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16.06.2022 
 

Το παρόν κείμενο περιλαμβάνει τις τροποποιήσεις και τις προσθήκες που προβλέπονται 
στους νόμους 3870/2010 (ΦΕΚ Α 138/9-8-2010), 

3899/2010 (ΦΕΚ Α 212/17-12-2010), 4021/2011 (ΦΕΚ Α 218/3-10- 
2011), 4031/2011 (ΦΕΚ Α 256/9-12-2011), 4051/2012 (ΦΕΚ Α 40-29-2- 
2012), 4056/2012 (ΦΕΚ Α 52/12-3-2012) , 4063/2012 (ΦΕΚ Α 71/30-3- 

2012) και αυτές που προβλέπονται στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 19-4-
2012 (ΦΕΚ Α 94/19-4-2012) ,στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 30-4-2012 

(ΦΕΚ Α 103/30-4-2012) οι οποίες κυρώθηκαν με το νόμο 4079/2012 (ΦΕΚ Α 180/20-9-
2012), στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 6-9-2012, η οποία κυρώθηκε με το 

νόμο 4092/2012 (ΦΕΚ Α 220/8-11-2012), στο νόμο 4093/2012 (ΦΕΚ Α 222/12-11-
2012), στο νόμο 4099/2012 (ΦΕΚ Α 250/20-12-2012), στο νόμο 4111/2013 (ΦΕΚ Α 

18/25.1.2013), στο νόμο 4138/2013 (ΦΕΚ Α 
72/19.3.2013), στο Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ Α 88 18.4.2013), στο Ν. 
4152/2013 (ΦΕΚ A 107/9.5.2013), στο Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α 

167/23.7.2013),στο Ν. 4254/2014 (ΦEK A 85/7.4.2014), στο Ν. 
4320/2015 (ΦΕΚ Α 29/19.3.2015), στο Ν. 4340/2015 (ΦΕΚ Α 

134/1.11.2015), στο Ν. 4346/2015 (ΦΕΚ Α 152/20.11.2015), στο Ν. 
4413/2016 (ΦΕΚ Α 148/8.8.2016), στο Ν. 4456/2017 (ΦΕΚ Α 
24/1.3.2017), στο Ν. 4537/2018 (ΦΕΚ Α 84/15.05.2018), στο 

Ν. 4549/2018 (ΦΕΚ Α 105/14.6.2018), στο Ν. 4701/2020 (ΦΕΚ Α 128/30.06.2020), στο 
Ν. 4783/2021 (ΦΕΚ Α 38/12.3.2021), στο Ν. 4842/2021 (ΦΕΚ Α 190/13.10.2021 και 

στο Ν. 4941/2022 (ΦΕΚ Α 113/16.06.2022 
 
 
Ν.3864/2010: Περί ιδρύσεως Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. 
(519435) 

 
 
ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3864 (ΦΕΚ Α΄ 119/21.07.2010) 
Περί ιδρύσεως Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. 
***  Το  Ταμείο  του  παρόντος  νόμου  εξαιρείται  από  το  πεδίο  εφαρμογής  του 
Ν.3429/2005,σύμφωνα με το άρθρο 19 αυτού, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 
Ν.3899/2010. 

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 
 

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 
 
 

Άρθρο 1 
Ίδρυση Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας 

 
 
Ιδρύεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία "Ταμείο 

Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας" (στο εξής: το "Ταμείο"). Για τις σχέσεις του με 
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την αλλοδαπή, το Ταμείο θα χρησιμοποιεί την επωνυμία "Hellenic Financial Stability 
Fund (HFSF)". Η νομική προσωπικότητα αποκτάται από τη δημοσίευση του παρόντος 
νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Το Ταμείο έχει πλήρη δικαιοπρακτική 
ικανότητα και ικανότητα να είναι διάδικος, δεν ανήκει στο δημόσιο τομέα, ούτε στον 
ευρύτερο δημόσιο τομέα, διαθέτει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, λειτουργεί 
αμιγώς κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και διέπεται από τις διατάξεις του 
παρόντος νόμου. 
Ο αμιγώς ιδιωτικός χαρακτήρας του Ταμείου δεν αναιρείται ούτε από την κάλυψη του 
συνόλου του κεφαλαίου του από το Ελληνικό Δημόσιο, ούτε από την έκδοση των 
προβλεπόμενων αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών. 
Όλως συμπληρωματικά εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4548/2018 (Α’ 104), όπως 
εκάστοτε ισχύει, εφόσον δεν είναι αντίθετες προς τις διατάξεις και τους στόχους του 
παρόντος νόμου. 
 
 
 
Άρθρο 2 
Σκοπός, έδρα, διάρκεια 

 

 
 
1. Σκοπός του Ταμείου είναι (α) η συνεισφορά στη διατήρηση της σταθερότητας του 
ελληνικού τραπεζικού συστήματος, προς χάριν του δημοσίου συμφέροντος και (β) η 
αποτελεσματική διάθεση των μετοχών ή άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων που 
κατέχει σε πιστωτικά ιδρύματα, η οποία συντελείται βάσει στρατηγικής αποεπένδυσης 
με συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα οριστικής και πλήρους υλοποίησης, ο οποίος 
προσδιορίζεται κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8, και κατ’ αρχήν δεν εκτείνεται 
πέραν της λήξεως της λειτουργίας του Ταμείου, όπως αυτή προσδιορίζεται στην παρ. 
6 του παρόντος. 

 

Το Ταμείο ενεργεί σε συμμόρφωση με τις δεσμεύσεις που απορρέουν από το 
Μνημόνιο Συνεννόησης, το σχέδιο του οποίου κυρώθηκε με το ν. 4046/2012 (Α 28), 
όπως κάθε φορά επικαιροποιείται, και από τη Συμφωνία Δημοσιονομικών Στόχων και 
Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της 19.8.2015, το σχέδιο της οποίας κυρώθηκε με το 
ν. 4336/2015 (Α 94), όπως κάθε φορά επικαιροποιείται. 

 

Το Ταμείο συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από ή συνδέονται 
με την Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης (Master Financial Facility 
Agreement) της 15.3.2012, προσχέδιο της οποίας κυρώθηκε με το ν. 4060/2012 (Α 
65) και τη Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης (Financial Facility Agreement) 
της 19.8.2015, το σχέδιο της οποίας κυρώθηκε με το ν. 4336/2015 (Α 94) του 
προηγούμενου εδαφίου αντίστοιχα, και εξουσιοδοτείται να προβαίνει σε κάθε 
αναγκαία ενέργεια για τη συμμόρφωση με αυτές και την πλήρη εφαρμογή τους. 

 

2. Στο πλαίσιο του σκοπού του το Ταμείο: 
 
α) Παρέχει κεφαλαιακή ενίσχυση στα πιστωτικά ιδρύματα, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του παρόντος νόμου και σε συμμόρφωση με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για τις κρατικές ενισχύσεις. 
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β) Παρακολουθεί και αξιολογεί, για τα πιστωτικά ιδρύματα που έχουν λάβει 
κεφαλαιακή ενίσχυση από το Ταμείο, το βαθμό συμμόρφωσης με τα σχέδια 
αναδιάρθρωσής τους, διασφαλίζοντας παράλληλα την επιχειρησιακή τους αυτονομία. 
Το Ταμείο διασφαλίζει τη, με όρους αγοράς λειτουργία τους με τρόπο ώστε να 
προάγεται η κατά διαφανή τρόπο συμμετοχή ιδιωτών στο κεφάλαιο τους και να 
τηρούνται οι περί κρατικών ενισχύσεων κανόνες. 

 

γ) Ασκεί τα δικαιώματα του μετόχου που απορρέουν από τη συμμετοχή του στα 
πιστωτικά ιδρύματα που έχουν λάβει κεφαλαιακή ενίσχυση, όπως τα δικαιώματα αυτά 
ορίζονται στον παρόντα νόμο και σε συμφωνίες - πλαίσιο που συνάπτει με τα εν λόγω 
πιστωτικά ιδρύματα σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 6 για τη ρύθμιση των 
σχέσεων του με αυτά, σε συμμόρφωση με κανόνες που υπηρετούν τη χρηστή 
διαχείριση της περιουσίας του Ταμείου και με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
περί κρατικών ενισχύσεων και ανταγωνισμού. 

 

δ) Διαθέτει μέρος ή το σύνολο των χρηματοπιστωτικών μέσων που έχουν εκδοθεί από 
τα πιστωτικά ιδρύματα στα οποία συμμετέχει, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 
8. 

 
ε) Χορηγεί δάνειο προς το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) 
για σκοπούς εξυγίανσης σύμφωνα με το άρθρο 16. 

 
στ) [Καταργείται] 

 

ζ) Συνάπτει συμφωνίες - πλαίσιο ή τροποποιεί συμφωνίες - πλαίσιο, σύμφωνα με την 
παράγραφο 4 του άρθρου 6, για τη ρύθμιση των σχέσεων του με όλα τα πιστωτικά 
ιδρύματα τα οποία λαμβάνουν ή έχουν λάβει χρηματοδοτική διευκόλυνση από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ) και τον Ευρωπαϊκό 
Μηχανισμό Σταθερότητας (ΕΜΣ) προκειμένου να εξασφαλισθεί η εφαρμογή των 
σκοπών και των δικαιωμάτων του, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών δικαιωμάτων 
του άρθρου 10, για όσο χρόνο το Ταμείο κατέχει μετοχές ή άλλα κεφαλαιακά μέσα 
που προέρχονται από κεφαλαιακή ενίσχυση, σύμφωνα με τα άρθρα 6, 6α, 6β και 7 ή 
παρακολουθεί το σχέδιο αναδιάρθρωσης των ανωτέρω πιστωτικών ιδρυμάτων. 

 

η) Ασκεί τα δικαιώματα του μετόχου που απορρέουν από τη μεταβίβαση σε αυτό των 
κοινών μετοχών ή συνεταιριστικών μερίδων πιστωτικών ιδρυμάτων, σύμφωνα με το 
τελευταίο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 27Α του ν. 4172/20131, όπως τα δικαιώματα 
αυτά ορίζονται στον παρόντα νόμο και στις συμφωνίες-πλαίσιο της προηγούμενης 
περίπτωσης ζ΄, σε συμμόρφωση με τους κανόνες για τη χρηστή διαχείριση της 
περιουσίας του Ταμείου και με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί κρατικών 
ενισχύσεων και ανταγωνισμού. Η προηγούμενη περίπτωση ζ΄ εφαρμόζεται αναλόγως 
και για τις μετοχές ή μερίδες της παρούσας. 

 

θ) Ασκεί τα δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από τη συμμετοχή Φορέων της 
 

1 Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 27Α του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Αν το 
δικαίωμα μετατροπής των τίτλων σε κοινές μετοχές ή συνεταιριστικές μερίδες πιστωτικών ιδρυμάτων  
ασκείται  από  το  Ελληνικό  Δημόσιο,  η  κυριότητα  των  εν  λόγω  κοινών  μετοχών  ή συνεταιριστικών 
μερίδων περιέρχεται αυτοδικαίως και χωρίς αντάλλαγμα στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής 
Σταθερότητας.». 
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Γενικής Κυβέρνησης
2 στο μετοχικό κεφάλαιο πιστωτικών ιδρυμάτων, η άσκηση 

τωνοποίων έχει ανατεθεί σε αυτό είτε δυνάμει νομοθετικής ή κατ’ εξουσιοδότηση 
κανονιστικής διάταξης είτε δυνάμει σχετικής απόφασης του εκάστοτε αρμόδιου 
οργάνου διοίκησης των εν λόγω Φορέων, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο και ειδικές 
συμφωνίες που συνάπτει με τους ανωτέρω Φορείς για το σκοπό αυτόν. 

 

ι) Ασκεί τα δικαιώματα του παρόντος σε απορροφώσα ή διασπώμενη εταιρεία που 
προέκυψε λόγω εταιρικού μετασχηματισμού του ν. 4601/2019 (Α΄44) του πιστωτικού 
ιδρύματος στο οποίο παρείχε κεφαλαιακή ενίσχυση, στην οποία μετέχει λόγω του 
μετασχηματισμού αυτού. 
 
ια) Ασκεί τα δικαιώματα του παρόντος και τα δικαιώματα των συμφωνιών - πλαίσιο 
της παρ. 4 του άρθρου 6 στο επωφελούμενο πιστωτικό ίδρυμα που προήλθε από τη 
μεταβίβαση του τραπεζικού κλάδου στο πλαίσιο μερικής διάσπασης ή απόσχισης 
κλάδου λόγω εταιρικού μετασχηματισμού του ν. 4601/2019 του πιστωτικού ιδρύματος 
που έλαβε κεφαλαιακή ενίσχυση από το Ταμείο. 
 
Ως πιστωτικά ιδρύματα, στο πλαίσιο του παρόντος νόμου, νοούνται τα πιστωτικά 
ιδρύματα κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 
575/2013,   συμπεριλαμβανομένων   των   συνεταιριστικών   τραπεζών,   τα   οποία 
λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα κατόπιν άδειας από την αρμόδια αρχή, 
συμπεριλαμβανομένων των υποκαταστημάτων αυτών που λειτουργούν στην 
αλλοδαπή, καθώς και των θυγατρικών αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων που 
λειτουργούν στην Ελλάδα. 

 

3. Το Ταμείο ενεργεί βάσει ολοκληρωμένης στρατηγικής για τον τραπεζικό τομέα, η 
οποία αποτελεί αντικείμενο συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών, της 
Τράπεζας της Ελλάδος και του Ταμείου, όπως αυτή κάθε φορά επικαιροποιείται. 

 

4. Στο σκοπό του Ταμείου δεν εντάσσεται η προσωρινή ενίσχυση της ρευστότητας, 
που παρέχεται με βάση το ν. 3723/2008 ή στο πλαίσιο λειτουργίας του 
ευρωσυστήματος και της Τράπεζας της Ελλάδος. 

 

5. Στο σκοπό του Ταμείου δεν εντάσσονται η παρακολούθηση και ο έλεγχος των 
πράξεων και αποφάσεων των οργάνων της ειδικής εκκαθάρισης πιστωτικών 
ιδρυμάτων. Τα μέλη των συλλογικών οργάνων του Ταμείου δεν έχουν καμία εξουσία 
ή αρμοδιότητα ως προς πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων που έχουν την ευθύνη 
διεξαγωγής της ειδικής εκκαθάρισης πιστωτικών ιδρυμάτων. 

 

6. Το Ταμείο εδρεύει στην Αθήνα και η διάρκειά του ορίζεται μέχρι και την 31η 
Δεκεμβρίου 2025.  

 
 

2 Στο τέλος του άρθρου 70 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) προστίθεται παράγραφος 14 ως εξής: «14. Τα 
δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από κοινές μετοχές του Ε.Φ.Κ.Α. σε πιστωτικά ιδρύματα, ασκούνται 
από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, εφόσον η συμμετοχή του Ε.Φ.Κ.Α. στο μετοχικό 
κεφάλαιο των εν λόγω πιστωτικών ιδρυμάτων υπερβαίνει το 33%, ανά πιστωτικό ίδρυμα, και μόνο ως 
προς το υπερβάλλον ποσοστό. Ο Ε.Φ.Κ.Α. συνάπτει ειδικές συμφωνίες με το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής 
Σταθερότητας, με τις οποίες καθορίζονται οι ειδικότερες λεπτομέρειες για τις μεταξύ τους σχέσεις.». 
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Άρθρο 3 
Κεφάλαιο, περιουσία 
 
 
1. Τα κεφάλαια του Ταμείου προέρχονται: α) από πόρους που αντλούνται στο πλαίσιο 
του μηχανισμού στήριξης της Ελλάδας από την Ευρωπαϊκή Ενωση και το Διεθνές 
Νομισματικό  Ταμείο  δυνάμει  του  ν.  3845/2010  (Α  65)  και  δυνάμει  της  Κύριας 
Σύμβασης  Χρηματοδοτικής  Διευκόλυνσης  της  15.3.2012  και  β)  από  πόρους  που   
αντλούνται δυνάμει της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης της 19.8.2015, όπως 
κάθε φορά ισχύει, και καταβάλλονται στο Ταμείο από το Ελληνικό Δημόσιο. 
Το ως άνω κεφάλαιο δύναται να καλύπτεται σταδιακά από το Ελληνικό Δημόσιο και 
ενσωματώνεται σε τίτλους, οι οποίοι δεν είναι μεταβιβάσιμοι μέχρι τη λήξη της κατά το 
προηγούμενο άρθρο διάρκειας του Ταμείου. 
Ο Υπουργός Οικονομικών δύναται, με απόφασή του, να ζητήσει την επιστροφή 
κεφαλαίου από το Ταμείο στο Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παραγράφου 6 του άρθρου 12. 
 

 
2. Το κεφάλαιο του Ταμείου που παρέχεται σε μορφή μετρητών κατατίθεται, με 
αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, σε ειδικό έντοκο λογαριασμό του Ταμείου που 
τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος αποκλειστικά για το σκοπό του παρόντος νόμου. 
Το παρεχόμενο από την Τράπεζα της Ελλάδος επιτόκιο θα συμφωνείται με το Ταμείο 
και δεν θα δύναται να υπερβαίνει ή να είναι κατώτερο από τα παρακάτω επιτόκια: α) 
το  εφαρμοζόμενο  από  το  Ευρωσύστημα  επιτόκιο  πάγιας  διευκόλυνσης  αποδοχής 
καταθέσεων και β) το μέσο δείκτη των επιτοκίων του ευρώ για τοποθετήσεις στη 
χρηματαγορά διάρκειας μίας ημέρας (ΕΟΝΙΑ). 
Σε περίπτωση που το κεφάλαιο κατατίθεται με τη μορφή ομολόγων του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ) ή του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού 
Σταθερότητας (ΕΜΣ), ή άλλης μορφής χρηματοπιστωτικών μέσων που εκδίδει ή εγκρίνει 
το ΕΤΧΣ ή ο ΕΜΣ, τα ως άνω ομόλογα ή χρηματοπιστωτικά μέσα τηρούνται σε 
λογαριασμό τίτλων τον οποίο τηρεί η Τράπεζα της Ελλάδος ως φορέας του Συστήματος 
Αυλών Τίτλων του ν. 2198/1994 (Α 43), υπό την ιδιότητα του θεματοφύλακα των εν 
λόγω τίτλων. 
 

 
3. Περιουσία του Ταμείου αποτελούν οι εισφορές, προς σχηματισμό κεφαλαίου, 
συμπεριλαμβανομένων των μετρητών, ομολόγων του ΕΤΧΣ και του ΕΜΣ ή άλλων 
χρηματοπιστωτικών τους μέσων, 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 και 8 του παρόντος και κατά το πρώην άρθρο 
63Ε του ν. 3601/2007 (Α 178), 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 
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ενεργητικού και παθητικού που αναφέρεται στην περίπτωση α της παρ. 13 του πρώην 
άρθρου 63Δ του ν. 3601/2007 και στην παράγραφο 7 του πρώην άρθρου 63Ε του ίδιου 
νόμου, καθώς και τα δικαιώματα που προκύπτουν από δάνειο για σκοπούς εξυγίανσης 
που χορηγείται σύμφωνα με το άρθρο 16. Για τις κοινές μετοχές ή συνεταιριστικές 
μερίδες που περιέρχονται στο Ταμείο, σύμφωνα με τη διάταξη του τελευταίου εδαφίου 
της παρ. 6 του άρθρου 27Α του ν. 4172/2013 (Α’ 167), το Ταμείο σχηματίζει ειδικό 
αποθεματικό, ισόποσο με την αξία αποτίμησής τους κατά τη μεταβίβασή τους σε αυτό. 
 

4. Η περιουσία του Ταμείου δύναται να επενδύεται μόνο σε καταθέσεις της παρ. 2 και σε 
συμμετοχές της παρ. 7 του άρθρου 8 , απαγορευομένης οποιασδήποτε άλλης μορφής 
επένδυσης. Το Ταμείο δεν δύναται να συνάπτει δάνεια, να εκδίδει ομόλογα και άλλα 
εμπορικά αξιόγραφα οποιασδήποτε φύσης, εκτός εάν υπάρχει ειδική περί αυτού 
πρόβλεψη στο νόμο. Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, τα διαθέσιμα του Ταμείου 
τοποθετούνται μέχρι τις 31.12.2015 σε ποσοστό 10% στον καταθετικό λογαριασμό της 
παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και σε ποσοστό 90% σε λογαριασμό ταμειακής 
διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος, με σκοπό την επένδυσή τους, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 11 ζ του ν. 2469/1997 (Α 38), οι οποίες έχουν εφαρμογή 
και στο Ταμείο. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου ισχύει από 17.3.2015.  

Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, τα κάθε είδους έσοδα που συνδέονται με τις κοινές 
μετοχές ή συνεταιριστικές μερίδες που περιέρχονται στο Ταμείο, δυνάμει του τελευταίου 
εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 27Α του ν. 4172/2013 (Α’ 167), δύναται να επενδύονται 
μόνο σύμφωνα με την περ. η’ της παρ. 11 του άρθρου 15 του ν. 2469/1997. 
 

 
5. Πριν από τη λήξη της διάρκειας του Ταμείου ή την έναρξη κάθε διαδικασίας 
εκκαθάρισής του, ο Υπουργός Οικονομικών αποφασίζει από κοινού με το ΕΤΧΣ και τον 
ΕΜΣ το φορέα και τον τρόπο που θα μεταφερθούν το κεφάλαιο και τα στοιχεία 
ενεργητικού και παθητικού του Ταμείου, λόγω της λήξης της διάρκειάς του ή της 
εκκαθάρισής του. Για τον σκοπό αυτό, ο Υπουργός Οικονομικών δύναται να αναθέτει 
απευθείας την εκπόνηση μελέτης για τη διαδικασία μετάβασης σε ανεξάρτητο πάροχο 
χρηματοοικονομικών ή επιχειρηματικών και διαχειριστικών συμβουλών, σύμφωνα με 
προηγούμενη κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του ΕΜΣ. 
Η ως άνω μεταφορά πραγματοποιείται σε φορέα ανεξάρτητο από το νομικό πρόσωπο του 
Ελληνικού Δημοσίου, κατά τρόπο που να διασφαλίζεται ότι η οικονομική και νομική 
θέση των ΕΤΧΣ και ΕΜΣ δεν θα χειροτερεύσει εκ του λόγου αυτού. Αν, κατά τη λήξη 
της διάρκειας του Ταμείου, και πριν την έναρξη της εκκαθάρισης, το Ταμείο δεν έχει 
πλέον υποχρεώσεις προς το ΕΤΧΣ ή τον ΕΜΣ και δεν κατέχει περιουσιακά στοιχεία επί 
των οποίων οι ανωτέρω έχουν εμπράγματες ασφάλειες ή άλλα δικαιώματα, τα 
περιουσιακά στοιχεία του Ταμείου, γενομένης της εκκαθαρίσεως, μεταφέρονται 
αυτοδικαίως στο Ελληνικό Δημόσιο, ως οιονεί καθολικό του διάδοχο. 
 
6. Κάθε αναφορά του παρόντος νόμου στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής 
Σταθερότητας ή ΕΤΧΣ, νοείται και ως αναφορά στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό 
Σταθερότητας του άρθρου δεύτερου του ν. 4063/2012 (Α 71), στην περίπτωση που ο 
τελευταίος υποκαταστήσει το ΕΤΧΣ στις αρμοδιότητες του που αφορούν στη 
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χρηματοδότηση της ανακεφαλαιοποίησης και εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων. 
 
 
 
 
 
Άρθρο 4 
Όργανο Διοίκησης  

 
 
1. Ως όργανο διοίκησης του Ταμείου ορίζεται το Διοικητικό Συμβούλιό του. 
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εννέα (9) μέλη, εκ των οποίων έξι (6) μη 
εκτελεστικά και τρία (3) εκτελεστικά. Tέσσερα (4) εκ των μη εκτελεστικών μελών του, 
συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου του, επιλέγονται μεταξύ προσώπων με διεθνή 
εμπειρία σε τραπεζικά θέματα (εφεξής «ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη»). Τις θέσεις 
των υπολοίπων δύο (2) μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 
καταλαμβάνουν ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών και ένας εκπρόσωπος 
της Τράπεζας της Ελλάδος.  
3. Τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνουν: (α) τον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο, ο οποίος επιλέγεται μεταξύ προσώπων με διεθνή εμπειρία σε 
τραπεζικά θέματα, (β) ένα μέλος το οποίο υποδεικνύεται από κοινού από την Τράπεζα 
της Ελλάδος και το Υπουργείο Οικονομικών, και (γ) ένα μέλος το οποίο επιλέγεται 
μεταξύ προσώπων με διεθνή εμπειρία σε τραπεζικά θέματα.  
4. Ο Διευθύνων Σύμβουλος, το εκτελεστικό μέλος της περ. (γ) της παρ. 3 και τα 
ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου επιλέγονται, ύστερα από 
δημόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος, από την Επιτροπή Επιλογής του άρθρου 4Α. 
5. Τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου διορίζονται µε απόφαση του Υπουργού 
Οικονομικών, σύµφωνα µε τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 4Α. Η θητεία 
τους είναι τριετής, µε δυνατότητα ανανέωσης και δεν μπορεί να υπερβαίνει τη διάρκεια 
του Ταµείου, όπως αυτή προσδιορίζεται στην παρ. 6 του άρθρου 2. Σε περίπτωση 
κένωσης θέσεως µέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, η θέση πληρούται εντός 
προθεσµίας εξήντα (60) ηµερών, η οποία δύναται να παραταθεί για ακόµα τριάντα (30) 
ηµέρες εφόσον τούτο κριθεί απαραίτητο, δια του διορισµού νέου µέλους, σύµφωνα µε 
τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 4Α. Εξαιρουμένων του εκτελεστικού μέλους 
που υποδεικνύεται από το Υπουργείο Οικονομικών και την Τράπεζα της Ελλάδος, 
καθώς και των δύο μη εκτελεστικών μελών που ορίζονται από το Υπουργείο 
Οικονομικών και την Τράπεζα της Ελλάδος, για τον διορισμό και την ανανέωση της 
θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και για την αμοιβή τους, 
απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Euro Working Group. Σε περίπτωση που η διάρκεια 
της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει πριν τη λήξη της διάρκειας 
του Ταμείου, η θητεία των ανωτέρω μελών ανανεώνεται αυτοδικαίως, σύμφωνα με το 
δεύτερο εδάφιο της παρούσας και με την επιφύλαξη της παρ. 8. Σε περίπτωση κένωσης 
θέσεως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ενώ απομένει διάστημα μικρότερο των 
τριών (3) μηνών για τη λήξη της διάρκειας του Ταμείου, τα όργανα αυτά λειτουργούν 
νομίμως και χωρίς την πλήρωση της ως άνω θέσεως, εφόσον κατά τις συνεδριάσεις του 
τα υπόλοιπα μέλη επαρκούν ώστε να υπάρχει η προβλεπόμενη στην παρ. 15 απαρτία.  
6. Μόνο ανεπίληπτα πρόσωπα δύνανται να επιλεγούν ως μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου. Δεν δύναται να επιλεγεί ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου πρόσωπο 
που: 
α) έχει καταδικαστεί με οριστική απόφαση για αδίκημα που επισύρει ποινή φυλάκισης 
με ή χωρίς τη δυνατότητα μετατροπής της ποινής αυτής σε χρηματική, 
β) έχει κηρυχθεί σε πτώχευση, 
γ) λόγω οποιουδήποτε παραπτώματος δεν πληροί τις προϋποθέσεις για την άσκηση 
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επαγγέλματος ή έχει αποκλειστεί ή τεθεί σε διαθεσιμότητα από την αρμόδια αρχή ως 
προς την άσκηση επαγγέλματος ή του έχει απαγορευθεί να ασκεί καθήκοντα διευθυντή 
ή υπαλλήλου σε οποιαδήποτε δημόσια αρχή ή σε ιδιωτική επιχείρηση ή 
δ) έχει διατελέσει υπάλληλος ή σύμβουλος πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν 
στην Ελλάδα, ή κατέχει μετοχές τέτοιου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος αξίας κτήσεως 
ή, εάν υπάρχει τέτοια, χρηματιστηριακής αξίας εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ ή άνω 
ή διαθέτει χρηματοοικονομική συμμετοχή που συνδέεται, άμεσα ή έμμεσα, με το 
μετοχικό κεφάλαιο του ως άνω ιδρύματος για ισόποσο ποσό εκατό χιλιάδων (100.000) 
ευρώ ή άνω, κατά τα τελευταία τρία (3) έτη πριν την τοποθέτησή του. 
7. Οι ιδιότητες του Βουλευτή, μέλους της Κυβερνήσεως, στελέχους Υπουργείου ή 
άλλης δημόσιας αρχής, στελέχους, υπαλλήλου ή συμβούλου χρηματοπιστωτικού 
ιδρύματος που λειτουργεί στην Ελλάδα ή προσώπου που κατέχει μετοχές τέτοιου 
χρηματοπιστωτικού ιδρύματος αξίας κτήσεως ή, εάν υπάρχει τέτοια, χρηματιστηριακής 
αξίας εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ ή άνω ή διαθέτει χρηματοοικονομική συμμετοχή 
που συνδέεται, άμεσα ή έμμεσα, με το μετοχικό κεφάλαιο του ως άνω ιδρύματος για 
ισόποσο ποσό εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ ή άνω, είναι ασυμβίβαστες με εκείνη του 
μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Στέλεχος ή υπάλληλος πανεπιστημίου, 
οργανισμού ή ιδρύματος λειτουργικά αυτόνομου από την Κυβέρνηση, δεν λογίζεται ως 
στέλεχος της Κυβέρνησης ή υπάλληλος Υπουργείου ή άλλης δημόσιας αρχής. Με την 
επιφύλαξη της παρ. 5, δεν είναι ασυμβίβαστη προς τον διορισμό ως μέλους του 
Διοικητικού Συμβουλίου η ιδιότητα υπαλλήλου ή Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου 
Οικονομικών, προκειμένου περί του εκπροσώπου αυτού στο Διοικητικό Συμβούλιο 
σύμφωνα με την παρ. 2. Ο Διοικητής, οι Υποδιοικητές, τα μέλη των συλλογικών 
οργάνων, οι σύμβουλοι και το προσωπικό της Τράπεζας της Ελλάδος δεν μπορούν να 
είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εξαιρουμένου του μη εκτελεστικού μέλους του 
Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος. 
8. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να παύονται και πριν τη λήξη της 
θητείας τους, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών είτε (α) εφόσον συντρέξουν στο 
πρόσωπό τους παράγοντες που τους καθιστούν μη επιλέξιμους με βάση τα άρθρα 6 και 
7 είτε (β) μετά από αιτιολογημένη πρόταση της Επιτροπής Επιλογής για τους λόγους 
και σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 4Α. 
9. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει, με δική του πρωτοβουλία ή κατόπιν εισήγησης 
του Διευθύνοντος Συμβούλου, για τα θέματα που προβλέπονται παρακάτω και είναι 
αρμόδιο για τον έλεγχο της ορθής λειτουργίας και της εκπλήρωσης του σκοπού του 
Ταμείου. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο: 
α) ενημερώνεται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο για τη δράση του και ελέγχει τη 
συμμόρφωση αυτού στις διατάξεις του παρόντος νόμου και ιδίως στις αρχές που 
κατοχυρώνονται στο άρθρο 2, 
β) αποφασίζει για τα θέματα σχετικά με την παροχή κεφαλαιακής ενίσχυσης, την 
άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου και τη διάθεση της συμμετοχής του Ταμείου, 
γ) εγκρίνει την πολιτική, τους Εσωτερικούς Κανόνες και την Οργανωτική Δομή 
(Ε.Κ.Ο.Δ.) που εφαρμόζονται για τη διοίκηση και τη λειτουργία του Ταμείου, 
συμπεριλαμβανομένου και του Κώδικα Δεοντολογίας των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου, την πολιτική σύγκρουσης συμφερόντων, την πολιτική για τα συνδεδεμένα 
πρόσωπα και την πολιτική για την προνομιακή πληροφόρηση, 
δ) εγκρίνει τον διορισμό των ανώτατων στελεχών του Ταμείου, συμπεριλαμβανομένων, 
μεταξύ άλλων, του Διευθυντή Εσωτερικής Επιθεώρησης, του Διευθυντή Διαχείρισης 
Κινδύνων, του Διευθυντή Διαχείρισης Επενδύσεων, του Διευθυντή Οικονομικών 
Υπηρεσιών και του Διευθυντή Νομικής Υπηρεσίας, 
ε) εγκρίνει τους γενικούς όρους και τις προϋποθέσεις απασχόλησης του προσωπικού 
του Ταμείου, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής αποδοχών. Η πολιτική αποδοχών 



9 

 

 

πρέπει να είναι ανταγωνιστική, με τρόπο ώστε να προσελκύει και να επιτρέπει την 
παραμονή στις θέσεις εργασίας στελεχών υψηλών προσόντων και εμπειρίας. Κατά την 
έγκριση της πολιτικής αποδοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει υπόψη του τα 
επίπεδα αποδοχών στελεχών με όμοια προσόντα στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, 
στ) εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό του Ταμείου, 
ζ) εγκρίνει την ετήσια έκθεση και άλλες επίσημες εκθέσεις και τις λογιστικές 
καταστάσεις του Ταμείου,  
η) εγκρίνει τον διορισμό εξωτερικών ελεγκτών του Ταμείου,  
θ) εγκρίνει τη σύσταση ενός ή περισσοτέρων συμβουλευτικών οργάνων, καθορίζει τους 
όρους και τις προϋποθέσεις διορισμού των μελών τους και καθορίζει τους όρους 
αναφοράς των εν λόγω οργάνων, 
ι) συγκροτεί μία ή περισσότερες επιτροπές που αποτελούνται από μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου και/ή άλλα πρόσωπα και καθορίζει τις αρμοδιότητές τους, 
ια) εγκρίνει τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου και 
τον Κανονισμό Προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών, για κάθε προμήθεια που εμπίπτει 
στην περ. ια) της παρ. 2 και στην παρ. 4 του άρθρου 23 του ν. 4281/2014 (Α’ 160), κατ’ 
εξαίρεση από τις διατάξεις και τους κανόνες περί προμηθειών του ανωτέρω νόμου, 
ιβ) λαμβάνει οποιαδήποτε άλλη απόφαση και ασκεί οποιαδήποτε άλλη εξουσία ή 
αρμοδιότητα που προβλέπεται από τον παρόντα νόμο ή την κείμενη νομοθεσία ότι 
ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, 
ιγ) εκπροσωπεί δια του Προέδρου του, δικαστικά και εξώδικα, το Ταμείο και δεσμεύει 
αυτό έναντι τρίτων, εκτός από τις πράξεις που περιγράφονται στη παρ. 10, για τις οποίες 
το Ταμείο εκπροσωπείται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, 
ιδ) εγκρίνει τη στρατηγική αποεπένδυσης της παρ. 1 του άρθρου 8, κατόπιν σχετικής 
εισήγησης του Διευθύνοντος Συμβούλου, και παρακολουθεί ενεργά και συστηματικά 
την έγκαιρη και αποτελεσματική υλοποίησή της. 
Όλες οι εξουσίες δυνάμει του παρόντος ή οποιουδήποτε άλλου νόμου, οι οποίες έχουν 
ανατεθεί στο Ταμείο, θεωρούνται ότι έχουν ανατεθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο, εκτός 
αν ρητά αναφέρονται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο. 
10. Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι αρμόδιος για την προπαρασκευή του έργου του 
Ταμείου, την εφαρμογή των αποφάσεων των αρμόδιων οργάνων και την εκτέλεση των 
πράξεων που απαιτούνται για τη διοίκηση και λειτουργία, καθώς και την εκπλήρωση 
του σκοπού του Ταμείου. 
Ειδικότερα, ο Διευθύνων Σύμβουλος έχει τις ακόλουθες εξουσίες και αρμοδιότητες:  
α) εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο για τα θέματα της παρ. 9, 
β) εκτελεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνονται με ή χωρίς 
εισήγησή του, 
γ) με την επιφύλαξη της παρ. 5, προβαίνει σε όλες τις πρόσφορες ή απαιτούμενες 
ενέργειες για τη διοίκηση του Ταμείου, την εκτέλεση των πράξεών του, 
συμπεριλαμβανομένων των δυνάμει του άρθρου 2 εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, την 
ανάθεση συμβάσεων για την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών, την ανάληψη 
συμβατικών υποχρεώσεων επ’ ονόματι του Ταμείου, τον διορισμό των μελών του 
προσωπικού και των συμβούλων του Ταμείου και γενικότερα την εκπροσώπησή του,  
δ) αναθέτει οποιαδήποτε εκ των εξουσιών ή αρμοδιοτήτων του σε εκτελεστικό μέλος 
του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε στελέχη του Ταμείου, σύμφωνα με τους γενικότερους 
όρους και τις προϋποθέσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, 
λαμβάνοντας υπόψη θέματα σύγκρουσης συμφερόντων, 
ε) ασκεί κάθε άλλη εξουσία και αρμοδιότητα που προβλέπεται στον παρόντα νόμο ή 
την κείμενη νομοθεσία, 
στ) εκπροσωπεί δικαστικά και εξώδικα το Ταμείο και δεσμεύει αυτό έναντι τρίτων για 
κάθε πράξη που αναφέρεται στην παρούσα παράγραφο, 
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ζ) συντάσσει σε τετραμηνιαία βάση ή εκτάκτως, όποτε αυτό απαιτείται λόγω μη 
προβλεφθεισών εξελίξεων, έκθεση για την πορεία υλοποίησης της στρατηγικής 
αποεπένδυσης του άρθρου 8, η οποία, μετά την έγκρισή της από το Διοικητικό 
Συμβούλιο, αποστέλλεται προς το Υπουργείο Οικονομικών. 
Πράξεις εκπροσωπήσεως του Ταμείου από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κατά τα 
ανωτέρω μπορούν, με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου, να ανατεθούν και στα 
εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δρώντα από κοινού. 
11. Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι υπεύθυνος έναντι του Διοικητικού Συμβουλίου για 
την εκτέλεση των αποφάσεών του και για τον έλεγχο της διοίκησης και των πράξεων 
του Ταμείου. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας, ο Διευθύνων Σύμβουλος 
αναπληρώνεται από εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. 
Ο Διευθύνων Σύμβουλος ή, σε περίπτωση απουσίας του, τα εκτελεστικά μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου ενημερώνουν το Διοικητικό Συμβούλιο, όσο συχνά απαιτείται 
από αυτό και κατ’ ελάχιστο άπαξ μηνιαίως. 
12. Οι αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου: 
α) καθορίζονται με απόφαση της Επιτροπής Επιλογής, αναφέρονται στις εκάστοτε 
αποφάσεις διορισμού τους και δημοσιεύονται στην ετήσια έκθεση του Ταμείου, 
β) ορίζονται με τρόπο ώστε να καθίσταται δυνατή η πρόσληψη και διατήρηση στις 
θέσεις τους, προσώπων με εξειδικευμένα προσόντα και επαγγελματική εμπειρία, 
γ) δεν αποτελούν συνάρτηση των κερδών ή εσόδων του Ταμείου. 
13. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται όσο συχνά απαιτούν οι εργασίες του Ταμείου, 
σε κάθε δε περίπτωση κατ’ ελάχιστον άπαξ μηνιαίως. Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού 
Συμβουλίου συγκαλούνται από τον Πρόεδρό του, ο οποίος και προεδρεύει σε αυτές. Σε 
περίπτωση απουσίας του Προέδρου, οι συνεδριάσεις συγκαλούνται από ένα από τα μη 
εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός των εκπροσώπων του 
Υπουργείου Οικονομικών και της Τράπεζας της Ελλάδος, το οποίο επιλέγεται με 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τον σκοπό αυτό. Οι συνεδριάσεις του 
Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλούνται με κοινοποίηση της ώρας, του τόπου και της 
ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης σε όλα τα μέλη και τους παρατηρητές του 
Διοικητικού Συμβουλίου, τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από την 
ημερομηνία για την οποία έχει οριστεί η συνεδρίαση, εκτός από περίπτωση επείγουσας 
ανάγκης ή έπειτα από συναίνεση όλων των μελών, οπότε στην περίπτωση αυτή η 
συνεδρίαση μπορεί να συγκληθεί σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα, όπως ορίζεται 
στους Εσωτερικούς Κανόνες και την Οργανωτική Δομή (Ε.Κ.Ο.Δ.) του Ταμείου. 
Συνεδριάσεις μπορούν να συγκληθούν και κατόπιν αιτήματος τεσσάρων (4) μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου προς τον Πρόεδρο αυτού. Μετά από πρόσκληση του 
Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος, τα στελέχη του 
Ταμείου, ειδικοί και εξωτερικοί σύμβουλοι μπορούν να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις 
του Διοικητικού Συμβουλίου. Εφόσον ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου το 
κρίνει απαραίτητο, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συγκληθεί, να συζητήσει και 
να λάβει αποφάσεις μέσω γραπτής διαδικασίας ή ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας, 
όπως ορίζεται στους Εσωτερικούς Κανόνες και την Οργανωτική Δομή (Ε.Κ.Ο.Δ.) του 
Ταμείου. 
14. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται να συμμετέχουν ένας (1) 
εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ένας (1) εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας και ένας (1) εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού 
Σταθερότητας ή οι αναπληρωτές τους ως Παρατηρητές και χωρίς δικαίωμα ψήφου. Οι 
εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του 
Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας καλούνται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού 
Συμβουλίου όπως και τα υπόλοιπα μέλη των οργάνων αυτών, σύμφωνα με την παρ. 13. 
Εφόσον εκλήθησαν νομίμως, η απουσία των εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
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της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας 
ή των αναπληρωτών τους δεν επηρεάζει τη νόμιμη συγκρότηση του Διοικητικού 
Συμβουλίου. 
15. Το Διοικητικό Συμβούλιο τελεί σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον πέντε 
(5) μέλη του. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει μία (1) ψήφο. Εκτός εάν 
ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα νόμο, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου 
λαμβάνονται με την πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η 
ψήφος του προεδρεύοντα υπερισχύει.  
16. Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι μυστικές. Το Διοικητικό 
Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει να δημοσιοποιήσει το αποτέλεσμα των συζητήσεών 
του επί οποιουδήποτε θέματος. 
17. Όλες οι ενέργειες οποιουδήποτε µέλους του Διοικητικού Συμβουλίου παραµένουν 
έγκυρες παρά τη διαπίστωση ελαττώματος αναφορικά µε τον διορισµό, την 
καταλληλότητα ή τα προσόντα του µέλους. Με την επιφύλαξη της παρ. 15, καµία πράξη 
ή διαδικασία του Διοικητικού Συμβουλίου δεν καθίσταται άκυρη λόγω της κένωσης 
θέσεως στο Διοικητικό Συµβούλιο. Σε περίπτωση αδυναµίας διορισµού µέλους του 
Διοικητικού Συμβουλίου εντός της προβλεποµένης στην παρ. 5 προθεσµίας, το όργανο 
συγκαλείται και λειτουργεί νομίμως μέχρι τον διορισμό του νέου μέλους, εφόσον κατά 
τις συνεδριάσεις του διατηρείται η απαρτία της παρ. 15. 
18. Ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος είναι στέλεχος του Ταμείου, 
διορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν προτάσεως του Διευθύνοντος 
Συμβούλου. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου 
υπογράφονται από τον προεδρεύοντα της συνεδρίασης αυτής και τον Γραμματέα του 
Διοικητικού Συμβουλίου. 
 
