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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. Φύλλου 263

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

21 Οκτωβρίου 2005
Διευκρίνιση της υπ’ αριθμ. ΕΤΠΘ 202/1/12.7.2005 από−
φασης, σχετικά με τη λειτουργία των εταιρειών
διαμεσολάβησης στη μεταφορά κεφαλαίων και
των ανταλλακτηρίων συναλλάγματος....................... 6

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
221. Θέσπιση κυρώσεων για την εφαρμογή του Κα−
νονισμού (ΕΚ) αριθμ. 2182/2004 του Συμβουλί−
ου, της 6ης Δεκεμβρίου 2004, σχετικά με τα με−
τάλλια και τις μάρκες που προσομοιάζουν με
τα κέρματα ευρώ. ........................................................................

ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
1

(1)

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 221

Χρηματοδότηση του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυ−
ήσεων Γεωργικών Προϊόντων (Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π), μέ−
χρι του ποσού των δύο δισεκατομμυρίων Ευρώ
(2.000.000.000 €) σε ανοιχτό λογαριασμό, με
σκοπό τη χρηματοδότηση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., για
πραγματοποίηση πληρωμών καταβολής δαπανών
στον γεωργικό τομέα, που επιβαρύνουν τον ΕΛΕ−
ΓΕΠ κατά την περίοδο από 16 Οκτωβρίου 2005
μέχρι 15 Οκτωβρίου 2006 σύμφωνα με τον κανο−
νισμό 1258/99 του συμβουλίου περί Χρηματοδο−
τήσεως της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.. .............. 2
Χρηματοδότηση του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυή−
σεων Γεωργικών Προϊόντων (Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π.) μέχρι
του ποσού των εκατό δέκα πέντε εκατομμυρί−
ων Ευρώ (115.000.000,00 €) με σκοπό την περαι−
τέρω χρηματοδότηση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., για την
πραγματοποίηση πληρωμών συγκέντρωσης γε−
ωργικών προϊόντων και εκπλήρωση τυχόν υπο−
χρεώσεων της χώρας προς την Ευρωπαϊκή
Ένωση, που προκύπτουν αποκλειστικά από την
παρέμβαση στην αγορά προϊόντων σε εφαρμο−
γή σχετικών κοινοτικών διατάξεων, κατά την πε−
ρίοδο από 16 Οκτωβρίου 2005 μέχρι 15 Οκτωβρί−
ου 2006................................................................................................... 3

Θέσπιση κυρώσεων για την εφαρμογή του Κανονισμού
(ΕΚ) αριθμ. 2182/2004 του Συμβουλίου, της 6ης Δε−
κεμβρίου 2004, σχετικά με τα μετάλλια και τις μάρ−
κες που προσομοιάζουν με τα κέρματα ευρώ.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Έγκριση συγχώνευσης της «ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EURO−
BANK ERGASIAS Α.Ε.» με την εταιρεία «ΠΡΟΟ−
ΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Α.Ε.», με απορρό−
φηση της δεύτερης από την πρώτη. ........................... 4
Συμπλήρωση των διατάξεων της ΠΔ/ΤΕ 1955/2.7.
1991, όπως ισχύει, σχετικά με τους κανόνες που
διέπουν τη χορήγηση δανείων από πιστωτικά
ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα. .............. 5

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 και 5 του ν. 1338/1983
«Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου» (ΦΕΚ Α΄ 34) όπως
τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 4
και 5 του ν. 1440/1984 (Α΄ 70).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄
98) και με το οποίο κωδικοποιήθηκαν οι διατάξεις του
άρθρου 29Α του ν. 1558/1985 (Α΄ 137), που προστέθηκε
με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 (Α΄ 154), όπως έχει
τροποποιηθεί.
3. Την υπ’ αριθμ. 14650/ΔΙΟΕ 85/17.03.04 κοινή απόφα−
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας
και Οικονομικών (φ. 519 τ. Β’) «Καθορισμός αρμοδιοτή−
των των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών»
4. Την υπ’ αριθμ. Δ220/05.08.2005 γνωμοδότηση του
Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του
Υπουργού Δικαιοσύνης και του Υφυπουργού Οικονομίας
και Οικονομικών, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος είναι
η θέσπιση κυρώσεων δυνάμει του άρθρου 6 του Κα−
νονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ) 2182/2004, σχετικά με
τα μετάλλια και τις μάρκες που προσομοιάζουν με τα
κέρματα ευρώ.
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Άρθρο 2

