
Η ανακοίνωση της ΤτΕ 

«Αλαθνξηθά κε ηζρπξηζκνύο πνπ έρνπλ δεη, θαηά 

θαηξνύο, ην θσο ηεο δεκνζηόηεηαο ζρεηηθά κε ην 

λνκηθό θαζεζηώο ηεο Τξάπεδαο ηεο Διιάδνο (ΤηΔ) σο 

εηζεγκέλεο αλώλπκεο εηαηξείαο θαη όηη απηό, ιόγσ 

δήζελ αλεπαξθνύο θξαηηθνύ ειέγρνπ, δεκηνπξγεί 

θίλδπλν λα πεξηέιζεη ν έιεγρνο ηεο ΤηΔ ζε ηδησηηθά θαη 

κάιηζηα μέλα ζπκθέξνληα, ζεκεηώλνληαη ζπλνπηηθά ηα 

αθόινπζα: 

1. Η αλεμαξηεζία ησλ Κεληξηθώλ Τξαπεδώλ ζπληζηά 

παιαηά ζεζκηθή θαηνρύξσζε πνπ δηαζθαιίδεη ηελ 

νκαιή θαη απνηειεζκαηηθή εθηέιεζε ησλ εηδηθώλ 

ιεηηνπξγηώλ ηνπο, κε θύξην ζηόρν ηε δηαθύιαμε ηεο 

λνκηζκαηηθήο ζηαζεξόηεηαο. 

2. Γηα ηελ ΤηΔ, από ηελ ίδξπζή ηεο ην 1927, 

πξνθξίζεθε, σο κέζν δηαζθάιηζεο ηεο αλεμαξηεζίαο 

ηεο, ε ζύζηαζή ηεο κε ηε κνξθή ηεο αλώλπκεο 

εηαηξείαο θαη ε ζέζπηζε αλσηάηνπ νξίνπ ζηε 

ζπκκεηνρή ηνπ Γεκνζίνπ. 

3. Η εηζαγσγή ηεο ΤηΔ ζην Φξεκαηηζηήξην έγηλε ιίγα 

ρξόληα κεηά ηελ ίδξπζή ηεο, κε θπβεξλεηηθή 

ελζάξξπλζε θαη πξνθαλή ζηόρν ηελ ελίζρπζε ηόζν 

ηνπ θύξνπο ηνπ Φξεκαηηζηεξίνπ όζν θαη ηεο δηθήο ηεο 

αμηνπηζηίαο (κέζσ ηεο κεγαιύηεξεο δηαθάλεηαο πνπ 

ζπλεπάγεηαη ε απμεκέλε ινγνδνζία) σο Κεληξηθήο 

Τξάπεδαο. Αλάινγε επηινγή έγηλε θαη γηα άιιεο 

Κεληξηθέο Τξάπεδεο, από ηηο νπνίεο, όζνλ αθνξά ηελ 

Δπξσδώλε, δηαηεξνύλ ζήκεξα ηε κνξθή ηεο αλώλπκεο 

εηαηξείαο εθείλεο ηνπ Βειγίνπ (πνπ είλαη θαη εηζεγκέλε) 

θαη ηεο Απζηξίαο. 

4. Τν Καηαζηαηηθό ηεο ΤηΔ (Ν. 3424/1927 όπσο ηζρύεη) 

κε ζεηξά βαζηθώλ δηαηάμεσλ θαζηέξσζε θαη νξηνζέηεζε 



εμ αξρήο ην ξόιν ηεο σο θνξέα δεκόζησλ ιεηηνπξγηώλ, 

πξάγκα πνπ έρεη, άιισζηε, επηβεβαηώζεη, ήδε από ην 

1939, ην Σπκβνύιην ηεο Δπηθξαηείαο. 

5. Τν πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο ΤηΔ ζπλδπάδεη αξκνληθά 

ηε ζεκειηώδε επηηαγή ηεο αλεμαξηεζίαο, πνπ κάιηζηα 

επαλαβεβαηώζεθε κε ηε Σπλζήθε γηα ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε (άξζξν 5Α΄ηνπ Καηαζηαηηθνύ), κε ην εύινγν 

αίηεκα ινγνδνζίαο θαη ειέγρνπ. 

6. Η ινγνδνζία γίλεηαη ηόζν πξνο ηελ Βνπιή όζν θαη 

πξνο ηελ Κπβέξλεζε (άξζξν 5Β΄ηνπ Καηαζηαηηθνύ), 

θαηαιακβάλεη δε όρη κόλν ηελ άζθεζε ηεο 

λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο αιιά θαη νιόθιεξν ην πεδίν 

ηεο επνπηηθήο αξκνδηόηεηαο ηεο ΤηΔ. Ο δεκόζηνο 

κάιηζηα έιεγρνο, δηαζθαιηδόκελνο κε ηελ παξνπζία 

ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γεληθνύ Σπκβνπιίνπ θαη ηεο 

Γεληθήο Σπλέιεπζεο εθπξνζώπνπ ηεο Πνιηηείαο, 

επεθηείλεηαη, επί ζεκάησλ λνκηκόηεηαο, ζε πιήξε 

έιεγρν ησλ ζηνηρείσλ ηεο ΤηΔ (άξζξν 47 ηνπ 

Καηαζηαηηθνύ). 

