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ΑΣΤΠΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΗ  ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΡΙΘ. 2258/2.11.93 

(Άξζξν 1 ηνπ Ν. 1266/82) 
 

Θέκα: Καζνξηζκόο πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο θαη επνπηείαο Πηζησηηθώλ Ηδξπκάησλ ππό ηε κνξθή 
Πηζησηηθώλ πλεηαηξηζκώλ Ν. 1667/86 

 

 
Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ, αθνύ έιαβε ππόςε: 

 
α) ην άξζξν 1 ην Ν. 1266/82 "όξγαλα αζθήζεσο ηεο λνκηζκαηηθήο, πηζησηηθήο θαη ζπλαι-

ιαγκαηηθήο πνιηηηθήο θαη άιιεο δηαηάμεηο", 
 
β) ηνλ ΑΝ 1665/51 "πεξί ιεηηνπξγίαο θαη ειέγρνπ Σξαπεδώλ" θαη ΝΓ 588/48 "πεξί ειέγρνπ 

ηεο πίζηεσο", 
 
γ) ην Ν. 1667/86 "αζηηθνί πλεηαηξηζκνί θαη άιιεο δηαηάμεηο", 
 
δ) ην Ν. 2076/92 "αλάιεςε θαη άζθεζε δξαζηεξηόηεηαο Πηζησηηθώλ ηδξπκάησλ θαη άιιεο 

ζπλαθείο δηαηάμεηο", 
 
ε) ην Ν. 1083/80 "πεξί αγνξάο θαη πώιεζεο ζπλαιιάγκαηνο θαη μέλσλ ηξαπεδνγξακκα-

ηίσλ", 
 
 ζη) ηηο ΠΓ/ΣΔ 2053/92 θαη 2054/92 ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκό ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ην 

ζπληειεζηή θεξεγγπόηεηαο, αληίζηνηρα, ησλ Πηζησηηθώλ ηδξπκάησλ, 
 
δ) ηηο ΠΓ/ΣΔ 1955/91 θαη 1976/91κ, όπσο ηζρύνπλ πνπ αθνξνύλ ζηε ρνξήγεζε δαλείσλ ζε 

δξαρκέο θαη ζπλάιιαγκα αληίζηνηρα από Πηζησηηθά Ηδξύκαηα πνπ ιεηηνπξγνύλ ζηελ Διιάδα, 
 
ε) ηηο απνθ. ΔΝΠΘ 448/2/90 θαη 521/2/93 θαη ηελ ΠΓ/ΣΔ 1895/91 πνπ αθνξνύλ ζηηο 

ηνπνζεηήζεηο  ζε ηίηινπο ησλ Πηζησηηθώλ ηδξπκάησλ, 
 
ζ) ηελ ΠΓ/ΣΔ 1959/91, όπσο ηζρύεη, ζρεηηθά κε ηηο δεζκεύζεηο επί θαηαζέζεσλ ησλ Σξαπε-

δώλ, 
 
η) ηελ από 31.8.93 ζρεηηθή εηζήγεζε ησλ Γηεπζύλζεσλ Ννκηζκαηηθήο Πνιηηηθήο θαη Σξαπε-

δηθώλ Δξγαζηώλ θαη Γεληθήο Δπηζεώξεζεο Σξαπεδώλ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο θαη 
  
 ηα) ηε ζθνπηκόηεηα θαζνξηζκνύ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο θαη επνπηείαο Πηζησηηθώλ 

ηδξπκάησλ ππό ηε κνξθή Πηζησηηθώλ πλεηαηξηζκώλ, 
 

Α Π Ο Φ Α  Η  Δ    ηα αθόινπζα: 
 
Α.  ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 
 
1. α) Δπηηξέπεηαη ζηα Πηζησηηθά Ηδξύκαηα ππό ηε κνξθή Πηζησηηθνύ πλεηαηξηζκνύ Ν. 1667/86 
λα δηελεξγνύλ εξγαζίεο πνπ θαηά ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο απνηεινύλ αληηθείκελν δξαζηεξηόηεηαο 
ησλ Δκπνξηθώλ Σξαπεδώλ πνπ ιεηηνπξγνύλ ζηελ Διιάδα. 

