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ΣΡΑΠΕΗΑ ΠΕΙΡΑΙΩ ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ 
ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΘΜΕΝΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ 

(ςφμφωνα με την από 15.11.2015 απόφαςη τησ 
Ζκτακτησ Γενικήσ υνέλευςησ των μετόχων) 

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

______________ 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 
ΤΣΑΘ – ΕΠΩΝΤΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΚΟΠΟ 

ΑΡΘΡΟ 1 
ΕΠΩΝΤΜΙΑ 

1. Σθν 6
θ
 Ιουλίου 1916 ιδρφκθκε θ ανϊνυμθ Σραπεηικι 

Εταιρεία με τθν επωνυμία «ΣΡΑΠΕΗΑ ΠΕΙΡΑΙΩ 
Ανϊνυμοσ Εταιρεία». Ο διακριτικόσ τθσ τίτλοσ είναι 
«Σράπεηα Πειραιϊσ». 

2. Για τισ ςχζςεισ τθσ με τθν αλλοδαπι θ επωνυμία τθσ 
Σράπεηασ κα αποδίδεται ςε πιςτι μετάφραςθ. 

ΑΡΘΡΟ 2 
ΚΟΠΟ 

Ο ςκοπόσ τθσ Σράπεηασ είναι: 
1. Κάκε εργαςία ι δραςτθριότθτα, θ οποία επιτρζπεται ι 

επιβάλλεται ςτισ Σράπεηεσ από τθν εκάςτοτε ιςχφουςα 
νομοκεςία, ενδεικτικά δε:  

α. αποδοχι κατακζςεων ι άλλων επιςτρεπτζων 
κεφαλαίων 

β. χοριγθςθ δανείων ι λοιπϊν πιςτϊςεων 
ςυμπεριλαμβανομζνων και των πράξεων πρακτορείασ 
επιχειρθματικϊν απαιτιςεων 

γ.  χρθματοδοτικι μίςκωςθ (leasing) 
δ.  πράξεισ διενζργειασ πλθρωμϊν, περιλαμβανομζνθσ 

τθσ μεταφοράσ κεφαλαίων 
ε.  ζκδοςθ και διαχείριςθ μζςων πλθρωμισ (πιςτωτικϊν 

και χρεωςτικϊν καρτϊν, ταξιδιωτικϊν  και τραπεηικϊν 
επιταγϊν) 

ςτ. εγγυιςεισ και αναλιψεισ υποχρεϊςεων 
η.  ςυναλλαγζσ για λογαριαςμό του ίδιου του ιδρφματοσ 

ι τθσ πελατείασ του, που αφοροφν: 
i. μζςα χρθματαγοράσ (αξιόγραφα, πιςτοποιθτικά 

κατακζςεων κ.λπ.), 
ii.  ςυνάλλαγμα, 
iii. προκεςμιακά ςυμβόλαια χρθματοπιςτωτικϊν 

τίτλων ι χρθματοπιςτωτικά δικαιϊματα, 
iv. ςυμβάςεισ ανταλλαγισ επιτοκίων και 

ςυναλλάγματοσ, 
v.  κινθτζσ αξίεσ 

θ.  ςυμμετοχζσ ςε εκδόςεισ τίτλων και παροχι ςυναφϊν 
υπθρεςιϊν περιλαμβανομζνων ειδικότερα και των 
υπθρεςιϊν αναδόχου εκδόςεων τίτλων 

κ.  παροχι ςυμβουλϊν ςε επιχειριςεισ όςον αφορά τθ 
διάρκρωςθ του κεφαλαίου, τθν επιχειρθματικι 
ςτρατθγικι και ςυναφι κζματα παροχισ ςυμβουλϊν, 

κακϊσ και υπθρεςιϊν ςτον τομζα τθσ ςυγχϊνευςθσ 
και τθσ εξαγοράσ επιχειριςεων 

ι.  διαμεςολάβθςθ ςτισ διατραπεηικζσ αγορζσ 
ια.  διαχείριςθ χαρτοφυλακίου ι παροχι ςυμβουλϊν για 

τθ διαχείριςθ χαρτοφυλακίου 
ιβ.  φφλαξθ και διαχείριςθ κινθτϊν αξιϊν 
ιγ.  ςυλλογι και επεξεργαςία εμπορικϊν πλθροφοριϊν, 

περιλαμβανομζνων και των υπθρεςιϊν αξιολόγθςθσ 
πιςτολθπτικισ ικανότθτασ πελατϊν 

ιδ.  εκμίςκωςθ κυρίδων 
ιε.  ζκδοςθ θλεκτρονικοφ χριματοσ 
ιςτ. οι δραςτθριότθτεσ, πζραν των προαναφερκειςϊν, που 

αφοροφν ςτθν παροχι κυρίων και παρεπομζνων 
επενδυτικϊν υπθρεςιϊν όπωσ, ενδεικτικά, αυτζσ που 
αναφζρονται ςτο άρκρο 4 του ν.3606/2007 (ΦΕΚ 73Α). 

2. Θ αντιπροςϊπευςθ φυςικϊν ι νομικϊν προςϊπων 
που επιδιϊκουν τον ίδιο ι παρεμφερι ςκοπό. 

3. Θ ίδρυςθ ι ςυμμετοχι ςε επιχειριςεισ οποιαςδιποτε 
μορφισ ςτθν Ελλάδα ι ςτο εξωτερικό, ενδεικτικά δε 
ςε τράπεηεσ και εταιρείεσ που δραςτθριοποιοφνται 
ςτο χρθματοπιςτωτικό τομζα εν γζνει, ςε εταιρείεσ 
επιχειρθματικϊν ςυμμετοχϊν (Venture Capital), 
χρθματιςτθριακζσ, αςφαλιςτικζσ, εταιρείεσ 
επενδφςεων χαρτοφυλακίου, εταιρείεσ ςυμμετοχϊν 
(Holding), διαχείριςθσ αμοιβαίων κεφαλαίων, 
επενδφςεων ςε ακίνθτθ περιουςία, εταιρείεσ 
ςυςτθμάτων πλθρωμϊν, αξιολόγθςθσ πιςτολθπτικοφ 
κινδφνου, πολυμερείσ μθχανιςμοφσ διαπραγμάτευςθσ, 
χρθματιςτιρια, εταιρείεσ ςυμβοφλων διοίκθςθσ 
επιχειριςεων, μθχανογραφικϊν εφαρμογϊν και 
πλθροφορικισ, παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ από 
ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ, κ.λπ. 

4. Θ ευκυγράμμιςθ των επιχειρθματικϊν ςτόχων τθσ 
Σράπεηασ με αυτοφσ τθσ κοινωνικισ προόδου και 
αλλθλεγγφθσ, τθσ υψθλισ και ςτακερισ οικονομικισ 
ανάπτυξθσ, τθσ χριςθσ άριςτων εργαςιακϊν 
πρακτικϊν, τθσ υπεφκυνθσ χριςθσ φυςικϊν πόρων και 
τθσ προαγωγισ του πολιτιςμοφ και των επιςτθμϊν. Για 
το ςκοπό αυτό, θ Σράπεηα μζςω προγραμμάτων 
εταιρικισ κοινωνικισ ευκφνθσ μπορεί να αναπτφςςει 
κοινωφελείσ δραςτθριότθτεσ. 

5. Θ τραπεηικι υποςτιριξθ επιχειρθματικϊν δράςεων 
που παράγουν ταυτόχρονα οικονομικι, κοινωνικι και 
περιβαλλοντικι ωφζλεια, με ςεβαςμό προσ τισ αρχζσ 
τθσ αειφόρου ανάπτυξθσ και τθσ υπεφκυνθσ 
περιβαλλοντικισ ςυμπεριφοράσ. 
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ΑΡΘΡΟ 3 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Θ αρχικι διάρκεια τθσ Σράπεηασ είχε οριςκεί με το 
καταςτατικό τθσ ςε εκατό (100) χρόνια και κα ζλθγε τθν 
6/7/2016. Με τθν από 29/1/1992 απόφαςθ τθσ Γενικισ 
υνζλευςθσ θ διάρκεια τθσ Σράπεηασ παρατάκθκε για 
επιπλζον 83 ζτθ και επομζνωσ λιγει τθν 6

θ
 Ιουλίου 2099. 

ΑΡΘΡΟ 4 
ΕΔΡΑ 

1. Ζδρα τθσ Σράπεηασ ορίηεται ο Διμοσ Ακθναίων, όπου 
θ Σράπεηα ενάγεται για κάκε διαφορά τθσ, εκτόσ  αν ο 
νόμοσ ορίηει διαφορετικά.  

2. Με απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου μποροφν να 
ιδρυκοφν υποκαταςτιματα ι πρακτορεία ι γραφεία 
οπουδιποτε ςτθν Ελλάδα και ςτο εξωτερικό. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Β 
ΜΕΣΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΣΟΧΕ 

ΑΡΘΡΟ 5 
ΜΕΣΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

1.    Σο αρχικϊσ καταβλθκζν το ζτοσ 1916 μετοχικό 
κεφάλαιο τθσ Σράπεηασ, ωσ τελικϊσ είχε διαμορφωκεί 
με διαδοχικζσ αυξιςεισ, αναπροςαρμόςκθκε με τισ 
διατάξεισ του από 14/11/1956 Βαςιλικοφ Διατάγματοσ 
και ανιλκε ςε εννζα εκατομμφρια επτακόςιεσ δφο 
χιλιάδεσ πεντακόςιεσ ζντεκα (9.702.511) δραχμζσ. 

2.    Μετά τθν αφαίρεςθ του χρεωςτικοφ υπολοίπου του 
λογαριαςμοφ “Διαφορά από αναπροςαρμογι” εκ 
δραχμϊν δφο χιλιάδων πεντακοςίων ζντεκα (2.511) 
ςφμφωνα με το άρκρο 10 του από 14/11/1956 Β.Δ. το 
μετοχικό κεφάλαιο κακορίςκθκε τελικά ςε εννζα 
εκατομμφρια επτακόςιεσ χιλιάδεσ (9.700.000) δραχμζσ 
και διαιρζκθκε ςε εκατό χιλιάδεσ (100.000) μετοχζσ 
ονομαςτικισ αξίασ 97 δραχμϊν κάκε μίασ που 
καταβλικθκε κακ’ ολοκλθρία με μετρθτά. 

3.    ιμερα, κατόπιν διαδοχικϊν εταιρικϊν πράξεων οι 
οποίεσ αναφζρονται αναλυτικά ςτο άρκρο 27 του 
παρόντοσ καταςτατικοφ «Ιςτορικι εξζλιξθ του 
μετοχικοφ κεφαλαίου», το ςυνολικό μετοχικό 
κεφάλαιο τθσ Σράπεηασ ανζρχεται ςτο ποςό των δφο 
διςεκατομμυρίων εξακοςίων δζκα εννζα 
εκατομμυρίων εννιακοςίων πενιντα τεςςάρων 
χιλιάδων εννιακοςίων ογδόντα τεςςάρων ευρϊ 
*2.619.954.984+ διαιροφμενο ςε οκτϊ διςεκατομμφρια 
επτακόςια τριάντα τρία εκατομμφρια εκατόν ογδόντα 
τρεισ χιλιάδεσ διακόςιεσ ογδόντα [8.733.183.280] 
κοινζσ ονομαςτικζσ με ψιφο μετοχζσ ονομαςτικισ 
αξίασ τριάντα λεπτϊν του ευρϊ (0,30) κακεμία. 

ΑΡΘΡΟ 6 
ΑΤΞΘΘ ΜΕΣΟΧΙΚΟΤ ΚΕΦΑΛΑΙΟΤ 

1. Επιτρζπεται θ αφξθςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ 
Σράπεηασ με ζκδοςθ εξαγοράςιμων μετοχϊν. Οι 
μετοχζσ αυτζσ μποροφν να εκδίδονται και ωσ 
προνομιοφχεσ μετοχζσ με ι χωρίσ δικαίωμα ψιφου, 

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 3 του κ.ν. 
2190/1920. Θ εξαγορά γίνεται με διλωςθ τθσ 
Σράπεηασ, ςφμφωνα με τθ διαδικαςία που κα 
κακορίηεται με τθν απόφαςθ του αρμοδίου οργάνου 
που αποφαςίηει τθν αφξθςθ και είναι ζγκυρθ μόνο με 
απόδοςθ τθσ ειςφοράσ, τελεί δε υπό τισ προχποκζςεισ 
των εκάςτοτε ιςχυουςϊν διατάξεων του κ.ν. 
2190/1920. 

2. τθν περίπτωςθ που θ Σράπεηα ζχει ιδθ εκδϊςει 
μετοχζσ περιςςότερων κατθγοριϊν, ςτισ οποίεσ τα 
δικαιϊματα ψιφου ι ςυμμετοχισ ςτα κζρδθ ι τθ 
διανομι του προϊόντοσ τθσ εκκακάριςθσ είναι 
διαφορετικά μεταξφ τουσ, είναι δυνατι θ αφξθςθ του 
κεφαλαίου με μετοχζσ μιασ μόνο από τισ κατθγορίεσ 
αυτζσ. τθν περίπτωςθ αυτι, το δικαίωμα προτίμθςθσ 
παρζχεται ςτουσ μετόχουσ των άλλων κατθγοριϊν 
μόνο μετά τθ μθ άςκθςθ του δικαιϊματοσ από τουσ 
μετόχουσ τθσ κατθγορίασ ςτθν οποία ανικουν οι νζεσ 
μετοχζσ.  

