ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σχέδιο τροποποίησης άρθρων του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος
Η Τράπεζα της Ελλάδος, στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 19 παρ. 2 του ν. 3556/2007, γνωστοποιεί
ότι, σύµφωνα µε απόφαση του Γενικού Συµβουλίου της, θα υποβληθεί προς έγκριση στην 79η Ετήσια
Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 24ης Απριλίου 2012 η τροποποίηση των άρθρων 1, 8, 13, 26, 28,
31, 55Α και 71 του Καταστατικού της.
Κατά βάσιν, µε τις προτεινόµενες τροποποιήσεις καθιερώνεται στην Τράπεζα της Ελλάδος συλλογικότερο
σχήµα λήψης αποφάσεων και εξαλείφεται οποιαδήποτε, ήδη πρακτικώς ανύπαρκτη, περίπτωση σύγκρουσης
συµφερόντων σχετιζόµενης µε την άσκηση της εποπτικής αρµοδιότητας. Τα ανωτέρω αποτελούν, άλλωστε,
εκπλήρωση υποχρεώσεων της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας προβλεπόµενων στο Παράρτηµα του ν. 4046/2012 µε
τίτλο «Μνηµόνιο Οικονοµικής και Χρηµατοπιστωτικής Πολιτικής».
Περαιτέρω, παρατείνεται έγκαιρα, όπως γίνεται πάντοτε, η διάρκεια της Τράπεζας και ρυθµίζεται ειδικότερα
η µακροπροληπτική αρµοδιότητα της Τράπεζας σύµφωνα µε τη σχετική Σύσταση ΕΣΣΚ/2011/3.
Εν τέλει προστίθεται διάταξη προκειµένου να αποτελέσει την αναγκαία νοµική βάση για την, κατ’ εφαρµογή
πρόσφατης σχετικής απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών των χωρών της Ευρωζώνης (Eurogroup),
µεταφορά, ειδικώς για τις χρήσεις 2012-2020, προς το ∆ηµόσιο των εσόδων από τα οµόλογα αυτού που η
Τράπεζα κατείχε στο επενδυτικό της χαρτοφυλάκιο την 31.12.2011.
Το Καταστατικό της Τράπεζας τροποποιείται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η οποία
κυρούται δια νόµου (άρθρο 7).
Για την προτεινόµενη τροποποίηση ελήφθη η προβλεπόµενη Γνώµη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Παρατίθεται στη συνέχεια, σχέδιο της ως άνω τροποποίησης.
ΙΣΧΥΟΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ
Άρθρο 1
αντικατάσταση λέξεων

Συνιστάται δια του παρόντος Ανώνυµος Εταιρεία,
υπό την επωνυµίαν «Τράπεζα της Ελλάδος»,
εδρεύουσα εν Αθήναις και διεποµένη υπό του
παρόντος Καταστατικού.
Η διάρκεια της Τραπέζης ορίζεται µέχρι της 31
∆εκεµβρίου 2020, δυναµένη να παραταθή
δι'αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των
µετόχων, εγκρινοµένης δια ∆ιατάγµατος.

Συνιστάται δια του παρόντος Ανώνυµος Εταιρεία,
υπό την επωνυµίαν «Τράπεζα της Ελλάδος»,
εδρεύουσα εν Αθήναις και διεποµένη υπό του
παρόντος Καταστατικού.
Η διάρκεια της Τραπέζης ορίζεται µέχρι της 31
∆εκεµβρίου 2050, δυναµένη να παραταθή
δι'αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των
µετόχων, εγκρινοµένης δια ∆ιατάγµατος.