 

 
 
 
Άρθρο 4Α 
Επιτροπή Επιλογής 

 
 
1. Συνίσταται Επιτροπή Επιλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, 
η οποία συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών σύμφωνα με τα επόμενα 
εδάφια. Η Επιτροπή Επιλογής αποτελείται από έξι (6) ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, 
εγνωσμένου κύρους και ακεραιότητας, εκ των οποίων τρεις (3), συμπεριλαμβανομένου 
του Προέδρου, υποδεικνύονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας αντίστοιχα, δύο (2) 
από τον Υπουργό Οικονομικών και ένας (1) από την Τράπεζα της Ελλάδος. Οι ανωτέρω 
πέντε (5) θεσμοί και αρχές διαθέτουν από έναν παρατηρητή στην Επιτροπή. Η θητεία 
της Επιτροπής ορίζεται για δύο (2) έτη με δυνατότητα ανανέωσης. 

 

 
2. Ως μέλη της Επιτροπής δεν δύνανται να επιλεγούν πρόσωπα τα οποία: 
α. έχουν καταδικαστεί με οριστική απόφαση για αδίκημα που επισύρει ποινή φυλάκισης 
με ή χωρίς τη δυνατότητα μετατροπής της ποινής αυτής σε χρηματική, 
β. έχουν κηρυχθεί σε πτώχευση, 
γ. λόγω οποιουδήποτε παραπτώματος δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για την άσκηση 
επαγγέλματος ή έχουν αποκλειστεί ή τεθεί σε διαθεσιμότητα από την αρμόδια αρχή ως 
προς  την  άσκηση  επαγγέλματος  ή  τους  έχει  απαγορευθεί  να  ασκούν  καθήκοντα 
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διευθυντή ή υπαλλήλου σε οποιαδήποτε δημόσια αρχή ή σε ιδιωτική επιχείρηση, 
δ.  είναι βουλευτές ή μέλη της Κυβέρνησης ή αξιωματούχοι, υπάλληλοι ή σύμβουλοι 
οποιουδήποτε Υπουργείου ή άλλης δημόσιας αρχής ή της Τράπεζας της Ελλάδος ή 
είναι εντεταλμένοι σύμβουλοι, στελέχη, υπάλληλοι ή σύμβουλοι οποιουδήποτε 
πιστωτικού ιδρύματος που λειτουργεί στην Ελλάδα ή είναι κάτοχοι μετοχών αξίας 
ποσού από εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ και άνω σε ένα τέτοιο πιστωτικό ίδρυμα ή 
έχουν οποιοδήποτε χρηματοοικονομικό συμφέρον άμεσα ή έμμεσα συνδεδεμένο με το 
μετοχικό κεφάλαιο ενός τέτοιου πιστωτικού ιδρύματος ισόποσης αξίας εκατό χιλιάδων 
(100.000) ευρώ και άνω. Οι ανωτέρω περιορισμοί ισχύουν για κάθε πρόσωπο που 
υπηρέτησε σε αντίστοιχη θέση ή κατείχε μετοχές εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ και 
άνω ή είχε οποιοδήποτε χρηματοοικονομικό συμφέρον άμεσα ή έμμεσα συνδεδεμένο 
με το μετοχικό κεφάλαιο ενός τέτοιου πιστωτικού ιδρύματος ισόποσης αξίας εκατό 
χιλιάδων (100.000) ευρώ και άνω κατά τα τελευταία τρία (3) χρόνια πριν την 
τοποθέτησή του στην Επιτροπή Επιλογής του παρόντος άρθρου.  Ομοίως, οι παραπάνω 
περιορισμοί εφαρμόζονται για κάθε αξιωματούχο, στέλεχος, υπάλληλο ή σύμβουλο 
καθενός από τα ευρωπαϊκά όργανα και οργανισμούς της παραγράφου 1. 

 
Μεταβατική διάταξη 

Η τροποποίηση της περίπτωσης δ’ της παρ. 2 του άρθρου 4Α του Ν. 3864/2010 που έγινε 
με την παράγραφο 4 του άρθρου 126 του Ν. 4537/2018 (ΦΕΚ Α 84) δεν καταλαμβάνει τα  
υφιστάμενα  την  15.05.2018  μέλη  της  Επιτροπής  Επιλογής  του  άρθρου  4Α  του ν. 
3864/2010. 

 

 
 
3. Τα έξοδα και οι δαπάνες που σχετίζονται με τη λειτουργία της Επιτροπής, 
συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών και της ημερήσιας αποζημίωσης, καλύπτονται από 
τον προϋπολογισμό του Ταμείου. Οι δαπάνες για τη μετακίνηση, τη διαμονή και άλλα 
παρόμοια έξοδα θα καλύπτονται σύμφωνα με την εσωτερική πολιτική του Ταμείου.  Η 
αποζημίωση των μελών της Επιτροπής Επιλογής προτείνεται από το Ταμείο και, 
κατόπιν συμφωνίας με το Euro Working Group, περιλαμβάνεται στην απόφαση 
διορισμού τους. 

 

 
4. Για τη νόμιμη συνεδρίαση της Επιτροπής θεωρείται ότι υπάρχει απαρτία όταν 
παρόντα είναι τουλάχιστον τέσσερα (4) μέλη της, με την προϋπόθεση ότι παρίσταται ο 
Πρόεδρος. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε 
περίπτωση ισοψηφίας, η ψήφος του Προέδρου καθορίζει το αποτέλεσμα. Η Επιτροπή 
συγκαλείται και προεδρεύεται από τον Πρόεδρό της, ο οποίος καθορίζει την ημερήσια 
διάταξη, το χρόνο και τον τόπο της συνάντησης. 
Τα μέλη της Επιτροπής δύναται να ορίζουν περαιτέρω κανόνες για την εσωτερική 
λειτουργία και τις διαδικασίες της. 

 

 
5. Η Επιτροπή: 
α) Προεπιλεγεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και προτείνει την αμοιβή τους, 
καθώς και τους λοιπούς όρους εργασίας τους σύμφωνα με την παράγραφο 6. 
β) Αξιολογεί ετησίως τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις προβλέψεις 
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της παραγράφου 7, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης βάσει των κριτηρίων 
επιλεξιμότητας των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 
4. Για το σκοπό αυτόν, έχει το δικαίωμα να ζητήσει από το Ταμείο την παροχή 
οποιασδήποτε έκθεσης και πληροφορίας που διαθέτει και μπορεί να σχετίζεται με τα 
ανωτέρω κριτήρια. Ειδικότερα, το προσωπικό του Ταμείου που είναι υπεύθυνο για τη 
συμμόρφωση και τον εσωτερικό έλεγχο παρέχει τις σχετικές πληροφορίες όταν 
ζητηθούν από την Επιτροπή και υποχρεούται να της αναφέρει οποιαδήποτε παραβίαση 
ή πιθανή παραβίαση των κριτηρίων αυτών μόλις υποπέσει στην αντίληψή του. 
Η Επιτροπή μπορεί να ζητάει από κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 
οποιαδήποτε πληροφορία κρίνει απαραίτητη για τους σκοπούς της αξιολόγησης, υπό 
την προϋπόθεση ότι η απαίτηση είναι εύλογη και δεν επιβαρύνει δυσανάλογα το μέλος. 
γ) Απομακρύνει οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τη 
διαδικασία της παραγράφου 8. 

 
 
6. Η Επιτροπή επιλέγει υποψήφιους για το Διοικητικό Συμβούλιο και υποστηρίζεται 
από ένα διεθνώς αναγνωρισμένο σύμβουλο προσλήψεων που επιλέγεται από την 
Επιτροπή και προσλαμβάνεται από το Ταμείο. Τα απαραίτητα προσόντα και τα κριτήρια 
επιλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται από την Επιτροπή 
Επιλογής.   Μετά τη συγκρότησή της, η Επιτροπή Επιλογής επανεξετάζει την αμοιβή 
των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου και, με την υποστήριξη του 
συμβούλου προσλήψεων, καθορίζει ένα εύρος προτεινόμενων αμοιβών σε αρμονία με 
αντίστοιχες πολιτικές αποδοχών παρόμοιων φορέων ή οργανισμών που λειτουργούν 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είναι τα διεθνή δημόσια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 
και οι εθνικοί οργανισμοί διαχείρισης δημόσιας περιουσίας,  κατάλληλων για τον ρόλο 
και τις αρμοδιότητές τους ως μελών του Ταμείου, με σκοπό την προσέλκυση και 
παραμονή στις θέσεις αυτές των ανάλογων υψηλών προσόντων υποψηφίων. Σε 
περίπτωση που οποιαδήποτε από τις ισχύουσες αμοιβές δεν εμπίπτει στο εύρος 
αποδοχών, όπως αυτό θα καθοριστεί από την Επιτροπή Επιλογής, η Επιτροπή Επιλογής 
την προσαρμόζει αναλόγως και εισηγείται στον Υπουργό Οικονομικών για να εκδώσει 
σχετική απόφαση. Μετά την ολοκλήρωση κάθε διαδικασίας επιλογής, η Επιτροπή 
Επιλογής προτείνει στον υπουργό Οικονομικών λίστα των επικρατέστερων υποψηφίων 
για τη συγκεκριμένη θέση που περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τρεις (3) υποψηφίους για τη 
συγκεκριμένη θέση και προσδιορίζει την αμοιβή για κάθε υποψήφιο, εντός του 
προκαθορισμένου εύρους. Ο Υπουργός Οικονομικών διορίζει τον υποψήφιο επιλογής 
του με την προτεινόμενη αμοιβή από τη λίστα αυτή, εντός πέντε (5) ημερών από την 
παραλαβή της. Η ως άνω λίστα ισχύει για έξι (6) µήνες από την υποβολή της. Σε 
περίπτωση που η Επιτροπή Επιλογής αδυνατεί να επιλέξει υποψηφίους, κατά τα 
ανωτέρω, εντός της προθεσµίας της παραγράφου 5 του άρθρου 4, υποβάλλει στον 
Υπουργό Οικονοµικών σχετική έκθεση για τους λόγους της ως άνω αδυναµίας, η οποία 
συνοδεύεται από δεσµευτικό για αυτήν χρονοδιάγραµµα ολοκλήρωσης της διαδικασίας 
προεπιλογής εντός του απολύτως αναγκαίου χρόνου. Εντός του τελευταίου εξαμήνου 
της θητείας εκάστου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, η Επιτροπή επιλέγει 
υποψηφίους για την κάλυψη της εν λόγω θέσης μέλους Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

 
7. Η Επιτροπή αξιολογεί τους υποψηφίους και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
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σύμφωνα με κριτήρια που καθορίζει η ίδια.  
Τα κριτήρια αυτά πρέπει να διασφαλίζουν την ορθή εφαρμογή των σκοπών του Ταμείου 
και αναφορικά με την αξιολόγηση των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών ή 
υποψηφίων ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών, περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα 
παρακάτω: 
α) περιορισμό χρονικής διάρκειας θητείας σε όργανα διοίκησης του Ταμείου (δηλαδή, 
το Διοικητικό Συμβούλιο ή, προηγουμένως, στο Γενικό Συμβούλιο), σε επτά (7) 
συνολικώς έτη, με τη συμπλήρωση των οποίων η ιδιότητα του μέλους χάνεται 
αυτοδικαίως, 
β) αξιολόγηση ενδεχόμενης σύγκρουσης συμφερόντων λόγω απασχόλησης μελών σε 
άλλες θέσεις ή δραστηριότητες, 
γ) προϋπηρεσία και εμπειρία σε θέσεις συναφείς προς τους σκοπούς του Ταμείου, όπως 
ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 2.  
Η Επιτροπή, µετά από την ως άνω αξιολόγηση, µπορεί να προτείνει στον Υπουργό την 
ανανέωση της θητείας µελών, εφόσον αυτή λήγει σε λιγότερο από έξι (6) µήνες, 
σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 4. 

 

 
8. Η Επιτροπή, μετά από αξιολόγηση της απόδοσης των μελών, μπορεί να προτείνει 
στον Υπουργό την απομάκρυνση ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Η σχετική 
πρόταση περιέχει πλήρη και εμπεριστατωμένη αιτιολογία. Ο Υπουργός Οικονομικών 
αποφασίζει την απόλυση του μέλους, εφόσον διαπιστώσει ότι τηρήθηκαν οι 
προϋποθέσεις των δύο προηγούμενων εδαφίων. Το μέλος που απομακρύνεται σύμφωνα 
με αυτή την παράγραφο δεν δικαιούται αποζημίωση. 

 

 
9. Οι διαδικασίες των παραγράφων 6 έως και 8 εφαρμόζονται αναλόγως και στα 
υφιστάμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά τη συγκρότηση της Επιτροπής 
Επιλογής. 

 

 
10. Σύνοψη της ετήσιας αξιολόγησης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 
δημοσιεύεται στην ετήσια αναφορά του Ταμείου. 

 
 
11. Η Επιτροπή αναφέρεται για τις δραστηριότητές της στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, το 
Υπουργείο Οικονομικών και την Τράπεζα της Ελλάδος όταν απαιτείται. Αντίγραφο της 
αναφοράς κατατίθεται στο Euro Working Group. 

 

 
12. Τα μέλη της Επιτροπής δεν έχουν αστική ευθύνη έναντι τρίτων για πράξεις ή 
παραλείψεις κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, εκτός από περιπτώσεις δόλου ή 
βαριάς αμέλειας. 

13. [Καταργείται]  
 
 
 
Άρθρο 5 
Προσωπικό του Ταμείου 
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1. Επιτρέπεται η πρόσληψη, στο Ταμείο, προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου τριετούς διάρκειας, με δυνατότητα ανανέωσης. 
Το  Προσωπικό  του  Ταμείου  προσλαμβάνεται  με  απόφαση  του Διευθύνοντος 
Συμβούλου , μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και αξιολόγησης των 
προσόντων, με την επιφύλαξη των διατάξεων της περίπτωσης δ της παραγράφου 9 του 
άρθρου 4. 
Επίσης επιτρέπεται n πρόσληψη δικηγόρων με έμμισθη εντολή σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων. 
Η πρόσληψη του προσωπικού του Ταμείου, καθώς και των δικηγόρων με έμμισθη 
εντολή γίνεται κατά παρέκκλιση των διατάξεων της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, καθώς 
και του ν. 3833/2010. 
2. Επιτρέπεται η απόσπαση, στο Ταμείο, μόνιμων υπαλλήλων, δικηγόρων με έμμισθη 
εντολή  και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του 
Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. του δημόσιου τομέα, καθώς και υπαλλήλων από 
την Τράπεζα της Ελλάδος. 
Το προσωπικό του πρώτου εδαφίου απασχολείται στο Ταμείο σε αντικείμενο της 
ειδικότητας του, χωρίς να είναι απαραίτητη η αντιστοιχία της υπηρεσιακής του 
κατάταξης ή της εργασιακής του σχέσης με τη θέση που καταλαμβάνει στο Ταμείο. 
Η απόσπαση γίνεται με απόφαση του καθ` ύλην αρμόδιου Υπουργού μετά από πρόταση 
του Διευθύνοντος Συμβούλου του Ταμείου και προκειμένου για υπαλλήλους της 
Τράπεζας της Ελλάδος με απόφαση του Διοικητή αυτής. Η διάρκεια των αποσπάσεων 
αυτών ορίζεται σε δύο (2) έτη με δυνατότητα παράτασης χωρίς περιορισμό, κατά 
παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί αποσπάσεων. 
Ο χρόνος απόσπασης λογίζεται, για κάθε συνέπεια, ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας 
διανυθείς στην οργανική θέση της υπηρεσίας, στην οποία ανήκει ο υπάλληλος. 
Επιτρέπεται η απασχόληση στο Ταμείο, προσωπικού με μετάκληση από ευρωπαϊκούς 
ή άλλους διεθνείς οργανισμούς με απόφαση του καθ` ύλην αρμόδιου Υπουργού ύστερα 
από πρόταση του Διευθύνοντος Συμβούλου του Ταμείου. 
Το προσωπικό που αποσπάται στο Ταμείο επιλέγει μετά από αίτηση του εάν θα 
λαμβάνει τις αποδοχές από τον φορέα από τον οποίο αποσπάται ή τις αποδοχές που 
καταβάλλονται για τη θέση αυτή από το Ταμείο. Οι αποδοχές του προσωπικού του 
παρόντος άρθρου καθορίζονται με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου. 
3. Το Προσωπικό του Ταμείου υπέχει της υποχρέωσης πίστης και άκρας εχεμύθειας του 
άρθρου 16Β. 

 
 
 
Άρθρο 6 
Διαδικασίες ενεργοποίησης του Ταμείου 

 

1. Στην περίπτωση που πιστωτικό ίδρυμα έχει κεφαλαιακό έλλειμμα, όπως αυτό έχει 
προσδιοριστεί από την αρμόδια αρχή, όπως αυτή ορίζεται στο εδάφιο 5 της παρ. 1 του 
άρθρου 2 του ν. 4335/2015, μπορεί να υποβάλει αίτημα κεφαλαιακής ενίσχυσης στο 
Ταμείο μέχρι του ποσού του κεφαλαιακού ελλείμματος που προσδιορίσθηκε από την 
αρμόδια αρχή. 
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2. Το αίτημα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου συνοδεύεται από την επιστολή 
της αρμόδιας αρχής, η οποία ορίζει το κεφαλαιακό έλλειμμα, την καταληκτική 
ημερομηνία στην οποία το πιστωτικό ίδρυμα θα πρέπει να έχει καλύψει το 
προαναφερόμενο κεφαλαιακό έλλειμμα και το σχέδιο άντλησης κεφαλαίων όπως έχει 
υποβληθεί στην αρμόδια αρχή. 
α) Όσον αφορά πιστωτικά ιδρύματα τα οποία έχουν ήδη εγκεκριμένο από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχέδιο αναδιάρθρωσης κατά το χρόνο υποβολής του ανωτέρω 
αιτήματος, το αίτημα συνοδεύεται από το προσχέδιο τροποποίησης του ήδη 
εγκεκριμένου σχεδίου αναδιάρθρωσης. 
β) Όσον αφορά πιστωτικά ιδρύματα τα οποία δεν έχουν ήδη εγκεκριμένο από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχέδιο αναδιάρθρωσης κατά το χρόνο υποβολής του ανωτέρω 
αιτήματος, το αίτημα συνοδεύεται από προσχέδιο σχεδίου αναδιάρθρωσης. 
Το σχέδιο αναδιάρθρωσης ή το προσχέδιο σχεδίου αναδιάρθρωσης πρέπει να 
περιγράφει, υπό το πρίσμα συντηρητικών εκτιμήσεων, με ποια μέσα το πιστωτικό 
ίδρυμα θα επανέλθει σε ικανοποιητική κερδοφορία στα επόμενα τρία (3) έως πέντε (5) 
έτη. 