ΑΡΘΡΟ 7 
ΜΕΣΟΧΕ - ΜΕΣΟΧΟΙ 

1. Οι μετοχζσ τθσ Σράπεηασ είναι ονομαςτικζσ και 
αδιαίρετεσ. 

2. Κάκε μζτοχοσ οπουδιποτε και αν κατοικεί κεωρείται, 
για τισ ςχζςεισ του με τθν Σράπεηα, ότι ζχει νόμιμθ 
κατοικία τθν ζδρα τθσ Σράπεηασ και υπόκειται ςτουσ 
Ελλθνικοφσ νόμουσ. 

3. Κάκε διαφορά μεταξφ Σράπεηασ και μετόχων υπάγεται 
ςτθν αποκλειςτικι αρμοδιότθτα των δικαςτθρίων 
Ακθνϊν, ενϊπιον των οποίων και μόνον ενάγεται θ 
Σράπεηα, ακόμθ και ςτισ περιπτϊςεισ οποιαςδιποτε 
ειδικισ δωςιδικίασ ι δικαιοδοςίασ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ 
ΔΙΟΙΚΘΘ ΣΘ ΕΣΑΙΡΙΑ 

ΑΡΘΡΟ 8 
ΤΝΘΕΘ - ΘΘΣΕΙΑ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 

1. Θ Σράπεηα διοικείται από Διοικθτικό υμβοφλιο που 
αποτελείται από εννζα (9) ζωσ δεκαεννζα (19) μζλθ. Θ 
Γενικι υνζλευςθ κατά τθν εκλογι των μελϊν του 
υμβουλίου, μπορεί να εκλζξει ωσ μζλθ και μθ 
Μετόχουσ τθσ Σράπεηασ. 

2. Θ κθτεία του Διοικθτικοφ υμβουλίου είναι τριετισ και 
παρατείνεται μζχρι τθν Σακτικι Γενικι υνζλευςθ που 
ςυνζρχεται μετά τθ λιξθ τθσ κθτείασ του. 

3. Σα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου είναι πάντοτε 
επανεκλζξιμα. 

ΑΡΘΡΟ 9 
ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΘ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 

Αν κάποιο μζλοσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου παραιτθκεί, 
πεκάνει ι εκπζςει από το αξίωμα του με οποιοδιποτε 
τρόπο, ι κθρυχκεί ζκπτωτο με απόφαςθ του Διοικθτικοφ 
υμβουλίου λόγω αδικαιολόγθτθσ απουςίασ από τισ 
ςυνεδριάςεισ επί τρεισ ςυνεχείσ μινεσ, το Διοικθτικό 
υμβοφλιο δφναται να ςυνεχίςει τθ διαχείριςθ και 
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εκπροςϊπθςθ τθσ Σράπεηασ χωρίσ τθν αντικατάςταςθ των 
ελλειπόντων μελϊν εφόςον τα εναπομείναντα μζλθ είναι 
τουλάχιςτον εννζα (9). ε περίπτωςθ που τα μζλθ του 
Διοικθτικοφ υμβουλίου μειωκοφν κάτω από εννζα (9) το 
Διοικθτικό υμβοφλιο υποχρεοφται να εκλζξει 
αντικαταςτάτεσ για το υπόλοιπο τθσ κθτείασ του μζλουσ 
που αντικακίςταται τουλάχιςτον μζχρι του αρικμοφ των 
εννζα (9). Θ απόφαςθ τθσ εκλογισ υποβάλλεται ςτθ 
δθμοςιότθτα του άρκρου 7β του κ.ν. 2190/1920, όπωσ 
εκάςτοτε ιςχφει, και ανακοινϊνεται από το Διοικθτικό 
υμβοφλιο ςτθν αμζςωσ προςεχι Γενικι υνζλευςθ, θ 
οποία μπορεί να αντικαταςτιςει τουσ εκλεγζντεσ ακόμα κι 
αν δεν ζχει αναγραφεί ςχετικό κζμα ςτθν θμεριςια 
διάταξθ. Πάντωσ, οι πράξεισ του μζλουσ του Διοικθτικοφ 
υμβουλίου που ζχει εκλεγεί με τον τρόπο αυτό 
κεωροφνται ζγκυρεσ ακόμθ και αν το μζλοσ 
αντικαταςτακεί από τθ Γενικι υνζλευςθ. 

ΑΡΘΡΟ 10 
ΤΓΚΡΟΣΘΘ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ Ε ΩΜΑ 

1. Σο Διοικθτικό υμβοφλιο αμζςωσ μετά τθν εκλογι του 
ςυνζρχεται και ςυγκροτείται ςε ςϊμα εκλζγοντασ 
Πρόεδρο, και ζναν ι περιςςότερουσ Αντιπροζδρουσ 
και Διευκφνοντεσ ι Εντεταλμζνουσ υμβοφλουσ 
μεταξφ των μελϊν του. 

2. Ο Πρόεδροσ προΐςταται του Διοικθτικοφ υμβουλίου 
προεδρεφει ςτισ ςυνεδριάςεισ του, και όταν 
απουςιάηει ι κωλφεται τον αναπλθρϊνει ζνασ από 
τουσ Αντιπροζδρουσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου και 
αυτοφσ άλλο μζλοσ που ορίηεται με απόφαςθ του 
Διοικθτικοφ υμβουλίου. 

3. Χρζθ Γραμματζα του Διοικθτικοφ υμβουλίου εκτελεί 
ζνα από τα μζλθ του ι οποιοςδιποτε τρίτοσ ο οποίοσ 
ορίηεται από το Διοικθτικό υμβοφλιο. 

ΑΡΘΡΟ 11 
ΤΓΚΛΘΘ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 

1. Σο Διοικθτικό υμβοφλιο ςυγκαλείται από τον 
Πρόεδρο ι τον αναπλθρωτι του και ςυνεδριάηει ςτθν 
ζδρα τθσ Σράπεηασ ι με τθλεδιάςκεψθ, ςφμφωνα με 
τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ διατάξεισ του κ.ν. 2190/1920, 
τουλάχιςτον μία φορά το μινα. 

2. Σο Διοικθτικό υμβοφλιο δφναται να ςυνεδριάηει 
ζγκυρα και ςε κάκε τόπο ςτθν θμεδαπι ι τθν 
αλλοδαπι όπου θ Σράπεηα ζχει εγκατάςταςθ 
επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ ι κυγατρικό 
πιςτωτικό ίδρυμα.  

ΑΡΘΡΟ 12 
ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΕΤΘ ΜΕΛΩΝ ΣΟΤ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟΤ 

ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 

Μζλοσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου μπορεί να 
αντιπροςωπεφεται ςτισ ςυνεδριάςεισ μόνο από άλλο 
μζλοσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου, εξουςιοδοτθμζνο με 
επιςτολι (ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ αποςτολισ με 
θλεκτρονικό ταχυδρομείο), τθλεγράφθμα, ι 
τθλεομοιοτυπία (TELEFAX). Κάκε μζλοσ του Διοικθτικοφ 

υμβουλίου δικαιοφται να αντιπροςωπεφει μόνο ζνα άλλο 
μζλοσ. 

ΑΡΘΡΟ 13 
ΑΠΑΡΣΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΘΦΙΑ 

1. Σο Διοικθτικό υμβοφλιο βρίςκεται ςε απαρτία και 
ςυνεδριάηει ζγκυρα όταν είναι παρόντα ι 
αντιπροςωπεφονται ς’ αυτό τουλάχιςτον τα μιςά ςυν 
ζνα από τα μζλθ του, ποτζ όμωσ δεν επιτρζπεται ο 
αρικμόσ των μελϊν που είναι παρόντα να είναι 
μικρότεροσ από πζντε (5). Για να ευρεκεί ο αρικμόσ 
απαρτίασ παραλείπεται το τυχόν κλάςμα. Όταν το 
Διοικθτικό υμβοφλιο ςυνεδριάηει με τθλεδιάςκεψθ 
τα μζλθ που ςυμμετζχουν ςτθν τθλεδιάςκεψθ 
κεωροφνται φυςικά παρόντεσ.  

2. Οι αποφάςεισ του Διοικθτικοφ υμβουλίου 
λαμβάνονται με απόλυτθ πλειοψθφία παρόντων και 
αντιπροςωπευομζνων μελϊν εκτόσ εάν ο νόμοσ ι το 
παρόν καταςτατικό ορίηει διαφορετικά. 

3. Θ κατάρτιςθ και υπογραφι πρακτικοφ από όλα τα 
μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου ι τουσ 
αντιπροςϊπουσ τουσ ιςοδυναμεί με απόφαςθ του 
Διοικθτικοφ υμβουλίου, ακόμθ και αν δεν ζχει 
προθγθκεί ςυνεδρίαςθ. 

ΑΡΘΡΟ 14
 

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 

1. Οι ςυηθτιςεισ και αποφάςεισ του Διοικθτικοφ 
υμβουλίου καταχωροφνται περιλθπτικά ςε ειδικό 
βιβλίο που μπορεί να τθρείται και κατά το 
μθχανογραφικό ςφςτθμα. Υςτερα από αίτθςθ μζλουσ 
του Διοικθτικοφ υμβουλίου, ο Πρόεδροσ υποχρεοφται 
να καταχωριςει ςτα πρακτικά ακριβι περίλθψθ τθσ 
γνϊμθσ του. το βιβλίο αυτό καταχωρείται επίςθσ 
κατάλογοσ των παραςτάντων ι αντιπροςωπευκζντων 
κατά τθ ςυνεδρίαςθ μελϊν του Διοικθτικοφ 
υμβουλίου. 

2. Σα πρακτικά του Διοικθτικοφ υμβουλίου 
υπογράφονται από τον Πρόεδρο ι τον αντιπρόεδρο ι 
τον διευκφνοντα ι τον εντεταλμζνο ςφμβουλο που 
ορίηονται με απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου 
και το Γραμματζα του Διοικθτικοφ υμβουλίου. 
Αντίγραφα ι αποςπάςματα των πρακτικϊν εκδίδονται 
από τα πρόςωπα αυτά, χωρίσ να απαιτείται άλλθ 
επικφρωςι τουσ.  

ΑΡΘΡΟ 15 
ΕΞΟΤΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΣΘΣΕ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 

1. Σο Διοικθτικό υμβοφλιο εκπροςωπεί τθν Σράπεηα και 

είναι αρμόδιο να αποφαςίηει, χωρίσ κανζνα 

περιοριςμό, για κάκε κζμα που αφορά τθ διοίκθςθ τθσ 

Σράπεηασ, τθ διαχείριςθ τθσ περιουςίασ τθσ και τθν 

επιδίωξθ γενικά των ςκοπϊν τθσ. Σο Διοικθτικό 

υμβοφλιο δεν δικαιοφται να αποφαςίηει για κζματα 

τα οποία ςφμφωνα  με το νόμο ι το καταςτατικό 
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ανικουν ςτθν αποκλειςτικι αρμοδιότθτα τθσ Γενικισ 

υνζλευςθσ. 

2. Ειδικά για τθν υποβολι εγκλιςεων και μθνφςεων, τθν 
παράςταςθ ενϊπιον των Ποινικϊν Δικαςτθρίων ωσ 
πολιτικά ενάγουςασ τθσ Σράπεηασ ςε οποιοδιποτε 
βακμό δικαιοδοςίασ, τθν άςκθςθ ενδίκων μζςων κατά 
αποφάςεων Ποινικϊν Δικαςτθρίων και βουλευμάτων, 
τθν παράςταςθ τθσ Σράπεηασ ενϊπιον των 
Δικαςτθρίων ωσ αιτοφςασ για τθν εγγραφι 
προςθμειϊςεων υπζρ αυτισ ι ωσ κακισ για τθν άρςθ 
των προςθμειϊςεων κακϊσ και τθ ςυμμετοχι ςε 
διαδικαςίεσ πλειςτθριαςμϊν για πλειοδοςία υπζρ τθσ 
Σράπεηασ και τθν είςπραξθ εκπλειςτθριαςμάτων, τθν 
Σράπεηα εκπροςωπεί και ο κατά τόπο αρμόδιοσ 
Διευκυντισ ι Τποδιευκυντισ ι ο Τπεφκυνοσ κάκε 
καταςτιματόσ τθσ οι οποίοι κα ενεργοφν από κοινοφ ι 
και ξεχωριςτά ο κακζνασ. 

3. Σο Διοικθτικό υμβοφλιο με πλειοψθφία 2/3 των 
μελϊν του ζχει δικαίωμα να αποφαςίηει τθν ζκδοςθ 
ομολογιακοφ δανείου, εκτόσ ομολογιακοφ δανείου 
ςφμφωνα με το άρκρο 3β του κ.ν. 2190/20. Θ 
αρμοδιότθτα αυτι του Διοικθτικοφ υμβουλίου δεν 
μεταβιβάηεται, το Διοικθτικό υμβοφλιο μπορεί όμωσ 
με απόφαςι του να εξουςιοδοτεί μζλοσ ι μζλθ του να 
κακορίηουν ειδικότερουσ όρουσ του ομολογιακοφ 
δανείου, εκτόσ του είδουσ και του φψουσ του.  