Άρθρο 8
προσθήκη πέµπτης παραγράφου
Το µετοχικόν κεφάλαιον της Τραπέζης, ορισθέν
κατά την ίδρυσιν αυτής εις 400.000.000 δραχµών,
διηρέθη εις 80.000 µετοχάς, (αξίας 5.000 δραχµών
εκάστη), κατεβλήθη δε εξ ολοκλήρου υπό της
Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος, αναλαβούσης
ολόκληρον το µετοχικόν κεφάλαιον κατά τους
όρους του άρθρου 2 της µεταξύ του ∆ηµοσίου και
της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος συµβάσεως, ης
παράρτηµα αποτελεί το παρόν Καταστατικόν. Το
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εκάστη), κατεβλήθη δε εξ ολοκλήρου υπό της
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µετοχικόν τούτο κεφάλαιον της Τραπέζης της
Ελλάδος, κατ' αναπροσαρµογήν, συµφώνως προς
το ∆ιάταγµα της 14/27 Νοεµβρίου 1956 "περί
αναπροσαρµογής των ισολογισµών των Ανωνύµων
Εταιρειών", από της 1ης Ιανουαρίου 1957 ορίζεται
εις 168.000.000 δραχµάς, διαιρούµενον εις 80.000
µετοχάς.
[Το µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται ήδη, µετά
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την απόφαση του Γενικού Συµβουλίου της Τράπεζας της
17.3.2008 (Συν.4) που εγκρίθηκε µε την Πράξη
Υπουργικού Συµβουλίου αριθ. 8 της 10.6.2008 (Φ.Ε.Κ. Α
107/11.6.2008), στο ποσό των ευρώ 111.243.361,60,
διαιρούµενο σε 19.864.886 µετοχές ονοµαστικής αξίας
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Αι µετοχαί της Τραπέζης είναι ονοµαστικαί. Η
µεταβίβασις των µετοχών γίνεται δι' εγγραφής εις
ειδικόν βιβλίον, εκδιδοµένου καθ' εκάστην
µεταβίβασιν ιδίου τίτλου. Η εγγραφή υπογράφεται
υπό του µεταβιβάζοντος µετόχου, ή του
πληρεξουσίου αυτού και του ∆ιοικητού της
Τραπέζης.
Πας µέτοχος οπουδήποτε και αν κατοική, ως προς
τας σχέσεις του ως µετόχου µετά της Τραπέζης, έχει
νόµιµον κατοικίαν τας Αθήνας και υπόκειται εις
τους Ελληνικούς νόµους και εις την αρµοδιότητα
των εν Αθήναις ∆ικαστηρίων. Η κυριότης του
τίτλου της µετοχής επάγεται αυτοδικαίως την
αποδοχήν των διατάξεων του Καταστατικού της
Τραπέζης και των κατά τους όρους αυτού
λαµβανοµένων αποφάσεων των οργάνων της
Τραπέζης. Ο µέτοχος της Τραπέζης ευθύνεται
µόνον µέχρι του ονοµαστικού κεφαλαίου της
µετοχής, έχει δε εν τη Τραπέζη τα ρητώς υπό του
παρόντος
Καταστατικού
παρεχόµενα
αυτώ
δικαιώµατα. Απαγορεύεται ιδίως εις τους µετόχους,
ως και εις τους δανειστάς αυτών, να ζητώσι την
σφράγισιν ή κατάσχεσιν των βιβλίων ή
περιουσιακών στοιχείων της Τραπέζης.
Το ∆ηµόσιον και αι ∆ηµόσιαι Επιχειρήσεις δεν
δύνανται να κατέχωσιν αµέσως ή εµµέσως µετοχάς
της Τραπέζης κατά ποσόν υπερβαίνον εν συνόλω
τα τριανταπέντε εκατοστά του εκδεδοµένου
ονοµαστικού κεφαλαίου.
Επί των µετοχών της Τράπεζας εφαρµόζονται οι
διατάξεις περί άυλων, ονοµαστικών µετοχών
εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών,
όπως εκάστοτε ισχύουν. Οι εγγραφές στο σύστηµα
αποϋλοποίησης έχουν τη δύναµη καταχώρισης στο
ειδικό βιβλίο της δεύτερης παραγράφου του
παρόντος άρθρου. Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο
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τας σχέσεις του ως µετόχου µετά της Τραπέζης, έχει
νόµιµον κατοικίαν τας Αθήνας και υπόκειται εις
τους Ελληνικούς νόµους και εις την αρµοδιότητα
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µετοχής, έχει δε εν τη Τραπέζη τα ρητώς υπό του
παρόντος
Καταστατικού
παρεχόµενα
αυτώ
δικαιώµατα. Απαγορεύεται ιδίως εις τους µετόχους,
ως και εις τους δανειστάς αυτών, να ζητώσι την
σφράγισιν ή κατάσχεσιν των βιβλίων ή
περιουσιακών στοιχείων της Τραπέζης.
Το ∆ηµόσιον και αι ∆ηµόσιαι Επιχειρήσεις δεν
δύνανται να κατέχωσιν αµέσως ή εµµέσως µετοχάς
της Τραπέζης κατά ποσόν υπερβαίνον εν συνόλω
τα τριανταπέντε εκατοστά του εκδεδοµένου
ονοµαστικού κεφαλαίου.
∆εν δύνανται να κατέχουν µετοχές της Τράπεζας
πρόσωπα, επί των οποίων η Τράπεζα ασκεί
εποπτεία σύµφωνα µε το άρθρο 55Α ή µε διάταξη
νόµου, επιχειρήσεις συνδεδεµένες µε αυτά, µέλη
των διοικητικών συµβουλίων ή διαχειριστές
τέτοιων προσώπων, σύζυγοι και συγγενείς αυτών
έως δεύτερου βαθµού. Εάν τυχόν µετοχές της
Τράπεζας περιέλθουν σε πρόσωπα που εµπίπτουν
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στο προηγούµενο εδάφιο, αναστέλλονται όλα τα
δικαιώµατα εκ των µετοχών αυτών, διοικητικά
και περιουσιακά, ενόσω τις µετοχές κατέχουν
αυτά τα πρόσωπα.
Επί των µετοχών της Τράπεζας εφαρµόζονται οι
διατάξεις περί άυλων, ονοµαστικών µετοχών
εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών,
όπως εκάστοτε ισχύουν. Οι εγγραφές στο σύστηµα
αποϋλοποίησης έχουν τη δύναµη καταχώρισης στο
ειδικό βιβλίο της δεύτερης παραγράφου του
παρόντος άρθρου. Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο
72 του Καταστατικού.