 

 
3. Το Ταμείο μπορεί να ζητήσει από το πιστωτικό ίδρυμα που έχει υποβάλει αίτημα 
κεφαλαιακής ενίσχυσης να γίνουν αλλαγές ή προσθήκες στο προσχέδιο σχεδίου 
αναδιάρθρωσης ή στο προσχέδιο του τροποποιούμενου σχεδίου αναδιάρθρωσης. 
Κατόπιν της έγκρισης από το Ταμείο του προσχεδίου σχεδίου αναδιάρθρωσης ή του 
προσχεδίου του τροποποιούμενου σχεδίου αναδιάρθρωσης, αυτό διαβιβάζεται στο 
Υπουργείο  Οικονομικών  και  υποβάλλεται  από  το  Υπουργείο  Οικονομικών  στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς έγκριση. 

 

 
4. Για την πραγματοποίηση του σκοπού του Ταμείου και την άσκηση των δικαιωμάτων 
του το Ταμείο καθορίζει το περίγραμμα της συμφωνίας - πλαίσιο ή της 
τροποποιούμενης συμφωνίας - πλαίσιο με όλα τα πιστωτικά ιδρύματα, τα οποία 
λαμβάνουν ή έχουν λάβει χρηματοοικονομική βοήθεια από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ) ή από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό 
Σταθερότητας (ΕΜΣ), καθώς και με κάθε πιστωτικό ίδρυμα που προκύπτει από τη 
μεταβίβαση των τραπεζικών εργασιών του αρχικού πιστωτικού ιδρύματος στο πλαίσιο 
μερικής διάσπασης ή απόσχισης κλάδου λόγω εταιρικού μετασχηματισμού του ν. 
4601/2009. Τα πιστωτικά ιδρύματα υπογράφουν την προαναφερόμενη συμφωνία-
πλαίσιο. Τα πιστωτικά ιδρύματα παρέχουν στο Ταμείο όλες τις πληροφορίες που το 
ΕΤΧΣ ή ο ΕΜΣ ευλόγως ζητά προκειμένου το Ταμείο να τις γνωστοποιήσει στον ΕΤΧΣ 
ή τον ΕΜΣ, εκτός αν το Ταμείο ενημερώσει τα πιστωτικά ιδρύματα ότι οφείλουν να 
αποστείλουν τις αιτούμενες πληροφορίες απευθείας στο ΕΤΧΣ ή τον ΕΜΣ. 

 

5. Το Ταμείο μπορεί να χορηγεί σε πιστωτικό ίδρυμα της παραγράφου 2α, επιστολή με 
την οποία δεσμεύεται ότι θα συμμετάσχει στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου του 
εν λόγω πιστωτικού ιδρύματος, υπό την προϋπόθεση της εφαρμογής της διαδικασίας 
του άρθρου 6α και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7, μέχρι του ποσού του 
κεφαλαιακού ελλείμματος που προσδιορίζεται από την αρμόδια αρχή υπό την 
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προϋπόθεση ότι το πιστωτικό ίδρυμα εμπίπτει στην εξαίρεση της υποπερίπτωσης γγ της 
περίπτωσης δ της παρ. 3 του εσωτερικού άρθρου 32 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015 
(προληπτική ανακεφαλαιοποίηση). Το Ταμείο χορηγεί την επιστολή χωρίς την τήρηση 
της διαδικασίας του άρθρου 6α. Η κεφαλαιακή ενίσχυση παρέχεται από το Ταμείο, 
μόνο κατόπιν της έγκρισης της κρατικής ενίσχυσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 
της δημοσίευσης της Πράξεως του Υπουργικού Συμβουλίου που προβλέπεται στην 
παράγραφο 1 του άρθρου 6α και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7. Η 
ανωτέρω δέσμευση του Ταμείου δεν ισχύει σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο 
ανακληθεί η άδεια του πιστωτικού ιδρύματος, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 του 
ν. 4261/2014 ή έχει ληφθεί κάποιο από τα μέτρα εξυγίανσης που προβλέπονται στην 
παρ. 1 του άρθρου 37 του ν. 4335/2015. 

 

 
6. Μετά την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του σχεδίου αναδιάρθρωσης ή του 
τροποποιημένου σχεδίου αναδιάρθρωσης που αναφέρονται ανωτέρω στην παράγραφο 
3, το Ταμείο παρέχει την προβλεπόμενη στο άρθρο 7 κεφαλαιακή ενίσχυση σύμφωνα 
με τα άρθρα 6α ή 6β και σύμφωνα πάντοτε με το νομοθετικό πλαίσιο περί κρατικών 
ενισχύσεων και τις σχετικές πρακτικές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

 

 
7. Το Ταμείο παρακολουθεί και αξιολογεί την προσήκουσα εφαρμογή του σχεδίου 
αναδιάρθρωσης, καθώς και, κατά περίπτωση, κάθε τυχόν τροποποιημένου σχεδίου 
αναδιάρθρωσης, και οφείλει περαιτέρω να παράσχει στο Υπουργείο Οικονομικών κάθε 
αναγκαία πληροφορία, προκειμένου να διασφαλίζεται η ενημέρωση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. 

 
 
 
Άρθρο 6Α 
Προϋποθέσεις της παροχής κεφαλαιακής ενίσχυσης 
για σκοπούς προληπτικής ανακεφαλαιοποίησης 

 

 
1. Εφόσον τα εθελοντικά μέτρα που προβλέπονται στο σχέδιο αναδιάρθρωσης ή του 
τροποποιημένου  σχεδίου  αναδιάρθρωσης  της  παραγράφου  2  του  άρθρου  6  δεν 
μπορούν να καλύψουν το συνολικό κεφαλαιακό έλλειμμα του πιστωτικού ιδρύματος, 
όπως αυτό έχει προσδιορισθεί από την αρμόδια αρχή, και προκειμένου να αποφευχθούν 
σημαντικές διαταραχές στην οικονομία με αρνητικές συνέπειες στους πολίτες, και 
προκειμένου  η  κρατική  ενίσχυση  να  είναι  η  μικρότερη  δυνατή,  με  Πράξη  του 
Υπουργικού Συμβουλίου, κατόπιν σχετικής εισήγησης από την Τράπεζα της Ελλάδος, 
αποφασίζεται η υποχρεωτική εφαρμογή των μέτρων της παραγράφου 2 του 
παρόντος άρθρου, προς το σκοπό της κατανομής του υπολοίπου του κεφαλαιακού 
ελλείμματος  του  πιστωτικού  ιδρύματος  στους  κατόχους  κεφαλαιακών  μέσων  και 

άλλων υποχρεώσεων, όπως κρίνεται κάθε φορά αναγκαίο. Η κατανομή ολοκληρώνεται 
με τη δημοσίευση της ως άνω Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. Η ανωτέρω κατανομή, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, γίνεται 
σύμφωνα με την ακόλουθη σειρά απαιτήσεων, η οποία εφαρμόζεται σύμφωνα με τον 
Κανονισμό 575/2013 της ΕΕ και το άρθρο 145Α(1) του ν. 4261/2014: 
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α. στις κοινές μετοχές και στα άλλα μέσα κεφαλαίου της κατηγορίας 1, που εμπίπτουν 
στο άρθρο 26 του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 (L 176), 
β. εάν είναι απαραίτητο, στα άλλα μέσα κεφαλαίου της κατηγορίας 1, που εμπίπτουν 
στο άρθρο 31 του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013,γ. εάν είναι απαραίτητο, στα πρόσθετα μέσα 
κατηγορίας 1 (Tier 1 instruments), 

δ. εάν είναι απαραίτητο, στα μέσα κατηγορίας 2 (Tier 2 instruments), 
ε. εάν είναι απαραίτητο, σε όλες τις άλλες υποχρεώσεις μειωμένης εξασφάλισης, 
στ. εάν είναι απαραίτητο, στις μη εξασφαλισμένες κοινές υποχρεώσεις που δεν 
κατατάσσονται προνομιακά σύμφωνα με κανόνες αναγκαστικού δικαίου (unsecured 
senior liabilities non preferred by mandatory provisions of law). 
Σε περίπτωση μετατροπής των προνομιούχων μετοχών, που εκδόθηκαν βάσει του 
άρθρου 1 του ν. 3723/2008 (Α 250), σε κοινές μετοχές του πιστωτικού ιδρύματος, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, η κυριότητα των κοινών μετοχών 
περιέρχεται αυτοδικαίως στο Ταμείο. Με την επιφύλαξη του επόμενου εδαφίου, 
απαιτήσεις της ίδιας τάξης τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης. Διαφοροποιήσεις στην τάξη, 
με βάση το άρθρο 145Α(1) του ν. 4261/2014 και τις σχετικές συμφωνίες, μεταξύ 
απαιτήσεων που εμπίπτουν στην ίδια τάξη της ανωτέρω σειράς κατάταξης λαμβάνονται 
υπόψη στην ανωτέρω κατανομή. Αποκλίσεις, τόσο από την ανωτέρω σειρά κατάταξης 
όσο και από τον κανόνα της ίσης μεταχείρισης, δικαιολογούνται όταν υφίστανται 
αντικειμενικοί λόγοι για αυτό, σύμφωνα με την παράγραφο 5. 

 

 
2. Τα ανωτέρω μέτρα περιλαμβάνουν: 
α. την απορρόφηση τυχόν ζημιών από τους μετόχους ώστε να εξασφαλίζεται ότι η 
καθαρή θέση του πιστωτικού ιδρύματος είναι μηδενική, όπου είναι απαραίτητο, δια της 
μείωσης της ονομαστικής αξίας των μετοχών, ύστερα από απόφαση του αρμοδίου 
οργάνου του πιστωτικού ιδρύματος. 
β. Τη μείωση της ονομαστικής αξίας των προνομιούχων μετοχών και άλλων μέσων 
κεφαλαίου κατηγορίας 1, και εν συνεχεία, εφόσον είναι απαραίτητο, της ονομαστικής 
αξίας των πρόσθετων μέσων κατηγορίας 1, και εν συνεχεία, εφόσον είναι απαραίτητο, 
της ονομαστικής αξίας των μέσων κατηγορίας 2 και των λοιπών υποχρεώσεων 
μειωμένης εξασφάλισης, και εν συνεχεία, εφόσον είναι απαραίτητο, της ονομαστικής 
αξίας των μη εξασφαλισμένων κοινών υποχρεώσεων που δεν κατατάσσονται 
προνομιακά σύμφωνα με κανόνες αναγκαστικού δικαίου προκειμένου να εξασφαλιστεί 
ότι η καθαρή θέση του πιστωτικού ιδρύματος θα είναι ίση με μηδέν ή 
γ. σε περίπτωση που η καθαρή θέση του πιστωτικού ιδρύματος είναι ανωτέρα του 
μηδενός, τη μετατροπή των άλλων μέσων κεφαλαίου κατηγορίας 1 και, εν συνεχεία, 
εφόσον είναι απαραίτητο, των πρόσθετων μέσων κατηγορίας 1, και εν συνεχεία, εφόσον 
είναι απαραίτητο, των μέσων κατηγορίας 2, και εν συνεχεία, εφόσον είναι απαραίτητο, 
των λοιπών υποχρεώσεων μειωμένης εξασφάλισης, και εν συνεχεία, εφόσον είναι 
απαραίτητο, των μη εξασφαλισμένων κοινών υποχρεώσεων που δεν κατατάσσονται 
προνομιακά σύμφωνα με κανόνες αναγκαστικού δικαίου, σε κοινές μετοχές, ώστε να 
αποκατασταθεί το αναγκαίο επίπεδο του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας για τα 
πιστωτικά ιδρύματα, όπως αυτό απαιτείται από την αρμόδια αρχή. 
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3. Αντικείμενο των ανωτέρω μέτρων δύνανται να αποτελούν και: 
α. οποιεσδήποτε υποχρεώσεις έχει αναλάβει το πιστωτικό ίδρυμα μέσω της παροχής 
εγγυήσεων σε σχέση με την έκδοση τίτλων κεφαλαίου ή υποχρεώσεων από τρίτα νομικά 
πρόσωπα που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του 
πιστωτικού ιδρύματος, και 
β. οποιεσδήποτε απαιτήσεις έναντι του πιστωτικού ιδρύματος λόγω δανειακών 
συμφωνιών μεταξύ του πιστωτικού ιδρύματος και των ως άνω τρίτων νομικών 
προσώπων. 
Το άρθρο 17 παράγραφοι 2 και 2α του κ.ν. 2190/1920 δεν εφαρμόζεται στην παρούσα 
περίπτωση. 
4. Με την Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου της παραγράφου 1, κατόπιν της 
εισήγησης της Τράπεζας της Ελλάδος, καθορίζονται κατά τάξη, είδος, ποσοστό και 
ποσό συμμετοχής, τα μέσα ή οι υποχρεώσεις που υπόκεινται στα μέτρα που πρόκειται 
να εφαρμοστούν σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, με βάση, εάν είναι 
απαραίτητο, αποτίμηση ανεξάρτητου εκτιμητή που ορίζεται από την Τράπεζα της 
Ελλάδος. Η διενέργεια της αποτίμησης αυτής θεωρείται ότι εξαντλεί κάθε υποχρέωση 
λήψης ανεξάρτητης αποτίμησης που προβλέπεται σε οποιονδήποτε άλλον εφαρμοστέο 
νόμο, εκτός του παρόντος. Αποτίμηση που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 36 του 
ν. 4335/2015 μπορεί να λειτουργήσει ως αποτίμηση που απαιτείται σύμφωνα με την 
παρούσα παράγραφο. 
Τα ανωτέρω μέσα ή υποχρεώσεις μετατρέπονται υποχρεωτικά σε κεφαλαιακά μέσα 
στο πλαίσιο αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου που αποφασίζεται από το πιστωτικό 
ίδρυμα σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος νόμου. 

 

 
5. Κατ εξαίρεση και υπό την προϋπόθεση προηγούμενης θετικής απόφασης της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής σύμφωνα με τα άρθρα 107 έως 109 της Συνθήκης για τη 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα ανωτέρω μέτρα μπορεί να μην εφαρμόζονται 
είτε συνολικά είτε σε σχέση με συγκεκριμένα μέσα, σε περίπτωση που το Υπουργικό 
Συμβούλιο κρίνει, κατόπιν εισήγησης από την Τράπεζα της Ελλάδος, ότι: 
α. τα μέτρα αυτά δύνανται να θέσουν σε κίνδυνο τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, 
ή 
β. η εφαρμογή των ανωτέρω μέτρων δύναται να οδηγήσει σε δυσανάλογα 
αποτελέσματα, όπως στην περίπτωση που η κεφαλαιακή ενίσχυση που πρόκειται να 
παρασχεθεί από το Ταμείο είναι μικρή σε σχέση με το σταθμισμένο έναντι κινδύνων 
ενεργητικό του πιστωτικού ιδρύματος ή όταν ένα σημαντικό μέρος του κεφαλαιακού 
ελλείμματος έχει καλυφθεί μέσω μέτρων του ιδιωτικού τομέα. 
Η τελική εκτίμηση των ανωτέρω εξαιρέσεων εναπόκειται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
η οποία κρίνει κατά περίπτωση. 

 

6. Τα μέτρα που εφαρμόζονται στα πιστωτικά ιδρύματα κατά τις παραγράφους 1 έως 4 
και την παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου θεωρούνται, για τους σκοπούς της 
ανακεφαλαιοποίησης που διενεργείται στο πλαίσιο του παρόντος νόμου, ως μέτρα 
αναδιοργάνωσης του άρθρου 3 του ν. 3458/2006 (Α 94) με τον οποίο ενσωματώθηκε η 
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οδηγία 2001/24/ΕΚ ( ΕΕ L 125).. 
 

 
7. Η εφαρμογή των μέτρων των παραγράφων 1 έως 4, εθελοντικών ή υποχρεωτικών, 
δεν δύναται σε καμία περίπτωση: α) να αποτελεί αιτία ενεργοποίησης συμβατικών 
ρητρών, οι οποίες τίθενται σε εφαρμογή σε περίπτωση εκκαθάρισης ή αφερεγγυότητας 
ή επέλευσης άλλου γεγονότος, το οποίο δύναται να χαρακτηρίζεται ή να 
αντιμετωπίζεται ως πιστωτικό γεγονός ή να οδηγεί σε παράβαση συμβατικών 
υποχρεώσεων από το πιστωτικό ίδρυμα, και β) να λογίζεται ως μη εκπλήρωση ή 
παράβαση συμβατικών υποχρεώσεων του πιστωτικού ιδρύματος για τη θεμελίωση από 
τρίτους σπουδαίου λόγου πρόωρης καταγγελίας ή ακύρωσης σύμβασης με το πιστωτικό 
ίδρυμα. Συμβατικοί όροι που αντίκεινται στα ανωτέρω δεν παράγουν έννομα 
αποτελέσματα. Τα προηγούμενα εδάφια εφαρμόζονται επίσης και σε αφερεγγυότητα ή 
μη εκπλήρωση υποχρέωσης έναντι τρίτων μερών από μέλος του ομίλου, όταν αυτή 
οφείλεται στην εφαρμογή του παρόντος άρθρου επί απαιτήσεων του κατά άλλου μέλους 
του ίδιου ομίλου. 

 

 
8. Οι κάτοχοι κεφαλαιακών μέσων ή άλλων απαιτήσεων, συμπεριλαμβανομένων μη 
εξασφαλισμένων κοινών υποχρεώσεων που δεν κατατάσσονται προνομιακά σύμφωνα 
με κανόνες αναγκαστικού δικαίου του πιστωτικού ιδρύματος, το οποίο υπόκειται στα 
μέτρα ανακεφαλαιοποίησης που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, δεν θα πρέπει, 
κατόπιν της εφαρμογής των μέτρων αυτών, να βρίσκονται σε δυσμενέστερη οικονομική 
θέση συγκριτικά με τη θέση στην οποία θα βρίσκονταν στην περίπτωση που το εν λόγω 
πιστωτικό ίδρυμα ετίθετο σε ειδική εκκαθάριση (αρχή της μη χειροτέρευσης της θέσης 
του πιστωτή). Στην περίπτωση κατά την οποία η προηγούμενη αρχή δεν τηρηθεί, οι 
ανωτέρω κάτοχοι κεφαλαιακών μέσων και άλλων συμπεριλαμβανομένων μη 
εξασφαλισμένων κοινών υποχρεώσεων που δεν κατατάσσονται προνομιακά σύμφωνα 
με κανόνες αναγκαστικού δικαίου έχουν το δικαίωμα να αποζημιωθούν από το 
Ελληνικό Κράτος, εφόσον αποδείξουν ότι η οφειλόμενη άμεσα στην εφαρμογή των 
υποχρεωτικών μέτρων ζημία τους είναι μεγαλύτερη από αυτή που θα είχαν υποστεί 
στην περίπτωση θέσης του πιστωτικού ιδρύματος σε ειδική εκκαθάριση. Σε κάθε 
περίπτωση, η αποζημίωση δεν μπορεί να υπερβεί τη διαφορά μεταξύ της αξίας των 
απαιτήσεών τους μετά την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου και της 
αξίας των απαιτήσεών τους σε περίπτωση ειδικής εκκαθάρισης, όπως η αξία αυτή 
προσδιορίζεται με βάση την παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου. 

 

 
9. Για τη διασφάλιση εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 8, διενεργείται 
αποτίμηση, η οποία προσδιορίζει τις απώλειες που θα υφίσταντο οι κάτοχοι των 
κεφαλαιακών μέσων ή άλλων υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένων των μη 
εξασφαλισμένων κοινών υποχρεώσεων που δεν κατατάσσονται προνομιακά σύμφωνα 

με κανόνες αναγκαστικού δικαίου, του παρόντος άρθρου αν, αντί της εφαρμογής των 
υποχρεωτικών μέτρων της παραγράφου 2 του παρόντος, το πιστωτικό ίδρυμα ετίθετο 
σε ειδική εκκαθάριση. Κάθε μορφή κρατικής ενίσχυσης προς το πιστωτικό ίδρυμα δεν 
θα λαμβάνεται υπόψη για τους σκοπούς της εν λόγω αποτίμησης. Η αποτίμηση αυτή 
πραγματοποιείται μετά την εφαρμογή των μέτρων της παραγράφου 2 από ανεξάρτητο 
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εκτιμητή που ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος προκειμένου να εκτιμήσει κατά 
πόσο οι μέτοχοι και οι δικαιούχοι υποχρεώσεων μειωμένης εξασφάλισης που 
υπόκεινται στα μέτρα του παρόντος άρθρου θα βρίσκονταν σε ευμενέστερη οικονομική 
θέση στην περίπτωση που το πιστωτικό ίδρυμα είχε τεθεί σε ειδική εκκαθάριση αμέσως 
πριν από την εφαρμογή της εν λόγω απόφασης. 

