
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ    Αρ. Φύλλου 925
5 Απριλίου 2016

11567

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. απόφ. 182/1/4.4.2016
Διορισμός Ειδικού Εκκαθαριστή στα υφιστάμενα υπό 

ειδική εκκαθάριση ιδρύματα.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ 

ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Αφού έλαβε υπόψη:
α) το άρθρο 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας 

της Ελλάδος,
β) την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπε−

ζας της Ελλάδος 1/20.12.2012 «Ανασύσταση Επιτροπής 
Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων και ανάθεση 
αρμοδιότητας» (ΦΕΚ Β΄ 3410), όπως ισχύει μετά την 
τροποποίησή της με την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 
52/2.10.2015 «Σύνθεση και αρμοδιότητες της Επιτροπής 
Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων και της Επιτρο−
πής Μέτρων Εξυγίανσης της Τράπεζας της Ελλάδος» 
(ΦΕΚ B΄ 2312),

γ) το Ν. 4261/2014 «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των 
πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστω−
τικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του Ν. 3601/2007 και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 107), όπως ισχύει, και ιδιαίτερα 
το άρθρο 145 αυτού,

δ) την απόφαση ΕΠΑΘ 180/3/22.2.2016 «Κανονισμός 
ειδικής εκκαθάρισης πιστωτικών ιδρυμάτων και επο−
πτευόμενων από την Τράπεζα της Ελλάδος χρηματο−
δοτικών ιδρυμάτων − Κατάργηση της απόφασης ΕΠΑΘ 
21/2/4.11.2011» (ΦΕΚ Β΄ 717),

ε) τον Ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις – Κύρω−
ση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από 
τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις 
για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» 
(ΦΕΚ Α’94), όπως ισχύει και ιδιαίτερα το άρ. 3, παρ. Γ΄, 
στοιχείο 3 «διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθε−
ρότητας», ενότητα «Τακτοποίηση μη εξυπηρετούμενων 
δανείων», 

στ) τις κατωτέρω αποφάσεις της που αφορούν ανά−
κληση άδειας πιστωτικού και χρηματοδοτικού ιδρύ−
ματος, θέση αυτού σε ειδική εκκαθάριση και διορισμό 
εκκαθαριστή: i) απόφαση ΕΠΑΘ 20/3/9.10.2011 «Ανάκληση 
άδειας λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύματος με την 
επωνυμία «PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», θέση αυτού υπό 