7. Δηδηθόηεξα, σο πξνο ην δήηεκα ηεο αλάιεςεο ηεο 

κεηνρηθήο πιεηνςεθίαο από ην Γεκόζην, γηα ην νπνίν 

γίλεηαη θαη πξόζθαηα ιόγνο, ρξήδεη ζηνηρεηώδνπο 

πξνζνρήο όηη ην ηζρύνλ αλώηαην όξην ζπκκεηνρήο ηνπ 

Γεκνζίνπ ζην κεηνρηθό θεθάιαην ηεο ΤηΔ (35%) δελ 

επεξεάδεη νύηε ζην ειάρηζην ηελ πξαγκαηηθή 

δπλαηόηεηα ειέγρνπ ηνπ Γεκνζίνπ ζηε Γεληθή 

Σπλέιεπζε απηήο. Καη ηνύην δηόηη «Σηηο Γεληθέο 

Σπλειεύζεηο ησλ Μεηόρσλ ηεο ΤηΔ ηα ΝΠΓΓ, νη 

Γεκόζηνη Οξγαληζκνί Κνηλήο Ωθέιεηαο σο θαη ηα 

Αζθαιηζηηθά Τακεία πνπ είλαη κέηνρνη εθπξνζσπνύληαη 

από ηνπο Υπνπξγνύο Οηθνλνκηθώλ θαη Δξγαζίαο ή ηνπ 

ππό ηνύησλ νξηδνκέλνπ θνηλνύ εθπξνζώπνπ» (άξζξν 2 

Ν. 2293/1953, όπσο ηζρύεη). Με απηόλ ηνλ ηξόπν ην 



Γεκόζην, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη θαλ λα πξνζεγγίζεη ην 

πξναλαθεξόκελν όξην ηνπ 35%, ειέγρεη παλεγπξηθά 

ηε Γεληθή Σπλέιεπζε ηεο ΤηΔ. Πξάγκαηη, 

ιακβαλνκέλνπ ππόςε ηνπ πνζνζηνύ ησλ ινηπώλ 

κεηόρσλ ηεο ΤηΔ πνπ αλήθνπλ ζηε γεληθή θπβέξλεζε 

θαη, ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία 

εθπξνζσπνύληαη από απηό (πεξί ην 35% ζήκεξα), ην 

Γεκόζην ζπγθεληξώλεη πνζνζηό, ην νπνίν κπνξεί λα 

θζάζεη ην 70% πεξίπνπ επί ηνπ θεθαιαίνπ, ρσξίο λα 

ρξεηαζζεί θακηά θαηαζηαηηθή ή λνκνζεηηθή κεηαβνιή 

αιιά κε κόλε ηελ εμάληιεζε ηνπ ππάξρνληνο νξίνπ. 

8. Σηελ πξαγκαηηθόηεηα, όπσο απηή επηβεβαηώλεηαη 

αλεμαηξέησο ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ην Γεκόζην 

εθπξνζσπεί θαη ςεθίδεη κε πνζνζηό άλσ ηνπ 95% επί 

ησλ παξόλησλ ζηηο Γεληθέο Σπλειεύζεηο ηεο ΤηΔ, 

θαζώο κάιηζηα ε κεγάιε δηαζπνξά ησλ κεηνρώλ πνπ 

αλήθνπλ ζηνπο ηδηώηεο κεηόρνπο ηεο (νπδείο θαηέρεη 

πνζνζηό πςειόηεξν ηνπ 0,6%) δελ δηεπθνιύλεη ηελ 

νπζηώδε, πνζνηηθά, εθπξνζώπεζή ηνπο ζηε Γεληθή 

Σπλέιεπζε. 

9. Άιισζηε, ζύκθσλα κε ηελ πξόζθαηε πξόηαζε 

ηξνπνπνίεζεο ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηεο ΤηΔ, θαλέλα 

πξόζσπν, θπζηθό ή λνκηθό, πιελ ηνπ Γεκνζίνπ θαη 

ησλ εθπξνζσπνύκελσλ από απηό λνκηθώλ πξνζώπσλ, 

δελ έρεη δηθαίσκα ςήθνπ γηα κεηνρέο πνπ 

αληηπξνζσπεύνπλ πνζνζηό ζην κεηνρηθό θεθάιαην ηεο 

ΤηΔ αλώηεξν ηνπ 2%. 