 
β) Οη δηαηάμεηο πνπ αθνξνύλ ζηε ιεηηνπξγία ησλ Πηζησηηθώλ ηδξπκάησλ ζηελ Διιάδα 

εθαξκόδνληαη αλάινγα θαη ζηα Πηζησηηθά Ηδξύκαηα ππό ηε κνξθή Πηζησηηθώλ πλεηαηξηζκώλ. 
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Πηζησηηθνί Σπλεηαηξηζκνί πνπ δελ έρνπλ ιάβεη άδεηα ιεηηνπξγίαο από ηελ Τξάπεδα 
ηεο Διιάδνο, σο Πηζησηηθά Ιδξύκαηα, δελ επηηξέπεηαη λα δέρνληαη θαηαζέζεηο από 
νηνλδήπνηε. (1) 
 
2. Ο  Σπλεηαηξηζκόο πνπ ιακβάλεη άδεηα ιεηηνπξγίαο σο Πηζησηηθό Ίδξπκα ζπλαι-
ιάζζεηαη κε ηα κέιε ηνπ, άιια Πηζησηηθά Ιδξύκαηα θαζώο θαη ην Διιεληθό Γεκόζην. 
Καηόπηλ έγθξηζεο ηεο Τξάπεδα ηεο Διιάδνο θαη ππό ηνπο εηδηθόηεξνπο όξνπο θαη 
πξνϋπνζέζεηο πνπ ηπρόλ ζέηεη, κπνξεί ν Σπλεηαηξηζκόο λα ζπλαιιάζζεηαη θαη κε κε 
κέιε ηνπ όηαλ: η) ζηε ζπλαιιαγή νπνηαζδήπνηε θύζεσο ζπκκεηέρεη θαη κέινο θαη ηη) 
Πξνθεηκέλνπ γηα δεπηεξεύνπζεο ηξαπεδηθέο εξγαζίεο δηακεζνιαβεηηθνύ ραξαθηήξα. (2) 
 

Δπηηξέπεηαη ζηηο ζπλεηαηξηζηηθέο ηξάπεδεο λα δηελεξγνύλ κε κε κέιε ηνπο ηηο πην 
θάησ εξγαζίεο δηακεζνιαβεηηθνύ ραξαθηήξα: 

α.  Πιεξσκή κηζζνδνζίαο θαη ζπληάμεσλ Γεκνζίνπ θαη Οξγαληζκώλ Τνπηθήο 
Απηνδηνίθεζεο θαζώο θαη ζπληάμεσλ Γεκνζίνπ θαη αζθαιηζηηθώλ νξγαληζκώλ.(3) 

β.  Δμόθιεζε ινγαξηαζκώλ δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκώλ θαζώο θαη 
είζπξαμε γηα ινγαξηαζκό θξαηηθώλ αζθαιηζηηθώλ νξγαληζκώλ εηζθνξώλ ησλ 
αζθαιηζκέλσλ ηνπο. 

γ.  Δθκίζζσζε Θπξίδσλ. 

δ.  Γηάζεζε, θύιαμε θαη είζπξαμε, θαηά ηε ιήμε ηνπο, ηίηισλ ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ, 
κε ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηαρείξηζεο ραξηνθπιαθίνπ. 

ε.  Σπκκεηνρή ζε δηάζεζε λενεθδηδόκελσλ ηίηισλ κε ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηηο 
αλάιεςεο ππνρξεώζεσλ από αλαδνρή έθδνζεο ηίηισλ (underwriting). 

 ζη. Μεηαθνξά θεθαιαίσλ εληόο Διιάδνο. 

δ.  Αγνξά θαη πώιεζε μέλσλ ηξαπεδνγξακκαηίσλ κέρξη ηνπ εθάζηνηε ηζρύνληνο νξίνπ 
ρνξεγνύκελνπ ζπλαιιάγκαηνο ρσξίο δηθαηνινγεηηθά ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 
ΠΓ/ΤΔ 2344/94. (4) 

 
3. α) Με εμαίξεζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κεθ. Γ΄ παξ. 1β, ηνπ Κεθ. Γ΄ παξ. 1 θαη 2 θαη ηνπ Κεθ. 
Δ΄ παξ. ΙV εδ. 1, νη δηαηάμεηο ηεο  ΠΓ/ΤΔ 2246/16.9.93, όπσο ηζρύεη, εθαξκόδνληαη ζηα 
ρξεκαηνδνηηθά αλνίγκαηα ησλ Σπλεηαηξηζηηθώλ Τξαπεδώλ πξνο ηνλ ίδην ζπλεηαίξν ή 
πξνο νκάδα ζπλδεδεκέλσλ πειαηώλ. (5) 

