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ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
΄Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
(α) Του άρθρου 90 του «Κώδικα νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98Α)
(β) Του π.δ. 81/21-3-2002 (ΦΕΚ 57Α΄) «Συγχώνευση των Υπουργείων
Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών στο Υπουργείο Οικονοµίας και
Οικονοµικών»
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(γ) Τα άρθρα 1, 2, 3 και 4 του σχεδίου νόµου «Ενίσχυση της ρευστότητας της
οικονοµίας για την αντιµετώπιση των επιπτώσεων της ∆ιεθνούς
Χρηµατοπιστωτικής κρίσης»
(δ) Του άρθρου 7 του ως άνω σχεδίου νόµου, βάσει του οποίου «οι διατάξεις
του παρόντος νόµου ισχύουν από την κατάθεσή του στη Βουλή των
Ελλήνων»,
(ε) Του άρθρου 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος.
2. Τις από 7 Νοεµβρίου 2008 εισηγήσεις του ∆ιοικητή της Τράπεζας της
Ελλάδος, η οποία λαµβάνει υπόψη εποπτικά κριτήρια που θεωρούνται
προσήκοντα για τους σκοπούς της προκειµένης ρύθµισης, τα οποία
αποσκοπούν στη δηµιουργία επαρκούς περιθωρίου για την κατά το δυνατόν
αντιµετώπιση, υπό δυναµική έννοια, του κινδύνου και ιδιαίτερα στη
διασφάλιση της χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας, έχει δε ως σηµείο
αναφοράς τα δεδοµένα της κεφαλαιακής επάρκειας και εν γένει
φερεγγυότητας των κατ’ ιδίαν τραπεζών, όπως αυτά αποτυπώνονται στα
τελευταία από Ιουνίου 2008, επίσηµα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος,
βάσει των αποτιµηθέντων κατά νόµον λογιστικών στοιχείων µίας εκάστης.
3. Την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρµογή των
κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων στα µέτρα πουν λήφθηκαν για τους
χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς στο πλαίσιο της τρέχουσας παγκόσµιας
χρηµατοπιστωτικής κρίσης (2008/C 270/02).
Αποφασίζουµε
1. Ότι η κατανοµή του ανώτατου ποσού των 5 δις. Ευρώ σύµφωνα µε την
παρ.1 του άρθρου 1 του Σχεδίου Νόµου «Ενίσχυση της ρευστότητας της
οικονοµίας για την αντιµετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς
χρηµατοπιστωτικής κρίσης», για την αγορά προνοµιούχων µετοχών µε
αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου των πιστωτικών ιδρυµάτων που έχουν λάβει
άδεια λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος θα πραγµατοποιηθεί
λαµβανοµένων υπόψη των ακόλουθων κριτηρίων:
α) του επιπέδου της απαιτούµενης κεφαλαιακής επάρκειας του πιστωτικού
ιδρύµατος όπως καθορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος. Πιο
συγκεκριµένα ο δείκτης Tier 1 θα πρέπει να κυµαίνεται µεταξύ 8% έως 10%.
Το εν λόγω κριτήριο θα έχει βαρύτητα 0,5 στο σύνολο των κριτηρίων.
β) του µεγέθους του πιστωτικού ιδρύµατος όπως προκύπτει από το µερίδιο
αγοράς του στη χρηµατοδότηση της οικονοµίας, καθώς και του ρόλου του στη
διατήρηση της χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας. Το εν λόγω κριτήριο θα έχει
βαρύτητα 0,4 στο σύνολο των κριτηρίων.
γ) της συµβολής του πιστωτικού ιδρύµατος στη χρηµατοδότηση των
µικροµεσαίων επιχειρήσεων και των στεγαστικών δανείων. Το εν λόγω
κριτήριο θα έχει συντελεστή 0,1 στο σύνολο των κριτηρίων.
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Η αξία αγοράς των προνοµιούχων µετοχών, η οποία ορίζεται ως η
ονοµαστική αξία των κοινών µετοχών της τελευταίας έκδοσης των εταιρειών
αυτών, καλύπτεται από οµόλογα του Ελληνικού ∆ηµοσίου µε επιτόκιο Euribor.
Η επαναγορά των προνοµιούχων µετοχών από τα Πιστωτικά Ιδρύµατα, που
θα εκδώσουν τα ίδια, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 1 του Σχεδίου
Νόµου «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονοµίας για την αντιµετώπιση των
επιπτώσεων της διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης», θα πραγµατοποιηθεί
στην αρχική τιµή διάθεσης των ανωτέρω προνοµιούχων µετοχών, µε ίσης
αξίας οµόλογα του Ελληνικού ∆ηµοσίου ή ίσης αξίας µετρητά. Στην
περίπτωση επαναγοράς µε οµόλογα του Ελληνικού ∆ηµοσίου η ονοµαστική
αξία αυτών θα πρέπει να αντιστοιχεί στην ονοµαστική αξία των οµολόγων που
αρχικά εκδόθηκαν για την ανάληψη των προνοµιούχων µετοχών.
