
 

Ν 2076/1992/Α-130 ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ Ι∆ΡΥΜΑΤΩΝ ΚΛΠ. 
ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2076/1992 (ΦΕΚ Α 130) 

Ανάλυση και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυµάτων και άλλες συναφείς 
διατάξεις. 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 

Εκδίδοµε τον ακόλουθο Νόµο που ψήφισε η Βουλή  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
Σκοπός, ορισµοί και πεδίο εφαρµογής 

 

Άρθρο 1 Σκοπός 
Με τον παρόντα νόµο σκοπείται η ενσωµάτωση στην ελληνική τραπεζική νοµοθεσία 
των διατάξεων της υπ' αριθ. 89/646/ΕΟΚ οδηγίας του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων (L. 386/30.12.1989) µε τίτλο "για το συντονισµό των νοµοθετικών, 
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την ανάληψη και την άσκηση 
δραστηριότητας πιστωτικού ιδρύµατος και την τροποποίηση της οδηγίας 77/780/ΕΟΚ", 
καθώς και η ρύθµιση συναφών θεµάτων. 

 

Άρθρο 2 Ορισµοί 
Κατά τον παρόντα νόµο νοούνται ως: 

1. Πιστωτικό ίδρυµα: επιχείρηση, η δραστηριότητα της οποίας συνίσταται στην 
αποδοχή καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων από το κοινό και στη 
χορήγηση πιστώσεων για λογαριασµό της.  

2. Άδεια λειτουργίας: πράξη της Τράπεζας της Ελλάδος από την οποία απορρέει η 
δυνατότητα ίδρυσης και λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύµατος.  

3. Υποκατάστηµα: µονάδα εκµετάλλευσης ενός πιστωτικού ιδρύµατος η οποία δεν 
έχει ίδια νοµική προσωπικότητα και η οποία διενεργεί απευθείας όλες ή µερικές από 
τις πράξεις που αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της δραστηριότητας του πιστωτικού 
ιδρύµατος. Περισσότερες της µιας µονάδες εκµετάλλευσης, που λειτουργούν σε άλλο 
Κράτος - Μέλος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ε.Κ.) θεωρούνται ως ένα µόνο 
υποκατάστηµα. 

4. Ίδια κεφάλαια: τα ίδια κεφάλαια κατά την έννοια της πράξης του ∆ιοικητή της 
Τράπεζας της Ελλάδος (Π.∆./Τ.Ε.) 2053/18.3.92 (ΦΕΚ 49 Α').  

5. "Αρµόδιες αρχές: οι εθνικές αρχές που είναι εξουσιοδοτηµένες βάσει του νόµου ή 
κανονιστικών διατάξεων να ασκούν την εποπτεία των πιστωτικών ιδρυµάτων". 

***Η παρ. 5 αντικαταστάθηκε ως άνω µε το την παρ. 2 άρθρου 11 Π.∆. 267/1995 (Α 
149). 

6. Χρηµατοδοτικό ίδρυµα: επιχείρηση η οποία δεν είναι πιστωτικό ίδρυµα και της 
οποίας η κύρια δραστηριότητα συνίσταται σε τοποθετήσεις σε τίτλους ή στην άσκηση 
µιας ή περισσότερων από τις δραστηριότητες, που αναφέρονται στα σηµεία β' - ιβ' του 
άρθρου 24 του παρόντος.  



 

7. Κράτος-Μέλος καταγωγής: το Κράτος Μέλος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων όπου 
έχει χορηγηθεί η άδεια λειτουργίας.  

8. Κράτος - Μέλος υποδοχής: το Κράτος Μέλος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων όπου 
ένα πιστωτικό ίδρυµα, το οποίο εδρεύει και λειτουργεί σε άλλο κράτος µέλος, έχει 
υποκατάστηµα ή παρέχει υπηρεσίες.  

9. Έλεγχος: η σχέση που υφίσταται µεταξύ µητρικής επιχείρησης προς θυγατρική 
κατά την έννοια του άρθρου 42 ε παρ. 5 εδάφιο α' του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε 
ισχύει, ή παρεµφερής σχέση µεταξύ οποιουδήποτε φυσικού ή νοµικού προσώπου και 
µιας επιχείρησης.  

10. Ειδική συµµετοχή: η άµεση ή έµµεση κατοχή τουλάχιστον του 10% του κεφαλαίου 
ή των δικαιωµάτων ψήφου µιας επιχείρησης. Για το σκοπό της εφαρµογής του 
ορισµού "ειδική συµµετοχή" λαµβάνεται υπόψη και του άρθρο 7 του π.δ. 51/1992 
(ΦΕΚ 22 Α').  

11. Αρχικό κεφάλαιο: το καταβεβληµένο µετοχικό κεφάλαιο και τα αποθεµατικά, όπως 
ορίζονται στην Π.∆./Τ.Ε. 253/18.3.1992, κεφ. ΙΑ (1 και 2).  

12. Μητρική επιχείρηση: η µητρική επιχείρηση κατά την έννοια των διατάξεων του 
άρθρου 42 ε παρ. 5 εδ. α' του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει.  

13. Θυγατρική επιχείρηση: η θυγατρική επιχείρηση κατά την έννοια των διατάξεων του 
άρθρου 42 ε παρ. 5 εδ. α' του κ.ν. 2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει. Κάθε θυγατρική 
επιχείρηση άλλης θυγατρικής θεωρείται επίσης θυγατρική της µητρικής επιχείρησης 
που είναι επικεφαλής των επιχειρήσεων αυτών.  

14. Συντελεστής φερεγγυότητας: Ο συντελεστής φερεγγυότητας κατά την έννοια της 
Π.∆./Τ.Ε. 2054/18.3.1992 (ΦΕΚ 49 Α').  

"15. "Στενοί δεσµοί: Η κατάσταση κατά την οποία δύο ή περισσότερα φυσικά ή νοµικά 
πρόσωπα συνδέονται µέσω:  

α. συµµετοχής, δηλαδή της άµεσης ή δι' ενός δεσµού ελέγχου κατοχής του είκοσι τοις 
εκατό (20%) ή άνω των δικαιωµάτων ψήφου ή του κεφαλαίου µιας επιχείρησης, ή 

β. δεσµού ελέγχου, δηλαδή µέσω της µέσης που υπάρχει µεταξύ µιας µητρικής 
επιχείρησης και µιας θυγατρικής κατά την έννοια του άρθρου 42ε, παρ. 5 του Κ.Ν. 
2190/20 όπως εκάστοτε ισχύει, ή µιας παρεµφερούς σχέσης µεταξύ οποιουδήποτε 
φυσικού ή νοµικού προσώπου και µιας επιχείρησης. Κάθε θυγατρική επιχείρηση µιας 
άλλης θυγατρικής επιχείρησης θεωρείται και αυτή ως θυγατρική της µητρικής 
επιχείρησης που είναι επικεφαλής των εν λόγω επιχειρήσεων.  

Στενός δεσµός µεταξύ δύο ή περισσοτέρων φυσικών ή νοµικών προσώπων 
δηµιουργείται και από µία κατάσταση κατά την οποία τα πρόσωπα αυτά συνδέονται 
µονίµως µε το ίδιο πρόσωπο δια δεσµού ελέγχου". 

***Η παρ. 15 προστέθηκε µε την παρ. 1 το άρθρου 2 του Π.∆. 258/1997 (Α 
185/Συµµόρωση Ο∆.95/26/ΕΚ). 

 
Άρθρο 3 Πεδίο εφαρµογής 
1. Ο παρών νόµος εφαρµόζεται σε όλα τα πιστωτικά ιδρύµατα µε την επιφύλαξη των 
παραγράφων 2 και 3.  

2. Εξαιρούνται από την εφαρµογή του παρόντος νόµου, πλην των περιπτώσεων της 
παραγράφου 6 του άρθρου 27, τα ακόλουθα πιστωτικά ιδρύµατα: 

α. η Τράπεζα της Ελλάδος, 

β. το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο, 



 

γ. το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων. 

3. Εξαιρούνται επίσης τα πιστωτικά ιδρύµατα, που εδρεύουν και λειτουργούν σε 
άλλα Κράτη - Μέλη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και έχουν ρητά εξαιρεθεί από τις 
κοινοτικές οδηγίες, που αφορούν την ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικού 
ιδρύµατος. 

 

Άρθρο 4 Απαγόρευση αποδοχής καταθέσεων από µη πιστωτικά ιδρύµατα 
1. Απαγορεύεται σε πρόσωπα ή σε επιχειρήσεις, που δεν αποτελούν πιστωτικά 
ιδρύµατα, η κατ' επάγγελµα αποδοχή καταθέσεων χρηµάτων ή άλλων αξιών από το 
κοινό, καθώς και η κατ' επάγγελµα χορήγηση δανείων.  

2. Η απαγόρευση της προηγουµένης παραγράφου του παρόντος άρθρου δεν 
κωλύει: 

(α) την έκδοση τίτλων από το ∆ηµόσιο και από νοµικά πρόσωπα, εφόσον αυτό 
προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, 

(β) τη λήψη χρηµάτων ή άλλων αξιών από επιχειρήσεις, που εποπτεύονται από την 
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατά την, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, άσκηση της 
επιχειρηµατικής τους δραστηριότητας. 

3. Οι παραβάτες του παρόντος άρθρου τιµωρούνται µετά από έγκληση της 
Τράπεζας της Ελλάδος µε ποινή φυλάκισης µέχρι τριών (3) ετών ή µε χρηµατική ποινή 
πέντε (5) εκατοµµυρίων δραχµών µέχρι πεντακόσια (500) εκατοµµύρια δραχµές ή και 
µε αµφότερες τις ποινές. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πιστωτικού ιδρύµατος στην Ελλάδα 

και ανάκληση αυτής 
Άρθρο 5 Όροι και προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας πιστωτικού ιδρύµατος 
1. Τα πιστωτικά ιδρύµατα επιτρέπεται να συσταθούν και να λειτουργούν µόνο µε τη 
µορφή της ανώνυµης εταιρίας και κατ' εξαίρεση µε τη µορφή αµιγούς πιστωτικού 
συνεταιρισµού του ν. 1667/1986 (ΦΕΚ 196 Α'). "Τα πιστωτικά ιδρύµατα που ιδρύθηκαν 
και λειτουργούν στην Ελλάδα οφείλουν να έχουν και την κεντρική διοίκησή τους στην 
Ελλάδα". 

***Το εντός " " εδάφιο προστέθηκε µε το άρθρο 3 του Π.∆. 258/1997 (Α 185/ 
Συµµόρφωση Ο∆.95/26/ΕΚ). "Οι αµιγείς πιστωτικοί συνεταιρισµοί, που λαµβάνουν 
άδεια λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος ως πιστωτικά ιδρύµατα, δύνανται να 
χρησιµοποιούν στην επωνυµία τους τον όρο "Συνεταιριστική Τράπεζα".  

***Το άνω εντός " " εδάφιο προστέθηκε µε την παρ. 1 άρθρο 16 του Ν. 2601/1998 Α 
81/15.4.1998. 

2. Για τη χορήγηση από την Τράπεζα της Ελλάδος άδειας λειτουργίας πιστωτικού 
ιδρύµατος απαιτείται η καταβολή αρχικού κεφαλαίου ισότιµου τουλάχιστο δέκα 
εκατοµµυρίων (10.000.000) Ευρωπαϊκών Νοµισµατικών Μονάδων (ΕΝΣ/ECU). Κατ' 
εξαίρεση, για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας πιστωτικού ιδρύµατος σε συνεταιρισµό 
της ανωτέρω παραγράφου και την υπαγωγή του στις διατάξεις του παρόντος νόµου, 
απαιτείται η καταβολή αρχικού κεφαλαίου ισότιµου τουλάχιστο δύο εκατοµµυρίων 
(2.000.000) Ευρωπαϊκών Νοµισµατικών Μονάδων (ΕΝΣ/ECU). (Ο συνεταιρισµός 
αυτός συναλλάσσεται µόνο µε τα µέλη του). "Ο Συνεταιρισµός που λαµβάνει άδεια 
λειτουργίας ως πιστωτικό ίδρυµα συναλλάσσεται µε τα µέλη του, άλλα πιστωτικά 
ιδρύµατα, καθώς και το Ελληνικό ∆ηµόσιο. Κατόπιν έγκρισης της Τράπεζας της 



 

Ελλάδος και υπό τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που τυχόν θέτει, µπορεί ο 
συνεταιρισµός να συναλλάσσεται και µε µη µέλη του όταν: 

i) στη συναλλαγή οποιασδήποτε φύσεως συµµετέχει και µέλος του και  

ii) πρόκειται για δευτερεύουσες τραπεζικές εργασίες διαµεσολαβητικού 
χαρακτήρα".  

***Η τελευταία πρόταση της παρ. 2 "ο Συνεταιρισµός αυτός συναλλάσσεται µόνο µε τα 
µέλη του" απαλείφθηκε και το άνω εντός " " νέο εδάφιο προστέθηκε µε την παρ. 2 
άρθρο 16 του Ν. 2601/1998 Α 81/15.4.1998. 

3. Η παράγραφος 2 του παρόντος άρθρου ως προς την καταβολή µετρητών δεν 
εφαρµόζεται, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις για το ύψος του ελάχιστου αρχικού 
κεφαλαίου και οι κανόνες που ισχύουν σχετικά µε την ρευστότητα, τη συγκέντρωση 
κινδύνων, τη φερεγγυότητα και γενικά την επάρκεια κεφαλαίων πιστωτικών ιδρυµάτων 
στις περιπτώσεις: 

α) συγχώνευσης πιστωτικών ιδρυµάτων, 

β) µετατροπής υποκαταστηµάτων αλλοδαπού πιστωτικού ιδρύµατος σε θυγατρικό του 
πιστωτικό ίδρυµα στην Ελλάδα και 

γ) µετατροπής υφιστάµενου νοµικού προσώπου σε πιστωτικό ίδρυµα. 

Στην τελευταία αυτή περίπτωση ποσοστό τουλάχιστον 80% του ενεργητικού του υπό 
µετατροπή νοµικού προσώπου θα πρέπει να είναι συνολικά τοποθετηµένο σε µετρητά, 
σε καταθέσεις, σε τίτλους διαπραγµατεύσιµους στη χρηµαταγορά ή σε επίσηµη 
κεφαλαιαγορά και σε βραχυπρόθεσµες πιστώσεις, που έχουν χορηγηθεί µε τραπεζικά 
κριτήρια. 

4. Με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος µπορεί να αναπροσαρµόζεται το 
ελάχιστο όριο του απαιτούµενου αρχικού κεφαλαίου. Σε κάθε περίπτωση, το αρχικό 
κεφάλαιο δεν πρέπει να είναι µικρότερο από πέντε εκατοµµύρια (5.000.000) ECU και 
στην περίπτωση του πιστωτικού συνεταιρισµού, µικρότερο από ένα εκατοµµύριο 
(1.000.000) ECU.  

5. Το ύψος των ιδίων κεφαλαίων του πιστωτικού ιδρύµατος πρέπει καθ' όλη τη 
διάρκεια της λειτουργίας του να µην είναι κατώτερο του εκάστοτε απαιτούµενου 
ελάχιστού αρχικού κεφαλαίου.  

6. Η Τράπεζα της Ελλάδος καθορίζει την προθεσµία εντός της οποίας τα πιστωτικά 
ιδρύµατα οφείλουν να αναπροσαρµόζουν τα ίδια κεφάλαια τους προς το εκάστοτε 
απαιτούµενο ελάχιστο αρχικό κεφάλαιο. Η προθεσµία αυτή δεν µπορεί να υπερβαίνει 
τους τριάντα έξι (36) µήνες.  

7. Σε περίπτωση µείωσης των ιδίων κεφαλαίων του πιστωτικού ιδρύµατος η 
Τράπεζα της Ελλάδος καθορίζει σύντοµη προθεσµία, που δεν µπορεί να υπερβαίνει 
τους δώδεκα (12) µήνες, εντός της οποίας το πιστωτικό ίδρυµα οφείλει να επαναφέρει 
τα ίδια του κεφάλαια στο ύψος, που ορίζει η παράγραφος 5 του παρόντος άρθρου. 

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την παρ. 4 άρθρ. 16 Ν. 2601/1998 Α 81 ορίζεται ότι: "Οι 
διατάξεις των άρθρων 6 - 16 του ν. 1676/1986 (ΦΕΚ 204 Α΄), όπως ισχύουν, 
εφαρµόζονται ανάλογα και για τα πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν µε τη µορφή 
πιστωτικών συνεταιρισµών του ν. 1667/1986 (ΦΕΚ 196 Α΄) και έχουν λάβει άδεια 
λειτουργίας, κατά τα οριζόµενα στα άρθρα 5 - 9 του ν. 2076/1992 (ΦΕΚ 130 Α΄), από 
τον κατά περίπτωση χρόνο έναρξης της λειτουργίας τους".  