72 του Καταστατικού.

Άρθρο 13
προσθήκη τελευταίου εδαφίου
Εις τας Γενικάς Συνελεύσεις της Τραπέζης,
δικαιούται να συµµετάσχη και να ψηφίση ο κύριος
τουλάχιστον είκοσι πέντε µετοχών, εγγεγραµµένος
ως τοιούτος, εις το ειδικόν βιβλίο της Τραπέζης,
κατά την έναρξη της πέµπτης ηµέρας προ της
Γενικής Συνελεύσεως. Ανά είκοσι πέντε µετοχαί
παρέχουν εις τον κύριον αυτών το δικαίωµα µιας
ψήφου. Μέτοχοι έχοντες ολιγωτέρας των είκοσι
πέντε µετοχών δύνανται να διορίσουν κοινόν
αντιπρόσωπον µέτοχον, δυνάµενον να παραστή εις
την Γενικήν Συνέλευσιν, εφ' όσον συγκεντρώνει την
αντιπροσωπείαν τουλάχιστον είκοσι πέντε µετοχών.
Σε περίπτωση διασπάσεως των µετοχών κατά το
άρθρο 9, εδάφιον 3, ο απαιτούµενος ως άνω
ελάχιστος αριθµός µετοχών για την παροχή
δικαιώµατος συµµετοχής ή παραστάσεως και
ψήφου στη Γενική Συνέλευση, δύναται να
αναπροσαρµόζεται εκάστοτε αναλόγως µε την
απόφαση του Γενικού Συµβουλίου.
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ψήφου στη Γενική Συνέλευση, δύναται να
αναπροσαρµόζεται εκάστοτε αναλόγως µε την
απόφαση του Γενικού Συµβουλίου. Ουδείς
µέτοχος, εκτός του ∆ηµοσίου και όσων εµπίπτουν
στο άρθρο 2 του νόµου 2292/1953, δύναται να
ασκήσει στη Γενική Συνέλευση δικαίωµα ψήφου
για αριθµό ψήφων υπερβαίνοντα το αντιστοιχούν
σε δύο εκατοστά του µετοχικού κεφαλαίου
ποσοστό.

Άρθρο 26
προσθήκη τελευταίας παραγράφου
Ο ∆ιοικητής, ή, εν απουσία αυτού, ο αναπληρών
αυτόν Υποδιοικητής, κατά τα εν άρθρω 32
οριζόµενα, καλεί εις συνεδρίασιν το Γενικόν
Συµβούλιον οσάκις παραστή ανάγκη και άπαξ
τουλάχιστον του µηνός, προεδρεύει δε των
συνεδριάσεων αυτού. Το Συµβούλιον ευρίσκεται εν
απαρτία εάν παρίστανται έξ τουλάχιστον των

Ο ∆ιοικητής, ή, εν απουσία αυτού, ο αναπληρών
αυτόν Υποδιοικητής, κατά τα εν άρθρω 32
οριζόµενα, καλεί εις συνεδρίασιν το Γενικόν
Συµβούλιον οσάκις παραστή ανάγκη και άπαξ
τουλάχιστον του µηνός, προεδρεύει δε των
συνεδριάσεων αυτού. Το Συµβούλιον ευρίσκεται εν
απαρτία εάν παρίστανται έξ τουλάχιστον των

Σελίδα 3 από 8

-Σχέδιο τροποποίησης άρθρων του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος 24.4.2012–

ΙΣΧΥΟΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ

µελών αυτού. Αι αποφάσεις λαµβάνονται κατά
πλειοψηφίαν των παρόντων µελών. Εν περιπτώσει
ισοψηφίας η ψήφος του Προέδρου νικά.
Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Συµβουλίου
περιλαµβάνουσι τα ονόµατα των παρόντων
Συµβούλων και αναφέρουσι τας λαµβανοµένας
αποφάσεις.
Τα πρακτικά υπογράφονται υπό του Προέδρου της
Συνεδριάσεως και ενός µέλους του Συµβουλίου.
Ουδείς Σύµβουλος δικαιούται αδείας απουσίας
πέραν των τεσσάρων κατ' ανώτατον όριον µηνών
εντός του έτους, εκτός εάν συντρέχη περίπτωσις
ανωτέρας
βίας
καθιστώσα
την
απουσίαν
δικαιολογηµένην. Σύµβουλος µη παραστάς εις τας
συνεδριάσεις του Συµβουλίου επί τέσσαρας µήνας
εντός του έτους, ή εις τέσσαρας συνεχείς
συνεδριάσεις χωρίς να διατελή επ' αδεία ή να
συντρέχη περίπτωσις ανωτέρας βίας, θεωρείται
παρητηµένος και αντικαθίσταται κατά τας
διατάξεις του παρόντος Καταστατικού. Το εδάφιον
2 του άρθρου 35 ισχύει και διά τους Συµβούλους
της Τραπέζης.
Το Γενικό Συµβούλιο δύναται, κατόπιν αποφάσεώς
του, να συνεδριάζει και εκτός έδρας, εντός της
Ελληνικής Επικρατείας.
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καθιστώσα
την
απουσίαν
δικαιολογηµένην. Σύµβουλος µη παραστάς εις τας
συνεδριάσεις του Συµβουλίου επί τέσσαρας µήνας
εντός του έτους, ή εις τέσσαρας συνεχείς
συνεδριάσεις χωρίς να διατελή επ' αδεία ή να
συντρέχη περίπτωσις ανωτέρας βίας, θεωρείται
παρητηµένος και αντικαθίσταται κατά τας
διατάξεις του παρόντος Καταστατικού. Το εδάφιον
2 του άρθρου 35 ισχύει και διά τους Συµβούλους
της Τραπέζης.
Το Γενικό Συµβούλιο δύναται, κατόπιν αποφάσεώς
του, να συνεδριάζει και εκτός έδρας, εντός της
Ελληνικής Επικρατείας.
Σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης η απόφαση
µπορεί να ληφθεί από το Συµβούλιο σε ειδική
σύνθεση, αποτελούµενη από τον ∆ιοικητή, έναν
Υποδιοικητή και δύο άλλα µέλη του Συµβουλίου.
Η κατά το προηγούµενο εδάφιο απόφαση
υποβάλλεται προς έγκριση στο Γενικό Συµβούλιο
κατά την αµέσως επόµενη συνεδρίασή του.

Άρθρο 28
αντικατάσταση
Αν, προκειµένου περί υποθέσεων δι' ας απαιτείται
απόφασις του Γενικού Συµβουλίου, παρίσταται
ανάγκη λήψεως επειγόντως αποφάσεως, η
απόφασις αύτη δύναται να ληφθή παρ'
Εκτελεστικής Επιτροπής, απαρτιζοµένης εκ του
∆ιοικητού, υφ' ενός των Υποδιοικητών και δύο
ετέρων µελών του Συµβουλίου. Η Επιτροπή
προσκαλείται υπό του ∆ιοικητού, ή, εν απουσία
τούτου,
υπό
του
αναπληρούντος
αυτόν
Υποδιοικητού, κατά τα εν άρθρω 32 οριζόµενα,
ευρίσκεται δε εν απαρτία αν παρίστανται
τουλάχιστον τρία µέλη. Εν η περιπτώσει
παρίστανται τρία µόνον µέλη, αι αποφάσεις της
Επιτροπής δέον να είναι οµόφωνοι. Πάσαι αι
λαµβανόµεναι αποφάσεις καταχωρούνται εις

