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ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΧ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 
ΔΝΗΑΗΟ ΚΔΗΜΔΝΟ ΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΜΔΝΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟΤ 

 
(σύμυωνα με την από 28.03.2014 απόυαση της  

Έκτακτης Γενικής σνέλεσσης των μετότων  
 

ΑΡ.Γ.Δ.ΜΖ. 225501000 
(πρώην Αρ.Μ.Α.Δ. 6065/06/Β/86/04) 

 
______________ 

 
ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α 

ΤΣΑΖ – ΔΠΧΝΤΜΗΑ – ΔΓΡΑ – ΓΗΑΡΚΔΗΑ – ΚΟΠΟ 
 

ΑΡΘΡΟ 1 
ΔΠΧΝΤΜΗΑ 

 
1. Σελ 6ε Ηνπιίνπ 1916 ηδξχζεθε ε αλψλπκε Σξαπεδηθή Δηαηξεία κε ηελ επσλπκία 

«ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΩ Αλψλπκνο Δηαηξεία». Ο δηαθξηηηθφο ηεο ηίηινο είλαη «Σξάπεδα 
Πεηξαηψο». 

2. Γηα ηηο ζρέζεηο ηεο κε ηελ αιινδαπή ε επσλπκία ηεο Σξάπεδαο ζα απνδίδεηαη ζε 
πηζηή κεηάθξαζε. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 2 
ΚΟΠΟ 

 
Ο ζθνπφο ηεο Σξάπεδαο είλαη: 
 
1. Κάζε εξγαζία ή δξαζηεξηφηεηα, ε νπνία επηηξέπεηαη ή επηβάιιεηαη ζηηο Σξάπεδεο 

απφ ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζία, ελδεηθηηθά δε:  
α. απνδνρή θαηαζέζεσλ ή άιισλ επηζηξεπηέσλ θεθαιαίσλ 
β. ρνξήγεζε δαλείσλ ή ινηπψλ πηζηψζεσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξάμεσλ 
πξαθηνξείαο επηρεηξεκαηηθψλ απαηηήζεσλ 
γ. ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε (leasing) 
δ. πξάμεηο δηελέξγεηαο πιεξσκψλ, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο κεηαθνξάο θεθαιαίσλ 
ε. έθδνζε θαη δηαρείξηζε κέζσλ πιεξσκήο (πηζησηηθψλ θαη ρξεσζηηθψλ θαξηψλ, 
ηαμηδησηηθψλ  θαη ηξαπεδηθψλ επηηαγψλ) 
ζη. εγγπήζεηο θαη αλαιήςεηο ππνρξεψζεσλ 
δ. ζπλαιιαγέο γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ίδηνπ ηνπ ηδξχκαηνο ή ηεο πειαηείαο ηνπ, πνπ 
αθνξνχλ: 
i. κέζα ρξεκαηαγνξάο (αμηφγξαθα, πηζηνπνηεηηθά θαηαζέζεσλ θ.ιπ.), 
ii. ζπλάιιαγκα, 
iii. πξνζεζκηαθά ζπκβφιαηα ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηίηισλ ή ρξεκαηνπηζησηηθά 
δηθαηψκαηα, 
iv. ζπκβάζεηο αληαιιαγήο επηηνθίσλ θαη ζπλαιιάγκαηνο, 
v. θηλεηέο αμίεο 
ε. ζπκκεηνρέο ζε εθδφζεηο ηίηισλ θαη παξνρή ζπλαθψλ ππεξεζηψλ πεξηιακβαλνκέλσλ 
εηδηθφηεξα θαη ησλ ππεξεζηψλ αλαδφρνπ εθδφζεσλ ηίηισλ 
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ζ. παξνρή ζπκβνπιψλ ζε επηρεηξήζεηο φζνλ αθνξά ηε δηάξζξσζε ηνπ θεθαιαίνπ, ηελ 
επηρεηξεκαηηθή ζηξαηεγηθή θαη ζπλαθή ζέκαηα παξνρήο ζπκβνπιψλ, θαζψο θαη 
ππεξεζηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο ζπγρψλεπζεο θαη ηεο εμαγνξάο επηρεηξήζεσλ 
η. δηακεζνιάβεζε ζηηο δηαηξαπεδηθέο αγνξέο 
ηα. δηαρείξηζε ραξηνθπιαθίνπ ή παξνρή ζπκβνπιψλ γηα ηε δηαρείξηζε ραξηνθπιαθίνπ 
ηβ. θχιαμε θαη δηαρείξηζε θηλεηψλ αμηψλ 
ηγ. ζπιινγή θαη επεμεξγαζία εκπνξηθψλ πιεξνθνξηψλ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 
ππεξεζηψλ αμηνιφγεζεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο πειαηψλ 
ηδ. εθκίζζσζε ζπξίδσλ 
ηε. έθδνζε ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο 
ηζη. νη δξαζηεξηφηεηεο, πέξαλ ησλ πξναλαθεξζεηζψλ, πνπ αθνξνχλ ζηελ παξνρή 
θπξίσλ θαη παξεπνκέλσλ επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ φπσο, ελδεηθηηθά, απηέο πνπ 
αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4 ηνπ λ. 3606/2007 (ΦΔΚ 73 Α). 
2. Ζ αληηπξνζψπεπζε θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ επηδηψθνπλ ηνλ ίδην ή 

παξεκθεξή ζθνπφ. 
3. Ζ ίδξπζε ή ζπκκεηνρή ζε επηρεηξήζεηο νπνηαζδήπνηε κνξθήο ζηελ Διιάδα ή ζην 

εμσηεξηθφ, ελδεηθηηθά δε ζε ηξάπεδεο θαη εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην 
ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα ελ γέλεη, ζε εηαηξείεο επηρεηξεκαηηθψλ ζπκκεηνρψλ (Venture 
Capital), ρξεκαηηζηεξηαθέο, αζθαιηζηηθέο, εηαηξείεο επελδχζεσλ ραξηνθπιαθίνπ, 
εηαηξείεο ζπκκεηνρψλ (Holding), δηαρείξηζεο ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ, επελδχζεσλ ζε 
αθίλεηε πεξηνπζία, εηαηξείεο ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ, αμηνιφγεζεο πηζηνιεπηηθνχ 
θηλδχλνπ, πνιπκεξείο κεραληζκνχο δηαπξαγκάηεπζεο, ρξεκαηηζηήξηα, εηαηξείεο 
ζπκβνχισλ δηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ, κεραλνγξαθηθψλ εθαξκνγψλ θαη 
πιεξνθνξηθήο, παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, 
θ.ιπ. 

4. Ζ επζπγξάκκηζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ζηφρσλ ηεο Σξάπεδαο κε απηνχο ηεο 
θνηλσληθήο πξνφδνπ θαη αιιειεγγχεο, ηεο πςειήο θαη ζηαζεξήο νηθνλνκηθήο 
αλάπηπμεο, ηεο ρξήζεο άξηζησλ εξγαζηαθψλ πξαθηηθψλ, ηεο ππεχζπλεο ρξήζεο 
θπζηθψλ πφξσλ θαη ηεο πξναγσγήο ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ησλ επηζηεκψλ. Γηα ην 
ζθνπφ απηφ, ε Σξάπεδα κέζσ πξνγξακκάησλ εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο κπνξεί 
λα αλαπηχζζεη θνηλσθειείο δξαζηεξηφηεηεο. 

5. Ζ ηξαπεδηθή ππνζηήξημε επηρεηξεκαηηθψλ δξάζεσλ πνπ παξάγνπλ ηαπηφρξνλα 
νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη πεξηβαιινληηθή σθέιεηα, κε ζεβαζκφ πξνο ηηο αξρέο ηεο 
αεηθφξνπ αλάπηπμεο θαη ηεο ππεχζπλεο πεξηβαιινληηθήο ζπκπεξηθνξάο. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 3 
ΓΗΑΡΚΔΗΑ 

 
Ζ αξρηθή δηάξθεηα ηεο Σξάπεδαο είρε νξηζζεί κε ην θαηαζηαηηθφ ηεο ζε εθαηφ (100) 
ρξφληα θαη ζα έιεγε ηελ 6/7/2016. Με ηελ απφ 29/1/1992 απφθαζε ηεο Γεληθήο 
πλέιεπζεο ε δηάξθεηα ηεο Σξάπεδαο παξαηάζεθε γηα επηπιένλ 83 έηε θαη επνκέλσο 
ιήγεη ηελ 6ε Ηνπιίνπ 2099. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 4 
ΔΓΡΑ 

 
1. Έδξα ηεο Σξάπεδαο νξίδεηαη ν Γήκνο Αζελαίσλ, φπνπ ε Σξάπεδα ελάγεηαη γηα θάζε 

δηαθνξά ηεο, εθηφο  αλ ν λφκνο νξίδεη δηαθνξεηηθά.  
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2. Με απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κπνξνχλ λα ηδξπζνχλ ππνθαηαζηήκαηα ή 
πξαθηνξεία ή γξαθεία νπνπδήπνηε ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ. 

 
 
 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ  Β 
ΜΔΣΟΥΗΚΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ – ΜΔΣΟΥΔ 

ΑΡΘΡΟ 5 
ΜΔΣΟΥΗΚΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 

 
1. Σν αξρηθψο θαηαβιεζέλ ην έηνο 1916 κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Σξάπεδαο, σο ηειηθψο 

είρε δηακνξθσζεί κε δηαδνρηθέο απμήζεηο, αλαπξνζαξκφζζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
απφ 14/11/1956 Βαζηιηθνχ Γηαηάγκαηνο θαη αλήιζε ζε ελλέα εθαηνκκχξηα επηαθφζηεο 
δχν ρηιηάδεο πεληαθφζηεο έληεθα (9.702.511) δξαρκέο. 

 
2. Μεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ ρξεσζηηθνχ ππνινίπνπ ηνπ ινγαξηαζκνχ “Γηαθνξά απφ 

αλαπξνζαξκνγή” εθ δξαρκψλ δχν ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ έληεθα (2.511) ζχκθσλα 
κε ην άξζξν 10 ηνπ απφ 14/11/1956 Β.Γ. ην κεηνρηθφ θεθάιαην θαζνξίζζεθε ηειηθά 
ζε ελλέα εθαηνκκχξηα επηαθφζηεο ρηιηάδεο (9.700.000) δξαρκέο θαη δηαηξέζεθε ζε 
εθαηφ ρηιηάδεο (100.000) κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 97 δξαρκψλ θάζε κίαο πνπ 
θαηαβιήζεθε θαζ’ νινθιεξία κε κεηξεηά. 

 
3 ήκεξα, θαηφπηλ δηαδνρηθψλ εηαηξηθψλ πξάμεσλ νη νπνίεο αλαθέξνληαη αλαιπηηθά 

ζην άξζξν 27 ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ «Ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ κεηνρηθνχ 
θεθαιαίνπ», ην ζπλνιηθφ κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Σξάπεδαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 
δχν δηζεθαηνκκπξίσλ πεληαθνζίσλ νγδφληα εθαηνκκπξίσλ πεληαθνζίσλ ελελήληα 
ηξηψλ ρηιηάδσλ ελληαθνζίσλ δεθαηξηψλ επξψ θαη ζαξάληα νθηψ ιεπηψλ 
(€2.580.593.913,48) δηαηξνχκελν ζε έμη δηζεθαηνκκχξηα εθαηφλ έλα εθαηνκκχξηα 
ελληαθφζηεο εβδνκήληα ελλέα ρηιηάδεο επηαθφζηεο δεθαπέληε (6.101.979.715) θνηλέο 
νλνκαζηηθέο κε ςήθν κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο ηξηάληα ιεπηψλ ηνπ επξψ (€0,30) 
θαζεκία θαη εβδνκήληα επηά εθαηνκκχξηα πεληαθφζηεο εμήληα νθηψ ρηιηάδεο εθαηφλ 
ηξηάληα ηέζζεξηο (77.568.134) πξνλνκηνχρεο ρσξίο ςήθν κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 
ηεζζάξσλ επξψ θαη εβδνκήληα επηά ιεπηψλ ηνπ επξψ (€4,77) θαζεκία, θαζψο θαη 
έλα δηζεθαηνκκχξην δηαθφζηα εμήληα έμη εθαηνκκχξηα εμαθφζηεο εμήληα έμη ρηιηάδεο 
εμαθφζηεο εμήληα έμη (1.266.666.666) πξνλνκηνχρεο ρσξίο ςήθν κεηνρέο 
νλνκαζηηθήο αμίαο ηξηάληα ιεπηά ηνπ επξψ (€0,30) θαζεκία. 