ΑΡΘΡΟ 16 

1. Σο Διοικθτικό υμβοφλιο δφναται να ανακζτει με 
απόφαςι του τθν εκπροςϊπθςθ τθσ Σράπεηασ κακϊσ 
και τθν άςκθςθ όλων ι οριςμζνων από τισ εξουςίεσ 
του ι αρμοδιότθτζσ του, εκτόσ από αυτζσ που 
απαιτοφν ςυλλογικι ενζργεια, ςε ζνα ι περιςςότερα 
πρόςωπα μζλθ ι όχι του Διοικθτικοφ υμβουλίου, 
κακορίηοντασ ταυτόχρονα και τθν ζκταςθ των 
εξουςιϊν που τουσ ανατίκενται.  

2. Κάκε ζγγραφο με το οποίο θ Σράπεηα αναλαμβάνει 
οποιεςδιποτε υποχρεϊςεισ για να είναι δεςμευτικό 
πρζπει να είναι υπογεγραμμζνο από πρόςωπο ι 
πρόςωπα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου, 
υπαλλιλουσ τθσ Σράπεηασ ι τρίτουσ, όπωσ κάκε φορά 
κα ορίηεται με απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου. 

 

ΑΡΘΡΟ 17 
ΑΠΟΗΘΜΙΩΘ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 

1. τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου καταβάλλεται 
αποηθμίωςθ το φψοσ, θ περιοδικότθτα, ζκταςθ και 
λοιπζσ λεπτομζρειεσ τθσ οποίασ κακορίηονται με 
ειδικι απόφαςθ τθσ τακτικισ Γενικισ υνζλευςθσ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ 
ΓΕΝΙΚΕ ΤΝΕΛΕΤΕΙ 

ΑΡΘΡΟ 18 
ΤΓΚΛΘΘ ΓΕΝΙΚΘ ΤΝΕΛΕΤΘ 

Θ Γενικι υνζλευςθ ςυνζρχεται υποχρεωτικά ςτθν ζδρα 
τθσ Σράπεηασ ι ςτθν περιφζρεια άλλου διμου εντόσ του 
νομοφ τθσ ζδρασ ι άλλου διμου όμορου τθσ ζδρασ ι ςτθν 
περιφζρεια του διμου, όπου βρίςκεται θ ζδρα του 
χρθματιςτθρίου Ακθνϊν, τουλάχιςτον μια φορά κάκε 
εταιρικι χριςθ και εντόσ ζξι (6) το πολφ μθνϊν από τθ 
λιξθ τθσ χριςθσ αυτισ. 

ΑΡΘΡΟ 19
 

ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΣΘ ΓΕΝΙΚΘ ΤΝΕΛΕΤΘ – 
ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΕΤΘ  

1. Οι μζτοχοι ςυμμετζχουν ςτθ Γενικι υνζλευςθ 
αυτοπροςϊπωσ ι διά νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνου 
αντιπροςϊπου τουσ τον οποίο διορίηουν και 
ανακαλοφν ςφμφωνα με τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ 
διατάξεισ τθσ νομοκεςίασ. 

2. Θ κοινοποίθςθ ςτθν Σράπεηα του διοριςμοφ ι τθσ 
ανάκλθςθσ αντιπροςϊπου του μετόχου δφναται να 
γίνεται και με θλεκτρονικά μζςα, ιδίωσ δε με 
αποςτολι των ςχετικϊν εγγράφων με θλεκτρονικό 
ταχυδρομείο ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ που κα 
δθμοςιεφεται ςτθν πρόςκλθςθ των μετόχων ςε Γενικι 
υνζλευςθ.    

ΑΡΘΡΟ 20
 

ΠΡΟΕΔΡΟ – ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΘ ΓΕΝΙΚΘ ΤΝΕΛΕΤΘ 

1. τθ Γενικι υνζλευςθ προεδρεφει προςωρινά ο 
Πρόεδροσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου ι, αν αυτόσ 
κωλφεται ι απουςιάηει, ο Αντιπρόεδροσ του 
Διοικθτικοφ υμβουλίου ι άλλο πρόςωπο που ορίηεται 
από τον Πρόεδρο ι το Διοικθτικό υμβοφλιο. 
Χρζθ Γραμματζα εκτελεί προςωρινά εκείνοσ που 
ορίηεται από τον Πρόεδρο. 

2. Μετά τθν κιρυξθ ωσ οριςτικοφ του καταλόγου των 
μετόχων που ζχουν δικαίωμα ψιφου, θ Γενικι 
υνζλευςθ εκλζγει τον Πρόεδρό τθσ και ζναν ι 
περιςςότερουσ Γραμματείσ οι οποίοι εκτελοφν και 
χρζθ ψθφολζκτθ. 

ΑΡΘΡΟ 21 
ΑΡΜΟΔΙΟΣΘΣΕ ΣΘ ΓΕΝΙΚΘ ΤΝΕΛΕΤΘ 

Οι αρμοδιότθτεσ τθσ Γενικισ υνζλευςθσ είναι αυτζσ που 
προβλζπονται από τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ νομοκετικζσ 
διατάξεισ και τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτο παρόν 
καταςτατικό.  

ΑΡΘΡΟ 22
 

ΤΗΘΣΟΤΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ – ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΓΕΝΙΚΘ 
ΤΝΕΛΕΤΘ 

1. Με τθ επιφφλαξθ του εδαφίου 3 του άρκρου 9 του 
παρόντοσ καταςτατικοφ, οι ςυηθτιςεισ και αποφάςεισ 
τθσ Γενικισ υνζλευςθσ, τακτικισ ι ζκτακτθσ, 
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περιορίηονται ςτα κζματα που αναγράφονται ςτθν 
θμεριςια διάταξθ. 

2. Οι ςυηθτιςεισ και αποφάςεισ τθσ Γενικισ υνζλευςθσ 
καταχωροφνται περιλθπτικά ςε ειδικό βιβλίο και 
υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον ι τουσ 
Γραμματείσ τθσ. 

3. Αντίγραφα και αποςπάςματα των πρακτικϊν τθσ 
Γενικισ υνζλευςθσ επικυρϊνονται από τον Πρόεδρο 
του Διοικθτικοφ υμβουλίου ι τον αναπλθρωτι του. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε 
ΙΟΛΟΓΙΜΟ – ΚΕΡΔΘ – ΗΘΜΙΕ 

ΑΡΘΡΟ 23 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΣΑΙΡΙΚΘ ΧΡΘΘ

 

Θ εταιρικι χριςθ είναι δωδεκάμθνθ, αρχίηει τθν πρϊτθ (1) 
Ιανουαρίου και λιγει τθν τριακοςτι πρϊτθ (31) 
Δεκεμβρίου κάκε ζτουσ. 

ΑΡΘΡΟ 24
 

ΔΙΑΘΕΘ ΚΕΡΔΩΝ 

1. Σα κακαρά κζρδθ τθσ Σράπεηασ κατανζμονται με τον 
ακόλουκο τρόπο:  

α) αφαιρείται ποςοςτό 5% τουλάχιςτον το οποίο κρατείται 
για το ςχθματιςμό τακτικοφ αποκεματικοφ. Θ αφαίρεςθ 
για το ςχθματιςμό αποκεματικοφ παφει να είναι 
υποχρεωτικι όταν αυτό φκάςει ςε ποςοςτό ίςο 
τουλάχιςτον με το ζνα δεφτερο (1/2) του εταιρικοφ 
κεφαλαίου, 
β) κρατείται το απαιτοφμενο ποςό για τθν καταβολι του 
μερίςματοσ όπωσ προβλζπεται από τθν εκάςτοτε 
ιςχφουςα νομοκεςία,  
γ) για τθ διάκεςθ του υπολοίπου αποφαςίηει ελεφκερα θ 
Γενικι υνζλευςθ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σ 
ΛΟΙΠΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 

ΑΡΘΡΟ 25 

Ολόκλθρο το νζο κείμενο του καταςτατικοφ, όπωσ 
διαμορφϊνεται μετά από κάκε τροποποίθςι του, μπορεί 
να ςυντάςςεται με ευκφνθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου, 
χωρίσ απόφαςθ τθσ Γενικισ υνζλευςθσ και ζγκριςθ τθσ 
αρμόδιασ Αρχισ. To νζο κείμενο του καταςτατικοφ 
υπογράφεται υποχρεωτικά από τον Πρόεδρο του 
Διοικθτικοφ υμβουλίου ι τον αναπλθρωτι του. 

ΑΡΘΡΟ 26 

Για κάκε κζμα που δεν προβλζπεται από το παρόν 
καταςτατικό εφαρμόηονται οι διατάξεισ του κ.ν. 2190/20 
όπωσ εκάςτοτε ιςχφει κακϊσ και οι ειδικζσ περί 
πιςτωτικϊν ιδρυμάτων διατάξεισ.  

ΑΡΘΡΟ 27 
ΙΣΟΡΙΚΘ ΕΞΕΛΙΞΘ ΜΕΣΟΧΙΚΟΤ ΚΕΦΑΛΑΙΟΤ

 

Σο μετοχικό κεφάλαιο αυξικθκε: 
1.  Με τθν από 30/5/1964 απόφαςθ τθσ τακτικισ Γενικισ 

υνελεφςεωσ κατά τριακόςιεσ χιλιάδεσ (300.000) 

δραχμζσ που ενςωματϊκθκαν ςτο μετοχικό κεφάλαιο 
από τα κακαρά κζρδθ τθσ χριςθσ 1963 και ζτςι το 
κεφάλαιο ανιλκε ςε δζκα εκατομμφρια (10.000.000) 
δραχμζσ. 

2.  Με τθν από 28/6/1969 απόφαςθ τθσ Γενικισ 
υνζλευςθσ κατά πενιντα εκατομμφρια (50.000.000) 
δραχμζσ με κεφαλαιοποίθςθ τθσ υπεραξίασ των 
γθπζδων τθσ εταιρίασ αντιςτοίχου ποςοφ, ςφμφωνα 
με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του Ν 148/1967 “περί 
μζτρων για τθν ενίςχυςθ τθσ κεφαλαιαγοράσ” ςε 
ςυνδυαςμό με το άρκρο 1 του Ν.Δ. 64/1968, με 
ζκδοςθ πεντακοςίων χιλιάδων (500.000) νζων 
μετοχϊν ονομαςτικισ αξίασ 100 δραχμϊν κάκε μίασ. 

3.  Με τθν από 28/9/1977 απόφαςθ τθσ Γενικισ 
υνελεφςεωσ κατά δφο εκατομμφρια διακόςιεσ 
εβδομιντα επτά χιλιάδεσ επτακόςιεσ ενενιντα μία 
(2.277.791) δραχμζσ με αναπροςαρμογι τθσ αξίασ των 
ακινιτων τθσ Σράπεηασ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 
Ν.542/77 και κατά εκατόν ςαράντα ζξι χιλιάδεσ 
διακόςιεσ εννζα (146.209) δραχμζσ με καταβολι 
μετρθτϊν από τουσ μετόχουσ δθλ. ςυνολικά κατά δφο 
εκατομμφρια τετρακόςιεσ είκοςι τζςςερισ χιλιάδεσ 
(2.424.000) δραχμζσ, αφοφ ςυντελζςκθκε αυτι θ 
αφξθςθ με ζκδοςθ 12.000 χιλιάδων νζων μετοχϊν, 
ονομαςτικισ αξίασ δραχμϊν 102 κακεμιάσ, με 
κεφαλαιοποίθςθ του 50% τθσ υπεραξίασ που 
προζκυψε και τθσ αυξιςεωσ τθσ ονομαςτικισ αξίασ 
των παλαιϊν μετοχϊν, από δραχμζσ 100 ςε δραχμζσ 
102, με κεφαλαιοποίθςθ του υπολοίπου 50% τθσ 
υπεραξίασ που προαναφζρκθκε, και ζτςι, το εταιρικό 
κεφάλαιο ανιλκε ςε εξιντα δφο εκατομμφρια 
τετρακόςιεσ είκοςι τζςςερισ χιλιάδεσ (62.424.000) 
ολόκλθρο καταβεβλθμζνο και διαιροφμενο ςε 
εξακόςεσ δϊδεκα χιλιάδεσ (612.000) ονομαςτικζσ 
μετοχζσ, κακεμιάσ ονομαςτικισ αξίασ 102 δραχμϊν. 

4.  Με τθν από 23/3/1978 απόφαςθ τθσ Ζκτακτθσ 
Καταςτατικισ Γενικισ υνζλευςθσ των Μετόχων, κατά 
είκοςι εκατομμφρια οκτακόςιεσ οκτϊ χιλιάδεσ 
(20.808.000) δραχμζσ με ζκδοςθ διακοςίων τεςςάρων 
χιλιάδων (204.000) μετοχϊν, ονομαςτικισ αξίασ 102 
δραχμϊν κακεμιάσ και τιμισ εκδόςεωσ 600 δραχμϊν 
κακεμιάσ, που θ διαφορά εκ δραχμϊν εκατόν ζνα 
εκατομμφρια πεντακόςιεσ ενενιντα δφο χιλιάδεσ 
(101.592.000) δραχμζσ ςυγκεντρϊκθκε ςε 
αποκεματικό από ζκδοςθ μετοχϊν υπζρ το άρτιο που 
καταβλικθκε κατά 50% μζςα ςε 40 θμζρεσ από τθ 
δθμοςίευςθ τθσ ςχετικισ τροποποίθςθσ και 50% μζςα 
ςε ζνα εξάμθνο και ζτςι το εταιρικό κεφάλαιο ζφταςε 
ςτα ογδόντα τρία εκατομμφρια διακόςιεσ τριάντα δφο 
χιλιάδεσ (83.232.000) δραχμζσ που διαιρείται ςε 
οκτακόςιεσ δζκα ζξι χιλιάδεσ (816.000) μετοχζσ 
ονομαςτικισ αξίασ 102 δραχμϊν τθσ κακεμιάσ. 

