Προτεινόμενες τροποποιήσεις του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος
1. Στο άρθρο 1 οι λέξεις «31 Δεκεμβρίου 2020» αντικαθίστανται ως εξής:
«31 Δεκεμβρίου 2050».
2. Στο άρθρο 8 προστίθεται πέμπτη παράγραφος ως εξής:
«Δεν δύνανται να κατέχουν μετοχές της Τράπεζας πρόσωπα, επί των οποίων η Τράπεζα ασκεί
εποπτεία σύμφωνα με το άρθρο 55Α ή με διάταξη νόμου, επιχειρήσεις συνδεδεμένες με αυτά,
μέλη των διοικητικών συμβουλίων ή διαχειριστές τέτοιων προσώπων, σύζυγοι και συγγενείς
αυτών έως δεύτερου βαθμού. Εάν τυχόν μετοχές της Τράπεζας περιέλθουν σε πρόσωπα που
εμπίπτουν στο προηγούμενο εδάφιο, αναστέλλονται όλα τα δικαιώματα εκ των μετοχών
αυτών, διοικητικά και περιουσιακά, ενόσω τις μετοχές κατέχουν αυτά τα πρόσωπα.».
3. Στο άρθρο 13 προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:
«Ουδείς μέτοχος, εκτός του Δημοσίου και όσων εμπίπτουν στο άρθρο 2 του νόμου
2292/1953, δύναται να ασκήσει στη Γενική Συνέλευση δικαίωμα ψήφου για αριθμό ψήφων
υπερβαίνοντα το αντιστοιχούν σε δύο εκατοστά του μετοχικού κεφαλαίου ποσοστό.».
4. Στο άρθρο 26 προστίθεται τελευταία παράγραφος ως εξής:
«Σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης η απόφαση μπορεί να ληφθεί από το Συμβούλιο σε
ειδική σύνθεση, αποτελούμενη από τον Διοικητή, έναν Υποδιοικητή και δύο άλλα μέλη του
Συμβουλίου. Η κατά το προηγούμενο εδάφιο απόφαση υποβάλλεται προς έγκριση στο Γενικό
Συμβούλιο κατά την αμέσως επόμενη συνεδρίασή του.».
5. Το άρθρο 28 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η Εκτελεστική Επιτροπή αποτελείται από τον Διοικητή και τους Υποδιοικητές,
προσκαλείται από τον Διοικητή ή, εν απουσία του, από τον αναπληρούντα αυτόν
Υποδιοικητή, και αποφασίζει με απαρτία και πλειοψηφία δύο μελών, στα οποία πρέπει να
συγκαταλέγεται ο Διοικητής, εκτός αν αυτός αναπληρώνεται κατά τα ανωτέρω. Εάν δεν
σχηματίζεται απαρτία, στην Επιτροπή μετέχει και το μέλος του Γενικού Συμβουλίου που
ορίζεται κατά το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 32. Το Γενικό Συμβούλιο ορίζει κατ’ έτος τρία
μέλη του από τα μη μετέχοντα στην Εκτελεστική Επιτροπή προς παρακολούθηση της
άσκησης της αρμοδιότητάς της, δυνάμενα να αναφέρονται στο Συμβούλιο.».
6. Στο άρθρο 31 μετά τις λέξεις «των μη ειδικώς επιφυλασσομένων εις» προστίθενται οι
λέξεις:
«την Εκτελεστική Επιτροπή ή»
7. Στην τέταρτη παράγραφο του άρθρου 55Α προστίθενται δεύτερο και τρίτο εδάφιο ως εξής:
«Σε αυτό το πλαίσιο, η Τράπεζα της Ελλάδος ασκεί μεταξύ άλλων την μακροπροληπτική
αρμοδιότητα προς ενίσχυση της ανθεκτικότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος και
μείωση της συσσώρευσης των συστημικών κινδύνων. Ιδίως, η Τράπεζα της Ελλάδος
αναγνωρίζει, παρακολουθεί και αξιολογεί αυτούς τους κινδύνους και λαμβάνει τα μέτρα που
προβλέπει ο νόμος.».

8. Στο άρθρο 55Α το τελευταίο εδάφιο αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι κατά το παρόν άρθρο αρμοδιότητες ασκούνται με πράξεις της Εκτελεστικής Επιτροπής ή
εξουσιοδοτημένων από αυτήν οργάνων.».
9. Στο άρθρο 71 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
«Κατ’ απόκλιση, ισχύουσα μόνον για τις χρήσεις 2012-2020, από τους ορισμούς του πρώτου
εδαφίου της παραγράφου 1, της πληρωμής εκ των καθαρών κερδών της Τράπεζας μερίσματος
προς δώδεκα τοις εκατόν (12%) ετησίως επί του κεφαλαίου προηγείται και η μεταφορά στο
Δημόσιο των εσόδων της Τράπεζας από τα ομόλογα αυτού που κατείχε στο επενδυτικό της
χαρτοφυλάκιο την 31.12.2011.»