 
 
  

ΑΡΘΡΟ 6 
ΑΤΞΖΖ ΜΔΣΟΥΗΚΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ 

 
1. Δπηηξέπεηαη ε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Σξάπεδαο κε έθδνζε 

εμαγνξάζηκσλ κεηνρψλ. Οη κεηνρέο απηέο κπνξνχλ λα εθδίδνληαη θαη σο 
πξνλνκηνχρεο κεηνρέο κε ή ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 3 ηνπ θ.λ. 2190/1920. Ζ εμαγνξά γίλεηαη κε δήισζε ηεο Σξάπεδαο, ζχκθσλα 
κε ηε δηαδηθαζία πνπ ζα θαζνξίδεηαη κε ηελ απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ πνπ 
απνθαζίδεη ηελ αχμεζε θαη είλαη έγθπξε κφλν κε απφδνζε ηεο εηζθνξάο, ηειεί δε ππφ 
ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ εθάζηνηε ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ ηνπ θ.λ. 2190/1920. 
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2. ηελ πεξίπησζε πνπ ε Σξάπεδα έρεη ήδε εθδψζεη κεηνρέο πεξηζζφηεξσλ 
θαηεγνξηψλ, ζηηο νπνίεο ηα δηθαηψκαηα ςήθνπ ή ζπκκεηνρήο ζηα θέξδε ή ηε δηαλνκή 
ηνπ πξντφληνο ηεο εθθαζάξηζεο είλαη δηαθνξεηηθά κεηαμχ ηνπο, είλαη δπλαηή ε αχμεζε 
ηνπ θεθαιαίνπ κε κεηνρέο κηαο κφλν απφ ηηο θαηεγνξίεο απηέο. ηελ πεξίπησζε απηή, 
ην δηθαίσκα πξνηίκεζεο παξέρεηαη ζηνπο κεηφρνπο ησλ άιισλ θαηεγνξηψλ κφλν 
κεηά ηε κε άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο απφ ηνπο κεηφρνπο ηεο θαηεγνξίαο ζηελ νπνία 
αλήθνπλ νη λέεο κεηνρέο.  

 
 

 
ΑΡΘΡΟ 7 

ΜΔΣΟΥΔ - ΜΔΣΟΥΟΗ 
 
1. Οη κεηνρέο ηεο Σξάπεδαο είλαη νλνκαζηηθέο θαη αδηαίξεηεο. 
 
2. Κάζε κέηνρνο νπνπδήπνηε θαη αλ θαηνηθεί ζεσξείηαη, γηα ηηο ζρέζεηο ηνπ κε ηελ 

Σξάπεδα, φηη έρεη λφκηκε θαηνηθία ηελ έδξα ηεο Σξάπεδαο θαη ππφθεηηαη ζηνπο 
Διιεληθνχο λφκνπο. 
 

3. Κάζε δηαθνξά κεηαμχ Σξάπεδαο θαη κεηφρσλ ππάγεηαη ζηελ απνθιεηζηηθή 
αξκνδηφηεηα ησλ δηθαζηεξίσλ Αζελψλ, ελψπηνλ ησλ νπνίσλ θαη κφλνλ ελάγεηαη ε 
Σξάπεδα, αθφκε θαη ζηηο πεξηπηψζεηο νπνηαζδήπνηε εηδηθήο δσζηδηθίαο ή 
δηθαηνδνζίαο. 

 
 
 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ 
ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ 

 
ΑΡΘΡΟ 8 

ΤΝΘΔΖ - ΘΖΣΔΗΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 
 
1. Ζ Σξάπεδα δηνηθείηαη απφ Γηνηθεηηθφ πκβνχιην πνπ απνηειείηαη απφ ελλέα (9) έσο 

δεθαελλέα (19) κέιε. Ζ Γεληθή πλέιεπζε θαηά ηελ εθινγή ησλ κειψλ ηνπ 
πκβνπιίνπ, κπνξεί λα εθιέμεη σο κέιε θαη κε Μεηφρνπο ηεο Σξάπεδαο. 

 
2. Ζ ζεηεία ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ είλαη ηξηεηήο θαη παξαηείλεηαη κέρξη ηελ Σαθηηθή 

Γεληθή πλέιεπζε πνπ ζπλέξρεηαη κεηά ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ. 
 
3. Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ είλαη πάληνηε επαλεθιέμηκα. 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 9 
ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΛΧΝ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 

 
Αλ θάπνην κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ παξαηηεζεί, πεζάλεη ή εθπέζεη απφ ην 
αμίσκα ηνπ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, ή θεξπρζεί έθπησην κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
πκβνπιίνπ ιφγσ αδηθαηνιφγεηεο απνπζίαο απφ ηηο ζπλεδξηάζεηο επί ηξεηο ζπλερείο 
κήλεο, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δχλαηαη λα ζπλερίζεη ηε δηαρείξηζε θαη εθπξνζψπεζε 
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ηεο Σξάπεδαο ρσξίο ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ ειιεηπφλησλ κειψλ εθφζνλ ηα 
ελαπνκείλαληα κέιε είλαη ηνπιάρηζηνλ ελλέα (9). ε πεξίπησζε πνπ ηα κέιε ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κεησζνχλ θάησ απφ ελλέα (9) ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 
ππνρξενχηαη λα εθιέμεη αληηθαηαζηάηεο γηα ην ππφινηπν ηεο ζεηείαο ηνπ κέινπο πνπ 
αληηθαζίζηαηαη ηνπιάρηζηνλ κέρξη ηνπ αξηζκνχ ησλ ελλέα (9). Ζ απφθαζε ηεο εθινγήο 
ππνβάιιεηαη ζηε δεκνζηφηεηα ηνπ άξζξνπ 7β ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε 
ηζρχεη, θαη αλαθνηλψλεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζηελ ακέζσο πξνζερή Γεληθή 
πλέιεπζε, ε νπνία κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη ηνπο εθιεγέληεο αθφκα θη αλ δελ έρεη 
αλαγξαθεί ζρεηηθφ ζέκα ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε. Πάλησο, νη πξάμεηο ηνπ κέινπο ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ έρεη εθιεγεί κε ηνλ ηξφπν απηφ ζεσξνχληαη έγθπξεο αθφκε 
θαη αλ ην κέινο αληηθαηαζηαζεί απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε. 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 10 
ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ Δ ΧΜΑ 

 
1. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ακέζσο κεηά ηελ εθινγή ηνπ ζπλέξρεηαη θαη ζπγθξνηείηαη ζε 

ζψκα εθιέγνληαο Πξφεδξν, θαη έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο Αληηπξνέδξνπο θαη 
Γηεπζχλνληεο ή Δληεηαικέλνπο πκβνχινπο κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ. 

 
2. Ο Πξφεδξνο πξνΐζηαηαη ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πξνεδξεχεη ζηηο ζπλεδξηάζεηο 

ηνπ, θαη φηαλ απνπζηάδεη ή θσιχεηαη ηνλ αλαπιεξψλεη έλαο απφ ηνπο Αληηπξνέδξνπο 
ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη απηνχο άιιν κέινο πνπ νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

 
3. Υξέε Γξακκαηέα ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ εθηειεί έλα απφ ηα κέιε ηνπ ή 

νπνηνζδήπνηε ηξίηνο ν νπνίνο νξίδεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 11 
ΤΓΚΛΖΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 

 
1. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζπγθαιείηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ή ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ θαη 

ζπλεδξηάδεη ζηελ έδξα ηεο Σξάπεδαο ή κε ηειεδηάζθεςε, ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε 
ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ θ.λ. 2190/1920, ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ην κήλα. 

 
2. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δχλαηαη λα ζπλεδξηάδεη έγθπξα θαη ζε θάζε ηφπν ζηελ 

εκεδαπή ή ηελ αιινδαπή φπνπ ε Σξάπεδα έρεη εγθαηάζηαζε επηρεηξεκαηηθήο 
δξαζηεξηφηεηαο ή ζπγαηξηθφ πηζησηηθφ ίδξπκα.  

 
 
 

ΑΡΘΡΟ 12 
ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΔΤΖ ΜΔΛΧΝ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 

 
Μέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κπνξεί λα αληηπξνζσπεχεηαη ζηηο ζπλεδξηάζεηο 
κφλν απφ άιιν κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, εμνπζηνδνηεκέλν κε επηζηνιή 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο απνζηνιήο κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν), ηειεγξάθεκα, 
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ή ηειενκνηνηππία (TELEFAX). Κάζε κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ δηθαηνχηαη λα 
αληηπξνζσπεχεη κφλν έλα άιιν κέινο. 

 
 
 

ΑΡΘΡΟ 13 
ΑΠΑΡΣΗΑ – ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ 

 
1. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη έγθπξα φηαλ είλαη 

παξφληα ή αληηπξνζσπεχνληαη ζ’ απηφ ηνπιάρηζηνλ ηα κηζά ζπλ έλα απφ ηα κέιε 
ηνπ, πνηέ φκσο δελ επηηξέπεηαη ν αξηζκφο ησλ κειψλ πνπ είλαη παξφληα λα είλαη 
κηθξφηεξνο απφ πέληε (5). Γηα λα επξεζεί ν αξηζκφο απαξηίαο παξαιείπεηαη ην ηπρφλ 
θιάζκα. Όηαλ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζπλεδξηάδεη κε ηειεδηάζθεςε ηα κέιε πνπ 
ζπκκεηέρνπλ ζηελ ηειεδηάζθεςε ζεσξνχληαη θπζηθά παξφληεο.  

 
2. Οη απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ιακβάλνληαη κε απφιπηε πιεηνςεθία 

παξφλησλ θαη αληηπξνζσπεπνκέλσλ κειψλ εθηφο εάλ ν λφκνο ή ην παξφλ 
θαηαζηαηηθφ νξίδεη δηαθνξεηηθά. 

 
3. Ζ θαηάξηηζε θαη ππνγξαθή πξαθηηθνχ απφ φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή 

ηνπο αληηπξνζψπνπο ηνπο ηζνδπλακεί κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, 
αθφκε θαη αλ δελ έρεη πξνεγεζεί ζπλεδξίαζε. 

 
 
 

ΑΡΘΡΟ 14 

ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 
 
1. Οη ζπδεηήζεηο θαη απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαηαρσξνχληαη 

πεξηιεπηηθά ζε εηδηθφ βηβιίν πνπ κπνξεί λα ηεξείηαη θαη θαηά ην κεραλνγξαθηθφ 
ζχζηεκα. Ύζηεξα απφ αίηεζε κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ν Πξφεδξνο 
ππνρξενχηαη λα θαηαρσξήζεη ζηα πξαθηηθά αθξηβή πεξίιεςε ηεο γλψκεο ηνπ. ην 
βηβιίν απηφ θαηαρσξείηαη επίζεο θαηάινγνο ησλ παξαζηάλησλ ή 
αληηπξνζσπεπζέλησλ θαηά ηε ζπλεδξίαζε κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

2. Σα πξαθηηθά ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν ή ηνλ 
αληηπξφεδξν ή ηνλ δηεπζχλνληα ή ηνλ εληεηαικέλν ζχκβνπιν πνπ νξίδνληαη κε 
απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ην Γξακκαηέα ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 
Αληίγξαθα ή απνζπάζκαηα ησλ πξαθηηθψλ εθδίδνληαη απφ ηα πξφζσπα απηά, ρσξίο 
λα απαηηείηαη άιιε επηθχξσζή ηνπο.  

