
Άρθρο πρώτο  

1. Για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρ-
θρου η έννοια των ακόλουθων όρων έχει ως εξής:
α) Ως «τίτλος» νοείται οµόλογο, οµολογιακό δάνειο ή

άλλος τίτλος δανεισµού, σε φυσική ή άυλη µορφή, που
διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και του οποίου: αα) εκ-
δότης ή εγγυητής είναι το Ελληνικό Δηµόσιο, ββ) η αρχι-
κή διάρκεια κατά το χρόνο πρώτης έκδοσής του υπερβαί-
νει τους δώδεκα µήνες και γγ) η ηµεροµηνία εκδόσεως
είναι προγενέστερη της 31ης Δεκεµβρίου 2011.
β) Ως «επιλέξιµος τίτλος» νοείται κάθε τίτλος που ορί-

ζεται µε απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου και σε
πρόσκληση του Ελληνικού Δηµοσίου, όπως προβλέπεται
στην παράγραφο 2.
γ) Ως «ανεξόφλητο κεφάλαιο» νοείται το κεφάλαιο ε-

πιλέξιµου τίτλου που δεν έχει εξοφληθεί προσδιοριζόµε-
νο σύµφωνα µε τους όρους του επιλέξιµου τίτλου κατά
την ηµεροµηνία που ορίζεται στην πρόσκληση και ως
«συνολικό ανεξόφλητο κεφάλαιο» νοείται το άθροισµα
των ανεξόφλητων κεφαλαίων όλων των επιλέξιµων τίτ-
λων, που ορίζονται στη σχετική απόφαση του Υπουργι-
κού Συµβουλίου και την αντίστοιχη πρόσκληση του Ελ-
ληνικού Δηµοσίου, όπως προβλέπεται στην παράγραφο
2, ανεξάρτητα από τη σειρά, διάρκεια, το επιτόκιο ή άλ-
λα επί µέρους χαρακτηριστικά των συγκεκριµένων επι-
λέξιµων τίτλων.
δ) Ως «τροποποίηση» τίτλων νοείται η αλλαγή ή η προ-

σθήκη όρων σε έναν ή περισσότερους επιλέξιµους τίτ-
λους ή η ανταλλαγή ενός ή περισσότερων επιλέξιµων
τίτλων µε έναν ή περισσότερους νέους τίτλους.
ε) Ως «νέος τίτλος» νοείται οµόλογο, οµολογιακό δά-

νειο, άλλος τίτλος δανεισµού ή εγγύηση, ή χρηµατοοι-

κονοµικό µέσο, σε φυσική ή άυλη µορφή, ή άλλο ισοδύ-
ναµο των ανωτέρω για τις ανάγκες εφαρµογής αλλοδα-
πών κανονισµών, ο οποίος ανταλλάσσεται µε έναν ή πε-
ρισσότερους επιλέξιµους τίτλους που τροποποιούνται.
Αν ο νέος τίτλος είναι χρηµατοοικονοµικό µέσο επιτρέ-
πεται η απόδοσή του να συνδέεται µε το ΑΕΠ.
στ) Ως «Οµολογιούχος» νοείται ο φορέας του Συστή-

µατος Λογιστικής Παρακολούθησης Συναλλαγών (το
«Σύστηµα») της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 2198/1994
(Α΄ 43), στους λογαριασµούς του οποίου, στο  Σύστηµα,
είναι καταχωρηµένοι επιλέξιµοι τίτλοι, όπως ειδικότερα
καθορίζεται στην πρόσκληση της παραγράφου 2.
Για τίτλους που δεν παρακολουθούνται από το Σύστη-

µα, ως «Οµολογιούχος» νοείται: αα) για το οµολογιακό
δάνειο µε ενσώµατες ανώνυµες οµολογίες κατά την
παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 3156/2003, ο κοµιστής του
τίτλου κατά την ηµεροµηνία που ορίζεται στην πρόσκλη-
ση, ββ) για το οµολογιακό δάνειο µε ενσώµατες ονοµα-
στικές οµολογίες κατά την παρ. 5 του άρθρου 1 του ν.
3156/2003, ο δικαιούχος που αναγράφεται στον τίτλο
και γγ) για το οµολογιακό δάνειο µε άυλες οµολογίες,
αυτός υπέρ του οποίου έχει εκδοθεί ονοµαστική βεβαίω-
ση σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 1 του
ν. 3156/2003, κατά την ηµεροµηνία που ορίζεται στην
πρόσκληση.
ζ) Ως «Διαχειριστής της Διαδικασίας» νοείται η Τράπε-

ζα της Ελλάδος.
η) Ως «επενδυτής» νοείται: αα) για τίτλους που παρα-

κολουθούνται από το Σύστηµα, ο επενδυτής που έχει α-
ξίωση επί ή εκ του τίτλου, σύµφωνα µε τις διατάξεις των
παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 6 και των άρθρων 7 και
8 του ν. 2198/1994 και ββ) για τίτλους που δεν παρακο-
λουθούνται από το Σύστηµα, ο Οµολογιούχος.