Για την αγορά των προνοµιούχων µετοχών µε έκδοση οµολόγων του
Ελληνικού ∆ηµοσίου καταρτίζεται διµερής σύµβαση µεταξύ του Ελληνικού
∆ηµοσίου και πιστωτικού ιδρύµατος.
Σε περίπτωση µετατροπής των προνοµιούχων µετοχών σύµφωνα µε το
άρθρο 1 παράγραφος 1 υποπαράγραφος 3 του σχεδίου νόµου, η τιµή
µετατροπής θα ισούται µε την τιµή διάθεσης. Για τον προσδιορισµό της
σχέσης µετατροπής των προνοµιούχων µετοχών σε κοινές ή µετοχές άλλης
υφιστάµενης κατά τον χρόνο της µετατροπής κατηγορίας, θα λαµβάνεται
υπόψη ο µέσος όρος της αξίας των τίτλων αυτών κατά το τελευταίο έτος
διαπραγµάτευσής τους. Σε περίπτωση που οι τίτλοι δεν είναι εισηγµένοι σε
οργανωµένη αγορά, για τον προσδιορισµό της σχέσης µετατροπής θα
λαµβάνεται υπόψη η εσωτερική λογιστική αξία της τελευταίας λογιστικής
χρήσης. Προϋπόθεση υλοποίησης της ως άνω µετατροπής αποτελεί η
υποβολή - στη λήξη της πενταετίας - και έγκριση από τον Υπουργό
Οικονοµίας και Οικονοµικών µετά από σχετική εισήγηση του ∆ιοικητή της
Τράπεζα της Ελλάδος, σχεδίου αναδιάρθρωσης του πιστωτικού ιδρύµατος
που αδυνατεί να ικανοποιήσει τις προϋποθέσεις εξαγοράς των προνοµιούχων
µετοχών.
2. Την παροχή εγγύησης του Ελληνικού ∆ηµοσίου προς όλα τα πιστωτικά
ιδρύµατα που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος,
για την αντιµετώπιση των αναγκών ρευστότητας του Τραπεζικού συστήµατος
µέχρι 15 δις. Ευρώ, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 2 του Σχεδίου Νόµου
«Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονοµίας για την αντιµετώπιση των
επιπτώσεων της διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης», και µε την επιφύλαξη
του άρθρου 4 του ιδίου Σχεδίου Νόµου.
Α. (α) Τα πιστωτικά ιδρύµατα δύνανται να ζητήσουν την εγγύηση του
Ελληνικού ∆ηµοσίου για τίτλους που θα εκδώσουν ή δάνεια τα οποία θα
συνάψουν ως δανειολήπτες κατά την περίοδο µέχρι 31-12-2009, διάρκειας
από 3 µήνες έως 3 έτη. Οι αιτήσεις των πιστωτικών ιδρυµάτων για χορήγηση
εγγύησης του Ελληνικού ∆ηµοσίου περιορίζονται µόνο όσον αφορά το ποσό
της συνολικής εγγύησης που αντιστοιχεί σε κάθε πιστωτικό ίδρυµα και στην
καταληκτική ηµεροµηνία αιτήσεως (31.12.2009). Η εν λόγω εγγύηση δε
καλύπτει καταθέσεις της διατραπεζικής αγοράς.
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(β) Η παραπάνω εγγύηση µπορεί να παρέχεται και µε ή χωρίς
εξασφαλίσεις αποδεκτές σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 4 της
παρούσας.
(γ) Τα πιστωτικά ιδρύµατα θα καταβάλλουν προµήθεια υπολογιζόµενη σε
ετήσια βάση, η οποία καθορίζεται µε βάση την διαδικασία που αποφάσισε η
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, και καλύπτει το λειτουργικό κόστος και τον
αναλαµβανόµενο από το Ελληνικό ∆ηµόσιο πιστωτικό κίνδυνο, ο οποίος
εφόσον παρέχονται εξασφαλίσεις είναι µειωµένος. Ειδικότερα:
- Για εγγύηση διάρκειας από 3 – 12 µήνες καταβάλλεται προµήθεια
ανερχόµενη σε 50 µονάδες βάσης εφόσον η εγγύηση παρέχεται χωρίς
εξασφαλίσεις ή σε 25 µονάδες βάσης εφόσον η εγγύηση παρέχεται µε
εξασφαλίσεις,
- Για εγγύηση διάρκειας άνω του έτους, η τιµολόγηση γίνεται µε βάση τα
περιθώρια των πενταετών CDS των τραπεζών, στα οποία προστίθεται µια
πρόσθετη προµήθεια ανερχόµενη σε 50 µονάδες βάσης εφόσον η εγγύηση
παρέχεται χωρίς εξασφαλίσεις ή σε 25 µονάδες βάσης εφόσον η εγγύηση
παρέχεται µε εξασφαλίσεις . Πιο συγκεκριµένα:
(i) Για τράπεζες για τις οποίες υπάρχουν στοιχεία CDS η προµήθεια
καθορίζεται ως το άθροισµα
h του ελαχίστου µεταξύ του διάµεσου των περιθωρίων (spread) των
πενταετών συµβάσεων τύπου «Credit Default Swaps» (CDS) για την
τράπεζα και του διάµεσου, αντιπροσωπευτικού δείγµατος τραπεζών
της Ευρωζώνης, µε την ίδια µε την εξεταζόµενη τράπεζα πιστοληπτική
διαβάθµιση, για την περίοδο 1.1.2007 – 31.8.2008 πλέον
h των 50 µονάδων βάσης για εγγυήσεις χωρίς εξασφάλιση ή των 25
µονάδων βάσης για εγγυήσεις µε εξασφάλιση.
