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Καθορισμός του ύψους, των όρων και προϋποθέσε−
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/81138/0023Α
Ορισμός Βασικού Διαπραγματευτή Αγοράς
για το 2012.

(1)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ –
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 26, του ν. 2515/1997 (ΦΕΚ
154/Α΄/25.7.97) «Περί Βασικών Διαπραγματευτών Αγο−
ράς», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 31 του
ν. 2733/1999 (ΦΕΚ 155/Α΄/30.7.99),
2. Τις διατάξεις του ν. 2628/1998 (ΦΕΚ 151/Α΄/6.7.98)
«Σύσταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την
επωνυμία Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους
(ΟΔΔΗΧ) και άλλες διατάξεις»,
3. Την υπ’ αριθμ. 465/21.5.2009 πράξη Διοικητή της
Τράπεζας της Ελλάδος «Έγκριση του Κανονισμού Λει−
τουργίας της Ηλεκτρονικής Δευτερογενούς Αγοράς
Τίτλων (ΗΔΑΤ),
4. Την υπ’ αριθμ. 2/80010/0023Α/21.11.2000 κοινή απόφαση
του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Τράπε−
ζας της Ελλάδος «Κανονισμός Λειτουργίας των Βασικών
Διαπραγματευτών Αγοράς», όπως τροποποιήθηκε από τις
όμοιες 2/75304/0023Α/20.12.2001, 2/75515/0023Α/20.12.2002,
2/73093/0023Α/31.12.2003,
2/72511/0023Α/29.12.2004,
2/70563/0023Α/27−12−2005, 2/75193/0023 Α/28−12−2006,
2/85247/0023 Α/27.12.2007, 2/95173/0023/Α/31.12.2009 και

την 2/28492/0023A/3.5.2010 όπως τροποποιήθηκε από την
2/91001 /0023/Α/29.12.2010 (ΦΕΚ 2241 Β΄),
5. Την υπ’ αριθμ. 2023976/2848/0023/98 κοινή απόφαση
του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Τράπε−
ζας της Ελλάδος «Συγκρότηση Επιτροπής Εποπτείας και
Ελέγχου για την πρώτη εφαρμογή του θεσμού των Βα−
σικών Διαπραγματευτών Αγοράς», όπως τροποποιήθηκε
μεταγενέστερα με τις όμοιες 2/70200/0023/6.10.1999,
2/63981/0023/14.4.2000,
2/65793/0023
Α/12.11.2002,
2/7625 5/0023 Α/31.12.2002, 2/9450/0023 Α/18.02.2005,
2/30283/0023 Α/07.06.2005, 2/12023/0023Α/21.02.2007,
2/46077/0023 Α/25.06.2009, 2/19336/0023Α/29.03.2010 και
την 2/13899/023Α/10−2−2011,
6. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικονο−
μικών» (ΦΕΚ 213 Α/7−10−2009),
7. Το Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρ−
μοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221 Α/2009),
8. Το Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141 Α/2012),
9. Την απόφαση του Πρωθυπουργού Υ48/9−07−2012
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων του αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ 2105 Β/2012),
10. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά−
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ−
γάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 112 Α/2010),
11. Την αρ. 2/98017/0023/Α/29−12−2011 κοινή απόφαση
του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Τρά−
πεζας της Ελλάδος «Βασικοί Διαπραγματευτές αγοράς
έτους 2012» (ΦΕΚ 3052 Β/2011).
12. Την από 23.10.2012 εισήγηση της Επιτροπής Επο−
πτείας και Ελέγχου των Βασικών Διαπραγματευτών
Αγοράς, προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών
και τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος,
13. Το γεγονός, ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκύπτει δαπάνη εις βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Ορίζουμε το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα με την επωνυ−
μία «Goldman Sachs International Bank» Βασικό Διαπραγ−
ματευτή Αγοράς τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου και
προστίθεται στην ομάδα των Βασικών Διαπραγματευ−
τών Αγοράς με θητεία που λήγει την 31.12.2012. Ο ορι−
σμός της Goldman Sachs International Bank ως Βασικός
Διαπραγματευτής Αγοράς πραγματοποιείται ταυτόχρο−

45280

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

να με την παραίτηση της Goldman Sachs International
από την ιδιότητα του Βασικού Διαπραγματευτή Αγοράς
για τους τίτλους του Ελληνικού Δημοσίου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2012