 
 
 

ΑΡΘΡΟ 15 
ΔΞΟΤΗΑ – ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 

 
1. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην εθπξνζσπεί ηελ Σξάπεδα θαη είλαη αξκφδην λα απνθαζίδεη, 

ρσξίο θαλέλα πεξηνξηζκφ, γηα θάζε ζέκα πνπ αθνξά ηε δηνίθεζε ηεο Σξάπεδαο, ηε 
δηαρείξηζε ηεο πεξηνπζίαο ηεο θαη ηελ επηδίσμε γεληθά ησλ ζθνπψλ ηεο. Σν Γηνηθεηηθφ 
πκβνχιην δελ δηθαηνχηαη λα απνθαζίδεη γηα ζέκαηα ηα νπνία ζχκθσλα  κε ην λφκν ή 
ην θαηαζηαηηθφ αλήθνπλ ζηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. 
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2. Δηδηθά γηα ηελ ππνβνιή εγθιήζεσλ θαη κελχζεσλ, ηελ παξάζηαζε ελψπηνλ ησλ 
Πνηληθψλ Γηθαζηεξίσλ σο πνιηηηθά ελάγνπζαο ηεο Σξάπεδαο ζε νπνηνδήπνηε βαζκφ 
δηθαηνδνζίαο, ηελ άζθεζε ελδίθσλ κέζσλ θαηά απνθάζεσλ Πνηληθψλ Γηθαζηεξίσλ 
θαη βνπιεπκάησλ, ηελ παξάζηαζε ηεο Σξάπεδαο ελψπηνλ ησλ Γηθαζηεξίσλ σο 
αηηνχζαο γηα ηελ εγγξαθή πξνζεκεηψζεσλ ππέξ απηήο ή σο θαζήο γηα ηελ άξζε ησλ 
πξνζεκεηψζεσλ θαζψο θαη ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζίεο πιεηζηεξηαζκψλ γηα 
πιεηνδνζία ππέξ ηεο Σξάπεδαο θαη ηελ είζπξαμε εθπιεηζηεξηαζκάησλ, ηελ Σξάπεδα 
εθπξνζσπεί θαη ν θαηά ηφπν αξκφδηνο Γηεπζπληήο ή Τπνδηεπζπληήο ή ν Τπεχζπλνο 
θάζε θαηαζηήκαηφο ηεο νη νπνίνη ζα ελεξγνχλ απφ θνηλνχ ή θαη μερσξηζηά ν θαζέλαο. 

 

3. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κε πιεηνςεθία 2/3 ησλ κειψλ ηνπ έρεη δηθαίσκα λα 
απνθαζίδεη ηελ έθδνζε νκνινγηαθνχ δαλείνπ, εθηφο νκνινγηαθνχ δαλείνπ ζχκθσλα 
κε ην άξζξν 3β ηνπ θ.λ. 2190/20. Ζ αξκνδηφηεηα απηή ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 
δελ κεηαβηβάδεηαη, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί φκσο κε απφθαζή ηνπ λα 
εμνπζηνδνηεί κέινο ή κέιε ηνπ λα θαζνξίδνπλ εηδηθφηεξνπο φξνπο ηνπ νκνινγηαθνχ 
δαλείνπ, εθηφο ηνπ είδνπο θαη ηνπ χςνπο ηνπ.  

 
 

ΑΡΘΡΟ 16 
 
1. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δχλαηαη λα αλαζέηεη κε απφθαζή ηνπ ηελ εθπξνζψπεζε ηεο 

Σξάπεδαο θαζψο θαη ηελ άζθεζε φισλ ή νξηζκέλσλ απφ ηηο εμνπζίεο ηνπ ή 
αξκνδηφηεηέο ηνπ, εθηφο απφ απηέο πνπ απαηηνχλ ζπιινγηθή ελέξγεηα, ζε έλα ή 
πεξηζζφηεξα πξφζσπα κέιε ή φρη ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, θαζνξίδνληαο 
ηαπηφρξνλα θαη ηελ έθηαζε ησλ εμνπζηψλ πνπ ηνπο αλαηίζεληαη.  

 
2. Κάζε έγγξαθν κε ην νπνίν ε Σξάπεδα αλαιακβάλεη νπνηεζδήπνηε ππνρξεψζεηο γηα 

λα είλαη δεζκεπηηθφ πξέπεη λα είλαη ππνγεγξακκέλν απφ πξφζσπν ή πξφζσπα κέιε 
ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ππαιιήινπο ηεο Σξάπεδαο ή ηξίηνπο, φπσο θάζε θνξά 
ζα νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

 
 
 

ΑΡΘΡΟ 17 
ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ ΜΔΛΧΝ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 

 
1. ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαηαβάιιεηαη απνδεκίσζε ην χςνο, ε 

πεξηνδηθφηεηα, έθηαζε θαη ινηπέο ιεπηνκέξεηεο ηεο νπνίαο θαζνξίδνληαη κε εηδηθή 
απφθαζε ηεο ηαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο. 

 
 
 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ 
ΓΔΝΗΚΔ ΤΝΔΛΔΤΔΗ 

ΑΡΘΡΟ 18 
ΤΓΚΛΖΖ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ 

 
Ζ Γεληθή πλέιεπζε ζπλέξρεηαη ππνρξεσηηθά ζηελ έδξα ηεο Σξάπεδαο ή ζηελ 
πεξηθέξεηα άιινπ δήκνπ εληφο ηνπ λνκνχ ηεο έδξαο ή άιινπ δήκνπ φκνξνπ ηεο έδξαο ή 
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ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ δήκνπ, φπνπ βξίζθεηαη ε έδξα ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ, 
ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά θάζε εηαηξηθή ρξήζε θαη εληφο έμη (6) ην πνιχ κελψλ απφ ηε ιήμε 
ηεο ρξήζεο απηήο. 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 19 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ – ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΔΤΖ  
 
1. Οη κέηνρνη ζπκκεηέρνπλ ζηε Γεληθή πλέιεπζε απηνπξνζψπσο ή δηά λνκίκσο 

εμνπζηνδνηεκέλνπ αληηπξνζψπνπ ηνπο ηνλ νπνίν δηνξίδνπλ θαη αλαθαινχλ ζχκθσλα 
κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο. 

 
2. Ζ θνηλνπνίεζε ζηελ Σξάπεδα ηνπ δηνξηζκνχ ή ηεο αλάθιεζεο αληηπξνζψπνπ ηνπ 

κεηφρνπ δχλαηαη λα γίλεηαη θαη κε ειεθηξνληθά κέζα, ηδίσο δε κε απνζηνιή ησλ 
ζρεηηθψλ εγγξάθσλ κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε πνπ ζα 
δεκνζηεχεηαη ζηελ πξφζθιεζε ησλ κεηφρσλ ζε Γεληθή πλέιεπζε.    

 
 
 

ΑΡΘΡΟ 20 

ΠΡΟΔΓΡΟ – ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ 
 
1. ηε Γεληθή πλέιεπζε πξνεδξεχεη πξνζσξηλά ν Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ ή, αλ απηφο θσιχεηαη ή απνπζηάδεη, ν Αληηπξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
πκβνπιίνπ ή άιιν πξφζσπν πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ή ην Γηνηθεηηθφ 
πκβνχιην. 
Υξέε Γξακκαηέα εθηειεί πξνζσξηλά εθείλνο πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν. 

 
2. Μεηά ηελ θήξπμε σο νξηζηηθνχ ηνπ θαηαιφγνπ ησλ κεηφρσλ πνπ έρνπλ δηθαίσκα 

ςήθνπ, ε Γεληθή πλέιεπζε εθιέγεη ηνλ Πξφεδξφ ηεο θαη έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο 
Γξακκαηείο νη νπνίνη εθηεινχλ θαη ρξέε ςεθνιέθηε. 

 
 
 

ΑΡΘΡΟ 21 
ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ 

 
Οη αξκνδηφηεηεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο είλαη απηέο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο 
εθάζηνηε ηζρχνπζεο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο θαη ηα εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα ζην παξφλ 
θαηαζηαηηθφ.  

 
 
 

ΑΡΘΡΟ 22 

ΤΕΖΣΟΤΜΔΝΑ ΘΔΜΑΣΑ – ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ 
 
1. Με ηε επηθχιαμε ηνπ εδαθίνπ 3 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ, νη 

ζπδεηήζεηο θαη απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, ηαθηηθήο ή έθηαθηεο, 
πεξηνξίδνληαη ζηα ζέκαηα πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε. 
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2. Οη ζπδεηήζεηο θαη απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαηαρσξνχληαη πεξηιεπηηθά ζε 

εηδηθφ βηβιίν θαη ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηνλ ή ηνπο Γξακκαηείο ηεο. 
 
3. Αληίγξαθα θαη απνζπάζκαηα ησλ πξαθηηθψλ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο επηθπξψλνληαη 

απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ. 
 
 
 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Δ 
ΗΟΛΟΓΗΜΟ – ΚΔΡΓΖ – ΕΖΜΗΔ 

ΑΡΘΡΟ 23 
ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΥΡΖΖ 

 

Ζ εηαηξηθή ρξήζε είλαη δσδεθάκελε, αξρίδεη ηελ πξψηε (1) Ηαλνπαξίνπ θαη ιήγεη ηελ 
ηξηαθνζηή πξψηε (31) Γεθεκβξίνπ θάζε έηνπο. 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 24 

ΓΗΑΘΔΖ ΚΔΡΓΧΝ 
 
1. Σα θαζαξά θέξδε ηεο Σξάπεδαο θαηαλέκνληαη κε ηνλ αθφινπζν ηξφπν:  
α) αθαηξείηαη πνζνζηφ 5% ηνπιάρηζηνλ ην νπνίν θξαηείηαη γηα ην ζρεκαηηζκφ ηαθηηθνχ 
απνζεκαηηθνχ. Ζ αθαίξεζε γηα ην ζρεκαηηζκφ απνζεκαηηθνχ παχεη λα είλαη 
ππνρξεσηηθή φηαλ απηφ θζάζεη ζε πνζνζηφ ίζν ηνπιάρηζηνλ κε ην έλα δεχηεξν (1/2) ηνπ 
εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ, 
β) θξαηείηαη ην απαηηνχκελν πνζφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ κεξίζκαηνο φπσο πξνβιέπεηαη 
απφ ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζία,  
γ) γηα ηε δηάζεζε ηνπ ππνινίπνπ απνθαζίδεη ειεχζεξα ε Γεληθή πλέιεπζε. 

 
 
 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Σ 
ΛΟΗΠΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 

ΑΡΘΡΟ 25 
 
Οιφθιεξν ην λέν θείκελν ηνπ θαηαζηαηηθνχ, φπσο δηακνξθψλεηαη κεηά απφ θάζε 
ηξνπνπνίεζή ηνπ, κπνξεί λα ζπληάζζεηαη κε επζχλε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ρσξίο 
απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη έγθξηζε ηεο αξκφδηαο Αξρήο. To λέν θείκελν ηνπ 
θαηαζηαηηθνχ ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 
ή ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ. 

 
 
 

ΑΡΘΡΟ 26 
 

Γηα θάζε ζέκα πνπ δελ πξνβιέπεηαη απφ ην παξφλ θαηαζηαηηθφ εθαξκφδνληαη νη 
δηαηάμεηο ηνπ θ.λ. 2190/20 φπσο εθάζηνηε ηζρχεη θαζψο θαη νη εηδηθέο πεξί πηζησηηθψλ 
ηδξπκάησλ δηαηάμεηο.  
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ΑΡΘΡΟ 27 
ΗΣΟΡΗΚΖ ΔΞΔΛΗΞΖ ΜΔΣΟΥΗΚΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ 

 
Σν κεηνρηθφ θεθάιαην απμήζεθε: 
 
1.  Με ηελ απφ 30/5/1964 απφθαζε ηεο ηαθηηθήο Γεληθήο πλειεχζεσο θαηά ηξηαθφζηεο 

ρηιηάδεο (300.000) δξαρκέο πνπ ελζσκαηψζεθαλ ζην κεηνρηθφ θεθάιαην απφ ηα 
θαζαξά θέξδε ηεο ρξήζεο 1963 θαη έηζη ην θεθάιαην αλήιζε ζε δέθα εθαηνκκχξηα 
(10.000.000) δξαρκέο. 

 
2.  Με ηελ απφ 28/6/1969 απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαηά πελήληα εθαηνκκχξηα 

(50.000.000) δξαρκέο κε θεθαιαηνπνίεζε ηεο ππεξαμίαο ησλ γεπέδσλ ηεο εηαηξίαο 
αληηζηνίρνπ πνζνχ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν 148/1967 “πεξί 
κέηξσλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο θεθαιαηαγνξάο” ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 1 ηνπ Ν.Γ. 
64/1968, κε έθδνζε πεληαθνζίσλ ρηιηάδσλ (500.000) λέσλ κεηνρψλ νλνκαζηηθήο 
αμίαο 100 δξαρκψλ θάζε κίαο. 