Ο διάµεσος των περιθωρίων των πενταετών CDS του δείγµατος των
τραπεζών µπορεί να χρησιµοποιηθεί επίσης αν το προκύπτον για την
τράπεζα
περιθώριο
δεν
θεωρείται
αντιπροσωπευτικό
της
πιστοληπτικής της ικανότητας.
(ii) Για τις τράπεζες για τις οποίες δεν υπάρχουν στοιχεία CDS, εφόσον
διαθέτουν πιστοληπτική αξιολόγηση η προµήθεια καθορίζεται ως το άθροισµα
hτου διάµεσου των περιθωρίων των πενταετών CDS για την ίδια
περίοδο, ενός αντιπροσωπευτικού δείγµατος τραπεζών της
Ευρωζώνης που καθορίζεται από το Ευρωσύστηµα µε το ίδιο µε την
εξεταζόµενη τράπεζα πιστοληπτική διαβάθµιση πλέον
h των 50 µονάδων βάσης για εγγυήσεις χωρίς εξασφάλιση ή των 25
µονάδων βάσης για εγγυήσεις µε εξασφάλιση. .
(iii) Για τις τράπεζες οι οποίες δεν διαθέτουν ούτε πιστοληπτική αξιολόγηση η
προµήθεια καθορίζεται ως το άθροισµα
hτου διάµεσου των περιθωρίων των πενταετών CDS για την ίδια
περίοδο, ενός αντιπροσωπευτικού δείγµατος τραπεζών της
Ευρωζώνης που καθορίζεται από το Ευρωσύστηµα µε τη χειρότερη
πιστοληπτική διαβάθµιση για την οποία υπάρχουν στοιχεία,
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προσαρµοσµένη σύµφωνα µε την εποπτική αξιολόγηση της κάθε
τράπεζας πλέον
hτων 50 µονάδων βάσης για εγγυήσεις χωρίς εξασφάλιση ή των 25
µονάδων βάσης για εγγυήσεις µε εξασφάλιση. .
Η προµήθεια καταβάλλεται στην αρχή κάθε εξαµήνου ή στην αρχή της
χρονικής περιόδου που υπολείπεται έως τη λήξη της εγγύησης, εφόσον
αυτή είναι µικρότερη των έξι µηνών.

Το ύψος της προµήθειας δύναται να αναπροσαρµόζεται µε Υπουργική
Απόφαση, ανάλογα µε τις επικρατούσες συνθήκες στην αγορά, µετά από
έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
(δ) Οι εξασφαλίσεις έναντι του ύψους των παρεχόµενων εγγυήσεων
δεσµεύονται και τηρούνται ανά απόφαση εγγύησης στην Τράπεζα της
Ελλάδος, η οποία αναλαµβάνει την ευθύνη παρακολούθησης του
χαρτοφυλακίου των εξασφαλίσεων ανά απόφαση εγγύησης, καθ’ όλη την
διάρκεια του δανεισµού ώστε η επάρκεια των εξασφαλίσεων να καλύπτει
πλήρως το ποσό της εγγύησης βάσει των συντελεστών προσαρµογής. Σε
περιπτώσεις αναπροσαρµογής των συντελεστών προσαρµογής, λήξης των
εξασφαλίσεων, υποβάθµισης του πιστούχου της εξασφάλισης, αύξησης της
πιθανότητας αθέτησης ή µη τήρησης των κριτηρίων αποδεξιµότητας των
εξασφαλίσεων, ή τέλος σε µεταβολή για οποιοδήποτε λόγο του αρχικού
καθεστώτος των εξασφαλίσεων, τα πιστωτικά ιδρύµατα θα πρέπει να
ενηµερώνουν εντός πέντε ηµερών την Τράπεζα της Ελλάδος και το Γ.Λ.Κ. ∆/νση 25η Κίνησης Κεφαλαίων, Εγγυήσεων, ∆ανείων και Αξιών και να
λαµβάνουν µέτρα για την άµεση αντικατάσταση των εξασφαλίσεων στο
προβλεπόµενο ύψος της απόφασης εγγύησης.
(ε) Κατά την ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης, το Γ.Λ.Κ. -∆/νση 25η Κίνησης
Κεφαλαίων, Εγγυήσεων, ∆ανείων και Αξιών. µε έγγραφό του προς το
πιστωτικό ίδρυµα, που κοινοποιείται στην Τράπεζα της Ελλάδος αποδεσµεύει
τις εξασφαλίσεις έναντι της παρασχεθείσας εγγύησης.
(στ) Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης του Ελληνικού ∆ηµοσίου, το
Γ.Λ.Κ. -∆/νση 25η Κίνησης Κεφαλαίων, Εγγυήσεων, ∆ανείων και Αξιών
εξετάζει την τήρηση των όρων της παρούσας παραγράφου.