Άρθρο 1ο

Προστίθεται εις το κεφ. 9ο του Ποινικού Κώδικος
άρθρο 215 Α που έχει ως εξής:
1. Όποιος παράγει, πωλεί, εισάγει ή διανέμει για πώ−
ληση ή για άλλους εμπορικούς σκοπούς μετάλλια ή
μάρκες τα οποία:
α) φέρουν στην όψη τους όρους «ευρώ» ή «λεπτά
ευρώ» ή το σύμβολο του ευρώ, ή
β) έχουν μέγεθος εντός των ορίων αναφοράς, όπως
αυτά προσδιορίζονται σύμφωνα με την περίπτωση στ’
του άρθρου 1 του Κανονισμού 2182/2004 του Συμβουλίου
της 6ης Δεκεμβρίου 2004 (E.E.L. 373/1/21.12.2004) ή
γ) φέρουν στην όψη τους οποιοδήποτε σχέδιο που
είναι παρόμοιο με εκείνο των εθνικών εμπρόσθιων όψε−
ων ή των κοινών οπίσθιων όψεων των κερμάτων ευρώ
ή είναι πανομοιότυπο ή παρόμοιο με το σχέδιο της
στεφάνης των κερμάτων των 2 ευρώ, τιμωρείται με
χρηματική ποινή από € 1.000 έως € 20.000.
2. Οι ανωτέρω πράξεις δεν τιμωρούνται όταν εμπί−
πτουν στις εξαιρέσεις, που προβλέπονται στο άρθρο
3 του πιο πάνω Κανονισμού ή έχει χορηγηθεί ειδική
άδεια, όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 του ιδίου ως
άνω Κανονισμού.
3. Με την ίδια χρηματική ποινή τιμωρούνται και όσοι
συνεχίσουν να χρησιμοποιούν πέραν του τέλους του
2009 τα μετάλλια και τις μάρκες που εκδόθηκαν πριν την
21 Δεκεμβρίου 2004 και δεν πληρούν τους όρους που
θεσπίζονται στα άρθρα 2, 3 και 4 του Κανονισμού.

Με την από 5083/ΕΣ/ 4.12.2002 σύμβαση μεταξύ του
Ελληνικού Δημοσίου και της Αγροτικής Τράπεζας της
Ελλάδος Α.Ε, η ΑΤΕ ΑΕ ανέλαβε α) την τήρηση και τα−
μειακή διαχείριση του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων
Γεωργικών Προϊόντων (Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π) από 16.10.2002 μέχρι
15.10.2006, και β) τη χρηματοδότηση του Ελληνικού Δη−
μοσίου με το ποσό των δύο δισεκατομμυρίων Ευρώ
(2.000.000.000 €) σε ανοιχτό λογαριασμό για την περί−
οδο από 16.10.2002 μέχρι 15.10.2003 με την υποχρέωση
ανανέωσής της επί τρία (3) οικονομικά έτη μέχρι το
2006 με υπογραφή πρόσθετης πράξης με τους αυτούς
όρους και προϋποθέσεις.
Με την από 14 Οκτωβρίου 2003 Πρόσθετη Πράξη
μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Αγροτικής
Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε ανανεώθηκε για ένα (1) οι−
κονομικό έτος από 16.10.2003 μέχρι 15.10.2004 και με την
από 8 Οκτωβρίου 2004 Πρόσθετη Πράξη μεταξύ του
Ελληνικού Δημοσίου και της Αγροτικής Τράπεζας της
Ελλάδος Α.Ε ανανεώθηκε για ένα (1) οικονομικό έτος
από 16.10.2004 μέχρι 15.10.2005, η παραπάνω χρηματο−
δότηση του (Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π) ως αναπόσπαστο μέρος της
5083/ΕΣ/2002 Σύμβασης.

