Θέμα: Τροποποίηση άρθρων του Καταστατικού της Τράπεζας.
1.

Το στοιχείο δ΄) του άρθρου 2 αναδιατυπώνεται ως εξής: «Ασκεί την εποπτεία
των πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλων επιχειρήσεων και οργανισμών του
χρηματοπιστωτικού τομέα της οικονομίας, καθώς και των ασφαλιστικών
επιχειρήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 55Α΄του παρόντος».

2.

Στο τέλος της πρώτης παραγράφου του άρθρου 5Β προστίθεται εδάφιο ως
εξής: «Η Τράπεζα της Ελλάδος υποβάλλει κάθε έτος Έκθεση στη Βουλή των
Ελλήνων για την άσκηση της εποπτικής της αρμοδιότητας κατά το προηγούμενο
έτος».

3.

Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 13 οι λέξεις: «τρεις μήνας» αντικαθίστανται με
τις λέξεις: «κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας».

4.

Στο τέλος του στοιχείου α΄) του άρθρου 14 προστίθενται οι λέξεις: «ή την
υπηκοότητα κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου».

5.

Στο άρθρο 17 η λέξη: «επτά» αντικαθίσταται με τη λέξη: «τρεις».

6.

Μετά το άρθρο 37 προστίθεται άρθρο 37Α΄ ως εξής: «Συνιστάται “Συμβούλιο
Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος”, το οποίο συγκροτείται με απόφαση του
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, έχει τριετή θητεία και
αποτελείται από: α) τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, ως Πρόεδρο,
αναπληρούμενο από έναν Υποδιοικητή ή ένα μέλος του Γενικού Συμβουλίου
της Τράπεζας που υποδεικνύει το Συμβούλιο αυτό, β) έναν (1) υπάλληλο της
Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων και έναν (1) υπάλληλο του
Υπουργείου Οικονομικών που ορίζονται, με τους αναπληρωτές τους, από τον
Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και τον Υπουργό Οικονομικών
αντίστοιχα, γ) έναν (1) ανώτερο υπάλληλο της Τράπεζας της Ελλάδος, που
υποδεικνύεται, με τον αναπληρωτή του, από το Γενικό Συμβούλιο της Τράπεζας
της Ελλάδος, δ) δύο (2) εκπροσώπους των ασφαλισμένων, μέλη του
προσωπικού της Τράπεζας της Ελλάδος, που υποδεικνύονται, με τους
αναπληρωτές τους, από το Σύλλογο Υπαλλήλων της Τράπεζας της Ελλάδος και
ε) έναν (1) εκπρόσωπο των συνταξιούχων, που υποδεικνύεται, με τον
αναπληρωτή του, από το Σύλλογο Συνταξιούχων της Τράπεζας της Ελλάδος.
Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Ασφάλισης μετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου
ως Κυβερνητικός Επίτροπος υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ, προϊστάμενος Γενικής
Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης ή Τμήματος της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών
Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ο οποίος
καλείται πάντοτε, επί ποινή ακυρότητας της συνεδρίασης, σε όλες τις
συνεδριάσεις. Αρμοδιότητες του Κυβερνητικού Επιτρόπου είναι εκείνες που
ορίζονται για τους κυβερνητικούς επιτρόπους στα Διοικητικά Συμβούλια των
Ασφαλιστικών Οργανισμών από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις νόμων για
θέματα του κλάδου κύριας σύνταξης. Η απουσία του Κυβερνητικού Επιτρόπου ή
του αναπληρωτή του, εφόσον αυτοί έχουν προσκληθεί κανονικά και δεν
προσήλθαν, δεν επηρεάζει το κύρος των συνεδριάσεων του Συμβουλίου. Χρέη
γραμματέα του Συμβουλίου Ασφάλισης εκτελεί υπάλληλος της Τράπεζας της
Ελλάδος, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του με Πράξη του Προέδρου.
Το Συμβούλιο Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος καταρτίζει Κανονισμό

