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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Εντολή μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων του υπό
ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επω−
νυμία «Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» στο πι−
στωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «Τράπεζα Πειραι−
ώς Α.Ε.»
(Συνεδρίαση 4/27.7.2012, Θέμα 1ο)
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ
Αφού έλαβε υπόψη:
α) το άρθρο 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας
της Ελλάδος,
β) την ΠΔ/ΤΕ 2653/29.2.2012 «Σύσταση Επιτροπής Μέ−
τρων Εξυγίανσης −Τροποποίηση διατάξεων της ΠΔ/ΤΕ
336/29.2.1984, όπως ισχύει» (ΦΕΚ Β΄ 503), όπως ισχύει,
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, και ιδιαίτερα τις διατάξεις
των άρθρων 63Β, 63Δ και 68 αυτού,

δ) την απόφαση ΕΠΑΘ 46/1/27.7.2012 «Ανάκληση της
άδειας λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύματος με την
επωνυμία «Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.», θέση
αυτού σε ειδική εκκαθάριση και διορισμός ειδικού εκ−
καθαριστή»,
ε) την από 27.7.2012 επιστολή του Ταμείου Χρηματοπι−
στωτικής Σταθερότητας, με την οποία γνωστοποιεί στην
Τράπεζα της Ελλάδος ότι το Διοικητικό του Συμβούλιο
κατά τη συνεδρίαση την 27η Ιουλίου 2012 αποφάσισε να
χορηγήσει τη συναίνεσή του στην «Τράπεζα Πειραιώς
Α.Ε.» για την υποβολή δεσμευτικής προσφοράς στην
Τράπεζα της Ελλάδος για την απόκτηση περιουσιακών
στοιχείων του πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία
«Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε», με τους όρους
που περιλαμβάνει στην προσφορά της που κατέθεσε
στο Ταμείο στις 9 Ιουλίου 2012,
στ) την έγγραφη προσφορά που υποβλήθηκε την
27.7.2012 στο πλαίσιο της άτυπης διαδικασίας υποβολής
προσφορών που έλαβε χώρα ενώπιον της Επιτροπής Μέ−
τρων Εξυγίανσης για την απόκτηση περιουσιακών στοι−
χείων του σε ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με
την επωνυμία «Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.».
ζ) την από 27.7.2012 δήλωση του πιστωτικού ιδρύματος
με την επωνυμία «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.», σύμφωνα με
την οποία αυτό συναινεί στη μεταβίβαση σε αυτό των
αναφερόμενων στην παρούσα απόφαση περιουσιακών
στοιχείων του ως άνω υπό ειδική εκκαθάριση πιστω−
τικού ιδρύματος,
η) το από 27.7.2012 σχετικό εισηγητικό σημείωμα της
Μονάδας Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων της Τρά−
πεζας της Ελλάδος, επειδή:
i) το πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «Αγροτική
Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» έχει τεθεί σε ειδική εκκα−
θάριση,
ii) εκτιμάται ότι την 31.12.2011 οι συνολικές καταθέσεις
πελατών στο ως άνω πιστωτικό ίδρυμα ανέρχονται σε
ποσό ευρώ δεκαπέντε δισεκατομμυρίων επτακοσίων
σαράντα ενός εκατομμυρίων τριακοσίων είκοσι οκτώ
χιλιάδων (€ 15.741.328.000) και ότι το εγγυημένο από το
ΤΕΚΕ μέρος, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 3746/2009,
όπως ισχύει, είναι δεκατέσσερα δισεκατομμύρια διακό−
σια ενενήντα τρία εκατομμύρια εκατόν σαράντα τέσ−
σερις χιλιάδες ευρώ (€ 14.293.144.000),
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iii) το ως άνω πιστωτικό ίδρυμα έχει αναλάβει υποχρε−
ώσεις ανερχόμενες, την 31.5.2012, σε τριακόσιες ογδόντα
επτά εκατομμύρια ευρώ (€ 387.000.000) έναντι άλλων
πιστωτικών ιδρυμάτων,
iv) το ως άνω πιστωτικό ίδρυμα αντλεί ρευστότητα
από την έκτακτη χρηματοδότηση (ELA) που λαμβάνει
από την Τράπεζα της Ελλάδος,
ν) δεδομένης της παρούσας δυσμενούς δημοσιονο−
μικής και οικονομικής συγκυρίας στην Ελλάδα, η εμπι−
στοσύνη του κοινού στη σταθερότητα και την εύρυθμη
λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος θα
κλονιζόταν από τη διακοπή των τραπεζικών εργασιών,
ιδίως δε από την προστασία μόνον του εγγυημένου
μέρους των καταθέσεων διά της παραπομπής των
