
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στην πρόταση νόµου «Για τη δανειοδότηση νοµικών
προσώπων δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα και πολιτικών
κοµµάτων»

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Κύρια καθήκοντα των τραπεζικών ιδρυµάτων κατά τη
διαδικασία χρηµατοδότησης γενικά, είναι η τήρηση των
κανόνων που θέτουν τα όργανα της Πολιτείας, οι εσωτε-
ρικοί κανονισµοί κάθε Τράπεζας, αλλά και η εξυπηρέτη-
ση του συµφέροντος των µετόχων τους. 
Παράλληλα, υποχρέωση των τραπεζικών ιδρυµάτων

είναι η µη εµπλοκή τους σε κοµµατικά δρώµενα, αλλά
και η αποφυγή αλλοίωσης της εκλογικής βούλησης των
πολιτών. 
Με την παραπάνω πρόταση νόµου, εξαλείφονται οι

παραλείψεις και οι τυχόν αδικίες που θα µπορούσαν να
δηµιουργηθούν από την εφαρµογή του άρθρου 78 του
νόµου για τη «Διαµόρφωση φιλικού αναπτυξιακού περι-
βάλλοντος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύ-
σεις», που ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων στις
10.4.2013.
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ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ

Για τη δανειοδότηση νοµικών προσώπων δηµοσίου
και ιδιωτικού τοµέα και πολιτικών κοµµάτων

Άρθρο 1

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ: Το άρθρο 78 του νόµου για
τη «Διαµόρφωση φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος
για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις», που ψηφί-
στηκε από τη Βουλή των Ελλήνων στις 10.4.2013,  έχει
την έννοια ότι  τα πολιτικά κόµµατα δεν συµπεριλαµβά-
νονται στα αναφερόµενα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ι-
διωτικού δικαίου, µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, του ευ-
ρύτερου δηµοσίου τοµέα, όπως αυτά αναφέρονται στο
παραπάνω άρθρο.
Η ισχύς της ερµηνευτικής δήλωσης άρχεται από τη

στιγµή της ισχύος του παραπάνω νόµου.

Άρθρο 2

Συνιστά απιστία κατά την έννοια των άρθρων 256 και
390 του Ποινικού Κώδικα για τον πρόεδρο, τα µέλη του
Δ.Σ. και τα στελέχη των τραπεζών µε αποφασιστικές αρ-
µοδιότητες, η σύναψη δανείων πάσης φύσεως των οποί-
ων  η  εξυπηρέτηση εξαρτάται από λήψη κρατικών επιχο-
ρηγήσεων που προβλέπεται µε βάση την υφιστάµενη νο-
µοθεσία, να ληφθούν σε διάστηµα πέραν του εποµένου
δωδεκαµήνου, µε ενώσεις προσώπων που στερούνται
νοµικής προσωπικότητας ή νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή
ιδιωτικού δικαίου, µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, του ευ-
ρύτερου δηµοσίου τοµέα, όπως αυτός οριοθετείται κατά
νόµο, ή πολιτικά κόµµατα, καθώς και η εν γένει παροχή
πιστώσεων σε αυτά, ακόµη και όταν πληρούνται οι ακό-
λουθες προϋποθέσεις: α) υφίστανται αποφάσεις των θε-
σµοθετηµένων εγκριτικών επιτροπών ή οργάνων κάθε
τράπεζας και β) τηρήθηκαν, κατά τη χορήγησή τους, οι
σχετικές κανονιστικές πράξεις της Τράπεζας της Ελλά-
δος (ΤΠΔΕ).
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