 
Άρθρο 6 Υποχρεώσεις ιδρυτών πιστωτικών ιδρυµάτων διαδικασία και συναφείς 
αρµοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος 



 

1. Για τη λήψη άδεια λειτουργίας πιστωτικού ιδρύµατος οι ενδιαφερόµενοι 
προβαίνουν στις ακόλουθες ενέργειες: 

α. Υποβάλλουν σχετική αίτηση και πριν από τη χορήγηση της άδειας της Τράπεζας της 
Ελλάδος καταθέτουν το αρχικό κεφάλαιο σε µετρητά όπως ορίζεται στο άρθρο 5 του 
παρόντος νόµου. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης για ίδρυση πολυµετοχικού 
πιστωτικού ιδρύµατος, την αίτηση υποβάλλει δεόντως εξουσιοδοτηµένη ιδρυτική 
επιτροπή, η οποία και διαλύεται µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας σύστασης του 
νοµικού προσώπου του πιστωτικού ιδρύµατος. Η Τράπεζα της Ελλάδος δικαιούται, σε 
εύλογη προθεσµία µετά την υποβολή της αίτησης, να ζητά την κατάθεση ισόποσης µε 
το µετοχικό κεφάλαιο του υπό ίδρυση πιστωτικού ιδρύµατος εγγυητικής επιστολής 
αναγνωρισµένου πιστωτικού ιδρύµατος, η οποία θα καταπίπτει υπέρ της Τράπεζας 
της Ελλάδος, σε πίστωση για λογαριασµό για τη συγκέντρωση του µετοχικού 
κεφαλαίου του υπό ίδρυση πιστωτικού ιδρύµατος στην περίπτωση που δεν κατατεθεί 
το µετοχικό κεφάλαιο σε µετρητά στην Τράπεζα της Ελλάδος µέχρι και την ηµεροµηνία 
κοινοποίησης της εγκριτικής απόφασης.  

Η εγγυητική επιστολή θα είναι µια για το σύνολο του µετοχικού κεφαλαίου του υπό 
ίδρυση πιστωτικού ιδρύµατος, ανεξάρτητα από τον αριθµό των ιδρυτών - µετόχων του 
και θα επιστρέφεται µετά την κατά τα πιο πάνω κατάθεση µετρητών ή την κοινοποίηση 
τυχόν απορριπτικής απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος. 

Προκειµένου περί αυξήσεως των ιδίων κεφαλαίων πιστωτικών ιδρυµάτων, που ήδη 
λειτουργούν, επιτρέπεται η κατάθεση σε οποιονδήποτε άλλο πιστωτικό ίδρυµα του 
ποσού κατά το οποίο αυξάνεται το µετοχικό κεφάλαιο ή άλλο στοιχείο των ιδίων 
κεφαλαίων τους, εκτός αν η Τράπεζα της Ελλάδος επιβάλλει στη συγκεκριµένη 
περίπτωση η κατάθεση των ποσών να γίνει σε αυτήν. 

β. Γνωστοποιούν στην Τράπεζα της Ελλάδος την ταυτότητα των µετόχων, φυσικών ή 
νοµικών προσώπων, που θα κατέχουν ειδική συµµετοχή στο πιστωτικό ίδρυµα, καθώς 
και το ποσοστό της συµµετοχής. Προκειµένου περί νοµικών προσώπων, που θα 
κατέχουν ειδική συµµετοχή σύµφωνα µε τα πιο πάνω, η Τράπεζα της Ελλάδος 
δικαιούται να ζητά τη γνωστοποίηση της ταυτότητας των φυσικών προσώπων, που 
άµεσα ή έµµεσα ελέγχουν τα νοµικά αυτά πρόσωπα. 

Σε περίπτωση κατά την οποία οι µέτοχοι µε ειδική συµµετοχή είναι λιγότεροι από δέκα, 
γνωστοποιείται η ταυτότητα των δέκα µεγαλύτερων µετόχων και το ποσοστό 
συµµετοχής εκάστου στο πιστωτικό ίδρυµα. Για τον αποτελεσµατικότερο έλεγχο της 
ταυτότητας των φυσικών προσώπων που ελέγχουν νοµικά πρόσωπα, τα οποία είτε 
κατέχουν ειδική συµµετοχή σε ένα πιστωτικό ίδρυµα ή είναι µεταξύ των δέκα (10) 
µεγαλύτερων µετόχων του, η Τράπεζα της Ελλάδος δικαιούται: 

(i) να επιβάλλει την υποχρέωση στα νοµικά αυτά πρόσωπα να έχουν 
ονοµαστικές τις µετοχές µε δικαίωµα ψήφου,  

(ii) να απαιτεί, όπως συγκεκριµένα ποσοστά του συνόλου των πιο πάνω 
ονοµαστικών µετοχών µε δικαίωµα ψήφου ανήκουν σε ένα ή περισσότερα 
φυσικά πρόσωπα, που τυγχάνουν της προηγούµενης έγκρισης της 
Τράπεζας της Ελλάδος. 

γ. 

(i) Γνωστοποιούν στην Τράπεζα της Ελλάδος δυο τουλάχιστον πρόσωπα, που 
θα είναι υπεύθυνα για τον καθορισµό του προσανατολισµού της 
δραστηριότητας του πιστωτικού ιδρύµατος.  

(ii) Η ύπαρξη δύο τουλάχιστον προσώπων επιφορτισµένων µε τις αρµοδιότητες 
αυτές αποτελεί προϋπόθεση για τη συνέχιση της λειτουργίας του πιστωτικού 
ιδρύµατος.  



 

(iii) Τουλάχιστον το ένα από τα πρόσωπα που αναφέρονται στα εδάφια (i) και 
(ii) θα συµµετέχει, ως µέλος, στο διοικητικό συµβούλιο του πιστωτικού 
ιδρύµατος. 

δ. Υποβάλλουν στην Τράπεζα της Ελλάδος πρόγραµµα επιχειρηµατικής 
δραστηριότητας για το είδος, την έκταση των εργασιών και το χρονοδιάγραµµα 
επίτευξης των στόχων του πιστωτικού ιδρύµατος, καθώς και για το πλαίσιο της 
διοικητικής και λογιστικής οργάνωσης του και των διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου. 

ε. Υποβάλλουν δήλωση για την προέλευση των χρηµατικών µέσων των µετόχων, ως ο 
νόµος ορίζει. 

2. Πριν από την οριστική της απόφαση για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και 
λειτουργίας σε πιστωτικό ίδρυµα η Τράπεζα της Ελλάδος πραγµατοποιεί 
διαβουλεύσεις µε τις αρµόδιες αρχές του οικείου άλλου Κράτους - Μέλους εάν το 
πιστωτικό ίδρυµα, που πρόκειται να ιδρυθεί είναι: θυγατρική πιστωτικού ιδρύµατος, το 
οποίο έχει λάβει άδεια λειτουργίας σε άλλο Κράτος - Μέλος ή θυγατρική της µητρικής 
επιχείρησης πιστωτικού ιδρύµατος το οποίο έχει λάβει άδεια λειτουργίας σε άλλο 
Κράτος - Μέλος ή ελέγχεται από τα ίδια φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, που ελέγχουν 
πιστωτικό ίδρυµα, το οποίο έχει λάβει άδεια λειτουργίας σε άλλο Κράτος - Μέλος.  

3. Η Τράπεζα της Ελλάδος µπορεί να καθορίζει:  

(α) τα αναγκαία δικαιολογητικά και στοιχεία, καθώς και τις λοιπές λεπτοµέρειες 
εφαρµογής του παρόντος άρθρου και  

(β) τους ειδικότερους περιορισµούς και όρους ως προς τις δραστηριότητες των 
φυσικών προσώπων, που αναφέρονται στις παρ. 1β' και 1γ' του παρόντος άρθρου για 
την αποτροπή ή ελαχιστοποίηση καταστάσεων σηµαντικής σύγκρουσης συµφερόντων 
ή επιρροών, που αποβαίνουν σε βάρος της συνετής και χρηστής διαχείρισης του 
πιστωτικού ιδρύµατος. 

4. Η Τράπεζα της Ελλάδος δικαιούνται να καθορίζει µε γενικές ή µε ειδικές κατά 
περίπτωση αποφάσεις της ανώτατα όρια, σχετικά µε το ύψος των πάσης φύσεως 
πιστωτικών διευκολύνσεων και συµµετοχών των πιστωτικών ιδρυµάτων στο µετοχικό 
κεφάλαιο των επιχειρήσεων, που ελέγχονται από τους κύριους ή τους δέκα 
µεγαλύτερους µετόχους του πιστωτικού ιδρύµατος. Για τους σκοπούς της 
παραγράφου αυτής στην έννοια του ελέγχου περιλαµβάνονται και οι επιχειρήσεις, που 
ελέγχονται από το ίδιο φυσικό πρόσωπο ή οµάδα φυσικών προσώπων, που 
συνδέονται µεταξύ τους µέχρι β' βαθµού συγγενείας.  

5. Για τη διασφάλιση µεγαλύτερης διασποράς και διαφάνειας η Τράπεζα της Ελλάδος 
µπορεί να θέτει ως όριο στην εγκριτική της απόφαση, για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης 
και λειτουργίας πιστωτικών ιδρυµάτων, την υποχρέωση υποβολής αίτησης εισαγωγής 
των µετοχών του πιστωτικού ιδρύµατος στο χρηµατιστήριο αξιών. Η προθεσµία 
υποβολής της αίτησης εισαγωγής των µετοχών στο χρηµατιστήριο αξιών δεν µπορεί 
να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη ή το ελάχιστο διάστηµα, που απαιτείται από τις 
ισχύουσες διατάξεις για τη θεµελίωση δικαιώµατος υποβολής αίτησης εισαγωγής 
µετοχών των επιχειρήσεων στο χρηµατιστήριο αξιών. 

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την παρ. 4 άρθρ. 16 Ν. 2601/1998 Α 81 ορίζεται ότι: "Οι 
διατάξεις των άρθρων 6 - 16 του ν. 1676/1986 (ΦΕΚ 204 Α΄), όπως ισχύουν, 
εφαρµόζονται ανάλογα και για τα πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν µε τη µορφή 
πιστωτικών συνεταιρισµών του ν. 1667/1986 (ΦΕΚ 196 Α΄) και έχουν λάβει άδεια 
λειτουργίας, κατά τα οριζόµενα στα άρθρα 5 - 9 του ν. 2076/1992 (ΦΕΚ 130 Α΄), από 
τον κατά περίπτωση χρόνο έναρξης της λειτουργίας τους".  

Άρθρο 7 ∆ιακριτική ευχέρεια της Τράπεζας της Ελλάδος για τη µη χορήγηση 
άδειας λειτουργίας πιστωτικού ιδρύµατος 



 

1. Η Τράπεζα της Ελλάδος δεν χορηγεί άδεια λειτουργίας πιστωτικού ιδρύµατος, αν 
κρίνει ότι: 

α. Τα πρόσωπα, που αναφέρονται στις παραγράφους 1β' και 1γ' του άρθρου 6, δεν 
είναι αξιόπιστα ή εν γένει κατάλληλα να εξασφαλίσουν τη συνετή και χρηστή διαχείριση 
του πιστωτικού ιδρύµατος. 

β. Ειδικότερα τα πρόσωπα, που αναφέρονται στην παράγραφο 1γ' του άρθρου 6, δεν 
διαθέτουν την απαιτούµενη κατάρτιση και εµπειρία, όπως η εµπειρία αυτή προκύπτει 
από προϋπηρεσία τους σε θέσεις ανάλογης ευθύνης, κατά προτίµηση σε πιστωτικά ή 
χρηµατοδοτικά ιδρύµατα. 

2. Επίσης η Τράπεζα της Ελλάδος, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του 
παρόντος άρθρου, δεν χορηγεί άδεια λειτουργίας πιστωτικού ιδρύµατος, αν δεν 
πληρούται κάποια από τις προϋποθέσεις των άρθρων 5 παρ. 1 - 3 και 6. 

"3. Επίσης όταν υπάρχουν στενοί δεσµοί µεταξύ ενός υπό ίδρυση πιστωτικού 
ιδρύµατος και άλλων φυσικών ή νοµικών προσώπων, η Τράπεζα της Ελλάδος δεν 
χορηγεί άδεια λειτουργίας στο εν λόγω ίδρυµα εάν κρίνει ότι οι δεσµοί αυτοί 
παρεµποδίζουν την αποτελεσµατική άσκηση της αποστολής της στον τοµέα της 
εποπτείας. Η Τράπεζα της Ελλάδος αρνείται επίσης τη χορήγηση άδειας εάν οι 
νοµοθετικές κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις τρίτης, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
χώρας στις οποίες υπάγονται ένα ή περισσότερα φυσικά ή νοµικά Πρόσωπα, µε τα 
οποία το πιστωτικό ίδρυµα έχει στενούς δεσµούς, ή δυσχέρειες σχετικές µε την 
εφαρµογή τους, παρεµποδίζουν την αποτελεσµατική εκπλήρωση της αποστολής της 
στον τοµέα της εποπτείας. Η Τράπεζα της Ελλάδος απαιτεί από τα πιστωτικά 
ιδρύµατα να της παρέχουν τις πληροφορίες που ζητεί ώστε να µπορεί να βεβαιώνεται 
ότι πληρούνται πάντοτε οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παρούσα 
παράγραφο". 

***Η παρ. 3 προστέθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.∆. 258/1997 (Α 
185/Συµµόρφωση Ο∆.95/26/ΕΚ). 

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την παρ. 4 άρθρ. 16 Ν. 2601/1998 Α 81 ορίζεται ότι: "Οι 
διατάξεις των άρθρων 6 - 16 του ν. 1676/1986 (ΦΕΚ 204 Α΄), όπως ισχύουν, 
εφαρµόζονται ανάλογα και για τα πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν µε τη µορφή 
πιστωτικών συνεταιρισµών του ν. 1667/1986 (ΦΕΚ 196 Α΄) και έχουν λάβει άδεια 
λειτουργίας, κατά τα οριζόµενα στα άρθρα 5 - 9 του ν. 2076/1992 (ΦΕΚ 130 Α΄), από 
τον κατά περίπτωση χρόνο έναρξης  της λειτουργίας τους". 

 

Άρθρο 8 Ανάκληση άδειας πιστωτικού ιδρύµατος 
1. Α. Η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να ανακαλεί την άδεια λειτουργίας ενός 
πιστωτικού ιδρύµατος στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α. όταν το πιστωτικό ίδρυµα: 

(i) δεν κάνει χρήση της άδειας µέσα σε διάστηµα δώδεκα µηνών από τη 
χορήγηση της, εκτός αν η άδεια παρέχει µεγαλύτερη προθεσµία,  

(ii) παραιτείται ρητώς από αυτήν, ή  

(iii) έχει πάψει να ασκεί τη δραστηριότητα του για χρονική περίοδο µεγαλύτερη 
των έξι µηνών. 

β. Όταν η άδεια λειτουργίας έχει χορηγηθεί µε βάση ψευδείς, ανακριβείς ή 
παραπλανητικές δηλώσεις. 

γ. Όταν το πιστωτικό ίδρυµα δεν διαθέτει επαρκή ίδια κεφάλαια και δεν προσφέρει 
πλέον την εγγύηση ότι δύναται να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του έναντι των 



 

πιστωτών του και ιδιαίτερα δεν διασφαλίζει πλέον τα επιστρεπτέα κεφάλαια που του 
εµπιστεύθηκαν. 

δ. Όταν το πιστωτικό ίδρυµα δεν εκπληρώνει πλέον τους όρους, σύµφωνα µε τους 
οποίους χορηγήθηκε η άδεια λειτουργίας. 

ε. Όταν το πιστωτικό ίδρυµα: 

(i) δεν µπορεί ή αρνείται να αυξήσει τα ίδια κεφάλαια του,  

(ii) παρακωλύει µε οποιονδήποτε τρόπο τον έλεγχο και  

(iii) παραβαίνει διατάξεις νόµων, αποφάσεων ή κανονισµών των νοµισµατικών 
αρχών. 

"στ. Όταν δηµιουργηθούν στενοί δεσµοί, µεταξύ του πιστωτικού ιδρύµατος και άλλων 
φυσικών ή νοµικών προσώπων, οι οποίοι παρεµποδίζουν κατά την κρίση της την 
αποτελεσµατική άσκηση της εποπτικής της λειτουργίας. 

Επίσης όταν επέλθουν µεταβολές στις νοµοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές 
διατάξεις τρίτης χώρας, στις οποίες υπάγονται ένα ή περισσότερα φυσικά ή νοµικά 
πρόσωπα, µε τα οποία το πιστωτικό ίδρυµα έχει στενούς δεσµούς, έτσι ώστε να 
παρεµποδίζεται η αποτελεσµατική εκπλήρωση της αποστολής της Τράπεζας της 
Ελλάδος στον τοµέα της εποπτείας, ή εάν το πιστωτικό ίδρυµα αποκτά στενούς 
δεσµούς µε ένα ή περισσότερο φυσικά ή νοµικά πρόσωπα µιας τρίτης χώρας, της 
οποίος οι νοµοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις παρεµποδίζουν την 
αποτελεσµατική άσκηση της εποπτείας από την Τράπεζα της Ελλάδος". 

