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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ.   5548 (1)
Ανάκληση άδειας λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύμα−

τος με την επωνυμία «T BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙ−
ΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», θέση αυτού σε ειδική εκκαθάριση και 
διορισμός ειδικού εκκαθαριστή.

   Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

(Συνεδρίαση 25/17.12.2011)

   Aφού 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 άσκη−
ση αρμοδιοτήτων της (ΦΕΚ Α΄ 28), όπως ισχύει (τε−
λευταία τροποποιητική αυτής η ΠΔ/ΤΕ 2638/14.12.2010 
«Τροποποίηση των διατάξεων της ΠΔ/ΤΕ 336/29.2.1984, 
όπως ισχύει, σχετικά με τη μετονομασία και τη Δι−
εύρυνση της Σύνθεσης και των αρμοδιοτήτων της 
Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων» − 
ΦΕΚ Β΄ 1953).

γ) Το ν. 3601/2007 «Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτή−
των από τα πιστωτικά ιδρύματα, επάρκεια ιδίων κεφα−
λαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων 
παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και λοιπές διατάξεις» 
(ΦΕΚ Α΄ 178), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του 
με τον ν. 4021/2011 (ΦΕΚ Α΄ 218), 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 ΕΝΠΘ 487/1/2.12.1991 (ΦΕΚ Α΄ 
5/30.1.1992), καθώς και την 5/8.1.1992 πράξη Υπουργικού 
Συμβουλίου (ΦΕΚ Α΄ 1/13.1.1992), με τις οποίες παρα−
σχέθηκε άδεια ίδρυσης και λειτουργίας στο πιστωτικό 
ίδρυμα με την επωνυμία «ΑΣΠΙΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
Α.Ε.», το οποίο μετονομάστηκε σε «T BANK ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με την απόφαση της 7ης Μαΐου 
2010 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της τράπεζας.

στ) Τα πρακτικά της από 22.11.2011 εξ αναβολής δεύτε−
ρης επαναληπτικής έκτακτης γενικής συνέλευσης των 
μετόχων του πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία 
«ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.» από τα 
οποία προκύπτει ότι δεν ελήφθη η απόφαση για τη συγ−
χώνευση των πιστωτικών ιδρυμάτων «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ 
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.» και «T BANK ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με απορρόφηση του δεύτερου 
από το πρώτο.
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ζ) Το 7/5.12.2011 έγγραφο με τις απόψεις των μελών 
του Διοικητικού Συμβουλίου του πιστωτικού ιδρύμα−
τος με την επωνυμία «T BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ», κατόπιν έγγραφης πρόσκλησης από την 
Τράπεζα της Ελλάδος (έγγραφο με ΑΠ/ΔΕΠΣ 5524/ 
28.11.2011).

η) Την από 16.12.2011 σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης 
Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της Τράπεζας της 
Ελλάδος.

Επειδή:
i) Το πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «T BANK 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» 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 εκατόν ογδό−
ντα επτά εκατομμυρίων ευρώ (€ 187.000.000), ενόψει 
όμως: 

1) της θέσης στην οποία έχουν περιέλθει οι σημα−
ντικοί μέτοχοί του εταιρείες «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩ−
ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ», «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟ−
ΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» και 
«COMMERCIAL VALUE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙ−
ΡΕΙΑ», οι οποίες βρίσκονται σε ασφαλιστική εκκαθά−
ριση και αδυνατούν να συμβάλουν στην αύξηση των 
ίδιων κεφαλαίων, 

2) του αποτελέσματος της εξ αναβολής δεύτερης επα−
ναληπτικής έκτακτης γενικής συνέλευσης του πιστωτι−
κού ιδρύματος «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Α.Τ.Ε.», που δεν έλαβε απόφαση για τη συγχώνευση 
μέσω απορρόφησης από το ίδιο του πιστωτικού ιδρύ−
ματος «Τ ΒΑΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», του 
οποίου ήδη κατέχει 32,9% των μετοχών, και 

