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Περί υποβολής Τρίτου και Τέταρτου Πίνακα Προσωρινής ∆ιανοµής του υπό 

ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύµατος µε την επωνυµία «ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΟ 

ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΤΕ» 

Με την απόφαση 7/18.1.2013 (Συνεδρίαση 7/18.1.2013, Θέµα 3
ο
 ΦΕΚ 

Β΄76/18.1.2013) της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεµάτων της 

Τράπεζας της Ελλάδος ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύµατος µε 

την επωνυµία «ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΤΕ», και τέθηκε 

αυτό σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης, σύµφωνα µε το άρθρο 68 του ν. 3601/2007, 

όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει µε το άρθρο 145 του ν. 4261/2014 µετά την 

κατάργηση των ανωτέρω διατάξεων.  

Η Ειδική Εκκαθαριστής του υπό ειδική εκκαθάριση Πιστωτικού Ιδρύµατος µε την 

επωνυµία «ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΤΕ» Μαργαρίτα 

Μάλλη, η οποία διορίσθηκε µε την απόφαση 60/18.1.2013 (Συνεδρίαση 

60/18.1.2013, Θέµα 1
ο
 ΦΕΚ Β΄76/18.1.2013) της Επιτροπής Πιστωτικών και 

Ασφαλιστικών Θεµάτων της Τράπεζας της Ελλάδος,   

                                                     ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

ότι συνέταξε και υπέβαλε στην Τράπεζα της Ελλάδος ως αρµόδια Εποπτική Αρχή, 

Τρίτο Πίνακα Προσωρινής ∆ιανοµής και Τέταρτο Πίνακα Προσωρινής ∆ιανοµής, 

µετά την µε αριθµό 166/2/09.12.2015 απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και 

Ασφαλιστικών Θεµάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, σύµφωνα µε τις διατάξεις των 

παρ. 2 και 1 εδάφιο β΄ του άρθρου 6 του Κανονισµού Ειδικής Εκκαθάρισης 

Πιστωτικών Ιδρυµάτων (21/2/4.11.2011 απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και 

Ασφαλιστικών θεµάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, ΦΕΚ Β΄ 2498/4.11.2011), τις 

διατάξεις της υπ’ αριθµόν 94/15.11.2013 (Θέµα 19
ο 
και 22

ο
) απόφασης της Ε.Π.Α.Θ. 

της Τράπεζας της Ελλάδος, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις της µε αριθµό 

41403/Β.1563/28.9.2012 απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών (ΦΕΚ Β΄ 

2795/2012) καθώς και της µε αριθµό Γ.∆.Ο.Π. 0000901 ΕΞ 2015/Χ.Π. 

2217/30.6.2015 απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών (ΦΕΚ Β΄1303/30.06.2015).
 

Οι προβλεπόµενες από τις ανωτέρω διατάξεις του Κανονισµού Ειδικής Εκκαθάρισης 

Πιστωτικών Ιδρυµάτων ανακοινώσεις αναµένεται να δηµοσιευθούν στις 12/12/2015 

και στις 19/12/2015 η τελευταία. 
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Κάθε πιστωτής, σύµφωνα µε το εδάφιο γ΄ παρ. 1 άρθρου 6 του ως άνω Κανονισµού,  

δικαιούται να λάβει, µε δικά του έξοδα, από την Ειδική Εκκαθαριστή αντίγραφο του 

Πίνακα Προσωρινής ∆ιανοµής, και προς τούτο µπορεί να απευθύνεται στα γραφεία 

της Ειδικής Εκκαθαριστού (Οµήρου 22, όροφος 2
ος

, Αθήνα) από τις 17/12/2015 και 

κατά τις εργάσιµες ηµέρες από 11:00-14:00. 

                                              

Αθήνα, 10 ∆εκεµβρίου 2015 

                                           Η ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ 

  

 

                                                ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΜΑΛΛΗ 

 