Η Εκτελεστική Επιτροπή αποτελείται από τον
∆ιοικητή και τους Υποδιοικητές, προσκαλείται
από τον ∆ιοικητή ή, εν απουσία του, από τον
αναπληρούντα
αυτόν
Υποδιοικητή,
και
αποφασίζει µε απαρτία και πλειοψηφία δύο
µελών, στα οποία πρέπει να συγκαταλέγεται ο
∆ιοικητής, εκτός αν αυτός αναπληρώνεται κατά
τα ανωτέρω. Εάν δεν σχηµατίζεται απαρτία, στην
Επιτροπή µετέχει και το µέλος του Γενικού
Συµβουλίου που ορίζεται κατά το τελευταίο
εδάφιο του άρθρου 32. Το Γενικό Συµβούλιο
ορίζει κατ’ έτος τρία µέλη του από τα µη
µετέχοντα στην Εκτελεστική Επιτροπή προς
παρακολούθηση της άσκησης της αρµοδιότητάς
της, δυνάµενα να αναφέρονται στο Συµβούλιο.
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πρακτικά και υποβάλλονται εις το Γενικόν
Συµβούλιον προς επικύρωσιν κατά την αµέσως
εποµένην συνεδρίαν αυτού.
Άρθρο 31
προσθήκη λέξεων
Ο ∆ιοικητής θα ασκή εξ ονόµατος του Γενικού
Συµβουλίου διαρκή Έλεγχον επί της διαχειρίσεως
του ενεργητικού και των γενικών εργασιών της
Τραπέζης, λαµβάνων αποφάσεις επί πάντων των
θεµάτων, των µη ειδικώς επιφυλασσοµένων εις το
Γενικόν Συµβούλιον ή το Συµβούλιο Νοµισµατικής
Πολιτικής ή µη διεποµένων από κανονισµούς, οι
οποίοι εκδίδονται από τα Συµβούλια αυτά.
Με εξαίρεση τα θέµατα που ανατίθενται στο
Συµβούλιο Νοµισµατικής Πολιτικής, ο ∆ιοικητής
αποφασίζει επί των λοιπών θεµάτων, που
εµπίπτουν στα καθήκοντα του Ευρωπαϊκού
Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών.

Ο ∆ιοικητής θα ασκή εξ ονόµατος του Γενικού
Συµβουλίου διαρκή Έλεγχον επί της διαχειρίσεως
του ενεργητικού και των γενικών εργασιών της
Τραπέζης, λαµβάνων αποφάσεις επί πάντων των
θεµάτων, των µη ειδικώς επιφυλασσοµένων εις την
Εκτελεστική Επιτροπή ή το Γενικόν Συµβούλιον ή
το Συµβούλιο Νοµισµατικής Πολιτικής ή µη
διεποµένων από κανονισµούς, οι οποίοι εκδίδονται
από τα Συµβούλια αυτά.
Με εξαίρεση τα θέµατα που ανατίθενται στο
Συµβούλιο Νοµισµατικής Πολιτικής, ο ∆ιοικητής
αποφασίζει επί των λοιπών θεµάτων, που
εµπίπτουν στα καθήκοντα του Ευρωπαϊκού
Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών.

Άρθρο 55A
i) τέταρτη παράγραφος, προσθήκη δεύτερου και τρίτου εδαφίου, ii) αντικατάσταση του τελευταίου
εδαφίου
Η Τράπεζα της Ελλάδος ασκεί την εποπτεία στα
πιστωτικά
ιδρύµατα,
στις
ασφαλιστικές
επιχειρήσεις, καθώς και στις ακόλουθες κατηγορίες
επιχειρήσεων
και
οργανισµών
του
χρηµατοπιστωτικού τοµέα της οικονοµίας:
α) εταιριών χρηµατοδοτικής µίσθωσης,
β) εταιριών πρακτορείας επιχειρηµατικών
απαιτήσεων,
γ) εταιριών αµοιβαίων εγγυήσεων,
δ) ταµείων αντεγγύησης,
ε) ανταλλακτηρίων συναλλάγµατος,
στ) εταιριών διαµεσολάβησης στις διατραπεζικές
αγορές,
ζ) ιδρυµάτων πληρωµών.
Επίσης και άλλες κατηγορίες επιχειρήσεων και
οργανισµών µπορούν να υπάγονται στην εποπτεία
της Τράπεζας της Ελλάδος, ως νόµος ορίζει, υπό
την επιφύλαξη της τελευταίας παραγράφου του
άρθρου 5Β του παρόντος.
Η έκταση και το περιεχόµενο της εποπτείας
καθορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις
για κάθε κατηγορία εποπτευοµένων ιδρυµάτων,
επιχειρήσεων και οργανισµών.
Στόχοι της εποπτείας είναι η σταθερότητα και
αποτελεσµατικότητα του πιστωτικού συστήµατος
και γενικότερα του χρηµατοπιστωτικού τοµέα της

