. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 6 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος,
που κυρώθηκε με το ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151Α’), προστίθεται νέα περίπτωση
ια) που έχει ως εξής:
«ια) Τα κεφαλαιακά κέρδη που προκύπτουν από την ανταλλαγή ομολόγων του
Ελληνικού Δημοσίου ή εταιρικών ομολόγων με εγγύηση του Ελληνικού
Δημοσίου με άλλους τίτλους κατ’ εφαρμογή προγράμματος συμμετοχής στην
αναδιάταξη του ελληνικού χρέους.»
4. Στο τέλος της περίπτωσης η’ της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του Κ.Φ.Ε.
προστίθεται νέο εδάφιο που έχει ως εξής:
«Όταν δικαιούχος του εισοδήματος των προϊόντων της παραγράφου αυτής
είναι κάτοικος αλλοδαπής, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το εισόδημα αυτό
αποτελεί εισόδημα από κινητές αξίες.»
5. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Κ.Φ.Ε. προστίθεται νέα περίπτωση
θ) που έχει ως εξής:
«θ) Από τη μεταβίβαση ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου και εταιρικών
ομολόγων σε τιμή ανώτερη της τιμής κτήσης τους.».
Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2012
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
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ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
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