3) της ανυπαρξίας άλλης πρότασης για τη χρημα−
τοδότηση της αύξησης των ιδίων κεφαλαίων του, 
αφού καμία τέτοια πρόταση δεν εξετέθη από το 
Διοικητικό Συμβούλιο του πιστωτικού ιδρύματος, 
προκύπτει αδυναμία αύξησης των ιδίων κεφαλαίων 
του ώστε να αρθεί η παρούσα ανεπάρκειά τους. Συ−
νεπώς, 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 κεφα−
λαίων του αλλά και λόγω της συνακόλουθης αλλά και 
οφειλόμενης στις συνθήκες της αγοράς έλλειψης ρευ−
στότητας, το πιστωτικό ίδρυμα αυτό δεν είναι σε θέση 
να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του ιδίως έναντι των 
καταθετών του, οπότε συντρέχει επίσης αιτία εφαρμο−
γής του στοιχείου γ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 
του ν. 3601/2007, αποφασίζει:

1. Ανακαλείται, η άδεια που είχε παρασχεθεί με την 
απόφαση ΕΝΠΘ 487/1/2.12.1991, όπως ισχύει, για την 
ίδρυση και λειτουργία του πιστωτικού ιδρύματος με 
την επωνυμία «T BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» 
και τίθεται αυτό σε ειδική εκκαθάριση σύμφωνα με το 
άρθρο 68 του ν. 3601/2007.

2. Ειδικός εκκαθαριστής του ιδρύματος με την επω−
νυμία «T BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» διορί−
ζεται ο Ιωάννης Γαλανόπουλος του Λυκούργου ΑΔΤ ΑΕ 
063506, η δε αμοιβή του, η οποία δεν αποτελεί μισθό, 
καθορίζεται σε τέσσερις χιλιάδες ευρώ (€ 4.000.) μη−
νιαίως. 

3. Το ως άνω ίδρυμα επιτρέπεται εφεξής να διενεργεί 
μόνο τις πράξεις που υπηρετούν τον σκοπό της εκκα−
θαρίσεως. 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 Τρά−
πεζας της Ελλάδος.

   Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2011 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Γ. ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ

F

    Αριθμ. 5549 (2)
Εντολή μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων του σε ει−

δική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επω−
νυμία «Τ ΒΑΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.» στο 
πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ 
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.».

   Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

(Συνεδρίαση 26/17.12.2011, θέμα 1ο)

   Aφού έλαβε υπόψη:
α) Tο άρθρο 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας 

της Ελλάδος.
β) Tην ΠΔ/ΤΕ 336/29.2.1984 σχετικά με τη σύσταση 

επιτροπών στην Τράπεζα της Ελλάδος για την άσκη−
ση αρμοδιοτήτων της (ΦΕΚ Α΄ 28), όπως ισχύει (τε−
λευταία τροποποιητική αυτής η ΠΔ/ΤΕ 2638/14.12.2010 
«Τροποποίηση των διατάξεων της ΠΔ/ΤΕ 336/29.2.1984, 
όπως ισχύει, σχετικά με τη μετονομασία και τη Διεύ−
ρυνση της Σύνθεσης και των αρμοδιοτήτων της Επι−
τροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων» − ΦΕΚ 
Β΄ 1953).

γ) Tο ν. 3601/2007 «Ανάληψη και άσκηση δραστηρι−
οτήτων από τα πιστωτικά ιδρύματα, επάρκεια ιδίων 
κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχει−
ρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και λοιπές 
διατάξεις», όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με 
τον ν. 4021/2011 (ΦΕΚ Α΄ 218), και ιδιαίτερα τα άρθρα 
63Β–63Ε και 68 παρ.1 στοιχ. στ αυτού.

δ) Tην απόφασή της 25/1/17.12.2011 «Ανάκληση άδειας 
λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία 
«Τ ΒΑΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» θέση αυτού σε 
ειδική εκκαθάριση και διορισμός εκκαθαριστή.

ε) Τα από 17.12.2011 πρακτικά της διαδικασίας υποβολής 
προσφορών που έλαβε χώρα ενώπιον της Επιτροπής 
για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων του σε ειδική 
εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «Τ 
ΒΑΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ». 

στ) Την από 17.12.2011 δήλωση του πιστωτικού ιδρύ−
ματος με την επωνυμία «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 
ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.», κατά την οποία αυτό συναινεί στη 
μεταβίβαση σε αυτό των αναφερομένων στο Παράρτη−
μα της παρούσας περιουσιακών στοιχείων του ως άνω 
υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος.