Η Τράπεζα της Ελλάδος ασκεί την εποπτεία στα
πιστωτικά
ιδρύµατα,
στις
ασφαλιστικές
επιχειρήσεις, καθώς και στις ακόλουθες κατηγορίες
επιχειρήσεων
και
οργανισµών
του
χρηµατοπιστωτικού τοµέα της οικονοµίας:
α) εταιριών χρηµατοδοτικής µίσθωσης,
β) εταιριών πρακτορείας επιχειρηµατικών
απαιτήσεων,
γ) εταιριών αµοιβαίων εγγυήσεων,
δ) ταµείων αντεγγύησης,
ε) ανταλλακτηρίων συναλλάγµατος,
στ) εταιριών διαµεσολάβησης στις διατραπεζικές
αγορές,
ζ) ιδρυµάτων πληρωµών.
Επίσης και άλλες κατηγορίες επιχειρήσεων και
οργανισµών µπορούν να υπάγονται στην εποπτεία
της Τράπεζας της Ελλάδος, ως νόµος ορίζει, υπό
την επιφύλαξη της τελευταίας παραγράφου του
άρθρου 5Β του παρόντος.
Η έκταση και το περιεχόµενο της εποπτείας
καθορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις
για κάθε κατηγορία εποπτευοµένων ιδρυµάτων,
επιχειρήσεων και οργανισµών.
Στόχοι της εποπτείας είναι η σταθερότητα και
αποτελεσµατικότητα του πιστωτικού συστήµατος
και γενικότερα του χρηµατοπιστωτικού τοµέα της
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οικονοµίας. Επίσης, η εποπτεία αποβλέπει στη
διαφάνεια των διαδικασιών και των όρων των
συναλλαγών των υποκειµένων σε αυτή.
Κατά την άσκηση της εποπτικής αρµοδιότητας, η
Τράπεζα επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις κατά
πάντων των υποκείµενων σε εποπτεία προσώπων,
των νόµιµων εκπροσώπων τους και όσων ασκούν
διοίκηση για παραβάσεις των σχετικών µε τις
αρµοδιότητες της Τράπεζας διατάξεων.
Με εξαίρεση τις παραβάσεις των σχετικών µε τις
κατά το άρθρο 35Α αρµοδιότητες του Συµβουλίου
Νοµισµατικής Πολιτικής διατάξεων, για τις οποίες
επιβάλλονται κυρώσεις αποκλειστικώς κατά το
άρθρο 55Β, η Τράπεζα επιβάλλει κατά πάντων των
εποπτευόµενων από αυτή προσώπων τις κατά την
κρίση της προσήκουσες διοικητικές κυρώσεις, εκ
των προβλεποµένων από την ισχύουσα νοµοθεσία
για τα πιστωτικά ιδρύµατα, σε περίπτωση
παράβασης των νοµοθετικών και κανονιστικών
ρυθµίσεων σχετικά µε την άσκηση των
δραστηριοτήτων τους ή την παρακώλυση των κατά
νόµο ελέγχων, καθώς και
- άτοκη κατάθεση στην Τράπεζα της Ελλάδος
ποσού µέχρι σαράντα τοις εκατό (40%) επί του
ποσού της παράβασης ή, αν το ποσό της
παράβασης δεν µπορεί να προσδιοριστεί, µέχρι
τριών
δισεκατοµµυρίων
(3.000.000.000)
δραχµών και διάρκειας µέχρι ενός έτους,
- πρόστιµο υπέρ του Ελληνικού ∆ηµοσίου
υπολογιζόµενο είτε ως ποσοστό µέχρι σαράντα
τοις εκατό (40%) επί του ποσού της παράβασης
είτε ως εφάπαξ ποσό µέχρι τριακοσίων
εκατοµµυρίων (300.000.000) δραχµών και σε
περίπτωση υποτροπής µέχρι πεντακοσίων
εκατοµµυρίων (500.000.000) δραχµών.
Τα όρια της άτοκης κατάθεσης και του προστίµου
είναι δυνατόν να αναπροσαρµόζονται µε Πράξη
του ∆ιοικητή.
Για τις παραβάσεις αυτές η Τράπεζα µπορεί επίσης
να θεσπίζει και άλλες διοικητικές κυρώσεις και να
προσδιορίζει τις λεπτοµέρειες εφαρµογής αυτών,
καθώς και των προβλεποµένων από το παρόν
άρθρο και από άλλες διατάξεις της ισχύουσας
νοµοθεσίας.
Οι κατά το παρόν άρθρο κυρώσεις επιβάλλονται
και σωρευτικά.
Οι κατά το παρόν άρθρο αρµοδιότητες ασκούνται
µε πράξεις του ∆ιοικητή ή εξουσιοδοτηµένων από
αυτόν οργάνων.

