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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. 9249 (1)

Ενεργοποίηση του Σκέλους Εξυγίανσης του
Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 63Β, 63Ε και 63 ΣΤ του

ν. 3601/2007 «Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από 
τα πιστωτικά ιδρύματα, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των 
πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων παροχής 
επενδυτικών υπηρεσιών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α 
178), όπως συμπληρώθηκε με το Ν. 4021/2011 (Α΄ 218) 
και ισχύει.

2. Τα άρθρα 2, 3, 4, 13 και 13Α του ν. 3746/2009 «Ταμείο 
Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσω−
μάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υπο χρεωτική 
ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετι κά με τις 
αντασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α 27), όπως 
συμπληρώθηκε με το Ν. 4021/2011 (Α΄ 218) και ισχύει.

3. Την ανάγκη ενεργοποίησης του Σκέλους Εξυγίανσης 
του ΤΕΚΕ για λόγους δημοσίου συμφέροντος.

4. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Κατά την πρώτη εφαρμογή του άρθρου 13Α του ν. 
3746/2009, όπως αυτός ισχύει, στο Σκέλος Εξυγίανσης 
του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και 
με σκοπό την συγκέντρωση του κεφαλαίου που απαι−
τείται για τον σχηματισμό του, παρέχεται, υπό μορφή 
δανείου, πίστωση, η οποία συνίσταται στη δυνατότητα 
χρησιμοποίησης κεφαλαίων (χρηματικών ποσών ή κινη−
τών αξιών) που ανήκουν στο Σκέλος Κάλυψης Καταθέ−
σεων του ανωτέρω Ταμείου. Η πίστωση αυτή ανέρχεται, 
κατ’ ανώτατο όριο, στο ήμισυ των σημερινών διαθεσίμων 
του Σκέλους Κάλυψης Καταθέσεων.

2. Η ανωτέρω πίστωση ενεργοποιείται, εν μέρει ή στο 
σύνολό της, με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλί−
ου του ΤΕΚΕ, στις οποίες καθορίζεται το είδος και το 
ύψος των κεφαλαίων για τα οποία θα γίνει χρήση της 
πίστωσης από το Σκέλος Εξυγίανσης.

3. Κατά το μέρος που γίνεται χρήση της πίστωσης 
από το Σκέλος Εξυγίανσης οφείλεται τόκος ίσος με την 
καθαρή μέση ετήσια απόδοση αντιστοίχων διαθεσίμων 
του Σκέλους Κάλυψης Καταθέσεων. Ο τόκος υπολογίζε−
ται και κεφαλαιοποιείται την 31η Δεκεμβρίου εκάστου 
ημερολογιακού έτους με βάση το χρονικό διάστημα 
και το χρηματικό ποσό για το οποίο γίνεται χρήση της 
πίστωσης. 

4. Η αποπληρωμή των κεφαλαίων για τα οποία έγινε 
χρήση της πίστωσης και η καταβολή των οφειλόμενων 
τόκων θα γίνεται, εν όλω ή εν μέρει, με αποφάσεις του 
Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΕΚΕ από τα εκάστοτε δι−
αθέσιμα του Σκέλους Εξυγίανσης που προκύπτουν από 
τις εισφορές που καταβάλουν τα πιστωτικά ιδρύματα 
κατά το άρθρο 13Α § 2 ν. 3746/2009 (Α 27) ή και από 
εισπραττόμενα από το προϊόν της εκκαθάρισης ποσά 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13Α § 4 του ν. 
3746/2009 και 63 ΣΤ παρ. 3 του ν. 3601/2007 (Α 178). Η 
ολοσχερής αποπληρωμή των κεφαλαίων, για τα οποία 
έγινε χρήση της πίστωσης και η ολοσχερής εξόφληση 
των οφειλόμενων τόκων πρέπει να έχει συντελεστεί το 
αργότερα μέσα σε δέκα πέντε έτη από τη δημοσίευση 
της παρούσας.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΕΚΕ, με τη σύνθεση 
που ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 3746/2009, 
όπως αυτός ισχύει, επιλαμβάνεται των θεμάτων των 
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σχετικών με την παροχή και την αποπληρωμή της πί−
στωσης, το είδος των κεφαλαίων (χρηματικών ποσών ή 
κινητών αξιών) για τα οποία γίνεται χρήση της πίστωσης 
και τον χρόνο στον οποίο είναι διαθέσιμα στο Σκέλος 
Εξυγίανσης τα χρηματικά ποσά για τα οποία γίνεται 
χρήση της πίστωσης.

6. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2011

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

F
Aριθ. 9250 (2)
Σύσταση Μεταβατικού Πιστωτικού Ιδρύματος με την 

επωνυμία «Νέα PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ.».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 63Β, 63Ε και 63 ΣΤ του 

νόμου 3601/2007 «Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων 
από τα πιστωτικά ιδρύματα, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων 
των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων πα−
ροχής επενδυτικών υπηρεσιών και λοιπές διατάξεις» 
(ΦΕΚ Α’ 178), όπως συμπληρώθηκε με το Ν. 4021/2011 
(Α΄ 218) και ισχύει.

2. Την υπ’ αριθμ. 19/2/9.10.2011 εισήγηση της Επιτροπής 
Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας 
της Ελλάδος.

3. Την από 9.10.2011, με αρ. πρωτ. 3007/9.10.2011, εισή−
γηση της Τράπεζας της Ελλάδος περί σύστασης μετα−
βατικού πιστωτικού ιδρύματος, σύμφωνα με το άρθρο 
63Ε του νόμου 3601/2007.

4. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Τη σύσταση μεταβατικού πιστωτικού ιδρύματος με 
την επωνυμία «Νέα PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ», σύμφωνα 
με τις ως άνω εισηγήσεις των αρμόδιων εποπτικών 
αρχών.

2. Τη μεταβίβαση στο μεταβατικό πιστωτικό ίδρυμα με 
την επωνυμία «Νέα PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ» των περιου−
σιακών στοιχείων της «PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ» που ανα−
φέρονται στο Παράρτημα 1 της παρούσας απόφασης, 
σύμφωνα με την από 9.10.2011 εισήγηση της Τράπεζας 
της Ελλάδος, την οποία αποδεχόμαστε και καθιστούμε 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

3. Ότι το μετοχικό κεφάλαιο του μεταβατικού πιστωτι−
κού ιδρύματος με την επωνυμία «Νέα PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΑΕ» ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων πενήντα εκα−
τομμυρίων (250.000.000) ευρώ, διαιρούμενο σε πενήντα 
εκατομμύρια (50.000.000) κοινές, ονομαστικές μετοχές 
μετά ψήφου, αξίας πέντε (5) ευρώ η καθεμία και θα 
καταβληθεί στο σύνολό του από το Ταμείο Χρηματοπι−
στωτικής Σταθερότητας, σύμφωνα με την από 9.10.2011 
εισήγηση της Τράπεζας της Ελλάδος. Τα είκοσι δύο 
εικοστά πέμπτα (22/25) της αξίας κάθε μετοχής, ήτοι 
τέσσερα Ευρώ και σαράντα λεπτά (€ 4,40) ανά μετοχή, 
καταβάλλονται αμέσως κατά τη σύσταση της Τράπε−
ζας. Το υπόλοιπο θα καταβληθεί σε τρεις μήνες από τη 
σύσταση της Τράπεζας.