Λειτουργίας, ο οποίος εγκρίνεται με απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της
Τράπεζας της Ελλάδος.
Το Συμβούλιο Ασφάλισης χαράσσει τις γενικές κατευθύνσεις της πολιτικής της
Τράπεζας ως φορέα ασφάλισης του προσωπικού της και αποφαίνεται επί
γενικών ζητημάτων σχετικών με την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας από
τα αρμόδια όργανα της Τράπεζας. Αποφαίνεται, επίσης, επί ενστάσεων κατά
πάσης φύσεως αποφάσεων της Τράπεζας της Ελλάδος ως φορέα ασφάλισης
του προσωπικού της, εν όλω ή εν μέρει απορριπτικών και εγκρίνει την άσκηση
όλων των ενδίκων βοηθημάτων και ενδίκων μέσων της Τράπεζας της Ελλάδος
ως φορέα ασφάλισης του προσωπικού της σε κάθε δικαστήριο ανεξαρτήτως
βαθμού και δικαιοδοσίας».
7.

Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 55Α΄ αναδιατυπώνεται ως εξής: «Η Τράπεζα
της Ελλάδος ασκεί την εποπτεία στα πιστωτικά ιδρύματα, στις ασφαλιστικές
επιχειρήσεις, καθώς και στις ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων και
οργανισμών του χρηματοπιστωτικού τομέα της οικονομίας», προστιθέμενου,
στην ακολουθούσα απαρίθμηση, στοιχείου ζ) ως εξής «Ιδρυμάτων
Πληρωμών».

8.

Μετά το άρθρο 55Δ΄ προστίθεται άρθρο 55Ε΄ ως εξής: «Όταν εποπτευόμενο
από την Τράπεζα της Ελλάδος νομικό πρόσωπο έχει τεθεί σε εκκαθάριση
κατόπιν ανάκλησης της άδειας λειτουργίας του, η Τράπεζα δύναται κατά
περίπτωση να καταβάλει στον εκκαθαριστή την αμοιβή του και έξοδα
εκκαθάρισης. Στην περίπτωση αυτή, η Τράπεζα έχει κατά του υπό εκκαθάριση
νομικού προσώπου αξίωση απόδοσης όσων κατέβαλε στον εκκαθαριστή, η
οποία ικανοποιείται προ πάσης άλλης αξιώσεως από το προϊόν της
εκκαθάρισης.

Με τις προτεινόμενες υπ’ αριθμ. 1 και 7 τροποποιήσεις συμπληρώνονται οι οικείες
διατάξεις του Καταστατικού με την συμπερίληψη, μεταξύ των βασικών αρμοδιοτήτων
της Τράπεζας της Ελλάδος, της εποπτείας της ιδιωτικής ασφάλισης, η οποία ανετέθη
στην Τράπεζα με το ν. 3867/2010. Επί πλέον με την υπ’ αριθμ. 7 τροποποίηση
συμπληρώνεται η απαρίθμηση των λοιπών εποπτευόμενων προσώπων του άρθρου
55Α.
Με την προτεινόμενη υπ’ αριθμ. 2 τροποποίηση η πρόβλεψη του αμέσως ανωτέρω
νόμου για την υποβολή προς τη Βουλή των Ελλήνων Ετήσιας Έκθεσης εν σχέσει
προς την άσκηση της εποπτικής αρμοδιότητας της Τράπεζας επί των ασφαλιστικών
επιχειρήσεων εντάσσεται στο Καταστατικό και μάλιστα κατά τρόπο ευρύτερο, ώστε
να περιλάβει και την εποπτεία επί των πιστωτικών ιδρυμάτων, η οποία άλλωστε
αποτελεί το μείζον και βαρύνον σκέλος της όλης αρμοδιότητας.
Με τις προτεινόμενες υπ’ αριθμ. 3, 4, και 5 τροποποιήσεις διασφαλίζεται η
εναρμόνιση του Καταστατικού με το ενωσιακό δίκαιο, δεδομένης άλλωστε της
υπεροχής του πρωτεύοντος και παράγωγου ενωσιακού δικαίου, ανεξαρτήτως της
ιδιάζουσας νομικής φύσης του Καταστατικού.
Καταρχάς τροποποιείται ο περιορισμός του άρθρου 14 περ. α΄, κατά τον οποίο μόνο
μέτοχοι ελληνικής υπηκοότητας μπορούν να ασκούν τα δικαιώματα των μετόχων στη
γενική συνέλευση. Του λοιπού δυνατότητα άσκησης αυτών των δικαιωμάτων θα
έχουν και οι μέτοχοι που προέρχονται από χώρες της Ε.Ε. (και του Ε.Ο.Χ.). Με τον
τρόπο αυτόν η ρύθμιση εναρμονίζεται με την ελευθερία κινήσεως των κεφαλαίων, που
κατοχυρώνεται στο άρθρο 63 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής

Ένωσης και στοιχείο της οποίας είναι και η δυνατότητα κτήσης μετοχών και άσκησης
των εξ αυτών δικαιωμάτων σε εταιρίες εδρεύουσες σε όλα τα κράτη-μέλη της Ένωσης.
Περαιτέρω, με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις διασφαλίζεται ότι το Καταστατικό
εναρμονίζεται με την Οδηγία 2007/36/ΕΚ σχετικά με την άσκηση ορισμένων
δικαιωμάτων από μετόχους εισηγμένων εταιριών. Ειδικότερα, με τη μεταβολή της
κρίσιμης για το δικαίωμα συμμετοχής στη γενική συνέλευση «ημερομηνίας
καταγραφής» (record date) του άρθρου 13 εδ. α, η οποία πλέον τοποθετείται όχι τρεις
μήνες αλλά πέντε ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της συνέλευσης, αποτρέπεται η
δυσχέρανση της μεταβίβασης των μετοχών για υπερβολικά μακρό χρονικό διάστημα,
στον χρόνο μεταξύ ημερομηνίας καταγραφής και διεξαγωγής της συνέλευσης. Επίσης,
με την πρόβλεψη ότι τα πληρεξούσια έγγραφα για το δικαίωμα ψήφου πρέπει να
κατατίθενται μόνο τρεις ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της συνέλευσης, διευκολύνεται
η ψήφος με πληρεξούσιο ως μέθοδος αποτελεσματικής άσκησης του δικαιώματος
ψήφου. Άλλωστε, αυτή η τροποποίηση του άρθρου 17, κατά την οποία τα
πληρεξούσια πρέπει να κατατίθενται μόνο τρεις, και όχι πλέον επτά, ημέρες πριν από
τη συνέλευση, καθίσταται αναγκαία λόγω της τροποποίησης του άρθρου 13 εδ. α,
βάσει της οποίας η ημερομηνία καταγραφής ορίζεται στις πέντε ημέρες πριν από τη
συνέλευση, καθώς δεν είναι βέβαια δυνατόν να απαιτείται κατάθεση πληρεξουσίων
εγγράφων πριν από την πάροδο της ημερομηνίας καταγραφής.
Με την προτεινόμενη υπ’ αριθμ. 6 τροποποίηση εντάσσεται μεταξύ των συλλογικών
οργάνων της Τράπεζας το Συμβούλιο Ασφάλισης, που ιδρύθηκε με το άρθρο 64 του ν.
3863/2010 προκειμένου να επιλαμβάνεται ζητημάτων της Τράπεζας ως φορέα
κοινωνικής ασφάλισης του προσωπικού της. Τούτο έγινε στο πλαίσιο της, ορθής,
αντίληψης που πρυτάνευσε υπέρ της επαναφοράς της ασφάλισης όσων προέρχονται
από την Τράπεζα της Ελλάδος υπό την ευθύνη της τελευταίας, σύμφωνα με τη ρητή
επιταγή του άρθρου 38 του Καταστατικού της. Υπ’ αυτήν την έννοια, η διάταξη του
άρθρου 64 του ν. 3863/2010 απετέλεσε κατά το περιεχόμενό της ένα actus contrarius
προς τις αφορώσες την Τράπεζα της Ελλάδος διατάξεις του προηγούμενου νόμου (ν.
3655/2008) οι οποίες είχαν αποτελέσει αντικείμενο τεκμηριωμένης κριτικής από
πολλές πλευρές, ιδίως δε με τη Γνώμη CON/2008/13 της ΕΚΤ. Η πεποίθηση μάλιστα
των αρμοδίων ότι η ρύθμιση του άρθρου 64 αποκαθιστά το σύστημα κοινωνικής
ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος, σύμφωνα ακριβώς με τις υποδείξεις της ως
άνω Γνώμης, ενδεχομένως εξηγεί την παράλειψη διαβούλευσης με την ΕΚΤ. Έτσι
όμως διέλαθαν κάποιες αστοχίες, ιδίως ως προς τις αρμοδιότητες του Συμβουλίου
Ασφάλισης, οι οποίες, σχεδόν στο σύνολό τους, καίτοι, αναμφιβόλως, αποτελούν
κλασικές αρμοδιότητες των Διοικητικών Συμβουλίων αυτοτελών Ταμείων Ασφάλισης
(από όπου, προφανώς, αρύονται την καταγωγή τους) ουδόλως προσιδιάζουν στην
περίπτωση του συγκεκριμένου Συμβουλίου που δεν είναι δυνατόν να προικοδοτηθεί
με αρμοδιότητες ανήκουσες στα καταστατικά όργανα διοίκησης της Τράπεζας.
Τούτου δοθέντος, με την ένταξη του ανωτέρω οργάνου στο Καταστατικό της
Τράπεζας, επιδιώκεται και ο φυσικός περιορισμός των αρμοδιοτήτων του στα αμιγώς
κοινωνικοασφαλιστικά ζητήματα, επί των οποίων αναγνωρίζεται ευρεία
αποφασιστική αρμοδιότητά του. Σημειώνεται, εν τέλει, ότι εύλογο προβληματισμό
προκαλεί η κατά το άρθρο 64 συγκρότηση του οργάνου (με Υπουργική απόφαση και
όχι με απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας) καθώς και η σύνθεσή του, με
τη συμμετοχή δύο εκπροσώπων Υπουργείων. Το τελευταίο δε αυτό παρά την
πρόβλεψη κυβερνητικού επιτρόπου με δικαίωμα veto επί θεμάτων νομιμότητας στο
πεδίο του κλάδου κύριας σύνταξης, η οποία θεωρείται δόκιμη, κατά το πρότυπο
αυτοτελών Ταμείων κύριας σύνταξης (όπως και το τέως Ταμείο Συντάξεων