οικονοµίας. Σε αυτό το πλαίσιο, η Τράπεζα της
Ελλάδος
ασκεί
µεταξύ
άλλων
την
µακροπροληπτική αρµοδιότητα προς ενίσχυση
της ανθεκτικότητας του χρηµατοπιστωτικού
συστήµατος και µείωση της συσσώρευσης των
συστηµικών κινδύνων. Ιδίως, η Τράπεζα της
Ελλάδος
αναγνωρίζει,
παρακολουθεί
και
αξιολογεί αυτούς τους κινδύνους και λαµβάνει τα
µέτρα που προβλέπει ο νόµος. Επίσης, η εποπτεία
αποβλέπει στη διαφάνεια των διαδικασιών και των
όρων των συναλλαγών των υποκειµένων σε αυτή.
Κατά την άσκηση της εποπτικής αρµοδιότητας, η
Τράπεζα επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις κατά
πάντων των υποκείµενων σε εποπτεία προσώπων,
των νόµιµων εκπροσώπων τους και όσων ασκούν
διοίκηση για παραβάσεις των σχετικών µε τις
αρµοδιότητες της Τράπεζας διατάξεων.
Με εξαίρεση τις παραβάσεις των σχετικών µε τις
κατά το άρθρο 35Α αρµοδιότητες του Συµβουλίου
Νοµισµατικής Πολιτικής διατάξεων, για τις οποίες
επιβάλλονται κυρώσεις αποκλειστικώς κατά το
άρθρο 55Β, η Τράπεζα επιβάλλει κατά πάντων των
εποπτευόµενων από αυτή προσώπων τις κατά την
κρίση της προσήκουσες διοικητικές κυρώσεις, εκ
των προβλεποµένων από την ισχύουσα νοµοθεσία
για τα πιστωτικά ιδρύµατα, σε περίπτωση
παράβασης των νοµοθετικών και κανονιστικών
ρυθµίσεων σχετικά µε την άσκηση των
δραστηριοτήτων τους ή την παρακώλυση των κατά
νόµο ελέγχων, καθώς και
- άτοκη κατάθεση στην Τράπεζα της Ελλάδος
ποσού µέχρι σαράντα τοις εκατό (40%) επί του
ποσού της παράβασης ή, αν το ποσό της
παράβασης δεν µπορεί να προσδιοριστεί, µέχρι
τριών
δισεκατοµµυρίων
(3.000.000.000)
δραχµών και διάρκειας µέχρι ενός έτους,
- πρόστιµο υπέρ του Ελληνικού ∆ηµοσίου
υπολογιζόµενο είτε ως ποσοστό µέχρι σαράντα
τοις εκατό (40%) επί του ποσού της παράβασης
είτε ως εφάπαξ ποσό µέχρι τριακοσίων
εκατοµµυρίων (300.000.000) δραχµών και σε
περίπτωση υποτροπής µέχρι πεντακοσίων
εκατοµµυρίων (500.000.000) δραχµών.
Τα όρια της άτοκης κατάθεσης και του προστίµου
είναι δυνατόν να αναπροσαρµόζονται µε Πράξη
του ∆ιοικητή.
Για τις παραβάσεις αυτές η Τράπεζα µπορεί επίσης
να θεσπίζει και άλλες διοικητικές κυρώσεις και να
προσδιορίζει τις λεπτοµέρειες εφαρµογής αυτών,
καθώς και των προβλεποµένων από το παρόν
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άρθρο και από άλλες διατάξεις της ισχύουσας
νοµοθεσίας.
Οι κατά το παρόν άρθρο κυρώσεις επιβάλλονται
και σωρευτικά.
Οι κατά το παρόν άρθρο αρµοδιότητες ασκούνται
µε πράξεις της Εκτελεστικής Επιτροπής ή
εξουσιοδοτηµένων από αυτήν οργάνων.
Άρθρο 71
προσθήκη τρίτης παραγράφου