Άρθρο 3
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή
του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών αναθέ−
τουμε τη δημοσίευση και την εκτέλεση του παρόντος
Διατάγματος.
Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2005
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Άρθρο 2ο
Ο Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών και ο
Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που εκ−
προσωπούν το Ελληνικό Δημόσιο και η Αγροτική Τρά−
πεζα της Ελλάδος Α.Ε. με την παρούσα συμφωνούν να
ανανεώσουν για ένα (1) οικονομικό έτος από 16.10.2005
μέχρι 15.10.2006 τη χρηματοδότηση του Ελληνικού Δη−
μοσίου από την Α.Τ.Ε με το ποσό δύο δισεκατομμυρίων
Ευρώ (2.000.000.000 €) και εξουσιοδοτούν την ΑΤΕ Α.Ε.
να διαθέσει το προϊόν αυτής όπως έχει καθοριστεί στην
σύμβαση 5083/ΕΣ/4.12.2002 με συμπλήρωση και διαμόρ−
φωση των άρθρων 2 και 3, όπως ακριβώς ορίζεται στην
από 8 Οκτωβρίου 2004 Πρόσθετη Πράξη Σύμβασης.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ

F

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ
(2)
Χρηματοδότηση του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων
Γεωργικών Προϊόντων (Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π), μέχρι του ποσού
των δύο δισεκατομμυρίων Ευρώ (2.000.000.000 €)
σε ανοιχτό λογαριασμό, με σκοπό τη χρηματοδότη−
ση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., για πραγματοποίηση πληρω−
μών καταβολής δαπανών στον γεωργικό τομέα, που
επιβαρύνουν τον ΕΛΕΓΕΠ κατά την περίοδο από 16
Οκτωβρίου 2005 μέχρι 15 Οκτωβρίου 2006 σύμφωνα
με τον κανονισμό 1258/99 του συμβουλίου περί Χρη−
ματοδοτήσεως της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.
Στην Αθήνα στις 12 Οκτωβρίου 2005 μεταξύ:
α) Του Ελληνικού Δημοσίου που εκπροσωπείται στην
προκειμένη περίπτωση από τον Υφυπουργό Οικονομίας
και Οικονομικών Πέτρο Δούκα και τον Υπουργό Αγροτι−
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ευάγγελο Μπασιάκο, και
β) Της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε που εκ−
προσωπείται από το Διοικητή αυτής Δημήτρη Μηλιάκο,
συμφωνούνται τα εξής:

Άρθρο 3ο
Όροι και προϋποθέσεις.
Ημερομηνία λήξης του δανείου (χρηματοδότησης)
καθορίζεται η 31.12.2006. Κατά τους λοιπούς όρους ή
προϋποθέσεις ισχύουν ακριβώς όσα αναφέρονται στην
σύμβαση 5083/ΕΣ/4.12.2002 αναπόσπαστο δε μέρος αυ−
τής αποτελεί η παρούσα πρόσθετη πράξη σύμβασης.
Άρθρο 4ο
Σε πίστωση των προεκτεθέντων συντάχθηκε η πα−
ρούσα σύμβαση σε τρία όμοια πρωτότυπα που θα
υπογραφούν στη συνέχεια και να δημοσιευθεί στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η παρούσα ισχύει από 16ης Οκτωβρίου 2005.
Οι Συμβαλλόμενοι
1. Ελληνικό Δημόσιο
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Π. ΔΟΥΚΑΣ