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρωτ.                         Από τα επίσηµα Πρακτικά της ϟΑ΄, 23 Φεβρουαρίου 2012,
Αριθ. Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία

Διεκπ.                         ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Κανόνες τροποποιήσεως τίτλων, εκδόσεως ή εγγυήσεως του Ελληνικού Δηµοσίου 
µε συµφωνία των Οµολογιούχων



θ) Ως «συµµετοχή» στη διαδικασία λήψεως αποφάσε-
ως της παραγράφου 4 νοείται, αποκλειστικά, η θετική ή η
αρνητική ψήφος Οµολογιούχου κατά τη διαδικασία αυτή
µε συγκεκριµένο ποσό ανεξόφλητου κεφαλαίου των επι-
λέξιµων τίτλων που κατέχει. Με την πρόσκληση της πα-
ραγράφου 2 προσδιορίζονται οι ειδικότερες προϋποθέ-
σεις και ο τρόπος συµµετοχής, που µπορεί να γίνεται και
µε αντιπροσώπευση.

2. Το Υπουργικό Συµβούλιο, µετά από εισήγηση του Υ-
πουργού Οικονοµικών, αποφασίζει την έναρξη της διαδι-
κασίας τροποποίησης επιλέξιµων τίτλων από τους Οµο-
λογιούχους, προσδιορίζει τους επιλέξιµους τίτλους και
επί ανταλλαγής ορίζει το κεφάλαιο ή το ονοµαστικό πο-
σό, το επιτόκιο ή την απόδοση, τη διάρκεια, το αγγλικό ή
άλλο δίκαιο που θα διέπει τους νέους τίτλους που θα εκ-
δοθούν από το Ελληνικό Δηµόσιο και εξουσιοδοτεί τον
ΟΔΔΗΧ να εκδώσει µία ή περισσότερες προσκλήσεις εκ
µέρους του Ελληνικού Δηµοσίου.
Με την πρόσκληση καλούνται οι Οµολογιούχοι των ε-

πιλέξιµων τίτλων που ορίζονται σε αυτήν να αποφασί-
σουν, µέσα σε συγκεκριµένη προθεσµία, αν δέχονται την
τροποποίηση των επιλέξιµων τίτλων, όπως προτείνεται
από το Ελληνικό Δηµόσιο και σύµφωνα µε τη διαδικασία
του παρόντος άρθρου.
Στην πρόσκληση µεταξύ άλλων, ορίζονται: α) οι επιλέ-

ξιµοι τίτλοι, β) οι όροι των οποίων προτείνεται η τροπο-
ποίηση, γ) το νέο περιεχόµενο των όρων, δ) τυχόν νέοι
όροι, ε) επί ανταλλαγής των επιλέξιµων τίτλων, οι όροι
των νέων τίτλων, όπως ορίστηκαν µε την απόφαση του
Υπουργικού Συµβουλίου και επιπλέον όροι τους, όπως οι
υποδιαιρέσεις του τίτλου, η περίοδος χάριτος, το νόµι-
σµα, οι όροι και τρόποι πληρωµής, αποπληρωµής και ε-
παναγοράς, οι λόγοι καταγγελίας, οι αρνητικές υποχρε-
ώσεις του εκδότη (negative pledges), ο ορισµός, τα δικαι-
ώµατα και οι υποχρεώσεις τυχόν εµπιστευµατοδόχου
των Οµολογιούχων (trustee), οι ρήτρες συλλογικής δρά-
σης των νέων τίτλων κ.λπ., στ) η προθεσµία µέσα στην
οποία καλούνται οι Οµολογιούχοι των επιλέξιµων τίτλων
να αποφασίσουν, ζ) οι ειδικότεροι όροι και ο τρόπος συµ-
µετοχής στη διαδικασία λήψεως αποφάσεως.