Β. Το ποσό της παρεχόµενης εγγύησης του Ελληνικού ∆ηµοσίου, σύµφωνα
µε τη διάταξη του άρθρου 2 του σχεδίου νόµου θα κατανεµηθεί ανά πιστωτικό
ίδρυµα βάσει των εξής κριτηρίων:
α) της κατάστασης του πιστωτικού ιδρύµατος από πλευράς ρευστότητας και
του ενδεχοµένου να απειληθεί η κεφαλαιακή του επάρκεια. Το εν λόγω
κριτήριο θα έχει συντελεστή βαρύτητας 0,5 στο σύνολο των κριτηρίων.
β) του µεγέθους του πιστωτικού ιδρύµατος, όπως αυτό προκύπτει από το
µερίδιο αγοράς στη χρηµατοδότηση της οικονοµίας, καθώς και του ρόλου του
στη διατήρηση της χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας. Το εν λόγω κριτήριο θα
έχει συντελεστή βαρύτητας 0,3 στο σύνολο των κριτηρίων.
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γ) του µεγέθους και της εναποµένουσας διάρκειας των υποχρεώσεων του
πιστωτικού ιδρύµατος µέχρι την 31.12.2009. Το εν λόγω κριτήριο θα έχει
συντελεστή βαρύτητας 0,1 στο σύνολο των κριτηρίων.
δ) της συµβολής του πιστωτικού ιδρύµατος στη χρηµατοδότηση των
µικροµεσαίων επιχειρήσεων και των στεγαστικών δανείων. Το εν λόγω
κριτήριο θα έχει συντελεστή 0,1 στο σύνολο των κριτηρίων.
3. Την έκδοση ειδικών τίτλων του Ελληνικού ∆ηµοσίου, µέχρι 31.12.009 και
διάρκειας έως τρία έτη, µε σκοπό το δανεισµό τους (lending facility) στα
πιστωτικά ιδρύµατα που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας από την Τράπεζα της
Ελλάδος για άντληση ρευστότητας, σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Σχεδίου
Νόµου “Μέτρα για τη διασφάλιση της κεφαλαιακής επάρκειας και ρευστότητας
του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος και άλλες διατάξεις”, µε την κατωτέρω
διαδικασία:
α)
Το ποσό των ειδικών τίτλων που θα εκδοθούν ανέρχεται µέχρι του
ποσού των οκτώ (8) δισεκατ. ευρώ, µε την επιφύλαξη του άρθρου 4 του
Σχεδίου Νόµου «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονοµίας για την
αντιµετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης»,
β)
Οι τίτλοι εκδίδονται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και
Οικονοµικών, στην οποία καθορίζονται οι όροι έκδοσής τους, έχουν µηδενικό
επιτόκιο και εισάγονται στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών. Φέρουν ΙSIN,
παρακολουθούνται από το Σύστηµα Αϋλων Τίτλων της Τράπεζας της
Ελλάδος. Ο δανεισµός τους στα πιστωτικά ιδρύµατα γίνεται σε lots του
1.000.000 ευρώ.
γ)
Οι τίτλοι δανείζονται στην ονοµαστική τους αξία απευθείας και
αποκλειστικά στα ανωτέρω πιστωτικά ιδρύµατα, µεταβιβαζοµένης της νοµικής
κυριότητας των τίτλων στα ιδρύµατα αυτά για όλη την περίοδο δανεισµού. Για
το σκοπό αυτό καταρτίζονται και συνάπτονται διµερείς δανειακές συµβάσεις
µεταξύ του Ο.∆.∆Η.Χ. και των πιστωτικών ιδρυµάτων.
δ)Για τον δανεισµό των τίτλων, καταβάλλεται από τα ανωτέρω πιστωτικά
ιδρύµατα προµήθεια, η οποία ισούται µε την προµήθεια που θα κατέβαλε το
πιστωτικό ίδρυµα για να λάβει εγγύηση έναντι εξασφαλίσεων σύµφωνα µε την
παράγραφο 2 παραπάνω. Η προµήθεια καταβάλλεται στην αρχή κάθε
εξαµήνου ή στην αρχή της χρονικής περιόδου που υπολείπεται έως τη λήξη
της τίτλων, εφόσον αυτή είναι µικρότερη των έξι µηνών
Επιπρόσθετα, ζητούνται και παρέχονται από τα πιστωτικά ιδρύµατα επαρκείς
εξασφαλίσεις, το είδος και η επάρκεια των οποίων καθορίζονται στην
παράγραφο 4 της παρούσας.
