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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. Φύλλου 90

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

31 Ιουλίου 2015
ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Τροποποιήσεις στις από 28 Ιουνίου 2015, 14 Ιουλίου 2015
και 18 Ιουλίου 2015 Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομέ−
νου και κατεπείγουσες ρυθμίσεις για αξιόγραφα και
για την υποστήριξη της διαπραγμάτευσης της Ελ−
ληνικής Κυβέρνησης με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό
Σταθερότητας (Ε.Μ.Σ.), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (Ε.Κ.Τ.) και το Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο (Δ.Ν.Τ.).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος,
2. την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και
απρόβλεπτης ανάγκης να: α) τροποποιηθούν θέματα που
αναφέρονται στις από 28 Ιουνίου 2015, 14 Ιουλίου 2015
και 18 Ιουλίου 2015 Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου,
β) ρυθμιστούν ζητήματα που συνδέονται με αξιόγραφα,
προκειμένου να προστατευθεί το ελληνικό χρηματοπιστω−
τικό σύστημα, οι συναλλασσόμενοι και η ελληνική οικονο−
μία εν γένει και γ) ρυθμιστούν θέματα για την υποστήριξη
της διαπραγμάτευσης της Ελληνικής Κυβέρνησης με τον
Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (Ε.Μ.Σ.), την Ευρω−
παϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (Ε.Κ.Τ.)
και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (Δ.Ν.Τ.).
3. τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου,
αποφασίζουμε:
Άρθρο Πρώτο
1. Το στοιχείο α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου
πρώτου της από 28 Ιουνίου 2015 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»
(Α΄ 65), όπως η παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε με
τις από 30 Ιουνίου 2015 και 14 Ιουλίου 2015 Πράξεις Νο−
μοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 66 και Α΄ 79, αντίστοιχα),
τροποποιείται ως εξής:
«α) τον Γενικό Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής, ως
Πρόεδρο, με αναπληρωτές του, κατά σειρά, τον Προϊ−
στάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής
και τον Διευθυντή Χρηματοοικονομικής Πολιτικής της
ίδιας Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Οικονομικών.».
2. Το τέταρτο εδάφιο της περίπτωσης στ’ της πα−
ραγράφου 7 του άρθρου 13 του ν. 4111/2013 (Α΄ 18) που

προστέθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου πρώτου
της από 14 Ιουλίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχο−
μένου, αντικαθίσταται ως εξής:
«Η προθεσμία της διατάξεως του προηγούμενου εδα−
φίου, για την εκ του νόμου λύση και εκκαθάριση του
Ο.Δ.Ι.Ε. Α.Ε., παρατείνεται έως τις 30.9.2015».
3. Εξαιρούνται των απαγορεύσεων και περιοριστικών
μέτρων του άρθρου πρώτου της από 18 Ιουλίου 2015
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμί−
σεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρη−
τών και τη μεταφορά κεφαλαίων και τις τροποποιήσεις
των νόμων 4063/2012, 4172/2013, 4331/2015 και 4334/2015»
(Α΄ 84), όλες οι συναλλαγές πελατών πιστωτικών ιδρυμά−
των και Ε.Π.Ε.Υ. που αφορούν συμμετοχή τους στις δημο−
πρασίες έκδοσης κρατικών χρεογράφων που διενεργεί
ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.).
4. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρ−
θρου πρώτου της από 18 Ιουλίου 2015 Πράξης Νομο−
θετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη
θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη
μεταφορά κεφαλαίων και τις τροποποιήσεις των νόμων
4063/2012, 4172/2013, 4331/2015 και 4334/2015» (Α΄ 84), οι
λέξεις «του άρθρου 3» αντικαθίστανται με τις λέξεις
«των άρθρων 7 και 8».
5. Στην περίπτωση α της παραγράφου 6 του άρθρου
τέταρτου του ν. 4063/2012 (Α΄ 71), η οποία προστέθηκε
με την παράγραφο 2 του άρθρου δεύτερου της από 18
Ιουλίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επεί−
γουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην
ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων και τις
τροποποιήσεις των νόμων 4063/2012, 4172/2013, 4331/2015
και 4334/2015» (Α΄ 84), η λέξη «εκπροσωπήσει» αντικαθί−
σταται με τη λέξη «εκπροσωπεί».
Άρθρο Δεύτερο
Επιταγές, επί των οποίων έχει βεβαιωθεί από την πλη−
ρώτρια τράπεζα αδυναμία πληρωμής με ημερομηνία
από την 20η Ιουλίου 2015 μέχρι την 31η Αυγούστου 2015,
όπως και γραμμάτια εις διαταγήν και συναλλαγματικές
με ημερομηνία λήξης εντός του ανωτέρω χρονικού δι−
αστήματος, που δεν εξοφλήθηκαν, δεν εμφανίζονται
σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς που
τηρούνται από τα πιστωτικά ιδρύματα ή από φορείς
χάριν αυτών, εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν το αρ−
γότερο μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2015.
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Άρθρο Τρίτο

Άρθρο Τέταρτο

Με αποφάσεις του Κυβερνητικού Συμβουλίου για την
Οικονομική Πολιτική (Κυ.Σ.Οι.Π.), μπορεί να ανατίθενται
απευθείας έργα, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής
διάταξης, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου διάρκειας
μέχρι τριών (3) μηνών, σε διακεκριμένους εμπειρογνώ−
μονες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) σε χρηματοπιστωτικά,
νομικά και οικονομικά θέματα, για την υποστήριξη της
διαπραγμάτευσης της Ελληνικής Κυβέρνησης με τον
Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (Ε.Μ.Σ.), την Ευ−
ρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
(Ε.Κ.Τ.) και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (Δ.Ν.Τ.) της
υπογραφής των σχετικών συμβάσεων.
Οι προκαλούμενες δαπάνες από τη σύναψη των συμ−
βάσεων έργου ορισμένου χρόνου καλύπτονται από
τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών, με
σχετική απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Ο Αντι−
πρόεδρος της Κυβέρνησης και ο Υπουργός Οικονομι−
κών εξουσιοδοτούνται να υπογράφουν από κοινού τις
ανωτέρω συμβάσεις έργου.

Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετι−
κά κατά το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγματος,
αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Ιουλίου 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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