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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ ΕΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΗΝ 27η
ΙΟΥΛΙΟΥ 2012, ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΩΡΑ 1:30 Μ.Μ.
Στην Αθήνα σήμερα 27 Ιουλίου 2012, συνήλθε η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, στην οποία παραβρέθηκαν οι ακόλουθοι:
Κος Γ. Προβόπουλος, Διοικητής, Πρόεδρος και τα μέλη της κος Ι. Παπαδάκης, Υποδιοικητής,
κος Μ. Μιχαλόπουλος, κος Ι. Γούσιος και κος Χ. Βογιατζής, Διευθυντές.
Παραβρέθηκαν επίσης ως Γραμματείς η κα Α. Καζακοπούλου, Τμηματάρχης και η κα Ι.
Πάντου, Αρχιλογιστής.
Συνεδρίαση 46/27.7.2012
Θέμα 1:

Ανάκληση της άδειας λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία
«Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.», θέση αυτού σε ειδική εκκαθάριση και
διορισμός ειδικού εκκαθαριστή

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, αφού έλαβε υπόψη:
α)
το άρθρο 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος,
β)

την ΠΔ/ΤΕ 336/29.2.1984 σχετικά με τη σύσταση επιτροπών στην Τράπεζα της
Ελλάδος για την άσκηση αρμοδιοτήτων της (ΦΕΚ Α΄ 28), όπως ισχύει (τελευταία
τροποποιητική αυτής η ΠΔ/ΤΕ 2662/3.7.2012 «Τροποποίηση διατάξεων της ΠΔ/ΤΕ
336/29.2.1984 και της ΠΔ/ΤΕ 2653/29.2.2012» - ΦΕΚ Β’ 2149),

γ)

το ν. 3601/2007 «Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα πιστωτικά ιδρύματα,
επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων παροχής
επενδυτικών υπηρεσιών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 178), όπως ισχύει, και ιδιαίτερα
τα άρθρα 5, 8 και 68 αυτού,

δ)

το ν. 4332/1929 «Περί σύστασης και λειτουργίας της Αγροτικής Τραπέζης» και το
άρθρο 26 του ν. 1914/1990 «Μετατροπή της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος σε
ανώνυμη τραπεζική εταιρία»,

ε)

την 37/8/19.4.2012 απόφασή της,

στ)

την από 27.7.2012 σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Εποπτείας Πιστωτικού
Συστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος,
ΕΠΕΙΔΗ

i. το πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.», προς
εκπλήρωση των υποχρεώσεών του εκ της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 3601/2007 θα
έπρεπε να έχει, επιπλέον των υφιστάμενων, ίδια κεφάλαια ύψους τριών δισεκατομμυρίων
εννιακοσίων σαράντα πέντε εκατομμυρίων εξήντα μία χιλιάδων ευρώ (€ 3.945.061.000),
σύμφωνα με τα στοιχεία της 31.3.2012, και μάλιστα τα ίδια κεφάλαιά του, κατά παράβαση της
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παραγράφου 7 του άρθρου 5 του ν. 3601/2007, είναι κατώτερα ακόμη και του απαιτούμενου
ελάχιστου αρχικού κεφαλαίου, όπως αυτό ορίζεται για τα πιστωτικά ιδρύματα στο στοιχείο α)
της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 3601/2007, σε ποσό ύψους δεκαοχτώ εκατομμυρίων ευρώ
(€18.000.000). Το εν λόγω πιστωτικό ίδρυμα αδυνατεί να αυξήσει τα κεφάλαιά του, ώστε να
αρθεί η παρούσα ανεπάρκειά τους, δεδομένων:
i.α) της αδυναμίας του πιστωτικού ιδρύματος να προτείνει σχέδιο αποκατάστασης της
κεφαλαιακής επάρκειάς του, καθώς και της αδυναμίας του βασικού του μετόχου να καλύψει
την ως άνω απαιτούμενη αύξηση των ιδίων κεφαλαίων του. Ειδικότερα, η Τράπεζα της
Ελλάδος επανειλημμένα εξέθεσε προς το πιστωτικό ίδρυμα, τελευταία με την από 3.5.2012
επιστολή της προς αυτό, την επείγουσα ανάγκη λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση των
προβλημάτων του, και επίσης επανειλημμένα ενημέρωσε τον μέτοχο για την κεφαλαιακή
ανεπάρκεια του εν λόγω πιστωτικού ιδρύματος. Ωστόσο, το πιστωτικό ίδρυμα δεν πρότεινε
καμία άλλη λύση προς αντιμετώπιση της κεφαλαιακής ανεπάρκειάς του, παρά μόνον την
ανακεφαλαιοποίησή του από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά τον ν.
3864/2010, η οποία όμως είναι αδύνατη, όπως εκτίθεται κατωτέρω υπό i.β. Επίσης, ο
βασικός μέτοχος δεν δύναται να καταβάλει κεφάλαια, όπως προκύπτει από την μη
κεφαλαιακή ενίσχυση του πιστωτικού ιδρύματος προς κάλυψη των ανωτέρω αναγκών του
από αυτόν έως σήμερα, αλλά και από την από 3.4.2012 επιστολή του Υπουργού
Οικονομικών προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την οποία προκρίνεται μόνον η λήψη
μέτρων εξυγίανσης.
i.β) της έλλειψης βιωσιμότητας του εν λόγω πιστωτικού ιδρύματος, λόγω της οποίας αυτό
δεν μπορεί να λάβει κεφαλαιακή ενίσχυση από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
κατά τον ν. 3864/2010, όπως προκύπτει από την υπό στοιχείο ε) ανωτέρω Απόφαση της
Επιτροπής, λόγος τροποποίησης των παραδοχών της οποίας δεν συντρέχει.
ii. εξαιτίας της ανωτέρω ανεπάρκειας των ιδίων κεφαλαίων του εν λόγω πιστωτικού
ιδρύματος και της επιδεινούμενης οικονομικής κατάστασής του, έχει καταστεί ανέφικτη η
πρόσβαση στην παροχή ρευστότητας από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με πράξεις
νομισματικής πολιτικής, αλλά καθίσταται πλέον ανέφικτη και η παροχή έκτακτης ρευστότητας
από την Τράπεζα της Ελλάδος, ενώ ελλείπει και κάθε εναλλακτική πηγή ρευστότητας.
Συνεπώς και δεδομένου και ότι το ως άνω πιστωτικό ίδρυμα δεν προσφέρει τα εχέγγυα ότι
δύναται να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του και να διασφαλίσει τα επιστρεπτέα κεφάλαια
που του έχουν εμπιστευτεί οι πιστωτές του, και ιδίως οι καταθέτες, συντρέχει αιτία
εφαρμογής της περίπτωσης iv) του στοιχείου α), όπως και του στοιχείου γ) της παραγράφου
1 του άρθρου 8 του ν. 3601/2007.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι τα εξής:
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1. Ανακαλείται η άδεια λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «Αγροτική
Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» και τίθεται αυτό σε ειδική εκκαθάριση σύμφωνα με το άρθρο 68
του ν. 3601/2007.
2. Ειδικός εκκαθαριστής του ως άνω ιδρύματος διορίζεται ο κος Νικόλαος Μαράντος του
Δημητρίου, Α.Δ.Τ. ΑΚ 514230.
3. Το ως άνω ίδρυμα επιτρέπεται εφεξής να διενεργεί μόνο τις πράξεις που υπηρετούν τον
σκοπό της εκκαθαρίσεως. Ειδικώς απαγορεύεται η άσκηση όλων των δραστηριοτήτων της
παραγράφου 1 του άρθρου 11 του ν. 3601/2007.
Η παρούσα να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να αναρτηθεί στον
ιστότοπο της Τράπεζας της Ελλάδος.
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Γεώργιος Προβόπουλος

Ακριβές αντίγραφο,
Αθήνα, 27.7.2012
Η Γραμματέας
[υπογεγραμμένο]
Α. Καζακοπούλου
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