ε)
Αποδεκτές γίνονται µόνο οι εξασφαλίσεις που ορίζονται στην
παράγραφο 4 της παρούσας. Για τον προσδιορισµό επάρκειας και κατά
συνέπεια της αξίας των εξασφαλίσεων, χρησιµοποιούνται συντελεστές
προσαρµογής που ορίζονται στην ίδια ως άνω διάταξη. Οι συντελεστές αυτοί
µπορούν να αναπροσαρµόζονται από την Τράπεζα της Ελλάδος, µε βάση τις
συνθήκες στην αγορά και την εποπτική αξιολόγηση κάθε πιστωτικού
ιδρύµατος, µετά από ενηµέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
στ)
Οι συµβάσεις για τις ασφαλιζόµενες απαιτήσεις έναντι των
δανειζοµένων τίτλων τηρούνται ανά διµερή σύµβαση στην Τράπεζα της
Ελλάδος, η οποία παρακολουθεί την αξία των εξασφαλίσεων ανά σύµβαση
καθ’ όλη την διάρκεια του δανεισµού σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην
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παρούσα, ώστε η επάρκεια των εξασφαλίσεων να καλύπτει πλήρως την αξία
των δανεισθέντων τίτλων βάσει των συντελεστών προσαρµογής. Σε
περιπτώσεις αναπροσαρµογής των συντελεστών προσαρµογής, λήξης των
εξασφαλίσεων, υποβάθµισης του πιστούχου της εξασφάλισης, αύξησης της
πιθανότητας αθέτησης ή µη τήρησης των κριτηρίων αποδεξιµότητας των
εξασφαλίσεων, ή σε µεταβολή για οποιοδήποτε λόγο του αρχικού καθεστώτος
των εξασφαλίσεων, τα πιστωτικά ιδρύµατα θα πρέπει να ενηµερώνουν εντός
πέντε ηµερών την Τράπεζα της Ελλάδος και τον Ο.∆.∆Η.Χ. και να λαµβάνουν
µέτρα για την άµεση αντικατάσταση των εξασφαλίσεων στο προβλεπόµενο
ύψος της διµερούς σύµβασης.
ζ)
Εκτός της κατά τα ανωτέρω καταβαλλοµένης προµήθειας, ουδεµία
άλλη χρηµατική συναλλαγή γίνεται επί των τίτλων. Συνεπώς, δεν
καταβάλλεται από τα πιστωτικά ιδρύµατα στο Ελληνικό ∆ηµόσιο το προϊόν
του δανεισµού των τίτλων, αλλά ούτε και από το Ελληνικό ∆ηµόσιο στα
πιστωτικά ιδρύµατα η αξία του κεφαλαίου στη λήξη τους.
η)
Οι δανεισθέντες τίτλοι επιστρέφονται στον Ο.∆.∆Η.Χ στο σύνολό τους
µε αποκλειστική ευθύνη των πιστωτικών ιδρυµάτων, είτε την ηµεροµηνία
λήξης της διµερούς συµβάσεως (ανεξαρτήτως της φυσικής λήξης των τίτλων)
είτε την ηµεροµηνία κατά την οποία τα πιστωτικά ιδρύµατα παύουν να
υπάγονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στο καθεστώς του ανωτέρω Σχεδίου
Νόµου. Οι τίτλοι που επιστρέφονται ακυρώνονται.
θ)
Την ηµεροµηνία επιστροφής και ακύρωσης των τίτλων, ο Ο.∆.∆Η.Χ. µε
έγγραφό του προς το πιστωτικό ίδρυµα, που κοινοποιείται στην Τράπεζα της
Ελλάδος αποδεσµεύει τις εξασφαλίσεις έναντι των τίτλων.
ι)
Τα πιστωτικά ιδρύµατα που δανείζονται τους τίτλους αυτούς για τους
σκοπούς του σχεδίου νόµου, οφείλουν να τους χρησιµοποιήσουν ως
εξασφάλιση (collateral) σε πράξεις αναχρηµατοδότησης
ή πάγιων
διευκολύνσεων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ή/και ως εξασφάλιση
(collateral) για χρηµατοδοτήσεις µεταξύ των πιστωτικών ιδρυµάτων για
άντληση ρευστότητας. Τη χρησιµοποίηση των τίτλων για άντληση
ρευστότητας καθώς και τη χρήση του προϊόντος ρευστοποίησης των τίτλων
για τους σκοπούς του άρθρου 5 του σχεδίου του νόµου, θα παρακολουθούν
οι αρµόδιες υπηρεσίες της Τράπεζας της Ελλάδος. Σε κάθε περίπτωση, το
κάθε πιστωτικό ίδρυµα, την ηµεροµηνία που οφείλει να επιστρέψει τους
τίτλους στον Ο.∆.∆Η.Χ για οποιοδήποτε λόγο, υποχρεούται µε δική του
ευθύνη να εξεύρει και να επιστρέψει τίτλους µε ISIN ίδιο, µε τον ISIN των
τίτλων που δανείστηκε. Επιστροφή άλλων τίτλων ή συµψηφισµός και
αντικατάσταση των ανωτέρω τίτλων µε άλλους τίτλους του Ελληνικού
∆ηµοσίου δεν επιτρέπεται.
ια)
Ο ανώτατος αριθµός των διατιθεµένων τίτλων ανά χρηµατοπιστωτικό
ίδρυµα, εντός του συνολικά διατιθέµενου από το Ελληνικό ∆ηµόσιο ποσού,
καθορίζεται, µετά από εισήγηση του ∆ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, µε
απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών. Μετά από νέα
εισήγηση του ∆ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, ο ανώτατος αριθµός των
διατιθεµένων τίτλων µπορεί να διαφοροποιηθεί αναλόγως, βάσει αφ’ ενός του
αριθµού των πιστωτικών ιδρυµάτων που ενδεχοµένως δεν ζητήσουν
υπαγωγή στο καθεστώς του νόµου και αφετέρου της πιθανής
διαφοροποίησης των κατά κατηγορία ρυθµίσεων διατιθεµένων συνολικά
ποσών, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του νόµου.