ζ) Το από 16.12.2011 σχετικό εισηγητικό σημείωμα της 
Διεύθυνσης Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της 
Τράπεζας της Ελλάδος.
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Επειδή: 
i) Το πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «Τ ΒΑΝΚ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» έχει τεθεί σε ειδική 
εκκαθάριση.

ii) Οι συνολικές καταθέσεις πελατών στο ως άνω 
πιστωτικό ίδρυμα ανέρχονταν, την 14.12.2011 σε ποσό 
ενός δισεκατομμυρίου πεντακοσίων οκτώ ευρώ 
(€1.508.000.000), εκ των οποίων ένα δισεκατομμύριο 
εξήντα έξι εκατομμύρια ευρώ (€1.066.000.000) εκτιμά−
ται το εγγυημένο από το ΤΕΚΕ μέρος, σύμφωνα με το 
άρθρο 9 του ν. 3746/2009.

iii) Το ως άνω πιστωτικό ίδρυμα έχει αναλάβει υπο−
χρεώσεις ανερχόμενες, την 14.12.2011, σε πεντακόσια 
εβδομήντα ένα εκατομμύρια ευρώ (€571.000.000.) έναντι 
άλλων πιστωτικών ιδρυμάτων.

iv) Δεδομένης της αναταραχής στο διεθνές χρημα−
τοπιστωτικό σύστημα από το 2008 έως σήμερα και 
της παρούσας δυσμενούς δημοσιονομικής και οικο−
νομικής συγκυρίας στην Ελλάδα, η εμπιστοσύνη του 
κοινού στη σταθερότητα και την εύρυθμη λειτουργία 
του χρηματοπιστωτικού συστήματος θα κλονιζόταν 
από την διακοπή των τραπεζικών εργασιών, ιδίως δε 
από την προστασία μόνο του εγγυημένου μέρους των 
καταθέσεων διά της παραπομπής των καταθετών στη 
διαδικασία αποζημίωσης του ΤΕΚΕ και από την απώλεια 
των αξιώσεων άλλων πιστωτικών ιδρυμάτων κατά του 
ως άνω υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος 
από τη διατραπεζική αγορά. Η διακοπή των τραπεζικών 
εργασιών και η απώλεια του μη καλυπτόμενου κατά 
τον ν. 3746/2009 μέρους των καταθέσεων πελατείας, 
ύψους τετρακοσίων σαράντα δύο εκατομμυρίων ευρώ 
(€442.000.000.) πρέπει γι αυτούς τους λόγους να απο−
φευχθεί.

v) Η συνέχιση των τραπεζικών εργασιών στο πλαί−
σιο άλλου πιστωτικού ιδρύματος κρίνεται πρόσφορο 
μέτρο διασφάλισης της εμπιστοσύνης των καταθετών 
στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και της σταθερότητας 
αυτού.

vi) Η διαδικασία υποβολής προσφορών που έλαβε 
χώρα ενώπιον της Επιτροπής για την απόκτηση περι−
ουσιακών στοιχείων του σε ειδική εκκαθάριση πιστω−
τικού ιδρύματος με την επωνυμία «Τ ΒΑΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» απέβη επιτυχής, ειδικότερα δε η 
Επιτροπή κατόπιν της υποβολής προσφορών για τη 
μεταβίβαση των κατωτέρω αναφερόμενων περιουσι−
ακών στοιχείων του σε ειδική εκκαθάριση πιστωτικού 
ιδρύματος με την επωνυμία «Τ ΒΑΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑ−
ΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» κατακύρωσε τα περιουσιακά στοιχεία 
στο πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ 
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.», το οποίο δήλωσε ήδη 
εγγράφως ότι αποδέχεται τη μεταβίβασή τους σε αυτό, 
η δε προσφορά του κρίνεται ότι διασφαλίζει την ομαλή 
συνέχεια των τραπεζικών εργασιών με την ελάχιστη 
δυνατή επίπτωση, αποφασίζει:

Να υποχρεώσει τον ειδικό εκκαθαριστή του σε ειδική 
εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «Τ 
ΒΑΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» στην παραχρήμα 
μεταβίβαση των αναφερόμενων στο Παράρτημα της 
παρούσας περιουσιακών στοιχείων του στο πιστωτικό 
ίδρυμα με την επωνυμία «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 
ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.».