 
Απμάλεηαη από 5% ζε 15% ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηνπο ην αλώηαην όξην ηνπ ζπλνιηθνύ 

ρξεκαηνδνηηθνύ αλνίγκαηνο ησλ Σπλεηαηξηζηηθώλ Τξαπεδώλ πξνο ηνλ ίδην ζπλεηαίξν ή 
πξνο θάζε νκάδα ζπλδεδεκέλσλ πειαηώλ. Γηεπθξηλίδεηαη όηη γηα ην άζξνηζκα ησλ 
κεγάισλ ρξεκαηνδνηηθώλ αλνηγκάησλ, εθαξκόδεηαη ε δηάηαμε ηνπ Κεθ. Γ΄ παξ. 1α ζε 
ζπλδπαζκό κε ηε δηάηαμε ηνπ Κεθ. Γ΄ παξ. 3 ηεο ΠΓ/ΤΔ 2246/16.9.93. (5) 
 

β) Από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο παξνύζαο νη δηαηάμεηο ηνπ Κεθ. Γ΄ ηεο ΠΓ/ΤΔ 1955/91, 
όπσο ηζρύνπλ, εθαξκόδνληαη ζηηο λέεο ρνξεγήζεηο δαλείσλ ή πηζηώζεσλ ησλ 
Σπλεηαηξηζηηθώλ Τξαπεδώλ πξνο ηα θπζηθά κέιε η) γηα ηελ αγνξά εηδώλ δηαξθείαο θαη 
ππεξεζηώλ έλαληη δηθαηνινγεηηθώλ, ηη) γηα ηελ θάιπςε ινηπώλ πξνζσπηθώλ αλαγθώλ 
ηνπο θαη ηηη) κε ελέρπξν ηίηινπο εηζεγκέλνπο ζην Χ.Α.Α. (6) 

 

                                           
1
 πκπιεξώζεθε κε ηε Νν 541/2/7.4.94 Απόθαζε ΔΝΠΘ. (παξ. 2) 

2
 Όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξώζεθε κε ην άξζξν 16 παξ. 2 ηνπ Ν. 2601/98 (ΦΔΚ Α’ 81/98) 

3
 Όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξώζεθε κε ηε Νν 93/1/22.1.01 Απόθαζε ΔΣΠΘ 

4
 Όπσο ζπκπιεξώζεθε κε ηε Νν 7/45/7.8.98 Απόθαζε ΔΣΠΘ (εδάθηα α - δ) 

5
 Όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηε Νν 7/44/7.8.98 Απόθαζε ΔΣΠΘ (παξ. 2 & 3) 

6
 Όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηε Νν 36/6/29.6.99 Απόθαζε ΔΣΠΘ 
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Καζνξίδεηαη ζε ... (7) 
 
γ) Οη επελδύζεηο ησλ Πηζησηηθώλ πλεηαηξηζκώλ ζε κεξίδηα ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ θαη 

κεηνρηθνύο ηίηινπο πάζεο θύζεσο δηέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο Απόθαζεο ΔΝΠΘ 521/2/93 ζε 
ζπλδπαζκό κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ΠΓ/ΣΔ 1895/91, όπσο ηζρύεη, κε εμαίξεζε ην ζπλνιηθό ύςνο ησλ 
θεθαιαίσλ πνπ δηαηίζεληαη γηα επελδύζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην πξώην εδάθην ηεο πξώηεο 
παξαγξάθνπ ηεο Απόθαζεο ΔΝΠΘ 521/2/93. πξνθεηκέλνπ γηα ηηο ζπκκεηνρέο ησλ Πηζησηηθώλ 
πλεηαηξηζκώλ ζε επηρεηξήζεηο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνύ ηνκέα εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ 
Απνθάζεσλ ΔΝΠΘ Νν 448/2/90, 564/5/23.11.95, 80/15/29.8.00 θαη 150/9/9.5.03, όπσο 
ηζρύνπλ. 