εκκαθάριση και διορισμός εκκαθαριστή» (ΦΕΚ B΄ 2246) 
όπως αυτή τροποποιήθηκε με την απόφαση ΕΠΑΘ 
21/1/4.11.2011 (ΦΕΚ Β΄2498) και ισχύει, ii) απόφαση ΕΠΑΘ 
25/1/17.12.2011 «Ανάκληση άδειας λειτουργίας του πιστω−
τικού ιδρύματος με την επωνυμία «T BANK ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», θέση αυτού σε ειδική εκκαθάριση 
και διορισμός ειδικού εκκαθαριστή» (ΦΕΚ B΄ 2856), iii) 
απόφαση ΕΠΑΘ 34/1/18.3.2012 «Ανάκληση άδειας λει−
τουργίας του πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία 
«ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΕΣΒΟΥ−ΛΗΜΝΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε», 
θέση αυτού σε ειδική εκκαθάριση και διορισμός ειδικού 
εκκαθαριστή» (ΦΕΚ Β΄ 790) όπως αυτή τροποποιήθη−
κε με την απόφαση ΕΠΑΘ 128/1/16.2.2015 (ΦΕΚ Β΄352) 
και ισχύει, iv) απόφαση ΕΠΑΘ 34/2/18.3.2012 «Ανάκληση 
άδειας λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύματος με την 
επωνυμία «ΑΧΑΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝ.Π.Ε», 
θέση αυτού σε ειδική εκκαθάριση και διορισμός ειδικού 
εκκαθαριστή» (ΦΕΚ Β΄ 790) όπως αυτή τροποποιήθηκε με 
την απόφαση ΕΠΑΘ 72/3/9.5.2013 (ΦΕΚ Β΄1227) και ισχύ−
ει, v) απόφαση ΕΠΑΘ 34/3/18.3.2012 «Ανάκληση άδειας 
λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυ−
μία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε», θέση 
αυτού σε ειδική εκκαθάριση και διορισμός ειδικού εκκα−
θαριστή» (ΦΕΚ Β΄ 790), vi) απόφαση ΕΠΑΘ 46/1/27.7.2012 
«Ανάκληση της άδειας λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύ−
ματος με την επωνυμία «Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος 
Α.Ε.», θέση αυτού σε ειδική εκκαθάριση και διορισμός 
ειδικού εκκαθαριστή» (ΦΕΚ Β΄ 2209), vii) απόφαση ΕΠΑΘ 
60/1/18.1.2013 «Διορισμός εκκαθαριστή στο πιστωτικό 
ίδρυμα με την επωνυμία «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗ−
ΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.»» (ΦΕΚ Β΄ 76), viii) απόφαση ΕΠΑΘ 
73/1/10.5.2013 «Ανάκληση της άδειας λειτουργίας του 
πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «FBB ΠΡΩΤΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», θέση αυτού σε ειδική 
εκκαθάριση και διορισμός ειδικού εκκαθαριστή» (ΦΕΚ 
Β΄ 1137), ix) απόφαση ΕΠΑΘ 85/1/26.7.2013 «Ανάκληση της 
άδειας λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύματος με την 
επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK Α.Ε.», τερματισμός του 
έργου του επιτρόπου, θέση του πιστωτικού ιδρύματος 
σε ειδική εκκαθάριση και διορισμός ειδικού εκκαθαρι−
στή», (ΦΕΚ Β΄ 1831), x) απόφαση ΕΠΑΘ 93/1/24.10.2013 
«Ανάκληση της άδειας λειτουργίας του χρηματοδοτικού 
ιδρύματος με την επωνυμία «ΑΤΕ ΛΗΖΙΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ», θέση αυτού σε 
ειδική εκκαθάριση και διορισμός ειδικού εκκαθαριστή» 
(ΦΕΚ Β΄ 2711), xi) απόφαση ΕΠΑΘ 97/3/8.12.2013 «Ανάκλη−



11568 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

ση της άδειας λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύματος με 
την επωνυμία «Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου 
Συν. Π.Ε.», θέση αυτού σε ειδική εκκαθάριση και διορι−
σμός ειδικού εκκαθαριστή» (ΦΕΚ Β΄ 3105), xii) απόφαση 
ΕΠΑΘ 97/2/8.12.2013 «Ανάκληση της άδειας λειτουργίας 
του πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «Συνεταιρι−
στική Τράπεζα Ευβοίας Συν.Π.Ε.», θέση αυτού σε ειδική 
εκκαθάριση και διορισμός ειδικού εκκαθαριστή» (ΦΕΚ 
Β΄ 3105), xiii) απόφαση ΕΠΑΘ 97/1/8.12.2013 «Ανάκληση 
της άδειας λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύματος με 
την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑ−
ΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.», θέση αυτού σε ειδική εκκαθάριση 
και διορισμός ειδικού εκκαθαριστή» (ΦΕΚ Β΄ 3105), xiv) 
απόφαση ΕΠΑΘ 136/1/17.4.2015 «Θέση του πιστωτικού 
ιδρύματος «Πανελλήνια Τράπεζα Α.Ε.» υπό ειδική εκκα−
θάριση και διορισμός ειδικού εκκαθαριστή» (ΦΕΚ Β΄ 633), 
xv) απόφαση ΕΠΑΘ 173/1/18.12.2015 «Θέση του πιστωτι−
κού ιδρύματος «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝ−
ΝΗΣΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε.» υπό ειδική εκκαθάριση και διορισμός 
ειδικού εκκαθαριστή» (ΦΕΚ Β΄ 2762) και xvi) την ΠΔ/ΤΕ 
2377/1.1.1996 «Ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ανώ−
νυμης τραπεζικής εταιρείας «ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.», 
θέση αυτής υπό εκκαθάριση και διορισμός εκκαθαριστή» 
(ΦΕΚ Α΄ 1/1.1.1996),

ζ) το από 28.3.2016 εισηγητικό σημείωμα της Διεύθυν−
σης Επιθεώρησης Εποπτευόμενων Εταιρειών,

η) ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

ΕΠΕΙΔΗ
η λειτουργική ενοποίηση των κύριων δραστηριοτήτων 

των ως άνω υπό ειδική εκκαθάριση ιδρυμάτων, σύμφωνα 
άλλωστε με το ως άνω υπό ε) σχετικό, συνίσταται στη 
διαχείριση του χαρτοφυλακίου δανείων και της περιου−
σίας εκάστου υπό ειδική εκκαθάριση ιδρύματος εν γένει, 
με συντονισμένες νομικές ενέργειες, ενιαία συστήματα 
πληροφορικής και λογισμικού και την συνολική αξιοποί−
ηση του υφιστάμενου ανθρώπινου δυναμικού και των δι−
αθέσιμων πόρων, με παράλληλη διατήρηση της νομικής 
αυτοτέλειας κάθε ιδρύματος υπό ειδική εκκαθάριση και 
χωρίς να επηρεάζεται η έννομη θέση των πιστωτών αυ−
τού. Είναι σκόπιμο δε η εν λόγω λειτουργική ενοποίηση 
να υλοποιείται σύμφωνα με επιχειρηματικό σχέδιο και με 
ετήσιους επιχειρηματικούς στόχους ενόψει του όγκου του 
υπό διαχείριση χαρτοφυλακίου, του οποίου το μεγαλύτερο 
μέρος αποτελούν απαιτήσεις από δάνεια με μεγάλο βαθμό 
καθυστέρησης. Γι’ αυτό κρίνεται αναγκαίος ο διορισμός 
του ίδιου νομικού προσώπου ως ειδικού εκκαθαριστή σε 
όλα τα υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικά ιδρύματα αλλά 
και στο ένα υπό ειδική εκκαθάριση χρηματοδοτικό ίδρυ−
μα, το οποίο έχει απαιτήσεις από κοινούς πιστούχους με 
άλλα πιστωτικά ιδρύματα και πρέπει να τυγχάνει της ίδιας 
διαχείρισης με αυτά με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση 
των σκοπών της ειδικής εκκαθάρισης, αποφασίζει:

1. Nα διορίσει την εταιρεία με την επωνυμία «PQH Ενι−
αία Ειδική Εκκαθάριση Ανώνυμη, Ειδικός Εκκαθαριστής 
Πιστωτικών Ιδρυμάτων» και τον διακριτικό τίτλο «PQH 
Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση Α.Ε.», ΑΦΜ 800721689, Ειδικό 
Εκκαθαριστή των υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικών 
ιδρυμάτων με τις επωνυμίες: α) Αγροτική Τράπεζα της 
Ελλάδος Α.Ε. υπό ειδική εκκαθάριση, β) Ταχυδρομικό Τα−
μιευτήριο Ελλάδος Α.Τ.Ε. υπό ειδική εκκαθάριση, γ) Proton 
Τράπεζα Α.Ε. υπό ειδική εκκαθάριση δ) Τράπεζα Probank 
Α.Ε. υπό ειδική εκκαθάριση, ε) FBB – Πρώτη Επιχειρη−
ματική Τράπεζα Α.Ε. υπό ειδική εκκαθάριση, στ) Πανελ−

λήνια Τράπεζα Α.Ε. υπό ειδική εκκαθάριση, ζ) Αχαϊκή 
Συνεταιριστική Τράπεζα ΣΥΝ.Π.Ε. υπό ειδική εκκαθάριση, 
η) Συνεταιριστική Τράπεζα Λαμίας ΣΥΝ.Π.Ε. υπό ειδική 
εκκαθάριση, θ) Συνεταιριστική Τράπεζα Λέσβου – Λή−
μνου ΣΥΝ.Π.Ε. υπό ειδική εκκαθάριση, ι) Συνεταιριστική 
Τράπεζα Δωδεκανήσου ΣΥΝ.Π.Ε. υπό ειδική εκκαθάριση, 
ια) Συνεταιριστική Τράπεζα Ευβοίας ΣΥΝ.Π.Ε. υπό ειδική 
εκκαθάριση, ιβ) Συνεταιριστική Τράπεζα Δυτικής Μακε−
δονίας ΣΥΝ.Π.Ε. υπό ειδική εκκαθάριση, ιγ) Συνεταιριστική 
Τράπεζα Πελοποννήσου ΣΥΝ.Π.Ε. υπό ειδική εκκαθάριση, 
ιδ) T−Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία υπό ειδική εκ−
καθάριση, ιε) Υπό εκκαθάριση Παλαιά Τράπεζα Κρήτης 
Α.Ε. (Ν. 2330/1995), καθώς και ιστ) του χρηματοδοτικού 
ιδρύματος με την επωνυμία ΑΤΕΛΗΖΙΝΓΚ Ανώνυμη εται−
ρεία Χρηματοδοτικής μίσθωσης υπό ειδική εκκαθάριση.