Παράρτημα

1. Στο πιστωτικό ίδρυμα «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗ−
ΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.» μεταβιβάζονται όλες οι συμβατι−
κές σχέσεις της «Τ Bank ΑΤΕ» με τρίτους, στις οποίες 
υποκαθίσταται πλέον πλήρως η ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙ−
ΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. καθώς και το σύνολο του 
ενεργητικού και παθητικού της «Τ Bank ΑΤΕ» (δικαι−
ώματα, αξιώσεις, υποχρεώσεις και βάρη κάθε είδους), 
εκτός από τις συμβατικές σχέσεις και τα στοιχεία που 
περιγράφονται στη συνέχεια ως μη μεταβιβαζόμενα. 
Στις συμβατικές σχέσεις που δεν μεταβιβάζονται στην 
«ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.» συμ−
βαλλόμενη θα παραμένει η υπό εκκαθάριση «Τ Bank 
ΑΤΕ», ενώ τα στοιχεία που δεν μεταβιβάζονται στην 
«ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.» παρα−
μένουν στην δικαιοκτησία ή συνεχίζουν να βαρύνουν 
την υπό εκκαθάριση «Τ Bank ΑΤΕ». 

Στα περιουσιακά στοιχεία (συμβατικές σχέσεις, ενερ−
γητικό και παθητικό) που μεταβιβάζονται στην «ΤΑΧΥ−
ΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.» συμπεριλαμ−
βάνονται ιδίως τα ακόλουθα:

α) Οι τίτλοι που ανήκουν στην «Τ Bank ΑΤΕ» λόγω της 
υπαγωγής της στις διατάξεις του ν. 3723/2008, όπως 
ισχύει, και συγκεκριμένα το ειδικό ομόλογο (άρθρο 3) με 
ISINGR0326039220, ονομαστικής αξίας ευρώ 86 εκατ.

β) Οι συμβατικές σχέσεις από δανειακές ή άλλου 
είδους πιστοδοτικές συμβάσεις της «Τ Bank ΑΤΕ» με 
τρίτους, συμπεριλαμβανομένων και αναγωγικών δικαι−
ωμάτων από την έκδοση εγγυητικών επιστολών ή από 
άλλου είδους εγγυοδοτικές συμβάσεις της «Τ Bank ΑΤΕ» 
με τρίτους.

γ) Οι συμβατικές σχέσεις από συμβάσεις ανοίγμα−
τος τραπεζικών λογαριασμών και οι υποχρεώσεις της 
«Τ Bank ΑΤΕ» από καταθέσεις πελατών της σε αυ−
τήν, ανεξαρτήτως του ορίου και των εξαιρέσεων του 
ν. 3746/2009. 

δ) Οι συμβατικές σχέσεις από συμβάσεις ανοίγματος 
τραπεζικών λογαριασμών και οι υποχρεώσεις της «Τ 
Bank ΑΤΕ» από καταθέσεις άλλων πιστωτικών ιδρυμά−
των σε αυτήν. 

ε) Οι δανειακές ή άλλου είδους πιστοδοτικές συμβά−
σεις, συμβατικές σχέσεις από συμβάσεις ανοίγματος 
τραπεζικών λογαριασμών και οι αξιώσεις της «Τ Bank 
ΑΤΕ» από κάθε είδους καταθέσεις της σε πιστωτικά 
ιδρύματα και οργανισμούς. 

στ) Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα της «Τ Bank 
ΑΤΕ» από εγγυητικές επιστολές που έχει εκδώσει αυτή 
καθώς και κάθε άλλη εγγυοδοσία στην οποία έχει προβεί 
η «Τ Bank ΑΤΕ» ανεξάρτητα από τη νομική της φύση. 

ζ) Οι συμβατικές σχέσεις και κάθε είδους υποχρεώ−
σεις και δικαιώματα της «Τ Bank ΑΤΕ» που απορρέουν 
από την καθ’ οποιονδήποτε τρόπο συμμετοχής της σε 
οργανωμένες αγορές, χρηματιστήρια, συστήματα συμ−
ψηφισμού, συστήματα πληρωμών, καθώς και συστήματα 
εκκαθάρισης και/ή διακανονισμού χρηματοπιστωτικών 
μέσων, περιλαμβανομένων και των υποχρεώσεων και δι−
καιωμάτων που σχετίζονται με εντολές οι οποίες έχουν 
εισαχθεί στα ως άνω συστήματα πριν από την ανάκληση 
της αδείας του εν λόγω πιστωτικού ιδρύματος και οι 
οποίες δεν έχουν εκκαθαριστεί, συμψηφιστεί ή διακα−
νονιστεί έως τον χρόνο αυτόν. 
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η) Ο διακριτικός τίτλος και τα σήματα της «Τ Bank 
ΑΤΕ».

