Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Συνεδρίαση 201/1.3.2022
Θέμα 1:

Ελάχιστο αρχικό κεφάλαιο πιστωτικών ιδρυμάτων με έδρα στην Ελλάδα και
κατάργηση των ΠΔ/ΤΕ 2258/2.11.1993 και ΠΔ/ΤΕ 2471/10.4.2001

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:
α)

τα άρθρα 28 και 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος,

β)
τον ν. 4261/2014 «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και
προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2016/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 107), και ιδίως τις διατάξεις των άρθρων 4, 8 και 12 αυτού,
γ)

το ν.1667/1986 «Αστικοί συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 196),

δ)
το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας Πράξης δεν προκαλείται δαπάνη
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
να ορίσει α) το απαιτούμενο ελάχιστο αρχικό κεφάλαιο για την ίδρυση και λειτουργία
πιστωτικών ιδρυμάτων με έδρα στην Ελλάδα, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του
άρθρου 12 του ν. 4261/2014 και β) την προθεσμία εντός της οποίας τα πιστωτικά
ιδρύματα με τη μορφή του πιστωτικού συνεταιρισμού του ν.1667/1986 οφείλουν να
αναπροσαρμόσουν τα κεφάλαιά τους σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 12
του ανωτέρω νόμου.

Α. Απαιτήσεις κάλυψης και τήρησης ελάχιστου αρχικού κεφαλαίου
1. Το απαιτούμενο ελάχιστο αρχικό κεφάλαιο για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος στην Ελλάδα με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας
ορίζεται σε ευρώ δεκαοκτώ εκατομμύρια (€ 18.000.000,00).
2. Το απαιτούμενο ελάχιστο αρχικό κεφάλαιο για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος στην Ελλάδα με τη μορφή πιστωτικού
συνεταιρισμού του ν.1667/1986, ορίζεται με κριτήριο την περιοχή εγκατάστασής του,
ως εξής:
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α) Ευρώ δέκα εκατομμύρια (€ 10.000.000,00) για πιστωτικούς συνεταιρισμούς που
έχουν εγκατάσταση αποκλειστικά στην περιφέρεια στην οποία ανήκει γεωγραφικά η
έδρα τους με την επιφύλαξη των προβλεπόμενων στην περ. β της παρούσας
παραγράφου
β) Ευρώ δεκαοκτώ εκατομμύρια (€ 18.000.000,00) για πιστωτικούς συνεταιρισμούς
που έχουν εγκατάσταση στην περιφέρεια Αττικής, στην περιφερειακή ενότητα
Θεσσαλονίκης της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σε περισσότερες της μίας
περιφέρειες ή/και στο εξωτερικό.
3.
Τα πιστωτικά ιδρύματα με τη μορφή πιστωτικού συνεταιρισμού του ν.1667/1986,
τα οποία κατά τη δημοσίευση της παρούσας Πράξης στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως δραστηριοποιούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του κεφ. Α παρ.
2(α) της ΠΔ/ΤΕ 2471/2001, οφείλουν, εφόσον απαιτείται, να αναπροσαρμόσουν τα ίδια
κεφάλαιά τους προς το ποσό του ελάχιστου αρχικού κεφαλαίου που ορίζεται στο κεφ.
Α παρ. 2 της παρούσας Πράξης το αργότερο έως την 31.12.2022.

Β. Λοιπές διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας Πράξης καταργούνται:
Η ΠΔ/ΤΕ 2258/2.11.1993 «Καθορισμός πλαισίου λειτουργίας και εποπτείας
πιστωτικών ιδρυμάτων υπό τη μορφή πιστωτικών συνεταιρισμών του ν.1667/1986»
(ΦΕΚ Α’ 196),
Η ΠΔ/ΤΕ 2471/10.4.2001 «Καθορισμός ελάχιστου αρχικού κεφαλαίου πιστωτικών
ιδρυμάτων» (ΦΕΚ Α’ 87), και κάθε υφιστάμενη αναφορά στις διατάξεις αυτής, νοείται
ως αναφορά στις αντίστοιχες διατάξεις της παρούσας Πράξης.
Εξουσιοδοτείται η Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της Τράπεζας της
Ελλάδος να παρέχει οδηγίες και διευκρινίσεις για την εφαρμογή της παρούσας Πράξης.
Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να αναρτηθεί
στον ιστότοπο της Τράπεζας της Ελλάδος.
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ιωάννης Στουρνάρας
Ακριβές αντίγραφο,
Αθήνα, 01.03.2022
Η Γραμματέας
[Υπογεγραμμένο]
Ι. Πάντου
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