5.  Με τθν από 2/11/1982 απόφαςθ τθσ Ζκτακτθσ 
Καταςτατικισ Γενικισ υνζλευςθσ των Μετόχων, 
αα) κατά εκατόν δϊδεκα εκατομμφρια εξακόςιεσ 

οκτϊ χιλιάδεσ (112.608.000) δραχμζσ ποςό το 
οποίο προζκυψε από τθν αναπροςαρμογι τθσ 
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αξίασ των ακινιτων τθσ Σράπεηασ, ςφμφωνα με 
τισ διατάξεισ του Ν. 1249/1982, κατά εκατόν 
δϊδεκα εκατομμφρια ογδόντα ζξθ χιλιάδεσ 
πεντακόςιεσ εξιντα επτά (112.086.567) δραχμζσ 
και εκ τθσ μεταφοράσ από το αποκεματικό τθσ 
υπζρ το άρτιον ζκδοςθσ μετοχϊν, πεντακόςιεσ 
είκοςι μία χιλιάδεσ τετρακόςιεσ τριάντα τρεισ 
(521.433) δραχμζσ. Σο ποςό αυτό των εκατόν 
δϊδεκα εκατομμυρίων εξακοςίων οκτϊ 
χιλιάδων (112.608.000) δραχμϊν αφξθςε τθν 
ονομαςτικι αξία των οκτακοςίων δζκα ζξι 
χιλιάδων (816.000) μετοχϊν, από 102 δραχμζσ, 
ςε 240 δραχμζσ κακεμιά και  

ββ) κατά εξιντα πζντε εκατομμφρια διακόςιεσ 
ογδόντα χιλιάδεσ (65.280.000) δραχμζσ με 
ζκδοςθ διακοςίων εβδομιντα δφο χιλιάδων 
(272.000) νζων μετοχϊν, ονομαςτικισ αξίασ 240 
δραχμϊν κακεμιάσ και τιμι ζκδοςθσ 650 
δραχμϊν κακεμιάσ, που θ διαφορά εκ εκατόν 
ζντεκα εκατομμφρια πεντακόςιεσ είκοςι χιλιάδεσ 
(111.520.000) ςυγκεντρϊκθκε ςε αποκεματικό 
από ζκδοςθ μετοχϊν υπζρ το άρτιον, που 
καταβλικθκε θ αξία κακεμιάσ μετοχισ, κατά 
50% μζςα ςε 40 θμζρεσ από τθ δθμοςίευςθ τθσ 
ςχετικισ τροποποίθςθσ του Καταςτατικοφ και 
50% μζςα ςε εξάμθνο. 

6.  Με τθν από 11/7/1989 απόφαςθ τθσ Επαναλθπτικισ 
Σακτικισ Γενικισ υνζλευςθσ των Μετόχων κατά 
εκατόν τζςςερα εκατομμφρια τετρακόςιεσ ςαράντα 
οκτϊ χιλιάδεσ (104.448.000) δραχμζσ ποςό το οποίο 
προζκυψε από τθν αναπροςαρμογι τθσ αξίασ των 
ακινιτων τθσ Σράπεηασ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ 
υπ’ αρικμ. Ε2665/84/22.2.88 κοινισ απόφαςθσ των 
Τπουργϊν Εκνικισ Οικονομίασ και Οικονομικϊν, κατά 
εκατόν δφο εκατομμφρια εννιακόςιεσ πενιντα 
χιλιάδεσ διακόςιεσ ςαράντα επτά (102.950.247) 
δραχμζσ και από τθν μεταφορά αποκεματικοφ τθσ 
υπζρ το άρτιο ζκδοςθσ μετοχϊν ζνα εκατομμφριο 
τετρακόςιεσ ενενιντα επτά χιλιάδεσ επτακόςιεσ 
πενιντα τρεισ (1.497.753) δραχμζσ. Σο ποςό τθσ 
αφξθςθσ αυτισ καλφφκθκε με τθν ζκδοςθ 
τετρακοςίων τριάντα πζντε χιλιάδων διακοςίων 
(435.200) νζων μετοχϊν, ονομαςτικισ αξίασ 240 
δραχμϊν κακεμιάσ. 

7.  Με τθν από 10/12/1990 απόφαςθ τθσ Ζκτακτθσ 
Καταςτατικισ Γενικισ υνζλευςθσ των Μετόχων, κατά 
τριάντα ζνα εκατομμφρια τριακόςιεσ τριάντα τζςςερισ 
χιλιάδεσ τετρακόςιεσ (31.334.400) δραχμζσ με ζκδοςθ 
εκατόν τριάντα χιλιάδων πεντακοςίων εξιντα 
(130.560) νζων μετοχϊν ονομαςτικισ αξίασ δραχμϊν 
240 κάκε μιασ και τιμισ διακζςεωσ 4.000 δραχμϊν 
κακεμιάσ που θ διαφορά εκ δραχμϊν 490.905.600 
ςυγκεντρϊκθκε ςε αποκεματικό από τθν ζκδοςθ 
μετοχϊν υπζρ το άρτιο. 

8.  Με απόφαςθ τθσ Γενικισ υνζλευςθσ των μετόχων 
τθν 29/1/1992 αποφαςίςκθκε θ αφξθςθ του μετοχικοφ 
κεφαλαίου κατά 635.097.600 δραχμζσ με ζκδοςθ 

2.646.240 μετοχϊν ονομαςτικισ αξίασ 240 δραχμϊν θ 
κάκε μία και τιμι εκδόςεωσ 3.000 δραχμϊν θ κάκε 
μία, πλθν όμωσ θ αφξθςθ αυτι καλφφκθκε κατά το 
ποςό των 563.097.600 δραχμϊν, γεγονόσ που 
πιςτοποίθςε θ Γενικι υνζλευςθ των μετόχων τθν 
30.6.1992, θ οποία τροποποίθςε το παρόν άρκρο και 
ζτςι το μετοχικό κεφάλαιο ανιλκε ςε εννιακόςια 
εξιντα εκατομμφρια (960.000.000) δραχμζσ 
διαιροφμενο ςε τζςςερα εκατομμφρια (4.000.000) 
μετοχζσ ονομαςτικισ αξίασ διακοςίων ςαράντα (240) 
δραχμϊν θ κάκε μετοχι. 

9. Με απόφαςθ τθσ Γενικισ υνζλευςθσ των μετόχων τθν 
30/05/1996 αυξικθκε θ ονομαςτικι αξία κάκε 
μετοχισ και το μετοχικό κεφάλαιο ωσ εξισ: 
αα) Κατά τρία διςεκατομμφρια οκτακόςια ςαράντα 

εκατομμφρια (3.840.000.000) δραχμζσ με 
αφξθςθ τθσ ονομαςτικισ αξίασ των μετοχϊν από 
δραχμζσ διακόςιεσ ςαράντα (240) ςε δραχμζσ 
χίλιεσ διακόςιεσ (1.200) δραχμϊν θ κάκε μία, με 
ιςόποςθ κεφαλαιοποίθςθ αποκεματικοφ εκ 
διακζςεωσ μετοχϊν υπζρ το άρτιο. 

ββ) Κατά εννιακόςια εξιντα εκατομμφρια 
(960.000.000) δραχμζσ με ιςόποςθ 
κεφαλαιοποίθςθ αποκεματικοφ εκ διακζςεωσ 
μετοχϊν υπζρ το άρτιο, με ζκδοςθ και δωρεάν 
διανομι οκτακοςίων χιλιάδων (800.000) νζων 
μετοχϊν ονομαςτικισ αξίασ χιλίων διακοςίων 
(1.200) δραχμϊν θ κάκε μία με αναλογία δφο (2) 
νζεσ μετοχζσ ςε κάκε δζκα (10) παλαιζσ. 

γγ) Κατά τζςςερα διςεκατομμφρια τριακόςια είκοςι 
εκατομμφρια (4.320.000.000) δραχμζσ με τθν 
ζκδοςθ τριϊν εκατομμυρίων εξακοςίων 
χιλιάδων (3.600.000) νζων μετοχϊν ονομαςτικισ 
αξίασ χιλίων διακοςίων (1.200) δραχμϊν θ κάκε 
μία. 

10. Με απόφαςθ τθσ Γενικισ υνζλευςθσ των μετόχων 
που ςυνιλκε ςτισ 22/5/1997 το μετοχικό κεφάλαιο 
αυξικθκε κατά 7.584.000.000 δραχμζσ με τθν ζκδοςθ 
6.320.000 νζων μετοχϊν ονομαςτικισ αξίασ 1.200 
δραχμϊν θ κάκε μία μετοχι. 

11. Με απόφαςθ τθσ Γενικισ υνζλευςθσ των μετόχων 
που ςυνιλκε ςτισ 30/4/1998 το μετοχικό κεφάλαιο 
αυξικθκε ωσ εξισ : 
αα) Κατά τρία διςεκατομμφρια πεντακόςια τριάντα 

δφο εκατομμφρια οκτακόςιεσ χιλιάδεσ 
(3.532.800.000) δραχμζσ με κεφαλαιοποίθςθ 
αποκεματικϊν (ποςοφ 102.130.205 δραχμϊν 
από αναπροςαρμογι παγίων ςτοιχείων και 
ποςοφ 3.430.669.795 δραχμϊν  από τθν ζκδοςθ 
μετοχϊν υπζρ το άρτιο), με τθν ζκδοςθ 
2.944.000 μετοχϊν ονομαςτικισ αξίασ εκάςτθσ 
1.200 δραχμϊν. 

ββ) Κατά δζκα οκτϊ διςεκατομμφρια επτακόςια 
εξιντα τρία εκατομμφρια διακόςιεσ χιλιάδεσ 
(18.763.200.000) δραχμζσ με τθν ζκδοςθ 
15.636.000 νζων μετοχϊν ονομαςτικισ αξίασ 
1.200 δραχμϊν εκάςτθσ . 



 

 8 

12. Με απόφαςθ τθσ Αϋ Επαναλθπτικισ Ζκτακτθσ Γενικισ 
υνζλευςθσ των Μετόχων που ςυνιλκε ςτισ 
30/11/1998, το μετοχικό κεφάλαιο αυξικθκε κατά 
52.500.000.000 δραχμζσ με τθν καταβολι μετρθτϊν, 
δια τθσ εκδόςεωσ 43.750.000 νζων μετοχϊν 
ονομαςτικισ αξίασ 1.200 δραχμϊν εκάςτθσ : 
αα) κατά τριάντα εννιά διςεκατομμφρια εννιακόςια 

εξιντα εκατομμφρια (39.960.000.000) δραχμζσ 
με τθν ζκδοςθ τριάντα  τριϊν εκατομμυρίων 
τριακοςίων χιλιάδων (33.300.000)  νζων 
μετοχϊν ονομαςτικισ αξίασ χιλίων διακοςίων 
(1.200) δραχμϊν εκάςτθ και τιμισ ζκδοςθσ δφο 
χιλιάδων πεντακοςίων (2.500) δραχμϊν εκάςτθ 
που διατζκθκαν κατά προτίμθςθ ςτουσ 
παλαιοφσ μετόχουσ που ιςαν εγγεγραμμζνοι 
ςτο μθτρϊο μετόχων κατά τθν 4θ Δεκεμβρίου 
1998 (4.12.98), με αναλογία 1 νζα μετοχι ςε 
κάκε 1 παλαιά μετοχι. 

ββ) κατά ζνα διςεκατομμφριο εννιακόςια ενενιντα 
τρία εκατομμφρια διακόςιεσ χιλιάδεσ 
(1.993.200.000) με τθν ζκδοςθ ενόσ 
εκατομμυρίου εξακοςίων εξιντα μία χιλιάδων 
(1.661.000) νζων μετοχϊν ονομαςτικισ αξίασ 
χιλίων διακοςίων (1.200) δραχμϊν εκάςτθ και 
τιμι ζκδοςθσ τεςςάρων χιλιάδων (4.000) 
δραχμϊν εκάςτθ που διατζκθκαν αποκλειςτικά 
ςτουσ εργαηομζνουσ, περιοριηομζνου ωσ προσ 
τον αρικμό αυτϊν των μετοχϊν του δικαιϊματοσ 
προτίμθςθσ των παλαιϊν μετόχων, κατ’ 
εφαρμογιν του άρκρου 13 του Ν.2190/20 και 
του άρκρου 6 του καταςτατικοφ, 

γγ) κατά δφο διςεκατομμφρια τετρακόςια 
εκατομμφρια (2.400.000.000) με τθν ζκδοςθ δφο 
εκατομμυρίων (2.000.000) νζων μετοχϊν 
ονομαςτικισ αξίασ χιλίων διακοςίων (1.200) 
δραχμϊν εκάςτθ και τιμι ζκδοςθσ ζξι χιλιάδων 
πεντακοςίων (6.500) δραχμϊν που διετζκθςαν 
με ιδιωτικι τοποκζτθςθ ςε επενδυτζσ 
εξωτερικοφ, περιοριηομζνου ωσ προσ τον αρικμό 
αυτϊν των μετοχϊν του δικαιϊματοσ 
προτίμθςθσ των παλαιϊν μετόχων, κατ’ 
εφαρμογιν του άρκρου 13 του Ν.21/90/20 και 
του άρκρου 6 του καταςτατικοφ και 

δδ) κατά οκτϊ διςεκατομμφρια εκατόν ςαράντα ζξι 
εκατομμφρια οκτακόςιεσ χιλιάδεσ 
(8.146.800.000) με τθν ζκδοςθ ζξθ 
εκατομμυρίων επτακοςίων ογδόντα εννιά 
χιλιάδων (6.789.000) νζων μετοχϊν ονομαςτικισ 
αξίασ χιλίων διακοςίων (1.200) δραχμϊν εκάςτθ 
και τιμι ζκδοςθσ δφο χιλιάδων πεντακοςίων 
(2.500) δραχμϊν εκάςτθ, που διετζκθςαν με 
ιδιωτικι τοποκζτθςθ ςε επενδυτζσ εξωτερικοφ, 
περιοριηομζνου ωσ προσ τον αρικμό αυτϊν των 
μετοχϊν του δικαιϊματοσ προτίμθςθσ των 
παλαιϊν μετόχων, κατ’ εφαρμογιν του άρκρου 
13 του Ν.21/90/20 και του άρκρου 6 του 
καταςτατικοφ. 