θ) Οι συμβατικές σχέσεις της «Τ Bank ΑΤΕ» από συμ−
βάσεις με τρίτους οι οποίες εξυπηρετούν τη λειτουργία 
της «Τ Bank ΑΤΕ».

ι) Όλες οι συμβατικές σχέσεις από συμβάσεις εργα−
σίας μισθωτών της «Τ Bank ΑΤΕ».

ια) Όλα τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας της 
«Τ Bank ΑΤΕ», συμπεριλαμβανομένων ιδίως των δικαιω−
μάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, δικαιωμάτων ευρεσιτε−
χνίας, δικαιωμάτων επί λογισμικού, αποκλειστικές ή μη 
άδειες χρήσης επί προϊόντων διανοητικής ιδιοκτησίας, 
κλπ. 

ιβ) Όλα τα δικαιώματα, ενοχικά και εμπράγματα επί 
χρηματοπιστωτικών μέσων, εγχάρτων ή άυλων, συμπερι−
λαμβανομένων μετοχών, ομολόγων, άλλων αξιογράφων 
και ειδικών συμμετοχών που κατέχει σε θυγατρικές και 
συγγενείς εταιρείες, εκτός από αυτά που δεν μεταβι−
βάζονται.

ιγ) Όλα τα εμπράγματα δικαιώματα της «Τ Bank ΑΤΕ» 
επί κινητών και ακινήτων. 

ιδ) Όλα τα παρεπόμενα δικαιώματα και συμβατικές 
σχέσεις που σχετίζονται με τη λειτουργία ή την εξα−
σφάλιση μεταβιβαζόμενων στοιχείων του ενεργητικού, 
όπως ιδίως απαιτήσεις και εμπράγματα δικαιώματα 
επί κινητών ή ακινήτων που έχουν μεταβιβαστεί κα−
ταπιστευτικά στην «Τ Bank ΑΤΕ», αξιόγραφα (επιταγές 
κλπ) που έχουν μεταβιβαστεί στην «Τ Bank ΑΤΕ» προς 
εξασφάλιση απαιτήσεών της, δικαιώματα επίσχεσης ή 
συμψηφισμού. 

ιε) Όλες οι συμβατικές σχέσεις και όλα τα δικαιώματα 
και υποχρεώσεις από συμβάσεις παροχής επενδυτικών 
υπηρεσιών της «Τ Bank ΑΤΕ» με τρίτους.

ιστ) Όλες οι συμβατικές σχέσεις της «Τ Bank ΑΤΕ» από 
συμβάσεις μίσθωσης ή παρακαταθήκης.

ιζ) Οι φορολογικές υποχρεώσεις, βάρη και τέλη κάθε 
είδους της «Τ Bank ΑΤΕ», ανεξάρτητα από το εάν έχουν 
γεννηθεί και αν έχουν βεβαιωθεί κατά το χρόνο μετα−
βίβασης, εφόσον αφορούν το χρονικό διάστημα έως τη 
συντέλεση της μεταβίβασης, όπως ιδίως υποχρεώσεις 
για καταβολή ή προκαταβολή φόρων για χρήσεις έως τη 
συντέλεση τη μεταβίβασης, για καταβολή φόρων κάθε 
είδους που παρακρατήθηκαν στο χρονικό διάστημα έως 
τη συντέλεση τη μεταβίβασης, για καταβολή τελών ή 
εισφορών που αφορούν παροχές στο χρονικό διάστη−
μα έως τη συντέλεση τη μεταβίβασης, για πληρωμή 
προστίμων (ανεξάρτητα από τον χρόνο επιβολής) για 
πράξεις ή παραλείψεις της «Τ Bank ΑΤΕ» στο χρονι−
κό διάστημα έως τη συντέλεση της μεταβίβασης, για 
καταβολή συμπληρωματικού ή επιπρόσθετου φόρου 
αναφορικά με το χρονικό διάστημα έως τη συντέλεση 
της μεταβίβασης.