 
δ) Απαγνξεύεηαη ζηνπο πηζησηηθνύο ζπλεηαηξηζκνύο λα δηελεξγνύλ εξγαζίεο αλαδόρνπ 

έθδνζεο ηίηισλ (UNDERWRITING). 
 

4.   α)  Δπηηξέπεηαη ζηνπο Πηζησηηθνύο πλεηαηξηζκνύο λα ηεξνύλ ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο 
δηαηάμεηο ηξερνύκελνπο ινγαξηαζκνύο ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηε 
δηαηξαπεδηθή αγνξά δξαρκώλ θαη ζπλαιιάγκαηνο. Τν ζπλνιηθό ύςνο ησλ αληιήζεσλ από ηε 
δηαηξαπεδηθή αγνξά δξαρκώλ θαη ζπλαιιάγκαηνο δε δύλαηαη λα ππεξβαίλεη ην 15% ησλ 
ηδίσλ θεθαιαίσλ θάζε Σπλεηαηξηζκνύ. Οη ηνπνζεηήζεηο ζηε δηαηξαπεδηθή αγνξά δελ 
ππόθεηληαη ζε πεξηνξηζκό.(8) 
 

Καζνξίδεηαη ζε πνζνζηό 25% ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θάζε Σπλεηαηξηζηηθήο Τξάπεδαο ην 
αλώηαην όξην άληιεζεο θεθαιαίσλ από ηε δηαηξαπεδηθή αγνξά ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη 
ε Σπλεηαηξηζηηθή Τξάπεδα: 

(η) Γξαζηεξηνπνηείηαη ζε νιόθιεξε ηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα, θαηά ην πξνβιεπόκελα 
ζην Κεθ. Β ηεο πξάμεο απηήο όπσο ηζρύεη θαη  

(ηη) Σπκκεηέρεη σο κέινο ζην Σύζηεκα Γηαθαλνληζκνύ Δληνιώλ Πιεξσκήο ζε επξώ ζε 
ζπλερή ρξόλν (9) 
 

β) …………………. (10) 
 
5.  Οη Πηζησηηθνί πλεηαηξηζκνί δύλαηαη λα αλαπξνεμνθινύλ ζπλαιιαγκαηηθέο θαη γξακκάηηα εηο 
δηαηαγή, ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο θαζώο θαη λα ρξεκαηνδνηνύληαη από ηελ Σξάπεδα ηεο 
Διιάδνο έλαληη ελερύξνπ ηίηισλ ην Γεκνζίνπ, ζύκθσλα κε ηελ ΠΓ/ΣΔ 2185/93.11 

 
6. Οη Πηζησηηθνί πλεηαηξηζκνί ππόθεηληαη ζηηο ππνρξεσηηθέο δεζκεύζεηο επί θαηαζέζεσλ 
ζύκθσλα κε ηελ ΠΓ/ΣΔ 1959/91, όπσο ηζρύεη. Δηδηθά γηα ηνπο Πηζησηηθνύο πλεηαηξηζκνύο πνπ 
ιεηηνπξγνύλ θαηά ηε δεκνζίεπζε ηεο παξνύζαο ε δέζκεπζε ζα εθαξκνζζεί γηα πξώηε θνξά επί 
ησλ ππνινίπσλ ηεο 31.12.93 πξνθεηκέλνπ γηα ην έληνθν ηκήκα ηεο δέζκεπζεο θαη ηεο 31.12.94 
πξνθεηκέλνπ γηα ην άηνθν ηκήκα ηεο. 
 
7. α) Οη δηαηάμεηο πνπ αθνξνύλ ηελ επνπηεία θαη ηνλ έιεγρν ησλ Πηζησηηθώλ ηδξπκάησλ από 
ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο εθαξκόδνληαη θαη ζηνπο Πηζησηηθνύο πλεηαηξηζκνύο. Δηδηθά γηα ηνπο 
Πηζησηηθνύο πλεηαηξηζκνύο ν ζπληειεζηήο θεξεγγπόηεηαο (ΠΓ/ΣΔ 2054/92) νξίδεηαη ζε 
πνζνζηό 10%. Σα ζηνηρεία πνπ ππνβάιινληαη ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο γηα ηελ άζθεζε ηεο 
επνπηείαο ζα πεξηέρνληαη ζε ινγαξηαζκνύο (θσδηθνύο αξηζκνύο θαη ηίηινπο) ηνπ Κιαδηθνύ 
Λνγηζηηθνύ ρεδίνπ ησλ Σξαπεδηθώλ Δπηρεηξήζεσλ (Π.Γ. 384/1992). 
 