2. Ο Ειδικός Εκκαθαριστής υποχρεούται:
α) να υποβάλλει προς έγκριση από την Τράπεζα της 

Ελλάδος, αμελλητί και σε κάθε περίπτωση σε χρονικό διά−
στημα όχι μεγαλύτερο των 40 ημερών από τη δημοσίευση 
της παρούσας οικονομικούς στόχους για το έτος 2016 για 
τα ανωτέρω υπό ειδική εκκαθάριση ιδρύματα. Ομοίως, ο 
μόνος ειδικός εκκαθαριστής υποβάλλει προς έγκριση στην 
Τράπεζα της Ελλάδος ετήσιους οικονομικούς στόχους, 
μέχρι την 1η Νοεμβρίου του προηγούμενου του έτους 
αναφοράς έτους, καθώς και αναπροσαρμοσμένους οικο−
νομικούς στόχους, όταν αυτό επιβάλλεται από συνθήκες 
που δεν θα μπορούσαν να έχουν προβλεφθεί εύκολα όταν 
είχαν υποβληθεί οι ισχύοντες οικονομικοί στόχοι.

β) Να υποβάλλει προς έγκριση από την Τράπεζα της 
Ελλάδος, αμελλητί και σε κάθε περίπτωση σε χρονικό 
διάστημα όχι μεγαλύτερο των 70 ημερών από την δη−
μοσίευση της παρούσας, πλήρες επιχειρηματικό σχέδιο 
επί των επόμενων ενεργειών του για το έτος 2016 όσον 
αφορά τα ανωτέρω υπό ειδική εκκαθάριση ιδρύματα. 
Ομοίως ο μόνος ειδικός εκκαθαριστής υποβάλλει προς 
έγκριση στην Τράπεζα της Ελλάδος ετήσιο επιχειρησι−
ακό σχέδιο μέχρι την 1η Δεκεμβρίου του προηγούμενου 
του έτους αναφοράς έτους, καθώς και αναθεωρημέ−
νο επιχειρησιακό σχέδιο εφόσον απαιτηθεί, μετά την 
πάροδο έξι μηνών από την παροχή έγκρισης για το 
προγενέστερα υποβληθέν.

3. Ο Ειδικός Εκκαθαριστής υποχρεούται να απέχει από 
κάθε δραστηριότητα που θα μπορούσε να οδηγήσει 
σε σύγκρουση συμφερόντων ή σε κάποια συναφή κα−
τάσταση η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά 
την άρτια, αντικειμενική και αμερόληπτη εκτέλεση του 
έργου που του ανατίθεται με την παρούσα απόφαση.

4. Από την δημοσίευση της παρούσας, η εταιρεία 
«PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση Α.Ε.», υπό την ιδιότη−
τα του Ειδικού Εκκαθαριστή, αντικαθιστά σε όλες τις 
αρμοδιότητες ειδικού εκκαθαριστή τους δυνάμει των 
υπό στοιχείο στ) αντίστοιχων ανωτέρω αποφάσεων 
διορισμένους ειδικούς εκκαθαριστές.

5. Οι δυνάμει των υπό στοιχείο στ) αντίστοιχων ανω−
τέρω αποφάσεων διορισμένοι ειδικοί εκκαθαριστές 
υποβάλλουν στην Διεύθυνση Επιθεώρησης Εποπτευο−
μένων Εταιρειών λογοδοσία, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην παράγραφο 1 του άρθρου 7 της απόφασης ΕΠΑΘ 
180/3/22.2.2016 (ΦΕΚ Β΄ 717).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως και να αναρτηθεί στον ιστότοπο της Τρά−
πεζας της Ελλάδος.

Ο Πρόεδρος
Γ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ
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