 
3.  Με ηελ απφ 28/9/1977 απφθαζε ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο θαηά δχν εθαηνκκχξηα 

δηαθφζηεο εβδνκήληα επηά ρηιηάδεο επηαθφζηεο ελελήληα κία (2.277.791) δξαρκέο κε 
αλαπξνζαξκνγή ηεο αμίαο ησλ αθηλήησλ ηεο Σξάπεδαο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
Ν.542/77 θαη θαηά εθαηφλ ζαξάληα έμη ρηιηάδεο δηαθφζηεο ελλέα (146.209) δξαρκέο κε 
θαηαβνιή κεηξεηψλ απφ ηνπο κεηφρνπο δει. ζπλνιηθά θαηά δχν εθαηνκκχξηα 
ηεηξαθφζηεο είθνζη ηέζζεξηο ρηιηάδεο (2.424.000) δξαρκέο, αθνχ ζπληειέζζεθε απηή 
ε αχμεζε κε έθδνζε 12.000 ρηιηάδσλ λέσλ κεηνρψλ, νλνκαζηηθήο αμίαο δξαρκψλ 
102 θαζεκηάο, κε θεθαιαηνπνίεζε ηνπ 50% ηεο ππεξαμίαο πνπ πξνέθπςε θαη ηεο 
απμήζεσο ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ησλ παιαηψλ κεηνρψλ, απφ δξαρκέο 100 ζε 
δξαρκέο 102, κε θεθαιαηνπνίεζε ηνπ ππνινίπνπ 50% ηεο ππεξαμίαο πνπ 
πξναλαθέξζεθε, θαη έηζη, ην εηαηξηθφ θεθάιαην αλήιζε ζε εμήληα δχν εθαηνκκχξηα 
ηεηξαθφζηεο είθνζη ηέζζεξηο ρηιηάδεο (62.424.000) νιφθιεξν θαηαβεβιεκέλν θαη 
δηαηξνχκελν ζε εμαθφζεο δψδεθα ρηιηάδεο (612.000) νλνκαζηηθέο κεηνρέο, θαζεκηάο 
νλνκαζηηθήο αμίαο 102 δξαρκψλ. 

 
4.  Με ηελ απφ 23/3/1978 απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Καηαζηαηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο 

ησλ Μεηφρσλ, θαηά είθνζη εθαηνκκχξηα νθηαθφζηεο νθηψ ρηιηάδεο (20.808.000) 
δξαρκέο κε έθδνζε δηαθνζίσλ ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ (204.000) κεηνρψλ, νλνκαζηηθήο 
αμίαο 102 δξαρκψλ θαζεκηάο θαη ηηκήο εθδφζεσο 600 δξαρκψλ θαζεκηάο, πνπ ε 
δηαθνξά εθ δξαρκψλ εθαηφλ έλα εθαηνκκχξηα πεληαθφζηεο ελελήληα δχν ρηιηάδεο 
(101.592.000) δξαρκέο ζπγθεληξψζεθε ζε απνζεκαηηθφ απφ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ 
ην άξηην πνπ θαηαβιήζεθε θαηά 50% κέζα ζε 40 εκέξεο απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο 
ζρεηηθήο ηξνπνπνίεζεο θαη 50% κέζα ζε έλα εμάκελν θαη έηζη ην εηαηξηθφ θεθάιαην 
έθηαζε ζηα νγδφληα ηξία εθαηνκκχξηα δηαθφζηεο ηξηάληα δχν ρηιηάδεο (83.232.000) 
δξαρκέο πνπ δηαηξείηαη ζε νθηαθφζηεο δέθα έμη ρηιηάδεο (816.000) κεηνρέο 
νλνκαζηηθήο αμίαο 102 δξαρκψλ ηεο θαζεκηάο. 

 
5.  Με ηελ απφ 2/11/1982 απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Καηαζηαηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο 

ησλ Μεηφρσλ, 
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αα)θαηά εθαηφλ δψδεθα εθαηνκκχξηα εμαθφζηεο νθηψ ρηιηάδεο (112.608.000) δξαρκέο 
πνζφ ην νπνίν πξνέθπςε απφ ηελ αλαπξνζαξκνγή ηεο αμίαο ησλ αθηλήησλ ηεο 
Σξάπεδαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1249/1982, θαηά εθαηφλ δψδεθα 
εθαηνκκχξηα νγδφληα έμε ρηιηάδεο πεληαθφζηεο εμήληα επηά (112.086.567) δξαρκέο 
θαη εθ ηεο κεηαθνξάο απφ ην απνζεκαηηθφ ηεο ππέξ ην άξηηνλ έθδνζεο κεηνρψλ, 
πεληαθφζηεο είθνζη κία ρηιηάδεο ηεηξαθφζηεο ηξηάληα ηξεηο (521.433) δξαρκέο. Σν 
πνζφ απηφ ησλ εθαηφλ δψδεθα εθαηνκκπξίσλ εμαθνζίσλ νθηψ ρηιηάδσλ 
(112.608.000) δξαρκψλ αχμεζε ηελ νλνκαζηηθή αμία ησλ νθηαθνζίσλ δέθα έμη 
ρηιηάδσλ (816.000) κεηνρψλ, απφ 102 δξαρκέο, ζε 240 δξαρκέο θαζεκηά θαη  
ββ) θαηά εμήληα πέληε εθαηνκκχξηα δηαθφζηεο νγδφληα ρηιηάδεο (65.280.000) δξαρκέο 
κε έθδνζε δηαθνζίσλ εβδνκήληα δχν ρηιηάδσλ (272.000) λέσλ κεηνρψλ, νλνκαζηηθήο 
αμίαο 240 δξαρκψλ θαζεκηάο θαη ηηκή έθδνζεο 650 δξαρκψλ θαζεκηάο, πνπ ε 
δηαθνξά εθ εθαηφλ έληεθα εθαηνκκχξηα πεληαθφζηεο είθνζη ρηιηάδεο (111.520.000) 
ζπγθεληξψζεθε ζε απνζεκαηηθφ απφ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηηνλ, πνπ 
θαηαβιήζεθε ε αμία θαζεκηάο κεηνρήο, θαηά 50% κέζα ζε 40 εκέξεο απφ ηε 
δεκνζίεπζε ηεο ζρεηηθήο ηξνπνπνίεζεο ηνπ Καηαζηαηηθνχ θαη 50% κέζα ζε εμάκελν. 

 
6.  Με ηελ απφ 11/7/1989 απφθαζε ηεο Δπαλαιεπηηθήο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο 

ησλ Μεηφρσλ θαηά εθαηφλ ηέζζεξα εθαηνκκχξηα ηεηξαθφζηεο ζαξάληα νθηψ ρηιηάδεο 
(104.448.000) δξαρκέο πνζφ ην νπνίν πξνέθπςε απφ ηελ αλαπξνζαξκνγή ηεο αμίαο 
ησλ αθηλήησλ ηεο Σξάπεδαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ππ’ αξηζκ. 
Δ2665/84/22.2.88 θνηλήο απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Δζληθήο Οηθνλνκίαο θαη 
Οηθνλνκηθψλ, θαηά εθαηφλ δχν εθαηνκκχξηα ελληαθφζηεο πελήληα ρηιηάδεο δηαθφζηεο 
ζαξάληα επηά (102.950.247) δξαρκέο θαη απφ ηελ κεηαθνξά απνζεκαηηθνχ ηεο ππέξ 
ην άξηην έθδνζεο κεηνρψλ έλα εθαηνκκχξην ηεηξαθφζηεο ελελήληα επηά ρηιηάδεο 
επηαθφζηεο πελήληα ηξεηο (1.497.753) δξαρκέο. Σν πνζφ ηεο αχμεζεο απηήο 
θαιχθζεθε κε ηελ έθδνζε ηεηξαθνζίσλ ηξηάληα πέληε ρηιηάδσλ δηαθνζίσλ (435.200) 
λέσλ κεηνρψλ, νλνκαζηηθήο αμίαο 240 δξαρκψλ θαζεκηάο. 

 
7.  Με ηελ απφ 10/12/1990 απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Καηαζηαηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο 

ησλ Μεηφρσλ, θαηά ηξηάληα έλα εθαηνκκχξηα ηξηαθφζηεο ηξηάληα ηέζζεξηο ρηιηάδεο 
ηεηξαθφζηεο (31.334.400) δξαρκέο κε έθδνζε εθαηφλ ηξηάληα ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ 
εμήληα (130.560) λέσλ κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο δξαρκψλ 240 θάζε κηαο θαη ηηκήο 
δηαζέζεσο 4.000 δξαρκψλ θαζεκηάο πνπ ε δηαθνξά εθ δξαρκψλ 490.905.600 
ζπγθεληξψζεθε ζε απνζεκαηηθφ απφ ηελ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην. 

 
8.  Με απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηελ 29/1/1992 απνθαζίζζεθε ε 

αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαηά 635.097.600 δξαρκέο κε έθδνζε 2.646.240 
κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο 240 δξαρκψλ ε θάζε κία θαη ηηκή εθδφζεσο 3.000 
δξαρκψλ ε θάζε κία, πιελ φκσο ε αχμεζε απηή θαιχθζεθε θαηά ην πνζφ ησλ 
563.097.600 δξαρκψλ, γεγνλφο πνπ πηζηνπνίεζε ε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ 
ηελ 30.6.1992, ε νπνία ηξνπνπνίεζε ην παξφλ άξζξν θαη έηζη ην κεηνρηθφ θεθάιαην 
αλήιζε ζε ελληαθφζηα εμήληα εθαηνκκχξηα (960.000.000) δξαρκέο δηαηξνχκελν ζε 
ηέζζεξα εθαηνκκχξηα (4.000.000) κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο δηαθνζίσλ ζαξάληα 
(240) δξαρκψλ ε θάζε κεηνρή. 

 
9. Με απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηελ 30/05/1996 απμήζεθε ε 

νλνκαζηηθή αμία θάζε κεηνρήο θαη ην κεηνρηθφ θεθάιαην σο εμήο: 
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αα) Καηά ηξία δηζεθαηνκκχξηα νθηαθφζηα ζαξάληα εθαηνκκχξηα (3.840.000.000) 
δξαρκέο κε αχμεζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ησλ κεηνρψλ απφ δξαρκέο δηαθφζηεο 
ζαξάληα (240) ζε δξαρκέο ρίιηεο δηαθφζηεο (1.200) δξαρκψλ ε θάζε κία, κε ηζφπνζε 
θεθαιαηνπνίεζε απνζεκαηηθνχ εθ δηαζέζεσο κεηνρψλ ππέξ ην άξηην. 
 
ββ) Καηά ελληαθφζηα εμήληα εθαηνκκχξηα (960.000.000) δξαρκέο κε ηζφπνζε 
θεθαιαηνπνίεζε απνζεκαηηθνχ εθ δηαζέζεσο κεηνρψλ ππέξ ην άξηην, κε έθδνζε θαη 
δσξεάλ δηαλνκή νθηαθνζίσλ ρηιηάδσλ (800.000) λέσλ κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο 
ρηιίσλ δηαθνζίσλ (1.200) δξαρκψλ ε θάζε κία κε αλαινγία δχν (2) λέεο κεηνρέο ζε θάζε 
δέθα (10) παιαηέο. 
 
γγ) Καηά ηέζζεξα δηζεθαηνκκχξηα ηξηαθφζηα είθνζη εθαηνκκχξηα (4.320.000.000) 
δξαρκέο κε ηελ έθδνζε ηξηψλ εθαηνκκπξίσλ εμαθνζίσλ ρηιηάδσλ (3.600.000) λέσλ 
κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο ρηιίσλ δηαθνζίσλ (1.200) δξαρκψλ ε θάζε κία. 
 
10. Με απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ πνπ ζπλήιζε ζηηο 22/5/1997 ην 

κεηνρηθφ θεθάιαην απμήζεθε θαηά 7.584.000.000 δξαρκέο κε ηελ έθδνζε 6.320.000 
λέσλ κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο 1.200 δξαρκψλ ε θάζε κία κεηνρή. 

 
11. Με απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ πνπ ζπλήιζε ζηηο 30/4/1998 ην 

κεηνρηθφ θεθάιαην απμήζεθε σο εμήο : 
 
αα) Καηά ηξία δηζεθαηνκκχξηα πεληαθφζηα ηξηάληα δχν εθαηνκκχξηα νθηαθφζηεο ρηιηάδεο 
(3.532.800.000) δξαρκέο κε θεθαιαηνπνίεζε απνζεκαηηθψλ (πνζνχ 102.130.205 
δξαρκψλ απφ αλαπξνζαξκνγή παγίσλ ζηνηρείσλ θαη πνζνχ 3.430.669.795 δξαρκψλ  
απφ ηελ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην), κε ηελ έθδνζε 2.944.000 κεηνρψλ 
νλνκαζηηθήο αμίαο εθάζηεο 1.200 δξαρκψλ. 
 
