
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στο σχέδιο νόμου «Τοοποποίηση μεοικών διατάξεων του ν. 3221/
1924.

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Οι κτηματικές τράπεζες όπως χαι οι άλλες Ελλττνικές Τράπεζες, 
ύστερα χαι από τις χαινοτομίες που θεσμοθετήθηκαν πρόσςχχτα στο 
πλαίσιο μιας πολι-ηχής που αποβλέπει, σταδιαχα στον εχσυγχρσνισμό 
του τραπεζικού συστήματος, οφείλουν να αλλάξουν την πολιτιχή τους 
xat τις διαδιχασίες που εφαρμόζουν αχόμα χαι στη διεξαγωγή των πα- 
ραδοσιαχών εργασιών τους χαι να προσαρμοστούν έγχαιρα στις νέες 
ανταγωνιστικές συνθήκες που δημιουργούνται.

Η χάποια σύγχρονη τραπεζική αντίληψη, αλλά χαι οι συναλλακτικές 
τεχνικές που εφαρμόζονται πια απ’ άλες τις τράπεζες που χορηγούν στε- 
γαστιχά δάνεια, αλλά δεν είναι «χτηματιχές· τράπεζες, χαθιστούν ανα
γκαία την τροποποίηση - προσαρμογή ορισμένων διατάξεων του ν. 
3221/1924. ώστε οι opot συναλλαγών να διαμορφωθούν ισότιμα για 
όλες τις τράπεζες που ασκούν το ίδιο αντικείμενο.

Οι κτηματικές τράπεζες πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να χρηματο
δοτούν επιλεκτικά και με νέα κριτήρια και νοοτροπία εξυγιαντικά και 
εναρμονισμένα με τα όσα συμβαίνουν στον Ελλαδιχό και Κοινοτικό 
χώρο.

Επιβάλλεται λοιπόν, κατά περίπτωση, η κατάργηση ή τροποποίηση 
ή προσαρμογή ή απλούστευση των διατάξεων εκείνων που εμποδίζουν ή 
επιβραδύνουν το δανειοδστιχό έργο των κτηματικών τραπεζών και 
κατά συνέπεια την υλοποίηση των οικιστικών xat τουριστικών προ
γραμμάτων του δημοσίου.

Οι τροποποιήσεις που προτείνονται αφορούν κύρια: 
α. Τη δυνατότητα χορήγησης δανείου xat με δεύτερη υποθήκη, 
β. τη μεταβολή της σχέσης του ποσού του δανείου προς την αξία του 

ενυποθήχου. που από ένα προς δύο γίνεται τρία προς τέσσερα, 
γ. την προσαρμογή του νόμου στα όσα ισχύουν σε άλλες τράπεζες.

'Αρθρο 1

Το άρθρο αυτό, που αντικαθιστά το άρθρο 3 του ν. 3221/1924, χαι- 
νοτομεί στα εξής σημεία:

α) Διαστέλλει την έννοια του όρου «δάνειο», που μπορεί να είναι απλό 
ή χρεωλυτιχό. από την έννοια του όρου «πίστωση*, που μπορεί να γίνει 
χωρίς παροχή χσηματικών μέσων στον πιστούχο και να λειτουργήσει 
και με ανοικτό λογαριασμό,

β) περιορίζει τη δυνατότητα χορήγησης δανείων με ασφάλεια τις πά
γιες προσόδους νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή ιδρυμάτων 
μόνο στα νομικά αυτά πρόσωπα και όχι στα σωματεία xat σε τρίτους, 
όπου η ζήτηση είναι ανύπαρκτη.

Άρθρο 2
Το άρθρο αυτό που αντικαθιστά το άρθρο 4 του ν. 3221/1924 ανα

φέρει. ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τις άλλες, πλην των δανειοδοτή
σεων, δυνατές οικονομικές δραστηριότητες των κτηματικών τραπεζών 
και διευρύνει:

α) τα περιθώρια των χρηματικών καταθέσεων στις κτηματικές τρά
πεζες, επαυξάνοντας έτσι την οικονομική ευρωστία τους και

β) τς δυνατότητες ισχυρότερης παρουσίας των κτηματικών τραπε
ζών ως μετόχων ή εταίρων άλλων εταιρειών.