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4. Α. Οι εξασφαλίσεις που γίνονται αποδεκτές για την παροχή εγγυήσεων και
οµολόγων είναι οι εξής:
α) ΄Ολες οι αποδεκτές εξασφαλίσεις στο πλαίσιο του Ευρωσυστήµατος όπως
αυτές περιγράφονται στην Πράξη του Συµβουλίου Νοµισµατικής Πολιτικής
54/2004, όπως εκάστοτε ισχύει.
β) Τίτλοι του Ελληνικού ∆ηµοσίου εκπεφρασµένοι σε ξένο νόµισµα.
γ) Ενήµερες δανειακές απαιτήσεις έναντι νοµικών προσώπων ιδιωτικού
δικαίου του µη χρηµατοπιστωτικού τοµέα που έχουν αξιολογηθεί από
Εξωτερικούς
Οργανισµούς
Πιστοληπτικής
Αξιολόγησης
(ΕΟΠΑ),
αναγνωρισµένους από την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), (αποφάσεις της
ΕΤΠΘ 250/4/25.9.2007 και 262/8/26.6.2008)και έχουν ενταχθεί στις εξής
διαβαθµίσεις:
Ε.Ο.Π.Α.
∆ιαβάθµιση
«Moody’s Investors Service»,
Aaa - Ba3
«Standard & Poor’s Rating Services»
AAA - BB«Fitch Ratings»
AAA – BB«ICAP Α.Ε.»
ΑΑ - C
δ) Ενήµερες δανειακές απαιτήσεις έναντι επιχειρήσεων που έχουν την
εγγύηση του Ελληνικού ∆ηµοσίου ή νοµικού προσώπου που κατατάσσεται σε
αποδεκτή βαθµίδα πιστωτικής ποιότητας σύµφωνα µε τα παραπάνω . Στην
κατηγορία των επιχειρηµατικών δανείων δεν περιλαµβάνονται οι αλληλόχρεοι
λογαριασµοί µη τακτής λήξης.
ε) Ενήµερα δάνεια προς ναυτιλιακές εταιρίες, που ικανοποιούν τα κριτήρια
που τίθενται στην Π∆/ΤΕ 2589/20.8.2007, Τµήµα Ζ, Παρ. 28β και
αξιολογούµενα σύµφωνα µε το Παράρτηµα V αυτής εντάσσονται στις
κατηγορίες 1 (Ισχυρή) ή 2 (Καλή).
(στ) Ενήµερα δάνεια σε φυσικά πρόσωπα µε εξασφάλιση (Α υποθήκη ή
προσηµείωση) ή και Β υποθήκη ή προσηµείωση εφόσον η προηγούµενης
τάξης προσηµείωση είναι υπέρ της ίδιας τράπεζας σε ακίνητο που
χρησιµοποιείται ως κατοικία (στεγαστικά δάνεια). Θα γίνουν δεκτά δάνεια για
τα οποία η σχέση δανείου προς αξία ακινήτου (LtV) είναι µικρότερη του 95%,
όπου LtV σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην Π∆/ΤΕ 2588/20.8.2007. Τα υπέγγυα
ακίνητα θα πρέπει να βρίσκονται εντός Ελληνικής Επικράτειας.
ζ) Ως ενήµερες απαιτήσεις, έναντι επιχειρήσεων και ιδιωτών, θεωρούνται
αυτές οι οποίες εξυπηρετούνται κανονικά και δεν παρουσιάζουν καµία
καθυστέρηση στην πληρωµή κεφαλαίων και τόκων, σύµφωνα µε τις
συµβατικές υποχρεώσεις.
Σε κάθε περίπτωση µπορούν να γίνουν αποδεκτά ως εξασφαλίσεις δάνεια
προς επιχειρήσεις που κατά την κρίση της Τράπεζας της Ελλάδος
ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά διαβάθµισης των ανωτέρω κατηγοριών.
Β. Ειδικότερα ορίζεται ότι:
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α) Τα πιστωτικά ιδρύµατα που χρησιµοποιούν την Προσέγγιση των
Εσωτερικών ∆ιαβαθµίσεων (ΠΕ∆), για τον υπολογισµό των κεφαλαιακών
απαιτήσεων, θα µπορούν να συµπεριλάβουν τα επιχειρηµατικά δάνεια των
οποίων η πιθανότητα αθέτησης δεν υπερβαίνει το 2,5%.
β) Σε περίπτωση υποβάθµισης πιστούχου, αύξησης της πιθανότητας
αθέτησης ή µη τήρησης των κριτηρίων αναγνώρισης, τα πιστωτικά ιδρύµατα
θα πρέπει να ενηµερώνουν εντός πέντε εργάσιµων ηµερών την Τράπεζα
της Ελλάδος και να λαµβάνουν µέτρα για την άµεση αντικατάσταση των
εξασφαλίσεων στο προβλεπόµενο από τη σύµβαση ύψος.
