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∆ιάθεση ειδικών τίτλων του Ελληνικού ∆ηµοσίου
ν. 3723/2008 στην EUROBANK EFG
(∆ηµοσιεύεται στο ΦΕΚ Β’ αρ. 436/14 Απριλίου 2010)

της Ελλάδος.
15. Το αρ. 2139/2−12−2008 έγγραφο της Τράπεζας της
Ελλάδος, (∆ιεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Ιδρύµατος
και ∆ιεύθυνση Χρηµατοοικονοµικών ∆ραστηριοτήτων)
σχετικά µε τη διαδικασία υποβολής αιτήµατος συµµε−
τοχής των πιστωτικών ιδρυµάτων στις διατάξεις του
ν. 3723/08 για την ενίσχυση της ρευστότητας της οι−
κονοµίας.
16. Το αρ. πρωτ. 45/06.04.2010 έγγραφο της Τράπεζας
Ελλάδος, αποφασίζουµε:
1 α. Την επανέκδοση ειδικών τίτλων του Ελληνικού ∆η−
µοσίου µε ηµεροµηνία 13/04/2010, σε άυλη µορφή, τριε−
τούς διάρκειας, µηδενικού επιτοκίου, ISIN GR0326039220,
µε ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης 29/12/2008, και λήξης
29/12/2011. Το ποσό της επανέκδοσης ορίζεται σε επτα−
κόσια δώδεκα εκατοµµύρια ευρώ (712.000.000,00 €).
β. Οι ανωτέρω ειδικοί τίτλοι διατίθενται µε δανεισµό
(lending facility) στην τράπεζα EUROBANK EFG µε σκοπό
την άντληση ρευστότητας, σύµφωνα µε το άρθρο 3 του
ν.3723/08 «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονοµίας
για την αντιµετώπιση των επιπτώσεων της ∆ιεθνούς
Χρηµατοπιστωτικής κρίσης» (ΦΕΚ 250Α/2008) και το
άρθρο 39 του Σχεδίου Νόµου για την «προσαρµογή
της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετι−
κά µε τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες
διατάξεις».
γ. Οι τίτλοι θα εισαχθούν στο Χρηµατιστήριο Αξιών
Αθηνών και θα παρακολουθούνται από το Σύστηµα Άυ−
λων Τίτλων της Τράπεζας της Ελλάδος.
δ. Οι τίτλοι έχουν ελάχιστη ονοµαστική αξία
1.000.000,00 ευρώ και ο δανεισµός τους θα γίνει σε
lots του 1.000.000,00 ευρώ.
ε. Οι τίτλοι δεν αποδίδουν τόκο καθώς έχουν µηδενικό
επιτόκιο και εξοφλούνται στην ονοµαστική τους αξία
στη λήξη τους.
στ. Οι ανωτέρω ειδικοί τίτλοι δανείζονται στην ονοµα−
στική τους αξία απευθείας και αποκλειστικά στο ανωτέ−
ρω πιστωτικό ίδρυµα. Για το σκοπό αυτό καταρτίζεται
και υπογράφεται διµερής δανειακή σύµβαση µεταξύ του
Ο.∆.∆Η.Χ. και του πιστωτικού ιδρύµατος.
ζ. Οι τίτλοι είναι διαπραγµατεύσιµοι στο Χρηµατιστή−
ριο Αξιών Αθηνών, την Ηλεκτρονική ∆ευτερογενή Αγορά
Τίτλων (Η.∆.Α.Τ.) και τις λοιπές οργανωµένες αγορές,
σύµφωνα µε τον Κανονισµό λειτουργίας των Βασικών
∆ιαπραγµατευτών Αγοράς.
2. Για το δανεισµό των ειδικών τίτλων καταβάλλεται
από το πιστωτικό ίδρυµα προµήθεια, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στην παράγραφο 2 της µε αρ. πρωτ. 54201/Β΄
2884/26−11−2008 απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας
και Οικονοµικών και το αρ. 45/06−04−2010 έγγραφο της
Τράπεζας της Ελλάδος, το ύψος της οποίας ανέρχεται
σε 70 µονάδες βάσης (0,70%), επί της ονοµαστικής αξίας
των τίτλων ετησίως (Act/act).
− Η προµήθεια καταβάλλεται την πρώτη εργάσιµη ηµέ−
ρα κάθε εξαµήνου µε έναρξη την ηµεροµηνία διάθεσης
των ειδικών τίτλων ή στην αρχή της χρονικής περιόδου
που υπολείπεται έως τη λήξη των τίτλων, εφόσον αυτή
είναι µικρότερη των έξι µηνών.
− Εκτός της καταβαλλοµένης προµήθειας, ουδεµία
άλλη χρηµατική συναλλαγή γίνεται επί των τίτλων.
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Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 1 του ν. 2187/94 (ΦΕΚ 16Α) «Ρύθµιση θε−
µάτων σχετικών µε την σύναψη και διαχείριση δανείων
του Ελληνικού ∆ηµοσίου κ.λπ.».
2. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν. 2198/94
(ΦΕΚ 43Α/22−3−94) «Αύξηση αποδοχών δηµοσίων υπαλ−
λήλων, εν γένει σύναψη δανείων υπό του Ελληνικού
∆ηµοσίου και δηµιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος
Συστήµατος Παρακολούθησης Συναλλαγών επί τίτλων
µε λογιστική µορφή (άϋλοι τίτλοι)».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νοµοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»
που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98Α).
4. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του ν. 2362/95
«Περί ∆ηµοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του
κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247 /Α/ 27−11−1995).
5. Την αριθµ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση του
Υπουργού των Οικονοµικών «Περί των δαπανών σύνα−
ψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λ.π. των δανείων του
δηµοσίου (ΦΕΚ 286/Β/10.4.1997)».
6. Το Π.∆. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικονο−
µικών» (ΦΕΚ 213Α/7−10−2009).
7. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 4, 5 6 και 11 του
ν.3723/2008 «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονοµί−
ας για την αντιµετώπιση των επιπτώσεων της ∆ιεθνούς
Χρηµατοπιστωτικής κρίσης» (ΦΕΚ 250Α/9−12−2008).
8. Την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής IP/08/
1742/19−11−08 για την εφαρµογή των κανόνων περί κρα−
τικών ενισχύσεων στα µέτρα που λήφθηκαν για τους
χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς στο πλαίσιο της τρέ−
χουσας παγκόσµιας χρηµατοπιστωτικής κρίσης (2008/C
270/02).
9. Το άρθρο 39 του Σχεδίου Νόµου για την «προσαρ−
µογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην Οδηγία 2006/123
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχε−
τικά µε τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες
διατάξεις».
10. Την υπ΄ αριθµ. Ν. 690/2009 25.1.2010 έγκριση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για παράταση του προγράµµα−
τος ενίσχυσης της ρευστότητας.
11. Την αρ. πρωτ. 13264/Β.527/24−3−2010 απόφαση του
Υπουργού Οικονοµικών µε θέµα «Παράταση του προ−
γράµµατος για την ενίσχυση της ρευστότητας της οι−
κονοµίας για την αντιµετώπιση των επιπτώσεων της
διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης».
12. Την αρ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Οικονοµικών «Καθορισµός
αρµοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονοµικών Φίλιππου
Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408/Β΄/3−12−2009).
13. Την αρ. πρωτ. 54201/Β΄ 2884/26−11−2008 απόφαση
του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών µε θέµα
«Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονοµίας για την
αντιµετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηµατο−
πιστωτικής κρίσης». (ΦΕΚ 2471 Β΄/08).
14. Το άρθρο 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας
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− ∆εν καταβάλλεται από το πιστωτικό ίδρυµα στο
Ελληνικό ∆ηµόσιο η ονοµαστική αξία των διατιθέµε−
νων µε δανεισµό τίτλων κατά την διάθεση τους, αλλά
ούτε και από το Ελληνικό ∆ηµόσιο καταβάλλεται στο
πιστωτικό ίδρυµα η ονοµαστική αξία των τίτλων αυτών,
κατά την από οποιαδήποτε αιτία, λήξη της διάρκειας
δανεισµού τους. Για το λόγο αυτό το ποσό της έκδοσης
των ειδικών τίτλων δεν καταγράφεται στο ύψος του
δηµοσίου χρέους.
3. Το πιστωτικό ίδρυµα παρέχει επαρκείς εξασφα−
λίσεις, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 3 του
ν.3723/08 και την αριθ. 54201/Β΄2884/26−11−08 απόφα−
ση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών. Για τον
προσδιορισµό επάρκειας και κατά συνέπεια της αξίας
των εξασφαλίσεων, χρησιµοποιούνται συντελεστές προ−
σαρµογής που ορίζονται στην ίδια ως άνω υπουργική
απόφαση. Οι συντελεστές αυτοί µπορούν να αναπρο−
σαρµόζονται από την Τράπεζα της Ελλάδος, µε βάση
τις συνθήκες στην αγορά και την εποπτική αξιολόγηση
κάθε πιστωτικού ιδρύµατος, µετά από ενηµέρωση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι εξασφαλίσεις αποδεσµεύο−
νται όταν το πιστωτικό ίδρυµα επιστρέψει τους ειδικούς
τίτλους στο ∆ηµόσιο στη λήξη της διάρκειας δανεισµού
τους και έχει εξοφλήσει όλες τις υποχρεώσεις του από
τον δανεισµό των τίτλων αυτών.