Κάθε Επιχείρηση προκειμένου να ασκήσει την δραστη−
ριότητα της προσωρινής απασχόλησης, υποχρεούται
να καταθέσει δύο (2) εγγυητικές επιστολές Τράπεζας,
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ
F
Αριθμ. 23863/506
(2)
Καθορισμός του ύψους, των όρων και προϋποθέσεων,
και της διαδικασίας κατάπτωσης των εγγυητικών
επιστολών που καταθέτουν οι Επιχειρήσεις Προσω−
ρινής Απασχόλησης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 126 και 122−133 του
ν. 4052/2012 «Νόμος Αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινω−
νικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση
των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης
μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και
της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου
Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος,
και άλλες επείγουσες διατάξεις για την μείωση του δη−
μοσίου χρέους και την διάσωση της εθνικής οικονομίας
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 41).
2. Τις διατάξεις του Ν. 3919/2011 (ΦΕΚ 32 Α/2−3−2011)
«αρχή επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιο−
λογήτων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγ−
γελμάτων», όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 16
του άρθρου 4 του ν. 4038/2012 «Επείγουσες ρυθμίσεις
που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαι−
σίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015» (ΦΕΚ Α 14).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα ο οποίος
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κω−
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98 Α).
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 368/1989 «Οργανισμός του
Υπουργείου Εργασίας» (ΦΕΚ 163 Α) όπως αυτός ισχύει.
5. Το Π.Δ. 372/95 «Μεταφορά της Γενικής Γραμματεί−
ας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο
Εργασίας» (ΦΕΚ Α 201).
6. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 4 του Π.Δ. 85/2012
«Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, Μεταφορά και
Κατάργηση Υπηρεσιών» (ΦΕΚ Α 141).
7. Τις διατάξεις της με αριθμ. 80036/2003 απόφασης
του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
(ΦΕΚ Β 983).
8. Τις διατάξεις της με αριθμ. 9797/292/14−5−2012 από−
φασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφά−
λισης (ΦΕΚ Β 1664).

Άρθρο 1
Υποχρέωση κατάθεσης εγγυητικών επιστολών

Άρθρο 2
Χρόνος κατάθεσης εγγυητικών επιστολών
Κάθε Επιχείρηση Προσωρινής Απασχόλησης η οποία
πληρεί, με βάση τα υποβληθέντα από την Επιχείρηση
δικαιολογητικά και την Έκθεση της Τριμελούς Επιτρο−
πής, τους όρους και τις προϋποθέσεις για την άσκηση
της δραστηριότητας της προσωρινής απασχόλησης,
ειδοποιείται εγγράφως από την Διεύθυνση Απασχόλη−
σης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας να καταθέσει αρμοδίως τις κατά το προ−
ηγούμενο άρθρο εγγυητικές επιστολές, το αργότερο
εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη λήψη της
ειδοποίησης.
Άρθρο 3
Ύψος εγγυητικών επιστολών
1. Η πρώτη από τις κατά το άρθρο 1 εγγυητικές επι−
στολές, δίδεται ως εγγύηση για τη διασφάλιση των
αποδοχών των προσωρινά απασχολούμενων μισθωτών
της Επιχείρησης Προσωρινής Απασχόλησης και πρέπει
να έχει απεριόριστη ισχύ. Το ύψος αυτής της εγγυητικής
πρέπει να ανέρχεται στο ποσό των εξήντα χιλιάδων
(60.000€) ευρώ. Η εγγυητική επιστολή κατατίθεται στη
Διεύθυνση Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
2. Η δεύτερη από τις κατά το άρθρο 1 εγγυητικές
επιστολές, δίδεται ως εγγύηση για τη διασφάλιση
των πάσης φύσεως ασφαλιστικών εισφορών των προ−
σωρινά απασχολουμένων μισθωτών της Επιχείρησης
Προσωρινής Απασχόλησης και πρέπει να έχει απερι−
όριστη ισχύ. Το ύψος αυτής της εγγυητικής επιστολής
πρέπει να ανέρχεται στο ποσό των 30.000 ευρώ. Η
εγγυητική επιστολή κατατίθεται στην Διεύθυνση Οι−
κονομικών Υπηρεσιών του ΙΚΑ, η οποία υποχρεούται
να ενημερώσει την αρμόδια Διεύθυνση Ασφάλισης
και Εσόδων.
3. Το ύψος των κατά τις προηγούμενες παραγράφους
εγγυητικών επιστολών δύναται να αναπροσαρμόζε−
ται κάθε διετία με απόφαση του Υπουργού Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Η αναπροσαρ−
μογή γίνεται ανάλογα με τον αριθμό των προσωρι−
νά απασχολουμένων μισθωτών με τους οποίους έχει
συμβληθεί η Επιχείρηση Προσωρινής Απασχόλησης
και η Επιχείρηση αυτή υποχρεούται να καταθέσει τις
αντίστοιχες κατά τις παραγράφους 1 και 2 σχετικές
συμπληρωματικές εγγυητικές επιστολές μέσα σε ένα
τρίμηνο από τη δημοσίευση της κατά το προηγούμενο
εδάφιο Υπουργικής Απόφασης, διαφορετικά απαγορεύ−
εται η άσκηση της δραστηριότητας της προσωρινής
απασχόλησης από την εν λόγω επιχείρηση σύμφωνα
με τις κείμενες διατάξεις.
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4. Σε κάθε μία από τις ανωτέρω εγγυητικές επιστολές
πρέπει να περιέχεται ο όρος ότι η Τράπεζα παραιτείται
ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση της διζήσεως
και από κάθε άλλη ένσταση και προθεσμία των άρθρων
853, 858, 862 έως και 868 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ.) και
να δηλώνει ότι, σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγυη−
τικής επιστολής, θα καταβάλει αμέσως το ποσό που θα
της ζητηθεί μετά από απλή και μόνο ειδοποίηση χωρίς
αντιρρήσεις και χωρίς να έχει καμία απολύτως και από
οποιοδήποτε λόγο ευθύνη ή υποχρέωση να ερευνήσει
το νόμιμο ή μη της αξίωσης για την οποία εκδόθηκε η
εγγύηση, ούτε να λάβει υπόψη της οποιεσδήποτε εν−
στάσεις ή αντιρρήσεις που τυχόν προβληθούν.