1. Μετά τον καταλογισµόν προβλέψεως δια τας
άνευ αξίας ή επισφαλείς απαιτήσεις, την
υποτίµησιν των στοιχείων του ενεργητικού, τας
καταβολάς εις τα Ταµεία Προσωπικού και
Συντάξεων και δια πάντα τα ενδεχόµενα εκείνα, δι'
α συνήθως γίνεται πρόβλεψις παρά των Τραπεζών
και µετά την πληρωµήν εκ των καθαρών κερδών
της Τραπέζης µερίσµατος προς δώδεκα τοίς εκατόν
(12%), ετησίως επί του κεφαλαίου, το ήµισυ του
πλεονάσµατος διατίθεται υπέρ του τακτικού
αποθεµατικού µέχρις ου τούτο εξισωθή προς το
κεφάλαιον, το δε αποµένον ήµισυ καταβάλλεται εις
το ∆ηµόσιον. Εφ' όσον το τακτικόν αποθεµατικόν
είναι εξισωµένον προς το κεφάλαιον, δύναται να
καταβληθή εις τους µετόχους από της χρήσεως 1973
και εφεξής, µετ'απόφασιν της Γενικής Συνελεύσεως
του έτους 1974 κ.ε., λαµβανοµένην απαραιτήτως
µετά πρότασιν του Γενικού Συµβουλίου, και
ισχύουσαν µόνον διά το έτος εις ο αφορά, ως
πρόσθετον µέρισµα, ποσοστόν των καθαρών
κερδών, του υπολοίπου αυτών περιερχοµένου εις
το ∆ηµόσιον. [Το ποσοστόν τούτο, καθοριζόµενον
υπό της ως άνω αποφάσεως, ουδέποτε δύναται να
είναι ανώτερον του απαιτουµένου, ίνα το
συνολικώς παρά των µετόχων λαµβανόµενον
µέρισµα ισούται προς το 12% του συνόλου των
καθαρών κερδών της χρήσεως].
2. Ως κεφάλαιον εν τη προηγουµένη παραγράφω
νοείται το εν άρθρο 8 του Καταστατικού, ως
εκάστοτε ισχύει, οριζόµενον.

1. Μετά τον καταλογισµόν προβλέψεως δια τας
άνευ αξίας ή επισφαλείς απαιτήσεις, την
υποτίµησιν των στοιχείων του ενεργητικού, τας
καταβολάς εις τα Ταµεία Προσωπικού και
Συντάξεων και δια πάντα τα ενδεχόµενα εκείνα, δι'
α συνήθως γίνεται πρόβλεψις παρά των Τραπεζών
και µετά την πληρωµήν εκ των καθαρών κερδών
της Τραπέζης µερίσµατος προς δώδεκα τοίς εκατόν
(12%), ετησίως επί του κεφαλαίου, το ήµισυ του
πλεονάσµατος διατίθεται υπέρ του τακτικού
αποθεµατικού µέχρις ου τούτο εξισωθή προς το
κεφάλαιον, το δε αποµένον ήµισυ καταβάλλεται εις
το ∆ηµόσιον. Εφ' όσον το τακτικόν αποθεµατικόν
είναι εξισωµένον προς το κεφάλαιον, δύναται να
καταβληθή εις τους µετόχους από της χρήσεως 1973
και εφεξής, µετ'απόφασιν της Γενικής Συνελεύσεως
του έτους 1974 κ.ε., λαµβανοµένην απαραιτήτως
µετά πρότασιν του Γενικού Συµβουλίου, και
ισχύουσαν µόνον διά το έτος εις ο αφορά, ως
πρόσθετον µέρισµα, ποσοστόν των καθαρών
κερδών, του υπολοίπου αυτών περιερχοµένου εις το
∆ηµόσιον. [Το ποσοστόν τούτο, καθοριζόµενον υπό
της ως άνω αποφάσεως, ουδέποτε δύναται να είναι
ανώτερον του απαιτουµένου, ίνα το συνολικώς
παρά των µετόχων λαµβανόµενον µέρισµα ισούται
προς το 12% του συνόλου των καθαρών κερδών της
χρήσεως].
2. Ως κεφάλαιον εν τη προηγουµένη παραγράφω
νοείται το εν άρθρο 8 του Καταστατικού, ως
εκάστοτε ισχύει, οριζόµενον.
3. Εξαιρετικά για τις χρήσεις 2012-2020 και
κατόπιν απόφασης του Γενικού Συµβουλίου
λαµβανοµένης σε εκτέλεση διεθνών συµφωνιών,
είναι δυνατόν να µεταφέρονται στο Ελληνικό
∆ηµόσιο τα έσοδα από τα οµόλογα αυτού που η
Τράπεζα διατηρούσε στο επενδυτικό της
χαρτοφυλάκιο την 31.12.2011. Η µεταφορά των
ανωτέρω εσόδων έπεται της πληρωµής του
µερίσµατος 12% επί του κεφαλαίου, προϋποθέτει
εξίσωση του τακτικού αποθεµατικού µε το
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ΙΣΧΥΟΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ
µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας και δεν µπορεί
να υπερβαίνει το εναποµένον ποσό καθαρών
κερδών.

Αθήνα, 24 Απριλίου 2012
∆ιεύθυνση Ανθρώπινου ∆υναµικού & Οργάνωσης
Τµήµα Γραµµατείας
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