Άρθρο 3

Με το άρθρο αυτό, που αντικαθιστά το «άρθρο 8 του ν. 3221/1924, 
εκσυγχρονίζονται, διασαφηνίζονται και απλοποιούνται οι αντικαθιστά
μενες διατάξεις των «άρθρων 8 xat 9 (που καταργείται και οι τροπο
ποιούμενες διατάξεις του μιταφέρονται στο παρόν άρθρο), παραλείπεται 
η πολύπλοκη «ειδική» διαδικασία για τη χορήγηση αδείας εκδόσεως λα- 
χειοφόρων ομολογιών και διευρύνεται το επιτρεπόμενο χρονικό όριο 
εξοφλήσεως των κτηματικών ομολογιών.

Άρθρο 4
Με το «άρθρο «χυτό αντικαθίσταται το άρθρο 19 του ν. 3221/1$24. 

Ειδικότερα: Με την παράγραφο ορίζεται ότι οι κτηματικές τράπεζες δα
νείζουν μόνο με υποθήκη σε ακίνητα πλήρους κυριότητας. Δεν επιτρέπε
ται δηλαδή η υποθήκευση ακινήτου ως εμπράγματη ασφιάλεια για την 
απαίτηση της τράπεζας όταν ο οφειλέτης έχει π.χ. μόνο την ψηλή κυριό
τητα και όχι και την επικαρπία. Αντίθετα επιτρέπεται η υποθήκευση 
ιδανικών μεριδίων «χχινήτου, ως εμπράγματη ασφάλεια για την απαί

τηση της Τράπεζας, εφ’ όσον ο οφειλέτης έχει πλήρη κυριότητα σ' «χυτά. 
Με την παράγραφο 2 ορίζονται ως ανώτατο όριο διχνειου τα τρία τέ
ταρτα της αγοραώς αξίας του ενυποθήχου. Με την παριάγραφο 3 ορίζο
νται τα στοιχεία που λαμβ«άνονται κυρίως υπόψη για την εξακρίβωση 
της αγοραίας αξίας του ακινήτου. Με την παοάγρουρο 4 επιβ«άλλεται σε 
κάθε κτηματική τράπεζα η σύνταξη κανονισμού, που θα εξειδικεύει τις 
κατευθυντήριες της προηγούμενης παραγράφου και θα περιέχει τις οδη
γίες για τον τρόπο εξακρίβωσης της αξίας των ακινήτων που πρόκειται 
να υποθηκευτούν. Τέλος με την ποαχάγραφο 5 απλουστεύονταα στις χτη
ματιχές τράπεζες, που αποτελούν τον κυριότερο φορέα δανειοδότησης 
και εφαρμογής των οιχκττικών και τουριστικών προγραμμάτων του Δη
μοσίου, ot διατυπώσεις τόσο για τη σύσταση της υποθήκης όσο και για 
τη διασφάλιση του κύρους της με την αναγνώριση, σε περίπτωση εκινή- 
σεως του ενυπόθηκου ακινήτου, παράλληλης ευθύνης από τη δανειακή 
σύμβαση xat του τρίτου (εχνιχητού), κατά τον ίδιο τρόπο που η πιο 
πιάνω απλούστευση έχει καθιερωθεί, για τον ίδιο λόγο, στα δ«άνεια που 
χορηγούνται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ν.δ. 3915/ 
1958).

Άρθρο 5
Με το «άρθρο αυτό καταργούνται:
1) Το άρθρο 9 του ν. 3221/1924, οι διατάξεις του οποίου περιλαμ- 

βιάνονται στο «άρθρο 8 παρ. 2 του ν. 3211/1924, όπως αντικαθίσταται 
με το «άρθρο 3 του παρόντος.

2) Τά «άρθρα 20 και 21 του ν. 3221 /1924, οι διατιάξεις των οποίων, 
τροποποιημένες, περιλήφθηκαν αντίστοιχα στις παραγράιρους 3 και 4 
του «άρθρου 19 του ν. 3221/1924 όπως αντικαθίσταται με το άρθρο 3 
του παρόντος.

3) Τα εδάφια 2 και 3 του «άρθρου 25 του ν. 3221/1924, τα οποία 
περιλαμβιάνουν διατάξεις αναχρονιστικές και «ανεφάρμοστες.

ο« υπουργοί
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Ν. 3221/1924, όπως χωδιχοποιήθηκε με το Π.Δ. 22/30 Σεπτεμ
βρίου 1931

Άρθρο 3
1. Κτηματικοί Τράπεζαι, εν τη έννοια του παρόντος νόμου, θεωρού

νται αι ανώνυμοι εταίρείαι εν τω καταστατικά) των οποίων ως κύριον 
έργον ανιτγράφεται: α) η χορήγησις δοενειων επί υποθήκη και η έκδοσις 
επί τη βάσει τούτων κτηματικών ομολογιάη», ανωνύμων ή ονομαστικών 
ή εις διαταγήν· β) η κτήσις και μεταβίβασις ενυποθήκων απαιτήσεων, 
ως και η παροχή δανείων επί ενεχύρω τεκούτων xat γ) η χορήγησις δα
νείων εις νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, εν οις και τα ιδρύματα και 
σωματεία, έχοντα εκ του νόμου ή άλλως, προσόδους επί εκχωρήσει τού
των ή και επί υποθήκη.

2. Αι πρόσοδοι αύται δεν δύνανται προ της ολοσχερούς εξοφλήσεως 
του δανείου να χαταργηθάκπν εν όλω ή και εν μέρει δια νόμου.

3. Τοιαύτα δάνεια δύνανται. κατά τους όρους του προηγουμένου εδα
φίου, να χορηγηθάκτ. και εις τρίτους, επί εγγυήσει των νομικών τούτων 
προσώπων. Επί τη βιάσει των τοιούτων εις νομικά πρόσωπα ή εις τρί
τους δ«χνείων, δύνανται αι Κτηματικαί Τράπεζαι να εκδίδωσιν ειδικός 
ομολογίας, επί των οποίων εφαρμόζονται αναλόγως πιάσαι αι περί των 
κτηματικών ομολογούν διατιάξεις του παρόντος νόμου.

Άρθρο 4
1. Πλην των κατά το πρσηγούμενον άρθρον κυρίων εργασιών α: 

Κτηματικοί Τράπεζαι δύνανται α) να ενεργάκπν επί προμήθεια αλλ 
ουχί υπό προθεσμίαν αγοράν και πιϋλησιν χρεωγράφων β) Να δέχωνται 
καταθέσεις χρημιάτων, επί τόχω ή ατόχως, μέχρι του εξαπλάσιου του 
αθροίσμιχτος του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, συν ταις χοα 
τήσεις εξ αδιανεμήτων κερδών και τοις τακτικόίς και εχτάχτοις αποθε 
ματικοίς. υπό τον περιορισμόν, ότι εξ αυτών ω εν όψει καταθέσεις δεν θσ 
υπερβαίνωσι το τριπλάσιον του ανωτέρω αθροίσματος. Η Νομισματικά 
Επιτροπή δύναται δΤ αποιμζσειύν της να διευρύνη τα ως άνω όρια γ) νο 
δέχωνται προς φύλαξη» πράγματα ή χσηματόγραιρα δ> να αναλαμβά 
νωσι την είσπραξιν συναλλαγματικά»» ή επιταγών ή άλλων παρεμφερώ
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δικαιογράφων t) (πρόσθ. Νόμ. 3778 άρθρ. 2 παρ. 3) να μετέχωσιν εις 
ημεδαπός εταιρείας, οικοδομικός. εργοληπτικός ή ασφαλιστικός, από 
τον περιορισμόν όμως ότι η συμμετοχή αυτών ev συνόλω δεν δυνατοί να 
ιιπιρβή κατά ποσσν το 1 /8 του μετοχικού και αποθεματικού κεφαλαίου 
των Κτηματικών Τραπεζών.

To than, β αντιχατεστάθη ως άνω δια της παρ. 1 άρθρου μόνου
Α.Ν. 255 της 12/17 Ιαν. 1968 (ΦΕΚ Α'7).

2. «Εν τη έννοια του παρόντος Νόμου δεν θεωρούνται καταθέσεις αι 
αετ' εχχώρησιν υπό οφειλετών ενεργούμε ναι καταθέσεις υπεγγύων μι
σθωμάτων, φόρων, δικαιωμάτων ή άλλων προσόδων, προς εξασφάλισιν 
της υπηρεσίας κεχορηγημένων υπό της Τ ραπέζης δανείων, αι δεσμευ
μένοι καταθέσεις εκ προϊόντος χορηγουμένων δανείων και αποδιδόμε
νοι κατά την πρόοδον της εκτελέσεως των οικείων έργων, αι καταθέσεις 
του Στέγαστικοΰ Ταμιευτηρίου, ουδέ αι υποχρεώσεις εκ ληξιπροθέσμων 
-αι μη πληρωθέντων τόκων, λαχνών, ομολογιών, τοκομεριδίων και με- 
ιαμάτων».

Η παρ. 2 σντικατεστάθη ως άνω δια της παρ. 1 άρθρου μόνου Α.Κ. 
:55 της 12/17 Ιαν. 1968 (ΦΕΚ Α’7).

'Αρθρο 8
Αι κτηματικοί ομολογία: δέον να περιλαμβάνωσι τους κυριωτέρους 

τους, τους διέποντας τας μεταξύ των Τραπεζών και των κατόχων των 
τηματικών ομολογιών σχέσεις, ιδία δε τους όρους, υπό τους οποίους 
ύται δύνανται να κηρυχθώοιν αμέσως ή μετά προθεσμίαν εξοφλητέοι 
; -τταγγελία). τον χρόνον και τον τρόπον της πληρωμής αυτών, το πο
υν και την λήξιν του τόκου και τα κέρδη εκ λαχνών, εφ’ όσον αι ομολο- 
αι εκδίδονται λαχειοφόροι.
- Δια να εκδοθώσι λαχειοφόροι ομολογίαι απαιτείται άδεια χορηγου- 

:νη 6ι’ εκαατην σειράν εκδόσεως δια Δ/τος, εκδιδομενού προτάσει των 
τουργών της Εθνικής Οικονομίας και των Οικονομικών, μετ’ απόφα- 
> του υπουργικού συμβουλίου και ορίζοντος τους όρους και τα ανταλ- 
γματα δια την άδειαν.

'Αρθρο 9
Δεν επιτρέπεται έκδοσις κτηματικών ομολογούν, εξοφλητέων προ 
; παρόδου πέντε ετών από της εκδόσεως αυτών. Μετά την πάροδον 
ς προθεσμίας ταύτης η Κτηματική Τράπεζα δύναται κατά πάντα χρό- 
. να καταγγεϊλη και να εξοφλήση αυτάς άμα τη καταγγελία ή μετά 
οθεομίαν από ταύτης.
Του δικαιώματος τούτου δεν επιτρέπεται παραίτησις δια χρόνον πέ- 

της δεκαετίας από της εκδόσεως.
Είναι ανίσχυρος ρήτρα, παρέχουσα το δικαίωμα εις τους κατόχους 
ματικών ομολογιών και καταγγέλλωσιν αυτάς.

Άρθρο 19
ιι κτηματικοί Τράπεζαι δανείζουν επί της πλήρους κυριότητος ακι- 
-υν, εν Ελλάδι μόνον κειμένων και μόνον επί πρώτη υποθήκη, 
ο ποσόν του δανείου δεν επιτρέπεται να υπερβαίνη το ήμισυ της 
ς του ενυποθήκου.
.πί αμπέλων, κήπων, δασών και φυτειών εν γένει το ποσσν του δα- 
j δεν επιτρέπεται να υπερβαίνη το τρίτον της αξίας του ενυποθήκου. 
τι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρ. 5 του Ν. Δ/τος υπ’ αριθ. 3915/ 
8» περί χορηγήσεως δανείων υπό του Ταμείου Παρακαταθηκών 
Δανείων δια την ανέγερσή και διασκευήν ξενοδοχείων κ.λ.π. «ισχύ- 
και εφαρμόζονται αναλόγως κα: επί ακκινήτων εφ' ων εγγράφεται

υποθήκη υπέρ Κτηματικών Τραπεζών, ιδρυθεεοών και λειτουργουοών 
κατά τας διατάξεις του Νέ>μ. 3221/1931 «περί Κτηματικεύν Τραπε
ζών» προς εξασφάλισιν χορηγουμένων, μετά την έναρξιν της ισχύος του 
παρόντος, παρ’ αυτών οικοδομικών δανείων εφ' όσον το χορηγούμκνσν 
δάνειον, μη δυνάμενον να υπερβή τις δρχ. 100.000. διετέθη εξ ολοκλή
ρου δια την ανέγερσιν νέας οικοδομής επί του βεβαρυμένου δια της υπο
θήκης ακίνητου ή δια την βελτίωσιν, επέκτασιν, διαρρύθμισιν ή επι
σκευήν υπαρχούσης τοιαύτης, τα οικοδομικά δε ταύτα έργα σώζονται, 
και εφ' όσον κατά την εγγραφήν της υπέρ της Κτηματικής Τ ραπέζης 
υποθήκης δεν έχει καταχωρηθή εις το βιβλίον διεκδικήσεως αγωγή 
διεκδικητική ή άλλο ένδικον μέσον κατά του καθ' ου ενεγράφη η υπο
θήκη οφειλέτου ή του αμέσου δίκαιοπαρσχου αυτού εν σχέσει με το υπο- 
θηκευθέν ακίνητον».

Το εντός «τελευταίου εδάφιον ποοσετέθη δια του Ν.Δ/τος υπ' αριθ.
4207 της 19/19 Σεπτ. 1961 (ΦΕΚ Α' 174).

Δυνάμει της παρ. 2 άρθρου μέ>νου Α.Ν. 255 της 12/17' Ιαν. 1968 
(ΦΕΚ Α' 7) το δια της ανωτέρω διατάξεως προβλεπόμενον όρισν των 
δραχ. 100.000 ηυξήθη εφεξής εις δραχ. 200.000.

Άρθρον 20

Προς εξακρίβωσιν της αγοραίας αξίας του ακινήτου, δέον να λαμβά- 
νωνται υπ’ όψιν μόνον οι διαρκείς ιδιότητες αυτού και η πρόσοδος, ην 
τούτο επί τη βάσει κανονικής διαχειρίσεως δύναται ν’αποδίδη εις πάντα 
κάτοχον ασφαλώς και διαρκώς.

Απαγορεύεται εις τας κτηματικάς Τράπεζας η χορήγησις δάνειων
α) επί υποθήκη μέρους εξ αδιαιρέτου ακινήτου, και
β) επί υποθήκη ακινήτων, ων η αξία εξαντλείται δια της εκμεταλλεύ- 

σεως. οίον μεταλλείων, ορυχείων, λατομείων και τα παρόμοια.
Επί εργοστασίων, εργαστηρίων ή άλλων κτιρίων, περιεχόντων μη

χανικός εγκαταστάσεις λαμβάνεται υπ’ όψιν η αξία μόνον του κτιρίου 
και του γηπέδου.

Άρθρον 21

Επί τη βάσει των εν τω προηγούμενα) άρθρω ορισμών, συντάσσεται 
υπό των κτηματικών Τραπεζών λεπτομερής κανόνια μάς περί του τρό
που, καθ' ον δέον να εξακριβώται η αξία των προς υποθήκευσιν ακινή
των. 0 κανονισμός ούτος ο εγ-κρινόμενος υπό του υπουργού της Εθνικής 
Οικονομίας, δημοσιεύεται επιμελεία των Τραπεζών.

Άρθρον 25
(τροπ. ν. 3290 άρθρ. 4.ν. 3778 άρθρ. 3)

Το επττόκιον των χορηγούμενων υπό των κτηματικών Τραπεζών δα
νείων και των επί τη βάσει τούτων ή των κατά τους όρους του άρθρου 
10 παρ. 2 εκδιδομένων ομολογιών ορίζεται έκαστοιι υπό του διοικητι
κού συμβουλίου αυτών.

0 τόκος, με τον οποίον επιβαρύνονται ot οφείλεται, των επί υποθήκη 
ή προς νομικό πρόσωπο δανείων, δεν δύναται να υπερβαίνει κατά ποσο- 
στόν ανώτερον των δύο τον τόκο εν γένει, με τον οποίον κατά μέσον όρον 
επιβαρύνεται η Τράπεζα εκ των εν κυκλοφορία κτηματικών ομολσγτών.

Αι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται αναλό
γως και επί δανείων επί υποθήκη, χορηγουμένων υπό της Εθνικής Τρα- 
πέζης της Ευλάδος. εψ'όσσν αύτη ασκεί και την κτηματικήν πίστιν, τρο
ποποιούμενης κατά τούτο της από 6 Δεκ. 1914 συμβάσεως, κυρωθεί - 
σης δια του ν. 656 άρθρ. 2 παρ. 2 (12.83.16).


