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ΑΙΣΗΗ ΚΑΣΑΘΔΗ ΔΓΓΡΑΦΩΝ  

 

 Ππορ ηοςρ Τποςπγούρ 

-Οικονομικών 

-Ανάπηςξηρ και Ανηαγωνιζηικόηηηαρ 

- Δθνικήρ Άμςναρ 

 
 

Θέμα : Δλληνικά Αμςνηικά ςζηήμαηα (ΔΑ ΑΒΔΔ) 

 

------------------------- 

 

Σηελ αηηηνινγηθή έθζεζε ηεο κε αξηζκό 1106/139/22.1.2014 ηξνπνινγίαο ζην Σρέδην 

Νόκνπ «Ρύζκηζε ζεκάηωλ ηεο ΑΓΜΗΔ ΑΔ» ηνπ Υπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο 

Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο αλαθέξνληαη θαηά ιέμεη ηα εμήο : «κε ηα 

δεδνκέλα απηά θαη πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε βέβαηε ζπλνιηθή πηώρεπζε θαη ιύζε 

ηεο ΔΑΣ ΑΒΔΔ, ην Διιεληθό Γεκόζην εθπόλεζε ζρέδην αλαδηάξζξωζήο ηεο, ην νπνίν 

βαζηδόηαλ ζηελ παύζε ηεο δεκηνγόλνπ ιεηηνπξγίαο ηεο θαη ηεο ελίζρπζήο ηεο από ηνλ 

θξαηηθό πξνϋπνινγηζκό, ειαρηζηνπνηώληαο ην θόζηνο γηα ηνλ Έιιελα θνξνινγνύκελν 

θαη θαζηζηώληαο ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο ζπκβαηό κε ηνπο θαλόλεο ηεο ΔΔ πεξί 

θξαηηθώλ εληζρύζεωλ. Τν ζρέδην απηό παξνπζηάζηεθε θαη απνηέιεζε βάζε 

δηαπξαγκάηεπζεο κε ηνπο εθπξνζώπνπο ηεο Δπξωπαϊθήο Δπηηξνπήο, Δπξωπαϊθήο 

Κεληξηθήο Τξάπεδαο θαη ηνπ Γηεζλνύο Ννκηζκαηηθνύ Τακείνπ, νξηζηηθνπνηήζεθε θαη 

ζπκθωλήζεθε ηελ 16 Γεθεκβξίνπ 2013 θαη επηθπξώζεθε ζηε ζπλεδξίαζε ηνπ 

Eurogroup ζηηο 17 Γεθεκβξίνπ 2013, ωο πιεξωηέν πξναπαηηνύκελν γηα ηελ εθηακίεπζε 

δόζεο ηεο νηθνλνκηθήο ππνζηήξημεο πξνο ηελ Διιάδα» 

 

Καηά ηελ ζπδήηεζε ηεο ηξνπνινγίαο απηήο ζηελ Οινκέιεηα ηεο Βνπιήο ζηηο 

4.2.2014 ε Αλαπιεξώηξηα Υπνπξγόο Δζληθήο Άκπλαο θ. Φ. Γελλεκαηά έθαλε ιόγν 

γηα ηελ ύπαξμε κειέηεο βησζηκόηεηαο ζηελ νπνία ζηεξίρζεθε ε ζπγθεθξηκέλε 

ηξνπνινγία.  

 

Δπεηδή θαλέλα από ηα έγγξαθα απηά δελ έρεη ηεζεί ππόςηλ ηεο Βνπιήο, αηηνύκεζα 

ηελ θαηάζεζε ηνπ ζπλόινπ ησλ παξαθάησ αλαιπηηθά αλαθεξόκελσλ ζηνηρείσλ θαη 

εγγξάθσλ : 

 

1. Τν ζρέδην αλαδηάξζξσζεο ησλ ΔΑΣ ΑΒΔΔ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ αηηηνινγηθή 
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έθζεζε ηεο κε αξηζκό 1106/139/22.1.2014 ηξνπνινγίαο, ην ζρέδην πνπ παξνπζίαζε ε  

Κπβέξλεζε ζηνπο εθπξνζώπνπο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ηεο Δπξσπατθήο 

Κεληξηθήο Τξάπεδαο θαη ηνπ Γηεζλνύο Ννκηζκαηηθνύ Τακείνπ γηα ηα ΔΑΣ ΑΒΔΔ, ην 

ζρέδην πνπ ηειηθά εγθξίζεθε ζηε ζπλεδξίαζε ηνπ Eurogroup ζηηο 17 Γεθεκβξίνπ 

2013 θαη ηελ κειέηε βησζηκόηεηαο ζηελ νπνία ζηεξίρζεθε ε ηξνπνινγία.  

 

2. Τηο ζπκβάζεηο παξνρήο ππεξεζηώλ θαηάξηηζεο εηδηθήο Έθζεζεο Αμηνιόγεζεο 

Οηθνλνκηθήο Θέζεο πνπ θαηαξηίζηεθαλ από ην Διιεληθό Γεκόζην κεηά ην 2009, 

θαζώο θαη ηηο Δθζέζεηο Αμηνιόγεζεο Οηθνλνκηθήο Θέζεο ησλ ΔΑΣ ΑΒΔΔ, πνπ 

ζπληάρζεθαλ κεηά ην 2009 

 

3. Τηο ζπκβάζεηο ρξεκαην-νηθνλνκηθνύ θαη λνκηθνύ ειέγρνπ ησλ ΔΑΣ ΑΒΔΔ (due 

diligence), πνπ θαηαξηίζηεθαλ από ην Διιεληθό Γεκόζην κεηά ην 2009, θαζώο θαη ηηο 

εθζέζεηο ρξεκαην-νηθνλνκηθνύ θαη λνκηθνύ ειέγρνπ ησλ ΔΑΣ ΑΒΔΔ, πνπ 

ζπληάρζεθαλ κεηά ην 2009.  

 

4. Πνξίζκαηα δηαρεηξηζηηθνύ ειέγρνπ ησλ ΔΑΣ ΑΒΔΔ, πνπ ζπληάρζεθαλ κεηά ην 

2009 

 

5. Τηο ζπκβάζεηο πνπ θαηήξηηζε ην Διιεληθό Γεκόζην κε ηηο εηαηξείεο πνπ νξίζηεθαλ 

από ηελ Γηππνπξγηθή Δπηηξνπή Απνθξαηηθνπνηήζεσλ σο λνκηθνί θαη ρξεκαην-

νηθνλνκηθνί ζύκβνπινη κεηά ην 2009, θαζώο θαη όιεο ηηο εθζέζεηο θαη κειέηεο πνπ νη 

παξαπάλσ ζύκβνπινη παξέδσζαλ ζην Διιεληθό Γεκόζην κεηά ην 2009 

 

6. Τα επελδπηηθά πιάλα, πνπ εθπνλήζεθαλ από ην Διιεληθό Γεκόζην κεηά ην 2009.  

 

 

 

ΟΙ ΑΙΣΟΤΝΣΔ ΒΟΤΛΔΤΣΔ 

 

Θοδωπήρ Γπίηζαρ 

 

Γιώπγορ Βαπεμένορ 

 

Αγνή Καλογεπή 

 

Βαζίληρ Υαηζηλάμππος 

 

 

 