13. Με απόφαςθ τθσ Σακτικισ Γ.. των Μετόχων που 
ςυνιλκε ςτισ 11/3/1999, το μετοχικό κεφάλαιο 
αυξικθκε κατά 46.980.000.000 δραχμζσ με τθν 
καταβολι μετρθτϊν δια τθσ εκδόςεωσ 39.150.000 
νζων μετοχϊν ονομαςτικισ αξίασ 1.200 δραχμϊν 
εκάςτθ κατά τισ εξισ διακρίςεισ: 
αα) κατά ςαράντα ζξι διςεκατομμφρια διακόςια 

τριάντα εκατομμφρια (46.230.000.000) δραχμζσ 
με τθν ζκδοςθ τριάντα οκτϊ χιλιάδων 
πεντακοςίων είκοςι πζντε (38.525.000) νζων 
μετοχϊν ονομαςτικισ αξίασ χιλίων διακοςίων 
(1.200) δραχμϊν και τιμισ ζκδοςθσ τριϊν 
χιλιάδων (3.000) δραχμϊν που διετζκθςαν κατά 
προτίμθςθ ςτουσ παλαιοφσ μετόχουσ ςε 
αναλογία 1 νζα μετοχι για κάκε 2 παλαιζσ 
μετοχζσ. 

ββ) κατά επτακόςια πενιντα εκατομμφρια 
(750.000.000) δραχμζσ με τθν ζκδοςθ εξακοςίων 
είκοςι πζντε χιλιάδων (625.000) νζων μετοχϊν 
ονομαςτικισ αξίασ χιλίων διακοςίων (1.200) 
δραχμϊν εκάςτθ και τιμι ζκδοςθσ τριϊν 
χιλιάδων (3.000) δραχμϊν εκάςτθ, που 
διετζκθςαν ςε ςτελζχθ τθσ Σράπεηασ 
περιοριηομζνων ωσ προσ τον αρικμό αυτϊν των 
μετοχϊν του δικαιϊματοσ προτίμθςθσ των 
παλαιϊν μετόχων κατ’ εφαρμογι του άρκρου 13 
του Ν.2190/20 και του άρκρου 6 του 
καταςτατικοφ.    

14. Με απόφαςθ τθσ Ζκτακτθσ Γ.. των Μετόχων που 
ςυνιλκε ςτισ 26/7/1999, το μετοχικό κεφάλαιο 
αυξικθκε κατά 9.320.756.400 δραχμζσ με τθν 
καταβολι μετρθτϊν δια τθσ εκδόςεωσ 7.767.297 νζων 
μετοχϊν ονομαςτικισ αξίασ 1.200 δραχμϊν εκάςτθ και 
τιμισ εκδόςεωσ 10.000 δραχμϊν εκάςτθσ. Θ διαφορά 
μεταξφ ονομαςτικισ αξίασ και τιμισ εκδόςεωσ εκ 
δραχμϊν 68.352.213.600 κα μεταφερκεί ςτο 
λογαριαςμό «διαφορζσ εκ διακζςεωσ μετοχϊν υπζρ 
το άρτιο. 

15. Με απόφαςθ τθσ από 30/5/2000 ζκτακτθσ Γ.. των 
μετόχων, θ οποία αποφάςιςε τθν ςυγχϊνευςθ με 
απορρόφθςθ των Σραπεηϊν Χίου και Μακεδονίασ – 
Θράκθσ, κακϊσ και τθ μείωςθ τθσ ονομαςτικισ αξίασ 
των μετοχϊν τθσ Σράπεηασ από 1.200 δραχμζσ ςε 
1.116 δραχμζσ κάκε μετοχι, το μετοχικό κεφάλαιο 
αυξικθκε: α)κατά ποςό 7.056.055.500 δραχμϊν, που 
ειςφζρεται από τθν απορροφϊμενθ Σράπεηα Χίου 
Α.Ε., όπωσ το ποςό αυτό προζκυψε μετά από 
αφαίρεςθ από το ςυνολικό εκ δραχμϊν 
20.620.000.000 μετοχικό κεφάλαιο τθσ Σράπεηασ Χίου 
ποςοφ 13.563.944.500 δραχμϊν, που αποτελοφν τθ 
ςυμμετοχι τθσ Σράπεηασ Πειραιϊσ, β)κατά ποςό 
δραχμϊν 30.677.370.180, που ειςφζρεται από τθν 
απορροφϊμενθ Σράπεηα Μακεδονίασ – Θράκθσ Α.Ε., 
όπωσ το ποςό αυτό προζκυψε μετά από αφαίρεςθ 
από το ςυνολικό εκ δραχμϊν 53.383.000.000 μετοχικό 
κεφάλαιο τθσ Σράπεηασ Μακεδονίασ – Θράκθσ ποςοφ 
δραχμϊν 22.705.629.820, που αποτελοφν τθ 
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ςυμμετοχι τθσ Σράπεηασ Πειραιϊσ και γ)κατά ποςό 
δραχμϊν πενιντα τρία εκατομμφρια πεντακόςιεσ 
εβδομιντα χιλιάδεσ εξιντα τζςςερισ (53.570.064) με 
κεφαλαιοποίθςθ αποκεματικϊν προσ το ςκοπό 
ςτρογγυλοποίθςθσ τθσ ονομαςτικισ αξίασ κάκε 
μετοχισ. 

16. Με απόφαςθ τθσ από 11/4/2001 Σακτικισ Γενικισ 
υνζλευςθσ των Μετόχων: 
αα) αυξικθκε το μετοχικό κεφάλαιο τθσ Σράπεηασ 

κατά ποςό 277.481.423,44 δραχμζσ με 
κεφαλαιοποίθςθ αποκεματικϊν, κακϊσ και θ 
ονομαςτικι αξία τθσ μετοχισ κατά 1,66 δραχμζσ 
δθλαδι από 1116 δραχμζσ ςε 1117,66 δραχμζσ 
κάκε μετοχι προσ το ςκοπό τθσ  
ςτρογγυλοποίθςθσ, λόγω τθσ μετατροπισ του 
μετοχικοφ κεφαλαίου ςε Ευρϊ και επομζνωσ το 
μετοχικό κεφάλαιο τθσ Σράπεηασ ανιλκε ςε 
186.825.233.567,44 δραχμζσ διαιροφμενο ςε 
167.157.484 κοινζσ ονομαςτικζσ μετοχζσ 
ονομαςτικισ αξίασ 1117,66 δραχμϊν κάκε μία. 

ββ) μετατράπθκαν, δυνάμει του Ν. 2842/2000,  το 
μετοχικό κεφάλαιο και θ ονομαςτικι αξία τθσ 
μετοχισ ςε Ευρϊ, και επομζνωσ το μετοχικό 
κεφάλαιο, κατόπιν και τθσ αποφαςιςκείςασ 
παραπάνω αφξθςισ του, ανιλκε πλζον  ςτο 
ποςό  των 548.276.547,52 Ευρϊ διαιροφμενο ςε 
167.157.484 κοινζσ ονομαςτικζσ μετοχζσ 
ονομαςτικισ αξίασ 3,28 Ευρϊ κάκε μία.   

17. Με απόφαςθ τθσ από 10.6.2002 Β’ Επαναλθπτικισ 
Γενικισ υνζλευςθσ των Μετόχων: 
αα) Μειϊκθκε το μετοχικό κεφάλαιο τθσ Σράπεηασ 

κατά ποςό 27.413.830 ευρϊ με ακφρωςθ 
8.357.875 ιδίων μετοχϊν τθσ.  

ββ) Αυξικθκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά ποςό 
27.413.830 ευρϊ με καταβολι μετρθτϊν και με 
ζκδοςθ 8.357.875 νζων κοινϊν ονομαςτικϊν 
μετοχϊν ονομαςτικισ αξίασ 3,28 ευρϊ θ κάκε 
μία  

18. Με απόφαςθ τθσ από 7/11/2003 Ζκτακτθσ Γενικισ 
υνζλευςθσ των μετόχων που αποφάςιςε τθ 
ςυγχϊνευςθ τθσ Σράπεηασ με απορρόφθςθ τθσ 
ανϊνυμθσ τραπεηικισ εταιρίασ “Ελλθνικι Σράπεηα 
Βιομθχανικισ Αναπτφξεωσ Α.Ε.”, το μετοχικό κεφάλαιο 
τθσ Σράπεηασ αυξικθκε (i) κατά ποςό Ευρϊ 
270.372.801 με ζκδοςθ νζων μετοχϊν λόγω του 
ειςφερομζνου μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ ΕΣΒΑ ΑΕ, μετϋ 
αφαίρεςθ τθσ ςυμμετοχισ τθσ Σράπεηασ ςε αυτιν και 
(ii) κατά ποςό Eυρϊ 1.299.770,63 με κεφαλαιοποίθςθ 
αποκεματικοφ, παράλλθλα δε αυξικθκε και θ 
ονομαςτικι αξία κάκε μετοχισ από 3,28 Ευρϊ ςε 4,15 
Ευρϊ προσ το ςκοπό ςτρογγυλοποίθςισ τθσ.  

19. Με τθν από 22.12.2004 απόφαςθ του Διοικθτικοφ 
υμβουλίου τθσ που αποφάςιςε τθν αφξθςθ του 
μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Σράπεηασ χωρίσ 
τροποποίθςθ καταςτατικοφ, λόγω άςκθςθσ 
δικαιωμάτων προαίρεςθσ αγοράσ μετοχϊν, ςφμφωνα 
με τθν απόφαςθ τθσ από 10.6.2002 Γενικισ 

υνζλευςθσ και το άρκρο 13 παρ.9 του ν.2190/20, το 
μετοχικό κεφάλαιο τθσ Σράπεηασ αυξικθκε κατά ποςό 
ζντεκα εκατομμυρίων εκατόν δζκα επτά χιλιάδων 
τετρακοςίων πενιντα πζντε ευρϊ και εβδομιντα 
πζντε λεπτϊν (11.117.455,75 ευρϊ) με ζκδοςθ δφο 
εκατομμυρίων εξακοςίων εβδομιντα οκτϊ χιλιάδων 
εννιακοςίων πζντε (2.678.905) νζων ονομαςτικϊν με 
ψιφο μετοχϊν ονομαςτικισ αξίασ 4,15 ευρϊ κακεμία. 

20. Με απόφαςθ τθσ από 18.10.2005 Ζκτακτθσ Γενικισ 
υνζλευςθσ των μετόχων, που αποφάςιςε τθ 
ςυγχϊνευςθ τθσ Σράπεηασ με απορρόφθςθ τθσ 
Ελλθνικισ Εταιρίασ Επενδφςεων Χαρτοφυλακίου Α.Ε., 
το μετοχικό κεφάλαιο τθσ Σράπεηασ αυξικθκε (i) κατά 
ποςό ευρϊ 192.207.779,95 με ζκδοςθ νζων μετοχϊν, 
λόγω του ειςφερομζνου μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ 
Ελλθνικισ Εταιρίασ Επενδφςεων Χαρτοφυλακίου Α.Ε., 
μετϋ αφαίρεςθ των εκατζρωκεν ςυμμετοχϊν των 
ςυγχωνευομζνων εταιριϊν και (ii) κατά ποςό ευρϊ 
1.657.615,33 με κεφαλαιοποίθςθ αποκεματικοφ από 
ζκδοςθ μετοχϊν υπζρ το άρτιο, παράλλθλα δε 
αυξικθκε θ ονομαςτικι αξία κάκε μετοχισ από 4,15 
Ευρϊ ςε 4,77 ευρϊ προσ το ςκοπό ςτρογγυλοποίθςισ 
τθσ.  

