ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΗΝ 18η ΜΑΡΤΙΟΥ 2012,
ΗΜΕΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ.
Στην Αθήνα σήμερα, Κυριακή 18 Μαρτίου 2012, συνήλθε η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, στην οποία παραβρέθηκαν οι ακόλουθοι:
κος Γ. Προβόπουλος, Διοικητής, Πρόεδρος και τα μέλη της κος Ι. Παπαδάκης, Υποδιοικητής,
κος Ε. Ζερβουδάκης, Διευθυντής - Σύμβουλος, κος Ι. Γούσιος και κος Χ. Βογιατζής,
Διευθυντές.
Παραβρέθηκε επίσης ως Γραμματέας η κα Α. Καζακοπούλου, Τμηματάρχης.
Συνεδρίαση 34/18.3.2012
Θέμα 1:

Ανάκληση άδειας λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία
«ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΕΣΒΟΥ - ΛΗΜΝΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε», θέση αυτού σε
ειδική εκκαθάριση και διορισμός ειδικού εκκαθαριστή

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, αφού έλαβε υπόψη:
α)

το άρθρο 55A του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος,

β)

την ΠΔ/ΤΕ 336/29.2.1984 σχετικά με τη σύσταση επιτροπών στην Τράπεζα της
Ελλάδος για την άσκηση αρμοδιοτήτων της (ΦΕΚ Α΄ 28), όπως ισχύει (τελευταία
τροποποιητική αυτής η ΠΔ/ΤΕ 2653/29.2.2012 «Σύσταση Επιτροπής Μέτρων
Εξυγίανσης - Τροποποίηση διατάξεων της ΠΔ/ΤΕ 336/29.2.1984, όπως ισχύει» - ΦΕΚ
Β΄503),

γ)

το 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 ισχύει μετά την
τροποποίησή του με τον ν. 4051/2012 (ΦΕΚ Α’ 40), και ιδιαίτερα τα άρθρα 8 και 68
αυτού,

δ)

την απόφασή της 21/2/4.11.2011 «Κανονισμός ειδικής εκκαθάρισης πιστωτικών
ιδρυμάτων» (ΦΕΚ Β΄ 2498),

ε)

την απόφαση της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων 30/7/2.4.1999
«Άδεια λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος στον «Αστικό Πιστωτικό Συνεταιρισμό
Λέσβου – Λήμνου Συν. Π.Ε.» με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΛΕΣΒΟΥ - ΛΗΜΝΟΥ ΣΥΝ. Π.Ε»»,

στ)

την από 18.3.2012 σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Εποπτείας Πιστωτικού
Συστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία κοινοποιήθηκε στην Μονάδα
εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων
ΕΠΕΙΔΗ

i) το πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΕΣΒΟΥ - ΛΗΜΝΟΥ
ΣΥΝ. Π.Ε» αδυνατεί να αυξήσει τα κεφάλαιά του, δεδομένου ότι προς εκπλήρωση των
υποχρεώσεών του εκ του άρθρου 27 του ν. 3601/2007 θα έπρεπε να έχει ίδια κεφάλαια σε
ύψος εννέα εκατομμυρίων εξακοσίων δεκαοκτώ χιλιάδων ευρώ (€ 9.618.000), λαμβανομένης
υπόψη της ανεπάρκειας των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις, ενόψει όμως 1) των
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ανυπέρβλητων προβλημάτων εξαιτίας των υψηλών ποσοστών μη εξυπηρετούμενων δανείων
και 2) της επί μακρόν αδυναμίας εκ μέρους του πιστωτικού ιδρύματος να αναλάβει
πρωτοβουλίες που θα αποκαθιστούσαν την βιωσιμότητα αυτού, προκύπτει αδυναμία
αύξησης των ιδίων κεφαλαίων του ώστε να αρθεί η παρούσα ανεπάρκειά τους. Συνεπώς,
συντρέχει αιτία εφαρμογής της περίπτωσης iv του στοιχείου α της παραγράφου 1 του άρθρου
8 του ν. 3601/2007,
ii) εξαιτίας της ως άνω ανεπάρκειας των ιδίων κεφαλαίων του αλλά και λόγω αφενός της
έλλειψης επαρκούς ενεχύρου η οποία καθιστά ανέφικτη την οποιαδήποτε έκτακτη παροχή
ρευστότητας και αφετέρου της οφειλόμενης στις συνθήκες της αγοράς έλλειψης ρευστότητας,
το πιστωτικό ίδρυμα αυτό δεν είναι σε θέση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του ιδίως έναντι
των καταθετών του, οπότε συντρέχει επίσης αιτία εφαρμογής του στοιχείου γ της
παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν. 3601/2007,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1. Ανακαλείται, η άδεια που είχε παρασχεθεί με την απόφαση της Επιτροπής Τραπεζικών
και Πιστωτικών Θεμάτων 30/7/2.4.1999 για την ίδρυση και λειτουργία του πιστωτικού
ιδρύματος με την επωνυμία « ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΕΣΒΟΥ - ΛΗΜΝΟΥ ΣΥΝ. Π.Ε»
και τίθεται αυτό σε ειδική εκκαθάριση σύμφωνα με το άρθρο 68 του ν. 3601/2007.
2. Ειδικός εκκαθαριστής του ιδρύματος με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΛΕΣΒΟΥ - ΛΗΜΝΟΥ ΣΥΝ. Π.Ε» διορίζεται ο κος Μιχαήλ Ανδριώτης του Βασιλείου ΑΔΤ Ι
773482, η δε αμοιβή του, η οποία δεν αποτελεί μισθό, καθορίζεται σε τέσσερις χιλιάδες ευρώ
(€ 4.000.) μηνιαίως.
3. Το ως άνω ίδρυμα επιτρέπεται εφεξής να διενεργεί μόνο τις πράξεις που υπηρετούν τον
σκοπό της εκκαθαρίσεως. Ειδικώς απαγορεύεται η άσκηση όλων των δραστηριοτήτων της
παραγράφου 1 του άρθρου 11 του ν. 3601/2007.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να αναρτηθεί στον
ιστότοπο της Τράπεζας της Ελλάδος.
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γ. Προβόπουλος

Ακριβές αντίγραφο,
Αθήνα, 18.3.2012
Η Γραμματέας
[υπογεγραμμένο]

Α. Καζακοπούλου
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