
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Περί εισαγωγής ενώ�ιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αντιρρήσεων 

κατά αναγγελθεισών α�αιτήσεων κατά του υ�ό ειδική εκκαθάριση �ιστωτικού 

ιδρύµατος µε την ε�ωνυµία «ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Τ.Ε.» 

 

Με την υ�’ αριθ. 7/3/18.1.2013 α�όφαση της Ε�ιτρο�ής Πιστωτικών και 

Ασφαλιστικών Θεµάτων της Τρά�εζας της Ελλάδος (ΦΕΚ Β΄ 76/18.1.2013) 

ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας του �ιστωτικού ιδρύµατος µε την ε�ωνυµία 

«ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Τ.Ε.», και τέθηκε αυτό σε καθεστώς 

ειδικής εκκαθάρισης, σύµφωνα µε το άρθρο 68 του ν. 3601/2007, ό�ως 

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

των ανωτέρω διατάξεων.  

Ο Ειδικός Εκκαθαριστής ανώνυµη εταιρεία µε την ε�ωνυµία «PQH Ενιαία Ειδική 

Εκκαθάριση Ανώνυµη Εταιρεία, Ειδικός Εκκαθαριστής Πιστωτικών Ιδρυµάτων» και 

τον διακριτικό τίτλο «PQH Ενιαία  Ειδική Εκκαθάριση Α.Ε.» του ανωτέρω υ�ό ειδική 

εκκαθάριση �ιστωτικού ιδρύµατος, η ο�οία διορίσθηκε µε την υ�’ αριθ. 

182/1/4.4.2016 α�όφαση της Ε�ιτρο�ής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεµάτων 

(Ε.Π.Α.Θ.) της Τρά�εζας της Ελλάδος (ΤτΕ) (ΦΕΚ Β΄ 925/5.4.2016), σε αντικατάσταση 

της Μαργαρίτας Μάλλη του ∆ηµητρίου, �ρώην ειδικού εκκαθαριστή του ανωτέρω 

υ�ό ειδική εκκαθάριση �ιστωτικού ιδρύµατος 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

ότι �ροέβη, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 �αρ. 2 του ισχύοντος 

Κανονισµού Ειδικής Εκκαθάρισης Πιστωτικών Ιδρυµάτων και ε�ο�τευόµενων α�ό 

την Τρά�εζα της Ελλάδος Χρηµατοδοτικών Ιδρυµάτων (υ�’ αριθ. 180/3/22.2.2016 

α�όφαση ΕΠΑΘ), σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 95 �αρ. 2 Πτωχευτικού 

Κώδικα, στη σύνταξη και κατάθεση ενώ�ιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 

(Τµήµατος Εκουσίας ∆ικαιοδοσίας) δικογράφου �ερί εισαγωγής αντιρρήσεων κατά 

αναγγελθεισών α�αιτήσεων κατά του υ�ό ειδική εκκαθάριση �ιστωτικού ιδρύµατος 

µε την ε�ωνυµία «Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο Ελλάδος Α.Τ.Ε.», οι ο�οίες ασκήθηκαν α�ό 

τον �ρώην ειδικό εκκαθαριστή Μαργαρίτα Μάλλη και συµ�εριελήφθησαν στην α�ό 

6.6.2013 έκθεση ε�αληθεύσεως αυτής, και α�ό �ιστωτές εντός της �ροβλε�οµένης στο 



άρθρο 4 �αρ. 1 του τότε ισχύοντος Κανονισµού Ειδικής Εκκαθαρίσεως Πιστωτικών 

Ιδρυµάτων �ροθεσµίας.  

Η συζήτηση των ανωτέρω αντιρρήσεων θα διεξαχθεί ενώ�ιον του Πολυµελούς 

Πρωτοδικείου Αθηνών (Τµήµατος Εκουσίας ∆ικαιοδοσίας) κατά την δικάσιµο της 

14.6.2017 στο κτίριο 6, στην αίθουσα 12 και ώρα 9:00 �.µ. µε αριθµό �ινακίου Ρ1/1.  

Η �αρούσα ανακοίνωση εκδίδεται κατ’ εφαρµογή του άρθρου 145 �αρ. 5 του Ν. 

4261/2014 (ΦΕΚ Α΄ 107/5.5.2014) και ε�έχει θέση ε�ίδοσης �ρος τους �ιστωτές του 

υ�ό ειδική εκκαθάριση �ιστωτικού ιδρύµατος µε την ε�ωνυµία «ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΟ 

ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Τ.Ε.», οι ο�οίοι καλούνται να �αραστούν ό�οτε και 

ό�ου ανωτέρω ορίζεται.  

Κάθε �ιστωτής δικαιούται να λάβει µε δικά του έξοδα αντίγραφο της ως άνω α�ό 

7.11.2016 και µε αριθµό κατάθεσης 92951/1512/2016 έκθεσης �ερί εισαγωγής 

αντιρρήσεων, α�ό τον Ειδικό Εκκαθαριστή, σε ηλεκτρονική µορφή και, κατό�ιν 

αίτησής του και µε έξοδα του ιδίου, αντίγραφο της ως άνω έκθεσης σε έγχαρτη 

µορφή. 

Για τη λήψη ηλεκτρονικού αντιγράφου της έκθεσης �ερί εισαγωγής αντιρρήσεων, 

κάθε �ιστωτής µ�ορεί να α�ευθύνεται σε γραφεία του υ�ό ειδική εκκαθάριση 

«ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Τ.Ε.» (Γραβιάς 3 & Γρανικού, 

Μαρούσι) α�ό την 27/01/2017 έως 10/02/2017 και τις ώρες α�ό 10:00�µ έως 

15:00µµ. 

 

Για κάθε τυχόν ε�ι�λέον �ληροφορία, κάθε �ιστωτής µ�ορεί να α�ευθύνεται στα 

τηλέφωνα: 210-3272510 

 

Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2017 

Ο Ειδικός Εκκαθαριστής 

PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση Ανώνυµη Εταιρεία  

Ειδικός Εκκαθαριστής Πιστωτικών Ιδρυµάτων 