21. Με απόφαςθ τθσ από 15.05.2006 Βϋ Επαναλθπτικισ 
Γενικισ υνζλευςθσ των μετόχων το μετοχικό 
κεφάλαιο τθσ Σράπεηασ αυξικθκε κατά ποςό ευρϊ 
256.232.994,93 με ζκδοςθ 53.717.609 νζων κοινϊν 
ονομαςτικϊν μετοχϊν ονομαςτικισ αξίασ 4,77 ευρϊ 
κακεμία, που διανεμικθκαν δωρεάν ςτουσ μετόχουσ 
με αναλογία μία νζα μετοχι για κάκε τζςςερεισ 
παλαιζσ,  

22. Με τθν από 27/12/2006 απόφαςθ του Διοικθτικοφ 
υμβουλίου, αποφαςίςκθκε, δυνάμει των από 
16/05/2005 και 15/05/2006 αποφάςεων των Γενικϊν 
υνελεφςεων και  ςφμφωνα με το άρκρο 13 παρ. 9 του 
κ.ν. 2190/1920, θ (μθ αποτελοφςα τροποποίθςθ 
καταςτατικοφ) αφξθςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ 
Σράπεηασ κατά το ποςό των επτά εκατομμυρίων 
εξακοςίων εξιντα πζντε χιλιάδων τριακοςίων τριάντα 
δφο ευρϊ και εβδομιντα ζξι λεπτϊν (7.665.332,76€) 
με καταβολι μετρθτϊν και με ζκδοςθ ενόσ 
εκατομμυρίου εξακοςίων ζξι χιλιάδων εννιακοςίων 
ογδόντα οκτϊ (1.606.988) νζων ονομαςτικϊν με ψιφο 
μετοχϊν ονομαςτικισ αξίασ τεςςάρων ευρϊ και 
εβδομιντα επτά λεπτϊν (€ 4,77),  

23. Με τθν από 06/07/2007 απόφαςθ του Διοικθτικοφ 
υμβουλίου αποφαςίςκθκε ςφμφωνα με το άρκρο 13 
παρ.1 εδ. β του κ.ν. 2190/1920 θ (μθ αποτελοφςα 
τροποποίθςθ καταςτατικοφ) αφξθςθ του μετοχικοφ 
κεφαλαίου τθσ Σράπεηασ κατά το ποςό 322.207.575,66 
ευρϊ με καταβολι μετρθτϊν, με ζκδοςθ 67.548.758 
νζων κοινϊν ονομαςτικϊν μετοχϊν ονομαςτικισ αξίασ 
4,77 ευρϊ κακεμία και τιμι διάκεςθσ κάκε μετοχισ τα 
20 €, 

24. Με τθν από 10/12/2007 απόφαςθ του Διοικθτικοφ 
υμβουλίου, αποφαςίςκθκε, δυνάμει των από 
16/05/2005 και 15/05/2006 αποφάςεων των Γενικϊν 
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υνελεφςεων και ςφμφωνα με το άρκρο 13 παρ. 9 του 
κ.ν. 2190/1920 ωσ ίςχυε, θ (μθ αποτελοφςα 
τροποποίθςθ καταςτατικοφ) αφξθςθ του μετοχικοφ 
κεφαλαίου τθσ Σράπεηασ κατά το ποςό των ζξι 
εκατομμυρίων εννιακοςίων τριάντα εννζα χιλιάδων 
τριακοςίων ογδόντα ζξι ευρϊ και ςαράντα ζξι λεπτϊν 
(6.939.386,46 Ευρϊ)με καταβολι μετρθτϊν και με 
ζκδοςθ ενόσ εκατομμυρίου τετρακοςίων πενιντα 
τεςςάρων επτακοςίων ενενιντα οκτϊ (1.454.798) 
νζων κοινϊν ονομαςτικϊν με ψιφο μετοχϊν 
ονομαςτικισ αξίασ τεςςάρων ευρϊ και εβδομιντα 
επτά λεπτϊν (€ 4,77) κακεμία.  

25. Με τθν από 07/05/2008 απόφαςθ τθσ Β’ 
Επαναλθπτικισ Γενικισ υνζλευςθσ των μετόχων, 
αποφαςίςκθκε θ μείωςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου 
τθσ Σράπεηασ κατά ποςό ευρϊ 49.643.951,49 με 
ακφρωςθ 10.407.537 ιδίων μετοχϊν τθσ Σράπεηασ,  
ονομαςτικισ αξίασ τεςςάρων ευρϊ και εβδομιντα 
επτά λεπτϊν (€ 4,77) θ κακεμία οι οποίεσ είχαν 
αποκτθκεί από τθν Σράπεηα ςτο πλαίςιο ςχετικϊν 
αποφάςεων τθσ Γενικισ υνζλευςθσ των μετόχων.  

26. Με τθν από 07/05/2008 απόφαςθ τθσ Βϋ 
Επαναλθπτικισ Γενικισ υνζλευςθσ των μετόχων ςε 
ςυνδυαςμό με τθν από 27/05/2008 απόφαςθ του 
Διοικθτικοφ υμβουλίου, το μετοχικό κεφάλαιο τθσ 
Σράπεηασ αυξικθκε κατά το ποςό των τριϊν 
εκατομμυρίων πεντακοςίων ογδόντα εννζα χιλιάδων 
τριακοςίων είκοςι ευρϊ και ζξι λεπτϊν 
(€3.589.320,06) με καταβολι μετρθτϊν και με ζκδοςθ 
752.478 νζων κοινϊν ονομαςτικϊν με ψιφο μετοχϊν 
ονομαςτικισ αξίασ τεςςάρων ευρϊ και εβδομιντα 
επτά λεπτϊν (€ 4,77) κακεμία, θ οποία ςυντελζςκθκε 
με επανεπζνδυςθ μερίςματοσ χριςεωσ 2007.  

27. Με τθν από 23.01.2009 απόφαςθ τθσ Ζκτακτθσ Γενικισ 
υνζλευςθσ των μετόχων, αποφαςίςκθκε θ αφξθςθ 
του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Σράπεηασ κατά ποςό 
ευρϊ τριακόςια εξιντα εννζα εκατομμφρια 
εννιακόςιεσ ενενιντα εννζα χιλιάδεσ εννιακόςια 
ενενιντα εννζα ευρϊ και δεκαοκτϊ λεπτά (€ 
369.999.999,18) με ζκδοςθ 77.568.134 προνομιοφχων 
μετοχϊν τθσ Σράπεηασ, ονομαςτικισ αξίασ 4,77 ευρϊ θ 
κάκε μία. Ολόκλθρο το ποςό τθσ αφξθςθσ καλφπτεται 
από το Ελλθνικό Δθμόςιο με τθν ειςφορά ίςθσ αξίασ 
ομολόγων του και οι νζεσ προνομιοφχεσ μετοχζσ που 
κα εκδοκοφν κα ζχουν τα προνόμια που αναφζρει ο ν. 
3723/2008 και ειδικότερα:  

 δικαίωμα απόλθψθσ ςτακερισ απόδοςθσ 
λογιηόμενθσ με ποςοςτό δζκα τοισ εκατό (10%) 
επί τθσ τιμισ διακζςεωσ εκάςτθσ των 
Προνομιοφχων Μετοχϊν ςτο Ελλθνικό Δθμόςιο:  

πριν από τισ κοινζσ μετοχζσ, 
(ii) πριν από τα ποςά μερίςματοσ που διανζμονται 

ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3 του άρκρου 1 
του Ν. 3723/2008 και 

(iii) ανεξαρτιτωσ διανομισ ποςϊν μερίςματοσ προσ 
τουσ λοιποφσ μετόχουσ τθσ τράπεηασ, και 
εφόςον κατόπιν καταβολισ τθσ εν λόγω 

απόδοςθσ οι δείκτεσ κεφαλαιακισ επάρκειασ 
τθσ τράπεηασ ςε απλι και ενοποιθμζνθ βάςθ 
ικανοποιοφν τουσ εκάςτοτε οριηόμενουσ από 
τθν Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ ελάχιςτουσ δείκτεσ. 

Θ ςτακερι απόδοςθ υπολογίηεται δεδουλευμζνθ ςε 
ετιςια βάςθ, αναλογικά προσ το χρόνο παραμονισ του 
Ελλθνικοφ Δθμοςίου ωσ προνομιοφχου μετόχου, και 
καταβάλλεται εντόσ μθνόσ από τθν ζγκριςθ των 
ετιςιων οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ αντίςτοιχθσ 
χριςθσ από τθν Σακτικι Γενικι υνζλευςθ, τελεί δε 
υπό τθν προχπόκεςθ φπαρξθσ διανεμθτζων ποςϊν 
κατά τθν ζννοια των διατάξεων του άρκρου 44α του κν 
2190/1920 και ειδικότερα κερδϊν τθσ τελευταίασ ι και 
προθγουμζνων χριςεων ι και αποκεματικϊν, εφόςον 
ζχει προθγθκεί ςχετικι απόφαςθ περί διανομισ τουσ 
από τθ Γενικι υνζλευςθ των Κοινϊν Μετόχων τθσ 
τράπεηασ και εφόςον δεν είναι ςε ιςχφ εποπτικό μζτρο 
του άρκρου 62 του ν. 3601/2007. Επί ανεπαρκείασ των 
ωσ άνω διανεμθτζων ποςϊν, παρζχεται δικαίωμα 
προνομιακισ (προ των κοινϊν μετόχων) απολιψεωσ 
τθσ ωσ άνω αποδόςεωσ ζωσ εξαντλιςεωσ των ποςϊν 
αυτϊν. 

 δικαίωμα ψιφου ςτθ Γενικι υνζλευςθ των 
προνομιοφχων μετόχων ςτισ περιπτϊςεισ που 
ορίηει ο κ.ν.2190/20, (ιτοι τθσ παραγράφου 5 
του άρκρου 3,  τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 4, 
τθσ παραγράφου 12 του άρκρου 13, τθσ 
παραγράφου 5 του άρκρου 15α και τθσ 
παραγράφου 2 του άρκρου 72 του ΚΝ 
2190/1920). 

 δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο Διοικθτικό υμβοφλιο 
τθσ Σράπεηασ, μζςω ενόσ εκπροςϊπου του, που 
ορίηεται ωσ πρόςκετο μζλοσ του Διοικθτικοφ 
υμβουλίου.  

 δικαίωμα αρνθςικυρίασ του οριςκζντοσ ωσ 
μζλουσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου 
εκπροςϊπου του Δθμοςίου  ςτθ λιψθ 
οποιαςδιποτε απόφαςθσ ςχετικισ με τθ 
διανομι μεριςμάτων και τθν πολιτικι παροχϊν 
προσ τον Πρόεδρο, τον Διευκφνοντα φμβουλο 
και τα λοιπά μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου, 
κακϊσ και τουσ γενικοφσ διευκυντζσ και τουσ 
αναπλθρωτζσ τουσ, με απόφαςθ του Τπουργοφ 
Οικονομίασ και Οικονομικϊν ι εφόςον ο 
εκπρόςωποσ κρίνει ότι θ απόφαςθ αυτι δφναται 
να κζςει ςε κίνδυνο τα ςυμφζροντα των 
κατακετϊν ι να επθρεάςει ουςιωδϊσ τθ 
φερεγγυότθτα και τθν εφρυκμθ λειτουργία τθσ 
Σράπεηασ. 

 δικαίωμα παράςταςθσ ςτθ Γενικι υνζλευςθ 
των κοινϊν μετοχϊν τθσ Σράπεηασ  και δικαίωμα 
αρνθςικυρίασ του οριςκζντοσ ωσ μζλουσ του 
Διοικθτικοφ υμβουλίου εκπροςϊπου του 
Δθμοςίου κατά τθ ςυηιτθςθ και λιψθ 
απόφαςθσ για τα ίδια ωσ άνω κζματα 
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 δικαίωμα του εκπροςϊπου του Δθμοςίου 
ελεφκερθσ πρόςβαςθσ ςτα βιβλία και ςτοιχεία 
τθσ Σράπεηασ για τουσ ςκοποφσ του Ν.3723/2008 

 δικαίωμα προνομιακισ ζναντι όλων των άλλων 
μετόχων ικανοποίθςθσ από το προϊόν τθσ 
εκκακάριςθσ, ςε περίπτωςθ υπαγωγισ τθσ 
Σράπεηασ ςε εκκακάριςθ. 

Σα ανωτζρω προνόμια δεν κίγουν τα δικαιϊματα των 
κομιςτϊν των υβριδικϊν τίτλων Tier Ι, κακϊσ και 
οποιωνδιποτε άλλων, πλθν κοινϊν μετοχϊν, τίτλων 
που προςμετρϊνται ςτα εποπτικά κεφάλαια τθσ 
Σράπεηασ. 

28. Με τθν από 30.04.2009 απόφαςθ τθσ Σακτικισ Γενικισ 
υνζλευςθσ των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο τθσ 
Σράπεηασ αυξικθκε κατά ποςό ευρϊ 32.097.287,07 με 
ζκδοςθ 6.728.991 νζων κοινϊν ονομαςτικϊν με ψιφο 
μετοχϊν, ονομαςτικισ αξίασ 4,77 ευρϊ θ κακεμία. Θ 
εν λόγω αφξθςθ ςυντελζςκθκε με κεφαλαιοποίθςθ 
του διανεμθτζου μερίςματοσ, βάςει των διατάξεων 
του άρκρου 1 του ν.3723/2008 και του άρκρου 28 του 
ν.3756/2009. 

29. Με τθν από 20.12.2010 απόφαςθ τθσ Βϋ 
Επαναλθπτικισ Ζκτακτθσ Γενικισ υνζλευςθσ των 
κοινϊν μετόχων, θ οποία εγκρίκθκε με τθν υπό τθν 
ίδια θμερομθνία απόφαςθ τθσ Ζκτακτθσ Γενικισ 
υνζλευςθσ του Προνομιοφχου Μετόχου, το μετοχικό 
κεφάλαιο τθσ Σράπεηασ μειϊκθκε κατά ποςό ενόσ 
διςεκατομμυρίου πεντακοςίων τριϊν εκατομμυρίων 
εκατόν τριάντα οκτϊ χιλιάδων εκατόν πενιντα εννζα 
ευρϊ και ενενιντα τριϊν λεπτϊν (1.503.138.159,93) 
ευρϊ με μείωςθ τθσ ονομαςτικισ αξίασ κάκε κοινισ 
ονομαςτικισ μετοχισ από 4,77 ευρϊ ςε 0,30 ευρϊ, με 
δθμιουργία ειδικοφ αποκεματικοφ του άρκρου 4 
παρ.4α του κ.ν. 2190/1920 ποςοφ 1.503.138.159,93 
ευρϊ. 

