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Το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενισχύσει 
την Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Ανάπτυξης Α.Ε. (ΕΤΒΑ Α.Ε) 
με σταδιακές αυξήσεις του Μετοχικού Κεφαλαίου της συνολικού 
ποσού τετρακοσίων ενενήντα δύο δισεκατομμυρίων δρχ.- 
(492.000.000.000) που πραγματοποιούνται υπό μορφή εισφοράς 
ειδικών ομολόγων ελεύθερα διαπραγματευσίμου και εκδίδονται 
σε πέντε (5) τμήματα από το έτος 1995 έως και το έτος 1999. 
Τα Ομόλογα έχουν διάρκεια 5 έτη και ονομαστική αξία ως 
κατωτέρω :

Ομόλογα εκδόσεως 2.1.1995 ονομαστικής αξίας εκατόν πενήντα 
δύο δισεκατομμυρίων (152.000.000.000) δρχ.

Ομόλογα εκδόσεως 2.1.1996 ονομαστικής αξίας εκατόν δέκα 
δισεκατομμυρίων (110.000.000.000) δρχ.

Ομόλογα εκδόσεως 2.1.1997 ονομαστικής αξίας ογδόντα πέντε 
δισεκατομμυρίων (85.000.000.000) δρχ.

Ομόλογα εκδόσεως 2.1.1998 ονομαστικής αξίας ογδόντα 
δισεκατομμυρίων (80.000.000.000) δρχ.

Ομόλογα εκδόσεως 4"· 1-1999 ονομαστικής αξίας εξήντα πέντε 
δισεκατομμυρίων (65.000.000.000) δρχ.

Οι όροι έκδοσης των ομολόγων καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια 
ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Τα Ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου που υπάρχουν και 
εμφανίζονται στον ισολογισμό της ΕΤΒΑ με ημερομηνία 
31/12/1994 ύψους τριακοσίων έντεκα δισεκατομμυρίων δρχ. 
(311.000.000.000) που αφορούν αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου 
της ΕΤΒΑ επιστρέφονται στο Ελληνικό Δημόσιο · _ . "
και αντικαθίστανται με νέα ομόλογα ελεύθερα οιαπραγ- 
ματεύσιμα.

Οι όροι έκδοσης των νέων ομολόγων, ο τρόπος και ο 
χρόνος αντικατάστασης των νέων με τα παλαιό και κάθε άλλη 
λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών.

Οι αυξήσεις του Μετοχικού Κεφαλαίου του παρόντος άρθρου 
διατίθενται, μετά από απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤΒΑ> για την 
κάλυψη των ανοιγμάτων που προκύπτουν κάθε έτος από τις 
διαγραφές του προβληματικού χαρτοφυλακίου και τις 
λειτουργικές ζημιές της Τράπεζας. Τα στοιχεία του 
Ενεργητικού της Τράπεζας στα οποία ενσωματώνονται οι 
αυξήσεις του Μ.Κ. διατίθενται για τη μείωση των υποχρεώσεων 
της ΕΤΒΑ από ομόλογα που έχει εκδώσει.

Τυχόν πλεονάσματα που προκύπτουν από ευνοϊκότερη εξέλιξη των 
αποτελεσμάτων που προβλέπονται στο σχέδιο εξυγίανασης της 
ΕΤΒΑ επιστρέφονται, ύστερα από απόφαση του Μετόχου, στο
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Δημόσιο μετά το τέλος της εξαετίας, υπό την προϋπόθεση ότι η 
καθαρή κεφαλαιακή θέση της Τράπεζας δεν είναι κατώτερη του 
δέκα πέντε τοις εκατό (15%) του συνόλου του ενεργητικού της.