ββ) Καηά δέθα νθηψ δηζεθαηνκκχξηα επηαθφζηα εμήληα ηξία εθαηνκκχξηα δηαθφζηεο 
ρηιηάδεο (18.763.200.000) δξαρκέο κε ηελ έθδνζε 15.636.000 λέσλ κεηνρψλ 
νλνκαζηηθήο αμίαο 1.200 δξαρκψλ εθάζηεο . 
 
12. Με απφθαζε ηεο Α΄ Δπαλαιεπηηθήο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ 

πνπ ζπλήιζε ζηηο 30/11/1998, ην κεηνρηθφ θεθάιαην απμήζεθε θαηά 52.500.000.000 
δξαρκέο κε ηελ θαηαβνιή κεηξεηψλ, δηα ηεο εθδφζεσο 43.750.000 λέσλ κεηνρψλ 
νλνκαζηηθήο αμίαο 1.200 δξαρκψλ εθάζηεο : 

 
αα) θαηά ηξηάληα ελληά δηζεθαηνκκχξηα ελληαθφζηα εμήληα εθαηνκκχξηα (39.960.000.000) 
δξαρκέο κε ηελ έθδνζε ηξηάληα  ηξηψλ εθαηνκκπξίσλ ηξηαθνζίσλ ρηιηάδσλ (33.300.000)  
λέσλ κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο ρηιίσλ δηαθνζίσλ (1.200) δξαρκψλ εθάζηε θαη ηηκήο 
έθδνζεο δχν ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ (2.500) δξαρκψλ εθάζηε πνπ δηαηέζεθαλ θαηά 
πξνηίκεζε ζηνπο παιαηνχο κεηφρνπο πνπ ήζαλ εγγεγξακκέλνη ζην κεηξψν κεηφρσλ 
θαηά ηελ 4ε Γεθεκβξίνπ 1998 (4.12.98), κε αλαινγία 1 λέα κεηνρή ζε θάζε 1 παιαηά 
κεηνρή. 
 
ββ) θαηά έλα δηζεθαηνκκχξην ελληαθφζηα ελελήληα ηξία εθαηνκκχξηα δηαθφζηεο ρηιηάδεο 
(1.993.200.000) κε ηελ έθδνζε ελφο εθαηνκκπξίνπ εμαθνζίσλ εμήληα κία ρηιηάδσλ 
(1.661.000) λέσλ κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο ρηιίσλ δηαθνζίσλ (1.200) δξαρκψλ 
εθάζηε θαη ηηκή έθδνζεο ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ (4.000) δξαρκψλ εθάζηε πνπ δηαηέζεθαλ 
απνθιεηζηηθά ζηνπο εξγαδνκέλνπο, πεξηνξηδνκέλνπ σο πξνο ηνλ αξηζκφ απηψλ ησλ 
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κεηνρψλ ηνπ δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο ησλ παιαηψλ κεηφρσλ, θαη’ εθαξκνγήλ ηνπ 
άξζξνπ 13 ηνπ Ν.2190/20 θαη ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ θαηαζηαηηθνχ, 
 
γγ) θαηά δχν δηζεθαηνκκχξηα ηεηξαθφζηα εθαηνκκχξηα (2.400.000.000) κε ηελ έθδνζε 
δχν εθαηνκκπξίσλ (2.000.000) λέσλ κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο ρηιίσλ δηαθνζίσλ 
(1.200) δξαρκψλ εθάζηε θαη ηηκή έθδνζεο έμη ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ (6.500) δξαρκψλ 
πνπ δηεηέζεζαλ κε ηδησηηθή ηνπνζέηεζε ζε επελδπηέο εμσηεξηθνχ, πεξηνξηδνκέλνπ σο 
πξνο ηνλ αξηζκφ απηψλ ησλ κεηνρψλ ηνπ δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο ησλ παιαηψλ 
κεηφρσλ, θαη’ εθαξκνγήλ ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν.21/90/20 θαη ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ 
θαηαζηαηηθνχ θαη 
 
δδ) θαηά νθηψ δηζεθαηνκκχξηα εθαηφλ ζαξάληα έμη εθαηνκκχξηα νθηαθφζηεο ρηιηάδεο 
(8.146.800.000) κε ηελ έθδνζε έμε εθαηνκκπξίσλ επηαθνζίσλ νγδφληα ελληά ρηιηάδσλ 
(6.789.000) λέσλ κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο ρηιίσλ δηαθνζίσλ (1.200) δξαρκψλ 
εθάζηε θαη ηηκή έθδνζεο δχν ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ (2.500) δξαρκψλ εθάζηε, πνπ 
δηεηέζεζαλ κε ηδησηηθή ηνπνζέηεζε ζε επελδπηέο εμσηεξηθνχ, πεξηνξηδνκέλνπ σο πξνο 
ηνλ αξηζκφ απηψλ ησλ κεηνρψλ ηνπ δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο ησλ παιαηψλ κεηφρσλ, 
θαη’ εθαξκνγήλ ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν.21/90/20 θαη ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ θαηαζηαηηθνχ. 
 
13. Με απφθαζε ηεο Σαθηηθήο Γ.. ησλ Μεηφρσλ πνπ ζπλήιζε ζηηο 11/3/1999, ην 

κεηνρηθφ θεθάιαην απμήζεθε θαηά 46.980.000.000 δξαρκέο κε ηελ θαηαβνιή 
κεηξεηψλ δηα ηεο εθδφζεσο 39.150.000 λέσλ κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο 1.200 
δξαρκψλ εθάζηε θαηά ηηο εμήο δηαθξίζεηο: 

 
αα) θαηά ζαξάληα έμη δηζεθαηνκκχξηα δηαθφζηα ηξηάληα εθαηνκκχξηα (46.230.000.000) 
δξαρκέο κε ηελ έθδνζε ηξηάληα νθηψ ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ είθνζη πέληε (38.525.000) 
λέσλ κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο ρηιίσλ δηαθνζίσλ (1.200) δξαρκψλ θαη ηηκήο έθδνζεο 
ηξηψλ ρηιηάδσλ (3.000) δξαρκψλ πνπ δηεηέζεζαλ θαηά πξνηίκεζε ζηνπο παιαηνχο 
κεηφρνπο ζε αλαινγία 1 λέα κεηνρή γηα θάζε 2 παιαηέο κεηνρέο. 
 
ββ) θαηά επηαθφζηα πελήληα εθαηνκκχξηα (750.000.000) δξαρκέο κε ηελ έθδνζε 
εμαθνζίσλ είθνζη πέληε ρηιηάδσλ (625.000) λέσλ κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο ρηιίσλ 
δηαθνζίσλ (1.200) δξαρκψλ εθάζηε θαη ηηκή έθδνζεο ηξηψλ ρηιηάδσλ (3.000) δξαρκψλ 
εθάζηε, πνπ δηεηέζεζαλ ζε ζηειέρε ηεο Σξάπεδαο πεξηνξηδνκέλσλ σο πξνο ηνλ αξηζκφ 
απηψλ ησλ κεηνρψλ ηνπ δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο ησλ παιαηψλ κεηφρσλ θαη’ εθαξκνγή 
ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν.2190/20 θαη ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ θαηαζηαηηθνχ.    
 
14. Με απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Γ.. ησλ Μεηφρσλ πνπ ζπλήιζε ζηηο 26/7/1999, ην 

κεηνρηθφ θεθάιαην απμήζεθε θαηά 9.320.756.400 δξαρκέο κε ηελ θαηαβνιή 
κεηξεηψλ δηα ηεο εθδφζεσο 7.767.297 λέσλ κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο 1.200 
δξαρκψλ εθάζηε θαη ηηκήο εθδφζεσο 10.000 δξαρκψλ εθάζηεο. Ζ δηαθνξά κεηαμχ 
νλνκαζηηθήο αμίαο θαη ηηκήο εθδφζεσο εθ δξαρκψλ 68.352.213.600 ζα κεηαθεξζεί 
ζην ινγαξηαζκφ «δηαθνξέο εθ δηαζέζεσο κεηνρψλ ππέξ ην άξηην. 

 
15. Με απφθαζε ηεο απφ 30/5/2000 έθηαθηεο Γ.. ησλ κεηφρσλ, ε νπνία απνθάζηζε 

ηελ ζπγρψλεπζε κε απνξξφθεζε ησλ Σξαπεδψλ Υίνπ θαη Μαθεδνλίαο – Θξάθεο, 
θαζψο θαη ηε κείσζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ησλ κεηνρψλ ηεο Σξάπεδαο απφ 1.200 
δξαρκέο ζε 1.116 δξαρκέο θάζε κεηνρή, ην κεηνρηθφ θεθάιαην απμήζεθε: α)θαηά 
πνζφ 7.056.055.500 δξαρκψλ, πνπ εηζθέξεηαη απφ ηελ απνξξνθψκελε Σξάπεδα 
Υίνπ Α.Δ., φπσο ην πνζφ απηφ πξνέθπςε κεηά απφ αθαίξεζε απφ ην ζπλνιηθφ εθ 
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δξαρκψλ 20.620.000.000 κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Σξάπεδαο Υίνπ πνζνχ 
13.563.944.500 δξαρκψλ, πνπ απνηεινχλ ηε ζπκκεηνρή ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο, 
β)θαηά πνζφ δξαρκψλ 30.677.370.180, πνπ εηζθέξεηαη απφ ηελ απνξξνθψκελε 
Σξάπεδα Μαθεδνλίαο – Θξάθεο Α.Δ., φπσο ην πνζφ απηφ πξνέθπςε κεηά απφ 
αθαίξεζε απφ ην ζπλνιηθφ εθ δξαρκψλ 53.383.000.000 κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο 
Σξάπεδαο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο πνζνχ δξαρκψλ 22.705.629.820, πνπ απνηεινχλ 
ηε ζπκκεηνρή ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο θαη γ)θαηά πνζφ δξαρκψλ πελήληα ηξία 
εθαηνκκχξηα πεληαθφζηεο εβδνκήληα ρηιηάδεο εμήληα ηέζζεξηο (53.570.064) κε 
θεθαιαηνπνίεζε απνζεκαηηθψλ πξνο ην ζθνπφ ζηξνγγπινπνίεζεο ηεο νλνκαζηηθήο 
αμίαο θάζε κεηνρήο. 

 
16. Με απφθαζε ηεο απφ 11/4/2001 Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ: 
 
αα)απμήζεθε ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Σξάπεδαο θαηά πνζφ 277.481.423,44 δξαρκέο 
κε θεθαιαηνπνίεζε απνζεκαηηθψλ, θαζψο θαη ε νλνκαζηηθή αμία ηεο κεηνρήο θαηά 1,66 
δξαρκέο δειαδή απφ 1116 δξαρκέο ζε 1117,66 δξαρκέο θάζε κεηνρή πξνο ην ζθνπφ 
ηεο  ζηξνγγπινπνίεζεο, ιφγσ ηεο κεηαηξνπήο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ζε Δπξψ θαη 
επνκέλσο ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Σξάπεδαο αλήιζε ζε 186.825.233.567,44 δξαρκέο 
δηαηξνχκελν ζε 167.157.484 θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 1117,66 
δξαρκψλ θάζε κία. 
 
ββ)κεηαηξάπεθαλ, δπλάκεη ηνπ Ν. 2842/2000,  ην κεηνρηθφ θεθάιαην θαη ε νλνκαζηηθή 
αμία ηεο κεηνρήο ζε Δπξψ, θαη επνκέλσο ην κεηνρηθφ θεθάιαην, θαηφπηλ θαη ηεο 
απνθαζηζζείζαο παξαπάλσ αχμεζήο ηνπ, αλήιζε πιένλ  ζην πνζφ  ησλ 
548.276.547,52 Δπξψ δηαηξνχκελν ζε 167.157.484 θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο 
νλνκαζηηθήο αμίαο 3,28 Δπξψ θάζε κία.   
 
17. Με απφθαζε ηεο απφ 10.6.2002 Β’ Δπαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ 

Μεηφρσλ: 
 
αα) Μεηψζεθε ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Σξάπεδαο θαηά πνζφ 27.413.830 επξψ κε 
αθχξσζε 8.357.875 ηδίσλ κεηνρψλ ηεο.  
 