γ) Το ελάχιστο ύψος δανειακής απαίτησης, κατά τη στιγµή της παροχής της
ως ασφάλειας στο Ελληνικό ∆ηµόσιο, ορίζεται στο ποσό € 50.000.
Γ. Για τον προσδιορισµό της αξίας των εξασφαλίσεων χρησιµοποιούνται
κατ’ ελάχιστον οι παρακάτω συντελεστές προσαρµογής (Haircuts), οι οποίοι
θα µπορούν να αναπροσαρµόζονται από την Τράπεζα της Ελλάδος, µε
βάση τις συνθήκες στην αγορά και την εποπτική αξιολόγηση κάθε
πιστωτικού ιδρύµατος.
Ι. Επιχειρηµατικά ∆άνεια
∆άνεια σταθερού επιτοκίου
Εναποµένουσα µε πιστοληπτική
διάρκεια
διαβάθµιση ΑΑΑ
(σε έτη)
- Α- (*), Aaa –
A3 (**) AA –A
(***), ή µε PD
<0,1%
0-1
10%
1-3
15%
3-5
20%
5-7
25%
7-10
30%
>10
40%

µε πιστοληπτική
διαβάθµιση ΒΒΒ
(*), Baa1 –Baa3
(**) BB –B (***)
ή µε 0,1% < PD
< 0,6%
15%
20%
25%
30%
35%
45%

µε πιστοληπτική 1%<
διαβάθµιση ΒΒ PD<
(*), Ba1 –Ba3 2.5%
(**) C (***) ή µε
0,6% < PD <
1,0%
20%
25%
50%
30%
35%
60%
45%
50 %

(*) Standard & Poor’s Rating Services ή Fitch Ratings
(**)Moody’s Investors Service,
(***) ICAP
Για τα δάνεια κυµαινόµενου επιτοκίου θα χρησιµοποιηθούν συντελεστές
προσαρµογής/ 10% - 15% (για εναποµένουσες διάρκειες κάτω και άνω των 5
ετών αντίστοιχα) σε αυτά µε πιστοληπτική διαβάθµιση ΑΑΑ, ΑΑ, Α, 15% 20% (για εναποµένουσα διάρκεια κάτω και άνω των 5 ετών αντίστοιχα) σε
αυτά µε πιστοληπτική διαβάθµιση ΒΒΒ και 20% - 25% σε αυτά µε
πιστοληπτική διαβάθµιση ΒΒ και 40% στα δάνεια µε 1%<PD< 2.5%
Για τα δάνεια προς ναυτιλιακές εταιρίες χρησιµοποιείται συντελεστής
προσαρµογής 50%.
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ΙΙ. Στεγαστικά δάνεια
Εφαρµόζεται συντελεστής προσαρµογής 20% ανεξαρτήτως εναποµένουσας
διάρκειας ή τρόπου καθορισµού του επιτοκίου.
Για τα δάνεια σε ξένο νόµισµα, εκτός των δανείων προς ναυτιλιακές εταιρείες,
θα χρησιµοποιείται επιπλέον haircut 15%.
∆ιατηρείται επιφύλαξη για την εφαρµογή αυστηρότερων συντελεστών
προσαρµογής κατά πιστωτικό ίδρυµα ή κατηγορία εξασφαλίσεων.
∆. Οι διατιθέµενοι από το Ελληνικό ∆ηµόσιο τίτλοι, σύµφωνα µε τη διάταξη
του άρθρου 3 του σχεδίου νόµου θα κατανεµηθούν ανά πιστωτικό ίδρυµα
βάσει των εξής κριτηρίων:
α) της κατάστασης του πιστωτικού ιδρύµατος από πλευράς ρευστότητας και
του ενδεχοµένου να απειληθεί η κεφαλαιακή του επάρκεια. Το εν λόγω
κριτήριο θα έχει συντελεστή βαρύτητας 0,5 στο σύνολο των κριτηρίων.
β) Της δραστηριότητας του πιστωτικού ιδρύµατος στις αγορές χρήµατος και
της ικανότητάς του να αναδιανείµει τη ρευστότητα. Το εν λόγω κριτήριο θα
έχει συντελεστή βαρύτητας 0,3 στο σύνολο των κριτηρίων.
γ) του µεγέθους και της εναποµένουσας διάρκειας των υποχρεώσεων του
πιστωτικού ιδρύµατος µέχρι την 31.12.2009. Το εν λόγω κριτήριο θα έχει
συντελεστή βαρύτητας 0,1 στο σύνολο των κριτηρίων.
δ) της συµβολής του πιστωτικού ιδρύµατος στη χρηµατοδότηση των
µικροµεσαίων επιχειρήσεων και των στεγαστικών δανείων. Το εν λόγω
κριτήριο θα έχει συντελεστή 0,1 στο σύνολο των κριτηρίων.
5. Κάθε µετατροπή ή ενδεικτική κατανοµή των διατιθεµένων ανά πιστωτικό
ίδρυµα ποσών για την εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 1, 2 και 3 του
σχεδίου νόµου πραγµατοποιείται µε Απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και
Οικονοµικών βάσει εισήγησης του ∆ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος και
αναλόγως του εκδηλουµένου ενδιαφέροντος, µετά από έγκριση από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή..