10. Τέινο, πξνο ππνγξάκκηζε ηνπ ζεζκηθά 

θαηνρπξσκέλνπ ζηελνύ δεζκνύ κεηαμύ ΤηΔ θαη 

Γεκνζίνπ, αο αλαθεξζεί ε από ην Καηαζηαηηθό (άξζξν 

71) πξνλνκηαθή ζέζε ηνπ ηειεπηαίνπ θαηά ηε δηαλνκή 

ησλ θεξδώλ ηεο ΤηΔ, θαζώο, κεηά ηνλ θαηαινγηζκό 

ησλ πξνβιέςεσλ θαη ηε δηαλνκή κεξίζκαηνο ζε όινπο 



ηνπο κεηόρνπο, ζην πιαίζην ηεο νπνίαο ην Γεκόζην 

κεηέρεη θαηά ην πνζνζηό ηνπ, όιν ην ππόινηπν ηκήκα 

ησλ θεξδώλ πεξηέξρεηαη ζ’ απηό. Έηζη ην Γεκόζην 

(ρσξίο ηα εθπξνζσπνύκελα από απηό λνκηθά 

πξόζσπα) ιακβάλεη ζπλνιηθά από ηα θέξδε ηεο ΤηΔ, 

αλεμάξηεηα από ην πνζνζηό κε ην νπνίν ζπκκεηέρεη 

ζην κεηνρηθό ηεο θεθάιαην, πνζνζηό πνπ θπκαίλεηαη 

πεξί ηα 4/5 θαη πνπ, εηδηθώο γηα ηελ παξειζνύζα 

ρξήζε, αλήιζε ζην 91% απηώλ. 

11. Πξνθύπηεη, επνκέλσο, κε ζαθήλεηα όηη ηα πεξί 

δήζελ ειέγρνπ ηεο ΤηΔ από ηδηώηεο, νη νπνίνη – 

πεξηηηόλ λα ηνληζζεί – είλαη, ζρεδόλ ζην ζύλνιό ηνπο, 

θπζηθά πξόζσπα ή ΝΠΙΓ κε ειιεληθή, αληίζηνηρα, 

ππεθνόηεηα ή έδξα, πξνβάιινληαη αβαζάληζηα θαη δελ 

έρνπλ ηελ παξακηθξή ζρέζε κε ηελ πξαγκαηηθόηεηα. 

Απηό γηαηί ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε ηεο ΤηΔ ην Γεκόζην 

θαη νη κέηνρνη πνπ ππάγνληαη ζηε γεληθή θπβέξλεζε 

ειέγρνπλ, κέζσ ζεζκηθήο παξέκβαζεο πνπ έρεη γίλεη 

ήδε πξν εμεθνληαεηίαο (Ν.2293/1953), πνζνζηό πνπ 

θζάλεη ελ ηνηο πξάγκαζη ην 95%. 

12. Πέξαλ δε ηνύηνπ πξέπεη, σο εμίζνπ ζεζκηθά 

ζεκαληηθό, λα ζεκεησζεί όηη, ζε θάζε πεξίπησζε, νη 

θξίζηκεο, θαη’ αλάζεζε δεκόζηαο εμνπζίαο, 

αξκνδηόηεηεο ηεο ΤηΔ (λνκηζκαηηθή, εθδνηηθή, 

επνπηηθή) δελ αζθνύληαη θαλ κέζσ ησλ ζπιινγηθώλ 

εηαηξηθώλ νξγάλσλ, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο Γεληθήο 

Σπλέιεπζεο, αιι’ απνθιεηζηηθά θαη κόλνλ από όξγαλα 

πνπ έρνπλ δηνξηζζεί κε Πξάμεηο ηεο Πνιηηείαο 

(Γηνηθεηήο, Υπνδηνηθεηέο, Σπκβνύιην Ννκηζκαηηθήο 

Πνιηηηθήο) παληειώο απηόλνκα από ην λνκηθό 

πξόζσπν ηεο ΤηΔ. 

Όια ηα παξαπάλσ απνδεηθλύνπλ θαηά ηξόπν 

αδηακθηζβήηεην όηη ην ηζρύνλ ζεζκηθό πιαίζην 



ιεηηνπξγίαο ηεο ΤηΔ έρεη ήδε ππνζηεί, από ηελ ίδξπζή 

ηεο θαη ηδίσο θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαπεληαεηία, 

νκαιή, ζηαδηαθή πξνζαξκνγή πξνο ηηο πιένλ 

ζύγρξνλεο θαηεπζύλζεηο, πξάγκα ην νπνίν άιισζηε 

έρεη πηζηνπνηεζεί θαη’ επαλάιεςε από ηελ ΔΚΤ». 

 