4. Ορίζουμε ως μέλη του πρώτου διοικητικού συμ−

βουλίου του μεταβατικού πιστωτικού ιδρύματος με την 
επωνυμία «Νέα PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ» τους εξής: 

α. Παπαγεωργίου Ευστάθιο του Εμμανουήλ ΑΔΤ ΑΙ 
576286, 

β. Μπερίτση Αικατερίνη του Κωνσταντίνου, ΑΔΤ Χ 
548938, 

γ. Ρέππα Δημήτριο του Μιχαήλ, ΑΔΤ ΑΖ 135834, 
δ. Κουτσό Νικόλαο του Γεωργίου ΑΔΤ ΑΒ 645162 και 
ε. Κουλούρη Γεώργιο του Σπυρίδωνος ΑΔΤ ΑΒ 

328830.
5. Αποφασίζουμε ότι το καταστατικό του μεταβατικού 

πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «Νέα PROTON 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ» θα έχει όπως διαλαμβάνεται στο Παράρ−
τημα 2 της παρούσας απόφασης, σύμφωνα με την από 
9.10.2011 εισήγηση της Τράπεζας της Ελλάδος, την οποία 
αποδεχόμαστε και καθιστούμε αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας απόφασης.

6. Οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στην περ. δ της 
παρ. 10 του άρθρου 5 του Ν. 3601/2007, πρέπει να εκπλη−
ρωθούν το ταχύτερο δυνατό, σύμφωνα με τις οδηγίες 
της Τράπεζας της Ελλάδος.

7. Παραγγέλλουμε τη δημοσίευση της παρούσας στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και στο Γενικό Εμπορικό 
Μητρώο και την κοινοποίησή της στην Τράπεζα της 
Ελλάδος, στο Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επεν−
δύσεων, στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας 
και στο πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «PROTON 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ».

-
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1. Στο πιστωτικό ίδρυμα «Νέα Proton Τράπεζα ΑΕ» 

μεταβιβάζεται μέρος των περιουσιακών στοιχείων της 
Proton Τράπεζας ΑΕ.

Ειδικότερα:

Στο πιστωτικό ίδρυμα «Νέα Proton Τράπεζα ΑΕ» με−
ταβιβάζονται όλες οι συμβατικές σχέσεις της «Proton 
Τράπεζας Α.Ε.» με τρίτους, στις οποίες υποκαθίσταται 
πλέον πλήρως η «Νέα Proton Τράπεζα ΑΕ», καθώς και 
το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού της «Proton 
Τράπεζας Α.Ε.» (δικαιώματα, αξιώσεις, υποχρεώσεις και 
βάρη κάθε είδους), εκτός από τις συμβατικές σχέσεις 
και τα στοιχεία που περιγράφονται στη συνέχεια. Στις 
συμβατικές σχέσεις που δεν μεταβιβάζονται στη «Νέα 
Proton Τράπεζα ΑΕ» συμβαλλόμενη θα παραμένει η 
«Proton Τράπεζα Α.Ε.», ενώ τα στοιχεία που δεν μεταβι−
βάζονται στο μεταβατικό πιστωτικό ίδρυμα παραμένουν 
στην ιδιοκτησία ή συνεχίζουν να βαρύνουν την «Proton 
Τράπεζα Α.Ε.». 

Στα περιουσιακά στοιχεία (συμβατικές σχέσεις, ενερ−
γητικό και παθητικό) που μεταβιβάζονται στη «Νέα Proton 
Τράπεζα ΑΕ» συμπεριλαμβάνονται ιδίως τα ακόλουθα:

α. Οι τίτλοι που κατέχει η τράπεζα λόγω της υπαγω−
γής της στις διατάξεις του Ν3723/2008, όπως ισχύει, 
και συγκεκριμένα το ειδικό ομόλογο (άρθρο 3) με ISIN 
GR0326039220 ονομαστικής αξίας €78 εκ και οι τίτ−
λοι που έχει εκδώσει η «Proton Τράπεζα Α.Ε.» με την 
εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου (άρθρο 2) με ISIN 
XS0524119988 και XS0528405466 ονομαστικής αξίας €40 
εκ και €109,4 εκ αντίστοιχα.

β. οι συμβατικές σχέσεις από δανειακές συμβάσεις 