Εφόσον οι καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές
έχουν οριστικοποιηθεί σύμφωνα με τις κείμενες δια−
τάξεις, η αρμόδια υπηρεσία του Ι.Κ.Α. εκδίδει τη σχετι−
κή πράξη, την προωθεί στο Διοικητή του Ι.Κ.Α για την
έκδοση από αυτόν της πράξης (μερικής) κατάπτωσης
της εγγυητικής επιστολής και στη συνέχεια καλείται η
Τράπεζα να καταβάλει στο Ι.Κ.Α. το αντιστοιχούν ποσό.
3. Μέσα στο πρώτο τρίμηνο κάθε έτους κάθε Επιχεί−
ρηση Προσωρινής Απασχόλησης σε βάρος της οποίας
έχουν καταπέσει οι κατά το προηγούμενο έτος εγγυη−
τικές επιστολές της παρούσας απόφασης, υποχρεούται
να καταθέσει αντίστοιχες εγγυητικές επιστολές ισόπο−
σες με το συνολικό ποσό της κατάπτωσης.

Άρθρο 4
Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία κατάπτωσης
εγγυητικών επιστολών

Άρθρο 5
Επιστροφή εγγυητικών επιστολών

1. Η εγγυητική επιστολή της παραγράφου 1 του άρ−
θρου 3 της παρούσας καταπίπτει υπέρ του προσωρινά
απασχολούμενου μισθωτού της Επιχείρησης Προσωρι−
νής Απασχόλησης, αν η επιχείρηση αυτή καθυστερεί
να καταβάλει στο μισθωτό αποδοχές που αντιστοιχούν
συνολικά σε ποσό τριών (3) μηνών ή αποδοχές που
αντιστοιχούν σε σύμβαση μικρότερης διάρκειας.
Για την κατάπτωση της αυτής εγγυητικής επιστολής
απαιτείται αίτηση του μισθωτού, την οποία υποβάλλει
στην Διεύθυνση Απασχόλησης του Υπουργείου Εργα−
σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και με την
οποία ζητείται η έκδοση από τον Υπουργό Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας της πράξης (μερι−
κής) κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής. Η εν λόγω
αίτηση διαβιβάζεται στην Ειδική Επιτροπή Ιδιωτικών
Υπηρεσιών Απασχόλησης προκειμένου αυτή να γνωμο−
δοτήσει σχετικά προς τον Υπουργό Εργασίας Κοινω−
νικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Η πράξη του Υπουργού
αποτελεί τίτλο πληρωμής του δικαιούχου μισθωτού από
την Τράπεζα που έχει εκδώσει την εγγυητική επιστολή.
Προκειμένου να εκδοθεί η πράξη κατάπτωσης πρέπει
απαραιτήτως ο μισθωτός να επισυνάπτει στη σχετική
αίτησή του τα εξής:
α) έγγραφο της Επιχείρησης Προσωρινής Απασχό−
λησης με το οποίο η Επιχείρηση αφενός να αναγνωρί−
ζει το ύψος και την αξίωση επί των καθυστερούμενων
αποδοχών και αφετέρου να δηλώνει ότι αδυνατεί να
καταβάλλει τις αποδοχές αυτές. Σε περίπτωση που ο
έμμεσος εργοδότης κατόπιν σχετικής συμφωνίας, είναι
υποχρεωμένος να καταβάλει τις αποδοχές του μισθω−
τού, ο τελευταίος πρέπει να επισυνάψει στην αίτησή
του, ομοίου περιεχομένου έγγραφο, που υπογράφεται
τόσο από την Επιχείρηση Προσωρινής Απασχόλησης
όσο και από τον έμμεσο εργοδότη.
β) ή επικυρωμένο αντίγραφο δικαστικής απόφασης
με την οποία να αναγνωρίζονται οι καθυστερούμενες
αποδοχές, μαζί με υπεύθυνη δήλωση του μισθωτού ότι
δεν έχει εν τω μεταξύ λάβει χώρα εξόφληση μερική ή
ολική των καθυστερούμενων αποδοχών.
2. Η εγγυητική επιστολή της παραγράφου 2 του άρ−
θρου 3 της παρούσας καταπίπτει υπέρ του Ι.Κ.Α., αν
καθυστερείται η καταβολή στον οργανισμό αυτό ασφα−
λιστικών εισφορών πάσης φύσεως τουλάχιστον τριών
(3) μηνών οι οποίες αφορούν στους προσωρινά απα−
σχολούμενους μισθωτούς από Επιχείρηση Προσωρινής
Απασχόλησης.