30. Με τθν από 03/01/2011 απόφαςθ του Διοικθτικοφ 
υμβουλίου αποφαςίςκθκε, δυνάμει των από 
3/05/2007 και 20/12/2010 αποφάςεων τθσ Γενικισ 
υνζλευςθσ και ςφμφωνα με το άρκρο 13 παρ. 1 του 
κ.ν. 2190/1920, θ (μθ αποτελοφςα τροποποίθςθ 
καταςτατικοφ) αφξθςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ 
Σράπεηασ κατά το ποςό των διακοςίων ςαράντα δφο 
εκατομμυρίων εκατόν δζκα ζξι χιλιάδων διακοςίων 
δεκατριϊν ευρϊ και πενιντα λεπτϊν (€ 
242.116.213,50) με καταβολι μετρθτϊν και με ζκδοςθ 
οκτακοςίων επτά εκατομμυρίων πενιντα τεςςάρων 
χιλιάδων ςαράντα πζντε (807.054.045) νζων κοινϊν 
ονομαςτικϊν με ψιφο μετοχϊν ονομαςτικισ αξίασ 
τριάντα λεπτϊν (€ 0,30) κακεμία. 

31. Με τθν από 20.05.2011 απόφαςθ τθσ Σακτικισ Γενικισ 
υνζλευςθσ αποφαςίςκθκε θ αφξθςθ τθσ ονομαςτικισ 
αξίασ των κοινϊν μετοχϊν από τριάντα λεπτά (0,30) ςε 
ζνα ευρϊ και είκοςι λεπτά (1,20) με ταυτόχρονθ 
μείωςθ του αρικμοφ των κοινϊν μετοχϊν τθσ 
Σράπεηασ από ζνα διςεκατομμφριο εκατόν ςαράντα 
τρία εκατομμφρια τριακόςιεσ είκοςι ζξι χιλιάδεσ 
πεντακόςιεσ εξιντα τζςςερισ (1.143.326.564) ςε 

διακόςια ογδόντα πζντε εκατομμφρια οκτακόςιεσ 
τριάντα μία χιλιάδεσ εξακόςιεσ ςαράντα μία 
(285.831.641) (reverse split). 

32. Με τθν από 23.12.2011 απόφαςθ τθσ Ζκτακτθσ Γενικισ 
υνζλευςθσ των μετόχων, αποφαςίςκθκε θ αφξθςθ 
του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Σράπεηασ κατά ποςό 
ευρϊ  399.999.999,90 με ζκδοςθ 1.333.333.333 
προνομιοφχων μετοχϊν τθσ Σράπεηασ, ονομαςτικισ 
αξίασ 0,30 ευρϊ θ κάκε μία. Ολόκλθρο το ποςό τθσ 
αφξθςθσ καλφπτεται από το Ελλθνικό Δθμόςιο με τθν 
ειςφορά ίςθσ αξίασ ομολόγων του και οι νζεσ 
προνομιοφχεσ μετοχζσ που κα εκδοκοφν κα ζχουν τα 
προνόμια που αναφζρει ο Ν. 3723/2008 και 
ειδικότερα:  
(α) δικαίωμα απόλθψθσ ςτακερισ απόδοςθσ 

λογιηόμενθσ με ποςοςτό δζκα τοισ εκατό (10%) 
επί τθσ τιμισ διακζςεωσ εκάςτθσ των 
Προνομιοφχων Μετοχϊν ςτο Ελλθνικό Δθμόςιο:  

(i)  πριν από τισ κοινζσ μετοχζσ, 
(ii)  πριν από τα ποςά μερίςματοσ που διανζμονται 

ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3 του άρκρου 1 
του Ν. 3723/2008 και 

(iii) ανεξαρτιτωσ διανομισ ποςϊν μερίςματοσ προσ 
τουσ λοιποφσ μετόχουσ τθσ Σράπεηασ, και 
εφόςον κατόπιν καταβολισ τθσ εν λόγω 
απόδοςθσ οι δείκτεσ κεφαλαιακισ επάρκειασ τθσ 
Σράπεηασ ςε απλι και ενοποιθμζνθ βάςθ 
ικανοποιοφν τουσ εκάςτοτε οριηόμενουσ ωσ 
ελάχιςτουσ δείκτεσ από τθν Σράπεηα τθσ 
Ελλάδοσ.  

Θ ςτακερι απόδοςθ υπολογίηεται δεδουλευμζνθ ςε 
ετιςια βάςθ, αναλογικά προσ το χρόνο παραμονισ του 
Ελλθνικοφ Δθμοςίου ωσ προνομιοφχου μετόχου, και 
καταβάλλεται εντόσ μθνόσ από τθν ζγκριςθ των 
ετιςιων οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ αντίςτοιχθσ 
χριςθσ από τθν Σακτικι Γενικι υνζλευςθ, τελεί δε 
υπό τθν προχπόκεςθ φπαρξθσ διανεμθτζων ποςϊν 
κατά τθν ζννοια των διατάξεων του άρκρου 44α του κν 
2190/1920 και ειδικότερα κερδϊν τθσ τελευταίασ ι και 
προθγουμζνων χριςεων ι και αποκεματικϊν, εφόςον 
ζχει προθγθκεί ςχετικι απόφαςθ περί διανομισ τουσ 
από τθ Γενικι υνζλευςθ των Κοινϊν Μετόχων τθσ 
Σράπεηασ και εφόςον δεν είναι ςε ιςχφ εποπτικό μζτρο 
του άρκρου 62 του ν. 3601/2007. Επί ανεπαρκείασ των 
ωσ άνω διανεμθτζων ποςϊν, παρζχεται δικαίωμα 
προνομιακισ (προ των κοινϊν μετόχων) απολιψεωσ 
τθσ ωσ άνω αποδόςεωσ ζωσ εξαντλιςεωσ των ποςϊν 
αυτϊν. 
(β) δικαίωμα ψιφου ςτθ Γενικι υνζλευςθ των 

προνομιοφχων μετόχων ςτισ περιπτϊςεισ που 
ορίηει ο κ.ν.2190/20, (ιτοι τθσ παραγράφου 5 
του άρκρου 3, τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 4, 
τθσ παραγράφου 12 του άρκρου 13, τθσ 
παραγράφου 5 του άρκρου 15α και τθσ 
παραγράφου 2 του άρκρου 72 του ΚΝ 
2190/1920). 
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(γ) δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο Διοικθτικό υμβοφλιο 
τθσ Σράπεηασ, μζςω ενόσ εκπροςϊπου του, που 
ορίηεται ωσ πρόςκετο μζλοσ του Διοικθτικοφ 
υμβουλίου και κα ζχει τα δικαιϊματα που 
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 3 του άρκρου 1 Ν. 
3723/2008, όπωσ ιςχφει. 
(δ) δικαίωμα προνομιακισ ικανοποίθςθσ από το 
προϊόν εκκακάριςθσ ζναντι όλων των άλλων μετόχων, 
ςε περίπτωςθ που θ Σράπεηα τεκεί ςε εκκακάριςθ. 
Σα ανωτζρω προνόμια δεν κίγουν τα δικαιϊματα των 
κομιςτϊν των υβριδικϊν τίτλων Tier Ι, κακϊσ και 
οποιωνδιποτε άλλων, πλθν κοινϊν μετοχϊν, τίτλων 
που προςμετρϊνται ςτα εποπτικά κεφάλαια τθσ 
Σράπεηασ». 

33. Με τθν από 30.12.2011 απόφαςθ του Διοικθτικοφ 
υμβουλίου, κατόπιν τθσ από 23.12.2011 Ζκτακτθσ 
Γενικισ υνζλευςθσ των Μετόχων και τθσ από 
30.12.2011 ςφμβαςθσ ανάλθψθσ μετοχϊν μεταξφ τθσ 
Σράπεηασ και του Ελλθνικοφ Δθμοςίου και κατ’ 
εφαρμογι του άρκρου 13α παρ. 2 του Ν. 2190/1920 
το μετοχικό κεφάλαιο τθσ Σράπεηασ αυξικθκε κατά 
ποςό ευρϊ 379.999.999,80 με ζκδοςθ 1.266.666.666 
νζων προνομιοφχων μετοχϊν τθσ Σράπεηασ, 
ονομαςτικισ αξίασ 0,30 ευρϊ θ κάκε μία. Σο ποςό τθσ 
αφξθςθσ καλφφκθκε από το Ελλθνικό Δθμόςιο με τθν 
ειςφορά ίςθσ αξίασ ομολόγων του και οι νζεσ 
προνομιοφχεσ μετοχζσ που εκδόκθκαν ζχουν τα 
προνόμια που αναφζρει ο Ν. 3723/2008 και 
ειδικότερα:  
(α) δικαίωμα απόλθψθσ ςτακερισ απόδοςθσ 

λογιηόμενθσ με ποςοςτό δζκα τοισ εκατό (10%) 
επί τθσ τιμισ διακζςεωσ εκάςτθσ των 
Προνομιοφχων Μετοχϊν ςτο Ελλθνικό Δθμόςιο:  

(i) πριν από τισ κοινζσ μετοχζσ, 
(ii) πριν από τα ποςά μερίςματοσ που διανζμονται 

ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3 του άρκρου 1 
του Ν. 3723/2008 και 

(iii) ανεξαρτιτωσ διανομισ ποςϊν μερίςματοσ προσ 
τουσ λοιποφσ μετόχουσ τθσ Σράπεηασ, και 
εφόςον κατόπιν καταβολισ τθσ εν λόγω 
απόδοςθσ οι δείκτεσ κεφαλαιακισ επάρκειασ τθσ 
Σράπεηασ ςε απλι και ενοποιθμζνθ βάςθ 
ικανοποιοφν τουσ εκάςτοτε οριηόμενουσ ωσ 
ελάχιςτουσ δείκτεσ από τθν Σράπεηα τθσ 
Ελλάδοσ.  

Θ ςτακερι απόδοςθ υπολογίηεται δεδουλευμζνθ ςε 
ετιςια βάςθ, αναλογικά προσ το χρόνο παραμονισ του 
Ελλθνικοφ Δθμοςίου ωσ προνομιοφχου μετόχου, και 
καταβάλλεται εντόσ μθνόσ από τθν ζγκριςθ των 
ετιςιων οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ αντίςτοιχθσ 
χριςθσ από τθν Σακτικι Γενικι υνζλευςθ, τελεί δε 
υπό τθν προχπόκεςθ φπαρξθσ διανεμθτζων ποςϊν 
κατά τθν ζννοια των διατάξεων του άρκρου 44α του κν 
2190/1920 και ειδικότερα κερδϊν τθσ τελευταίασ ι και 
προθγουμζνων χριςεων ι και αποκεματικϊν, εφόςον 
ζχει προθγθκεί ςχετικι απόφαςθ περί διανομισ τουσ 
από τθ Γενικι υνζλευςθ των Κοινϊν Μετόχων τθσ 

Σράπεηασ και εφόςον δεν είναι ςε ιςχφ εποπτικό μζτρο 
του άρκρου 62 του ν. 3601/2007. Επί ανεπαρκείασ των 
ωσ άνω διανεμθτζων ποςϊν, παρζχεται δικαίωμα 
προνομιακισ (προ των κοινϊν μετόχων) απολιψεωσ 
τθσ ωσ άνω αποδόςεωσ ζωσ εξαντλιςεωσ των ποςϊν 
αυτϊν. 
(β) δικαίωμα ψιφου ςτθ Γενικι υνζλευςθ των 

προνομιοφχων μετόχων ςτισ περιπτϊςεισ που 
ορίηει ο κ.ν.2190/20, (ιτοι τθσ παραγράφου 5 
του άρκρου 3, τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 4, 
τθσ παραγράφου 12 του άρκρου 13, τθσ 
παραγράφου 5 του άρκρου 15α και τθσ 
παραγράφου 2 του άρκρου 72 του ΚΝ 
2190/1920). 

(γ) δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο Διοικθτικό υμβοφλιο 
τθσ Σράπεηασ, μζςω ενόσ εκπροςϊπου του, που 
ορίηεται ωσ πρόςκετο μζλοσ του Διοικθτικοφ 
υμβουλίου και κα ζχει τα δικαιϊματα που 
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 3 του άρκρου 1 
Ν. 3723/2008, όπωσ ιςχφει. 

(δ) δικαίωμα προνομιακισ ικανοποίθςθσ από το 
προϊόν εκκακάριςθσ ζναντι όλων των άλλων 
μετόχων, ςε περίπτωςθ που θ Σράπεηα τεκεί ςε 
εκκακάριςθ. 
Σα ανωτζρω προνόμια δεν κίγουν τα 
δικαιϊματα των κομιςτϊν των υβριδικϊν τίτλων 
Tier Ι, κακϊσ και οποιωνδιποτε άλλων, πλθν 
κοινϊν μετοχϊν, τίτλων που προςμετρϊνται ςτα 
εποπτικά κεφάλαια τθσ Σράπεηασ. 