                                           
7
 Καηαξγήζεθε κε ηελ παξ. βγ ηεο ΠΓ/ΣΔ 2523/12.6.03 

8
 Όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηε Νν 83/20/20.9.00 Απόθαζε ΔΣΠΘ 

9
 Όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Απόθαζε ΔΣΠΘ 142/6/10.1.03  

10
 Καηαξγήζεθε κε ην εδάθην α – ηη ηνπ θεθ. 12 ηεο ΠΓ/ΣΔ 2397/7.11.96 

11
 ηα νπνηαδήπνηε όξηα θαηαξγήζεθαλ κε ηελ Πξάμε πκβνπιίνπ Ννκηζκαηηθήο Πνιηηηθήο Νν 54/27.2.04 
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β)  Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο (ηζνινγηζκνί, απνηειέζκαηα ρξήζεσο) ησλ Πηζησηηθώλ 
ηδξπκάησλ ππό ηε κνξθή Πηζησηηθώλ πλεηαηξηζκώλ πξέπεη λα ειέγρνληαη από 
αλαγλσξηζκέλνπο νξθσηνύο ινγηζηέο. 

 
γ)  Αλαηίζεηαη ζηε Γεληθή Δπηζεώξεζε Σξαπεδώλ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο λα θαζνξίζεη 

ηηο ιεπηνκέξεηεο θαη ηε δηαδηθαζία πνπ απαηηνύληαη γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ επνπηεία ησλ 
Πηζησηηθώλ πλεηαηξηζκώλ. 

 
Β. ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΥΖ ΑΓΔΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 
 

Γηα ηελ παξνρή άδεηαο ιεηηνπξγίαο Πηζησηηθνύ ηδξύκαηνο ζε πηζησηηθνύο ζπλεηαηξηζκνύο 
από ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο πξέπεη λα πιεξνύληαη νη ζρεηηθνί όξνη θαη πξνϋπνζέζεηο ηνπ Ν. 
2076/92 θαζώο θαη νη αθόινπζνη εηδηθνί όξνη: 

 
Η. Μέιε 
 
1. Οη ζπλεηαίξνη – κέιε ησλ Πηζησηηθώλ πλεηαηξηζκώλ έρνπλ, θαηά ηελ έγθξηζε ηεο πξόηαζεο 
εγγξαθήο ηνπο, θαηνηθία ε έδξα (πξνθεηκέλνπ γηα λνκηθά πξόζσπα) ζην γεσγξαθηθό δηακέξηζκα 
πνπ πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ηα ίδηα θεθάιαηα ηνπ θάζε ζπλεηαηξηζκνύ (πεξηπηώζεηο α θαη β ηεο 
παξαγξάθνπ βΗΗ1). 
 
2. Η πιεηνςεθία ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ θαη Δπνπηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαζώο θαη ην 
έλα ηνπιάρηζηνλ από ηα δύν πξόζσπα πνπ είλαη εμ’ ίζνπ ππεύζπλα γηα ηε ιεηηνπξγία θαη 
ηνλ πξνζαλαηνιηζκό ηεο δξαζηεξηόηεηαο ηνπ Πηζησηηθνύ Σπλεηαηξηζκνύ πξέπεη λα 
έρνπλ ηελ θαηνηθία ηνπο ζην γεσγξαθηθό δηακέξηζκα πνπ πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ην 
αξρηθό θεθάιαην ηνπ θάζε Σπλεηαηξηζκνύ (παξ. 1α, 1β ηνπ ηκήκαηνο ΙΙ θεθ. Β’) (12) 
 
3. Καη’ εμαίξεζε επηηξέπεηαη ζε λνκηθά πξόζσπα κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα, ησλ νπνίσλ 
ηα κέιε θαηάγνληαη από ηελ πεξηνρή εληόο ηεο νπνίαο δξαζηεξηνπνηείηαη ν πλεηαηξηζκόο θαη ε 
έδξα ηνπο βξίζθεηαη ζε  άιιε πεξηνρή ηεο ρώξαο, λα είλαη κέιε Πηζησηηθνύ πλεηαηξηζκνύ. 
 