***Η περ. στ' προστέθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 2 του Π.∆. 258/1997 (Α 
185/Συµµόρφωση Ο∆.95/26/ΕΚ). 

Β. Η Τράπεζα της Ελλάδος αιτιολογεί και κοινοποιεί στους ενδιαφερόµενους και στην 
Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων την απόφαση της για την ανάκληση της 
άδειας λειτουργίας πιστωτικού ιδρύµατος. 

2.  

(i) Οι αποφάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος, σχετικά µε τη χορήγηση ή µη της 
άδειας λειτουργίας πιστωτικού ιδρύµατος ή την ανάκληση της, υπόκεινται σε 
αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συµβουλίου τη Επικρατείας.  

(ii) Σε αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας υπόκεινται 
επίσης και η σιωπηρά παράλειψη της Τράπεζας της Ελλάδος να χορηγήσει 
άδεια λειτουργίας πιστωτικού ιδρύµατος εντός έξι (6) µηνών από την 
υποβολή όλων των στοιχείων, που απαιτούνται από τις κείµενες διατάξεις 
και οπωσδήποτε εντός έτους από την υποβολή της αίτησης. 

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την παρ. 4 άρθρ. 16 Ν. 2601/1998 Α 81 ορίζεται ότι: "Οι 
διατάξεις των άρθρων 6 - 16 του ν. 1676/1986 (ΦΕΚ 204 Α΄), όπως ισχύουν, 
εφαρµόζονται ανάλογα και για τα πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν µε τη µορφή 
πιστωτικών συνεταιρισµών του ν. 1667/1986 (ΦΕΚ 196 Α΄) και έχουν λάβει άδεια 
λειτουργίας, κατά τα οριζόµενα στα άρθρα 5 - 9 του ν. 2076/1992 (ΦΕΚ 130 Α΄), από 
τον κατά περίπτωση χρόνο έναρξης της λειτουργίας τους".  

 
Άρθρο 9 Ενηµέρωση της Επιτροπής για τη χορήγηση άδειας πιστωτικού 
ιδρύµατος 
Η Τράπεζα της Ελλάδος ενηµερώνει την Επιτροπή των Ε.Κ. για κάθε άδεια 
λειτουργίας που χορηγεί και ειδικότερα, εφόσον πρόκειται περί µιας άµεσα ή έµµεσα 
θυγατρικής επιχείρησης, της οποίας η µητρική επιχείρηση ή επιχειρήσεις διέπονται 
από τη νοµοθεσία τρίτης εκτός των Ε.Κ. χώρας. 



 

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την παρ. 4 άρθρ. 16 Ν. 2601/1998 Α 81 ορίζεται ότι: "Οι 
διατάξεις των άρθρων 6 - 16 του ν. 1676/1986 (ΦΕΚ 204 Α΄), όπως ισχύουν, 
εφαρµόζονται ανάλογα και για τα πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν µε τη µορφή 
πιστωτικών συνεταιρισµών του ν. 1667/1986 (ΦΕΚ 196 Α΄) και έχουν λάβει άδεια 
λειτουργίας, κατά τα οριζόµενα στα άρθρα 5 - 9 του ν. 2076/1992 (ΦΕΚ 130 Α΄), από 
τον κατά περίπτωση χρόνο έναρξης της λειτουργίας τους". 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

Ελεύθερη εγκατάσταση και ελεύθερη παροχή υπηρεσιών 
 
Άρθρο 10 Ίδρυση υποκαταστηµάτων ελληνικών πιστωτικών ιδρυµάτων στην 
Ελλάδα και σε άλλα Κράτη - Μέλη των Ε.Κ. 
1. Πιστωτικό ίδρυµα, που ιδρύθηκε και λειτουργεί στην Ελλάδα, µπορεί να ιδρύσει 
υποκατάστηµα σε άλλο Κράτος - Μέλος των Ε.Κ. εφόσον, οι δραστηριότητες του 
υποκαταστήµατος περιλαµβάνονται στον κατάλογο του άρθρου 24 και καλύπτονται 
από την άδεια λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύµατος στην Ελλάδα, σύµφωνα µε τη 
διαδικασία των παραγράφων 2 - 6 του παρόντος άρθρου.  

2. Το πιστωτικό ίδρυµα, που επιθυµεί να ιδρύσει υποκατάστηµα σε άλλο Κράτος - 
Μέλος των Ε.Κ. προβαίνει σε σχετική γνωστοποίηση προς την Τράπεζα της Ελλάδος. 
Η γνωστοποίηση αυτή πρέπει να περιλαµβάνει: 

α. το Κράτος - Μέλος στο οποίο πρόκειται να ιδρυθεί υποκατάστηµα,  

β. το πρόγραµµα δραστηριοτήτων στο οποίο, αναγράφονται µεταξύ άλλων το είδος 
των εργασιών, τις οποίες σχεδιάζει να ασκήσει το υποκατάστηµα και η οργανωτική του 
δοµή, 

γ. τη διεύθυνση του υποκαταστήµατος στο Κράτος - Μέλος υποδοχής, στην οποία 
µπορεί να ζητούνται έγγραφα στοιχεία, 

δ. τα ονόµατα των υπευθύνων για τη διεύθυνση του υποκαταστήµατος. 

3. Η Τράπεζα της Ελλάδος µέσα σε τρεις µήνες αφότου περιέλθουν σε γνώση της οι 
πληροφορίες και τα στοιχεία της προηγουµένης παραγράφου, τα ανακοινώνει στην 
αρµόδια αρχή του Κράτους - Μέλους υποδοχής και ενηµερώνει σχετικά το 
ενδιαφερόµενο πιστωτικό ίδρυµα.  

4. Η Τράπεζα της Ελλάδος ανακοινώνει, επίσης στην αρµόδια αρχή του Κράτους - 
Μέλους υποδοχής το ύψος των ιδίων κεφαλαίων και το συντελεστή φερεγγυότητας του 
πιστωτικού ιδρύµατος. 

5. Εάν η Τράπεζα της Ελλάδος έχει λόγους να αµφιβάλλει ως προς την επάρκεια της 
διοικητικής οργάνωσης ή της οικονοµικής κατάστασης του πιστωτικού ιδρύµατος, που 
σκοπεύει να ιδρύσει υποκατάστηµα του σε άλλο Κράτος - Μέλος των Ε.Κ. τότε είτε 
περιορίζει τις προτεινόµενες δραστηριότητες του εν λόγω υποκαταστήµατος είτε 
αρνείται να κοινοποιήσει στην αρµόδια αρχή του κράτους υποδοχής τις πληροφορίες 
των παραγράφων 2 και 4 του παρόντος άρθρου και γνωστοποιεί τους λόγους στο 
ενδιαφερόµενο ίδρυµα µέσα σε τρεις µήνες από τη λήψη όλων των σχετικών 
πληροφοριών των παραγράφων 2 και 4. Η άρνηση αυτή ή η παράλειψη απάντησης 
µπορεί να υπόκειται σε αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας. 

6. Το πιστωτικό ίδρυµα, υποκατάστηµα του οποίου ζητείται να εγκατασταθεί σε άλλο 
Κράτος - Μέλος των Ε.Κ. σύµφωνα µε τη διαδικασία του παρόντος άρθρου, σε 
περίπτωση µεταβολής του περιεχοµένου µιας από τις πληροφορίες που 
κοινοποιήθηκαν σύµφωνα µε τις περιπτώσεις β', γ' και δ' της παραγράφου 2, 
υποχρεούται να κοινοποιήσει µε έγγραφο του αυτήν τη µεταβολή στην Τράπεζα της 



 

Ελλάδος τουλάχιστον ένα µήνα πριν γίνει η µεταβολή αυτή, έτσι σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. 

7. Τα πιστωτικά ιδρύµατα, που εδρεύουν στην Ελλάδα, µπορούν να ιδρύσουν νέα 
υποκαταστήµατα στην Ελλάδα µετά πάροδο τριών (3) µηνών από τη γνωστοποίηση 
στην Τράπεζα της Ελλάδος του αριθµού των νέων αυτών µονάδων και εφόσον µέσα 
στο χρονικό αυτό διάστηµα η Τράπεζα της Ελλάδος δεν διατυπώσει αντίρρηση µε 
βάση τους λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου. 

 

Άρθρο 11 Ίδρυση υποκαταστηµάτων πιστωτικών ιδρυµάτων άλλων Κρατών - 
Μελών των Ε.Κ. στην Ελλάδα 
1. Πιστωτικό ίδρυµα, που ιδρύθηκε και λειτουργεί σε άλλο Κράτος - Μέλος των Ε.Κ. 
µπορεί να ασκεί τις δραστηριότητες που προβλέπονται στο άρθρο 24 µέσω 
υποκαταστήµατος αυτού καλύπτονται από την άδεια λειτουργίας του πιστωτικού 
ιδρύµατος, στη χώρα καταγωγής και υπό την απαραίτητη προϋπόθεση της 
ανακοίνωσης στην Τράπεζα της Ελλάδος, από την αρµόδια αρχή του κράτους 
καταγωγής όλων  των πληροφοριών, που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 4 του 
άρθρου 10, καθώς και αναλυτικών πληροφοριών ως προς το σύστηµα εγγύησης 
καταθέσεων στη χώρα καταγωγής, εφόσον το σύστηµα αυτό καλύπτει και τις 
καταθέσεις στο υποκατάστηµα στην Ελλάδα.  

2. Πριν το υποκατάστηµα του πιστωτικού ιδρύµατος αρχίσει να ασκεί τις 
δραστηριότητες του, η Τράπεζα της Ελλάδος έχει προθεσµία δύο µηνών από την 
παραλαβή της ανακοίνωσης της προηγούµενης παραγράφου, προκειµένου να 
οργανώσει την εποπτεία του πιστωτικού ιδρύµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 22 παρ. 2 - 
5 και, αν το κρίνει αναγκαίο, να γνωστοποιήσει, σύµφωνα µε το άρθρο 19, τις 
προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι δραστηριότητες του υποκαταστήµατος αυτού πρέπει 
να ασκούνται στην Ελλάδα. 

3. Το υποκατάστηµα του πιστωτικού ιδρύµατος που ιδρύθηκε και λειτουργεί σε άλλο 
Κράτος - Μέλος, µπορεί να εγκατασταθεί και να αρχίσει τις δραστηριότητες του µόλις 
λάβει σχετική ειδοποίηση της Τράπεζας της Ελλάδος, ή σε περίπτωση σιωπής εκ 
µέρους της, µόλις λήξει η δίµηνη προθεσµία της προηγουµένης παραγράφου.  

4. Το πιστωτικό ίδρυµα που ιδρύθηκε και λειτουργεί σε άλλο Κράτος - Μέλος για 
υποκατάστηµα του οποίου ζητεί εγκατάσταση στην Ελλάδα, σύµφωνα µε τη διαδικασία 
του παρόντος άρθρου, σε περίπτωση µεταβολής του περιεχοµένου µιας από τις 
πληροφορίες που αναφέρονται στις περιπτώσεις β', γ' και δ' της παραγράφου 2 του 
άρθρου 10 ή των συστηµάτων εγγύησης των καταθέσεων, που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, κοινοποιεί γραπτώς αυτήν τη µεταβολή, µέσω 
των αρµόδιων αρχών του κράτους καταγωγής, στην Τράπεζα της Ελλάδος, 
τουλάχιστον ένα µήνα πριν γίνει η µεταβολή αυτή, ώστε η Τράπεζα της Ελλάδος να 
προβεί στις ενέργειες, που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. 

 
Άρθρο 12 Εγκατάσταση ελληνικών πιστωτικών ιδρυµάτων σε τρίτες χώρες και 
εγκατάσταση στην Ελλάδα πιστωτικών ιδρυµάτων τρίτων, εκτός Ε.Κ. χωρών 
1. Η Τράπεζα της Ελλάδος αποφασίζει για τη χορήγηση άδειας σε πιστωτικά 
ιδρύµατα, που ιδρύθηκαν και λειτουργούν στην Ελλάδα, προκειµένου να ιδρύσουν 
υποκατάστηµα ή γραφείο αντιπροσωπείας σε τρίτες, εκτός Ε.Κ. χώρες.   

2. Για την ίδρυση και λειτουργίας στην Ελλάδα υποκαταστηµάτων πιστωτικού 
ιδρύµατος χώρας εκτός Ελλάδος µε βάση την αρχή της αµοιβαιότητας, εφόσον 
πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 



 

α. Πριν από την έναρξη λειτουργίας του πρώτου υποκαταστήµατος θα εισάγεται και θα 
δραχµοποιείται ποσό συναλλάγµατος, που θα υπέχει θέση ιδίων κεφαλαίων για τη 
δραστηριότητα του υποκαταστήµατος στην Ελλάδα και το οποίο ποσό θα καθορίζεται 
µε απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος, που θα αφορά όλες τις περιπτώσεις 
εγκατάστασης υποκαταστηµάτων των πιστωτικών ιδρυµάτων που εδρεύουν σε χώρες 
εκτός Ε.Κ. Για την ίδρυση περισσότερων υποκαταστηµάτων απαιτείται έγκριση της 
Τράπεζας της Ελλάδος. 

β. Υποβολή ανάλογων στοιχείων και πληροφοριών, που ζητούνται στο άρθρο 11 παρ. 
4 για την ίδρυση στην Ελλάδα υποκαταστηµάτων άλλων Κρατών - Μελών. 

γ. Θα υπάρχουν δύο τουλάχιστον αξιόπιστα πρόσωπα µε επαρκή επαγγελµατική 
εµπειρία, τα οποία θα έχουν την ευθύνη διευθύνσεως του υποκαταστήµατος και θα 
κατοικούν µόνιµα στην Ελλάδα. 

δ. Το καθεστώς λειτουργίας υποκαταστήµατος ή υποκαταστηµάτων στην Ελλάδα 
πιστωτικών ιδρυµάτων χωρών εκτός Ε.Κ. δεν θα είναι σε καµία περίπτωση 
ευνοϊκότερο από το αντίστοιχο των υποκαταστηµάτων πιστωτικών ιδρυµάτων που 
εδρεύουν και λειτουργούν σε Κράτος - Μέλος των Ε.Κ. και ασκούν δραστηριότητα στην 
Ελλάδα. 

ε. Το πιστωτικό ίδρυµα υποβάλλει τυχόν πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες, που θα 
του ζητηθούν από την Τράπεζα της Ελλάδος, προκειµένου αυτή να διαµορφώσει σαφή 
εικόνα για τη δραστηριότητα του. 

3. Η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να ανακαλέσει την άδεια λειτουργίας 
υποκαταστήµατος πιστωτικού ιδρύµατος χώρας εκτός των Ε.Κ. όταν το εν λόγω 
υποκατάστηµα δεν εκπληρώνει πλέον τους όρους της παρ. 2 σύµφωνα µε τους 
οποίους χορηγήθηκε η άδεια λειτουργίας ή οποιοσδήποτε από τους όρους του άρθρου 
8 1.Α και ιδιαίτερα, όταν έχει ανακληθεί η άδεια του πιστωτικού ιδρύµατος από τις 
αρχές της χώρας έδρας του. 

4. Η Τράπεζα της Ελλάδος ενηµερώνει την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
σχετικά µε τις γενικής φύσεως δυσκολίες, που συναντούν τα πιστωτικά ιδρύµατα κατά 
την εγκατάσταση τους ή την άσκηση τραπεζικών δραστηριοτήτων σε τρίτη χώρα. 

 
Άρθρο 13 Παροχή υπηρεσιών χωρίς εγκατάσταση - ∆ιαφήµιση 

1. Κάθε πιστωτικό ίδρυµα, που ιδρύθηκε και λειτουργεί στην Ελλάδα και επιθυµεί να 
παράσχει υπηρεσίες για πρώτη φορά στο άλλο Κράτος - Μέλος χωρίς να εγκατασταθεί 
σ' αυτό, γνωστοποιεί, στην Τράπεζα της Ελλάδος εκείνες από τις δραστηριότητες, που 
περιλαµβάνονται στο άρθρο 24 στις οποίες αφορούν οι παρεχόµενες υπηρεσίες.  

2. Η Τράπεζα της Ελλάδος κοινοποιεί στην αρµόδια αρχή του Κράτους - Μέλους 
υποδοχής τη γνωστοποίηση της προηγούµενης παραγράφου µέσα σε προθεσµία ενός 
µηνός από την παραλαβή της.  

3. Για την παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα από πιστωτικό ίδρυµα άλλου Κράτους - 
Μέλους πρέπει προηγουµένως να έχει κοινοποιηθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος, από 
την αρµόδια αρχή του Κράτους - Μέλους καταγωγή του ιδρύµατος η αντίστοιχη 
γνωστοποίηση όπως αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου. 

4. Η άσκηση δραστηριοτήτων εντός Ελλάδος πραγµατοποιείται µε την επιφύλαξη 
του άρθρου 19 παρ. 3 του παρόντος νόµου. 