ββ) Απμήζεθε ην κεηνρηθφ θεθάιαην θαηά πνζφ 27.413.830 επξψ κε θαηαβνιή κεηξεηψλ 
θαη κε έθδνζε 8.357.875 λέσλ θνηλψλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο 3,28 
επξψ ε θάζε κία  
 
18. Με απφθαζε ηεο απφ 7/11/2003 Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ πνπ 

απνθάζηζε ηε ζπγρψλεπζε ηεο Σξάπεδαο κε απνξξφθεζε ηεο αλψλπκεο 
ηξαπεδηθήο εηαηξίαο “Διιεληθή Σξάπεδα Βηνκεραληθήο Αλαπηχμεσο Α.Δ.”, ην 
κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Σξάπεδαο απμήζεθε (i) θαηά πνζφ Δπξψ 270.372.801 κε 
έθδνζε λέσλ κεηνρψλ ιφγσ ηνπ εηζθεξνκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο ΔΣΒΑ ΑΔ, 
κεη΄ αθαίξεζε ηεο ζπκκεηνρήο ηεο Σξάπεδαο ζε απηήλ θαη (ii) θαηά πνζφ Eπξψ 
1.299.770,63 κε θεθαιαηνπνίεζε απνζεκαηηθνχ, παξάιιεια δε απμήζεθε θαη ε 
νλνκαζηηθή αμία θάζε κεηνρήο απφ 3,28 Δπξψ ζε 4,15 Δπξψ πξνο ην ζθνπφ 
ζηξνγγπινπνίεζήο ηεο.  

 
19. Με ηελ απφ 22.12.2004 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο πνπ απνθάζηζε 

ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Σξάπεδαο ρσξίο ηξνπνπνίεζε 
θαηαζηαηηθνχ, ιφγσ άζθεζεο δηθαησκάησλ πξναίξεζεο αγνξάο κεηνρψλ, ζχκθσλα 
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κε ηελ απφθαζε ηεο απφ 10.6.2002 Γεληθήο πλέιεπζεο θαη ην άξζξν 13 παξ.9 ηνπ 
λ.2190/20, ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Σξάπεδαο απμήζεθε θαηά πνζφ έληεθα 
εθαηνκκπξίσλ εθαηφλ δέθα επηά ρηιηάδσλ ηεηξαθνζίσλ πελήληα πέληε επξψ θαη 
εβδνκήληα πέληε ιεπηψλ (11.117.455,75 επξψ) κε έθδνζε δχν εθαηνκκπξίσλ 
εμαθνζίσλ εβδνκήληα νθηψ ρηιηάδσλ ελληαθνζίσλ πέληε (2.678.905) λέσλ 
νλνκαζηηθψλ κε ςήθν κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο 4,15 επξψ θαζεκία. 

 
20. Με απφθαζε ηεο απφ 18.10.2005 Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ, πνπ 

απνθάζηζε ηε ζπγρψλεπζε ηεο Σξάπεδαο κε απνξξφθεζε ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο 
Δπελδχζεσλ Υαξηνθπιαθίνπ Α.Δ., ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Σξάπεδαο απμήζεθε (i) 
θαηά πνζφ επξψ 192.207.779,95 κε έθδνζε λέσλ κεηνρψλ, ιφγσ ηνπ εηζθεξνκέλνπ 
κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο Δπελδχζεσλ Υαξηνθπιαθίνπ Α.Δ., 
κεη΄ αθαίξεζε ησλ εθαηέξσζελ ζπκκεηνρψλ ησλ ζπγρσλεπνκέλσλ εηαηξηψλ θαη (ii) 
θαηά πνζφ επξψ 1.657.615,33 κε θεθαιαηνπνίεζε απνζεκαηηθνχ απφ έθδνζε 
κεηνρψλ ππέξ ην άξηην, παξάιιεια δε απμήζεθε ε νλνκαζηηθή αμία θάζε κεηνρήο 
απφ 4,15 Δπξψ ζε 4,77 επξψ πξνο ην ζθνπφ ζηξνγγπινπνίεζήο ηεο.  

 
21. Με απφθαζε ηεο απφ 15.05.2006 Β΄ Δπαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ 

κεηφρσλ ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Σξάπεδαο απμήζεθε θαηά πνζφ επξψ 
256.232.994,93 κε έθδνζε 53.717.609 λέσλ θνηλψλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ 
νλνκαζηηθήο αμίαο 4,77 επξψ θαζεκία, πνπ δηαλεκήζεθαλ δσξεάλ ζηνπο κεηφρνπο 
κε αλαινγία κία λέα κεηνρή γηα θάζε ηέζζεξεηο παιαηέο,  

 
22. Με ηελ απφ 27/12/2006 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, απνθαζίζζεθε, 

δπλάκεη ησλ απφ 16/05/2005 θαη 15/05/2006 απνθάζεσλ ησλ Γεληθψλ 
πλειεχζεσλ θαη  ζχκθσλα κε ην άξζξν 13 παξ. 9 ηνπ θ.λ. 2190/1920, ε (κε 
απνηεινχζα ηξνπνπνίεζε θαηαζηαηηθνχ) αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο 
Σξάπεδαο θαηά ην πνζφ ησλ επηά εθαηνκκπξίσλ εμαθνζίσλ εμήληα πέληε ρηιηάδσλ 
ηξηαθνζίσλ ηξηάληα δχν επξψ θαη εβδνκήληα έμη ιεπηψλ (7.665.332,76€) κε 
θαηαβνιή κεηξεηψλ θαη κε έθδνζε ελφο εθαηνκκπξίνπ εμαθνζίσλ έμη ρηιηάδσλ 
ελληαθνζίσλ νγδφληα νθηψ (1.606.988) λέσλ νλνκαζηηθψλ κε ςήθν κεηνρψλ 
νλνκαζηηθήο αμίαο ηεζζάξσλ επξψ θαη εβδνκήληα επηά ιεπηψλ (€ 4,77),  

 
23. Με ηελ απφ 06/07/2007 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ απνθαζίζζεθε 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 13 παξ.1 εδ. β ηνπ θ.λ. 2190/1920 ε (κε απνηεινχζα 
ηξνπνπνίεζε θαηαζηαηηθνχ) αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Σξάπεδαο θαηά 
ην πνζφ 322.207.575,66 επξψ κε θαηαβνιή κεηξεηψλ, κε έθδνζε 67.548.758 λέσλ 
θνηλψλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο 4,77 επξψ θαζεκία θαη ηηκή 
δηάζεζεο θάζε κεηνρήο ηα 20 €, 

 
24. Με ηελ απφ 10/12/2007 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, απνθαζίζζεθε, 

δπλάκεη ησλ απφ 16/05/2005 θαη 15/05/2006 απνθάζεσλ ησλ Γεληθψλ 
πλειεχζεσλ θαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 13 παξ. 9 ηνπ θ.λ. 2190/1920 σο ίζρπε, ε 
(κε απνηεινχζα ηξνπνπνίεζε θαηαζηαηηθνχ) αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο 
Σξάπεδαο θαηά ην πνζφ ησλ έμη εθαηνκκπξίσλ ελληαθνζίσλ ηξηάληα ελλέα ρηιηάδσλ 
ηξηαθνζίσλ νγδφληα έμη επξψ θαη ζαξάληα έμη ιεπηψλ (6.939.386,46 Δπξψ)κε 
θαηαβνιή κεηξεηψλ θαη κε έθδνζε ελφο εθαηνκκπξίνπ ηεηξαθνζίσλ πελήληα 
ηεζζάξσλ επηαθνζίσλ ελελήληα νθηψ (1.454.798) λέσλ θνηλψλ νλνκαζηηθψλ κε 
ςήθν κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο ηεζζάξσλ επξψ θαη εβδνκήληα επηά ιεπηψλ (€ 
4,77) θαζεκία.  
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25. Με ηελ απφ 07/05/2008 απφθαζε ηεο Β’ Δπαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ 

κεηφρσλ, απνθαζίζζεθε ε κείσζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Σξάπεδαο θαηά 
πνζφ επξψ 49.643.951,49 κε αθχξσζε 10.407.537 ηδίσλ κεηνρψλ ηεο Σξάπεδαο,  
νλνκαζηηθήο αμίαο ηεζζάξσλ επξψ θαη εβδνκήληα επηά ιεπηψλ (€ 4,77) ε θαζεκία 
νη νπνίεο είραλ απνθηεζεί απφ ηελ Σξάπεδα ζην πιαίζην ζρεηηθψλ απνθάζεσλ ηεο 
Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ.  

 
 
26. Με ηελ απφ 07/05/2008 απφθαζε ηεο Β΄ Δπαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ 

κεηφρσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απφ 27/05/2008 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
πκβνπιίνπ, ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Σξάπεδαο απμήζεθε θαηά ην πνζφ ησλ ηξηψλ 
εθαηνκκπξίσλ πεληαθνζίσλ νγδφληα ελλέα ρηιηάδσλ ηξηαθνζίσλ είθνζη επξψ θαη έμη 
ιεπηψλ (€3.589.320,06) κε θαηαβνιή κεηξεηψλ θαη κε έθδνζε 752.478 λέσλ θνηλψλ 
νλνκαζηηθψλ κε ςήθν κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο ηεζζάξσλ επξψ θαη εβδνκήληα 
επηά ιεπηψλ (€ 4,77) θαζεκία, ε νπνία ζπληειέζζεθε κε επαλεπέλδπζε κεξίζκαηνο 
ρξήζεσο 2007.  

 
 
27. Με ηελ απφ 23.01.2009 απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ, 

απνθαζίζζεθε ε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Σξάπεδαο θαηά πνζφ επξψ 
ηξηαθφζηα εμήληα ελλέα εθαηνκκχξηα ελληαθφζηεο ελελήληα ελλέα ρηιηάδεο ελληαθφζηα 
ελελήληα ελλέα επξψ θαη δεθανθηψ ιεπηά (€ 369.999.999,18) κε έθδνζε 
77.568.134 πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ ηεο Σξάπεδαο, νλνκαζηηθήο αμίαο 4,77 επξψ ε 
θάζε κία. Οιφθιεξν ην πνζφ ηεο αχμεζεο θαιχπηεηαη απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην κε 
ηελ εηζθνξά ίζεο αμίαο νκνιφγσλ ηνπ θαη νη λέεο πξνλνκηνχρεο κεηνρέο πνπ ζα 
εθδνζνχλ ζα έρνπλ ηα πξνλφκηα πνπ αλαθέξεη ν λ. 3723/2008 θαη εηδηθφηεξα:  

 δηθαίσκα απφιεςεο ζηαζεξήο απφδνζεο ινγηδφκελεο κε πνζνζηφ δέθα ηνηο 
εθαηφ (10%) επί ηεο ηηκήο δηαζέζεσο εθάζηεο ησλ Πξνλνκηνχρσλ Μεηνρψλ ζην 
Διιεληθφ Γεκφζην:  

(i) πξηλ απφ ηηο θνηλέο κεηνρέο, 
(ii) πξηλ απφ ηα πνζά κεξίζκαηνο πνπ δηαλέκνληαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 
ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 3723/2008 θαη 
(iii) αλεμαξηήησο δηαλνκήο πνζψλ κεξίζκαηνο πξνο ηνπο ινηπνχο κεηφρνπο ηεο 
ηξάπεδαο, θαη εθφζνλ θαηφπηλ θαηαβνιήο ηεο ελ ιφγσ απφδνζεο νη δείθηεο 
θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ηεο ηξάπεδαο ζε απιή θαη ελνπνηεκέλε βάζε ηθαλνπνηνχλ 
ηνπο εθάζηνηε νξηδφκελνπο απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ειάρηζηνπο δείθηεο. 