ιη) Οι αξιώσεις της «Τ Bank ΑΤΕ» κατά τρίτων για 
αποζημίωση, ανεξαρτήτως αιτίας και θεμελίωσης (ενδο−
συμβατική ή άλλη), συμπεριλαμβανομένων και αξιώσεών 
της για καταβολή χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής 
βλάβης ανεξαρτήτως αιτίας, καθώς και αξιώσεις αδικαι−
ολόγητου πλουτισμού, εκτός αν οι προαναφερόμενες 
αξιώσεις συνδέονται με περιουσιακά στοιχεία της «Τ 
Bank ΑΤΕ» που δεν μεταβιβάζονται.

2. Στα προς μεταβίβαση στοιχεία δεν περιλαμβάνο−
νται και άρα παραμένουν στην υπό εκκαθάριση «Τ Bank 
ΑΤΕ»:

α) Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα της «Τ Bank 
ΑΤΕ» έναντι των μετόχων της, που απορρέουν από τη 
μετοχική σχέση, με την εξαίρεση των υποχρεώσεων 
της «Τ Bank ΑΤΕ» για καταβολή μερισμάτων που έχουν 
εγκριθεί για προηγούμενες χρήσεις, τα οποία όμως δεν 
έχουν αναληφθεί από τους δικαιούχους και, σε περί−
πτωση παραγραφής, η υποχρέωση για καταβολή τους 
στο Ελληνικό Δημόσιο.

β) Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα της «Τ Bank 
ΑΤΕ» από το ομολογιακό δάνειο μειωμένης εξασφάλισης 
εκδόσεως της “AspisFinancePLC” (LowerTierII) για κεφά−
λαιο ύψους ευρώ 50εκατ. με ISINXS0211271597, το οποίο 
εκδόθηκε στις 12.02.2005 με λήξη 12.02.2015.

γ) Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα της «Τ Bank ΑΤΕ» 
από υβριδικούς τίτλους εκδόσεως της “AspisJerseyplc” 
(LowerTierI) για κεφάλαιο ύψους ευρώ 15 εκατ. με 
ISINXS0292425930, το οποίο εκδόθηκε στις 03.04.2007με 
λήξη 03.04.2017.

δ) Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα της «Τ Bank ΑΤΕ» 
από υβριδικούς τίτλους εκδόσεως της “AspisJerseyplc” 
(LowerTierI) για κεφάλαιο ύψους ευρώ 25εκατ. με 
ISINXS0292424966, το οποίο εκδόθηκε στις 03.04.2007 
με λήξη 03.04.2017.

ε) Όλα τα δικαιώματα, ενοχικά και εμπράγματα, της «Τ 
Bank ΑΤΕ» επί μετοχών των θυγατρικών της εταιρειών 
AspisJerseyPLC και AspisFinancePlC.

στ) Όλες οι συμβατικές σχέσεις με τις εταιρείες 
ASPISCapital ΑΕ Συμμετοχών, ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α., 
ΑΣΠΙΣ Όμιλος Εταιρειών ΑΕ, CommercialValue Α.Α.Ε., 
καθώς και με τον Παύλο Ψωμιάδη, μέλη της οικογένειάς 
του και οποιαδήποτε άλλη πέραν των αναφερομένων 
εταιρεία συμφερόντων του (με άμεση ή έμμεση συμμε−
τοχή του, εμφανή ή αφανή) και οι συμβατικές σχέσεις 
με τρίτα πρόσωπα που συνδέονται με ασφαλιστικές 
και επενδυτικές υπηρεσίες που παρείχαν αυτές οι εται−
ρείες. 

ζ) Όλες οι αξιώσεις και υποχρεώσεις αποζημίωσης 
οποιουδήποτε (αντισυμβαλλόμενου της «Τ ΒΑΝΚ ΑΤΕ» 
ή τρίτου) και από οποιαδήποτε (συμβατική ή εξωσυμ−
βατική) αιτία, συμπεριλαμβανομένων και αξιώσεων ή 
υποχρεώσεων για καταβολή χρηματικής ικανοποίησης 
λόγω ηθικής βλάβης, και αδικαιολόγητου πλουτισμού, 
οι οποίες συνδέονται με περιουσιακά στοιχεία της «Τ 
Bank ΑΤΕ» που δεν μεταβιβάζονται.

η) Οι υποχρεώσεις που κατά το νόμο ικανοποιούνται 
από το προϊόν της εκκαθάρισης της «Τ Bank ΑΤΕ». 