καταθετών στη διαδικασία αποζημίωσης του ΤΕΚΕ. Η
απώλεια του μη καλυπτόμενου κατά τον ν. 3746/2009
μέρους των καταθέσεων πελατείας, εκτιμώμενου ύψους
ευρώ ενός δισεκατομμυρίου τετρακοσίων σαράντα
οκτώ εκατομμυρίων εκατόν ογδόντα τεσσάρων χιλιά−
δων (€ 1.448.184.000) πρέπει για αυτούς τους λόγους
να αποφευχθεί,
νi) λόγω του μεγέθους του υπό εκκαθάριση πιστωτικού
ιδρύματος, της έκτασης και του είδους των παρεχό−
μενων από αυτό υπηρεσιών και των ιδιαίτερων χαρα−
κτηριστικών του πελατολογίου του, εκτιμάται ότι μόνη
η ανάκληση της αδείας του χωρίς τη λήψη μέτρων
εξυγίανσης θα επέφερε σοβαρούς κλυδωνισμούς στη
χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Ως εκ τούτου, η συ−
νέχιση των τραπεζικών εργασιών από άλλο πιστωτικό
ίδρυμα κρίνεται πρόσφορο μέτρο διασφάλισης αφενός
της εμπιστοσύνης των καταθετών στο χρηματοπιστωτι−
κό σύστημα και αφετέρου της σταθερότητας αυτού,
νii) η διαδικασία υποβολής προσφορών που έλαβε χώρα
ενώπιον της Επιτροπής για την απόκτηση περιουσιακών
στοιχείων του σε ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύμα−
τος με την επωνυμία «Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος
Α.Ε.» απέβη επιτυχής, ειδικότερα δε η Επιτροπή κατόπιν
αξιολόγησης της υποβληθείσας προσφοράς του πιστω−
τικού ιδρύματος με την επωνυμία «Τράπεζα Πειραιώς
Α.Ε.» για τη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων του σε
ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία
«Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» κατακύρωσε τα πε−
ριουσιακά στοιχεία, όπως αναφέρονται στο Παράρτημα
της παρούσας, στο πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία
«Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.», το οποίο δήλωσε ήδη εγγράφως
ότι αποδέχεται τη μεταβίβασή τους σε αυτό. Η εν λόγω
προσφορά, η οποία έχει ήδη εγκριθεί από το Διοικη−
τικό Συμβούλιο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Στα−
θερότητας, περιλαμβάνει το σύνολο των περιουσιακών
στοιχείων που είχε προτείνει η Τράπεζα της Ελλάδος
στο πλαίσιο υποβολής της διαδικασίας προσφορών και
αξιόπιστο επιχειρηματικό σχέδιο για την ομαλή ενσω−
μάτωση αυτών των στοιχείων στο πιστωτικό ίδρυμα με
την επωνυμία «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.», διασφαλίζοντας
την αποτελεσματική συνέχεια των συναλλαγών του υπό
ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος. Επιπλέον, η
μεταβίβαση στοιχείων ενεργητικού και παθητικού απο−
τελεί τη βέλτιστη λύση καθώς ελαχιστοποιεί το κόστος
εξυγίανσης, αποφασίζει τα εξής:
να υποχρεώσει τον ειδικό εκκαθαριστή του σε ειδι−
κή εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία
«Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» στην παραχρήμα
μεταβίβαση των αναφερόμενων στο Παράρτημα της
παρούσας περιουσιακών στοιχείων του στο πιστωτικό
ίδρυμα με την επωνυμία «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.».

Παράρτημα
1. Στο πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «Τράπεζα
Πειραιώς Α.Ε.» (εφεξής: «η Πειραιώς») μεταβιβάζονται
όλες οι συμβατικές σχέσεις του υπό ειδική εκκαθάρι−
ση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «Αγροτική
Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» (εφεξής: «η Αγροτική») με
τρίτους, στις οποίες υποκαθίσταται πλέον πλήρως «Πει−
ραιώς», καθώς και το σύνολο του ενεργητικού και πα−
θητικού της «Αγροτική» (δικαιώματα, αξιώσεις, υποχρε−
ώσεις και βάρη κάθε είδους), εκτός από τις συμβατικές
σχέσεις και τα περιουσιακά στοιχεία που περιγράφονται
στη συνέχεια στον αριθμό 2 υπό στοιχεία α΄ έως και
ιστ), που αναφέρονται εφεξής συνολικά ως «μη μεταβι−
βαζόμενα στοιχεία».
Στα περιουσιακά στοιχεία (συμβατικές σχέσεις, ενερ−
γητικό και παθητικό) που θα μεταβιβασθούν στην «Πει−
ραιώς» συγκαταλέγονται, εκτός αν περιλαμβάνονται στα
μη μεταβιβαζόμενα στοιχεία, ιδίως τα ακόλουθα:
α) Τα ταμειακά διαθέσιμα της «Αγροτική».