3. Η πρόσκληση κοινοποιείται στον Διαχειριστή της
Διαδικασίας και δηµοσιοποιείται στο διαδίκτυο, όπως ει-
δικότερα ορίζεται σε αυτήν. Η προθεσµία που ορίζεται
για τη λήψη αποφάσεως δεν µπορεί να είναι µικρότερη
των δέκα (10) ηµερών από την ηµεροµηνία δηµοσιοποίη-
σης της πρόσκλησης.

4. Η συµµετοχή Οµολογιούχου στη διαδικασία διενερ-
γείται µε όλο ή µέρος του ανεξόφλητου κεφαλαίου των
επιλέξιµων τίτλων που κατέχει, όπως ορίζεται στην πρό-
σκληση. Για την τροποποίηση των επιλέξιµων τίτλων α-
παιτείται συµµετοχή στη διαδικασία (απαρτία) τουλάχι-
στον του ενός δευτέρου (1/2) του συνολικού ανεξόφλη-
του κεφαλαίου όλων των επιλέξιµων τίτλων  που ορίζο-
νται στη σχετική πρόσκληση («συµµετέχον κεφάλαιο»)
και ενισχυµένη πλειοψηφία υπέρ της τροποποίησης του-
λάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συµµετέχοντος κεφα-
λαίου.

5. Το µέρος του ανεξόφλητου κεφαλαίου των επιλέξι-
µων τίτλων του οποίου επενδυτής είναι το Ελληνικό Δη-
µόσιο ή, προκειµένου για επιλέξιµους τίτλους µε την εγ-
γύηση του Ελληνικού Δηµοσίου, το µέρος του ανεξό-

φλητου κεφαλαίου των επιλέξιµων τίτλων του οποίου ε-
πενδυτής είναι ο εκδότης ή ο εγγυητής του τίτλου, δεν
λαµβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισµό του συνολικού
ανεξόφλητου κεφαλαίου, ούτε για τον υπολογισµό της
απαρτίας ή της ενισχυµένης πλειοψηφίας που ορίζονται
στην παράγραφο 4.

6. Επιλέξιµοι τίτλοι που έχουν εκδοθεί σε νόµισµα δια-
φορετικό του ευρώ, µετατρέπονται σε ευρώ µε βάση τη
συναλλαγµατική ισοτιµία που έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα κατά την ηµεροµηνία που ορίζεται
στην πρόσκληση.

7. Η συµµετοχή Οµολογιούχου στη διαδικασία λήψεως
αποφάσεως του παρόντος άρθρου θεωρείται, όσον αφο-
ρά τον Διαχειριστή της Διαδικασίας, το Ελληνικό Δηµό-
σιο, τον ΟΔΔΗΧ, τους εντολοδόχους τους, ότι διενερ-
γείται σύµφωνα µε τις οδηγίες και µε τη συναίνεση του
επενδυτή. Οι ανωτέρω δεν ευθύνονται έναντι του επεν-
δυτή, του Οµολογιούχου και οποιουδήποτε τρίτου αν Ο-
µολογιούχος συµµετείχε στη διαδικασία χωρίς τη συναί-
νεση του επενδυτή ή κατά παράβαση των οδηγιών του.

8. Η απόφαση των Οµολογιούχων βεβαιώνεται µε
Πράξη του Διαχειριστή της Διαδικασίας, η οποία δηµο-
σιοποιείται όπως η πρόσκληση και εγκρίνεται µε απόφα-
ση του Υπουργικού Συµβουλίου, η οποία δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

9. Από τη δηµοσίευση της εγκριτικής αποφάσεως του
Υπουργικού Συµβουλίου στην Εφηµερίδα της Κυβερνή-
σεως, η απόφαση των Οµολογιούχων, όπως βεβαιώθηκε
από τον Διαχειριστή της Διαδικασίας, ισχύει έναντι πά-
ντων, δεσµεύει το σύνολο των Οµολογιούχων και των ε-
πενδυτών των επιλέξιµων τίτλων και υπερισχύει οποιασ-
δήποτε τυχόν αντίθετης, γενικής ή ειδικής, διάταξης νό-
µου ή κανονιστικής πράξης ή συµφωνίας. Σε περίπτωση
ανταλλαγής των επιλέξιµων τίτλων, µε την καταχώριση
στο Σύστηµα των νέων τίτλων επέρχεται αυτοδικαίως α-
κύρωση των επιλέξιµων τίτλων που ανταλλάσσονται µε
νέους τίτλους και κάθε δικαίωµα ή υποχρέωση που α-
πορρέει από αυτούς, συµπεριλαµβανοµένων και όλων
των δικαιωµάτων και υποχρεώσεων που οποιαδήποτε
στιγµή αποτελούσαν µέρος αυτών, αποσβέννυται.