5. Τα πιστωτικά και χρηµατοδοτικά ιδρύµατα, που εδρεύουν σε άλλο Κράτος - Μέλος 
και δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα είτε µέσω εγκατάστασης είτε µέσω 
διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών, επιτρέπεται να διαφηµίζουν τις παρεχόµενες από 
αυτά υπηρεσίες υπό την προϋπόθεση ότι τηρούν τις ισχύουσες στην Ελλάδα διατάξεις, 



 

που διέπουν τον τύπο και το περιεχόµενο της εν λόγω διαφήµισης µε στόχο την ορθή 
πληροφόρηση του κοινού. Η Τράπεζα της Ελλάδος µπορεί να απαγορεύει, αφού 
συµβουλευτεί την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, παραπλανητικές διαφηµίσεις. 

Άρθρο 14 Ίδρυση υποκαταστηµάτων και παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα από 
χρηµατοδοτικά ιδρύµατα και εδρεύουν σε άλλο Κράτος - Μέλος των Ε.Κ. και 
είναι θυγατρικά πιστωτικών ιδρυµάτων. 
1. Κάθε χρηµατοδοτικό ίδρυµα, που εδρεύει και λειτουργεί σε άλλο Κράτος - Μέλος 
και είναι θυγατρική πιστωτικού ιδρύµατος ή θυγατρική πολλών πιστωτικών ιδρυµάτων, 
επιτρέπεται να ασκεί στην Ελλάδα ορισµένες ή όλες τις δραστηριότητες του καταλόγου 
του άρθρου 24 (αρ. β' έως ιβ') είτε µέσω εγκατάστασης υποκαταστήµατος στην 
Ελλάδα είτε µε τη µορφή παροχής υπηρεσιών, σύµφωνα µε τη διαδικασία των άρθρων 
11 και 13 παρ. 3 - 5 και υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις των άρθρων 18 παρ. 
1β', 19, 20 και 22 παρ. 2 - 5, εφόσον το καταστατικό του επιτρέπει την άσκηση των 
δραστηριοτήτων αυτών και πληρούνται σωρευτικά οι πιο κάτω προϋποθέσεις: 

α. Η µητρική επιχείρηση ή οι µητρικές επιχειρήσεις έχουν λάβει άδεια λειτουργίας ως 
πιστωτικά ιδρύµατα στο Κράτος - Μέλος, στο δίκαιο του οποίου υπάγεται το χρηµατικό 
ίδρυµα. 

β. Οι ανωτέρω δραστηριότητες ασκούνται ήδη από αυτό στο ίδιο Κράτος - Μέλος της 
έδρας του χρηµατοδοτικού ιδρύµατος. 

γ. Η µητρική επιχείρηση ή οι µητρικές επιχειρήσεις κατέχουν τουλάχιστον το 90% των 
δικαιωµάτων ψήφου, που απορρέουν από την κατοχή µεριδίων ή µετοχών της 
θυγατρικής. 

δ. Η µητρική επιχείρηση ή οι µητρικές επιχειρήσεις µετά από προηγούµενη 
συγκατάθεση των αρµόδιων αρχών του Κράτους - Μέλους καταγωγής, δηλώνουν ρητά 
στην Τράπεζα της Ελλάδος, ότι ευθύνονται εις ολόκληρον για τις υποχρεώσεις, που 
αναλαµβάνει η θυγατρική τους. 

ε. Η θυγατρική υπάγεται, ειδικότερα για τις δραστηριότητες του άρθρου αυτού, στο 
καθεστώς της εποπτείας ή καθεµιάς από τις µητρικές επιχειρήσεις, µε βάση την 
κοινοτική νοµοθεσία, που καλύπτει τουλάχιστον τον υπολογισµό του συντελεστή 
φερεγγυότητας τον έλεγχο των µεγάλων χρηµατοδοτικών ανοιγµάτων και τον 
αντίστοιχο περιορισµό των συµµετοχών, σύµφωνα µε το άρθρο 16 του παρόντος. 

2. Η Τράπεζα της Ελλάδος ενηµερώνεται από τα µητρικά πιστωτικά ιδρύµατα, µε 
επιβεβαίωση των εποπτικών αρχών τους, για τη συνδροµή των παραπάνω 
προϋποθέσεων της παρ. 1 ή για την παύση της ισχύος οποιασδήποτε από τις 
προϋποθέσεις αυτές, καθώς και για το ύψος των ιδίων κεφαλαίων του χρηµατοδοτικού 
ιδρύµατος και τον ενοποιηµένο συντελεστή φερεγγυότητας του πιστωτικού ιδρύµατος 
που είναι µητρική ή των πιστωτικών ιδρυµάτων που είναι µητρικές του επιχειρήσεις, µε 
βάση τη διαδικασία των άρθρων 11 και 13 παρ. 3. Στην περίπτωση που παύει να 
ισχύει οποιαδήποτε από τις πιο πάνω προϋποθέσεις, η δυνατότητα, συνέχισης και οι 
όροι υπό τους οποίους το χρηµατοδοτικό ίδρυµα θα συνεχίσει να ασκεί τις 
δραστηριότητες του καθορίζονται σύµφωνα µε την ισχύουσα στην Ελλάδα νοµοθεσία.  

3. Για την ανάλογη εφαρµογή των άρθρων 11, 13 παρ. 3 - 5, 18 παρ. 1β', 19,20 και 
22 παρ. 2 έως 5 υπό τον όρο "πιστωτικό ίδρυµα" νοείται το "χρηµατοδοτικό ίδρυµα" 
του παρόντος άρθρου και υπό τον όρο "άδεια λειτουργίας" νοείται "το καταστατικό". 

 

Άρθρο 15 Ίδρυση υποκαταστηµάτων και παροχή υπηρεσιών στην επικράτεια 
των λοιπών Κρατών - Μελών από χρηµατοδοτικά ιδρύµατα που εδρεύουν και 
λειτουργούν στην Ελλάδα και εποπτεία αυτών 



 

1. Η Τράπεζα της Ελλάδος, ασκεί εποπτεία επί των χρηµατοδοτικών ιδρυµάτων, που 
είναι θυγατρικές πιστωτικών ιδρυµάτων και αναφέρονται στην παρ. 2 του παρόντος 
άρθρου, σύµφωνα µε τους ν. 1665/1986 (άρθρο 2, παρ. 7) (ΦΕΚ 194 Α') 1905/1990 
(άρθρο 5) (ΦΕΚ 147 Α') και τις διατάξεις των άρθρων 5 παρ. 5, 6 παρ. 1β' µε εξαίρεση 
τη διάταξη του τέταρτου εδαφίου, και γ', 17 µε εξαίρεση τις διατάξεις των παραγράφων 
1α' τρίτο εδάφιο, και 1β' του άρθρου αυτού, 18, 21 και 22 παρ. 1 του παρόντος νόµου, 
οι διατάξεις των οποίων ισχύουν και γα τα εν λόγω χρηµατοδοτικά ιδρύµατα. Ειδικά για 
την εφαρµογή της διάταξης του άρθρου 5 παρ. 5 το ύψος των ιδίων κεφαλαίων δεν 
επιτρέπεται να υπολείπεται του µεγαλυτέρου από τα ακόλουθα ποσά: 

(i) του ελάχιστου αρχικού κεφαλαίου που προβλέπεται στους ν. 1665/1986 και 
1905/1990 και  

(ii) του σε δραχµές ισοτίµου των πέντε (5) εκατοµµυρίων ECU. 

2. Τα χρηµατοδοτικά ιδρύµατα που εδρεύουν στην Ελλάδα και τα οποία σύµφωνα µε 
την ισχύουσα νοµοθεσία και το καταστατικό τους ασκούν δραστηριότητες:  

(i) χρηµατοδοτικής µίσθωσης (leasing) και  

(ii) πρακτορείας επιχειρηµατικών απαιτήσεων (factoring, forfeiting), επιτρέπεται 
να ασκούν τις πιο πάνω δραστηριότητες σε άλλο Κράτος - Μέλος είτε µέσω 
εγκατάστασης υποκαταστήµατος είτε µε τη µορφή παροχής υπηρεσιών, 
εφόσον: 

α. Συντρέχουν, εφαρµοζοµένων αναλόγως των σχετικών διατάξεων, οι 
ειδικότερες προϋποθέσεις του άρθρου 14 παρ. 1. Ειδικότερα για την 
ανάλογη εφαρµογή της διάταξης της παρ. 1δ' του άρθρου 14 απαιτείται 
προηγούµενη συγκατάθεση της Τράπεζας της Ελλάδος για την 
ανάληψη από τα πιστωτικά ιδρύµατα, που αποτελούν τη µητρική ή τις 
µητρικές τους επιχειρήσεις, της ευθύνης για τις υποχρεώσεις που 
αναλαµβάνει η θυγατρική τους. 

β. Γνωστοποιούν στην Τράπεζα της Ελλάδος είτε τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στο άρθρο 10 παρ. 2 προκειµένου περί εγκατάστασης 
µέσω υποκαταστήµατος ή το είδος της δραστηριότητας που προτίθενται 
να ασκήσουν για πρώτη φορά προκειµένου περί παροχής υπηρεσιών 
χωρίς εγκατάσταση. 

3. Η Τράπεζα της Ελλάδος επαληθεύει τη συνδροµή των προϋποθέσεων της παρ. 
2α, και χορηγεί στα χρηµατοδοτικά ιδρύµατα πιστοποιητικό το οποίο επισυνάπτεται: 

(i) στις πληροφορίες της παρ. 2β' καθώς και  

(ii) στην ανακοίνωση του ύψους των ιδίων κεφαλαίων της θυγατρικής και του 
ενοποιηµένου συντελεστή φερεγγυότητας του πιστωτικού ή πιστωτικών 
ιδρυµάτων που είναι η µητρική ή οι µητρικές του επιχειρήσεις. 

Εάν η Τράπεζα της Ελλάδος έχει λόγους να αµφιβάλλει ως προς την επάρκεια της 
διοικητικής οργάνωσης ή της οικονοµικής κατάστασης του χρηµατοδοτικού ιδρύµατος 
δεν κοινοποιεί τις πιο πάνω πληροφορίες στην αρµόδια αρχή του κράτους υποδοχής. 
Για την προθεσµία γνωστοποίησης της απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος στο 
χρηµατοδοτικό ίδρυµα, τη διαδικασία εγκατάστασης και τα της µεταβολής των 
πληροφοριών της παρ. 2β' εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 
3, 5 και 6 και του άρθρου 13 παρ. 2. 

4. Στην περίπτωση που παύει και ισχύει οποιαδήποτε από  τις προϋποθέσεις της 
παρ. 2α' η Τράπεζα της Ελλάδος ενηµερώνει το Κράτος - Μέλος, ή τα Κράτη - Μέλη, 
στα οποία τα χρηµατοδοτικά ιδρύµατα ασκούν τις δραστηριότητες τους. 



 

5. Η Τράπεζα της Ελλάδος εξουσιοδοτείται να επεκτείνει το πεδίο εφαρµογής του 
παρόντος άρθρου και σε άλλα χρηµατοδοτικά ιδρύµατα, εκτός από αυτά που 
αναφέρονται στην παρ. 2, εφόσον εποπτεύονται από αυτή, για την άσκηση των 
δραστηριοτήτων, που αναφέρονται στο άρθρο 24 του παρόντος.  

6. Για την ανάλογη εφαρµογή των άρθρων 5 παρ. 5, 6 παρ. 1β' µε εξαίρεση τις 
διατάξεις του τέταρτου εδαφίου και γ', 10 παρ. 3, 5 και 6, 13 παρ. 2,µ 17, µε εξαίρεση 
τις παραγράφους 1α' τρίτο εδάφιο και 1β' του άρθρου αυτού, 18, 21, και 22 παρ. 1 υπό 
τον όρο "πιστωτικό ίδρυµα" νοείται το "χρηµατοδοτικό ίδρυµα" του παρόντος άρθρου 
και υπό τον όρο "άδεια λειτουργίας" νοείται "το καταστατικό". 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄ 

Ειδικές συµµετοχές 
 
Άρθρο 16 Ειδικές συµµετοχές πιστωτικών ιδρυµάτων σε άλλες επιχειρήσεις 

1. Απαγορεύεται στα πιστωτικά ιδρύµατα η κατοχή ειδικής συµµετοχής σε 
επιχείρηση µεγαλύτερης του 15% των ιδίων κεφαλαίων τους.  

2. Το σύνολο των ειδικών συµµετοχών σε επιχειρήσεις δεν επιτρέπεται να 
υπερβαίνει το 60% των ιδίων κεφαλαίων του πιστωτικού ιδρύµατος. Επιπρόσθετα η 
Τράπεζα της Ελλάδος δικαιούται να καθορίζει ανώτατο όριο για το σύνολο των 
συµµετοχών (ειδικών και µη) που πραγµατοποιούν τα πιστωτικά ιδρύµατα σε σχέση 
µε τα ίδια κεφάλαια τους. 

3. Οι ειδικές συµµετοχές των πιστωτικών ιδρυµάτων σε:  

(i) σε πιστωτικά ιδρύµατα,  

(ii) χρηµατοδοτικά ιδρύµατα,  

(iii) ασφαλιστικές εταιρίες και  

(iv) εταιρίες διαχείρισης υπηρεσιών των παρ. 1 και 2 του παρόντος  άρθρου.  

Η Τράπεζα της Ελλάδος, όµως δικαιούται να καθορίζει ότι για την πραγµατοποίηση 
τους απαιτείται κατά περίπτωση η προηγούµενη έγκριση της. 

4. Κατά τον υπολογισµό των ορίων των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου 
δεν συµπεριλαµβάνονται οι µετοχές ή µερίδια: 

α. που κατέχονται από το πιστωτικό ίδρυµα, κατά τη διάρκεια χρηµατοδοτικής 
ενίσχυσης ή στήριξης που αποσκοπεί στην εξυγίανση ή τη διάσωση µιας επιχείρησης 
για χρονικό διάστηµα ενός έτους, µε ευχέρεια παράτασης ενός ακόµη έτους, µε 
απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος,  

β. που κατέχονται λόγω παροχής υπηρεσιών αναδόχου τίτλων (underwriting) και για 
χρονικό διάστηµα µέχρι δώδεκα (12) µήνες από την ηµεροµηνία λήξης της περιόδου 
διάθεσης των τίτλων, 

γ. που κατέχονται στο όνοµα του πιστωτικού ιδρύµατος αλλά για λογαριασµό τρίτου, 

δ. που δεν αποτελούν πάγια χρηµατοπιστωτικά στοιχεία κατά την έννοια της παρ. 5 
του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει. 

5. Η Τράπεζα της Ελλάδος µπορεί να επιτρέπει την υπέρβαση των ορίων, που 
καθορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, µόνο σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις και µέχρι χρονικού διαστήµατος δώδεκα (12) µηνών. Στην περίπτωση 
αυτήν η Τράπεζα της Ελλάδος απαιτεί είτε την αύξηση των ιδίων κεφαλαίων του 
πιστωτικού ιδρύµατος είτε τη λήψη άλλων µέτρων ισοδύναµου αποτελέσµατος.  



 

6. Η τήρηση ορίων των παραγράφων 1 και 2 αποτελεί αντικείµενο εποπτείας και 
ελέγχου σε ενοποιηµένη και µη βάση.  

7. Τα πιστωτικά ιδρύµατα, τα οποία κατά την ηµέρα θέσεως σε ισχύ των διατάξεων 
του παρόντος άρθρου υπερβαίνουν τα όρια που καθορίζονται στις παραγράφους 1 και 
2, οφείλουν να συµµορφωθούν προς τις διατάξεις αυτές µέσα σε προθεσµία, που θα 
καθορίσει η Τράπεζα της Ελλάδος και όχι αργότερα από την 31η  ∆εκεµβρίου 2002.  

8. Η Τράπεζα της Ελλάδος µπορεί να επιτρέψει υπερβάσεις των ορίων των 
παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου υπό την προϋπόθεση ότι το ποσό κατά το 
οποίο οι ειδικές συµµετοχές υπερβαίνουν το ατοµικό και το συνολικό όριο καλύπτονται 
κατά 100% από τα ίδια κεφάλαια, τα οποία δεν λαµβάνονται υπόψη κατά τον 
υπολογισµό του συντελεστή φερεγγυότητας. Στην περίπτωση που υπάρχουν 
υπερβάσεις σε σχέση και µε τα δύο κατά τα πιο πάνω όρια συµµετοχών, το ποσό που 
πρέπει να καλύπτεται µε ίδια κεφάλαια είναι αυτό που αντιστοιχεί στο µεγαλύτερο 
ποσό υπέρβασης. 