 

 
10. Η Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου της παραγράφου 1 δημοσιεύεται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Περίληψη της δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην ελληνική γλώσσα, και σε δύο φύλλα ημερήσιου τύπου, 
που κυκλοφορούν σε ολόκληρη την επικράτεια του κράτους-μέλους όπου το πιστωτικό 
ίδρυμα διατηρεί υποκατάστημα ή όπου άμεσα παρέχει τραπεζικές και άλλες αμοιβαία 
αποδεκτές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, στην επίσημη γλώσσα αυτού του κράτους- 
μέλους. 
Η περίληψη περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: 
α. τους λόγους και τη νομική βάση για την έκδοση της Πράξεως της παραγράφου 1, 
β. τα διαθέσιμα ένδικα βοηθήματα κατά της Πράξεως και την προθεσμία άσκησής τους, 
γ. τα αρμόδια δικαστήρια ενώπιον των οποίων ασκούνται τα ανωτέρω ένδικα 
βοηθήματα κατά της Πράξεως της παραγράφου 1. 

 

 
11. Οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, 
περιλαμβανομένων ειδικότερα της διαδικασίας ορισμού των ανεξάρτητων εκτιμητών, 
του περιεχομένου των ανεξάρτητων αποτιμήσεων και της εισήγησης της Τράπεζας της 
Ελλάδος, των μεθόδων αποτίμησης των απαιτήσεων ή των κεφαλαιακών μέσων που 
μετατρέπονται, της δυνατότητας υποκατάστασης του εκδότη των μέσων, της 
διενέργειας της μετατροπής, καθώς και των λεπτομερειών για την τυχόν αποζημίωση 
των κατόχων των μέσων σύμφωνα με την παράγραφο 8, ρυθμίζονται με σχετική Πράξη 
του Υπουργικού Συμβουλίου που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

 
12. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου αποσκοπούν στην προστασία υπέρτερου 
δημόσιου συμφέροντος, συνιστούν διατάξεις δεσμευτικού και άμεσου αποτελέσματος 
και υπερέχουν έναντι κάθε διάταξης με αντίθετο περιεχόμενο. 

 
 
 
 
 
Άρθρο 6Β 
Εφαρμογή των μέτρων δημόσιας 
χρηματοπιστωτικής σταθερότητας 

 

 
1. Στην περίπτωση που ο Υπουργός Οικονομικών αποφασίσει, σύμφωνα με την παρ. 4 
του εσωτερικού άρθρου 56 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015, του μέτρου της δημόσιας 

κεφαλαιακής στήριξης, το Ταμείο ορίζεται ως φορέας εφαρμογής του άρθρου 57 του 
ν. 4335/2015 μετά από απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Στην περίπτωση αυτή το 
Ταμείο συμμετέχει στην ανακεφαλαιοποίηση του πιστωτικού ιδρύματος και λαμβάνει 
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ως αντάλλαγμα τα μέσα που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 57 του ν. 
4335/2015. 

 
 
2. Το Ταμείο συμμετέχει στην αύξηση κεφαλαίου και λαμβάνει ως αντάλλαγμα 
κεφαλαιακά μέσα μετά την εφαρμογή των όποιων μέτρων αποφασίζονται σύμφωνα με 
το άρθρο 2 του ν. 4335/2015. 

 
 
 
Άρθρο 7 
Χορήγηση της κεφαλαιακής ενίσχυσης - Έκδοση μετοχών 

 
 
1. Το Ταμείο παρέχει κεφαλαιακή ενίσχυση αποκλειστικά προς το σκοπό της κάλυψης 
του κεφαλαιακού ελλείμματος του πιστωτικού ιδρύματος, όπως έχει προσδιορισθεί από 
την αρμόδια αρχή και μέχρι το ύψος του εναπομείναντος ποσού, εφόσον έχει προηγηθεί 
η εφαρμογή των μέτρων του σχεδίου άντλησης κεφαλαίων του άρθρου 6, η όποια 
συμμετοχή επενδυτών του ιδιωτικού τομέα και η έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
του σχεδίου αναδιάρθρωσης και: 
(α) είτε η εφαρμογή των υποχρεωτικών μέτρων του άρθρου 6α, όταν η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή ως μέρος της έγκρισης του σχεδίου αναδιάρθρωσης έχει επιβεβαιώσει ότι το 
πιστωτικό ίδρυμα εμπίπτει στην εξαίρεση της υποπερίπτωσης γγ` της περίπτωσης δ` 
της παραγράφου 3 του εσωτερικού άρθρου 32 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015, 
(β) είτε όταν το πιστωτικό ίδρυμα έχει τεθεί σε εξυγίανση και έχουν ληφθεί μέτρα 
σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 4335/2015 και σε κάθε περίπτωση η συμφωνία πλαίσιο 
πρέπει να υπογραφεί δεόντως πριν χορηγηθεί η κεφαλαιακή ενίσχυση. 

 

 
2. Με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων και διαδικασιών που αναφέρονται στα άρθρα 
6, 6α και 6β, κατά περίπτωση, η κεφαλαιακή ενίσχυση παρέχεται μέσω της συμμετοχής 
του Ταμείου στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου του πιστωτικού ιδρύματος με την 
έκδοση κοινών μετοχών με δικαίωμα ψήφου ή με την έκδοση υπό αίρεση μετατρέψιμων 
ομολογιών (Contingent Convertible Securities) ή άλλων μετατρέψιμων 
χρηματοοικονομικών μέσων που θα καλύπτονται από το Ταμείο. Με Πράξη του 
Υπουργικού Συμβουλίου καθορίζεται ο επιμερισμός της συμμετοχής του Ταμείου 
μεταξύ των κοινών μετοχών και των υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών ή των λοιπών 
μετατρέψιμων χρηματοοικονομικών μέσων. Το Ταμείο δύναται να ασκεί, να διαθέτει ή 
να παραιτείται των δικαιωμάτων του προτίμησης σε περιπτώσεις αύξησης Μετοχικού 
Κεφαλαίου ή έκδοσης υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών ή άλλων μετατρέψιμων 
χρηματοοικονομικών μέσων των πιστωτικών ιδρυμάτων που αιτούνται την παροχή 
κεφαλαιακής ενίσχυσης. 

 

 
3. Οι αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου καλύπτονται από το Ταμείο με μετρητά ή με 
ομόλογα του ΕΜΣ. Η αποτίμηση των ομολόγων του ΕΜΣ που γίνεται από το Ταμείο 

για το σκοπό της εγγραφής τους στα βιβλία του αποτελεί την αποτίμηση που πιθανόν 
απαιτηθεί σύμφωνα με το άρθρο 9 του κ.ν. 2190/1920. Η κεφαλαιακή ενίσχυση 
παρέχεται σε συμμόρφωση με τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις. 

 



23 

 

 

 
4. Οι αποφάσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2 ανωτέρω, συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων περί 
έκδοσης υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών ή άλλων μετατρέψιμων 
χρηματοοικονομικών μέσων, λαμβάνονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, με 
την απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 29 παράγραφοι 1 και 2 και 31 παράγραφος 1 
του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και δεν ανακαλούνται. 
Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για αύξηση του Μετοχικού 
Κεφαλαίου ή για έκδοση υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών ή άλλων 
χρηματοοικονομικών μέσων ή για παροχή εξουσιοδότησης στο διοικητικό συμβούλιο 
να αποφασίσει ως προς τα ανωτέρω ή η σχετική απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, 
θα πρέπει να αναφέρουν ρητά ότι λαμβάνονται στο πλαίσιο του παρόντος νόμου. Η εν 
λόγω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να προβλέπει αντί του ανώτερου 
αριθμού μετοχών, το ανώτερο ποσό κεφαλαίου που πρέπει να καλυφθεί και να παρέχει 
στο Διοικητικό Συμβούλιο του πιστωτικού ιδρύματος την εξουσία να αποφασίζει, 
μεταξύ άλλων, το εναπομένον ποσό μετά την εφαρμογή των μέτρων που ορίζονται στο 
άρθρο 6α, τον ακριβή αριθμό των μετοχών και την κατανομή των μετοχών. 
Οι ελάχιστες προθεσμίες που προβλέπονται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 του κ.ν. 
2190/1920 μειώνονται σε επτά (7) μέρες. Η προθεσμία για τη σύγκληση της Γενικής 
Συνέλευσης που θα αποφασίσει την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου για την έκδοση 
των κοινών μετοχών, μετατρέψιμων ομολογιών ή των άλλων χρηματοοικονομικών 
μέσων, ορίζεται σε δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες όπως προβλέπεται στην παρ. 2 του 
εσωτερικού άρθρου 115 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015. Η προθεσμία για τη σύγκληση 
οποιασδήποτε επαναληπτικής ή εξ αναβολής συνέλευσης, καθώς και για την υποβολή 
εγγράφων στις εποπτικές αρχές συντέμνεται στο ένα τρίτο των προθεσμιών που 
προβλέπονται στον κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται 
σε κάθε Γενική Συνέλευση που συγκαλείται στα πλαίσια του παρόντος νόμου ή 
σχετίζεται με αυτόν. Οι τρεις (3) ημέρες του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 
28α παράγραφος 4 του κ.ν. 2190/1920 μειώνονται σε δύο (2) ημέρες, οι έξι (6) και οι 
επτά (7) ημέρες που προβλέπονται στο άρθρο 39 παράγραφος 2α του κ.ν. 2190/1920 
μειώνονται σε τρεις (3) και τέσσερις (4) ημέρες αντίστοιχα, οι τριάντα (30) ημέρες του 
άρθρου 39 παράγραφος 3 του κ.ν. 2190/1920 μειώνονται σε τρεις (3) ημέρες και οι 
πέντε (5) ημέρες που προβλέπονται στο άρθρο 39 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο 
μειώνονται σε τρεις (3) ημέρες. Εκκρεμείς αυξήσεις ή μειώσεις κεφαλαίου που έχουν 
αποφασιστεί με προγενέστερες αποφάσεις Γενικών Συνελεύσεων πιστωτικών 
ιδρυμάτων, ανακαλούνται με τις Γενικές Συνελεύσεις που συγκαλούνται βασει του 
παρόντος άρθρου και τις σε αυτό προβλεπόμενες προθεσμίες 

 

 
5. α) Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 4548/2018 (Α’ 
104) περί ανωνύμων εταιρειών, η τιμή κάλυψης των μετοχών ορίζεται ως η τιμή, όπως 
αυτή προκύπτει από τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών που διενεργείται από κάθε 
πιστωτικό ίδρυμα. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το Ταμείο δέχεται αυτήν 
την τιμή υπό την προϋπόθεση ότι το Ταμείο έχει αναθέσει και έχει λάβει γνώμη από τον 
σύμβουλο αποεπένδυσης του άρθρου 8, ο οποίος γνωμοδοτεί ότι η διαδικασία βιβλίου 
προσφορών είναι σύμφωνη με τη διεθνή βέλτιστη πρακτική στις συγκεκριμένες 
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περιστάσεις. Δεν επιτρέπεται η διάθεση νέων μετοχών στον ιδιωτικό τομέα σε τιμή 
κατώτερη της τιμής κάλυψης αυτών που καλύπτονται από το Ταμείο στο πλαίσιο της 
ίδιας έκδοσης. Η τιμή διάθεσης δύναται να είναι χαμηλότερη της τιμής προηγούμενων 
καλύψεων μετοχών από το Ταμείο ή της τρέχουσας χρηματιστηριακής τιμής.. 
β) Η περίπτωση α δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που το ταμείο καλείται να καλύψει 
το ύψος του εναπομείναντος ποσού που δεν καλύφθηκε από ιδιωτική συμμετοχή σε 
αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου των πιστωτικών ιδρυμάτων της περίπτωσης β της 
παραγράφου 2 του άρθρου 6 ή κατ’ εφαρμογή του άρθρου 6Β του παρόντος νόμου. 
γ) Με Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου μετά από αξιολόγηση από την αρμόδια αρχή 
της συμβατότητας της με το άρθρο 31 του Κανονισμού 575/2013 και γνώμη του 
Ταμείου καθορίζονται οι όροι υπό τους οποίους οι υπό αίρεση μετατρέψιμες ομολογίες 
ή άλλα μετατρέψιμα χρηματοοικονομικά μέσα μπορούν να εκδοθούν από τα πιστωτικά 
ιδρύματα και να καλυφθούν από το Ταμείο, οι όροι μετατροπής των ως άνω υπό αίρεση 
μετατρέψιμων ομολογιών και των άλλων μετατρέψιμων χρηματοοικονομικών μέσων, η 
ονομαστική τους αξία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, εφόσον είναι απαραίτητο, 
για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Η μεταβίβαση των προαναφερθεισών 
ομολογιών και των άλλων μετατρέψιμων χρηματοοικονομικών μέσων υπόκειται στην 
έγκριση της αρμόδιας αρχής. Η σχετική Πράξη δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 

 
6. Η συμμετοχή του Ταμείου στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου των 
συνεταιριστικών τραπεζών γίνεται με εγγραφή σε συνεταιριστικά μερίδια τα οποία 
έχουν δικαιώματα ψήφου ή σε ομολογίες μετατρέψιμες σε συνεταιριστικά μερίδια τα 
οποία έχουν δικαιώματα ψήφου ή σε άλλα μετατρέψιμα χρηματοπιστωτικά μέσα. Η 
Γενική Συνέλευση της συνεταιριστικής τράπεζας μπορεί να παρέχει στο διοικητικό 
συμβούλιο εξουσίες αναφορικά με την αύξηση του συνεταιριστικού κεφαλαίου με την 
έκδοση συνεταιριστικών μεριδίων τα οποία έχουν δικαιώματα ψήφου ή σε ομολογίες 
μετατρέψιμες σε συνεταιριστικά μερίδια τα οποία έχουν δικαιώματα ψήφου ή σε άλλα 
μετατρέψιμα χρηματοπιστωτικά μέσα που θα καλυφθούν από το Ταμείο ή από άλλα 
πρόσωπα στα πλαίσια της ανακεφαλαιοποίησης των συνεταιριστικών τραπεζών. Η 
Γενική Συνέλευση της συνεταιριστικής τράπεζας μπορεί να εξουσιοδοτήσει το 
διοικητικό συμβούλιο να καθορίσει την τελική τιμή διάθεσης των συνεταιριστικών 
μεριδίων που θα διατεθούν στους επενδυτές μέσα στα 
πλαίσια που θέτει η Γενική Συνέλευση. Οι διατάξεις των ανωτέρω παραγράφων του 
παρόντος άρθρου θα εφαρμόζονται αναλόγως και στις συνεταιριστικές τράπεζες. 

 
 
 
Άρθρο 7α 
Δικαιώματα ψήφου 

 

1. Το Ταμείο ασκεί πλήρως τα δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν στις μετοχές που 
αναλαμβάνει με οιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης της 
κεφαλαιακής ενίσχυσης που πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 7. 

 

 
2. [Κα ταργε ί τα ι ]   
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3. [Καταργείται] 

 

 
4. [Καταργείται]  

 

 
5. [Καταργείται]. 

6.  
α) το Ταμείο γνωστοποιεί στον Εκδότη και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 
οποιαδήποτε μεταβολή στον αριθμό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει στα 
πιστωτικά ιδρύματα στα οποία έχει χορηγήσει κεφαλαιακή ενίσχυση σύμφωνα με τον 
παρόντα νόμο στο τέλος κάθε ημερολογιακού μήνα κατά τη διάρκεια του οποίου 
απέκτησε ή διέθεσε μετοχές, καθώς και το συνολικό αριθμό δικαιωμάτων ψήφου που 
κατέχει. Ο Εκδότης δημοσιοποιεί τις πληροφορίες του προηγούμενου εδαφίου άμεσα 
και, σε κάθε περίπτωση, το αργότερο εντός δύο ημερών διαπραγμάτευσης από την 
ημερομηνία της παραπάνω παραλαβής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 
3556/2007, 
β) οι διατάξεις των άρθρων 9 παρ. 6, 10 και 11 του ν. 3556/2007 (Α 91) δεν 
εφαρμόζονται στο Ταμείο. 
γ) πρόσωπα που αποκτούν ή διαθέτουν σημαντικές συμμετοχές ή ποσοστά δικαιωμάτων 
ψήφου που αφορούν σε πιστωτικά ιδρύματα, στα οποία έχει χορηγηθεί κεφαλαιακή 
ενίσχυση από το Ταμείο, οφείλουν να γνωστοποιούν κατά τις διατάξεις του ν. 
3556/2007 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού αποφάσεων τις μεταβολές επί των 
δικαιωμάτων ψήφου που κατέχουν με βάση το συνολικό αριθμό δικαιωμάτων ψήφου, 
πλην αυτών του Ταμείου, όπως αυτές γνωστοποιούνται από το Ταμείο σύμφωνα με την 
προηγούμενη περίπτωση α. Η γνωστοποίηση αυτή αφορά μόνο σε μεταβολές σε 
δικαιώματα ψήφου επί μετοχών και όχι επί τίτλων παραστατικών δικαιωμάτων κτήσης 
μετοχών. 
Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων της παρούσας παραγράφου επιβάλλονται 
κυρώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 3556/2007. 

 

 
7. Σε περίπτωση μετατροπής των προνομιούχων μετοχών που εκδόθηκαν βάσει του 
άρθρου 1 του ν. 3723/2008 (Α 50), σε κοινές μετοχές, αυτές έχουν πλήρη δικαιώματα 
ψήφου. Από της μετατροπής τους, τα δικαιώματα άσκησης ψήφου μεταφέρονται στο 
Ταμείο, χωρίς την ανάγκη άλλων διατυπώσεων. 