5. Ανατίθεται στην Τράπεζα της Ελλάδος

α. Η παρακολούθηση της εξέλιξης του προγράμματος εξυγίαν
σης.^0 η ΕΤΒΑ' υποβάλει στην Τράπεζα της Ελλάδος αμέσως μετά τη 
ψήφιση του παρόντος Νόμου αναλυτικό χρονοδιάγραμμα 

ι υλοποίησης του προγράμματος εξυγίανσης που περιλαμβάνει 
προϋπολογιστικά ετήσια στοιχεία ισολογισμού, αποτελεσμάτων 
χρήσης και ταμιακών ροών για το σύνολο της τράπεζας και κατά 
τομέα χωριστά (Διαχειριστικός και Αναπτυξιακός - '
Επενδυτικός), τα οποία καλύπτουν όλο το χρονικό διάστημα 
εφαρμογής του προγράμματος εξυγίανσης. Αντίστοιχα εξαμηνιαία 
απολογιστικά στοιχεία υποβάλλονται από την ΕΤΒΑ στην Τράπεζα 
της Ελλάδος μετά την λήξη κάθε ημερολογιακού εξαμήνου καθ' 
όλο το χρονικό διάστημα εφαρμογής του προγράμματος 
εξυγίανσης συνοδευόμενα από σχετική έκθεση, η οποία 
περιλαμβάνει και τις εξελίξεις στο συνολικό αριθμό και τη 
σύνθεση κατά κατηγορίες του προσωπικού τόσο για την τράπεζα 
συνολικά όσο και για καθένα από τους δύο Τομείς χωριστά.

Σε περίπτωστμαποκλίσεων^αϊίό τους'' στόχου^ η Τράπεζα της 
Ελλάδος/^εισην&ίται στον/γπουργό^Οικονομικών πα μέτρα τα 
οποία/η Διοίκηση ττ\ο^ί~ΒΆ πρέπρ^Γ να λάβει για τη' διόρθωση 
τωγ/αποκλίόεων. /

β. Η αξιολόγηση με τη συμμετοχή της Διοίκησης της ΕΤΒΑ, 
της ποιότητας των τοποθετήσεων του Αναπτυξιακού 
Επενδυτικού Τομέα της ΕΤΒΑ καθώς και η αξιολόγηση της 
πιστοδοτικής πολιτικής και της επάρκειας των συστημάτων 
μέτρησης και διαχείρισης των αναλαμβανομένων κινδύνων και 
των διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου που θεσμοθετούνται όπως 
αναφέρεται στο Αρθρο 2 παρ. Β (2) του παρόντος νόμου.
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6. Η Τράπεζα της Ελλάδος υποβάλλει στο τέλος κάθε έτους στους 

Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Βιομηχανίας, έκθεση για 

την πορεία εφαρμογής του προγράμματος εξυγίανσης στην οποία πρέπει 

να συμπεριλαμβάνονται και τα συμπεράσματα της κατά την παράγραφο 

5β του παρόντος άρθρου αξιολόγησης της δραστηριότητας του 

αναπτυξιακού - επενδυτικού τομέα της ΕΤΒΑ.

Οι τμηματικές καταβολές της μετοχικής ενίσχυσης της παρ. 1 του 

παρόντος άρθρου πραγματοποιούνται μετά τη διαπίστωση από την 

Τράπεζα της Ελλάδος ότι τηρήθηκε το χρονοδιάγραμμα εξυγίανσης της 

Τράπεζας και εφαρμόζονται τα συμπεράσματα της κατά την παρ. 5β του 

παρόντος αξιολόγησης. Σε περίπτωση αποκλίσεων από τους στόχους 

αυτούς η Τράπεζα της Ελλάδος εισηγείται ως προϋπόθεση της καταβολής 

των επομένων δόσεων του μετοχικού κεφαλαίου και τα μέτρα τα οποία η 

Διοίκηση της ΕΤΒΑ πρέπει να λάβει για τη διόρθωση των αποκλίσεων και 

την προσαρμογή της δραστηριότητάς της προς τα συμπεράσματα της 

έκθεσης.