 
Άρθρο 17 Ειδικές συµµετοχές σε πιστωτικά ιδρύµατα 
1. α. Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, το οποίο σκοπεύει να αποκτήσει ειδική 
συµµετοχή σε πιστωτικό ίδρυµα, που ιδρύθηκε και λειτουργεί στην Ελλάδα, 
ενηµερώνει προηγουµένως την Τράπεζα της Ελλάδος και της γνωστοποιεί το ποσό 
της συµµετοχής αυτής. Η ίδια υποχρέωση ισχύει και όταν αυξάνεται ήδη υφιστάµενη 
ειδική συµµετοχή ούτως ώστε η αναλογία των δικαιωµάτων ψήφου που κατέχει ένα 
πρόσωπο, περιλαµβανοµένων και των περιπτώσεων που σύµφωνα µε το π.δ. 
51/1992 εξοµοιώνονται µε κατοχή δικαιωµάτων ψήφου, από το αυτό πρόσωπο, να 
φτάνει ή να υπερβαίνει τα κατώτατα όρια του 20% του 33% ή του 50% του συνόλου 
των δικαιωµάτων ψήφου ή το πιστωτικό ίδρυµα να καθίσταται θυγατρική του 
συµµετέχοντος προσώπου. 

Προκειµένου περί συµµετοχών που πραγµατοποιούνται από νοµικά πρόσωπα η 
Τράπεζα της Ελλάδος δικαιούται: 

(i) να ζητά πληροφορίες για την ταυτότητα των φυσικών προσώπων που 
άµεσα ή έµµεσα ελέγχουν τα νοµικά αυτά, πρόσωπα και  

(ii) να επιβάλλει την υποχρέωση να της γνωστοποιείται οποιαδήποτε 
µεταγενέστερη µεταβολή στην ταυτότητα των φυσικών αυτών προσώπων.  

Για την έννοια του ελέγχου έχει εφαρµογή η παράγραφος 9 του άρθρου 2. Για τον 
αποτελεσµατικότερο έλεγχο της ταυτότητας των φυσικών προσώπων που ελέγχουν 
νοµικά πρόσωπα τα οποία κατέχουν ειδική συµµετοχή σε πιστωτικά ιδρύµατα ή είναι 
µεταξύ των 10 µεγαλυτέρων µετόχων πιστωτικών ιδρυµάτων η Τράπεζα της Ελλάδος 
δικαιούται: 

(α) να επιβάλλει την υποχρέωση στα νοµικά αυτά πρόσωπα να έχουν ονοµαστικές τις 
µετοχές µε δικαίωµα ψήφου,  

(β) να απαιτεί όπως συγκεκριµένα ποσοστά του συνόλου των πιο πάνω ονοµαστικών 
µετοχών µε δικαίωµα ψήφου ανήκουν σε ένα ή περισσότερα φυσικά πρόσωπα που 
τυγχάνουν της προηγουµένης έγκρισης της Τράπεζας της Ελλάδος.  

Εντός τριών µηνών από την πιο πάνω γνωστοποίηση, η Τράπεζα της Ελλάδος 
υποχρεούται είτε να εγκρίνει τη συµµετοχή είτε να αντιταχθεί σ' αυτή µε αιτιολογηµένη 
απόφαση της, εφόσον κρίνει ότι τα πρόσωπα που πραγµατοποιούν τη συµµετοχή, 
περιλαµβανοµένων και των φυσικών προσώπων που ελέγχουν τα συµµετέχοντα 
νοµικά πρόσωπα, δεν είναι κατάλληλα για να εξασφαλίζουν τη συνετή και χρηστή 
διαχείριση του πιστωτικού ιδρύµατος. Η έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος µπορεί να 
ορίζει µέγιστη προθεσµία για την υλοποίηση της συµµετοχής. 



 

Σε περίπτωση θανάτου κατόχου ειδικής συµµετοχής η ως άνω υποχρέωση 
ενηµέρωσης από τους κληρονόµους του επιτρέπεται να πραγµατοποιηθεί εντός 
προθεσµίας τεσσάρων (4) µηνών από την ηµεροµηνία θανάτου του κατόχου της 
ειδικής συµµετοχής. 

Κατά την ως άνω προθεσµία η Τράπεζα της Ελλάδος δικαιούται, εφόσον κρίνει ότι οι 
κληρονόµοι δεν είναι κατάλληλοι για να εξασφαλίσουν τη συνετή και χρηστή διαχείριση 
του πιστωτικού ιδρύµατος, να επιβάλλει τις κυρώσεις της παρ. 7β' του παρόντος 
άρθρου. 

β. Πέραν των υποχρεώσεων, που αναφέρονται στην παράγραφο 1α' οι κάτοχοι ειδικής 
συµµετοχής σε πιστωτικό ίδρυµα γνωστοποιούν εκ των προτέρων στην Τράπεζα της 
Ελλάδος κάθε αύξηση της συµµετοχής τους που υπερβαίνει κατά ποσό που 
αντιστοιχεί σε δύο (2) ποσοστιαίες µονάδες του µετοχικού κεφαλαίου του πιστωτικού 
ιδρύµατος τη συµµετοχή που έχει γνωστοποιηθεί προηγουµένως. Η υποχρέωση αυτή 
ισχύει µέχρι η συνολική συµµετοχή να φτάσει το όριο του 33%. 

2. Εάν τις συµµετοχές που προβλέπονται στην παράγραφο 1 (α) αποκτά: 

(i) πιστωτικό ίδρυµα, του οποίου η άδεια λειτουργίας έχει χορηγηθεί από το 
άλλο Κράτος - Μέλος,  

(ii) µητρική επιχείρηση πιστωτικού ιδρύµατος του οποίου η άδεια λειτουργίας 
έχει χορηγηθεί από το άλλο Κράτος - Μέλος και  

(iii) φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που ελέγχει πιστωτικό ίδρυµα του οποίου η 
άδεια λειτουργίας έχει χορηγηθεί από άλλο Κράτος - Μέλος και εάν, λόγω 
της απόκτησης αυτής της συµµετοχής, το πιστωτικό ίδρυµα, το κεφάλαιο του 
οποίου αφορά η συµµετοχή, γίνεται θυγατρική του αποκτώντος ή περιέχεται 
στον έλεγχο του, η Τράπεζα της Ελλάδος, πριν λάβει την οριστική απόφαση 
της διαβουλεύεται µε τις αρχές που εποπτεύουν το πιο πάνω πιστωτικό 
ίδρυµα που εδρεύει σε άλλο Κράτος - Μέλος των Ε.Κ. και τους κοινοποιεί 
στη συνέχεια την απόφαση της αυτή. 

3. Σε περίπτωση απόκτησης νέας συµµετοχής ή αύξησης ήδη υφιστάµενης 
συµµετοχής στο κεφάλαιο πιστωτικού ιδρύµατος που εδρεύει και λειτουργεί στην 
Ελλάδα και η οποία θα έχει σαν αποτέλεσµα το πιστωτικό αυτό ίδρυµα να καταστεί 
θυγατρική προσώπων που κατοικούν σε κράτος εκτός Ε.Κ. η Τράπεζα της Ελλάδος 
κοινοποιεί στην Επιτροπή των Ε.Κ. την απόφαση της να εγκρίνει ή να αντιταχθεί στην 
πραγµατοποίηση της συµµετοχής αυτής. Ειδικά στην περίπτωση που τα αρµόδια 
όργανα των Ε.Κ. έχουν αποφασίσει περιορισµό ή προσωρινή αναστολή εξέτασης 
παρόµοιων αιτήσεων για πραγµατοποίηση συµµετοχών σε πιστωτικά ιδρύµατα που 
εδρεύουν στις Ε.Κ. από κατοίκους συγκεκριµένης τρίτης εκτός Ε.Κ. χώρας, η Τράπεζα 
της Ελλάδος ενηµερώνει αµέσως την Επιτροπή και αναστέλλεται τη λήψη απόφασης 
για όσο χρονικό διάστηµα τα αρµόδια όργανα των Ε.Κ. έχουν αποφασίσει αντίστοιχη 
αναστολή ή περιορισµό γενικής ισχύος σε όλα τα Κράτη - Μέλη των Ε.Κ. Οι πιο πάνω 
περιοριστικές διατάξεις δεν αφορούν συµµετοχές που πραγµατοποιούνται από 
πιστωτικά ιδρύµατα που εδρεύουν και λειτουργούν σε Κράτος - Μέλος των Ε.Κ. και τα 
οποία ελέγχονται από κατοίκους τρίτων εκτός Ε.Κ. χωρών ή από θυγατρικές των 
πιστωτικών αυτών ιδρυµάτων, οι οποίες εδρεύουν και λειτουργούν σε Κράτος - Μέλος 
των Ε.Κ..  

4. Με την επιφύλαξη υποχρεώσεων που προκύπτουν από διεθνείς συµφωνίες των 
Ε.Κ. µε τρίτες χώρες οι οποίες διέπουν την ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας 
πιστωτικού ιδρύµατος από κατοίκους των χωρών αυτών εντός του κοινοτικού χώρου, 
η Τράπεζα της Ελλάδος διατηρεί τη διακριτική ευχέρεια να αντιτάσσεται στην 
πραγµατοποίηση συµµετοχών από πρόσωπα κατοίκους χωρών εκτός Ε.Κ. σε 
πιστωτικά ιδρύµατα που εδρεύουν και λειτουργούν στην Ελλάδα.  



 

5. Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, το οποίο σκοπεύει να παύσει να κατέχει άµεσα ή 
έµµεσα ειδική συµµετοχή σε ένα πιστωτικό ίδρυµα, πρέπει να ενηµερώνει 
προηγουµένως την Τράπεζα της Ελλάδος και να της κοινοποιεί το ύψος της 
συµµετοχής του που προστίθεται να διατηρήσει. Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο 
πρέπει, οµοίως, να ενηµερώνει την Τράπεζα της Ελλάδος, εφόσον σκοπεύει να 
µειώσει την ειδική του συµµετοχή, έτσι ώστε η αναλογία των δικαιωµάτων ψήφου ή 
των µεριδίων του κεφαλαίου που κατέχει να κατέλθει κάτω από τα κατώτατα όρια του 
20%, 33% ή του 50% ή το πιστωτικό ίδρυµα να παύσει να είναι θυγατρική του. Η 
υποχρέωση γνωστοποίησης επεκτείνεται και στα φυσικά πρόσωπα που παύσουν να 
ελέγχουν νοµικά πρόσωπα που κατέχουν ειδική συµµετοχή σε πιστωτικό ίδρυµα.  

6. α. Τα πιστωτικά ιδρύµατα ανακοινώνουν στην Τράπεζα της Ελλάδος, µόλις 
λάβουν σχετική γνώση, τις κτήσεις ή εκχωρήσεις συµµετοχών στο κεφάλαιο τους, οι 
οποίες αυξάνουν ή µειώσουν τα ποσοστά συµµετοχής πάνω ή κάτω από ένα από τα 
κατώτατα όρια που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 5. Οµοίως ανακοινώνουν 
µέχρι την 15η Ιουλίου κάθε έτους τα ονόµατα των µετόχων που έχουν ειδικές 
συµµετοχές, καθώς και τα ποσά των συµµετοχών αυτών, όπως προκύπτουν, ιδίως 
από τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατά την ετήσια γενική συνέλευση των µετόχων 
ή από τις πληροφορίες που περιέχονται σε γνώση τους, δυνάµει των υποχρεώσεων 
που επιβάλλονται στις εταιρίες, οι µετοχές των οποίων είναι εισηγµένες στο 
χρηµατιστήριο. 

β. Τα πιστωτικά ιδρύµατα υποχρεούνται εντός 10 ηµερών αφότου λάβουν γνώση να 
γνωστοποιούν στην Τράπεζα της Ελλάδος οποιαδήποτε αλλαγή στην ταυτότητα των 
προσώπων που αναφέρονται στην παράγραφο 1γ' του άρθρου 6, καθώς και 
οποιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία των προσώπων αυτών που λήφθηκαν υπόψη, 
σύµφωνα µε το άρθρο 7, κατά τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας των πιστωτικών 
ιδρυµάτων. 

7. Σε περίπτωση που πραγµατοποιηθεί ειδική συµµετοχή ή αυξηθεί υφιστάµενη 
ειδική συµµετοχή πάνω από τα όρια που προβλέπονται στην παρ. 1α είτε χωρίς να 
ανακοινωθεί εκ των προτέρων στην Τράπεζα της Ελλάδος είτε χωρίς να εγκριθεί η 
πραγµατοποίηση της, αυτοδικαίως παύει να έχει αποτέλεσµα η άσκηση των 
δικαιωµάτων ψήφου που απορρέουν από τη συµµετοχή αυτή. Επιπρόσθετα η 
Τράπεζα της Ελλάδος µε απόφαση της µπορεί να επιβάλλει στους κατόχους των 
ειδικών συµµετοχών τις παρακάτω κυρώσεις µεµονωµένα ή σωρευτικά: 

α. Πρόστιµο υπέρ του Ελληνικού ∆ηµοσίου µέχρι ποσοστού 10% της αξίας των 
µετοχών, που µεταβιβάστηκαν χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις της παρ. 1 του 
παρόντος άρθρου. 

β. Αποκλεισµό των προσώπων αυτών από το ∆.Σ. του πιστωτικού ιδρύµατος καθώς 
και από οποιαδήποτε διευθυντική θέση στο πιστωτικό ίδρυµα για ορισµένο ή αόριστο 
χρόνο, προκειµένου περί φυσικών προσώπων. 

Σε περίπτωση µη γνωστοποίησης στην Τράπεζα της Ελλάδος της αλλαγής της 
ταυτότητας φυσικού προσώπου, που ελέγχει νοµικό πρόσωπο µε ειδική συµµετοχή σε 
πιστωτικό ίδρυµα, αυτοδικαίως παύει να έχει αποτέλεσµα η άσκηση των δικαιωµάτων 
ψήφου που απορρέουν από τη συµµετοχή του νοµικού προσώπου, στο δε φυσικό 
πρόσωπο η Τράπεζα της Ελλάδος µπορεί να επιβάλλει την κύρωση του εδαφίου β' 
ανωτέρω. Οι αυτές κυρώσεις µπορεί να επιβληθούν στα πρόσωπα που δεν τηρούν τις 
υποχρεώσεις, που προβλέπονται στην παρ. 1α', 3η υποπαρ. του παρόντος άρθρου. 

8. Στα πρόσωπα που δεν τηρούν την υποχρέωση ενηµέρωσης βάσει της παρ. 5 του 
παρόντος άρθρου η Τράπεζα της Ελλάδος µπορεί να επιβάλλει πρόστιµο υπέρ του 
Ελληνικού ∆ηµοσίου ύψους µέχρι ποσοστού 5% της αξίας των µετοχών που 
µεταβιβάσθηκαν χωρίς προηγούµενη ενηµέρωση της. 



 

9. Η Τράπεζα της Ελλάδος εξουσιοδοτείται να λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα 
προκειµένου να αποτρέπει την άσκηση, από φυσικό πρόσωπο που κατέχει ειδική 
συµµετοχή ή που ελέγχει άµεσα ή έµµεσα νοµικό πρόσωπο που κατέχει ειδική 
συµµετοχή σε πιστωτικό ίδρυµα, που εδρεύει και λειτουργεί στην Ελλάδα, επιρροής η 
οποίας είναι δυνατό αν αποβεί σε βάρος της συνετής και χρηστής διαχείρισης του 
πιστωτικού ιδρύµατος. Για την εφαρµογή των διατάξεων αυτών η Τράπεζα της 
Ελλάδος γνωστοποιεί στα οικεία πρόσωπα τις ειδικότερες ενέργειες ή παραλείψεις 
τους ή τις παράλληλες δραστηριότητες τους σε άλλους τοµείς που κατά την κρίση της 
είναι δυνατό να αποβούν σε βάρος της συνετής και χρηστής διαχείρισης του 
πιστωτικού ιδρύµατος και αφού ακούσει τις απόψεις τους, τους υποδεικνύει τη λήψη 
των κατάλληλων διορθωτικών µέτρων εντός ορισµένης προθεσµίας.  Σε περίπτωση µη 
συµµόρφωσης η Τράπεζα της Ελλάδος δικαιούται να λαµβάνει τα απαραίτητα µέτρα 
για τον τερµατισµό της δυσµενούς επιρροής που ασκούν τα φυσικά αυτά πρόσωπα 
στη διαχείριση του πιστωτικού ιδρύµατος και ειδικότερα:  

α. να διατάσσει την αποµάκρυνση τους από το διοικητικό συµβούλιο (∆.Σ.) του 
πιστωτικού ιδρύµατος και από οποιαδήποτε διευθυντική θέση στο πιστωτικό ίδρυµα,  

β. να αναστέλλει µέχρι να αρθούν οι συνθήκες που επέβαλαν τη λήψη των 
συγκεκριµένων µέτρων την άσκηση των δικαιωµάτων ψήφου, που απορρέουν από τις 
µετοχές που κατέχουν τα πρόσωπα αυτά ή τα νοµικά πρόσωπα που αυτά ελέγχουν, 

γ. να απαγορεύει οποιαδήποτε νέα συναλλαγή του πιστωτικού ιδρύµατος µε τα 
πρόσωπα αυτά, ή µε οποιαδήποτε νοµικά πρόσωπα που ελέγχονται από αυτά, καθώς 
και να κηρύσσει ληξιπρόθεσµα και αµέσως απαιτητά τα δάνεια που έχουν λάβει όλα τα 
πιο πάνω πρόσωπα από το πιστωτικό ίδρυµα, 

δ. να εγκαλεί τα ανωτέρω πρόσωπα κατά την προβλεπόµενη από τη διάταξη του 
άρθρου 10 του ν. 1665/1951 (ΦΕΚ 31 Α') διαδικασία. 