4. Οι συµβάσεις και τα στοιχεία των ασφαλιζόµενων
απαιτήσεων έναντι των δανειζοµένων τίτλων τηρού−
νται ανά διµερή σύµβαση στην Τράπεζα της Ελλάδος,
η οποία παρακολουθεί την αξία των εξασφαλίσεων ανά
σύµβαση καθ΄ όλη την διάρκεια του δανεισµού ώστε η
επάρκεια των εξασφαλίσεων να καλύπτει πλήρως την
αξία των δανεισθέντων τίτλων βάσει των συντελεστών
προσαρµογής. Σε περιπτώσεις αναπροσαρµογής των
συντελεστών προσαρµογής, λήξης των εξασφαλίσεων,
υποβάθµισης του πιστούχου της εξασφάλισης, αύξησης
της πιθανότητας αθέτησης ή µη τήρησης των κριτηρί−
ων αποδεξιµότητας των εξασφαλίσεων, ή σε µεταβολή
για οποιοδήποτε λόγο του αρχικού καθεστώτος των
εξασφαλίσεων, το πιστωτικό ίδρυµα θα πρέπει να ενη−
µερώσει εντός πέντε ηµερών την Τράπεζα της Ελλάδος
και τον Ο.∆.∆Η.Χ. και να λάβει µέτρα για την άµεση
αντικατάσταση των εξασφαλίσεων στο προβλεπόµενο
ύψος της διµερούς σύµβασης.
5. Οι δανεισθέντες τίτλοι επιστρέφονται στον Ο.∆.∆Η.
Χ στο σύνολό τους µε αποκλειστική ευθύνη του πιστωτι−
κού ιδρύµατος, είτε την ηµεροµηνία λήξης της διµερούς
συµβάσεως (ανεξαρτήτως της φυσικής λήξης των τίτ−
λων) είτε την ηµεροµηνία κατά την οποία το πιστωτικό
ίδρυµα παύει να υπάγεται καθ΄ οιονδήποτε τρόπο στο
καθεστώς του ν.3723/08. Οι τίτλοι που επιστρέφονται
ακυρώνονται. Την ηµεροµηνία επιστροφής και ακύρωσης
των τίτλων, ο Ο.∆.∆Η.Χ. µε έγγραφό του προς το πιστω−
τικό ίδρυµα, που κοινοποιείται στην Τράπεζα της Ελλά−
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δος αποδεσµεύει τις εξασφαλίσεις έναντι των τίτλων.
Σε περίπτωση που το πιστωτικό ίδρυµα δεν επιστρέψει
τους ειδικούς τίτλους εµπρόθεσµα, υποχρεούται σε άµε−
ση εµπρόθεσµη καταβολή στο δηµόσιο της ονοµαστικής
αξίας τους και συντρέχουν οι διαδικασίες αποκατάστα−
σης της ζηµίας για το Ελληνικό ∆ηµόσιο σύµφωνα µε
τους όρους της διµερούς δανειακής σύµβασης µεταξύ
του Ο.∆.∆Η.Χ. και του πιστωτικού ιδρύµατος.
6. Το πιστωτικό ίδρυµα οφείλει να χρησιµοποιήσει
τους τίτλους αυτούς αποκλειστικά ως εξασφάλιση
(collateral) σε πράξεις χρηµατοδότησης από την Ευρω−
παϊκή Κεντρική Τράπεζα, ή/και ως εξασφάλιση (collateral)
για χρηµατοδοτήσεις µεταξύ των πιστωτικών ιδρυµά−
των για άντληση ρευστότητας. Τη χρησιµοποίηση των
τίτλων για άντληση ρευστότητας καθώς και τη χρήση
του προϊόντος ρευστοποίησης των τίτλων για τους σκο−
πούς του άρθρου 5 του ν.3723/08, θα παρακολουθούν
οι αρµόδιες υπηρεσίες της Τράπεζας της Ελλάδος. Σε
κάθε περίπτωση, το πιστωτικό ίδρυµα, την ηµεροµηνία
που οφείλει να επιστρέψει τους τίτλους στον Ο.∆.∆Η.Χ
για οποιοδήποτε λόγο, υποχρεούται µε δική του ευθύνη
να εξεύρει και να επιστρέψει τίτλους µε ISIN ίδιο, µε
το ISIN των τίτλων που δανείστηκε. Επιστροφή άλλων
τίτλων ή συµψηφισµός και αντικατάσταση των ανωτέρω
τίτλων µε άλλους τίτλους του Ελληνικού ∆ηµοσίου δεν
επιτρέπεται.
7. Οι λοιπές διαδικασίες διάθεσης και επιστροφής των
τίτλων από το πιστωτικό ίδρυµα καθώς και το είδος, η
παροχή και η τήρηση των εξασφαλίσεων που θα παρέ−
χει, καθορίζονται στην αρ. 54201/Β΄2884/26−11−2008 από−
φαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών, στο
αρ. 2139/2−12−2008 έγγραφο της Τράπεζας της Ελλάδος
και την επιµέρους σύµβαση που συνάπτεται µεταξύ του
Ο∆∆ΗΧ και του πιστωτικού ιδρύµατος.
8. Για την επανέκδοση των παραπάνω ειδικών τίτλων
το Ελληνικό ∆ηµόσιο δεν θα καταβάλλει προµήθεια
διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος.
9. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκα−
λείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισµό.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
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Αθήνα, 13 Απριλίου 2010
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ

