ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
’Επί πού σχεδίου νόμου «περί συμπληρωσεως και τ. οττοττοιή
y~ >
σεω; τών τζερI λειτουργία; καί ελέγχου των Τρατ εςων οιατάξεων»”
/7οόί τήν βουλήν τών Ελλήνων
Ή

εύευΟυιοε λειτουργία τοϋ πιστωτικού πατήματος

1665/51 η κατά τόν Ν. 236/75. β) Ή ΰποχρέωσις όπως
τά 9/10 τής αύξήσέως τοϋ κεφαλαίου, ή οποία γίνεται κατ’
επιταγήν τοϋ νόμου, προσφερθοϋν είς Χ.Π.Δ.Λ.
Διά τής κατά τόν. άνωτέρω τρόπον έπιτυγχανομένης συμμετοχής τών Ν.Π.Δ.Δ. είς τό 45 % τοϋ συνολικού κεφαλαίου
τής Τραπέζης καθίσταται δυνατή καί ή άνετος άσκησις
τοϋ άπαιτουμένου ελέγχου καί είς τό μέλλον.
Είδικώτερον όσον άφορα τά επί μέρους άρθρα παρατη
ρούνται τά άκόλουθα :
>
1. Διά τοϋ άρθρου 1 παράγρ. 1, τίθενται αί προϋποθέ
σεις τών οποίων άπαιτεΐται ή συνδρομή ίνα έπέλθη ή αύξησις τοϋ μετοχικού κεφαλαίου τών άσκουσών τήν τραπε
ζικήν έπιχείρησιν άνωνύμων εταιρειών. Είναι δέ αύται τρεις:

των νομισματικών αρχών,
_
ι
(
κατά τρόπον πάγιον τάξις καί σταθερότης εις τό πιστωτικόν
συστν-.ua.

εχ<
τουργίας τών τραπεζικών ιδρυμάτων. Ή εφαρμογή τών
κανόνων αυτών τελεί υπό τον διαρκή ελεγχον των νόμισματικών άρχών,έίς τήν δίάΟεσιν τών όποιων έχουν τεθή νομοθετικώς καί τα μέσα επιβολής αποτελεσματικών κυρώσεων.
Ή τήρησις τών τιθεμένων κανόνων άποτελεΐ καί βασικήν
ύποχρέωσιν τής διοικήσεως τών τραπεζών, όπως επίσης
καί ή συμμόρφωσις τής δραστηριότητός των προς τάς έκάστοτε κατευθύνσεις τής νομισματικής καί πιστωτικής πολι
τικής, δοθέντος ότι· αί εμπορικά! τράπεζαι αί δεχόμενα’,
καταθέσεις, δεν διαχειρίζονται κεφάλαια τών διοικούντων
αύτάς ή έστω καί τών μετόχων, άλλα τήν άποταμίευσιν τοϋ
Λαοϋ τής οποίας ή χρησιμοποίησις οφείλει να έξυπηρετή
y.a.τά πρώτιστον λόγον τό γενικόν συμφέρον.
Ήδη διά να είναι είς θέσιν τό κράτος νά κατευθύνη τήν
λειτουργίαν τών τραπεζών έθεσπίσθη άπό τοϋ 1951 διά
τοϋ Α.Ν. 1665 «περί λειτουργίας καί ελέγχου τών τραπεζών»
ό επί τών τραπεζών έλεγχος τής Νομισματικής Επιτροπής,
ό όποιος προβλέπει καί τό δικαίωμα αυτής νά ύποχρεώνη
τάς τραπέζας νά· αυξάνουν τό κεφάλαιόν των, όταν τοΰτο,
είτε λόγω τής άνεπαρκοϋς του σχέσεως προς τάς έκ κατα
θέσεων· υποχρεώσεις των, είτε λόγω διαφαινομένων τάσεων
δυσμενούς έξελίξεως τής ρευστότητας των, ώς εκ τής πο
λιτικής τοποθετήσεώς των τήν οποίαν έχουν άκολουθήσει,
δεν κρίνεται ικανοποιητικόν.
Ό αυτός νόμος προβλέπει καί ουσιώδεις κυρώσεις εις
βάρος τραπεζών, αί όποΐαι έχουν παραβή είτε καθ’ υποτρο
πήν, είτε είς μεγάλην έκτασιν τούς κανόνας τής τραπεζικής
λειτουργίας ή άποφάσεις τής Νομισματικής Επιτροπής.
Αί κυρώσεις αύται έξικνοϋνται καί μέχρις άνακλήσεως τής
άδειας λειτουργίας τών Τραπεζών τούτων. Άλλ’ ή εφαρμογή
τοϋ μέτρου τής άνακλήσεως τής άδειας λειτουργίας, προκειμένου ιδία περί μεγάλων τραπεζικών ιδρυμάτων, θά ήδύνατο νά δημιουργήση γενικώτερα προβλήματα εις τό ολον
πιστωτικόν σύστημα τής Χώρας. Παρίσταται, συνεπώς,
άνάγκη συμπληρώσεως τοϋ νόμου, ούτως ώστε είς περίπτωσιν όπου συντρέχουν καί οί δ jo αυτοί παράγοντες, δη
λαδή καί ή καθ’ υποτροπήν παράβασις θεμελιακών κανόνων
τής τραπεζικής λειτουργίας καί ή δυσμενής σχέσις ιδίων
κεφαλαίων προς καταθέσεις, νά είναι δυνατόν διά τής ρυ
θμιστικής παρεμβάσεως τοϋ κράτους νά διασφαλισθή άπολύτως ή πλήρης έξομάλυνσις τής λειτουργίας τών τραπεζών,
ένισχυομένης καί τής οικονομικής των θέσεως. ’
Τό παρόν νομοσχέδιου συμπληροΐ άκριβώς τήν σχετικήν
νομοθεσίαν ούτως ώστε νά εξυπηρετούνται πληρέστερου οί
ώς άνω σκοποί. .
Βασική διάταξις τοϋ Νόμου είναι : α) Ό υποχρεωτικός
διπλασιασμός τοϋ κεφαλαίου τραπεζών αί όποΐαι επανει
λημμένους έτέθησαν υπό καθεστώς έπιτρόπου κατά τόν Α.Ν.

α) Ή Τράπεζα νά έχη τεθή είτε ύπό Επίτροπον τοϋ
Α.Ν. 1665/1951 (καί δή Επίτροπον συμπράττοντα κατά τό
άρθρον 8 παράγρ. 3 τοϋ Α.Ν. τούτου, ή διοικοϋντα κατά τό
άρθρον 8 παράγρ. 5 τοϋ αύτοϋ νόμου) ή ύπό Προσωρινόν
’Επίτροπον τοϋ Ν. 236/1975.
β) Ή Τράπεζα νά είχε πρότερον τεθή ύπό μίαν τών δύο
τούτων καταστάσεων καί δή πλέον ή άπαξ. Ή θέσις τής
Τραπέζης ύπό τό καθεστώς τών Α.Ν. 1665/1951 ή τοϋ Ν.
236/1975 προϋποθέτει, ώς προελέχθη, ότι έσημειώθησαν
παραβάσεις τών κειμένων διατάξεων ή βασικών άποφάσεων
τής Νομισματικής ’Επιτροπής. Τοιαϋται, ύπό τής Τραπέζης
παραβάσεις, όταν έπαναλαμβάνωνται, έπάγονται τήν άνάγκην
όπως τό Κράτος : πρώτον μέν έξασφαλίση τήν ομαλήν λει
τουργίαν τοϋ δεδομένου ιδρύματος διά τής άνασυνθέσεως τής
Γερ-κής Συνελεύσεως, δεύτερον δέ αύξήση τά συμμετέχοντα
τήςλέπιχειρήσεως καί; έκπροσωπούμενα έν τή Συνελεύσει
κεφάλαια. Είς ταϋτα άποσκοποϋν αί παράγρ. 1 καί 3 τοϋ
άρθρου 1.
γ) Τό μετοχικόν κεφάλαιον τής Τραπέζης καί τό ει
δικόν άποθεματικόν αύτής, τό σχηματιζόμένον κατά τό
άρθρον 14 παράγρ. 3 τοϋ Β.Δ. 174/1963 εξ έκδόσεως με
τοχών ύπέρ τό άρτιον, νά είναι όλιγώτερον τοϋ 1/70 τοϋ
συνολικού ποσού τών παρ’ αύτή καταθέσεων. Έκρίθη πρά
γματι ότι, συντρεχουσών καί τών δύο προηγουμένων προ
ϋποθέσεων, σχέσεις χειροτέρα μεταξύ τών ιδίων καί ξένων
ύπό τραπεζικής έπιχειρήσεως άξιοποιουμένων κεφαλαίων,
δεν είναι άνεκτή.
2. Συντρεχουσών τών ύπό τοϋ άρθρου 1 τιθεμένων προ
ϋποθέσεων, έπέρχεται αυτομάτως ή αύξησις τοϋ μετοχικού
κεφαλαίου τής Τραπέζης. Αί ύπό τής παραγρ. 2 προβλεπόμεναι άνακοινώσεις τοϋ ’Επιτρόπου τοϋ Α.Ν. 1665/1951
ή τοϋ Ν. 236/1975, δεν είναι δημιουργικά! δικαίου, άλλά
σκοπούν άπλώς είς τήν πραγματοποίησιν τής αύξήσέως.
Καί άν δεν γίνη εντός τής όριζομένης προθεσμίας ή προβλεπομένη άνακοίνωσις, δημιουργοϋνται ενδεχομένως εύθϋναι
διά τόν ύπόχρεον είς αύτήν, άλλά δεν ματαιοϋται ή έπελθοϋσα
αύξησις. Ή αύξησις ματαιοϋται μόνον άν γενομένων τών
όριζομένων ενεργειών ύπό τοϋ ’Επιτρόπου, ούδείς τών δι
καιούχων, ούδέ τών κατά δεύτερον λόγον όριζομένων, έκδηλώση τήν θέλησιν νά άποκτήση τάς μετοχάς.
3. Ύπό τής παραγράφου 3 τοϋ άρθρου 1 καταργεΐται
έν μέρει τό ύπό τοϋ Ν.Δ. 4237/1962 τό πρώτον καθιερωθέν
παρ’ ήμΐν δικαίωμα προτιμήσεως ύπέρ τών παλαιών μετόχων
τραπεζών επί τών μετοχών τής αύξήσέως τοϋ κεφαλαίου
καί καθιεροϋται άνάλογον προνόμιον έπί τών 9/10 τοϋ κε
φαλαίου τής αύξήσέως ύπέρ τών Νομικών Προσώπων Δημο
σίου Δικαίου. Τά ύπέρ ών τό καθιερούμενον προνόμιον τού
το νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου άποκτοϋν λ.όγω τού
του τά 9/20 τοϋ ηύξημένου μετοχικού κεφαλαίου, άφοϋ ή
αύξησις είναι τό διπλ.άσιον τοϋ παλαιού. Προνόμιον άποκτήσεως τών μετοχών, άποκλεισπκώς ύπό τών αύτόθι
όριζομένων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου κλπ., είχε
θεσπισθή ήδη παρ’ ήμΐν ύπό τοϋ Ν. 2292/1953 άρθρον 12,
ώς πρός πάσας τάς μετοχάς αύξήσέως, ή όποια κατά τό
άρθρον τούτο δύναται νά έπιβληΟή ύποχρεωτικώς έπί Τρα
πέζης προερχόμενης έκ συγχωνεύσεως πλχιόνων Τραπεζών

κατά τον νόμον τοΰτον. Σημειωτέο-/ ότι, ενώ ό άνωτέρώ νόμος
2292/1953 προβλέ”'. τήν περιέ/.ευσιν εις το Κράτος των
μή διατιθεμένων μετοχών τής αύξήσεως, ό παρών νόμος
'ορίζει τήν διάΟεσιν είς τούς ύπάρχοντας παλαιούς μετόχους
τών μή κατά τό παρεχόμενου προνόμιο·/ διατιΟεμένων με
τοχών.
Ή άφαίρεσις τού πχρατχεθέντος _ό—έτ του Ν.Δ. 4237/
1962 προνομίου έπι των μετοχών εης αόενοεως ατό των
παλαιών μετόχου κατέστη αναγκαία ώς πρός τάς ύπνκειμένας εις τάε τρεις προϋποσεσεις τον αρ ·ρου . τον νομοσχ-δίου Τραπέζας,' διά τήν έξυπηρέτησιν τών σκοπών οΐτινες
άνεφέρόησαν άνωτέρω. Προσφορώτερος^ τρότεος -ρός τούτο
κρίνεται ή δυνχτότης παρεμβάσεως τοΰ Δχμοτίου οιχ τής
παροχής εις αυτό σοβχράς εν τη Γενική —ν 'ελεύτει ουνάμεως, ίνα έχη τήν δυνατότητα οϋτ-αττ,κον ^ε/.ε .-χου της
όλης διαχειρίσεως μονιμως. Εις τονεο εικρι,.·ως τείνει η
διάταξις τοΰ νομοσχέδιου, εεαρεχονσα τη» όονχτν.ητχ -ις
τά νομικά εερόσωεεα δημοσίου δικε.ιον
των οποίων κανά,
τον νόμον (Ν. 2292/1953, άρΟρον 2) τήν έκπροσώπησιν ε/
τη Γενική Σύνελεύσει τών μετόχων τών Τρ.ν.πιζών έχει
το Δημόσιον — νά αποκτήσουν νέας -μετοχχς των 'χεοκειμένων είς τάς προϋποθέσεις του αρ'ίρου 1 Τραπε»«!·/.
4. Λί 7.01—αΐ διατάξεις τοΰ άρθρου 1, άφορώσαι εις
την διαδικασίαν τής πραγματοποιήσει»; τής αυςητεο. ς, δεν
χρήζουν εξηγήσεων,
5. Τό αυτό ισχύει διά τάς έν άρΟροις 2 καί 3 διατάξεις.
Έν ΆΟήναις τή
.
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Ε. ΔΕΒΑΕΤΟΓΑΟΥ

4. ’Εντός τού ύπό τής Νομισματικής ’Επιτροπής όριζομένου χρόνου ό ’Επίτροπος ύποχρεοϋται νά. ύποβά/.η προς
αυτήν λεπτομερή έκ/εσιν περί τής οικονομικής, /.ογιστικής
καί έν γένει διοικητικής κχταστάσεως τής Τραπέζης.
5. Έάν ή Νομισματική Επιτροπή κατόπιν τής ύποβλη6είσης εκθέσει»; τοΰ ’Επιτρόπου, καί έξ άλλων στοιχείων
καί πληροφοριών άς έχει, κρίνη ότι αί έργασίχι τής Τραπέ
ζης δεν δύνανται νά έξακο/.ουί)ήσουν ύπό τήν παρούσαν Διοί
κησα/ αποφασίζει τήν χνάϋεσιν τής Διοικήσει»; τής Τρα
πέζης εις τόν ’Επίτροπον τον ήδη διωρασμένον ή άλλον.
6. Ό ’Επίτροπος ύπόκειται είς τον έλεγχον καί τήν
έποπτείαν τής Νομισματικής Επιτροπής.
7. ΔΓ άποφάσεως τής Νομισματικής ’Επιτροπής δύναται
νά αντικαθίσταται ό ’Επίτροπος ή νά. τερματίζεται τό εργον.
ΈκκαΟάρισις
-

ΆρΟρον 9.

1. ’Εάν ή Τράπεζα αδύνατή νά. ιιντχποκριθή εις τάς υπο
χρεώσεις πρός τούς πιστωτάς της ή ανακαλείται ή άδεια
λειτουργίας της ώς ορίζεται είς τό προηγούμενου άρθρον 8
τίθεται ύπό έκκχθάρισιν κατόπιν άποφάσεως τής Νομισμα
τικής Επιτροπής διοριζόμενου ύπό. τής Νομισματικής ’Ε
πιτροπής ενός ή π/.ειόνων εκκαθαριστώ·/.
2. Κατά τήν διάρκειαν τής εκκαθαρίσει»; τήν Διοίκησιν
τής Τραπέζης αναλαμβάνει ό ύπό τής Νομισματικής ’Επι
τροπής όρισθείς έκκαΟαριστήςν -----------3. Ό ■ έκκαθαριστής ύπόκειται εις τόν έλεγχον καί τήν
έποπτείαν τής Νομισματικής ’Επιτροπής.
*
4. Άπό τής ,δημοσιεύσεως τής
περί έκκαθχρίσεως
άποφάσεως ή Τράπεζα άπαγορεύεται νά. δέχεται καταθέ
σεις. Ή Νομισματική ’Επιτροπή δύναται νά περιορίζη
καί άλλας εργασίας τής ύπό έκκαθάρισιν Τραπέζης.
5: Ή άπύφχσις τής Νομισματικής ’Επιτροπής περί
έκκαθαρίσεως δημοσιεύεται είς τήν ’Εφημερίδα της Κυβερ
νήσει»;. Άπό τής δημοσιεύσει»; τής άποφάσεως ταύτης,
ή Τράπεζα δεν δύναται νά κηρυχθη εις πτώχευσιν. Ή τυχόν
άρξαμένη διαδικασία τής πτωχεύσεως διακόπτεται.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Άνηκον εις την Αίτιολο.γικήν ’ΈκΟεσιν έπί τού σχεδίου
νόμου «περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσει»; τών
περί /.ειτουργίας καί Ελέγχου Τραπεζών διατάξεων».
ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΆΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
’Αναγκαστικός Δόμος •ύπ’άριΟ. 1665 «Περί /.ειτουργίας
καί ελέγχου Τραπεζών» .................................................. .
ΆρΟρον 8.
1. 'Όταν ή Τράπεζα 1) Δεν δύναται ή άρνήται νά αύ
ξηση τά κεφάλαιά τςς. 2) Παρακωλύη καθ’ οίινδήπυτε
τρόπον τον £7.εγχον καί 3) Παραβαίνη οίασδήποτε διατάξεις
νόμων, άποφχσεων ή κανονισμών τής 'νομισματικής ’Επι
τροπής, δύναται αυτή είτε νά άνχκχλέση τήν άδειαν λειτουρ
γίας τής Τραπέζης τιθέμενης υπό έκκαΟώρισιν κατά τάς
κατωτέρω διατάξεις, είτε νά διόρίση παρ’ αύτή ’Επίτροπον.
2. Προ τού διορισμού ’Επιτρόπου ή 'νομισματική ’Επι
τροπή διατυπώνει εγγράφω; τήν έξαχριβωθεΐσχν παράβάσιν,
τήν όποιαν γνωστοποιεί προς τήν Τράπεζαν ύποχρεουμένη όπως εντός μηνός -άπό τής γνωστοποιήσει»;
ύποβά/.η τάς απόψεις της έπί τή; παρπβάτεως. Ή 'νο
μισματική ’Επιτροπή δύναται νά καλέ στ τον νομίμι»; έκπροσωπούντα τήν Τράπεζαν όπως άναπτίξη καί προφορικώς
ένώπιον αυτής τάς απόψεις του. Ή Νομισματική ’Επιτροπή
δύναται νά άκούση τάς γνώμας καί άλλων προσώπων.
3. Άπό τού διορισμού τοΰ ’Επιτρόπου, όττις ιίνακοινούτχι διά τής Έφημερίδος τής Κυϊερνάσεως. πάσα οία•δήποτε πράξις τής Διοικήσει»; τής Τραπέζης είναι άκυρος,
εάν δεν συνέπραξε καί ό Επίτροπος.
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Νόμος ύπ’ άριθμ. 236.

«Περί κυρώσει»; τού ύπ' άριθμ. 861/1975 Προεδρικού Δια
τάγματος καί περί άλ/.ων τινών διατάξεων άφορωσων εις
τον παρά Τραπέζχις προσωρινόν ’Επίτροπον».
ΆρΟρον πρώτον.
Κυρούτχι καί ισχύει άφ’ ής έδημοσιεύΟη είς τήν ’Εφημε
ρίδα τής Κυβερνήσει»; (Μ>ΙΞίν 275/5.12.1975 τ.Λ*) το νομο
θετικού περιεχομένου Προεδρικόν Διάταγμα ύπ’ άριθμ.
.861/5.12.1975 «περί διορισμού προσωρινών Επιτρόπων εις
Τραπέζας», έκδοθέν κατ’ εφαρμογήν τού άρθρου 44 παρ. 1
τού Συντάγματος, /.όγω συντρεχούσης εκτάκτου περιπτώσεως έξαιρετικώς έπειγούσης καί απροβλέπτου άνάγκης.
ουτινος τό περιεχόμενο·/ έχει οΰτω :
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ύπ’ ά?ιΟ. 861
Περί διορισμού προσωρινού

’Επιτρόπου

εις Τραπέζας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣΤΗΣ ΕΑΛΗΝ1ΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
\
’Τχοντες ύπ’ όψει :
1. Τό άρΟρον 44 παρ. 1 τού Συντάγματος.
2. Τό άρΟρον 8 τού Α.Χ. 1665 1951 «περί /.ειτουργίας
καί έ/.έγχου Τραπεζών».
3. Τήν ύφισταμένην έκτακτον περίπτωσιν έξαιρετικώς
έπειγούσης καί άπροβ/.έπτου άνάγκης ρυθμίσει»; τού περί
ού το παρόν Προεδρικόν Διάταγμα θέματος, προτάσει τού
ΊΙμετέρου Υπουργικού Συμρου/.ίου, άπεφασίσαμεν καί
διατάσσομεν :
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Άρθρον 1.
!. Ei: ας —ριπτώσεις.κχτά τό άρθρο·/ S τοϋ Α.Ν. IGL>5,
.">1 «πχεί λΐ'.το’οογ'ίχ: και ΐ-'·:γχον I ρχ.πε..ων» επιτρέπεται
·;. -.τό τή; Νομισματική: ' Επιτροπή: Αόριστό: ’Επιτρόπου
Η-τρά Τραττέζη. δικαιούται ή Νομισματική ιοπιτουπη, α. μ-'·
ιννχαενον
τή εισαγωγή παρ’ χυτή προς εςετχσιν Οεμ
’Επίτροπον.
να
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ιορ.ση
—
αρχ
τη ι ρχχ χγχγη είς διορισμόν
.... ή πλείονχς προσωρινού.; Έπιτεύ,.ον:. έφ’ όσον
;:.·.τά τήν κρίσιν της. έπιβά/ΰ.ετχι τοϋ το εκ τον επείγοντος
ναρακττρος τοϋ θέματος ή ‘/χριν τον
ντ.ον _.μο..οντο: ή πεό; συντήρησιν συμοεροντονν της ι ρα,.^,η-, .ον
Δημοσίου ή οίονδήποτε τρίτον η -pop αποφυγήν δυσμενών
επιπτώσεων έττί της χρηματαγορά: ή της οικονομία: εν γενει.
2. ΊΙ περί διορισμόν προσωρινού ιυπιτροπον χπ-νφασις,
δημοσιευόμενη διά τη: Εφημέριους της Κνβερνησειορ, είναι
αμέσως εκτελεστή μή· έφαρμο,ομενης εν ~ροκειμενιρ της
ζν παραγράφω 2 τον άρΟρον S τον Α.Ν. 1ό65 1051 δια
δικασίας. τής Νομισματικής Επιτροπής, δνναμενηρ, πάντως
νά κα/.έση τον νομίμως έκπροσωπονντα την Τραπε,χν ή
πάντα τρίτον όπως αναπτύξουν προφορικως ή εγγραφως
ενώπιον αυτής τάς απόψεις ή γνώμας των επι τον θέματος.
3. Άπό της δημοσιεύσει·;: τής άποφάσεως ταύτης εις
τήν Εφημερίδα τής Κυβερνήσεευς παύει αυτοδικαίως πάσα
εξουσία καί άρμοδιότης πάντων των Καταστατικών καί
λοιπών οργάνων τής Τραπέζης, περιερχομένη, μετά τής
Διοικήσεως αυτής εις τον προσωρινόν Επίτροπον ή ’ιίπιτρόπους ένεργοϋντας άπό κοινοϋ.
Ή Νομισματική Επιτροπή, διά νεωτερας άποφάσεως
της δημοσιευόμενης εις την Εφημερίδα τής Κυβεονησεως,
δύνχται νά έπανχφέρη την πανθεΐσαν Διοίκησιν, τοϋ προ
σωρινού Επιτρόπου έχοντος έν τή. περιπτώσει ταυτη τάς
εξουσίας, περί ών ή παράγραφος 3 τοϋ άρθρου 5 τοϋ Λ.Ν.
1665/1931.
.
■
4. Οί Προσωρινοί Επίτροποι αμείβονται ύπό τής Τρα
πέζης δ·.’ ήν οιρίσΟησαν, τής αμοιβής των οριζόμενης υπό
τής Νομισματικής Επιτροπής, παρ’ ής καί αντικαθίσταν
ται, υπαγόμενοι έν γένει εις τον έλεγχον αυτής.

5. Οι Προσωρινοί Επίτροποι υποβάλλουν τήν ύπό τοϋ
άρθρου 8 παρ. 4 τοϋ Α.Ν. 1665/1951 προβ?.επομένην εκί.'εσιν..
6. Αί παράγραφοι 6 καί 7 τοϋ άρθρου S τοϋ Α.Ν. 1665/
1951 ισχύουν καί ως πρός τους προσωρινούς Επιτρόπους.

2. Τό δεύτερον.εδάφιο·/, τής. διά τοϋ. Ν. 5.076, 1931 προστεθε-ίσης παραγράφου 2α: εν τώ άρθρω 13 τοϋ Ν. 2190 1920
κατχργεΐτχι.
3. Είς το άρΟρον 13 τοϋ χύτου νόμον προστίθεται ή
ακόλουθος παράγραφος ύπ’ άριθ. 5. «5. Είς πάσαν περίπτωσιν αύςήσεως τον εταιρικού κεφαλαίου ώ: καί εκδόσεως
ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής εις μετοχάς παρέχεται
δικαίωμα προτιμήσεως έσ" ολοκλήρου τού νέου κεφαλαίου καί
το. ομολογιακού τούτου δανείου υπέρ τών κατά τήν εποχήν τής
εκδόσεως μετόχων τής Εταιρείας καί κατ’ αναλογίαν τής
συμμετοχής των είς τό -υφιστάμενον εταιρικόν κεφάλαιο·/».
ι
Ν. 2292 τής 18/18 Φεβρουάριου 1953 (.V 31).
Περί συγχωνεύσεως ’Ανωνύμων Τραπεζιτικών Εταιρειών.
’ΆρΟρον 12.
'Ο 'Υπουργός ’Εμπορίου δικαιούται νά ζητήση παρά τοϋ
Διοικητικού Συμβουλίου τής διά τής συγχωνεύσεως ’Ανω
νύμων Τραπεζιτικών Εταιρειών, καθ’ οίανδήποτε διαδι
κασίαν τον παρόντος Νόμον συνιστωμένης νέας Εταιρείας,
όπως εντός προθεσμίας οριζόμενης υπό τοϋ ίδιον ' Υπουργού,
, αύξηση δι’.άποφάσεώς τον ’ έφ’ άπαξή τμηματικώς τό .Με
τοχικόν Κεφάλαιο·/ τής νέας Εταιρείας κατά ποσό·/ ονχί
άνώτερον τοϋ τρίτου- αύτοϋ. Τό Διοικητικόν Συμβούλιο·/
ύποχρεοϋται νά προβή είς τήν αίτονμένην ύπό τοϋ 'Υπουρ
γού αϋξησιν, εκδίδει νέας μετοχάς αντιστοίχου ποσού εις
τήν τιμήν εις ήν έξεδόθησαν αί μετοχαί τής νέας Έττφείας.
Αί νέαι ανται μετοχαί διατίθενται έπί τή τιμή ταύτψξ άποκλειστικώς καί μόνον ύπέρ τών έν άρθρω 2 τοϋ παρόντος
Νόμου άναφερομένων προσώπων καί άν/ταΰτα δεν είναι
μέτοχοι." Τό ποσοστό·/ τή.ς συμμετοχής είς τό νέον τούτο
κεφάλαιο·/ έκάστου τών άνωτέρω προσώπων καί ό τρόπος
καταβολής αύτοϋ τοϊς μετρητοΐς (όλοσχερώς ή τμηματικώς
καθ’ έκαστον πρόσωπο·/) καθορίζεται διά πράξεως' τοϋ
'Υπουργού ’Εμπορίου μετά γνώμην τής Νομισματικής ’Ε
πιτροπής. Εις περίπτωσιν μή διαθέσεως έξ ολοκλήρου" τών
μετοχών τοϋ άνο/τέρω κεφαλαίου τό αδιάθετον ποσό·/ δια
τίθεται ύπέρ τοϋ Κράτους έπί τμηματική καταβολή, δΓ
άποφάσεως τοϋ 'Υπουργού τών Οικονομικών μετά γνώμην
έπίσης τής Νομισματικής Επιτροπής.

7. Τό έργον τών προσωρινών ’Επιτρόπων τερματίζεται
αυτοδικαίως άμα τώ διορισμοί τοϋ κατά τήν παράγραφον
1 τοϋ άρθρου 8 τοϋ Α.Ν. 1665/1951 Επιτρόπου.
Β. ΔΙΑΤΑΓΜΑ

ύπ. άριΟ. 174.

Περί κωδικοποιήσεως τών διατάξεων τοϋ Νόμον 2190/1920
είς ένιαΐον κείμενον.
"ApOpov 14.
1. 'Η ονομαστική άξια έκάστης μετοχής δεν δύνχται
νά όρισθή κατωτέρα τό>ν εκατόν (100) δραχμών.
2. ’Απαγορεύεται ή έκδοσις μετοχών είς τιμήν, κατώτερα·/
τοϋ άρτιου.
s
3. 'Η έξ έκδόσεως μετοχών ύπέρ τό άρτιον προκύπτουσα
διαφορά δεν δύνχται νά διατεθή πρός πληρωμήν μερισμάτων
η ποσοστών.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ύπ’ άριθ. 4237/62.
Περί τροποποιήσει·;; καί συμπληρώσεως τοϋ Ν. 2190 1920
«περί ’Ανωνύμων Εταιρειών καί άλλων τινών διατάξεων».
ΆρΟρον 6.
_ 1. 'Η έν τέλει τής παραγ-ράφου 1 τοϋ άρθρου 13 τοϋ
Ν. 2190/1920 φράσις «πάντως όμως ούχί κατά ποσόν μεΐζον
τών 5.000.000 δραχ.» άπχλείφεται.

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ

«

Περί συμπληρώσεως καί τροποποιήσει»; τών περί λειτουρ
γίας καί ελέγχου τών Τραπεζών διατάξεων.
Άρ-υρον 1.

·

< -

1. Τό μετοχικόν κεαάλαιον Τραπεζών, αίτινες έτέ-ϋησαν
έτανειλημμένως ύπό Επίτροπον ή Προσωρινόν Επίτροπον,
•/.ατά τάς διατάξεις τού ΑΝ. 1665/1951 ή τού Ν. 236/1975,
τελοϋαι δέ νυν ή τεύώστ/ είς τό μέλλον vs' οΐονόήποτε τών
•/•χΔεστιύτων τούτων, και τών οποίων τό μετοχικόν κεφάλαιο·/
πλέον τού αποπεμπτικού των έξ εκδόσεως μετοχών ύπέρ τό
άρτιον, είναι, κατά τόν χρόνον τής -ύέσεως αύτών ύπό τό καΔεστώς τούτο, όλιγώτερον τού ενός έόοομ.ηκοττού τού συνολι
κού ποτού τών πάσης φύσεως παρ’ αύταϊς κατα-ύέτεων, δι
πλασιάζεται οι" έκδόσεως νέων μετοχών, δυνάμει τού παρόν
τος. οϋδε μιας άλλης διατυπώσεως ή πράξεως άπαιτοκμένης.
2. Ό "Επίτροπος ή ό Προσωρινός 'Επίτροπος, οι' χ/ακοινώσειος αυτού ότμοσ:ενομ.έ·/ης είς τό Δελτίο·/ "Ανωνύμων 'Ε
ταιρειών καί Εταιρειών Περιωρισμένης Εύ-άύνη; τής Ε
φημερίδες τής Κνόερνήτεως, άναν.οινοί τήν κ.ατά τήν προηγθυμένη·/ παράγραφον έ/.όοσιν τών νέων μετοχών τής Τραπέζης, αί οποία: /ιά παριστώντα: διά τίτλων όμοιων πρός τούς
υφισταμένους, πλήν τής ημερομηνίας έκδόσεως ή όποια είναι