 
 
 
Άρθρο 8 
Διάθεση ιδίας συμμετοχής 

 
 
1. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου καθορίζεται ο τρόπος και η 
διαδικασία διάθεσης («στρατηγική αποεπένδυσης») του συνόλου ή μέρους των μετοχών 
ή άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων πιστωτικού ιδρύματος που κατέχει το Ταμείο, 
λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στις παρ. 3 και 4. Η διάθεση μπορεί να γίνεται 
τμηματικά ή άπαξ, κατά την κρίση του Ταμείου και σε συμμόρφωση με τους κανόνες 
για τις κρατικές ενισχύσεις. Η διάθεση των μετοχών δεν δύναται να γίνει προς 
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επιχείρηση, η οποία ανήκει άμεσα ή έμμεσα στο κράτος σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία. 
1α.To Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου συντάσσει αιτιολογημένη στρατηγική 
αποεπένδυσης, η οποία περιλαμβάνει το γενικό πρόγραμμα διάθεσης των μετοχών ή 
άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων πιστωτικών ιδρυμάτων τα οποία κατέχει το Ταμείο, 
καθώς και ειδικότερες κατευθύνσεις ανά πιστωτικό ίδρυμα, για τις οποίες λαμβάνονται 
υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά της συμμετοχής του Ταμείου σε αυτό. Η στρατηγική 
αποεπένδυσης τηρεί τις αρχές του ελεύθερου ανταγωνισμού και διέπεται, ενδεικτικά 
και όχι περιοριστικά, από τις ακόλουθες αρχές: (α) την οικονομική και λειτουργική 
βιωσιμότητα του πιστωτικού ιδρύματος, (β) τις συνθήκες της αγοράς, τις 
μακροοικονομικές συνθήκες, και τις συνθήκες που διέπουν τον κλάδο των πιστωτικών 
ιδρυμάτων, (γ) τις ευλόγως αναμενόμενες συνέπειες της στρατηγικής αποεπένδυσης για 
τον χρηματοπιστωτικό τομέα, την αγορά και την ευρύτερη οικονομία της χώρας, (δ) τον 
σεβασμό στην αρχή της διαφανούς δράσης, (ε) την αναγκαιότητα κατάρτισης 
χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της στρατηγικής αποεπένδυσης, λαμβάνοντας υπόψη, 
μεταξύ άλλων, τη διάρκεια του Ταμείου, (στ) την ανάγκη διάθεσης σε εύλογο και 
έγκαιρο χρονικό διάστημα, (ζ) την ανάγκη επιστροφής του ελληνικού 
χρηματοπιστωτικού τομέα σε καθαρά ιδιωτική μετοχική σύνθεση. Η στρατηγική 
αποεπένδυσης περιλαμβάνει προβλέψεις, ενδεικτικά, για τα ακόλουθα: (α) τις 
ενδεδειγμένες ανταγωνιστικές διαδικασίες προσφορών και τις προϋποθέσεις 
συμμετοχής σε αυτές, (β) τις απαιτήσεις διαφάνειας και συμμόρφωσης με την 
νομοθεσία της κεφαλαιαγοράς, και (γ) τις πιθανές μεθοδολογίες διάθεσης.  
1β.Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου δύναται να διαβουλεύεται επί θεμάτων που 
σχετίζονται με τη στρατηγική αποεπένδυσης με θεσμικούς φορείς που κρίνει 
κατάλληλους, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών ιδρυμάτων, διασφαλίζοντας την 
τήρηση της εμπιστευτικότητας της πληροφορίας και των κανόνων προνομιακής 
πληροφόρησης βάσει της κείμενης νομοθεσίας. Προκειμένου να λάβει την απόφαση 
θέσπισης της στρατηγικής αποεπένδυσης, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου 
αναθέτει τη σύνταξη εκθέσεως σε ανεξάρτητο χρηματοοικονομικό σύμβουλο, ο οποίος 
διαθέτει διεθνώς αναγνωρισμένο κύρος και πείρα σε αντίστοιχα θέματα («σύμβουλος 
στρατηγικής αποεπένδυσης»). Η ιδιότητα του συμβούλου στρατηγικής αποεπένδυσης 
είναι ασυμβίβαστη και συνιστά κώλυμα για την απόκτηση της ιδιότητας συμβούλου 
διάθεσης της παρ. 1γ. Η στρατηγική αποεπένδυσης, κατά την παρ. 1α, λαμβάνει την 
προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο δύναται να ζητά 
προηγουμένως γνώμη της Τράπεζας της Ελλάδος. H στρατηγική αποεπένδυσης 
διατηρείται επικαιροποιημένη. Το Υπουργείο Οικονομικών κοινοποιεί στο Ταμείο σε 
τετραμηνιαία βάση, μετά τη λήψη της εκθέσεως της περ. (ζ) της παρ. 10 του άρθρου 4 
και σε κάθε άλλη περίπτωση που κριθεί αυτό αναγκαίο, τις απόψεις του για τη 
στρατηγική αποεπένδυσης και την υλοποίησή της από το Ταμείο. Το Ταμείο 
υποχρεούται να ενημερώνει εγγράφως, εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών, το 
Υπουργείο για τις τυχόν επιφυλάξεις του ως προς τις ανωτέρω απόψεις.  
1γ. Προκειμένου να λάβει την απόφαση περί διάθεσης, το Ταμείο λαμβάνει έκθεση από 
έναν ανεξάρτητο χρηματοοικονομικό σύμβουλο, ο οποίος διαθέτει διεθνώς 
αναγνωρισμένο κύρος και πείρα σε σχετικές συναλλαγές («σύμβουλος διάθεσης»). Η 
έκθεση εκπονείται εν όψει σχεδιαζόμενης διάθεσης για συγκεκριμένο πιστωτικό ίδρυμα 
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και περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον την εισήγηση του συμβούλου διάθεσης προς το 
Ταμείο για τα ακόλουθα: (α) πρόταση συγκεκριμένης συναλλαγής διάθεσης σύμφωνα 
με τη στρατηγική αποεπένδυσης, (β) αποτύπωση και αξιολόγηση των συνθηκών που 
επικρατούν στην αγορά, (γ) αιτιολογημένη πρόταση της πλέον ενδεδειγμένης δομής της 
συναλλαγής. Η έκθεση συνοδεύεται από χρονοδιάγραμμα αναφοράς για τη διάθεση των 
μετοχών ή άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων. Στην έκθεση αιτιολογούνται επαρκώς οι 
προϋποθέσεις και ο τρόπος διάθεσης των μετοχών ή άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων 
που κατέχει το Ταμείο, καθώς και οι απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας και την τήρηση του χρονοδιαγράμματος. Ο σύμβουλος διάθεσης παρέχει 
συμβουλευτική υποστήριξη στο Ταμείο και μετά την υποβολή της εκθέσεώς του, καθώς 
και σε όλα τα στάδια υλοποίησης της συναλλαγής. Η διάθεση της συμμετοχής του 
Ταμείου σε κάθε πιστωτικό ίδρυμα πραγματοποιείται με τρόπο που να συνάδει με τoυς 
σκοπούς του Ταμείου, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 2. Το γεγονός ότι η τιμή 
διάθεσης των μετοχών που κατέχει το Ταμείο ενδέχεται ή προβλέπεται να υπολείπεται 
της τρέχουσας χρηματιστηριακής ή της πιο πρόσφατης τιμής κτήσης από το Ταμείο δεν 
συνιστά ικανή συνθήκη για τη μετάθεση της υιοθέτησης ή υλοποίησης της στρατηγικής 
διάθεσης από το Ταμείο, τηρουμένων πάντως και των λοιπών προβλέψεων του 
παρόντος. 

1δ. Για την επιλογή του συμβούλου διάθεσης, το Υπουργείο Οικονομικών παρέχει τη γνώμη του προς το Ταμείο επί τη βάσει καταλόγου τουλάχιστον τριών (3) υποψηφίων συμβούλων, τον οποίο του υποβάλλει το Ταμείο. Το Ταμείο διασφαλίζει, λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο, την αποφυγή συγκρούσεων συμφερόντων μεταξύ του συμβούλου και του Ταμείου. Ο σύμβουλος διάθεσης συνάπτει σύμβαση που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ρήτρες ευθύνης για την περίπτωση μη εκτελέσεως ή πλημμελούς εκτελέσεως του συμβουλευτικού έργου του. Για διάστημα ενός (1) έτους από τη λήξη της ως άνω σύμβασης ο σύμβουλος διάθεσης δεν δύναται να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο ή φορέα για οποιοδήποτε ζήτημα που σχετίζεται με το περιεχόμενο της στρατηγικής αποεπένδυσης. 

 
2. Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 3401/2005, η διάθεση δύναται να 
πραγματοποιείται  με πώληση μετοχών του πιστωτικού ιδρύματος στο κοινό ή σε 
συγκεκριμένο(ους) επενδυτή(ες) ή ομάδα επενδυτών i) μέσω ανοιχτού διαγωνισμού ή 
μέσω πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε επιλεγμένους επενδυτές, ii) με 
χρηματιστηριακές εντολές, iii) με δημόσια προσφορά μετοχών με αντάλλαγμα 
μετρητών ή με ανταλλαγή άλλων κινητών αξιών και  iv) με τη διαδικασία βιβλίου 
προσφορών (book building), 

 

 
3. Το Ταμείο δύναται να μειώνει την συμμετοχή του στα πιστωτικά ιδρύματα μέσω 
αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου των πιστωτικών ιδρυμάτων, δια της παραίτησης 
από την άσκηση ή δια της διάθεσης των δικαιωμάτων προτίμησης που του αναλογούν. 

 
4. Η τιμή διάθεσης των μετοχών ή δικαιωμάτων προτίμησης από το Ταμείο στις 
περιπτώσεις της παρ. 2 και η ελάχιστη τιμή κάλυψης των μετοχών ή δικαιωμάτων 
προτίμησης από τους ιδιώτες επενδυτές στις περιπτώσεις της παρ. 3, ορίζονται από το 
Διοικητικό Συμβούλιο, με βάση την έκθεση αποτίμησης που υποβάλλει στο Ταμείο ο 
σύμβουλος διάθεσης στο πλαίσιο της υποχρεώσεώς του για την παροχή συμβουλευτικής 
υποστήριξης στο Ταμείο σε όλα τα στάδια υλοποίησης της συναλλαγής, καθώς και μία 
ακόμη έκθεση αποτίμησης από ανεξάρτητο χρηματοοικονομικό σύμβουλο με κύρος και 
εμπειρία σε σχετικά θέματα και ειδικά στην αποτίμηση των πιστωτικών ιδρυμάτων και 
σύμφωνα με τις εκθέσεις των παρ. 1α και 1β.  Η ιδιότητα του ανεξάρτητου 
χρηματοοικονομικού συμβούλου του προηγουμένου εδαφίου δεν είναι ασυμβίβαστη με 



28 

 

 

την ιδιότητα του συμβούλου στρατηγικής αποεπένδυσης της παρ.1β. Η τιμή διάθεσης ή 
η τιμή κτήσης που καθορίζεται σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο μπορεί να είναι 
χαμηλότερη από την πιο πρόσφατη τιμή κτήσης των μετοχών από το Ταμείο ή την 
τρέχουσα χρηματιστηριακή τιμή, εφόσον είναι σύμφωνες με τον σκοπό του Ταμείου και 
την έκθεση των παρ. 1α και 1β και εξ αυτού του λόγου συνιστούν επιμελή διαχείριση 
της περιουσίας του, του Ταμείου υπαγομένου κατά τα λοιπά στο δεύτερο εδάφιο της 
παρ. 1 του άρθρου 405 του Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019, Α’ 95). Στην περίπτωση 
πώλησης πακέτων μετοχών από το Ταμείο, ο Υπουργός Οικονομικών λαμβάνει τις 
σχετικές εκθέσεις και αποτιμήσεις και έχει δικαίωμα αρνησικυρίας, αν η προτεινόμενη 
τιμή διάθεσης βρίσκεται εκτός του εύρους των αποτιμήσεων αυτών. Οι διατάξεις της 
παρούσας και της παρ. 5 εφαρμόζονται και στις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, που 
πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του ν. 4548/2018 (Α’ 104). 

 

 
5. Σε περίπτωση που μετοχές του πιστωτικού ιδρύματος που κατέχει το Ταμείο, 
αποκτώνται από συγκεκριμένο επενδυτή ή από ομάδα επενδυτών ή επέλθει μείωση της 
συμμετοχής του Ταμείου κατά τα αναφερόμενα στην παρ. 3 υπέρ συγκεκριμένου 
επενδυτή ή ομάδας επενδυτών: α) Το Ταμείο δύναται να προσκαλεί τους 
ενδιαφερόμενους επενδυτές να υποβάλουν προσφορές, καθορίζοντας στη σχετική 
πρόσκληση τη διαδικασία, τις προθεσμίες, το περιεχόμενο των προσφορών και τους 
λοιπούς όρους υποβολής αυτών, μεταξύ των οποίων και την παροχή από τους 
ενδιαφερόμενους επενδυτές, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας κρίνεται αυτό 
σκόπιμο, απόδειξης ύπαρξης κεφαλαίων και εγγυητικών επιστολών. 
β) Το Ταμείο δύναται να συνάπτει συμφωνία μετόχων, εφόσον κρίνει αυτό σκόπιμο, 
στην οποία καθορίζονται οι σχέσεις μεταξύ Ταμείου και του επενδυτή ή της ομάδας 
επενδυτών, καθώς και να προβαίνει στις σχετικές τροποποιήσεις της «συμφωνίας- 
πλαίσιο» της παραγράφου 2 του άρθρου 2, που πιθανά έχει συνάψει με το πιστωτικό 
ίδρυμα. Στο πλαίσιο αυτό, δύναται να προβλέπεται η υποχρέωση των επενδυτών ή/και 
του Ταμείου να διατηρήσουν τη συμμετοχή τους για ορισμένο χρονικό διάστημα. 
γ) Το Ταμείο δύναται να παρέχει δικαιώματα πρώτης προσφοράς και δικαίωμα πρώτης 
άρνησης σε επενδυτές που προσδιορίζονται σύμφωνα με τα αναφερόμενα κατωτέρω 
υπό στοιχείο δ) κριτήρια. 
δ) Για την επιλογή του επενδυτή ή της ομάδας επενδυτών λαμβάνονται υπόψη και 
συνεκτιμώνται κριτήρια αξιολόγησης, όπως ιδίως η εμπειρία του επενδυτή στο 
αντικείμενο της επιχείρησης και στην αναδιάρθρωση πιστωτικών ιδρυμάτων, η 
φερεγγυότητα, η δυνατότητα ολοκλήρωσης της συναλλαγής και το προσφερόμενο 
τίμημα. Τα κριτήρια αξιολόγησης που εφαρμόζονται σε κάθε διαδικασία 
κοινοποιούνται στους υποψήφιους επενδυτές πριν την υποβολή δεσμευτικής 
προσφοράς εκ μέρους τους. 

 

 
6. Με Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου καθορίζεται η μεθοδολογία της υπό στοιχείο 
(iii) της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου ανταλλαγής παραστατικών τίτλων 
δικαιωμάτων που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο 3 της ΠΥΣ 38/2012 και της.  
προσαρμογής των όρων και προϋποθέσεών τους, σε περίπτωση αύξησης της 
ονομαστικής αξίας της μετοχής με μείωση του συνολικού αριθμού των παλαιών 
μετοχών (reverse split), διάσπασης των παλαιών μετοχών με αναλογία που θα 
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αποφασισθεί από το πιστωτικό ίδρυμα, και προσαρμογής της ονομαστικής αξίας της 
νέας μετοχής (split), καθώς και αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου χωρίς κατάργηση 
του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων.. Στην περίπτωση αύξησης του 
μετοχικού κεφαλαίου χωρίς κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης η προσαρμογή 
μπορεί να γίνει μόνο στην τιμή εξάσκησης των δικαιωμάτων που ενσωματώνονται 
στους παραστατικούς τίτλους. Η προσαρμογή μπορεί να γίνει  μέχρι του ποσού που 
αναλογεί  στα έσοδα του Ταμείου από την πώληση των δικαιωμάτων προτίμησης και 
πραγματοποιείται μετά την πώληση . Η ως άνω απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου 
καθορίζει και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου. 
 
7. Το Ταμείο δύναται σε σχέση με αποφασιζόμενες αυξήσεις κεφαλαίου: 
α) να ασκεί μέρος ή το σύνολο των δικαιωμάτων προτίμησης που του αναλογούν, ή  
β) να εγγράφεται μέχρι του υφιστάμενου ποσοστού συμμετοχής του σε διάθεση 
μετοχών ή άλλων τίτλων ιδιοκτησίας, όπως ορίζονται στην περ. 107 του εσωτερικού 
άρθρου 2 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015 (Α΄ 87), από αυξήσεις κεφαλαίου που 
πραγματοποιούνται κατά οποιονδήποτε τρόπο (συμπεριλαμβανομένων αυξήσεων 
κεφαλαίου με περιορισμό ή αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης), ή  
γ) σε περίπτωση εταιρικού μετασχηματισμού του πιστωτικού ιδρύματος στο οποίο 
μετέχει ή ομιλικής αναδιάρθρωσης, να συμμετέχει μέχρι του υφιστάμενου ποσοστού 
συμμετοχής του στην έκδοση νέων μετοχών ή άλλων τίτλων ιδιοκτησίας από την 
μητρική εταιρεία ή το πιστωτικό  ίδρυμα που  συνεχίζει τις τραπεζικές δραστηριότητες 
του ομίλου, κατά περίπτωση, ή  
δ) να συμμετέχει σε μία ή περισσότερες κατανομές αδιάθετων μετοχών ή άλλων τίτλων 
ιδιοκτησίας που προκύπτουν από αύξηση κεφαλαίου ή εκδόσεις άλλων τίτλων 
ιδιοκτησίας, εφόσον προβλέπονται τέτοιες,  
Η συμμετοχή του Ταμείου στις ως άνω αυξήσεις κεφαλαίου των περ. α) β), γ) και δ), οι 
οποίες πραγματοποιούνται από πιστωτικά ιδρύματα ή σε περίπτωση εταιρικού 
μετασχηματισμού τους ή ομιλικής αναδιάρθρωσής τους από τις μητρικές εταιρείες ή τα 
πιστωτικά ιδρύματα που συνεχίζουν τις τραπεζικές δραστηριότητες του ομίλου, στο 
πλαίσιο του ν. 4548/2018, επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση, ότι αυτές οι αυξήσεις:  
αα) δεν συνιστούν κεφαλαιακή ενίσχυση κατά την έννοια των άρθρων 6, 6α, 6β και 7 
του παρόντος και 
ββ) πραγματοποιούνται από κοινού με συμμετοχή ιδιωτών, η οποία έχει πραγματική 
οικονομική σημασία, και οι οποίοι συμμετέχουν υπό τους ίδιους όρους και 
προϋποθέσεις  και, ως εκ τούτου, με το ίδιο επίπεδο κινδύνου και πλεονεκτημάτων 
(συναλλαγή «pari passu»). 
Σε κάθε περίπτωση το Ταμείο δύναται κατά την κρίση του με απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου να ασκεί τα ειδικά δικαιώματα αρνησικυρίας της παρ. 2 του άρθρου 10 
προκειμένου να αποτραπεί η έκδοση μετοχών ή άλλων τίτλων ιδιοκτησίας από τα 
πιστωτικά ιδρύματα στα οποία διατηρεί συμμετοχή ή, σε περίπτωση που αυτά έχουν 
πραγματοποιήσει εταιρικό μετασχηματισμό ή ομιλική αναδιάρθρωση, το πιστωτικό 
ίδρυμα που συνεχίζει τις τραπεζικές δραστηριότητες του ομίλου ή τις μητρικές εταιρείες 
πιστωτικών ιδρυμάτων, εφόσον η έκδοση πρόκειται να λάβει χώρα με περιορισμό ή 
αποκλεισμό των δικαιωμάτων προτιμήσεως των υφισταμένων κατόχων μετοχών ή 
άλλων τίτλων ιδιοκτησίας. Η κατά το δεύτερο εδάφιο άσκηση των ειδικών δικαιωμάτων 
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αρνησικυρίας του Ταμείου στην έκδοση μετοχών ή άλλων τίτλων ιδιοκτησίας χωρίς 
δικαίωμα προτιμήσεως των υφισταμένων κατόχων μετοχών ή άλλων τίτλων ιδιοκτησίας 
δεν συνεπάγεται υποχρέωση του Ταμείου να ασκήσει εν όλω ή εν μέρει το δικαίωμα 
προτιμήσεως σε περίπτωση που ακολούθως ληφθεί  απόφαση για την πραγματοποίηση 
αύξησης κεφαλαίου με άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης των υφισταμένων 
μετόχων.   
8. Κατά την εφαρμογή της παρ. 7: 
α) Η συμμετοχή του Ταμείου πραγματοποιείται με απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται μετά από έκθεση δύο ανεξάρτητων 
χρηματοοικονομικών συμβούλων, οι οποίοι επιβεβαιώνουν ότι η σκοπούμενη 
συμμετοχή στην έκδοση νέων μετοχών ή άλλων τίτλων ιδιοκτησίας συμβάλλει στη 
διατήρηση, προστασία ή βελτίωση της αξίας της υφιστάμενης συμμετοχής του Ταμείου 
στο κεφάλαιο του εκδότη ή των προοπτικών αποεπένδυσης από αυτή, λαμβανομένων 
υπόψη των συνθηκών που επικρατούν στην αγορά και των προοπτικών του 
επιχειρησιακού σχεδίου του εν λόγω πιστωτικού ιδρύματος κατά τον χρόνο λήψης της 
απόφασης του πιστωτικού ιδρύματος για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή για έκδοση 
άλλων τίτλων ιδιοκτησίας.  
β) Η εγγραφή, κάλυψη και ανάληψη των μετοχών ή άλλων τίτλων ιδιοκτησίας από το 
Ταμείο γίνεται σε τιμή κτήσεως όχι υψηλότερη και υπό όρους όχι επαχθέστερους απ’ 
ό,τι ισχύει για τους λοιπούς μετόχους του εκδότη, χωρίς να επηρεάζονται υφιστάμενα 
δικαιώματα του Ταμείου που απορρέουν από τις συμφωνίες-πλαίσιο της παρ. 4 του 
άρθρου 6.  
γ) Η χρηματοδότηση της κάλυψης και ανάληψης των νέων μετοχών ή άλλων τίτλων 
ιδιοκτησίας γίνεται αποκλειστικά από διαθέσιμα του Ταμείου ή από επανεπένδυση 
ποσών που προέκυψαν μετά από προηγούμενη διάθεση στοιχείων ενεργητικού.  
δ) Οι νέες μετοχές ή άλλοι τίτλοι ιδιοκτησίας που αποκτούνται με την διαδικασία της 
παρούσας παρέχουν στο Ταμείο πλήρη μετοχικά ή ιδιοκτησιακά δικαιώματα, 
περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων ψήφου, αλλά δεν παρέχουν τα ειδικά δικαιώματα 
του άρθρου 10 ούτε προσμετρώνται για την εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 16Γ και 
τον προσδιορισμό της διάρκειας και λοιπών όρων των αντίστοιχων συμφωνιών-πλαίσιο 
που προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 6. Σε περίπτωση μερικής εκποιήσεως της 
συμμετοχής του Ταμείου, οι κοινές μετοχές ή άλλοι τίτλοι ιδιοκτησίας που 
αποκτήθηκαν με την διαδικασία της παρούσας λογίζεται ότι εκποιούνται πρώτες μεταξύ 
των τίτλων ιδιοκτησίας της ίδιας κατηγορίας (κατά την αρχή «οι τελευταίες κατά σειρά 
κτήσεως, πρώτες κατά την εκποίηση» / ”last in, first out”), έτσι ώστε να διασφαλίζεται 
ότι τα ειδικά δικαιώματα του Ταμείου που προβλέπονται στο άρθρο 10 διατηρούνται 
στο ακέραιο για όσο χρόνο αυτό διατηρεί συμμετοχή στο εν λόγω πιστωτικό ίδρυμα. 