Οι κατά την παρούσα απόφαση εγγυητικές επιστολές
επιστρέφονται με απόφαση της Ειδικής Επιτροπής Ιδιω−
τικών Υπηρεσιών Απασχόλησης, μετά την οριστική παύ−
ση της δραστηριότητας της Επιχείρησης Προσωρινής
Απασχόλησης και εφόσον ο νόμιμος εκπρόσωπος της
επιχείρησης υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση, του άρθρου
8 του ν. 1599/1986 (Α 75) και της παραγράφου 3 του
άρθρου 3 του ν. 2690/1999 (Α 45), ότι δεν οφείλονται
αποδοχές και κάθε είδους προβλεπόμενες αποζημιώσεις
σε κανέναν από τους προσωρινά απασχολούμενους της
επιχείρησης.
Άρθρο 6
Καταργούμενη υπουργική απόφαση
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης η με
αριθμ. 30343/6−3−2002 απόφαση του Υπουργού Εργασί−
ας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Καθορισμός του ύψους,
των όρων και της διαδικασίας κατάπτωσης των τραπεζι−
κών εγγυητικών επιστολών που καταθέτουν οι Εταιρίες
Προσωρινής Απασχόλησης» (Β 337) καταργείται.
Άρθρο 7
Ισχύς παρούσας απόφασης
Η παρούσα απόφαση ισχύει από το χρόνο δημοσίευ−
σής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2012
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