10. Η Τράπεζα της Ελλάδος δικαιούται να επιβάλλει την κύρωση της παραγράφου 9 
α, δ ανωτέρω και στα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1γ του άρθρου 6, 
εφόσον αυτά δεν διαθέτουν πλέον την απαραίτητη αξιοπιστία και γενικά δεν 
εξασφαλίζουν τη συνετή και χρηστή διαχείριση του πιστωτικού ιδρύµατος.  

11. Οι αποφάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος, µε τις οποίες επιβάλλονται οι κυρώσεις 
που προβλέπονται στις παραγράφους 7, 8, 9 και 10 του παρόντος άρθρου, υπόκεινται 
σε έλεγχο ακυρώσεως ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ 

Έννοια και έκταση αρµοδιοτήτων της Τράπεζας της Ελλάδος και των αρµόδιων 
αρχών για την εποπτεία των πιστωτικών ιδρυµάτων 

 
Άρθρο 18 Αρµοδιότητα για την άσκηση εποπτείας 
1. α. Η Τράπεζα της Ελλάδος ασκεί την εποπτεία επί των πιστωτικών ιδρυµάτων, 
που εδρεύουν στην Ελλάδα, περιλαµβανοµένων και των υποκαταστηµάτων τους στην 
αλλοδαπή. Στην έννοια της εποπτείας περιλαµβάνονται ειδικότερα ο έλεγχος της 
φερεγγυότητας, της ρευστότητας µε την επιφύλαξη του άρθρου 19, της κεφαλικής 
επάρκειας και της συγκέντρωσης κινδύνων. 

β. Κατ' αναλογία τα εγκατεστηµένα στην Ελλάδα υποκαταστήµατα πιστωτικών 
ιδρυµάτων που εδρεύουν σε άλλα Κράτη - Μέλη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
υπάγονται στην εποπτεία των αρµοδίων αρχών του κράτους καταγωγής. 

2. Η Τράπεζα της Ελλάδος απαιτεί από κάθε πιστωτικό ίδρυµα που έχει λάβει άδεια 
ίδρυσης και λειτουργίας στην Ελλάδα να έχει καλή διοικητική και λογιστική οργάνωση 



 

και προσφορές διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου. Η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να 
θέτει γενικά κριτήρια και κανόνες για την επίτευξη του σκοπού αυτού.  

3. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν κωλύουν την εποπτεία σε ενοποιηµένη βάση.  

4. Με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων, που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 
2 και άρθρου 15, η Τράπεζα της Ελλάδος ασκεί εποπτεία και έλεγχο µε τις διατάξεις 
του ν. 1665/1986 όπως αυτές συµπληρώνονται και διευκρινίζονται κατωτέρω: 

α. Το ύψος των ιδίων κεφαλαίων των εταιριών χρηµατοδοτικής µίσθωσης δεν µπορεί 
να είναι κατώτερο απ' αυτό που προβλέπεται στο άρθρο 2 παρ. 2 και 3 του ν. 
1665/1986. 

β. Στην έννοια της εποπτείας και ελέγχου του άρθρου 2 παρ. 7 και του άρθρου 7 του ν. 
1665/1986 περιλαµβάνεται ο καθορισµός γενικών κανόνων και ο έλεγχος τήρησης 
τους σχετικά µε τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις για την παροχή άδειας λειτουργίας, 
τη φερεγγυότητα, τη ρευστότητα, τη συγκέντρωση κινδύνων, καθώς και τα θέµατα που 
αφορούν την υποβολή στην Τράπεζα της Ελλάδος των σχετικών και πληροφοριών. 

 
Άρθρο 19 Αρµοδιότητα για την άσκηση εποπτείας από τις αρχές του Κράτους - 
Μέλους υποδοχής - Αρχή της αµοιβαίας αναγνώρισης των χρηµατοδοτικών 
πρακτικών 

1. Η Τράπεζα της Ελλάδος εποπτεύει τη ρευστότητα των πιστωτικών ιδρυµάτων, 
που εδρεύουν και λειτουργούν στην Ελλάδα, καθώς και των υποκαταστηµάτων στην 
Ελλάδα πιστωτικών ιδρυµάτων, που εδρεύουν και λειτουργούν σε άλλα Κράτη - Μέλη 
των Ε.Κ. σε συνεργασία µε τις αρµόδιες αρχές των κρατών αυτών. Η Τράπεζα της 
Ελλάδος µπορεί να καθορίζει για το σκοπό αυτόν κανόνες γενικής εφαρµογής. Η 
Τράπεζα της Ελλάδος διατηρεί επίσης την ευθύνη για τον καθορισµό των αναγκαίων 
µέτρων εφαρµογής της νοµισµατικής πολιτικής µε την προϋπόθεση ότι τα µέτρα αυτά 
δεν προβλέπουν άνιση η περιοριστική µεταχείριση σε βάρος των πιστωτικών 
ιδρυµάτων, που εδρεύουν σε άλλα Κράτη - Μέλη των Ε.Κ.  

2. Για την άσκηση των πιο πάνω αρµοδιοτήτων της, η Τράπεζα της Ελλάδος απαιτεί 
από τα υποκαταστήµατα στην Ελλάδα πιστωτικών ιδρυµάτων, που εδρεύουν σε άλλα 
Κράτη - Μέλη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, τις ίδιες πληροφορίες και στοιχεία µε 
αυτά που απαιτεί για το σκοπό αυτόν από τα πιστωτικά ιδρύµατα, που εδρεύουν στην 
Ελλάδα. Επίσης για στατιστικούς σκοπούς, η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να απαιτεί 
την υποβολή περιοδικών εκθέσεων για τις πράξεις που πραγµατοποιούν στην Ελλάδα 
τα υποκαταστήµατα των πιστωτικών ιδρυµάτων που εδρεύουν σε άλλα Κράτη - Μέλη 
των Ε.Κ.. 

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, τα 
πιστωτικά ιδρύµατα που εδρεύουν και λειτουργούν σε άλλα Κράτη - Μέλη  των Ε.Κ. 
και ασκούν στην Ελλάδα δραστηριότητες του καταλόγου του άρθρου 24, είτε µέσω 
υποκαταστηµάτων είτε µέσω παροχής υπηρεσιών χωρίς εγκατάσταση, επιτρέπεται να 
ασκούν τις δραστηριότητες αυτές µε τον ίδιο τρόπο που τις ασκούν στη χώρα 
καταγωγής τους, εφόσον δεν παραβιάζουν τις διατάξεις που στα πλαίσια της 
νοµοθεσίας περί κεφαλαιαγορών και κτηµατικής πίστης αποβλέπουν στην προστασία 
των επενδυτών κατοίκων Ελλάδας καθώς και άλλες διατάξεις που αποβλέπουν στην 
προστασία του γενικού συµφέροντος. 

 

Άρθρο 20 Θέµατα συνεργασίας των αρµοδίων αρχών 
1. Μετά από προηγούµενη σχετική ενηµέρωση της Τράπεζας της Ελλάδος 
επιτρέπεται στις αρµόδιες αρχές των λοιπών Κρατών-Μελών των Ε.Κ. που έχουν 
χορηγήσει άδεια λειτουργίας και εποπτεύουν πιστωτικό ίδρυµα, που παρέχει 



 

υπηρεσίες στην Ελλάδα µέσω εγκατάστασης υποκαταστήµατος στα πλαίσια των 
διατάξεων του παρόντος νόµου, να προβαίνουν είτε οι ίδιες είτε µέσω 
εξουσιοδοτηµένων από αυτές προσώπων σε επιτόπιο έλεγχο για επαλήθευση της 
ακρίβειας των στοιχείων και πληροφοριών, που αναφέρονται στην παράγραφο 2. Μετά 
από σχετικό αίτηµα των ως άνω αρµόδιων αρχών των λοιπών Κρατών - Μελών η 
Τράπεζα της Ελλάδος είτε ελέγχει η ίδια είτε επιτρέπει τον έλεγχο της ακριβείας των 
σχετικών στοιχείων και πληροφοριών από εµπειρογνώµονα ή ελεγκτή, που ορίζεται 
από τις ως άνω αρµόδιες αρχές.  

2. Η Τράπεζα της Ελλάδος ανακοινώνει στις αρµόδιες αρχές των Κρατών - Μελών 
που εποπτεύουν, στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων τους που απορρέουν από τον 
παρόντα νόµο, πιστωτικά ιδρύµατα µε υποκαταστήµατα ή θυγατρικές που λειτουργούν 
στην Ελλάδα όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται µε τη διεύθυνση, διαχείριση, 
ιδιοκτησία, καθώς και όλες τις πληροφορίες που µπορεί να διευκολύνουν τον έλεγχο 
αυτών των ιδρυµάτων ως προς τη ρευστότητα φερεγγυότητα, εγγύηση καταθέσεων, 
συγκέντρωση κινδύνων, τη διοικητική και λογιστική οργάνωση και τους µηχανισµούς 
εσωτερικού ελέγχου. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ 
∆ιάφορα θέµατα 

 
Άρθρο 21 Επαγγελµατικό απόρρητο-Υπηρεσιακό απόρρητο  
1. Όλα τα πρόσωπα που ασκούν ή έχουν ασκήσει δραστηριότητα για λογαριασµό 
της Τράπεζας της Ελλάδος και οι εντεταλµένοι από την Τράπεζα της Ελλάδος ελεγκτές 
ή εµπειρογνώµονες υποχρεούνται στην τήρηση του επαγγελµατικού απορρήτου, 
οποίο, συνεπάγεται ότι οι πληροφορίες που περιέρχονται σ' αυτούς κατά την άσκηση 
των επαγγελµατικών καθηκόντων τους σε σχέση µε τη βάσει των άρθρων 18 και 19 
του παρόντος αρµοδιότητα της Τράπεζας της Ελλάδος δεν επιτρέπεται να 
γνωστοποιούνται σε κανένα απολύτως πρόσωπο ή δηµόσια αρχή παρά µόνο µε 
συνοπτική ή συγκεντρωτική µορφή ώστε να µην προκύπτει η ταυτότητα το 
συγκεκριµένου πιστωτικού ιδρύµατος. Οι παραβάτες του προηγουµένου εδαφίου 
τιµωρούνται κατά τις διατάξεις του άρθρου 371 του Π.Κ. Σε περίπτωση πτώχευσης ή 
αναγκαστικής διαχείρισης πιστωτικού ιδρύµατος κατόπιν δικαστικής απόφασης 
επιτρέπεται στα παραπάνω πρόσωπα η ανακοίνωση των εµπιστευτικών 
πληροφοριών που δεν αφορούν σε τρίτους που αναµείχθηκαν στις προσπάθειες 
διάσωσης του πιστωτικού ιδρύµατος στα πλαίσια των διαδικασιών του Αστικού ή 
Εµπορικού ∆ικαίου.  

2. Η Τράπεζα της Ελλάδος µπορεί να ανταλλάσσει, µε τις αντίστοιχες εποπτικές 
αρχές των άλλων Κρατών - Μελών, πληροφορίες που σχετίζονται µε την κατά το 
άρθρο 18 του παρόντος αρµοδιότητα της, υπό την επιφύλαξη τηρήσεως του 
επαγγελµατικού απορρήτου που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του παρόντος 
άρθρου. 

3. Η Τράπεζα της Ελλάδος χρησιµοποιεί τις κατά τις διατάξεις των παραγράφων 1 
και 2 του παρόντος πληροφορίες κατά την ενάσκηση των αρµοδιοτήτων της για την 
έρευνα συνδροµής των όρων πρόσβασης στη δραστηριότητα πιστωτικού ιδρύµατος 
για τη διευκόλυνση της εποπτείας σε ατοµική και σε ενοποιηµένη βάση, των όρων 
άσκησης αυτής της δραστηριότητας, ιδιαίτερα όσον αφορά την εποπτεία της 
ρευστότητας, της φερεγγυότητας, της συγκέντρωσης πιστωτικών κινδύνων καθώς και 
της λογιστικής οργάνωσης και των µηχανισµών εσωτερικού έλεγχου, όπως επίσης και 
για την επιβολή κυρώσεων ή και κατά την ενάσκηση των αρµοδιοτήτων της στα 
πλαίσια διοικητικών ή δικαστικών διαφορών. 



 

4. Η Τράπεζα της Ελλάδος µπορεί να συνάπτει µε τις αρµόδιες αρχές τρίτων χωρών, 
εκτός Ε.Κ. συµφωνίες συνεργασίας περί ανταλλαγής πληροφοριών, µόνο εφόσον οι 
πληροφορίες αυτές καλύπτονται από εγγυήσεις ισοδύναµες µε τις προβλεπόµενες 
στην παράγραφο 1 αυτού του άρθρου. 

5. Επιτρέπεται υπό τον όρο τηρήσεως των προϋποθέσεων της παραγράφου 1 
αυτού του άρθρου, η ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ αφ' ενός της Τράπεζας της 
Ελλάδος και αφ' ετέρου του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας κατά την ενάσκηση των 
αρµοδιοτήτων του σύµφωνα µε το π.δ. 437/19 Σεπτεµ. 1985 άρθρο 4 παράγραφος 2 
(ΦΕΚ 157 Α'), του Υπουργού Εµπορίου κατά την ενάσκηση των καθηκόντων 
εποπτείας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και του Προέδρου της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς κατά την ενάσκηση των προβλεποµένων από την ισχύουσα 
νοµοθεσία αρµοδιοτήτων του, καθώς και των ειδικών εξεταστικών επιτροπών της 
Βουλής, κατά την, σύµφωνα προς τον κανονισµό της Βουλής, ενάσκηση των 
καθηκόντων τους. Επιτρέπεται επίσης η ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ της 
Τράπεζας της Ελλάδος και των προσώπων τα οποία νόµιµα µετέχουν σε διαδικασίες 
εκκαθάρισης ή πτώχευσης πιστωτικών ιδρυµάτων, καθώς και των αναγνωρισµένων 
ελεγκτών, στους οποίους έχουν νόµιµα ανατεθεί καθήκοντα ελέγχου των λογαριασµών 
των πιστωτικών και χρηµατοδοτικών ιδρυµάτων. "Παράλληλα επιτρέπεται η ανταλλαγή 
πληροφοριών µεταξύ αφενός της Τράπεζας της Ελλάδος και αφετέρου του Υπουργού 
Ανάπτυξης κατά την ενάσκηση των καθηκόντων εποπτείας των ανωνύµων εταιρειών, 
καθώς και των αρχών που είναι επιφορτισµένες µε την εποπτεία των προσώπων και 
οργάνων του αµέσως προηγούµενου εδαφίου, µε την προϋπόθεση ότι οι πληροφορίες 
αυτές προορίζονται για την εκπλήρωση της εποπτικής αποστολής των εν λόγω αρχών 
και υπό τον όρο της τήρησης του επαγγελµατικού απορρήτου της παρ. 1 του 
παρόντος άρθρου". 

***Το εντός " " εδάφιο προστέθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 4 του Π.∆. 258/1997 (Α 
185/Συµµόρφωση Ο∆.95/26/ΕΚ). 

"5α. Εάν ο Υπουργός Ανάπτυξης, κατά την ενάσκηση των καθηκόντων που 
αναφέρονται στο τρίτο εδάφιο της προηγούµενης παραγράφου, χρησιµοποιεί τις 
υπηρεσίες εντεταλµένων προς τούτο, λόγω ειδικών προσόντων, προσώπων που δεν 
ανήκουν στη δηµόσια διοίκηση, η βάσει του εν λόγω εδαφίου ανταλλαγή πληροφοριών 
µπορεί, µετά σύµφωνη γνώµη της Τράπεζας της Ελλάδος, να επεκταθεί και στα 
πρόσωπα αυτά. Η ανταλλαγή πληροφοριών λαµβάνει χώρα σύµφωνα µε τους όρους 
του ίδιου ως άνω εδαφίου και αφού ο Υπουργός Ανάπτυξης έχει προηγουµένως 
γνωστοποιήσει στην Τράπεζα της Ελλάδος την ταυτότητα και το ακριβές περιεχόµενο 
της εντολής των προσώπων στα οποία διαβιβάζονται οι πληροφορίες". 

***Η παρ. 5α προστέθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 4 του Π.∆. 258/1997 (Α 
185/Συµµόρφωση Ο∆.95/26/ΕΚ). 

6. Η Τράπεζα της Ελλάδος µπορεί να γνωστοποιεί σε αρχές όργανα ή πρόσωπα των 
άλλων Κρατών - Μελών των Ε.Κ. αντίστοιχα προς αυτά, που αναφέρονται στην 
παράγραφο 5 αυτού του άρθρου τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την 
άσκηση της εποπτικής τους αποστολής, καθώς και σε οργανισµούς που είναι αρµόδιοι 
για την εγγύηση των καταθέσεων. 