6. Η ευθύνη της επάρκειας και της πληρότητας των ανωτέρω εξασφαλίσεων
των επιµέρους συµβάσεων εγγυήσεων και οµολόγων, αναλαµβάνεται από την
Τράπεζα της Ελλάδος.
7. Η υπαγωγή των επιµέρους πιστωτικών ιδρυµάτων στις διατάξεις των
άρθρων 1, 2 και 3 του Σχεδίου Νόµου «Ενίσχυση της ρευστότητας της
οικονοµίας για την αντιµετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς
χρηµατοπιστωτικής κρίσης», υλοποιείται µε Αποφάσεις του Υπουργείου
Οικονοµίας και Οικονοµικών, οι οποίες θα κοινοποιούνται στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή.
8. Τα Πιστωτικά Ιδρύµατα που θα υπαχθούν στις διατάξεις των άρθρων 1, 2
και 3 του Σχεδίου Νόµου «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονοµίας για την
αντιµετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης»,
ενηµερώνουν την Τράπεζα Ελλάδος, ανά τρίµηνο για τον ακριβή τρόπο
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χρήσης των κεφαλαιακών ενισχύσεων που έλαβαν. Ο ∆ιοικητής της Τράπεζας
της Ελλάδος ενηµερώνει στη συνέχεια το Συµβούλιο Εποπτείας, που
συστήνεται µε το ίδιο σχέδιο νόµου. Το Ελληνικό ∆ηµόσιο διατηρεί την
επιφύλαξη για ακύρωση ή την αναµόρφωση των όρων των ανωτέρω µέτρων,
ύστερα από σχετική εισήγηση της Τράπεζας της Ελλάδος για τη χρήση των
κεφαλαιακών ενισχύσεων των τραπεζών. Με βάση τις τριµηνιαίες εκθέσεις
των πιστωτικών ιδρυµάτων η Τράπεζα της Ελλάδος συντάσσει εξαµηνιαία
έκθεση, η οποία περιλαµβάνει ανάλυση της χρήσης των κεφαλαιακών
ενισχύσεων και περιγραφή της προόδου εφαρµογής των επιχειρησιακών
σχεδίων κάθε πιστωτικού ιδρύµατος, όπως και τυχόν σχεδίων
αναδιάρθρωσης. Η έκθεση αυτή θα υποβάλλεται στο Συµβούλιο Εποπτείας
καθώς επίσης και στις αρµόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε
περίπτωση σοβαρής παράβασης των όρων και προϋποθέσεων υπό τους
οποίους οι τράπεζες υπήχθησαν στις διατάξεις του παρόντος νόµου
επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 55 Α του
Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος καθώς και η µερική ή ολική
ανάκληση των ανωτέρω µέτρων ενίσχυσης της ρευστότητας, µε απόφαση του
Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών έπειτα από εισήγηση του ∆ιοικητή της
Τράπεζας της Ελλάδος.
9.
Στο πλαίσιο εφαρµογής των ρυθµίσεων του σχεδίου νόµου, τα
δικαιούχα πιστωτικά ιδρύµατα υποχρεούνται να µην ασκούν επιθετικές
εµπορικές στρατηγικές, περιλαµβανοµένης της διαφήµισης των ενισχύσεων
που λαµβάνουν σε βάρος των ανταγωνιστών τους που δεν τυγχάνουν
παρόµοιας προστασίας. Υποχρεούνται επίσης, να αποφεύγουν την επέκταση
των δραστηριοτήτων τους, ή την επιδίωξη άλλων σκοπών, µε τρόπους που
θα επέφεραν αδικαιολόγητες στρεβλώσεις του ανταγωνισµού. Για το σκοπό
αυτό τα δικαιούχα ιδρύµατα οφείλουν να διασφαλίζουν ότι, κατά τη διάρκεια
εφαρµογής των µέτρων, ο µέσος ετήσιος ρυθµός ανάπτυξης του ενεργητικού
τους δεν θα υπερβαίνει όποιο από τα παρακάτω ποσοστά είναι υψηλότερο,
δηλαδή:
α) τον ετήσιο ρυθµό ανάπτυξης του ονοµαστικού ΑΕΠ της χώρας κατά το
προηγούµενο έτος
ή β) τον µέσο ετήσιο ρυθµό των στοιχείων του ενεργητικού της περιόδου
1987-2007 για τον τραπεζικό τοµέα
ή γ) τον µέσο ετήσιο ρυθµό των στοιχείων του όγκου του ενεργητικού στον
τραπεζικό τοµέα στις χώρες της Ε.Ε. των προηγούµενων έξι µηνών.
Η τήρηση όλων των ανωτέρω υποχρεώσεων θα ελέγχεται από το Συµβούλιο
Εποπτείας, µε βάση τα στοιχεία που θα υποβάλλονται σε αυτό, δια των
προβλεποµένων στην παράγραφο 8 εκθέσεων.
10. Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο Υπουργός

Γ. Αλογοσκούφης
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