ΕΥΑΓΓ. ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ

2. Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε
Ο Διοικητής
Δ. ΜΗΛΙΑΚΟΣ
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(3)
Χρηματοδότηση του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων
Γεωργικών Προϊόντων (Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π.) μέχρι του πο−
σού των εκατό δέκα πέντε εκατομμυρίων Ευρώ
(115.000.000,00 €) με σκοπό την περαιτέρω χρηματο−
δότηση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., για την πραγματοποίηση
πληρωμών συγκέντρωσης γεωργικών προϊόντων και
εκπλήρωση τυχόν υποχρεώσεων της χώρας προς
την Ευρωπαϊκή Ένωση, που προκύπτουν αποκλει−
στικά από την παρέμβαση στην αγορά προϊόντων
σε εφαρμογή σχετικών κοινοτικών διατάξεων, κατά
την περίοδο από 16 Οκτωβρίου 2005 μέχρι 15 Οκτω−
βρίου 2006.
Στην Αθήνα στις 12 Οκτωβρίου 2005 μεταξύ:
α) Του Ελληνικού Δημοσίου που εκπροσωπείται στην
προκειμένη περίπτωση από τον Υφυπουργό Οικονομίας
και Οικονομικών Πέτρο Δούκα και τον Υπουργό Αγροτι−
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ευάγγελο Μπασιάκο
β) Της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος που εκπρο−
σωπείται από το Διοικητή αυτής Δημήτρη Μηλιάκο,
συμφωνούνται τα εξής:
Άρθρο 1ο
Με την από 5084/ΕΣ/4.12.2002 σύμβαση μεταξύ του
Ελληνικού Δημοσίου και της Αγροτικής Τράπεζας της
Ελλάδος Α.Ε., η Α.Τ.Ε. Α.Ε. ανέλαβε α) την τήρηση και
ταμειακή διαχείριση του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυή−
σεων Γεωργικών Προϊόντων (Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π.) από 16.10.2002
μέχρι 15.10.2006, και β) τη χρηματοδότηση του Ελληνι−
κού Δημοσίου με το ποσό των εκατό δέκα πέντε εκα−
τομμυρίων Ευρώ (115.000.000,00€) για την περίοδο από
16.10.2002 μέχρι 15.10.2003 με την υποχρέωση ανανέω−
σής της επί τρία (3) οικονομικά έτη μέχρι το 2006 με
υπογραφή πρόσθετης πράξης με τους αυτούς όρους
και προϋποθέσεις.
Με την από 14 Οκτωβρίου 2003 Πρόσθετη Πράξη με−
ταξύ Ελληνικού Δημοσίου και της Αγροτικής Τράπεζας
της Ελλάδος ΑΕ ανανεώθηκε για ένα (1) οικονομικό
έτος από 16.10.2003 μέχρι 15.10.2004 και με την από 8
Οκτωβρίου 2004 Πρόσθετη Πράξη μεταξύ Ελληνικού
Δημοσίου και της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος
ανανεώθηκε για ένα (1) οικονομικό έτος από 16.10.2004
μέχρι 15.10.2005, η παραπάνω χρηματοδότηση του
(Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π.) ως αναπόσπαστο μέρος της 5084/ΕΣ/2002
Σύμβασης.
΄Αρθρο 2ο
Ο Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών και ο
Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων, που εκ−
προσωπούν το Ελληνικό Δημόσιο και η Αγροτική Τρά−
πεζα της Ελλάδος Α.Ε. με την παρούσα συμφωνούν να
ανανεώσουν για ένα (1) οικονομικό έτος από 16.10.2005
μέχρι 15.10.2006 τη χρηματοδότηση του Ελληνικού Δη−
μοσίου από την Α.Τ.Ε. με το ποσό των εκατό δέκα πέντε
εκατομμυρίων Ευρώ (115.000.000,00 €) και εξουσιοδο−
τούν την Α.Τ.Ε. Α.Ε. να διαθέσει το προϊόν αυτής όπως
έχει καθοριστεί στην σύμβαση 5084/ΕΣ/4.12.2002.
Άρθρο 3ο
Όροι και προϋποθέσεις.
Ημερομηνία λήξης του δανείου (χρηματοδότησης)
καθορίζεται η 31.12.2007. Κατά τους λοιπούς όρους ή