"7. Επιτρέπεται, υπό τον όρο τηρήσεως της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, η 
ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ αφενός της Τράπεζας της Ελλάδος ως εποπτικής 
αρχής και αφετέρου των κεντρικών τραπεζών και άλλων οργανισµών, που είτε ασκούν 
τη νοµισµατική πολιτική σε Κράτη - Μέλη της  Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε ως δηµόσιες 
αρχές ασκούν εποπτεία επί των συστηµάτων πληρωµών, τα οποία λειτουργούν σε 
Κράτη - Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την εκπλήρωση της αποστολής της 
Τράπεζας της Ελλάδος ως εποπτικής αρχής, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του 
παρόντος άρθρου και της αποστολής των λοιπών αρχών. Οι ειδικότεροι όροι και 
προϋποθέσεις για την ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των υπηρεσιών της Τράπεζας 



 

της Ελλάδος που ασκούν τις πιο πάνω αρµοδιότητες καθορίζονται µε απόφαση του 
∆ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος". 

***Η παρ. 7 αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ. 4 του άρθρου 4 του Π.∆. 258/1997 
(Α 185/Ο∆.95/26/ΕΚ). 

"8. Η διαβίβαση από την Τράπεζα της Ελλάδος πληροφοριών που  προέρχονται από 
τις αρµόδιες αρχές άλλων Κρατών - Μελών επιτρέπεται µόνο µετά από ρητή 
συγκατάθεση των αρχών αυτών και µόνο για τους σκοπούς ως προς τους οποίους οι 
αρχές αυτές έδωσαν τη συγκατάθεσή τους". 

***Η παρ. 8 αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ. 5 του άρθρου 4 του Π.∆. 258/1997 
(Α 185/Συµµόρφωση Ο∆.95/26/ΕΚ). 

"9. Υπό τον όρο της τήρησης του επαγγελµατικού απορρήτου η Τράπεζα της Ελλάδος 
µπορεί να ανακοινώνει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο σε 
γραφείο συµψηφισµού ή παρόµοιο οργανισµό αναγνωρισµένο από το εθνικό δίκαιο 
των Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να παρέχει υπηρεσίες συµψηφισµού 
ή διακανονισµού συναλλαγών στις αγορές χρήµατος, διαπραγµατεύσιµων τίτλων ή 
παραγώγων χρηµατοπιστωτικών µέσων, εάν θεωρεί ότι η ανακοίνωση αυτή είναι 
αναγκαία για την εξασφάλιση της οµαλής λειτουργίας των εν λόγω οργανισµών σε 
σχέση µε αδυναµίες εκπλήρωσης των υποχρεώσεων, έστω και δυνητικές των 
συµµετεχόντων στις αγορές αυτές". 

***Η νέα παρ. 9 προστέθηκε µε την παρ. 6 του άρθρου 4 του Π.∆. 258/1997 (Α 
185/Συµµόρφωση Ο∆.95/26/ΕΚ). 

10(9). Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων περί επαγγελµατικού απορρήτου του 
παρόντος άρθρου εφαρµόζονται οι κυρώσεις, που προβλέπονται από το άρθρο 371 
του Ποινικού Κώδικα. 

***Η παλιά παρ. 9 αναριθµήθηκε σε παρ. 10 µε την παρ. 6 του άρθρου 4 του Π.∆. 
258/1997 (Α 185/Συµµόρφωση Ο∆.95/26/ΕΚ). 

 

"Άρθρο 21α  
1. α. Οι ορκωτοί ελεγκτές οι οποίοι διενεργούν βάσει του Π.∆. 226/92 έλεγχο των 
ετήσιων και ενοποιηµένων λογαριασµών των πιστωτικών ιδρυµάτων ή κάθε άλλη 
νόµιµη αποστολή, στα πλαίσια των καθηκόντων τους, υποχρεούνται να γνωστοποιούν 
ταχέως στην Τράπεζα της Ελλάδος αναφορικά µε το πιστωτικό ίδρυµα που ελέγχουν, 
κάθε απόφαση ή γεγονός που περιήλθε εις γνώση τους κατά την άσκηση της 
αποστολής τους, εφόσον αυτή η απόφαση ή το γεγονός είναι δυνατό: 

- ν' αποτελέσει ουσιαστική παράβαση των νοµοθετικών ή κανονιστικών 
διατάξεων που θεσπίζουν τις προϋποθέσεις λειτουργίας ή διέπουν ειδικά 
την άσκηση δραστηριότητας των πιστωτικών ιδρυµάτων,  

- να θίξουν τη συνέχεια της εκµετάλλευσης του πιστωτικού ιδρύµατος ή να 
οδηγήσουν σε άρνηση της έγκρισης λογαριασµών ή σε διατύπωση 
επιφυλάξεων. 

β. Η ίδια υποχρέωση ισχύει για τα ως άνω πρόσωπα όσον αφορά τα γεγονότα και τις 
αποφάσεις των οποίων έλαβαν γνώση στα πλαίσια µιας αποστολής, όπως αναφέρεται 
στο σηµείο α της παρούσης παραγράφου, αποστολής η οποία εκπληρούται σε µια 
επιχείρηση που έχει στενούς δεσµούς απορρέοντες από δεσµό ελέγχου µε το 
πιστωτικό ίδρυµα στο οποίο το πρόσωπο αυτό εκπληρώνει την προαναφερόµενη 
αποστολή. 

2. Η καλή τη πίστει γνωστοποίηση στην Τράπεζα της Ελλάδος γεγονότων ή 
αποφάσεων που αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο 1, από πρόσωπα που 



 

ορίζονται στην ίδια παράγραφο, δεν αποτελεί παράβαση τυχόν περιορισµού 
γνωστοποίησης πληροφοριών που επιβάλλεται από σύµβαση ή νοµοθετική ή 
κανονιστική ή διοικητική διάταξη και δεν συνεπάγεται καµιά ευθύνη για τα πρόσωπα 
αυτά". 

***Το άρθρο 21Α προστέθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 6 του Π.∆. 258/1997 (Α 
185/Συµµόρφωση Ο∆.95/26/ΕΚ). 

Άρθρο 22 Κυρώσεις  
1. Με την επιφύλαξη εφαρµογής των οικείων ποινικών διατάξεων και των άρθρων 8 
και 17 του παρόντος, σχετικά µε την ανάκληση άδειας λειτουργίας του πιστωτικού 
ιδρύµατος, η Τράπεζα της Ελλάδος σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης των 
νοµοθετικών ή κανονιστικών ρυθµίσεων σχετικά µε τον έλεγχο ή την άσκηση των 
δραστηριοτήτων τους µπορεί να επιβάλλει κατά των πιστωτικών ιδρυµάτων και των 
νοµικών εκπροσωπούν και διευθυνόντων αυτά, τις κυρώσεις που προβλέπονται στο 
ν.δ. 588/1948 (ΦΕΚ 85 Α') στον α.ν. 1665/1951, το π.δ. 861/1975 (ΦΕΚ 275 Α'), που 
κυρώθηκε µε το ν. 236/1975 (ΦΕΚ 283 Α') όπως ισχύουν. Επίσης στην περίπτωση 
αυτήν, η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται µε απόφαση της να απαγορεύει στα πιστωτικά 
ιδρύµατα τη διενέργεια και άλλων πράξεων πέρα από αυτές που αναφέρονται στο 
άρθρο 11 του α.ν. 1665/1951. Η Τράπεζα της Ελλάδος µπορεί να επιβάλλει την 
απαγόρευση αυτήν και στις περιπτώσεις που τα πιστωτικά ιδρύµατα αντιµετωπίζουν 
σοβαρό πρόβληµα ρευστότητας ή και φερεγγυότητας εφόσον, κατά την κρίση της, η 
διενέργεια των εν λόγω πράξεων θα επιδείνωνε το πρόβληµα αυτό.  

2. Η Τράπεζα της Ελλάδος εφόσον διαπιστώσει ότι πιστωτικό ίδρυµα µε έδρα σε 
χώρα των Ε.Κ. που διαθέτει υποκατάστηµα στην Ελλάδα ή παρέχει υπηρεσίες στο 
έδαφος της δεν τηρεί τις διατάξεις του παρόντος νόµου, απαιτεί την εκ µέρους του 
συµµόρφωση σε αυτές. Εάν το ενδιαφερόµενο πιστωτικό ίδρυµα δεν συµµορφωθεί 
προς τις διατάξεις αυτές, η Τράπεζα της Ελλάδος ενηµερώνει σχετικά την αρµόδια 
αρχή του Κράτους - Μέλους καταγωγής του πιστωτικού ιδρύµατος, προκειµένου να 
λάβει τα κατάλληλα µέτρα για τον τερµατισµό αυτής της κατάστασης. Εφόσον το 
πιστωτικό ίδρυµα, παρά τη λήψη των µέτρων αυτών από την αρµόδια αρχή του 
Κράτους - Μέλους καταγωγής ή λόγω ακαταλληλότητας των µέτρων αυτών ή διότι δεν 
ελήφθησαν καθόλου τέτοια µέτρα εξακολουθεί να παραβιάζει τις διατάξεις του 
παρόντος, η Τράπεζα της Ελλάδος αφού ενηµερώσει προηγουµένως την αρµόδια 
αρχή της χώρας καταγωγής, λαµβάνει µέτρα για την πρόσληψη ή την καταστολή νέων 
παραβάσεων ή εφόσον κρίνει τούτο απαραίτητο, απαγορεύει στο πιστωτικό ίδρυµα να 
διενεργεί νέες πράξεις στο ελληνικό έδαφος.  

3. Οι κυρώσεις κατά του παραβαίνοντος τις διατάξεις του παρόντος νόµου 
πιστωτικού ιδρύµατος επιβάλλονται µε αιτιολογηµένη απόφαση της Τράπεζας της 
Ελλάδος, που κοινοποιείται στο υποκατάστηµα του στην Ελλάδα και η οποία µπορεί 
να προσβληθεί µε αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας.  

4. Η Τράπεζα της Ελλάδος πριν από την έναρξη της διαδικασίας της παραγράφου 2 
του άρθρου αυτού µπορεί να χωρίσει στα αναγκαία κατά την κρίση της εξασφαλιστικά, 
εξώδικα ή δικαστικά µέτρα προστασίας των συµφερόντων των καταθέτων, των 
επενδυτών ή των άλλων προσώπων στα οποία παρέχονται οι υπηρεσίες, 
ενηµερώνοντας προς το σκοπό αυτό σχετικά την Επιτροπή των Ε.Κ. και την αρµόδια 
αρχή του Κράτους - Μέλους καταγωγής του πιστωτικού ιδρύµατος.  

5. Σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας λειτουργίας πιστωτικού ιδρύµατος από την 
αρµόδια αρχή του Κράτους - Μέλους καταγωγής του, η Τράπεζα της Ελλάδος 
απαγορεύει στο πιστωτικό αυτό ίδρυµα τη διενέργεια νέων πράξεων στην ελληνική 
επικράτεια και λαµβάνει τα απαραίτητα µέτρα διασφάλισης των συµφερόντων των 
καταθετών. 

Άρθρο 23 Μεταβατικές διατάξεις 



 

1. Με εξαίρεση τις αντίστοιχες διατάξεις των άρθρων 10 παρ. 2 - 5 και 11 παρ. 1 - 3 
οι διατάξεις του παρόντος νόµου εφαρµόζονται και επί των υποκαταστηµάτων των 
ελληνικών πιστωτικών ιδρυµάτων, που είναι εγκατεστηµένα κατά την 1.1.93 στα λοιπά 
Κράτη - Μέλη των Ε.Κ. καθώς και επί των υποκαταστηµάτων πιστωτικών ιδρυµάτων 
προελεύσεως άλλων Κρατών - Μελών, που είναι εγκατεστηµένα και λειτουργούν κατά 
την πιο πάνω ηµεροµηνία στην Ελλάδα.  

2. Τα υποκαταστήµατα των πιστωτικών ιδρυµάτων που έχουν την έδρα τους σε άλλα 
κράτη µέλη των Ε.Κ. και λειτουργούν κατά την ηµεροµηνία ισχύος του παρόντος νόµου 
στην Ελλάδα, έχουν δικαίωµα ελεύθερης χρήσης εντός ή εκτός Ελλάδας των 
κεφαλαίων, που εισήχθησαν και παρέµειναν στην Ελλάδα µε βάση τις διατάξεις της 
αποφ. Ν.Ε. 301/3/12.2.81, όπως τροποποιήθηκε µεταγενέστερα. 

 

Άρθρο 24 Κατάλογος δραστηριοτήτων στις οποίες αναφέρονται τα άρθρα 2 παρ. 
6, 10 παρ. 1, 11 παρ. 1, 13 παρ. 1, 14 παρ. 1, 15 παρ. 5 και 19 παρ. 3  
1. Οι δραστηριότητες στις οποίες αναφέρονται τα άρθρα 2 παρ. 6, 10 παρ. 1, 11 
παρ. 1, 13 παρ. 1, 14 παρ. 1, 15 παρ. 5 και 19 παρ. 3 είναι οι εξής: 

α. αποδοχή καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων, 

β. χορήγηση πιστώσεων συµπεριλαµβανοµένων και των πράξεων πρακτορείας 
επιχειρηµατικών απαιτήσεων, 

γ. χρηµατοδοτική µίσθωση (leasing), 

δ. πράξεις διενέργειας πληρωµών και µεταφοράς κεφαλαίων, 

ε. έκδοση και διαχείριση µέσων πληρωµής (πιστωτικών και χρεωστικών καρτών, 
ταξιδιωτικών και τραπεζικών επιταγών), 

στ. εγγυήσεις και αναλήψεις υποχρεώσεων, 

ζ. συναλλαγές για λογαριασµό του ίδιου του ιδρύµατος ή της πελατείας του, σε: 

α. µέσα χρηµαταγοράς (αξιόγραφα, πιστοποιητικά καταθέσεων κλπ.), 

β. συνάλλαγµα,  

γ. προθεσµιακά συµβόλαια χρηµατοπιστωτικών τίτλων ή χρηµατοοικονοµικά 
δικαιώµατα, 

δ. συµβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων και νοµισµάτων, 

ε. κινητές αξίες. 

η. συµµετοχές σε εκδόσεις τίτλων και παροχή συναφών υπηρεσιών 
περιλαµβανοµένων ειδικότερα και των υπηρεσιών αναδόχου εκδόσεων τίτλων, 

θ. παροχή συµβουλών σε επιχειρήσεις όσον αφορά τη διάρθρωση του κεφαλαίου, τη 
βιοµηχανική στρατηγική και συναφή θέµατα και συµβουλών, καθώς και υπηρεσιών 
στον τοµέα της συγχώνευσης και της εξαγοράς επιχειρήσεων, 

ι. µεσολάβηση στις διατραπεζικές αγορές, 

ια. διαχείριση χαρτοφυλακίου ή παροχή συµβουλών για τη διαχείριση χαρτοφυλακίου,  

ιβ. φύλαξη και διαχείριση κινητών αξιών, 

ιγ. εµπορικές πληροφορίες, περιλαµβανοµένων και των υπηρεσιών αξιολόγησης 
πιστοποιητικής ικανότητας πελατών,  

ιδ. εκµίσθωση θυρίδων. 



 

2. Ειδικά προκειµένου περί των πιστωτικών ιδρυµάτων που εδρεύουν στην Ελλάδα, 
καθώς και υποκαταστηµάτων πιστωτικών ιδρυµάτων που εδρεύουν σε τρίτες εκτός 
Ε.Κ. χώρες η άσκηση των πιο πάνω δραστηριοτήτων πραγµατοποιείται µε την 
επιφύλαξη των ισχυουσών γενικών διατάξεων. 

 
Άρθρο 25 ∆ιατήρηση αρµοδιοτήτων 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος νόµου δεν θίγονται οι αρµοδιότητες 
της Τράπεζας της Ελλάδος κατά το ν.δ. 588/1988, τον α.ν. 1665/1951, το π.δ. 
861/1975, που κυρώθηκε µε το ν. 236/1975 και το ν. 1266/1982 (ΦΕΚ 81 Α'). 

 
Άρθρο 26 Καταργούµενες - τροποποιούµενες διατάξεις 
Από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου τροποποιούνται ή καταργούνται οι 
ακόλουθες διατάξεις:  

1. Το άρθρο 7 του α.ν. 1665/1951 (ΦΕΚ 31 Α') αντικαθίσταται ως εξής: "Κάθε 
τροποποίηση καταστατικών διατάξεων πιστωτικού ιδρύµατος που αφορούν σε αύξηση 
µετοχικού κεφαλαίου ή σε µεταβολή ονοµαστικής έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος. 
Η εν λόγω τροποποίηση γνωστοποιείται στην Τράπεζα της Ελλάδος µέσα σε 
προθεσµία 5 ηµερών από τη λήψη της σχετικής απόφασης.  

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 του ν. 5422/1932 (ΦΕΚ 133 Α') αντικαθίσταται ως 
εξής: "2. Η αγορά και πώληση συναλλάγµατος και ξένων τραπεζογραµµατίων ασκείται 
από όλα τα πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν στην Ελλάδα και από άλλα 
πρόσωπα, που ορίζει η Τράπεζα της Ελλάδος. Η Τράπεζα της Ελλάδος διατηρεί το 
δικαίωµα να απαγορεύει τη διενέργεια πράξεων συναλλάγµατος από συγκεκριµένο 
πιστωτικό ίδρυµα ή πρόσωπο". 

