
Έκθεση Επαλήθευσης αναγγελθεισών απαιτήσεων κατά του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου 

Ελλάδος Α.Τ.Ε. (υπό ειδική εκκαθάριση) 

 

Με την απόφαση 7/18.1.2013 (Συνεδρίαση 7/18.1.2013, Θέμα 3ο ΦΕΚ Β΄76/18.1.2013) της 

Επιτροπής Μέτρων Εξυγίανσης της Τράπεζας της Ελλάδος ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας 

του πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Α.Τ.Ε.», και τέθηκε αυτό σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης, σύμφωνα με το άρθρο 68 του ν. 

3601/2007.  

Η Ειδική Εκκαθαριστής του υπό ειδική εκκαθάριση Πιστωτικού Ιδρύματος με την επωνυμία 

«ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.» Μαργαρίτα Μάλλη, η οποία διορίσθηκε με 

την απόφαση 60/18.1.2013 (Συνεδρίαση 60/18.1.2013, Θέμα 1ο ΦΕΚ Β΄76/18.1.2013) της 

Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

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

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 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) Έκθεση για την επαλήθευση 

των απαιτήσεων κατά του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία 

«ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.», οι οποίες αναγγέλθηκαν μετά τη σχετική 

δημόσια πρόσκληση της Ειδικής Εκκαθαριστού. 

Σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ως άνω Κανονισμού Ειδικής 

Εκκαθάρισης Πιστωτικών Ιδρυμάτων (απόφαση ΕΠΑΘ 21/2/4.11.2011), αντιρρήσεις κατά 

των απαιτήσεων που αναγγέλθηκαν υποβάλλονται εγγράφως προς την Ειδική Εκκαθαριστή 

στα γραφεία της έδρας του υπό ειδική εκκαθάριση «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Α.Τ.Ε.», επί της οδού Ομήρου 22, 2ος όροφος, στην Αθήνα, το αργότερο δεκαπέντε (15) 

ημέρες από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης, η οποία αναμένεται να 

πραγματοποιηθεί την 20/06/2013. Κάθε πιστωτής δικαιούται να λάβει αντίγραφο της 

παραπάνω έκθεσης, με δικά του έξοδα, από την Ειδική Εκκαθαριστή. Λόγω του μεγάλου 

όγκου της έκθεσης επαλήθευσης το αντίγραφο θα παραδίδεται σε ηλεκτρονική μορφή. 

Για τη λήψη, με δικά του έξοδα, ηλεκτρονικού αντιγράφου της έκθεσης, κάθε πιστωτής 

μπορεί να απευθύνεται στα γραφεία του υπό ειδική εκκαθάριση «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ 

ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.» (Ομήρου 22, 2ος όροφος, Αθήνα), από την 07/06/2013, και 

τις ώρες από 10:00 μέχρι 14:00. 

Για κάθε τυχόν επιπλέον πληροφορία, κάθε πιστωτής μπορεί να απευθύνεται στο 

τηλέφωνο: 210 3294591. 

Αθήνα, 07/06/2013 

Η ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ 

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΜΑΛΛΗ 