 
Ζ ζηαζεξή απφδνζε ππνινγίδεηαη δεδνπιεπκέλε ζε εηήζηα βάζε, αλαινγηθά πξνο ην 
ρξφλν παξακνλήο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ σο πξνλνκηνχρνπ κεηφρνπ, θαη 
θαηαβάιιεηαη εληφο κελφο απφ ηελ έγθξηζε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 
ηεο αληίζηνηρεο ρξήζεο απφ ηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε, ηειεί δε ππφ ηελ 
πξνυπφζεζε χπαξμεο δηαλεκεηέσλ πνζψλ θαηά ηελ έλλνηα ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 
άξζξνπ 44α ηνπ θλ 2190/1920 θαη εηδηθφηεξα θεξδψλ ηεο ηειεπηαίαο ή θαη 
πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ ή θαη απνζεκαηηθψλ, εθφζνλ έρεη πξνεγεζεί ζρεηηθή 
απφθαζε πεξί δηαλνκήο ηνπο απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Κνηλψλ Μεηφρσλ ηεο 
ηξάπεδαο θαη εθφζνλ δελ είλαη ζε ηζρχ επνπηηθφ κέηξν ηνπ άξζξνπ 62 ηνπ λ. 
3601/2007. Δπί αλεπαξθείαο ησλ σο άλσ δηαλεκεηέσλ πνζψλ, παξέρεηαη δηθαίσκα 
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πξνλνκηαθήο (πξν ησλ θνηλψλ κεηφρσλ) απνιήςεσο ηεο σο άλσ απνδφζεσο έσο 
εμαληιήζεσο ησλ πνζψλ απηψλ. 

 

 δηθαίσκα ςήθνπ ζηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ πξνλνκηνχρσλ κεηφρσλ ζηηο 
πεξηπηψζεηο πνπ νξίδεη ν θ.λ.2190/20, (ήηνη ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 3,  
ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 4, ηεο παξαγξάθνπ 12 ηνπ άξζξνπ 13, ηεο 
παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 15α θαη ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ ΚΝ 
2190/1920). 

 δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Σξάπεδαο, κέζσ ελφο 
εθπξνζψπνπ ηνπ, πνπ νξίδεηαη σο πξφζζεην κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.  

 δηθαίσκα αξλεζηθπξίαο ηνπ νξηζζέληνο σο κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 
εθπξνζψπνπ ηνπ Γεκνζίνπ  ζηε ιήςε νπνηαζδήπνηε απφθαζεο ζρεηηθήο κε ηε 
δηαλνκή κεξηζκάησλ θαη ηελ πνιηηηθή παξνρψλ πξνο ηνλ Πξφεδξν, ηνλ 
Γηεπζχλνληα χκβνπιν θαη ηα ινηπά κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, θαζψο 
θαη ηνπο γεληθνχο δηεπζπληέο θαη ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο, κε απφθαζε ηνπ 
Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ ή εθφζνλ ν εθπξφζσπνο θξίλεη φηη ε 
απφθαζε απηή δχλαηαη λα ζέζεη ζε θίλδπλν ηα ζπκθέξνληα ησλ θαηαζεηψλ ή λα 
επεξεάζεη νπζησδψο ηε θεξεγγπφηεηα θαη ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο 
Σξάπεδαο. 

 δηθαίσκα παξάζηαζεο ζηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ θνηλψλ κεηνρψλ ηεο Σξάπεδαο  
θαη δηθαίσκα αξλεζηθπξίαο ηνπ νξηζζέληνο σο κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
πκβνπιίνπ εθπξνζψπνπ ηνπ Γεκνζίνπ θαηά ηε ζπδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο 
γηα ηα ίδηα σο άλσ ζέκαηα 

 δηθαίσκα ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπ Γεκνζίνπ ειεχζεξεο πξφζβαζεο ζηα βηβιία θαη 
ζηνηρεία ηεο Σξάπεδαο γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ Ν.3723/2008 

 δηθαίσκα πξνλνκηαθήο έλαληη φισλ ησλ άιισλ κεηφρσλ ηθαλνπνίεζεο απφ ην 
πξντφλ ηεο εθθαζάξηζεο, ζε πεξίπησζε ππαγσγήο ηεο Σξάπεδαο ζε 
εθθαζάξηζε. 

 
Σα αλσηέξσ πξνλφκηα δελ ζίγνπλ ηα δηθαηψκαηα ησλ θνκηζηψλ ησλ πβξηδηθψλ ηίηισλ 
Tier Η, θαζψο θαη νπνησλδήπνηε άιισλ, πιελ θνηλψλ κεηνρψλ, ηίηισλ πνπ 
πξνζκεηξψληαη ζηα επνπηηθά θεθάιαηα ηεο Σξάπεδαο. 

 
 
28. Με ηελ απφ 30.04.2009 απφθαζε ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ, ην 

κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Σξάπεδαο απμήζεθε θαηά πνζφ επξψ 32.097.287,07 κε 
έθδνζε 6.728.991 λέσλ θνηλψλ νλνκαζηηθψλ κε ςήθν κεηνρψλ, νλνκαζηηθήο αμίαο 
4,77 επξψ ε θαζεκία. Ζ ελ ιφγσ αχμεζε ζπληειέζζεθε κε θεθαιαηνπνίεζε ηνπ 
δηαλεκεηένπ κεξίζκαηνο, βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ.3723/2008 θαη 
ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ λ.3756/2009. 

 
29. Με ηελ απφ 20.12.2010 απφθαζε ηεο Β΄ Δπαλαιεπηηθήο Έθηαθηεο Γεληθήο 

πλέιεπζεο ησλ θνηλψλ κεηφρσλ, ε νπνία εγθξίζεθε κε ηελ ππφ ηελ ίδηα 
εκεξνκελία απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ Πξνλνκηνχρνπ 
Μεηφρνπ, ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Σξάπεδαο κεηψζεθε θαηά πνζφ ελφο 
δηζεθαηνκκπξίνπ πεληαθνζίσλ ηξηψλ εθαηνκκπξίσλ εθαηφλ ηξηάληα νθηψ ρηιηάδσλ 
εθαηφλ πελήληα ελλέα επξψ θαη ελελήληα ηξηψλ ιεπηψλ (1.503.138.159,93) επξψ κε 
κείσζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο θάζε θνηλήο νλνκαζηηθήο κεηνρήο απφ 4,77 επξψ ζε 
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0,30 επξψ, κε δεκηνπξγία εηδηθνχ απνζεκαηηθνχ ηνπ άξζξνπ 4 παξ.4α ηνπ θ.λ. 
2190/1920 πνζνχ 1.503.138.159,93 επξψ. 

 
30. Με ηελ απφ 03/01/2011 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ απνθαζίζζεθε, 

δπλάκεη ησλ απφ 3/05/2007 θαη 20/12/2010 απνθάζεσλ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 13 παξ. 1 ηνπ θ.λ. 2190/1920, ε (κε απνηεινχζα 
ηξνπνπνίεζε θαηαζηαηηθνχ) αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Σξάπεδαο θαηά 
ην πνζφ ησλ δηαθνζίσλ ζαξάληα δχν εθαηνκκπξίσλ εθαηφλ δέθα έμη ρηιηάδσλ 
δηαθνζίσλ δεθαηξηψλ επξψ θαη πελήληα ιεπηψλ (€ 242.116.213,50) κε θαηαβνιή 
κεηξεηψλ θαη κε έθδνζε νθηαθνζίσλ επηά εθαηνκκπξίσλ πελήληα ηεζζάξσλ 
ρηιηάδσλ ζαξάληα πέληε (807.054.045) λέσλ θνηλψλ νλνκαζηηθψλ κε ςήθν 
κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο ηξηάληα ιεπηψλ (€ 0,30) θαζεκία. 

 
31. Με ηελ απφ 20.05.2011 απφθαζε ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο απνθαζίζζεθε 

ε αχμεζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ησλ θνηλψλ κεηνρψλ απφ ηξηάληα ιεπηά (0,30) ζε 
έλα επξψ θαη είθνζη ιεπηά (1,20) κε ηαπηφρξνλε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ θνηλψλ 
κεηνρψλ ηεο Σξάπεδαο απφ έλα δηζεθαηνκκχξην εθαηφλ ζαξάληα ηξία εθαηνκκχξηα 
ηξηαθφζηεο είθνζη έμη ρηιηάδεο πεληαθφζηεο εμήληα ηέζζεξηο (1.143.326.564) ζε 
δηαθφζηα νγδφληα πέληε εθαηνκκχξηα νθηαθφζηεο ηξηάληα κία ρηιηάδεο εμαθφζηεο 
ζαξάληα κία (285.831.641) (reverse split). 

 
32. Με ηελ απφ 23.12.2011 απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ, 

απνθαζίζζεθε ε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Σξάπεδαο θαηά πνζφ επξψ  
399.999.999,90 κε έθδνζε 1.333.333.333 πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ ηεο Σξάπεδαο, 
νλνκαζηηθήο αμίαο 0,30 επξψ ε θάζε κία. Οιφθιεξν ην πνζφ ηεο αχμεζεο 
θαιχπηεηαη απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην κε ηελ εηζθνξά ίζεο αμίαο νκνιφγσλ ηνπ θαη 
νη λέεο πξνλνκηνχρεο κεηνρέο πνπ ζα εθδνζνχλ ζα έρνπλ ηα πξνλφκηα πνπ 
αλαθέξεη ν Ν. 3723/2008 θαη εηδηθφηεξα:  

(α) δηθαίσκα απφιεςεο ζηαζεξήο απφδνζεο ινγηδφκελεο κε πνζνζηφ δέθα ηνηο 
εθαηφ (10%) επί ηεο ηηκήο δηαζέζεσο εθάζηεο ησλ Πξνλνκηνχρσλ Μεηνρψλ ζην 
Διιεληθφ Γεκφζην:  
(i)  πξηλ απφ ηηο θνηλέο κεηνρέο, 
(ii)  πξηλ απφ ηα πνζά κεξίζκαηνο πνπ δηαλέκνληαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 
ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 3723/2008 θαη 
(iii)  αλεμαξηήησο δηαλνκήο πνζψλ κεξίζκαηνο πξνο ηνπο ινηπνχο κεηφρνπο ηεο 
Σξάπεδαο, θαη εθφζνλ θαηφπηλ θαηαβνιήο ηεο ελ ιφγσ απφδνζεο νη δείθηεο 
θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ηεο Σξάπεδαο ζε απιή θαη ελνπνηεκέλε βάζε ηθαλνπνηνχλ 
ηνπο εθάζηνηε νξηδφκελνπο σο ειάρηζηνπο δείθηεο απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο.  
 
Ζ ζηαζεξή απφδνζε ππνινγίδεηαη δεδνπιεπκέλε ζε εηήζηα βάζε, αλαινγηθά πξνο ην 
ρξφλν παξακνλήο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ σο πξνλνκηνχρνπ κεηφρνπ, θαη 
θαηαβάιιεηαη εληφο κελφο απφ ηελ έγθξηζε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 
ηεο αληίζηνηρεο ρξήζεο απφ ηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε, ηειεί δε ππφ ηελ 
πξνυπφζεζε χπαξμεο δηαλεκεηέσλ πνζψλ θαηά ηελ έλλνηα ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 
άξζξνπ 44α ηνπ θλ 2190/1920 θαη εηδηθφηεξα θεξδψλ ηεο ηειεπηαίαο ή θαη 
πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ ή θαη απνζεκαηηθψλ, εθφζνλ έρεη πξνεγεζεί ζρεηηθή 
απφθαζε πεξί δηαλνκήο ηνπο απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Κνηλψλ Μεηφρσλ ηεο 
Σξάπεδαο θαη εθφζνλ δελ είλαη ζε ηζρχ επνπηηθφ κέηξν ηνπ άξζξνπ 62 ηνπ λ. 
3601/2007. Δπί αλεπαξθείαο ησλ σο άλσ δηαλεκεηέσλ πνζψλ, παξέρεηαη δηθαίσκα 
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πξνλνκηαθήο (πξν ησλ θνηλψλ κεηφρσλ) απνιήςεσο ηεο σο άλσ απνδφζεσο έσο 
εμαληιήζεσο ησλ πνζψλ απηψλ. 
 
(β) δηθαίσκα ςήθνπ ζηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ πξνλνκηνχρσλ κεηφρσλ ζηηο 
πεξηπηψζεηο πνπ νξίδεη ν θ.λ.2190/20, (ήηνη ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 3, ηεο 
παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 4, ηεο παξαγξάθνπ 12 ηνπ άξζξνπ 13, ηεο παξαγξάθνπ 
5 ηνπ άξζξνπ 15α θαη ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ ΚΝ 2190/1920). 
 
(γ) δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Σξάπεδαο, κέζσ ελφο 
εθπξνζψπνπ ηνπ, πνπ νξίδεηαη σο πξφζζεην κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη 
ζα έρεη ηα δηθαηψκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 1 Ν. 
3723/2008, φπσο ηζρχεη. 
 