4. α) Παξέρεηαη ε επρέξεηα ζηα πηζησηηθά ηδξύκαηα πνπ ιεηηνπξγνύλ κε ηε κνξθή 
πηζησηηθώλ ζπλεηαηξηζκώλ ηνπ Ν. 1667/86 λα εγγξάθνπλ σο κέιε ηνπο θαη θαηόπηλ 
εηδηθήο θαηά ζπλεηαηξηζηηθή ηξάπεδα  άδεηαο ηεο Τξάπεδαο ηεο Διιάδνο, πάζεο θύζεσο 
λνκηθά πξόζσπα (εμαηξνπκέλσλ ησλ πηζησηηθώλ ζπλεηαηξηζκώλ ηνπ Ν 1667/86) πνπ 
εδξεύνπλ εθηόο ηνπ λνκνύ ή ησλ όκνξσλ λνκώλ   ή   ελαιιαθηηθά   ηεο   δηνηθεηηθήο   
πεξηθέξεηαο   ζηελ   νπνία δξαζηεξηνπνηνύληαη    νη   ζπλεηαηξηζηηθέο   ηξάπεδεο,   ρσξίο   
αληίζηνηρε εγθαηάζηαζε ηεο ζπλεηαηξηζηηθήο ηξάπεδαο θαη ππνβνιή ζρεηηθήο κειέηεο 
ζθνπηκόηεηαο, ππό ηηο εμήο πξνϋπνζέζεηο: 

i.  ζα  έρεη  πξνεγνπκέλσο  ζπγθεληξσζεί  ην  θαηά  πεξίπησζε  ειάρηζην θεθάιαην 
πνπ απαηηείηαη γηα ηε δξαζηεξηνπνίεζε ηεο ηξάπεδαο θαη ζε επίπεδν ησλ όκνξσλ (ηνπ 
λνκνύ ηεο έδξαο ηνπο) λνκώλ ή ελαιιαθηηθά ηεο δηνηθεηηθήο πεξηθέξεηαο ζηελ νπνία 
αλήθεη ν λνκόο ηεο έδξαο ηνπο (€ 6  εθαη.)  ή  ζε  επίπεδν  επηθξάηεηαο  (€ 18  εθαη.).  Η 
ζπγθέληξσζε  ηνπ  θεθαιαίνπ  ζα  πηζηνπνηείηαη  κε  βεβαίσζε  νξθσηνύ ειεγθηή, όπσο 
πξνβιέπεηαη από ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο. 

ii. ζα πιεξνύληαη ηα ηζρύνληα θξηηήξηα σο πξνο (i) ηελ νξγαλσηηθή  θαη θεθαιαηαθή 
επάξθεηα ηεο ζπλεηαηξηζηηθήο ηξάπεδαο θαη (ii) ηελ πιεξόηεηα ησλ παξερνκέλσλ ζηελ 
Τξάπεδα ηεο Διιάδνο ζηνηρείσλ. 
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β) Ο έιεγρνο ηεο ζπλδξνκήο ησλ σο άλσ πξνϋπνζέζεσλ θαη ε ρνξήγεζε ηεο  
έγθξηζεο,  θαηά  ζπλεηαηξηζηηθή  ηξάπεδα,  αλαηίζεληαη  ζηε  Γηεύζπλζε Γεληθήο 
Δπηζεώξεζεο Τξαπεδώλ ηεο Τξάπεδαο ηεο Διιάδνο. (13) 

 
5. Παξέρεηαη ε επρέξεηα ζηα πηζησηηθά ηδξύκαηα πνπ ιεηηνπξγνύλ κε ηε κνξθή 
πηζησηηθώλ ζπλεηαηξηζκώλ ηνπ Ν. 1667/86 λα εγγξάθνπλ σο κέιε ηνπο, θαηόπηλ εηδηθήο 
θαηά ζπλεηαηξηζηηθή ηξάπεδα άδεηαο ηεο Τξάπεδαο ηεο Διιάδνο,  Δηαηξίεο  
Χξεκαηνδνηηθήο  Μίζζσζεο  θαη  Δηαηξίεο  Πξαθηνξείαο Δπηρεηξεκαηηθώλ Απαηηήζεσλ 
πνπ εδξεύνπλ εθηόο ηεο πεξηνρήο ζηελ νπνία δξαζηεξηνπνηνύληαη νη ελ ιόγσ ηξάπεδεο, 
ρσξίο αληίζηνηρε εγθαηάζηαζε ηεο ζπλεηαηξηζηηθήο ηξάπεδαο ζηηο πεξηνρέο ηεο έδξαο 
ησλ ελ ιόγσ κειώλ, γηα ηε δηεπθόιπλζε  ησλ  παξερνκέλσλ  από  ηηο  ελ  ιόγσ  ηξάπεδεο  
ζπλαθώλ δηακεζνιαβεηηθώλ ππεξεζηώλ.(14) 

