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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ αρεδ. 397 

της 13ης Σεπτεμβρίου 1984 

Διορισμός Π ροβωρενου Επιτρόπου στην Τράπεζα Κεντρικής 
Ελλάδος Α.Ε. 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, «φού έλαβε 

υπόψη: 

1. Το άρδρο 1 του Νόμου 1266/1982 για τα «όργανα 
ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματι¬ 

κής πολιτικής και άλλες διατάξεις». 

2. Τις διατάξεις του Αναγκαστικού Νόμου 1665/1951 

«περί λειτουργίας και ελέγχου τραπεζών». 

3. Τις διατάξεις του υπ’ «αριδ. 861/1975 Προεδρικού 
Διατάγματος «περί διορισμού προσωρινού επιτρόπου «ς ^α- 
πέζας» που κυρώθηκε με το άρδμο πρώτο του Ν. Ιάύ/1»ί'ο 
«περί κυρώσεως του υπ’ αριδ. 861/1975 Π. Δ/τος και περί 
άλλων τινών διατάξεων αφορωσών εις τον παρα Ιραπε,αι, 

προσωρινόν επίτροπον». 

4. Τις παραδόσεις διατάξεων νόμων, αποφάσεων της Νο¬ 
μισματικής Επιτροπής και της Τράπεζας της, Ελλάδος κα 
των αρχών της τραπεζικής πρόνοιας στις οποίες υπεπεσε η 
Διοίκηση της Τράπεζας Κεντρικής Ελλάδος, όπως οι παρα¬ 
βάσεις αυτές αναφέροντα: στο από 17 Ιουλίου 1984 *ορ«ύ·® 
ειδικού ελέγχου, τα από 11.8.83, 9.9.83, 16.1^· , · · 
και 29.5.84 πορίσματα γενικού ελέγχου της Γενικής Επι¬ 
θεώρησης Τραπεζών της Τράπεζας της Ελλάδος, ««*¥·- 
σματα γενικού ελέγχου που συν τάχθηκαν ίασει των απο - 
1983 και 15.11.1983 εντολών ελέγχου του Τποκαταστημα- 
τος Θεσσαλονίκης της Τράπεζας της Ελλάδος και τα υπ 

αριθμούς 1418α/26.7.84, 14183/27.7.81. 1 418γ/27.7.84. 
14188/2.8.84, 1418ε/10.8.84, 1418στ/10.8.84. !4Ι8ζ/ 
10.8.84, 1418η/) 0.8.84, 1418&/10.8.84 και 1418·./23.8. 
1984 πορίσματα ελέγχου του Τμήματος Ελέγχου Εφαρμογής 
Συναλλαγματικών Νόμων της Τράπεζας της Ελλάδος. 

5. Το γεγονός ότι παρεμβλήθηκαν εμπόδια, από τη Διοίκη¬ 
ση και τις υπηρεσίες της πιο πάνω Τράπεζα; στο έργο τω" 
ελεγκτικών οργάνων ττ,ς Τράπεζας της Ελλάδος, έκρινε οι. 
λόγω του επείγοντος χαρακτήρα του -δέματος, του δημόσιου 
συμφέροντος, του συμφέροντος της Τράπεζας Κεντρικό; Ελ¬ 
λάδος, των με,τόχων της και των συναλλασσόμενων με αυ¬ 
τήν, επιβάλλεται ο διορισμός Προσωρινού Επιτρόπου στην 
Τράπεζα χυτή και αποφασίζει: 

1. Διορίζει Προσωρινό Επίτροπο στην Τράπεζα Κεντρικής 
Ελλάδος τον Ιωάννη Νικολάου Οικονομόπουλο. Μέλος του 
Γενικού Συμβουλίου και τέως Διευδυντη της Τραπε,ας της 
Ελλάδος. 

2. Με τη δημοσίευση της παρούσας πράξης στην Ερημο 
ρίδα της ΚυΙβερνήσεως παύει αυτοδίκαια κάδε εξουσία κα·. 
"αρμοδιότητα όλων των καταστατικών και λοιπών οργάνων 
της πιο πάνω Τράπεζας. Κάδε τέτοια εξουσία και αρμοδιό¬ 
τητα περιέρχεται μαζί 'ΐε "η διοίκηση της Τράπεζας στον 
Προσωρινό Επίτροπο. 

3. Ο Προσωρινός Επίτροπος οφείλει, μέσα σε δύο μήνες 
από την ανάληψη των καδηκόντων του, να υποβάλει στην 
Τράπεζα της Ελλάδος λεπτομερή έκδεση γ-α την οικονομική 
λογιστική και διοικητική κατάσταση της πιο πάνω Τράπεζας. 

Η παρούσα Πράξη να δημοσιευδεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερινήτεως σύμφωνα με το αρδρο 1 παρ. 2 του Π.Δ. 861/ 

1975. 

Ο Διοικητής 
ΛΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΛΙΚΙ ΑΣ 

Αϋ ΤΪ Ϊ·«ηΓ· ΤΥΑΦΓΜΛΦ·»· 