3. Καταργείται το άρθρο 7 του ν. 5638/1932 (ΦΕΚ 307 Α').  

4. Καταργείται η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του διατάγµατος της 22ης  
Σεπτεµβρίου 1931 (ΦΕΚ 376 Α') που προβλέπει ειδική απόφαση του Υπουργικού 
Συµβουλίου για την ίδρυση της Κτηµατικής Τράπεζας.  

5. Καταργείται το ν.δ. 3838/1958 (ΦΕΚ 141 Α').  

6. Η περίπτωση α' του άρθρου 3 παρ. 1 του κωδικοποιηµένου νόµου 3221/1924 
περί κτηµατικών τραπεζών αντικαθίσταται ως ακολούθως: "α. Η χορήγηση δανείων και 
πιστώσεων, µε εµπράγµατη ασφάλεια, καθώς και η έκδοση µε βάση τα δάνεια αυτά 
κτηµατικών οµολογιών ανωνύµων ή ονοµαστικών ή εις διαταγήν."  

Στο άρθρο 4 του ανωτέρω νόµου προστίθενται περιπτώσεις ζ', η' και θ' που έχουν ως 
ακολούθως:  

"ζ) Να διενεργηθούν κάθε άλλη εργασία επιβοηθητική, παρεπόµενη ή 
συµπληρωµατική του έργου τους, όπως αυτό καθορίζεται στο παρόν και στο 
προηγούµενο άρθρο και ειδικότερα να εφαρµόζουν κάθε σύγχρονη τραπεζική τεχνική 
για την άντληση κεφαλαίων και την παροχή πιστώσεων. 

η) Να χορηγούν πιστώσεις µέσω πιστωτικών δελτίων, καθώς και λοιπά δάνεια και 
πιστώσεις µε προσωπική ασφάλεια κατόπιν έγκρισης και υπό τους ειδικότερους όρους 
και προϋποθέσεις που θέτει η Τράπεζα της Ελλάδος. 

θ) Να παρέχουν υπηρεσίες επενδύσεων κατόπιν έγκρισης και υπό τους όρους και 
προϋποθέσεις που θέτει η Τράπεζα της Ελλάδος". 

Η περίπτωση γ) του άρθρου 5 του κωδικοποιηµένου νόµου 3221/1924 καταργείται. 



 

Η παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 3221/1924 όπως ισχύει αντικαθίσταται ως ακολούθως: 
"1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των περιπτώσεων β' και γ' του άρθρου 3 και της 
περιπτώσεως ή του άρθρου 4, οι κτηµατικές τράπεζες δανείζουν µε εµπράγµατη 
ασφάλεια επί ακινήτων πλήρους κυριότητας". 

7. Η διάταξη του άρθρου 2 του ν. 2292/1953 αντικαθίσταται ως ακολούθως: "Στις 
Γενικές Συνελεύσεις των µετόχων της Τράπεζας της Ελλάδος, τα νοµικά πρόσωπα 
δηµόσιου δικαίου, οι δηµόσιοι οργανισµοί κοινής ωφέλειας ως και τα ασφαλιστικά 
ταµεία που είναι µέτοχοι εκπροσωπούνται από τον Υπουργό Οικονοµικών Εργασίας 
Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή του υπό τούτων οριζοµένου κοινού 
εκπροσώπου τους, µε βάση κοινή δήλωση τους, που κοινοποιείται στην Τράπεζα της 
Ελλάδος 48 ώρες προς της συνεδριάσεως".  

8. ∆ιατάξεις νόµων που ρυθµίζουν θέµατα καταστατικού των τραπεζών που έχουν 
έδρα στην Ελλάδα καταργούνται. Τα υφιστάµενα καταστατικά διατηρούν την ισχύ τους 
και µπορούν να τροποποιηθούν κατά τις διατάξεις περί ανωνύµων εταιρειών.  

9. "Η εφαρµογή των διατάξεων του ν.δ/τος 17/7-13/8/23 επεκτείνεται αυτόµατα σε 
όλα τα, κατά την έννοια του παρόντος νόµου πιστωτικά ιδρύµατα, αφότου δοθεί η 
άδεια της Τράπεζας της Ελλάδος για τη λειτουργία τους".  

*** Η παρ. 9 αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ. 3 άρθρ. 16 Ν. 2601/1998 Α 16. 

10. Οι διατάξεις που προβλέπουν ποινικές κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης της 
νοµοθεσίας περί συναλλάγµατος καταργούνται. Οι παραβάτες των διατάξεων αυτών 
υποχρεούνται να καταβάλουν την Τράπεζα της Ελλάδος ισόποσο συνάλλαγµα µε την 
εξαιτίας της παράβασης µείωση του συναλλαγµατικού αποθέµατος της χώρας 
νοµιµότοκα µε το προεξοφλητικό επιτόκιο πλέον τέσσερις ποσοστιαίες µονάδες, που 
ισχύει κατά το χρόνο της εκχώρησης, στη χώρα που κυκλοφορεί αναγκαστικά το 
συγκεκριµένο νόµισµα. Σε περίπτωση µη συµµορφώσεως τους εφαρµόζονται 
αναλόγως οι διατάξεις περί εισπράξεως δηµοσίων εσόδων. Οι µέχρι οι διατάξεις περί 
εισπράξεως δηµοσίων εσόδων. Οι µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου 
εκκρεµείς ποινικές υποθέσεις, που αφορούν σε παραβάσεις της περί συναλλάγµατος 
νοµοθεσίας εκδικάζονται σύµφωνα µε την προϊσχύουσα νοµοθεσία.  

11. Λογαριασµοί συναλλάγµατος κατοίκων εσωτερικού σε πιστωτικό ίδρυµα στην 
Ελλάδα τροφοδοτούνται από το εξωτερικό ή το εσωτερικό µε κάθε µορφής 
συνάλλαγµα και µε ξένα τραπεζογραµµάτια. Η συναλλαγµατική προέλευση των 
κεφαλαίων µε τα οποία τροφοδοτούνται οι πιο πάνω λογαριασµοί δεν ελέγχεται. 

 
Άρθρο 27 Εκτοκισµός δανείων 
1. Τα πιστωτικά ιδρύµατα που εδρεύουν στην Ελλάδα υποχρεούνται να παύουν τον 
εκτοπισµό δανείων µετά τη συµπλήρωση χρονικού διαστήµατος δώδεκα µηνών, κατά 
το οποίο λογισθέντες τόκοι επί των δανείων αυτών παραµένουν ανείσπρακτοι. Μετά 
την πάροδο του ως άνω δωδεκαµήνου επιτρέπεται µόνο ο εξωλογιστικός 
προσδιορισµός των τόκων, περιλαµβανοµένων και τυχόν τόκων υπερηµερίας, οι 
οποίοι θα λογιστικοποιούνται όταν και εφόσον εισπράττονται. Ειδικά προκειµένου περί 
δανείων µε τη µορφή αλληλόχρεων λογαριασµών, εφόσον οι λογιζόµενοι και µη 
εισπραττόµενοι τόκοι, προσαυξάνουν τα χρεωστικά υπόλοιπα των λογαριασµών, θα 
πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ισόποση πίστωση των λογαριασµών αυτών εντός του 
δωδεκαµήνου που έπεται της ηµεροµηνίας λογισµού των τόκων προκειµένου να µη 
παύσει ο εκτοκισµός των δανείων.  

2. Απαγορεύεται σε πιστωτικό ίδρυµα να χορηγεί νέα δάνεια για την πληρωµή 
οφειλοµένων σε αυτό ληξιπρόθεσµων τόκων µε αποτέλεσµα την αναστολή εφαρµογής 
της διάταξης της παρ. 1 καθώς και ρύθµιση οφειλών ισοδύναµου αποτελέσµατος εκτός 
εάν πρόκειται για σύµβαση γενικότερης ρύθµισης οφειλών των δανειολήπτη, που θα 



 

στηρίζεται σε εµπεριστατωµένη µελέτη από το πιστωτικό ίδρυµα της δυνατότητας 
εξυπηρέτησης των ρυθµιζόµενων οφειλών µε βάση συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα. 
Απαγορεύεται επίσης η κεφαλαιοποίηση τόκων, που δεν προβλέπεται σε αρχική 
δανειακή σύµβαση µεσοµακροπρόθεσµης χρηµατοδότησης ή σε σύµβαση γενικότερης 
ρύθµισης οφειλών κατά τα ανωτέρω. 

3. Εξουσιοδοτείται η Τράπεζα της Ελλάδος να παρέχει διευκρινιστικές οδηγίες για 
την εφαρµογή των ανωτέρω προβλέψεων της παραγράφου αυτής. 

4. Η περίπτωση γ' του άρθρου 9 του ν. 1676/1986 αντικαθίσταται ως εξής: "γ. επί 
των ακαθάριστων εσόδων, κατά το χρόνο κατά τον οποίο αυτά έγιναν αντικείµενο 
δικαιώµατος, το οποίο είναι ώριµο για να ασκηθεί, µε εξαίρεση τους επισφαλείς ή µη 
εισπράξιµους τόκους απαιτήσεων, που ορίζει το άρθρο µόνο του α.ν. 396/1968, για 
τους οποίους η φορολογική υποχρέωση γεννιέται κατά τη λογιστικοποίηση τους στα 
βιβλία της Τράπεζας". Το φορολογητέο εισόδηµα των πιστωτικών ιδρυµάτων 
προσαρµόζεται σύµφωνα µε τις προβλέψεις των παραγράφων 1, 2 και 4 του 
παρόντος άρθρου. 

 

Άρθρο 28 Νόµιµο ενέχυρο υπέρ της Τράπεζας της Ελλάδος 
Επί των κατατεθειµένων υποχρεωτικώς ή προαιρετικώς εκ µέρους των πιστωτικών 
ιδρυµάτων στην Τράπεζα της Ελλάδος τίτλων του ∆ηµοσίου, η Τράπεζα της Ελλάδος 
έχει νόµιµο ενέχυρο για την κάλυψη των εκάστοτε χρεωστικών υπολοίπων των 
τρεχούµενων λογαριασµών που τηρούν τα λοιπά πιστωτικά ιδρύµατα σ' αυτήν. Σε 
περίπτωση κατά την οποία ανωτέρω υπόλοιπα δεν καλύπτονται δια του ενεχύρου οι 
οφειλέτες υποχρεούνται σε συµπλήρωση του εντός δύο εργάσιµων ηµερών. 

 

Άρθρο 29 Γενική ρύθµιση 
Τα πιστωτικά ιδρύµατα στα οποία έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του παρόντος νόµου 
υπόκεινται και στις διατάξεις της ισχύουσας περί τραπεζών νοµοθεσίας, εφόσον αυτές 
δεν έρχονται σε αντίθεση µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου. 

 

Άρθρο 30 Απαγόρευση νοµισµατικής χρηµατοδότησης 
1. Από την 1.1.1994 και εφεξής, η Τράπεζα της Ελλάδος δεν επιτρέπεται να παρέχει 
προκαταβολές ή οποιαδήποτε άλλη πιστωτική διευκόλυνση στο ελληνικό ∆ηµόσιο, σε 
οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης, νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και σε 
δηµόσιες επιχειρήσεις ούτε να αγοράζει απευθείας τίτλους των πιο πάνω φορέων κατά 
την έκδοση τους. Κατά τη διάρκεια του έτους 1993, το προβλεπόµενο από το άρθρο 5 
παρ. 1 του ν. 1266/1982 όριο προκαταβολών από την Τράπεζα της Ελλάδος προς το 
ελληνικό ∆ηµόσιο δεν επιτρέπεται να αυξηθεί κατά ποσό µεγαλύτερο εκείνου που 
αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε στα εκατό (5%) της αύξησης έναντι του 1992 του 
συνόλου των δαπανών του τακτικού προϋπολογισµού και του προγράµµατος 
δηµόσιων επενδύσεων.  

2. Από της 1.1.1994 το άρθρο του ν. 1266/1982 καταργείται. 

 

Άρθρο 31 Εφαρµογή του Κοινοτικού ∆ικαίου 
Χρονικό όριο χρήσεως της εξουσιοδοτήσεως πλαισίου του άρθρου 4 του ν. 1338/1983, 
(ΦΕΚ 34 Α'), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του ν. 1440/1984 (ΦΕΚ 70 Α') και 
τροποποιήθηκε από το άρθρο 7 του ν. 1775/1988 (ΦΕΚ 101 Α'), ορίζεται η 31 
∆εκεµβρίου 1995. 



 

 

Άρθρο 32 
***Το άρθρο 32 καταργήθηκε µε την παρ. 8 του άρθρου 18 του Ν. 2231/1994 (Α 39). 

 

Άρθρο 33 
1. Με προεδρικό διάταγµα, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής 
Οικονοµίας, µπορούν να κωδικοποιηθούν σε ενιαίο κείµενο υπό τον τίτλο 
"Χρηµατιστήριο Αξιών" όλες οι διατάξεις της νοµοθεσίας για τα Χρηµατιστήρια, 
µεταγλωτιζόµενες στη δηµοτική γλώσσα και κατά το µονοτονικό σύστηµα.  

2. Κατά την κωδικοποίηση επιτρέπεται ή νέα διάρθρωση της νοµοθετικής ύλης, η 
διάσπαση ή συγχώνευση άρθρων ή απάλειψη των διατάξεων που έχουν ρητά ή 
σιωπηρά καταργηθεί και των µεταβατικών διατάξεων που δεν ισχύουν, η διόρθωση 
φράσεων που περιέχουν κανόνες που καταργήθηκαν, η ενέργεια διορθώσεων και 
προσαρµογών στη φραστική διατύπωση, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία προσαρµογή 
µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 

 

Άρθρο 34 
Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων µπορεί να 
ανατίθεται η εκτίµηση της ακίνητης περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης 
απευθείας σε οποιοδήποτε ν.π.δ.δ. ή τράπεζα του δηµόσιου τοµέα. 

Η σχετική δαπάνη βαρύνει το Λογαριασµό Βελτίωσης Κοινωνικής Ασφάλισης. 

 

Άρθρο 35 
1. Οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης δύναται να συστήνουν όλοι µαζί ή κατά οµάδες 
ανώνυµες εταιρείες διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων, στις οποίες θα συµµετέχει µία 
νόµιµα λειτουργούσα στην Ελλάδα τράπεζα, τηρουµένων των διατάξεων της παρ. 3 
του άρθρου 26 του ν. 1969/1991.  

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας, Οικονοµικών και Υγείας, 
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων συγκροτείται ειδική επιτροπή 
εµπειρογνωµόνων, τουλάχιστον πενταµελής, µετά από πρόταση της επιτροπής 
κεφαλαιαγοράς, µε έργο την αξιολόγηση των προσφορών των εταιρειών διαχείρισης 
της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 1902/1990. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται ο 
χρόνος περαίωσης του έργου της επιτροπής, η αµοιβή των µελών που θα βαρύνει 
κατά περίπτωση τον ενδιαφερόµενο φορέα κοινωνικής ασφάλισης καθώς και κάθε 
αναγκαία για το θέµα αυτό λεπτοµέρεια. Η γνωµοδότηση της επιτροπής 
εµπειρογνωµόνων κατατίθεται στον ενδιαφερόµενο φορέα κοινωνικής ασφάλισης, το 
∆.Σ. του οποίου αποφασίζει περί της κατακύρωσης της ανάθεσης σε διαχειριστικά 
εταιρεία των συγκροτούµενων βάσει των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 
1902/1990 αµοιβαίων κεφαλαίων.  

3. Οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης που ανταλλάσσουν κινητές αξίες µε µερίδια 
αµοιβαίων κεφαλαίων βάσει των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 49 του 
ν.1969/1991, απαλλάσσονται εκτός των λοιπών απαλλαγών των διατάξεων αυτών και 
από τις επιβαρύνσεις των δικαιωµάτων µεταβιβάσεως των ονοµαστικών µετοχών. 

 



 

Άρθρο 36 Έναρξη ισχύος 
1. Με εξαίρεση τις διατάξεις της παρ. 2 ο παρών νόµος τίθεται σε ισχύ από τη 
δηµοσίευση του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.  

2. Οι διατάξεις των πιο κάτω άρθρων τίθενται σε ισχύ την 1.1.1993. Άρθρο 10 (παρ. 
1 έως 6), 11, 13, 14, 15, 17 παρ. 3, 18 παρ. 1Β, 19,  20 παρ. 1, 22 παρ. 2-5, 23 και 24. 
Παραγγέλλουµε τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και 
την εκτέλεση του ως Νόµου του Κράτους. 

 

Μύκονος, 31 Ιουλίου 1992 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΣΤ. ΜΑΝΟΣ ΙΩ. ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ 

 
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

∆ΗΜ. ΣΙΟΥΦΑΣ Μ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

Α. ΑΝ∆ΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 

 

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους 

 

Αθήνα, 31 Ιουλίου 1992 

 

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΜΙΧ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

 