θ) Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις της «Τ 
Bank ΑΤΕ» κατά του Ελληνικού Δημοσίου. 

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

   Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2011 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Γ. ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ
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    Αριθμ. 5550 (3)

Καθορισμός της διαφοράς αξίας μεταξύ στοιχείων 
παθητικού και στοιχείων ενεργητικού που μετα−
βιβάζονται από το σε ειδική εκκαθάριση πιστω−
τικό ίδρυμα με την επωνυμία «Τ ΒΑΝΚ ΑΝΩΝΥ−
ΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» στο πιστωτικό ίδρυμα με 
την επωνυμία «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛ−
ΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.».

   Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

(Συνεδρίαση 26/17.12.2011, θέμα 2ο)

  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 άσκη−
ση αρμοδιοτήτων της (ΦΕΚ Α΄ 28), όπως ισχύει (τε−
λευταία τροποποιητική αυτής η ΠΔ/ΤΕ 2638/14.12.2010 
«Τροποποίηση των διατάξεων της ΠΔ/ΤΕ 336/29.2.1984, 
όπως ισχύει, σχετικά με τη μετονομασία και τη Διεύ−
ρυνση της Σύνθεσης και των αρμοδιοτήτων της Επι−
τροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων» − ΦΕΚ 
Β΄ 1953).

γ) Το ν. 3601/2007 «ανάληψη και άσκηση δραστηριοτή−
των από τα πιστωτικά ιδρύματα, επάρκεια ιδίων κεφα−
λαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων 
παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και λοιπές διατάξεις» 
(ΦΕΚ Α΄ 178), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με 
τον ν. 4021/2011 (ΦΕΚ Α΄ 218), και ιδιαίτερα τις διατάξεις 
των άρθρων 63Β, 63Δ και 68 αυτού, όπως το άρθρο 
63Δ παρ. 4 συμπληρώθηκε με το άρθρο 5 παρ. 5 της 
από 16.12.2011 πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 
Α΄ 262).

δ) Την απόφασή της 26/1/17.12.2011 «Εντολή μεταβίβα−
σης περιουσιακών στοιχείων του σε ειδική εκκαθάριση 
πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «Τ ΒΑΝΚ ΑΝΩ−
ΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» στο πιστωτικό ίδρυμα με 
την επωνυμία «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Α.Τ.Ε.».

ε) Την από 16.12.2011 σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης 
Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της Τράπεζας της 
Ελλάδος.

Επειδή:
i) Ενόψει όσων αναλυτικά εκτίθενται στις αποφάσεις 

ΕΠΑΘ 25/1/17.12.2011 και 26/1/17.12.2011, δηλαδή ότι ανα−
κλήθηκε η άδεια λειτουργίας του σε ειδική εκκαθάριση 
πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «Τ ΒΑΝΚ ΑΝΩ−
ΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» κατόπιν και της διαπίστω−
σης ότι δεν υπάρχει πλέον καμία πρόταση προς αποκα−
τάσταση της κεφαλαιακής επάρκειας και ρευστότητάς 
του, καθώς και ότι πρέπει να διαφυλαχθεί, ιδίως προς 
προστασία των καταθετών και της διατραπεζικής αγο−
ράς και έτσι διασφάλιση της εμπιστοσύνης του κοινού 
στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και της σταθερότητας 
αυτού, η συνέχεια των τραπεζικών εργασιών χωρίς κα−
μία διακοπή, η μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων του 
ως άνω σε ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος 
σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα πρέπει να τελεσθεί επει−
γόντως. Τούτου δοθέντος, η αξία των περιουσιακών 
στοιχείων αποτιμήθηκε προσωρινώς από την Τράπεζα 

της Ελλάδος με βάση τις υπάρχουσες πληροφορίες. Η 
οριστική αποτίμηση πρόκειται να γίνει μετά την υποβο−
λή σχετικής έκθεσης αποτίμησης κατά την παρ. 4 του 
άρθρου 63Δ του ν. 3601/2007. Συνεπώς, για την κατά τα 
ανωτέρω προσωρινή αποτίμηση η αξία των στοιχείων 
του ενεργητικού του σε ειδική εκκαθάριση πιστωτικού 
ιδρύματος με την επωνυμία «Τ ΒΑΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑ−
ΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» προσδιορίζεται λαμβάνοντας κυρίως 
υπόψη: 