10. Η έκδοση των νέων τίτλων διενεργείται µε απόφα-
ση του Υπουργού Οικονοµικών που δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Με απόφαση του Υπουρ-
γού Οικονοµικών που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως µπορεί να ρυθµίζεται κάθε ειδικότερο τε-
χνικό θέµα, αναγκαίο για την εφαρµογή των διατάξεων
του παρόντος άρθρου.

11. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου αποσκοπούν
στην προστασία υπέρτατου δηµοσίου συµφέροντος, α-
ποτελούν κανόνες αναγκαστικού δικαίου και άµεσης ε-
φαρµογής, υπερισχύουν οποιασδήποτε τυχόν αντίθετης,
γενικής ή ειδικής, διάταξης νόµου ή κανονιστικής πρά-
ξης ή συµφωνίας, συµπεριλαµβανοµένων και των διατά-
ξεων του ν. 3156/2003 (Α΄157) και η εφαρµογή τους δεν
γεννά, ούτε ενεργοποιεί οποιοδήποτε συµβατικό ή εκ
του νόµου δικαίωµα υπέρ Οµολογιούχου ή επενδυτή, ού-
τε οποιαδήποτε συµβατική ή εκ του νόµου υποχρέωση
σε βάρος του εκδότη ή του εγγυητή των τίτλων, πλην
των όσων ρητά προβλέπονται στις διατάξεις του παρό-
ντος άρθρου.
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Άρθρο δεύτερο 

1. Στο άρθρο 2 του ν. 3156/2003 (Α΄ 157) προστίθεται
παράγραφος 4 ως εξής: 

«4. Όροι οµολογιακών δανείων, υπαγοµένων στο πε-
δίο εφαρµογής του παρόντος νόµου και εγγυηµένων α-
πό το Ελληνικό Δηµόσιο, οι οποίοι απαγορεύουν ή πε-
ριορίζουν την εκχώρηση ή τη µεταβίβαση του τίτλου, δεν
ισχύουν προκειµένου για την εκχώρηση ή τη µεταβίβαση
του τίτλου προς το Ελληνικό Δηµόσιο, κατ’ εφαρµογή
προγράµµατος για την αναδιάταξη του ελληνικού χρέ-
ους.»

2. Στο άρθρο 12 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος
που κυρώθηκε µε το ν. 2238/1994 (Α΄ 151), προστίθεται
νέα παράγραφος 15, που έχει ως εξής:

«15. Όταν στα πλαίσια εφαρµογής του προγράµµατος
συµµετοχής στην αναδιάταξη του ελληνικού χρέους, οι
κάτοχοι οµολόγων του Ελληνικού Δηµοσίου ή εταιρικών
οµολόγων, για τα οποία υπάρχει εγγύηση του Ελληνικού
Δηµοσίου, αποκτούν νέα οµόλογα του Ευρωπαϊκού Τα-
µείου Χρηµατοοικονοµικής Σταθερότητας για το ποσό

των δεδουλευµένων και µη καταβληθέντων τόκων που
αναλογούν µέχρι του χρόνου ανταλλαγής των αρχικών
οµολόγων, η παρακράτηση του φόρου που οφείλεται λό-
γω προεξόφλησης των τόκων µε νέα οµόλογα διενερ-
γείται κατά το χρόνο λήξης των νέων οµολόγων από τη
µεσολαβούσα τράπεζα. Η απόδοση του φόρου ενεργεί-
ται µέσα στο πρώτο δεκαπενθήµερο του επόµενου από
την παρακράτηση µήνα µε δήλωση που υποβάλλεται
στην αρµόδια Δ.Ο.Υ. και σε περίπτωση που δικαιούχος
των τόκων είναι η ίδια η τράπεζα, αυτή υποχρεούται να
καταβάλει τον οφειλόµενο φόρο µέσα στην ίδια προθε-
σµία.
Οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 3 του

ν. 4046/2012 (Α΄ 28) εφαρµόζονται ανάλογα και για τους
τόκους της παραγράφου αυτής.»

Άρθρο τρίτο 

Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευ-
σή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορί-
ζεται διαφορετικά στις επί µέρους διατάξεις του.
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Αθήνα,                                                                2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ  ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ O  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
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