προϋποθέσεις ισχύουν ακριβώς όσα αναφέρονται στην
σύμβαση 5084/ΕΣ/4.12.2002 αναπόσπαστο δε μέρος αυ−
τής αποτελεί η παρούσα πρόσθετη πράξη σύμβασης.
Άρθρο 4ο
Σε πίστωση των προεκτεθέντων συντάχθηκε η παρού−
σα σύμβαση σε τρία όμοια πρωτότυπα που θα υπογρα−
φούν στη συνέχεια και να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Η παρούσα ισχύει από 16ης Οκτωβρίου 2005.
Οι Συμβαλλόμενοι
1. Ελληνικό Δημόσιο
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Π. ΔΟΥΚΑΣ

ΕΥΑΓΓ. ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ

2. Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.
Ο Διοικητής
Δ. ΜΗΛΙΑΚΟΣ
F

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(4)
Έγκριση συγχώνευσης της «ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK
ERGASIAS Α.Ε.» με την εταιρεία «ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΛΛΗ−
ΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Α.Ε.», με απορρόφηση της δεύ−
τερης από την πρώτη.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ
ΘΕΜΑΤΩΝ
(Συνεδρίαση 207/30.9.2005, θέμα 1)
Αφού έλαβε υπόψη:
α) τις διατάξεις του ν. 2076/92 «ανάληψη και άσκηση
δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συ−
ναφείς διατάξεις», όπως ισχύει,
β) τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 2515/1997 περί
συγχώνευσης πιστωτικών ιδρυμάτων, όπως τροπο−
ποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 12 του ν.
2744/1999,
γ) τις διατάξεις των άρθρων 69−77 του Κ.Ν. 2190/1920
και των άρθρων 1−5 του ν. 2166/1993, όπως ισχύει,
δ) το από 8.8.2005 (ΑΠ 6027) έγγραφο της «ΤΡΑΠΕΖΑ
EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.», συνοδευόμενο από τα
προβλεπόμενα δικαιολογητικά, με το οποίο ζητεί την
έγκριση για τη συγχώνευση με απορρόφηση της κατά
48,40% θυγατρικής της εταιρείας «ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΛΛΗ−
ΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Α.Ε.»,
ε) το από 30.9.2005 σχετικό εισηγητικό σημείωμα
της Διεύθυνσης Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος
της Τράπεζας της Ελλάδος, σε σχέση με τα εποπτικού
ενδιαφέροντος θέματα που εξετάζονται σε αντίστοιχες
περιπτώσεις,
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ τα ακόλουθα:
Εγκρίνεται η συγχώνευση της «ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EURO−
BANK ERGASIAS Α.Ε.» με την εταιρεία «ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΛ−
ΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Α.Ε.», με απορρόφηση της δεύ−
τερης από την πρώτη, στο πλαίσιο των διατάξεων του
άρθρου 16 του ν. 2515/97, όπως ισχύει.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ο Γραμματέας

Ακριβές αντίγραφο
Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2005
Ο Γραμματέας
Σ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
F
(5)
Συμπλήρωση των διατάξεων της ΠΔ/ΤΕ 1955/2.7.1991,
όπως ισχύει, σχετικά με τους κανόνες που διέπουν
τη χορήγηση δανείων από πιστωτικά ιδρύματα που
λειτουργούν στην Ελλάδα.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ
ΘΕΜΑΤΩΝ
(Συνεδρίαση 207/30.9.2005, θέμα 4)
Αφού έλαβε υπόψη:
α) τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 1266/1982 «Όργανα
ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγ−
ματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις», σε συνδυασμό
με το άρθρο 12, παρ. 1 του ν. 2548/1997,
β) τις διατάξεις του ν. 2076/1992 «Ανάληψη και άσκη−
ση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες
συναφείς διατάξεις», όπως ισχύει,
γ) το π.δ. 96/1993, όπως ισχύει, με το οποίο απε−
λευθερώθηκαν συναλλαγματικά οι κινήσεις κεφαλαίων
μεταξύ κατοίκων και μη κατοίκων Ελλάδος,
δ) τις διατάξεις της ΠΔ/ΤΕ 1955/2.7.1991, όπως ισχύει,
που διέπουν τη χορήγηση δανείων από τα πιστωτι−
κά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα και κα−
θορίζουν μεταξύ άλλων τους όρους δανειοδότησης
για την απόκτηση και επισκευή ακινήτων από ιδιώτες
στην Ελλάδα,
ε) τη σκοπιμότητα συμπλήρωσης των διατάξεων της
πιο πάνω Πράξης ώστε να καλύπτουν και τη χορήγηση
δανείων για την κατασκευή, επισκευή και αγορά ακινή−
των στο εξωτερικό,
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ τα ακόλουθα:
Αντικαθίσταται ο τίτλος του Κεφαλαίου Β΄ της ΠΔ/ΤΕ
1955/1991, όπως ισχύει, ως εξής:
«Β. Δάνεια προς ιδιώτες για την κατασκευή, επισκευή
και αγορά ακινήτων.»
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ο Γραμματέας