α) τον σχηματισμό επιπλέον προβλέψεων για τη μεί−
ωση της αξίας στοιχείων του ενεργητικού, ειδικότερα 
δε για το δανειακό χαρτοφυλάκιο προβλέψεων πο−
σού τετρακοσίων ενενήντα ενός εκατομμυρίων ευρώ 
(€ 491.000.000), για το χαρτοφυλάκιο χρεογράφων 
προβλέψεων ποσού διακοσίων τριάντα οκτώ εκατομ−
μυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (€ 238.500.000) και 
για τα λοιπά στοιχεία ενεργητικού προβλέψεων ποσού 
πενήντα τριών εκατομμυρίων ευρώ (€ 53.000.000), και 
επομένως προβλέψεων συνολικού ποσού επτακοσίων 
ογδόντα δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ 
(€ 782.500.000), 

β) ότι θεωρείται μηδενική η αξία των άϋλων περιουσι−
ακών στοιχείων του πιστωτικού ιδρύματος, ενώ για τα 
στοιχεία του παθητικού λαμβάνεται υπόψη η ονομαστική 
αξία τους.

ii) Κατόπιν των ανωτέρω η αξία των μεταβιβαζόμενων 
στο πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ 
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.» στοιχείων ενεργητικού 
του σε ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την 
επωνυμία «Τ ΒΑΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» απο−
τιμάται προσωρινώς σε ποσό ύψους ενός δισεκατομ−
μυρίου τετρακοσίων εννέα εκατομμυρίων εξακοσίων 
εννέα χιλιάδων ευρώ (€ 1.409.609.000), η δε αξία των 
ομοίως μεταβιβαζόμενων στοιχείων παθητικού αποτι−
μάται προσωρινώς σε δύο δισεκατομμύρια εκατόν εν−
νέα εκατομμύρια εννιακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες 
ευρώ (€2.109.947.000) και επομένως προκύπτει ότι η 
αξία του μεταβιβαζόμενου παθητικού υπερβαίνει την 
αξία του μεταβιβαζόμενου ενεργητικού κατά επτακόσια 
εκατομμύρια τριακόσιες τριάντα οκτώ χιλιάδες ευρώ 
(€700.338.000), και

iii) Βάσει του άρθρου 63Δ παράγραφος 13 του 
ν. 3601/2007, με την παρούσα απόφαση γεννάται υπο−
χρέωση του Σκέλους Εξυγίανσης του ΤΕΚΕ προς κα−
ταβολή στο πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «ΤΑΧΥ−
ΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.» της ως άνω 
διαφοράς αξίας μεταξύ μεταβιβαζόμενου παθητικού και 
ενεργητικού, ενώ δεν γεννάται υποχρέωση του Σκέλους 
Κάλυψης Καταθέσεων του ΤΕΚΕ καθόσον η κατά τα 
ανωτέρω προσωρινώς αποτιμηθείσα αξία του μεταβι−
βαζόμενου ενεργητικού υπερβαίνει εκείνη του καλυπτό−
μενου κατά τον ν. 3746/2009 μέρους των καταθέσεων, 
η οποία εκτιμάται σε ένα δισεκατομμύριο εξήντα έξι 
εκατομμύρια ευρώ (€1.066.000.000), το δε Σκέλος Εξυ−
γίανσης του ΤΕΚΕ αποκτά αξίωση κατά του υπό ειδική 
εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «Τ 
ΒΑΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» προς απόδοση 
του καταβληθέντος ποσού, αποφασίζει: 

Να καθορίσει τη διαφορά μεταξύ της σύμφωνα με τα 
ανωτέρω προσωρινώς αποτιμηθείσας αξίας των μετα−
βιβαζόμενων στο πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία 
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«ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.» στοι−
χείων παθητικού του σε ειδική εκκαθάριση πιστωτικού 
ιδρύματος με την επωνυμία «Τ ΒΑΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕ−
ΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και της προσωρινώς αποτιμηθείσας αξίας 
των ομοίως μεταβιβαζόμενων στοιχείων ενεργητικού 
σε ποσό ύψους επτακοσίων εκατομμυρίων τριακοσίων 
τριάντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (€700.338.000.)

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

   Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2011 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Γ. ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

. . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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