(δ) δηθαίσκα πξνλνκηαθήο ηθαλνπνίεζεο απφ ην πξντφλ εθθαζάξηζεο έλαληη φισλ 
ησλ άιισλ κεηφρσλ, ζε πεξίπησζε πνπ ε Σξάπεδα ηεζεί ζε εθθαζάξηζε. 
 
Σα αλσηέξσ πξνλφκηα δελ ζίγνπλ ηα δηθαηψκαηα ησλ θνκηζηψλ ησλ πβξηδηθψλ ηίηισλ 
Tier Η, θαζψο θαη νπνησλδήπνηε άιισλ, πιελ θνηλψλ κεηνρψλ, ηίηισλ πνπ 
πξνζκεηξψληαη ζηα επνπηηθά θεθάιαηα ηεο Σξάπεδαο». 

 
33. Με ηελ απφ 30.12.2011 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, θαηφπηλ ηεο απφ 

23.12.2011 Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ θαη ηεο απφ 30.12.2011 
ζχκβαζεο αλάιεςεο κεηνρψλ κεηαμχ ηεο Σξάπεδαο θαη ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ 
θαη θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 13α παξ. 2 ηνπ Ν. 2190/1920 ην κεηνρηθφ θεθάιαην 
ηεο Σξάπεδαο απμήζεθε θαηά πνζφ επξψ 379.999.999,80 κε έθδνζε 1.266.666.666 
λέσλ πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ ηεο Σξάπεδαο, νλνκαζηηθήο αμίαο 0,30 επξψ ε θάζε 
κία. Σν πνζφ ηεο αχμεζεο θαιχθζεθε απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην κε ηελ εηζθνξά 
ίζεο αμίαο νκνιφγσλ ηνπ θαη νη λέεο πξνλνκηνχρεο κεηνρέο πνπ εθδφζεθαλ έρνπλ 
ηα πξνλφκηα πνπ αλαθέξεη ν Ν. 3723/2008 θαη εηδηθφηεξα:  

(α) δηθαίσκα απφιεςεο ζηαζεξήο απφδνζεο ινγηδφκελεο κε πνζνζηφ δέθα ηνηο 
εθαηφ (10%) επί ηεο ηηκήο δηαζέζεσο εθάζηεο ησλ Πξνλνκηνχρσλ Μεηνρψλ ζην 
Διιεληθφ Γεκφζην:  
(i) πξηλ απφ ηηο θνηλέο κεηνρέο, 
(ii) πξηλ απφ ηα πνζά κεξίζκαηνο πνπ δηαλέκνληαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 
ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 3723/2008 θαη 
(iii) αλεμαξηήησο δηαλνκήο πνζψλ κεξίζκαηνο πξνο ηνπο ινηπνχο κεηφρνπο ηεο 
Σξάπεδαο, θαη εθφζνλ θαηφπηλ θαηαβνιήο ηεο ελ ιφγσ απφδνζεο νη δείθηεο 
θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ηεο Σξάπεδαο ζε απιή θαη ελνπνηεκέλε βάζε ηθαλνπνηνχλ 
ηνπο εθάζηνηε νξηδφκελνπο σο ειάρηζηνπο δείθηεο απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο.  

 
Ζ ζηαζεξή απφδνζε ππνινγίδεηαη δεδνπιεπκέλε ζε εηήζηα βάζε, αλαινγηθά πξνο ην 
ρξφλν παξακνλήο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ σο πξνλνκηνχρνπ κεηφρνπ, θαη 
θαηαβάιιεηαη εληφο κελφο απφ ηελ έγθξηζε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 
ηεο αληίζηνηρεο ρξήζεο απφ ηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε, ηειεί δε ππφ ηελ 
πξνυπφζεζε χπαξμεο δηαλεκεηέσλ πνζψλ θαηά ηελ έλλνηα ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 
άξζξνπ 44α ηνπ θλ 2190/1920 θαη εηδηθφηεξα θεξδψλ ηεο ηειεπηαίαο ή θαη 
πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ ή θαη απνζεκαηηθψλ, εθφζνλ έρεη πξνεγεζεί ζρεηηθή 
απφθαζε πεξί δηαλνκήο ηνπο απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Κνηλψλ Μεηφρσλ ηεο 
Σξάπεδαο θαη εθφζνλ δελ είλαη ζε ηζρχ επνπηηθφ κέηξν ηνπ άξζξνπ 62 ηνπ λ. 
3601/2007. Δπί αλεπαξθείαο ησλ σο άλσ δηαλεκεηέσλ πνζψλ, παξέρεηαη δηθαίσκα 
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πξνλνκηαθήο (πξν ησλ θνηλψλ κεηφρσλ) απνιήςεσο ηεο σο άλσ απνδφζεσο έσο 
εμαληιήζεσο ησλ πνζψλ απηψλ. 

 
(β) δηθαίσκα ςήθνπ ζηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ πξνλνκηνχρσλ κεηφρσλ ζηηο 
πεξηπηψζεηο πνπ νξίδεη ν θ.λ.2190/20, (ήηνη ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 3, ηεο 
παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 4, ηεο παξαγξάθνπ 12 ηνπ άξζξνπ 13, ηεο παξαγξάθνπ 
5 ηνπ άξζξνπ 15α θαη ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ ΚΝ 2190/1920). 
 
(γ) δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Σξάπεδαο, κέζσ ελφο 
εθπξνζψπνπ ηνπ, πνπ νξίδεηαη σο πξφζζεην κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη 
ζα έρεη ηα δηθαηψκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 1 Ν. 
3723/2008, φπσο ηζρχεη. 
 
(δ) δηθαίσκα πξνλνκηαθήο ηθαλνπνίεζεο απφ ην πξντφλ εθθαζάξηζεο έλαληη φισλ 
ησλ άιισλ κεηφρσλ, ζε πεξίπησζε πνπ ε Σξάπεδα ηεζεί ζε εθθαζάξηζε. 
 
Σα αλσηέξσ πξνλφκηα δελ ζίγνπλ ηα δηθαηψκαηα ησλ θνκηζηψλ ησλ πβξηδηθψλ ηίηισλ 
Tier Η, θαζψο θαη νπνησλδήπνηε άιισλ, πιελ θνηλψλ κεηνρψλ, ηίηισλ πνπ 
πξνζκεηξψληαη ζηα επνπηηθά θεθάιαηα ηεο Σξάπεδαο. 

 
34. Με ηελ απφ 29.06.2012 απφθαζε ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο απνθαζίζζεθε 

ε αλάθιεζε ηεο απφ 20.05.2011 απφθαζεο ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο γηα 
αχμεζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ησλ θνηλψλ κεηνρψλ κε ηαπηφρξνλε κείσζε ηνπ 
αξηζκνχ απηψλ (reverse split) θαη ε επαλαθνξά ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ησλ θνηλψλ 
κεηνρψλ απφ έλα επξψ θαη είθνζη ιεπηά (1,20) ζε ηξηάληα ιεπηά (0,30) αλά κεηνρή 
κε ηαπηφρξνλε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ θνηλψλ κεηνρψλ ηεο Σξάπεδαο απφ 
δηαθφζηα νγδφληα πέληε εθαηνκκχξηα νθηαθφζηεο ηξηάληα κία ρηιηάδεο εμαθφζηεο 
ζαξάληα κία (285.831.641) ζε έλα δηζεθαηνκκχξην εθαηφλ ζαξάληα ηξία 
εθαηνκκχξηα ηξηαθφζηεο είθνζη έμη ρηιηάδεο πεληαθφζηεο εμήληα ηέζζεξηο 
(1.143.326.564). 

 
35. Με ηελ απφ 23.4.2013 απφθαζε ηεο Β΄ Δπαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο, ε 

νπνία εγθξίζεθε κε ηελ απφ 23.5.2013 απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο 
ηνπ Πξνλνκηνχρνπ Μεηφρνπ θαη εμεηδηθεχζεθε κε ηελ απφ 29.5.2013 απφθαζε ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, απνθαζίζζεθε ε αχμεζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ησλ 
θνηλψλ κεηνρψλ απφ 0,30 επξψ ζε 3,00 κε ηαπηφρξνλε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 
θνηλψλ κεηνρψλ ηεο Σξάπεδαο απφ 1.143.326.564 ζε 114.332.657 (reverse split) 
θαη αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαηά ην πνζφ ησλ 1,80 επξψ κε 
θεθαιαηνπνίεζε κέξνπο ηνπ απνζεκαηηθνχ ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 4α Ν.2190/20 πξνο 
ην ζθνπφ ζηξνγγπινπνίεζεο ζε αθέξαην ζπλνιηθφ αξηζκφ κεηνρψλ.  

 
36. Με ηελ απφ 23.4.2013 απφθαζε ηεο Β΄ Δπαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο, ε 

νπνία εγθξίζεθε κε ηελ απφ 23.5.2013 απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο 
ηνπ Πξνλνκηνχρνπ Μεηφρνπ θαη εμεηδηθεχηεθε κε ηελ απφ 29.05.2013 απφθαζε ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, απνθαζίζζεθε ε δεκηνπξγία εηδηθνχ απνζεκαηηθνχ ηνπ 
άξζξνπ 4 παξ. 4α ηνπ θ.λ. 2190/1920 πνζνχ 308.698.173,90, κε ηζφπνζε κείσζε 
ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Σξάπεδαο δηά κεηψζεσο ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ησλ 
θνηλψλ κεηνρψλ απφ 3,00 επξψ ζε 0,30  επξψ. 
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37. Με ηελ απφ 23/4/2013 απφθαζε ηεο Β΄ Δπαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο, φπσο 
πξνζδηνξίζζεθε απφ ηελ απφ 29/5/2013 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, θαη 
ε νπνία εγθξίζεθε κε ηελ απφ 23/5/2013 Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ 
Πξνλνκηνχρνπ Μεηφρνπ, απνθαζίζζεθε ε αχμεζε ηνπ µεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο 
Σξάπεδαο κε θαηαβνιή κεηξεηψλ θαηά ην πνζφ ησλ 254.758.539 επξψ, µε έθδνζε 
849.195.130 λέσλ θνηλψλ νλνκαζηηθψλ µε ςήθν κεηνρψλ, νλνµαζηηθήο αμίαο 0,30 
επξψ θαζεµία, θαζψο θαη κε εηζθνξά ζε είδνο (νκνιφγσλ εθδφζεσο Δπξσπατθνχ 
Σακείνπ Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο) θαηά ην πνζφ (i) 1.039.653.225,90 
επξψ κε έθδνζε 3.465.510.753 λέσλ θνηλψλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ, (ii) 
100.588.235,10 επξψ κε έθδνζε 335.294.117 λέσλ θνηλψλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ, 
νλνκαζηηθήο αμίαο 0,30 επξψ θαζεκία θαη (iii) 92.470.588,20 επξψ κε έθδνζε 
308.235.294 λέσλ θνηλψλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ, νλνκαζηηθήο αμίαο 0,30 επξψ 
θαζεκία. 

 
38 Με ηελ απφ 28/03/2014 απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, ε νπνία 

εγθξίζεθε κε ηελ απφ 28/03/2014 Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Πξνλνκηνχρνπ 
Μεηφρνπ, απνθαζίζζεθε ε αχμεζε ηνπ µεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Σξάπεδαο κε 
θαηαβνιή κεηξεηψλ θαηά ην πνζφ ησλ ηξηαθνζίσλ νθηψ εθαηνκκπξίσλ νθηαθνζίσλ 
είθνζη ηξηψλ ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ είθνζη ελλέα επξψ θαη είθνζη ιεπηψλ 
(€308.823.529,20) µε έθδνζε ελφο δηζεθαηνκκπξίνπ είθνζη ελλέα εθαηνκκπξίσλ 
ηεηξαθνζίσλ έλδεθα ρηιηάδσλ επηαθνζίσλ εμήληα ηεζζάξσλ (1.029.411.764) λέσλ 
θνηλψλ νλνκαζηηθψλ µε ςήθν κεηνρψλ νλνµαζηηθήο αμίαο ηξηάληα ιεπηψλ ηνπ επξψ 
(€0,30) θαζεµία.  

 
ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ 

ΔΝΗΑΗΟΤ ΚΔΗΜΔΝΟΤ ΚΩΓΗΚΟΠΟΗΖΜΔΝΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟΤ 
Όπσο δηακνξθψζεθε ζχκθσλα κε ηελ απφ 28.03.2014 απφθαζε 

ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ 
 
 

Αζήλα, 28 Μαξηίνπ 2014 
 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. 
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