 

Η εγγξαθή ησλ πην πάλσ κειώλ επηηξέπεηαη ππό ηνπο αθόινπζνπο όξνπο θαη 
πξνϋπνζέζεηο: 

α) Θα πιεξνύληαη ηα ηζρύνληα θξηηήξηα σο πξνο (η) ηελ νξγαλσηηθή θαη θεθαιαηαθή 
επάξθεηα ηεο ζπλεηαηξηζηηθήο ηξάπεδαο θαη (ηη) ηελ πιεξόηεηα ησλ παξερνκέλσλ ζηελ 
Τξάπεδα ηεο Διιάδνο ζηνηρείσλ.  

β) Απαγνξεύεηαη ε ρξεκαηνδόηεζε ησλ ελ ιόγσ κειώλ. (12) 
 

ΗΗ. Αξρηθό Κεθάιαην 
 
1. Πηζησηηθά ηδξύκαηα κε ηε κνξθή πηζησηηθνύ ζπλεηαηξηζκνύ ηνπ Ν. 1667/86, 

αλάινγα κε ηελ πεξηνρή εγθαηάζηαζήο ηνπο θαηά ηα πξνβιεπόκελα ζην θεθ. Β. ηεο  
ΠΓ/ΤΔ  2258/ 2.11.93,  όπσο  ηζρύεη  (ζρεη.  Απόθ.  ΔΝΠΘ  541/2/7.4.94, παξ. 1 θαη ΠΓ/ΤΔ 
2413/ 9.7.97): 

α) επξώ έμη εθαηνκκύξηα (επξώ 6.000.000) ή δξαρκέο δύν δηζεθαηνκκύξηα ζαξάληα 
ηέζζεξα εθαηνκκύξηα πεληαθόζηεο ρηιηάδεο (δξρ. 2.044.500.000), εθόζνλ 
δξαζηεξηνπνηνύληαη εληόο ηνπ λνκνύ ηεο έδξαο ηνπο,  

β) επξώ δέθα εθαηνκκύξηα (επξώ 10.000.000)  ή δξαρκέο ηξία δηζεθαηνκκύξηα 
ηεηξαθόζηα επηά εθαηνκκύξηα πεληαθόζηεο ρηιηάδεο  (δξρ. 3.407.500.000), εθόζνλ  
δξαζηεξηνπνηνύληαη  θαη  ζε  όκνξνπο  λνκνύο,  ή  ζηε  δηνηθεηηθή πεξηθέξεηα ηεο έδξαο 
ηνπο θαη 

γ) επξώ δεθανθηώ εθαηνκκύξηα (επξώ 18.000.000) ή δξαρκέο έμη δηζεθαηνκκύξηα 
εθαηόλ ηξηάληα ηξία εθαηνκκύξηα πεληαθόζηεο ρηιηάδεο (δξρ. 6.133.500.000), εθόζνλ 
δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηελ πεξηθέξεηα Αηηηθήο, ζην Ν. Θεζζαινλίθεο ή ζε όιεο ηηο 
πεξηνρέο ηεο ρώξαο.(15) 

 
Οη δηαηάμεηο πεξί ειαρίζηνπ αξρηθνύ θεθαιαίνπ ησλ παξ. 1β θαη 1γ (€ 6.000.000 θαη € 

18.000.000) δελ εθαξκόδνληαη ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ ε εγγξαθή, αληηζηνίρσο κειώλ πνπ 
θαηνηθνύλ εθηόο λνκνύ ηεο έδξαο ή ησλ όκνξσλ λνκώλ, δελ ζπλνδεύεηαη από 
νπνηαζδήπνηε κνξθήο εγθαηάζηαζε ησλ Σπλεηαηξηζκώλ  ζηηο πεξηνρέο θαηνηθίαο ησλ ελ 
ιόγσ κειώλ. (16) 