34. Με τθν από 29.06.2012 απόφαςθ τθσ Σακτικισ Γενικισ 
υνζλευςθσ αποφαςίςκθκε θ ανάκλθςθ τθσ από 
20.05.2011 απόφαςθσ τθσ Σακτικισ Γενικισ 
υνζλευςθσ για αφξθςθ τθσ ονομαςτικισ αξίασ των 
κοινϊν μετοχϊν με ταυτόχρονθ μείωςθ του αρικμοφ 
αυτϊν (reverse split) και θ επαναφορά τθσ 
ονομαςτικισ αξίασ των κοινϊν μετοχϊν από ζνα ευρϊ 
και είκοςι λεπτά (1,20) ςε τριάντα λεπτά (0,30) ανά 
μετοχι με ταυτόχρονθ αφξθςθ του αρικμοφ των 
κοινϊν μετοχϊν τθσ Σράπεηασ από διακόςια ογδόντα 
πζντε εκατομμφρια οκτακόςιεσ τριάντα μία χιλιάδεσ 
εξακόςιεσ ςαράντα μία (285.831.641) ςε ζνα 
διςεκατομμφριο εκατόν ςαράντα τρία εκατομμφρια 
τριακόςιεσ είκοςι ζξι χιλιάδεσ πεντακόςιεσ εξιντα 
τζςςερισ (1.143.326.564). 

35. Με τθν από 23.4.2013 απόφαςθ τθσ Βϋ Επαναλθπτικισ 
Γενικισ υνζλευςθσ, θ οποία εγκρίκθκε με τθν από 
23.5.2013 απόφαςθ τθσ Ζκτακτθσ Γενικισ υνζλευςθσ 
του Προνομιοφχου Μετόχου και εξειδικεφκθκε με τθν 
από 29.5.2013 απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου, 
αποφαςίςκθκε θ αφξθςθ τθσ ονομαςτικισ αξίασ των 
κοινϊν μετοχϊν από 0,30 ευρϊ ςε 3,00 με ταυτόχρονθ 
μείωςθ του αρικμοφ των κοινϊν μετοχϊν τθσ 
Σράπεηασ από 1.143.326.564 ςε 114.332.657 (reverse 
split) και αφξθςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου κατά το 
ποςό των 1,80 ευρϊ με κεφαλαιοποίθςθ μζρουσ του 
αποκεματικοφ του άρκρου 4 παρ. 4α Ν.2190/20 προσ 
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το ςκοπό ςτρογγυλοποίθςθσ ςε ακζραιο ςυνολικό 
αρικμό μετοχϊν.  

36. Με τθν από 23.4.2013 απόφαςθ τθσ Βϋ Επαναλθπτικισ 
Γενικισ υνζλευςθσ, θ οποία εγκρίκθκε με τθν από 
23.5.2013 απόφαςθ τθσ Ζκτακτθσ Γενικισ υνζλευςθσ 
του Προνομιοφχου Μετόχου και εξειδικεφτθκε με τθν 
από 29.05.2013 απόφαςθ του Διοικθτικοφ 
υμβουλίου, αποφαςίςκθκε θ δθμιουργία ειδικοφ 
αποκεματικοφ του άρκρου 4 παρ. 4

α
 του κ.ν. 

2190/1920 ποςοφ 308.698.173,90, με ιςόποςθ μείωςθ 
του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Σράπεηασ διά μειϊςεωσ 
τθσ ονομαςτικισ αξίασ των κοινϊν μετοχϊν από 3,00 
ευρϊ ςε 0,30  ευρϊ. 

37. Με τθν από 23.4.2013 απόφαςθ τθσ Βϋ Επαναλθπτικισ 
Γενικισ υνζλευςθσ, όπωσ προςδιορίςκθκε από τθν 
από 29.5.2013 απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου, 
και θ οποία εγκρίκθκε με τθν από 23.5.2013 Ζκτακτθ 
Γενικι υνζλευςθ του Προνομιοφχου Μετόχου, 
αποφαςίςκθκε θ αφξθςθ του µετοχικοφ κεφαλαίου 
τθσ Σράπεηασ με καταβολι μετρθτϊν κατά το ποςό 
των 254.758.539 ευρϊ, µε ζκδοςθ 849.195.130 νζων 
κοινϊν ονομαςτικϊν µε ψιφο μετοχϊν, ονοµαςτικισ 
αξίασ 0,30 ευρϊ κακεµία, κακϊσ και με ειςφορά ςε 
είδοσ (ομολόγων εκδόςεωσ Ευρωπαϊκοφ Σαμείου 
Χρθματοπιςτωτικισ τακερότθτασ) κατά το ποςό (i) 
1.039.653.225,90 ευρϊ με ζκδοςθ 3.465.510.753 νζων 
κοινϊν ονομαςτικϊν μετοχϊν, (ii) 100.588.235,10 
ευρϊ με ζκδοςθ 335.294.117 νζων κοινϊν 
ονομαςτικϊν μετοχϊν, ονομαςτικισ αξίασ 0,30 ευρϊ 
κακεμία και (iii) 92.470.588,20 ευρϊ με ζκδοςθ 
308.235.294 νζων κοινϊν ονομαςτικϊν μετοχϊν, 
ονομαςτικισ αξίασ 0,30 ευρϊ κακεμία. 

38. Με τθν από 28.03.2014 απόφαςθ τθσ Ζκτακτθσ Γενικισ 
υνζλευςθσ, θ οποία εγκρίκθκε με τθν από 28.03.2014 
Ζκτακτθ Γενικι υνζλευςθ του Προνομιοφχου 
Μετόχου, αποφαςίςκθκε θ αφξθςθ του µετοχικοφ 
κεφαλαίου τθσ Σράπεηασ με καταβολι μετρθτϊν κατά 
το ποςό των τριακοςίων οκτϊ εκατομμυρίων 
οκτακοςίων είκοςι τριϊν χιλιάδων πεντακοςίων είκοςι 
εννζα ευρϊ και είκοςι λεπτϊν (€308.823.529,20) µε 
ζκδοςθ ενόσ διςεκατομμυρίου είκοςι εννζα 
εκατομμυρίων τετρακοςίων ζνδεκα χιλιάδων 
επτακοςίων εξιντα τεςςάρων (1.029.411.764) νζων 
κοινϊν ονομαςτικϊν µε ψιφο μετοχϊν ονοµαςτικισ 
αξίασ τριάντα λεπτϊν του ευρϊ (€0,30) κακεµία.  

39. Δυνάμει τθσ από 30.10.2014 αποφάςεωσ τθσ Γενικισ 
υνζλευςθσ το μετοχικό κεφάλαιο μειϊκθκε κατά 
ποςό επτακοςίων ςαράντα εννζα εκατομμυρίων 
εννιακοςίων ενενιντα εννζα χιλιάδων εννιακοςίων 
ενενιντα οκτϊ ευρϊ και ενενιντα οκτϊ λεπτϊν 
(€749.999.998,98) μετά τθν από 21.05.2014 
επαναγορά του ςυνόλου των προνομιοφχων μετοχϊν 
Ν. 3723/2008 και τθν ακφρωςθ των εν λόγω 
προνομιοφχων τίτλων που κατζχονταν από το 
Ελλθνικό Δθμόςιο και είχαν εκδοκεί από τθν Σράπεηα 
δυνάμει των διατάξεων του Ν. 3723/2008 περί 
«Ενίςχυςθσ τθσ Ρευςτότθτασ τθσ Ελλθνικισ 

Οικονομίασ» και των από 23.01.2009 και 23.12.2011 
αποφάςεων τθσ Γενικισ υνζλευςθσ.   

40. Με τθν από 15.11.2015 απόφαςθ τθσ Ζκτακτθσ Γενικισ 
υνζλευςθσ των Μετόχων, όπωσ εξειδικεφκθκε με τθν 
από 17.11.2015 απόφαςθ του Διοικθτικοφ 
υμβουλίου, αποφαςίςκθκε θ αφξθςθ τθσ 
ονομαςτικισ αξίασ κάκε κοινισ μετοχισ από τριάντα  
λεπτά του ευρϊ (€0,30), ςε τριάντα ευρϊ (€30,00), με 
ταυτόχρονθ μείωςθ, λόγω ςυνζνωςθσ, του ςυνολικοφ 
αρικμοφ των κοινϊν μετοχϊν τθσ Σράπεηασ από ζξι 
διςεκατομμφρια εκατόν ζνα εκατομμφρια εννιακόςιεσ 
εβδομιντα εννζα χιλιάδεσ επτακόςιεσ δζκα πζντε 
(6.101.979.715) ςε εξιντα ζνα εκατομμφρια δζκα 
εννζα χιλιάδεσ επτακόςιεσ ενενιτα οκτϊ (61.019.798) 
(reverse split) και θ ςυνακόλουκθ αφξθςθ του 
μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Σράπεηασ κατά το ποςό των 
είκοςι πζντε ευρϊ και πενιντα λεπτϊν (€25,50), με 
κεφαλαιοποίθςθ μζρουσ του αποκεματικοφ του 
άρκρου 4 παρ. 4α κ.ν. 2190/1920, προσ το ςκοπό 
επίτευξθσ ακζραιου αρικμοφ μετοχϊν. 

41. Με τθν από 15.11.2015 απόφαςθ τθσ Ζκτακτθσ Γενικισ 
υνζλευςθσ των Μετόχων, όπωσ  εξειδικεφκθκε από 
τθν από 17.11.2015 απόφαςθ του Διοικθτικοφ 
υμβουλίου, αποφαςίςκθκε θ δθμιουργία ειδικοφ 
αποκεματικοφ του άρκρου 4 παρ. 4α του κ.ν. 
2190/1920 ποςοφ ενόσ διςεκατομμυρίου οκτακοςίων 
δϊδεκα εκατομμυρίων διακοςίων ογδόντα οκτϊ 
χιλιάδων ευρϊ και εξιντα λεπτϊν (€1.812.288.000,60), 
με ιςόποςθ μείωςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ 
Σράπεηασ δια μειϊςεωσ τθσ ονομαςτικισ αξίασ κάκε 
κοινισ μετοχισ από τριάντα ευρϊ (€30,00), ςε τριάντα 
λεπτά του ευρϊ (€0,30), χωρίσ αλλαγι του ςυνολικοφ 
αρικμοφ των κοινϊν μετοχϊν. 

42. Με τθν από 15.11.2015 απόφαςθ τθσ Ζκτακτθσ Γενικισ 
υνζλευςθσ των Μετόχων όπωσ εξειδικεφκθκε από τισ 
από 20.11.2015 και 02.12.2015 αποφάςεισ του 
Διοικθτικοφ υμβουλίου, αποφαςίςκθκε θ αφξθςθ του 
μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Σράπεηασ i) με 
κεφαλαιοποίθςθ υποχρεϊςεων,  εξομοιοφμενθ με 
καταβολι μετρθτϊν, κατά το ποςό των πεντακοςίων 
ογδόντα ζνα εκατομμυρίων εξακοςίων ςαράντα εννία 
χιλιάδων ςαράντα τεςςάρων ευρϊ και ςαράντα 
λεπτϊν (€581.649.044,40) µε ζκδοςθ ενόσ 
διςεκατομμυρίου εννιακοςίων τριάντα οκτϊ 
εκατομμυρίων οκτακοςίων τριάντα χιλιάδων εκατόν 
ςαράντα οκτϊ (1.938.830.148) νζων κοινϊν 
ονομαςτικϊν µε ψιφο μετοχϊν ονομαςτικισ αξίασ 
τριάντα λεπτϊν του ευρϊ (0,30) κακεμία, ii) με 
καταβολι μετρθτϊν κατά το ποςό του ενόσ 
διςεκατομμυρίου τριακοςίων ςαράντα εκατομμυρίων 
ευρϊ και δζκα λεπτϊν (€1.340.000.000,10) µε ζκδοςθ 
τεςςάρων διςεκατομμυρίων τετρακοςίων εξιντα ζξι 
εκατομμυρίων εξακοςίων εξιντα ζξι χιλιάδων 
εξακοςίων εξιντα επτά (4.466.666.667) νζων κοινϊν 
ονομαςτικϊν µε ψιφο μετοχϊν ονομαςτικισ αξίασ 
τριάντα λεπτϊν του ευρϊ (0,30) κακεμία, και iiI) με 
ειςφορά ςε είδοσ ομολόγων ESM κατά το ποςό των 
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εξακοςίων ογδόντα εκατομμυρίων ευρϊ και δζκα 
λεπτϊν (€680.000.000,10) με ζκδοςθ δφο 
διςεκατομμυρίων διακοςίων εξιντα ζξι εκατομμυρίων 
εξακοςίων εξιντα ζξι χιλιάδων εξακοςίων εξιντα επτά 
(2.266.666.667) νζων κοινϊν ονομαςτικϊν μετοχϊν, 
ονομαςτικισ αξίασ τριάντα λεπτϊν του ευρϊ (0,30) 
κακεμία. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 
ΕΝΙΑΙΟΤ ΚΕΙΜΕΝΟΤ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΘΜΕΝΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ 

Όπωσ διαμορφϊκθκε ςφμφωνα με τθν από 15.11.2015 απόφαςθ 
τθσ Ζκτακτθσ Γενικισ υνζλευςθσ των μετόχων 

 
 

Ακινα, 15 Νοεμβρίου 2015 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ.. 
 
 
 

ΜΙΧΑΛΘ ΑΛΛΑ 