Προσωπικού Τράπεζας της Ελλάδος) αλλά και με εμφανείς αναλογίες προς το Γενικό
Συμβούλιο της Τράπεζας. Στην παρούσα πρόταση διατηρείται πάντως η
προβλεπόμενη από το νόμο σύνθεση του Συμβουλίου, καθώς και ο τρόπος
συγκρότησής του, εν αναμονή και της επί του θέματος αυτού τοποθέτησης της ΕΚΤ.
Με την προτεινόμενη υπ’ αριθμ. 8 τροποποίηση διευκολύνεται η ταχύτερη και
αποτελεσματικότερη εκκαθάριση των εποπτευόμενων από την Τράπεζα της Ελλάδος
νομικών προσώπων. Ειδικότερα, διασφαλίζεται ότι ο εκκαθαριστής θα λαμβάνει την
αμοιβή και τα έξοδά του από την Τράπεζα, αν αυτή το κρίνει απαραίτητο, ώστε να
μπορεί να προχωρεί η εκκαθάριση ανεξαρτήτως της περιουσιακής κατάστασης του
υπό εκκαθάριση νομικού προσώπου. Η Τράπεζα, παρεμβαλλόμενη με αυτόν τον
τρόπο στην κάλυψη της αμοιβής και των εξόδων, έχει αξίωση απόδοσης των
δαπανών της από το υπό εκκαθάριση νομικό πρόσωπο, η οποία ικανοποιείται προ
πάσης άλλης αξιώσεως από το προϊόν της εκκαθάρισης, αφού η Τράπεζα καθιστά
δυνατή τη συνέχιση της εκκαθάρισης.
Προτείνεται στο Συμβούλιο να εγκρίνει τις ως άνω τροποποιήσεις και προσθήκες
άρθρων του Καταστατικού και την υποβολή τους στην προσεχή Ετήσια Τακτική
Γενική Συνέλευση των Μετόχων.
Αθήνα, 11.3.2011