 
2. Ωο πξνο ηελ θαηαβνιή ηνπ θεθαιαίνπ θαη ηνπο ινηπνύο όξνπο θαη πξνϋπνζέζεηο γηα 
ηελ παξνρή άδεηαο Πηζησηηθνύ ηδξύκαηνο ζε Πηζησηηθνύο Σπλεηαηξηζκνύο εθαξκόδνληαη 
νη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2076/92. (17) 
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3. Τν ύςνο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ησλ πηζησηηθώλ ηδξπκάησλ δελ επηηξέπεηαη, θαζ' όιε 
ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπο, λα είλαη θαηώηεξν ησλ πην πάλσ θαηά πεξίπησζε νξίσλ. 
(14) 

4. Τα  πηζησηηθά  ηδξύκαηα  πνπ  ιεηηνπξγνύλ  θαηά  ηελ  θνηλνπνίεζε  ηεο παξνύζαο 
Πξάμεο, θαζώο θαη ηα πηζησηηθά ηδξύκαηα πνπ ζα ιάβνπλ άδεηα ιεηηνπξγίαο 
κεηαγελέζηεξα, κεηά από αίηεζε πνπ ζα έρεη ππνβιεζεί πξηλ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 
παξνύζαο Πξάμεο, νθείινπλ λα πξνζαξκόζνπλ αλάινγα ην ύςνο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ 
ηνπο ην αξγόηεξν κέρξη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2002. (14) 

5. Παξαηείλεηαη ε πξνζεζκία γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο θαζνξηδόκελεο ζηελ ΠΓ/ΤΔ 
2471/10.4.01 (θεθ. Β παξ. 1) αύμεζεο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ησλ Πηζησηηθώλ Ιδξπκάησλ 
πνπ ιεηηνπξγνύλ κε ηε κνξθή Πηζησηηθνύ Σπλεηαηξηζκνύ ην Ν. 1667/86 όπσο ηζρύεη σο 
εμήο: 

α) Μέρξη ηελ 31/12/03 ζα έρεη θαιπθζεί θαηά πνζνζηό 50% ηνπιάρηζηνλ ε δηαθνξά 
κεηαμύ ηνπ ειαρίζηνπ απαηηνύκελνπ νξίνπ (θεθ. Α παξ. 2 ηεο πην πάλσ ΠΓ/ΤΔ) θαη ησλ 
θαηά ηελ 31/12/02 ηδίσλ θεθαιαίσλ ηνπο θαη  

β) Μέρξη ηελ 31/12/04 ην αξγόηεξν ζα πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί θαη ε θάιπςε 
ηπρόλ ππνιεηπόκελνπ πνζνύ, κέρξη ην θαηά ην σο άλσ πξνβιεπόκελν ειάρηζην όξην 
ηδίσλ θεθαιαίσλ.18 

 
Οη δηαηάμεηο ηεο ΠΓ/ΤΔ 2053/92, όπσο ηζρύεη, θαζώο θαη νη εηδηθόηεξεο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο ηεο ΠΓ/ΤΔ 2228/93 εθαξκόδνληαη θαη γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ ειαρίζηνπ 
αξρηθνύ θεθαιαίνπ, ην νπνίν, ζύκθσλα κε ηελ ΠΓ/ΤΔ 2258/93, όπσο ηζρύεη (ηει. ζρεηηθή 
ΠΓ/ΤΔ 2420/97),απαηηείηαη γηα ηελ παξνρή άδεηαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο πηζησηηθώλ 
ηδξπκάησλ κε ηε κνξθή πηζησηηθνύ ζπλεηαηξηζκνύ ηνπ Ν. 1667/86. (19) 
 

Από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνύζαο Πξάμεο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ Κξαηηθνύ 
Πξνϋπνινγηζκνύ. 

 
Ζ Πξάμε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο (Σεύρνο Α΄) 

 
 

Αζήλα,  4.11.93 Ο Γηνηθεηήο 
 
 

Γ/ΝΖ ΝΟΜΗΜΑΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΑΗ  
ΣΡΑΠΔΕΗΚΩΝ ΔΡΓΑΗΩΝ      Δ. Ν. Υξηζηνδνύινπ 
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