 
 
Άρθρο 9 
Μετατροπή των προνομιούχων μετοχών σε κοινές 
(*** Το άρθρο 9 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την παρ. 7 άρθρου 50 Ν.4021/2011, ΦΕΚ Α 218/3.10.2011) 

 
 
 
Άρθρο 10 
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Ειδικά δικαιώματα του Ταμείου. 
 
 
1. 1. Οι κοινές μετοχές και οι υπό αίρεση μετατρέψιμες ομολογίες που αποκτώνται βάσει 
του άρθρου 7, πέραν των δικαιωμάτων που παρέχουν στο Ταμείο σύμφωνα με το γενικό 
δίκαιο των εταιριών (ν. 4548/2018, Α’ 104 και κάθε άλλη σχετική διάταξη), παρέχουν 
και τα ειδικά δικαιώματα του παρόντος άρθρου. 

 

 
2. Το Ταμείο εκπροσωπείται με ένα μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο του πιστωτικού 
ιδρύματος, στο οποίο έχει παρασχεθεί κεφαλαιακή ενίσχυση. Η ιδιότητα του 
εκπροσώπου του Ταμείου του παρόντος άρθρου είναι ασυμβίβαστη προς την ιδιότητα 
του εκπροσώπου του Ελληνικού Δημοσίου του άρθρου 1 παρ. 3 εδάφιο β του ν. 
3723/2008 (Α 250). Οι υποχρεώσεις αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων και πίστεως 
όπως ορίζονται στο άρθρο 16Β του παρόντος νόμου δεσμεύουν και τους εκπροσώπους 
του Ταμείου στα διοικητικά συμβούλια των πιστωτικών ιδρυμάτων. 
Ο εκπρόσωπος του Ταμείου στο Διοικητικό Συμβούλιο έχει: 
α) [Καταργείται] Το δικαίωμα αρνησικυρίας στη λήψη οποιασδήποτε 
απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του πιστωτικού ιδρύματος: 

i) σχετικής με τη διανομή μερισμάτων και την πολιτική παροχών και 
πρόσθετων απολαβών (bonus) προς τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα 
λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και για όσους έχουν τη θέση ή 
εκτελούν καθήκοντα γενικού διευθυντή, καθώς και για τους αναπληρωτές τους, για τα 
πιστωτικά ιδρύματα των οποίων ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων δανείων προς το 
σύνολο των δανείων, όπως αυτός υπολογίζεται κατά το στοιχείο (ii) της περ. ζ’ της 
παρ. 2 του άρθρου 11 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2021/451 της Επιτροπής της 
17ης Δεκεμβρίου 2020, υπερβαίνει το 10% ή, 

ii) [Καταργείται] π ου  αφορά  απόφαση 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 εταιρείας, μεταβίβασης στοιχείων 
του ενεργητικού, περιλαμβανομένης της πώλησης θυγατρικών, ή για όποιο άλλο θέμα 
απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία κατά τα προβλεπόμενα στο ν. 4548/2018 και η οποία 
απόφαση δύναται να επηρεάσει σημαντικά τη συμμετοχή του Ταμείου στο Μετοχικό 
Κεφάλαιο του πιστωτικού ιδρύματος. 
γ) Το δικαίωμα να ζητεί την αναβολή επί τρεις (3) εργάσιμες ημέρες της συνεδρίασης 
του Διοικητικού Συμβουλίου του πιστωτικού ιδρύματος, προκειμένου να λάβει οδηγίες 
από την Εκτελεστική Επιτροπή του Ταμείου. Το δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκηθεί έως 
το πέρας της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του πιστωτικού ιδρύματος. 
δ) Το δικαίωμα να ζητεί τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου. 
ε) [Καταργείται] 
Κατά την άσκηση των δικαιωμάτων του, ο εκπρόσωπος του Ταμείου στο Διοικητικό 
Συμβούλιο, λαμβάνει υπόψη του την επιχειρηματική αυτονομία του πιστωτικού 
ιδρύματος. 

 

 
3. Για όσο διάστημα ο ως άνω δείκτης των μη εξυπηρετούμενων δανείων προς το σύνολο των δανείων υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%), ή για τις οικονομικές χρήσεις αναφοράς μέχρι και του 2022, οι σταθερές αποδοχές του πρόεδρου, του διευθύνοντος συμβούλου και των λοιπών μελών του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και όσων έχουν τη θέση ή εκτελούν καθήκοντα γενικού διευθυντή, καθώς και των αναπληρωτών τους, δεν μπορούν να υπερβαίνουν το σύνολο των αντίστοιχων αποδοχών του Διοικητή της 
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Τράπεζας της Ελλάδος. Οι πάσης φύσης μεταβλητές απολαβές (bonus) των ιδίων προσώπων καταργούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του υποβληθέντος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο της διαδικασίας εγκρίσεως του προγράμματος κεφαλαιακής ενίσχυσης, σχεδίου αναδιάρθρωσης του πιστωτικού ιδρύματος και μέχρι την ολοκλήρωση αυτού, ή για όσο διάστημα ο ως άνω δείκτης των μη εξυπηρετούμενων δανείων προς το σύνολο των δανείων υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%), ή για τις οικονομικές χρήσης αναφοράς μέχρι και του 2022. Ομοίως, για το χρονικό διάστημα συμμετοχής του πιστωτικού ιδρύματος στο πρόγραμμα κεφαλαιακής ενίσχυσης του άρθρου 7 του παρόντος νόμου, οι τυχόν μεταβλητές απολαβές μπορούν να λαμβάνουν μόνο τη μορφή μετοχών ή δικαιωμάτων προαίρεσης (stock options) ή άλλων μέσων κατά την έννοια των άρθρων 52 ή 63 του Κανονισμού 575/2013, σύμφωνα με το άρθρο 86 του ν. 4261/2014 (Α’ 107).   

 
4. Για τον σκοπό της περ. (β) της παρ. 1 του άρθρου 2 του παρόντος το Ταμείο έχει 
ελεύθερη πρόσβαση στα βιβλία και στοιχεία του πιστωτικού ιδρύματος με στελέχη ή 
συμβούλους της επιλογής του. 

 

 
5. [Καταργείται]  

 

 
6. [Καταργείται] 

 

 
7. Τηρουμένου του άρθρου 83 του ν. 4261/2014, η αξιολόγηση των μελών του 
διοικητικού συμβουλίου και των επιτροπών του πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον 
τα ακόλουθα κριτήρια:  
(α) Κάθε μέλος πρέπει να μην ασκεί, ούτε να του έχει ανατεθεί κατά τα τελευταία 
τέσσερα (4) χρόνια πριν τον διορισμό του, σημαντικό δημόσιο λειτούργημα, όπως 
Αρχηγού του Κράτους ή Προέδρου της Κυβέρνησης, ανώτερου πολιτικού 
αξιωματούχου, ανώτερου κυβερνητικού, δικαστικού ή στρατιωτικού υπαλλήλου, ή 
σημαντική θέση ως ανώτερου στελέχους δημοσίων επιχειρήσεων ή στελέχους 
πολιτικού κόμματος.  

 (β) Κάθε μέλος πρέπει να δηλώνει όλες τις οικονομικές διασυνδέσεις με το πιστωτικό ίδρυμα πριν από τον διορισμό του. Η αρμόδια αρχή πρέπει να έχει επιβεβαιώσει την ικανότητα και καταλληλότητά του για τη θέση, όπου αυτό προβλέπεται. Επιπλέον, οποιαδήποτε καταδίκη ή άσκηση ποινικής δίωξης με αμετάκλητο βούλευμα για αδικήματα που σχετίζονται με το οικονομικό έγκλημα αποτελεί λόγο παύσης της θητείας του μέλους. 

 
8.  [Καταργείται]. 

 

 
9. [Καταργείται]  

 

 
10. Οι διατάξεις του παρόντος δεν αίρουν την υποχρέωση των μετόχων να 
διασφαλίσουν ότι τα διοικητικά συμβούλια και οι επιτροπές αυτών στελεχώνονται με 
μέλη τα οποία διαθέτουν επαρκή εμπειρία και ικανότητα με τρόπο ώστε να ενεργούν 
προς το βέλτιστο συμφέρον της τράπεζας και όλων των ενδιαφερομένων μερών.  
 
10α. Τα κριτήρια που θεσπίζει το Ταμείο είναι συμπληρωματικά προς τα κριτήρια που 
προβλέπουν για τα διοικητικά συμβούλια οι ν. 4548/2018, 4261/2014, και, κατά 
περίπτωση, ο ν. 4706/2020 (Α’ 136), και δεν μπορούν να έρχονται σε αντίθεση με αυτά. 

 
 
  11. (Η παρ. 11 καταργείται) 
 
12. Το Ταμείο διατηρεί όλα τα δικαιώματα του παρόντος άρθρου και στα επωφελούμενα 
πιστωτικά ιδρύματα που προκύπτουν λόγω εταιρικού μετασχηματισμού του ν. 
4601/2019 του πιστωτικού ιδρύματος που έλαβε κεφαλαιακή ενίσχυση σύμφωνα με τον 
παρόντα νόμο. 
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Άρθρο 11 
Παροχή στοιχείων - Έλεγχοι – Απόρρητο 

 
 
Για την εκπλήρωση του κατά τον παρόντα νόμο σκοπού του, το Ταμείο μπορεί να ζητεί, 
ακόμη και πριν την προσφυγή σε αυτό προς κεφαλαιουχική ενίσχυση: 

(α) την παροχή από τα πιστωτικά ιδρύματα οποιουδήποτε σχετικού στοιχείου 
και πληροφορίας. Οι σχετικές πληροφορίες γνωστοποιούνται στο Ταμείο από την 
Τράπεζα της Ελλάδος και καλύπτονται από το του άρθρου 54 του ν. 4261/2014 
υπηρεσιακό απόρρητο, μη δυνάμενες να γνωστοποιηθούν σε οποιονδήποτε τρίτο χωρίς 
τη συγκατάθεση της Τράπεζας της Ελλάδος και 

(β) τη διεξαγωγή επιτόπιων ελέγχων από την Τράπεζα της Ελλάδος με τη 
συμμετοχή εκπροσώπου του Ταμείου ή εμπειρογνωμόνων ή και εξωτερικών ελεγκτών 
ή ελεγκτικού γραφείου του ν. 3693/2008, οριζομένων από το Ταμείο, οι οποίοι υπέχουν 
καθήκον άκρας εχεμύθειας, κατ` ανάλογη εφαρμογή των οικείων προβλέψεων του 
άρθρου 16Β. 

 
 
 
Άρθρο 12 
Οικονομικά αποτελέσματα - Διάθεση κερδών 

 

1. Το Ταμείο υποχρεούται να δημιουργήσει λογαριασμούς αποθεματικών από διαφορές 
αποτίμησης. 

 

 
2. Τα καθαρά κέρδη και ζημίες του Ταμείου προσδιορίζονται σύμφωνα με τα Διεθνή 
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, προσαρμοσμένα για τον ειδικό σκοπό του 
Ταμείου. 

 

 
3. Τα διανεμόμενα κέρδη προκύπτουν ως ακολούθως: 

α. με αφαίρεση από τα καθαρά κέρδη του συνολικού ποσού μη 
πραγματοποιηθέντων κερδών από διαφορές αποτίμησης και με μεταφορά του 
αντίστοιχου ποσού στον οικείο λογαριασμό αποθεματικών από διαφορές αποτίμησης 
και 

β. με αφαίρεση από τον οικείο λογαριασμό αποθεματικών από διαφορές 
αποτίμησης και πρόσθεση στα κατά το προηγούμενο εδάφιο α` διανεμόμενα κέρδη, του 
ποσού τυχόν μη πραγματοποιηθέντων κερδών που είχε αφαιρεθεί από τα καθαρά κέρδη 
μίας ή περισσοτέρων προηγούμενων χρήσεων και είχε πραγματοποιηθεί εντός της 
τρέχουσας χρήσης. 

 

 
4. Οι μη πραγματοποιηθείσες ζημίες από διαφορές αποτίμησης θα μεταφέρονται στους 
οικείους λογαριασμούς διαφορών αποτίμησης έως ότου οι εν λόγω λογαριασμοί 
εμφανίζουν μηδενικό υπόλοιπο. Κατόπιν τούτου οι ως άνω ζημίες καλύπτονται από τα 
κέρδη της τρέχουσας χρήσης και εν συνεχεία από το κεφάλαιο. 

 

 
5. Εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση των οικονομικών του καταστάσεων, 
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το Ταμείο μεταφέρει το σύνολο των διανεμόμενων κερδών στο Ελληνικό Δημόσιο, ως 
έσοδο για τους σκοπούς του Γενικού Προϋπολογισμού του Κράτους. 

 

 
6. Τα ποσά που λαμβάνει το Ταμείο από αποζημιώσεις ή εξοφλήσεις και οι εισπράξεις 
από την πώληση ή την αποπληρωμή δανείων, ομολόγων, χρεογράφων, μετοχών ή 
κεφαλαίων ή άλλων τίτλων που πραγματοποιεί το Ταμείο, καταχωρούνται σε ειδικό 
λογαριασμό και μπορούν να μεταφέρονται στο Ελληνικό Δημόσιο, ανεξάρτητα από το 
αν υφίσταται διανεμητέο κέρδος, μετά από αίτημα του Υπουργού Οικονομικών, υπό 
την προϋπόθεση ότι έχει υποβληθεί στον Υπουργό Οικονομικών αίτημα από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ή 
τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας να μεταφέρει το ποσό των ανωτέρω 
εισπράξεων. Το ποσό το οποίο θα αιτείται ο Υπουργός Οικονομικών από το Ταμείο δεν 
θα υπερβαίνει το ποσό το οποίο θα αιτούνται το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ή τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας από το 
Ελληνικό Δημόσιο. 

 

 
7. Κάθε είδους έσοδα που λαμβάνει το Ταμείο και συνδέονται με τις κοινές μετοχές ή 
συνεταιριστικές μερίδες πιστωτικών ιδρυμάτων, οι οποίες περιήλθαν σε αυτό σύμφωνα 
με τη διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 27Α του ν. 4172/2013, 
συμπεριλαμβανομένων  ενδεικτικά  των  μερισμάτων,  της  διανομής  κερδών,  του 

τιμήματος από την τυχόν πώλησή τους, καθώς και του προϊόντος της εκκαθάρισης των 
ως άνω πιστωτικών ιδρυμάτων, τηρούνται σε ειδικό λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης 
στην Τράπεζα της Ελλάδος, διαφορετικό από αυτόν της παραγράφου 6, και μετα- 
φέρονται στο σύνολό τους, συμπεριλαμβανομένων των τυχόν τόκων, στο Ελληνικό 
Δημόσιο, ανεξάρτητα από το αν υφίσταται διανεμητέο κέρδος, μετά από αίτημα του 
Υπουργού Οικονομικών. Το Ταμείο οφείλει να ενημερώνει αμελλητί τον Υπουργό 
Οικονομικών κάθε φορά που πραγματοποιείται πίστωση ποσών στον ως άνω ειδικό 
λογαριασμό. Τα έσοδα της παρούσας παραγράφου δεν περιλαμβάνονται στα ποσά και 
τις εισπράξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 6. 

 
 
 
Άρθρο 13 
Οικονομικές καταστάσεις – Έλεγχος 

 
 
1. Το οικονομικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε 
έτους. Ειδικά η πρώτη χρήση θα είναι υπερδωδεκάμηνη, με λήξη την 31.12.2011. 

 

 
2. Εντός ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση των ετήσιων και των τριμηνιαίων 
ενδιάμεσων 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, το Ταμείο εγκρίνει αντίστοιχα τις 
ετήσιες και τις τριμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις του, που έχουν συνταχθεί σύμφωνα 
με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Οι ετήσιες και τριμηνιαίες 
ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις του Ταμείου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. 
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Αντίγραφο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με την έκθεση του ελεγκτή της 
επόμενης παραγράφου, καθώς και την έκθεση πεπραγμένων των εκάστοτε οργάνων 
διοίκησης (δηλαδή, του Διοικητικού Συμβουλίου και, έως τη συγκρότησή του, του 
Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής) και τις εκθέσεις του Προέδρου 
και του Διευθύνοντος Συμβούλου αναφορικά με τη διαχείριση του Ταμείου, 
αποστέλλεται στη Βουλή των Ελλήνων, τον Υπουργό Οικονομικών, τον Διοικητή της 
Τράπεζας της Ελλάδος, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, 
τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Η ισχύς 
της παρούσας παραγράφου ως προς τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις αρχίζει την 
30η Μαρτίου 2012 και ως προς τις τριμηνιαίες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις 
αρχίζει την 30η Μαρτίου 2014. 

 

 
3. Ο τακτικός οικονομικός έλεγχος της ετήσιας οικονομικής διαχείρισης του Ταμείου 
διενεργείται από νόμιμους ελεγκτές ή αναγνωρισμένο ελεγκτικό γραφείο, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του ν. 3693/2008, που επιλέγονται με απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου και τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Οικονομικών με πενταετή θητεία, 
που μπορεί να παραταθεί μέχρι 30.6.2017. Οι ελεγκτές απολαμβάνουν πλήρους 
ανεξαρτησίας και έχουν πρόσβαση σε όλα τα βιβλία, στοιχεία και λογαριασμούς του 
Ταμείου και αναφέρονται στο Διοικητικό Συμβούλιο για οποιοδήποτε θέμα άπτεται 
της οικονομικής διαχείρισης και του ελεγκτικού τους έργου. Πρόωρη λήξη της θητείας 
των ελεγκτών χωρεί κατ` ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του 
άρθρου 4 του παρόντος νόμου. 

 

 
4. Έκτακτος έλεγχος του Ταμείου μπορεί να διενεργείται οποτεδήποτε με απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών. Το πόρισμα του εκτάκτου ελέγχου υποβάλλεται στη Βουλή 
των Ελλήνων. 

 
 
 
Άρθρο 14 
Εσωτερικός έλεγχος 

 
 
1. Με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου και απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου ορίζεται πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και ελεγκτικής λογιστικής 
εµπειρίας ως επικεφαλής εσωτερικός ελεγκτής, ο οποίος προΐσταται της Υπηρεσίας 
Εσωτερικού Ελέγχου του Ταµείου, µε πενταετή θητεία, που µπορεί να ανανεώνεται και 
η οποία σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να εκτείνεται πέραν της ηµεροµηνίας που 
ορίζεται  στην παράγραφο 2 του άρθρου 2. Ο προϊστάµενος εσωτερικός ελεγκτής δεν 
υπάγεται  στην υπηρεσιακή ιεραρχία, απολαµβάνει πλήρους ανεξαρτησίας  κατά την 
εκτέλεση  των καθηκόντων του, έχει πρόσβαση σε όλα τα βιβλία, στοιχεία   και 
λογαριασµούς του Ταµείου και αναφέρεται απευθείας στο Διοικητικό Συµβούλιο και 
την Εκτελεστική Επιτροπή, όποτε δε κρίνεται απαραίτητο, µέσω της Επιτροπής 
Εσωτερικού Ελέγχου. 

 

 
2. Ο εσωτερικός ελεγκτής υπόκειται στα ασυμβίβαστα των άρθρων των άρθρων 4 
παράγραφος 2 περίπτωση ε’ του παρόντος νόμου και 7 παράγραφος 3 εδάφιο β` του ν. 
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3016/2002 και υπέχει υποχρέωση πίστης και εχεμύθειας. Πρόωρη λήξη της θητείας του 
χωρεί κατ` ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του 
παρόντος νόμου. 

 

 
3. Οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του εσωτερικού ελεγκτή ορίζονται στον 
Κανονισμό της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου, που εγκρίνεται με απόφαση του 
Γενικού Συμβουλίου και καταλαμβάνουν, κατ` ελάχιστον, τις αναφερόμενες στο άρθρο 
8 του ν. 3016/2002, στο μέτρο που είναι συμβατές με τη λειτουργία και το σκοπό του 
Ταμείου. 