Ακριβές αντίγραφο
Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2005
Ο Γραμματέας
Σ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

(6)
Διευκρίνιση της υπ’ αριθμ. ΕΤΠΘ 202/1/12.7.2005 από−
φασης, σχετικά με τη λειτουργία των εταιρειών δι−
αμεσολάβησης στη μεταφορά κεφαλαίων και των
ανταλλακτηρίων συναλλάγματος
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ
ΘΕΜΑΤΩΝ
(Συνεδρίαση 207/30.9.2005, θέμα 5)
Αφού έλαβε υπόψη:
α) τις διατάξεις του ν. 2076/1992 «ανάληψη και άσκη−
ση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες
συναφείς διατάξεις», όπως ισχύει,
β) την ΠΔ/ΤΕ 2536/4.2.2004, σχετικά με τις προϋπο−
θέσεις παροχής άδειας λειτουργίας και κανόνες επο−
πτείας από την Τράπεζα της Ελλάδος των εταιρειών
διαμεσολάβησης στη μεταφορά κεφαλαίων, όπως συ−
μπληρώθηκε από την απόφ. ΕΤΠΘ 202/1/12.7.2005,
γ) την ΠΔ/ΤΕ 2541/27.2.2004, με την οποία κωδικο−
ποιήθηκαν και τροποποιήθηκαν οι διατάξεις της ΠΔ/ΤΕ
2440/11.1.1999 «Ίδρυση και λειτουργία ανταλλακτηρίων
συναλλάγματος στην Ελλάδα από ανώνυμες εταιρείες
που δεν αποτελούν πιστωτικά ιδρύματα», όπως συμπλη−
ρώθηκε επίσης από την πιο πάνω απόφαση,
δ) το γεγονός ότι τα πιστωτικά ιδρύματα με έδρα σε
χώρα του Ε.Ο.Χ υπάγονται ως μητρικές χρηματοδοτικών
ιδρυμάτων, σε εναρμονισμένους κανόνες εποπτείας σε
ενοποιημένη βάση,
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ τα ακόλουθα:
Διευκρινίζεται ότι οι προϋποθέσεις που αναφέρο−
νται στις διατάξεις της παραγρ. Α(2) υπό στοιχεία
(ι) και (ιιι) της απόφ. 202/1/12.7.2005, προκειμένου οι
εται ρείες διαμεσολάβησης στη μεταφορά κεφαλαίων
και οι εταιρείες ανταλλακτηρίων συναλλάγματος να
συνεργάζονται με τα μητρικά τους πιστωτικά ιδρύματα
κατά την έννοια της εν λόγω παραγράφου, δεν εφαρ−
μόζονται στην περίπτωση που το μητρικό πιστωτικό
ίδρυμα έχει έδρα στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα του
Ε.Ο.Χ.
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολο−
γισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ο Γραμματέας

Ακριβές αντίγραφο
Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2005
Ο Γραμματέας
Σ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