F
Αριθμ. πράξης 83/2012
(3)
Τροποποίηση της πράξης ΣΝΠ 82/27.8.2012 σχετικά με
συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις
πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης του Ευρωσυ−
στήματος και την καταλληλότητα των ασφαλειών.
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Αφού έλαβε υπόψη:
α) τα άρθρα 2, 35α, και 55 του Καταστατικού της
Τράπεζας της Ελλάδος, το οποίο κυρώθηκε με το
ν. 3424/1927 (ΦΕΚ Α΄ 298),
β) την πράξη ΣΝΠ 82/27.8.2012 «συμπληρωματικά προ−
σωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις κύριας αναχρη−
ματοδότησης του Ευρωσυστήματος και την καταλλη−
λότητα των ασφαλειών» (ΦΕΚ Β΄ 2443/6.9.2012),
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γ) την πράξη ΣΝΠ 54/27.2.2004 «Μέσα και διαδικασίες
εφαρμογής της νομισματικής πολιτικής από την Τράπε−
ζα της Ελλάδος» (ΦΕΚ Α΄ 65/2.3.2004), όπως ισχύει, [προ−
ηγούμενες σχετικές: 81/13.12.2011 (ΦΕΚ Β΄ 2835/15.12.2011),
78/22.12.2010 (ΦΕΚ Β΄ 1991/23.12.2010), 75/1.11.2010 (ΦΕΚ
Β΄ 1716/2.11.2010), 74/22.3.2010 (ΦΕΚ Β΄ 366/31.3.2010),
73/18.12.2009 (ΦΕΚ Β΄ 2593/31.12.2009), 70/24.6.2009 (ΦΕΚ
Β΄ 1354/8.7.2009), 69/27.1.2009 (ΦΕΚ Β΄ 141/30.1.2009)
68/27.11.2008 (ΦΕΚ Β΄ 2439/1.12.2008), 67/15.5.2008 (ΦΕΚ
Β΄ 960/23.5.2008), 64/13.11.2007 (ΦΕΚ Β΄ 2259/27.11.2007),
61/6.12.2006 (ΦΕΚ Β΄ 1902/29.12.2006), 60/11.4.2006 ΦΕΚ Α΄
81/13.4.2006), 57/24.5.2005 (ΦΕΚ Α΄ 125/27.5.2005)],
δ) την Κατευθυντήρια Γραμμή ΕΚΤ/2011/14 της Ευρω−
παϊκής Κεντρικής Τράπεζας, σχετικά με τα μέσα και
τις διαδικασίες νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυ−
στήματος,
ε) την Κατευθυντήρια Γραμμή ΕΚΤ/2012/23 της Ευρωπα−
ϊκής Κεντρικής Τράπεζας, με την οποία τροποποιείται η
Κατευθυντήρια Γραμμή ΕΚΤ/2012/18 σχετικά με συμπλη−
ρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις
κύριας αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος και
την καταλληλότητα των ασφαλειών και σχετικά με την
τροποποίηση της Κατευθυντήριας Γραμμής ΕΚΤ/2007/9,
στ) το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος
Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας, αποφάσισε:
Να τροποποιήσει τις σχετικές διατάξεις της πρά−
ξης Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής υπ’ αριθμ.
82/27.8.2012 και να καθορίσει τα ακόλουθα:
Μετά από το άρθρο 4 και πριν από το άρθρο 5 πα−
ρεμβάλλεται άρθρο 4α, ως εξής:
«Άρθρο 4α
Αποδοχή περιουσιακών στοιχείων εκπεφρασμένων
σε λίρες στερλίνες, γιεν ή δολάρια ΗΠΑ
ως κατάλληλων ασφαλειών
1. Εμπορεύσιμα χρεόγραφα, όπως αυτά περιγράφονται
στην Ενότητα 6.2.1 του Παραρτήματος Ι της Κατευθυντή−

ριας Γραμμής ΕΚΤ /2011/14, τα οποία είναι εκπεφρασμέ−
να σε λίρες στερλίνες, γιεν ή δολάρια ΗΠΑ, συνιστούν
κατάλληλη ασφάλεια για τις πράξεις νομισματικής πο−
λιτικής του Ευρωσυστήματος, εφόσον: α) εκδίδονται
και τηρούνται/διακανονίζονται στη ζώνη του ευρώ, β) ο
εκδότης τους είναι εγκατεστημένος στον Ευρωπαϊκό Οι−
κονομικό Χώρο και γ) πληρούν όλα τα υπόλοιπα κριτήρια
καταλληλότητας της Ενότητας 6.2.1 του Παραρτήματος Ι
της Κατευθυντήριας Γραμμής ΕΚΤ/2011/14.
2. Στα εν λόγω εμπορεύσιμα χρεόγραφα το Ευρω−
σύστημα εφαρμόζει μειώσεις επί της αποτίμησης, ως
ακολούθως: α) μείωση 16% σε περιουσιακά στοιχεία
εκπεφρασμένα σε λίρες στερλίνες ή σε δολάρια ΗΠΑ
β) μείωση 26% σε περιουσιακά στοιχεία εκπεφρασμένα
σε γιεν.
3. Πέραν των αναφερομένων στις προηγούμενες πα−
ραγράφους του παρόντος άρθρου, επί ασφαλειών εκ−
πεφρασμένων σε ξένο νόμισμα εφαρμόζονται τα άρθρα
2 και 4 της παρούσας πράξης.».
Κατά τα λοιπά, η ΠΣΝΠ 82/27.8.2012 παραμένει αμε−
τάβλητη.
Οι διατάξεις της παρούσας πράξης τίθενται σε ισχύ
την 9η Νοεμβρίου 2012.
Από τις διατάξεις της παρούσας πράξης δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως
Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2012
Ο Πρόεδρος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ
Τα Μέλη
ΕΛ. ΛΟΥΡΗ − ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ
Ι. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΗΛ. ΠΛΑΣΚΟΒΙΤΗΣ
Χ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
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