 
 
4. Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου εποπτεύεται από Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου, 
που συγκροτείται  µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου και αποτελείται  από δύο 
(2) μη εκτελεστικά µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου και έναν εξωτερικό ειδικό 
εγνωσµένου κύρους και εµπειρίας σε θέµατα ελεγκτικής λογιστικής. Αναφορικά με τη 
διάρκεια και την τυχόν πρόωρη λήξη της θητείας, τις υποχρεώσεις και τα ασυμβίβαστα 
του τελευταίου, ισχύουν τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. 

 

 
5. Στις αρμοδιότητες της Επιτροπής Εσωτερικού Ελέγχου εμπίπτουν ιδίως: α) η 
επίβλεψη της εσωτερικής ελεγκτικής λειτουργίας, β) η εισήγηση για το διορισμό 

εξωτερικών ελεγκτών και την έκταση των εξωτερικών ελέγχων, γ) η διαβούλευση με 
τους εξωτερικούς ελεγκτές αναφορικά με τα πορίσματα των ελέγχων των τελευταίων, 
δ) ο έλεγχος, από κοινού με τους εξωτερικούς ελεγκτές, των οικονομικών καταστάσεων 
του τέλους του έτους, ε) η υποβολή εκθέσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο, Εκτελεστική 
Επιτροπή και την Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου σε τακτική βάση και στ) η ρύθμιση 
κάθε θέματος που διέπει τη λειτουργία της. 

 

 
6. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Εσωτερικού Ελέγχου δύνανται να παρίστανται, 
κατόπιν προσκλήσεώς τους από αυτή, τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
ή μέλη του προσωπικού του Ταμείου. 

 
 
 
Άρθρο 15 
Φορολογικές απαλλαγές 

 
 
Το Ταμείο απολαμβάνει όλων των διοικητικών, οικονομικών και δικαστικών ατελειών 
του Δημοσίου, απαλλασσόμενο από την καταβολή άμεσων ή έμμεσων φόρων, 
εισφορών υπέρ τρίτων και τελών οποιασδήποτε φύσης, εξαιρουμένου του Φ.Π.Α.. 

 
 
 
Άρθρο 16 
Δάνειο Εξυγίανσης 

 
 

Το Ταμείο δύναται να χορηγεί δάνειο εξυγίανσης, όπως ορίζεται στη Σύμβαση 
Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης της 19.8.2015, στο Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και 



37 

 

 

Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) προς το σκοπό κάλυψης δαπανών για τη χρηματοδότηση της 
εξυγίανσης τραπεζών από το ΤΕΚΕ, τηρουμένων των κανόνων κρατικών ενισχύσεων 
της Ε.Ε 
Για την αποπληρωμή του δανείου ευθύνονται ως εγγυητές τα πιστωτικά ιδρύματα που 
συμμετέχουν στο ΤΕΚΕ κατά τον λόγο των κατά το νόμο εισφορών τους είτε προς το 
Ταμείο Εξυγίανσης είτε προς το Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων, κατά περίπτωση. 

 

 
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, κατόπιν αιτήματος του ΤΕΚΕ και γνώμη της 
Τράπεζας της Ελλάδος, καθορίζεται το ποσό, ο χρόνος και ο τρόπος εκταμίευσης, και 
ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο ζήτημα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. 

 
 
 
Άρθρο 16Α 
Ευθύνη και αυτονοµία του Ταµείου 

 
 
1. Τα µέλη των εκάστοτε οργάνων διοίκησης του Ταμείου, δηλαδή, ή του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής ή του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά τη συγκρότησή του, πλην του εκάστοτε 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 από 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 εκάστοτε οργάνων διοίκησης του Ταµείου, εκτός αν ειδικώς ορίζεται άλλως στον παρόντα νόμο. 

 
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει, κατ ελάχιστον δύο φορές το χρόνο και σε 
όποιες άλλες περιπτώσεις αυτό κρίνεται αναγκαίο, τη Βουλή των Ελλήνων, τον 
Υπουργό Οικονομικών, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 
και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, σχετικά με την πορεία επίτευξης της 
αποστολής του. 

 

 
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει, μέσω διμηνιαίων ενημερωτικών δελτίων, τον 
Υπουργό Οικονομικών και, μετά από αίτημα του, ο Υπουργός Οικονομικών 
ενημερώνεται περαιτέρω από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο. 

 

 
4. Το Ταμείο δημοσιεύει σε ετήσια βάση έκθεση για τη στρατηγική λειτουργίας του. Η 
ισχύς της παρούσας διάταξης αρχίζει από τον Μάρτιο του 2016. 

 
 
5. Το Ταμείο δημοσιεύει κάθε έξι μήνες έκθεση πεπραγμένων ως προς την κατά τα 
ανωτέρω στρατηγική. Η ισχύς της παρούσας διάταξης αρχίζει από τον Ιούνιο του 2016. 

 

 
6. Ο Υπουργός Οικονοµικών και το Διοικητικό 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, χωρίς να θίγεται με κανέναν τρόπο η αυτονομία του Ταμείου και την πολιτική 
αποδοχών του Ταµείου. 

 
 

 
7. Οι διατάξεις των παραγράφων 4,5 και 6 του άρθρου 2 του ν.4111/2013 (Α’ 18) δεν 
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εφαρμόζονται για το Ταμείο. 
 
 
 
Άρθρο 16Β 
Σύγκρουση συµφερόντων και υποχρέωση πίστεως 

 
 
1. Τα µέλη των εκάστοτε οργάνων διοίκησης, δηλαδή, ή του Γενικού Συμβουλίου και 
της Εκτελεστικής Επιτροπής ή του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά τη συγκρότησή του 
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 των εκάστοτε οργάνων διοίκησης και το προσωπικό του Ταµείου 
αποφεύγουν κάθε περίπτωση κατά την οποία µπορεί να προκύψει σύγκρουση 
συµφερόντων. Σύγκρουση συµφερόντων προκύπτει όταν µέλη των οργάνων διοίκησης 
ή του προσωπικού έχουν ιδιωτικά ή προσωπικά συµφέροντα, τα οποία µπορεί να 
επηρεάσουν την αµερόληπτη και αντικειµενική εκτέλεση των καθηκόντων τους. Ως 
ιδιωτικά ή προσωπικά συµφέροντα των µελών των οργάνων διοίκησης 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, εφόσον γνωρίζουν ότι υπάρχουν τέτοια 
πλεονεκτήματα. 
3. Τα εκτελεστικά μέλη των εκάστοτε οργάνων διοίκησης του Ταμείου εκτελούν τα 
καθήκοντά τους υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης. Κανένα από αυτά τα µέλη δεν 
δύναται να έχει άλλη απασχόληση, αμειβόμενη ή µη, εκτός από μεμονωμένες 
περιπτώσεις για τις οποίες χορηγείται εξαίρεση από τον περιορισμό αυτόν από τα μη 
εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
4. Κανένα µέλος των εκάστοτε οργάνων διοίκησης ή του προσωπικού του Ταμείου 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 των εκάστοτε οργάνων διοίκησης του Ταμείου, τα μέλη της Επιτροπής 
Επιλογής, καθώς και το προσωπικό του Ταμείου 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. Τα µέλη των εκάστοτε οργάνων 
διοίκησης του Ταμείου, τα μέλη της Επιτροπής Επιλογής, καθώς και το προσωπικό του 
Ταμείου απαγορεύεται να ανακοινώνουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο, άμεσα ή έμμεσα, σε 
οιονδήποτε τρίτο εμπιστευτική πληροφόρηση στην οποία έχουν πρόσβαση. Η 
παράβαση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου συνεπάγεται αυτοδίκαιη 
απώλεια της ιδιότητας του προσώπου που υπέπεσε σε αυτήν, καθώς επίσης την 
αυτοδίκαιη λήξη της θητείας αυτού και της τυχόν οικείας σύμβασής του αζημίως για το 
Ταμείο. 
6. Τα µέλη των οργάνων διοίκησης του Ταμείου υποχρεούνται να γνωστοποιούν 
πλήρως, πριν την 31η Ιανουαρίου κάθε έτους, στο Διοικητικό Συµβούλιο τυχόν 



39 

 

 

σημαντικά οικονομικά συμφέροντα τα οποία έχουν τα ίδια ή τα οποία έχει συγγενής 
μέχρι δεύτερου βαθμού 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 για τέτοια ζητήματα το Διοικητικό 
Συµβούλιο ή, προηγουμένως, το Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συµβούλιο υιοθετεί 
τέτοιους κανόνες για το προσωπικό του Ταµείου. 
7. Οποτεδήποτε τίθεται οποιοδήποτε ζήτηµα σχετικό µε σύγκρουση συµφερόντων ή 
υποχρέωση πίστεως οποιουδήποτε μέλους ενώπιον των εκάστοτε οργάνων διοίκησης 
του Ταμείου, το µέλος αυτό υποχρεούται να γνωστοποιήσει το συµφέρον του κατά την 
έναρξη της συζήτησης και να µην συµµετάσχει στη συζήτηση και στη λήψη απόφασης 
στο σχετικό θέµα. Η παρουσία του µέλους, το οποίο απέχει από τη συζήτηση και λήψη 
αποφάσεων, λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό της απαρτίας. 
8. Τυχόν παράβαση των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων από µέλος των 
εκάστοτε οργάνων διοίκησης ή του προσωπικού του Ταμείου συνιστά σοβαρό 
παράπτωµα που δύναται να αποτελέσει λόγο καταγγελίας της σύµβασής τους. 
9. Τα μέλη των εκάστοτε οργάνων διοίκησης του Ταμείου έχουν υποχρέωση τήρησης 
εχεμύθειας σχετικά με τις υποθέσεις του Ταμείου και δεσμεύονται από το 
επαγγελματικό απόρρητο. Οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας και του ΕΜΣ δεσμεύονται από το επαγγελματικό απόρρητο που 
προβλέπεται στους οικείους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας και του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, αντίστοιχα. Η 
υποχρέωση απορρήτου δεν ισχύει για την Τράπεζα της Ελλάδος, την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό 
Σταθερότητας. 

 

 
10. [Καταργείται]  

 
 
Άρθρο 16Γ 
Λοιπές διατάξεις 
1. Κατά το χρονικό διάστημα της τυχόν συμμετοχής του Ταμείου στο κεφάλαιο 
πιστωτικών ιδρυμάτων, δεν επιτρέπεται η αγορά ιδίων μετοχών από αυτά χωρίς την 
έγκριση του Ταμείου. 

 

 
2. Η απόκτηση συμμετοχής του Ταμείου σε πιστωτικό ίδρυμα με την έκδοση κοινών 
μετοχών, στο πλαίσιο εφαρμογής του παρόντος νόμου, δεν συνεπάγεται, εν όψει και του 
αμιγώς ιδιωτικού χαρακτήρα του Ταμείου, την κατά το ελληνικό δίκαιο υπαγωγή αυτού 
του πιστωτικού ιδρύματος στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. 

 

 
3. Κατά τους επόμενους έξι μήνες από την αποχώρησή τους ή την καθ’ οιονδήποτε λόγο 
λήξη της θητείας τους, τα μέλη των εκάστοτε οργάνων διοίκησης του Ταμείου (δηλαδή, 
ή του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής ή του Διοικητικού 
Συμβουλίου, αναλόγως): (α) δεν μπορούν να απασχοληθούν σε πιστωτικά ιδρύματα που 
τελούν υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος ή σε νομικά πρόσωπα που ανήκουν 
στον ίδιο όμιλο με τα συγκεκριμένα πιστωτικά ιδρύματα και (β) υποχρεούνται να μην 



40 

 

 

συμμετέχουν και να μην παρέχουν υπηρεσίες, είτε ατομικά είτε μέσω παρένθετου 
προσώπου, σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει συναλλαγεί με το 
Ταμείο με αντικείμενο που εμπίπτει στον βασικό σκοπό και τις λειτουργίες του Ταμείου, 
όταν το ποσό που έχουν λάβει τα ανωτέρω φυσικά ή νομικά πρόσωπα από το Ταμείο 
κατά τους τελευταίους είκοσι τέσσερις (24) μήνες πριν τη λήξη της θητείας ή την 
αποχώρησή τους από το Ταμείο δεν ξεπερνά το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) 
ευρώ. Οι απαγορεύσεις των περ. (α) και (β) ισχύουν και για το προσωπικό του Ταμείου 
για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από το την ημέρα λήξης των συμβάσεών τους. 
 

4. Οι αποφάσεις των εκάστοτε οργάνων διοίκησης του Ταμείου (δηλαδή, ή του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής ή του Διοικητικού Συμβουλίου, αναλόγως), εφόσον λαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και κατ’ εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας, θεωρούνται σύμφωνες με τους σκοπούς του Ταμείου, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 2 και με τους κανόνες χρηστής διαχείρισης της περιουσίας του. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό του Ταμείου δεν έχουν αστική ευθύνη έναντι τρίτων για πράξεις ή παραλείψεις κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, παρά μόνο για βαρεία αμέλεια και δόλο. Η διάταξη αυτή δεν απαλλάσσει τους ανωτέρω από τυχόν ευθύνη τους έναντι του Ταμείου. Εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο έχει σχηματίσει ισχυρή άποψη, ότι οποιοδήποτε μέλος των οργάνων διοίκησης του Ταμείου έχει εκτελέσει καλόπιστα τα καθήκοντά του στο πλαίσιο του σκοπού του Ταμείου, τότε το Ταμείο μπορεί να καλύψει τη χρηματική δαπάνη για οποιεσδήποτε νομικές ενέργειες και δικαστικά έξοδα, στα οποία υποχρεώθηκε το μέλος αυτό λόγω νομικών ενεργειών εναντίον του, και να του καταβάλει τα σχετικά ποσά. Στην περίπτωση που δυνάμει οριστικής απόφασης, το μέλος αυτό καταδικασθεί από αστικό ή ποινικό δικαστήριο κάθε βαθμού, τότε το Ταμείο αναζητεί και λαμβάνει από το μέλος αυτό τις χρηματικές καταβολές της προηγούμενης παραγράφου. 

 
5. Με τον παρόντα νόμο δεν θίγονται οι, με βάση το καταστατικό της και την ισχύουσα 
νομοθεσία, αρμοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος, περιλαμβανομένων των μέτρων 
που μπορεί να λαμβάνει με βάση τα άρθρα 62, 63, 64 κα 68 του ν. 3601/2007. 

 

 
6. Το Ταμείο, εκτός των κατά το άρθρο 2 σκοπών του, μπορεί να προβαίνει σε παροχή 
εγγυήσεων προς κράτη, διεθνείς οργανισμούς ή άλλους αποδέκτες και γενικά σε κάθε 
ενέργεια αναγκαία για την εφαρμογή αποφάσεων των οργάνων της ευρωζώνης που 
αφορούν τη στήριξη της ελληνικής οικονομίας. 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 
υποχρεώσεων του από την εγγύηση αυτή. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 
δύναται να ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας 
παραγράφου. 
Η παράγραφος 6 του άρθρου 16 του ν. 3864/2010 ισχύει και για τον Οργανισμό 
Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ). 

 
 
7. Τα πιστωτικά ιδρύματα τα οποία λαμβάνουν κεφαλαιακή ενίσχυση σύμφωνα με τις 
διατάξεις του παρόντος καταβάλλουν άπαξ στο Ταμείο χρηματικό ποσό, συνολικού 
ύψους πεντακοσίων πενήντα πέντε εκατομμυρίων και εξακοσίων χιλιάδων ευρώ 
(555.600.000 €), επακριβώς καθοριζόμενο ως προς το ύψος και τους όρους καταβολής 
για έκαστο πιστωτικό ίδρυμα στην οικεία σύμβαση προεγγραφής, την οποία το 
πιστωτικό θα συνάψει με το Ταμείο μέχρι της 21ης Δεκεμβρίου 2012. 

 

 
8. Η υποχρέωση υποβολής δημόσιας πρότασης της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν. 
3461/2006 δεν ισχύει σε περίπτωση άμεσης ή έμμεσης απόκτησης από το Ταμείο 
δικαιωμάτων ψήφου, συνεπεία της κεφαλαιακής ενίσχυσης που παρέχεται σύμφωνα με 

τον παρόντα νόμο, μέσω της συμμετοχής του Ταμείου σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 
πιστωτικού ιδρύματος ή της μετατροπής των υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών ή 
της άρσης των περιορισμών του Ταμείου στην άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου του 
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άρθρου 7
α

,ή απόκτησης μετοχών, σύμφωνα µε το άρθρο 27Α του ν. 4172/2013. 
 

 
9. Οι μετοχές του Ταμείου δε δύναται να αποτελέσουν αντικείμενο δημόσιας πρότασης 
αλλά λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό των ορίων της παραγράφου 1 του άρθρου 
7 του ν. 3461/2006. 

 

 
Άρθρο 17 

Μεταβατική διάταξη  
Αρχική σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Χ.Σ. και ανάληψη 

καθηκόντων  
 

1. Σε τριάντα (30) ημέρες από τη δημοσίευση του παρόντος, , το Γενικό Συμβούλιο και 
η Εκτελεστική Επιτροπή του Ταμείου καταργούνται και η θητεία των μελών του 
Γενικού Συμβουλίου του Ταμείου παύει αυτοδικαίως και αζημίως. Τα μέλη του Γενικού 
Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ταμείου  γνωστοποιούν στο Γενικό 
Συμβούλιο έως την προηγούμενη ημέρα της κατάργησής του, σύμφωνα με το 
προηγούμενο εδάφιο, τα οριζόμενα στο αρ. 16 β παρ. 6 του ν.3864/2010. 
2. Τα κατά την ως άνω ημερομηνία εν ενεργεία μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής του 
Ταμείου καθίστανται αυτοδικαίως εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Ταμείου, το οποίο συγκροτείται σε σώμα σε τριάντα (30) ημέρες από την δημοσίευση 
του παρόντος, με την εξαίρεση του διορισθέντος από την Τράπεζα της Ελλάδος μέλους 
της Εκτελεστικής Επιτροπής, το οποίο αντικαθίσταται από μέλος υποδεικνυόμενο από 
κοινού από το Υπουργείο Οικονομικών και την Τράπεζα της Ελλάδος, το οποίο 
αναλαμβάνει την ιδιότητα του εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Ταμείου, σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος. Εκ των παραμενόντων ως άνω μελών, 
ο μεν Διευθύνων Σύμβουλος της Εκτελεστικής Επιτροπής καθίσταται Διευθύνων 
Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, το δε έτερο μέλος αναλαμβάνει 
τα καθήκοντα εκτελεστικού μέλους Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου. Οι κατά την 
ημερομηνία της παρ. 1 εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας και του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας ή οι 
αναπληρωτές τους καθίστανται αυτοδικαίως παρατηρητές στις συνεδριάσεις του 
Διοικητικού Συμβουλίου. 
3. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, το 
οποίο συγκροτείται σε σώμα σε τριάντα (30) ημέρες από την δημοσίευση του 
παρόντος, ορίζονται έγκαιρα εκ των υπηρετούντων μελών του Γενικού Συμβουλίου 
του Ταμείου κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος, από την Επιτροπή 
Επιλογής του άρθρου 4Α του ν. 3864/2010 (Α’ 119), και κοινοποιούνται στο 
Υπουργείο Οικονομικών και το Ταμείο. Του ως άνω διορισμού, προηγείται 
αξιολόγηση από την Επιτροπή Επιλογής του άρθρου 4Α του ν. 3864/2010 εντός  είκοσι 
(20) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος, εφαρμοζομένων και των προϋποθέσεων 
της παρ. 7 του άρθρου 4Α του ν. 3864/2010.   
4. Εφόσον σε τριάντα  (30) ημέρες από την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν έχει 
ολοκληρωθεί οιαδήποτε από τις κατά περίπτωση διαδικασίες επιλογής μέλους του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου 
αναλαμβάνει τα καθήκοντά του και λειτουργεί νομίμως, υπό την προϋπόθεση της 
νομίμου πληρώσεως των θέσεων τουλάχιστον πέντε (5) μελών του. Εφόσον και για 
όσο διάστημα ο αριθμός των μελών δεν υπερβαίνει τα πέντε (5), η απαρτία του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου προσδιορίζεται στα τρία (3) μέλη. Πάσης 
φύσεως ενέργεια ή διαδικασία, η οποία έχει αρμοδίως αναληφθεί από την Εκτελεστική 
Επιτροπή ή το Γενικό Συμβούλιο του Ταμείου χωρίς να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 
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ημερομηνία συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα, συνεχίζεται από το 
Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου από την επομένη της συγκρότησης και εξής. Τυχόν 
δικονομικές προθεσμίες προς ενέργεια διακόπτονται και εκκινούν εκ νέου από την 
ημερομηνία συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα. 
5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύναται να καθορίζεται κάθε αναγκαία 
λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου 

 
 
 