β) Οι έννομες σχέσεις της «Αγροτική» που πηγάζουν ή
σχετίζονται με καταθέσεις της στην Τράπεζα της Ελλά−
δος, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και τα ελάχιστα
υποχρεωτικά αποθεματικά.
γ) Οι έννομες σχέσεις της «Αγροτική» που πηγάζουν
ή σχετίζονται με καταθέσεις και τραπεζικούς λογαρια−
σμούς που η «Αγροτική» τηρεί σε πιστωτικά ιδρύματα
της Ελλάδας ή του Εξωτερικού.
δ) Οι έννομες σχέσεις της «Αγροτική» που πηγάζουν ή
σχετίζονται με δανειακές ή άλλου είδους πιστοδοτικές
συμβάσεις που έχει καταρτίσει με πιστωτικά ιδρύματα.
ε) Τα παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα και όλες
οι συμβατικές σχέσεις από συμβάσεις με αντικείμενο
παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα πλην εκείνων που
περιλαμβάνονται στα μη μεταβιβαζόμενα στοιχεία.
στ) Οι έννομες σχέσεις της «Αγροτική» έναντι πελατών
της που πηγάζουν ή σχετίζονται με δανειακές ή άλλου
είδους πιστοδοτικές συμβάσεις με αυτούς, συμπεριλαμ−
βανομένων και αναγωγικών δικαιωμάτων της «Αγροτική»
κατά πελατών της από την έκδοση εγγυητικών επιστο−
λών ή από άλλου είδους εγγυοδοτικές συμβάσεις της
«Αγροτική» με τρίτους. Από τη μεταβίβαση εξαιρούνται
έννομες σχέσεις οι οποίες πηγάζουν ή σχετίζονται με
δανειακές ή άλλου είδους πιστοδοτικές συμβάσεις με
πελάτες της «Αγροτική» που περιλαμβάνονται στα μη
μεταβιβαζόμενα στοιχεία.
ζ) Οι έννομες σχέσεις της «Αγροτική» που πηγάζουν
ή σχετίζονται με συμβάσεις πώλησης με σύμφωνα επα−
ναγοράς (REPOS και REVERSE REPOS) που έχει καταρ−
τίσει η «Αγροτική».
η) Οι έννομες σχέσεις της «Αγροτική» που πηγάζουν ή
σχετίζονται με συμβάσεις μίσθωσης ή πώλησης κινητής
ή ακίνητης περιουσίας, τόσο στις περιπτώσεις που η
«Αγροτική» έχει συμβληθεί ως μισθωτής ή αγοραστής
όσο και στις περιπτώσεις που η «Αγροτική» έχει συμ−
βληθεί ως εκμισθωτής ή πωλητής.
θ) Δικαιώματα, ενοχικά και εμπράγματα, της «Αγροτι−
κή» επί αξιόγραφων, έγχαρτων ή άυλων, και επί χρημα−
τοπιστωτικών μέσων, εγχάρτων ή άυλων, συμπεριλαμ−
βανομένων μετοχών, ομολόγων, επιταγών και άλλων
χρεογράφων, εκτός από αυτά που περιλαμβάνονται στα
μη μεταβιβαζόμενα στοιχεία.
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ι) Οι τίτλοι που ανήκουν στην «Αγροτική» λόγω της
υπαγωγής της στις διατάξεις του ν. 3723/2008, όπως
ισχύει, και συγκεκριμένα το ειδικό ομόλογο (που εκ−
δόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 3 ν. 3723/2008) με ISIN
GR0514017145 ονομαστικής αξίας 675 εκατομμυρίων
ευρώ.
ια) Εμπράγματα δικαιώματα της «Αγροτική» επί κινη−
τών και ακινήτων.
ιβ) Όλες οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις της «Αγρο−
τική» κατά του Ελληνικού Δημοσίου και Νομικών προ−
σώπων Δημοσίου Δικαίου, εκτός από αυτές που περι−
λαμβάνονται στα μη μεταβιβαζόμενα στοιχεία.
ιγ) Οι έννομες σχέσεις που πηγάζουν ή σχετίζονται
με συμβάσεις ανοίγματος τραπεζικών λογαριασμών και
οι υποχρεώσεις της «Αγροτική» από κάθε είδους κατα−
θέσεις πελατών της σε αυτήν, συμπεριλαμβανομένων
των καταθέσεων άλλων πιστωτικών ιδρυμάτων στην
«Αγροτική», ανεξαρτήτως του ορίου και των εξαιρέσε−
ων του ν. 3746/2009. Εντολές πληρωμής, πιστωτικές ή
χρεωστικές, με αναφορά σε κάποιον από τους παρα−
πάνω λογαριασμούς, που είχαν δοθεί αλλά δεν είχαν
εκτελεστεί έως την ανάκληση της άδειας εκτελούνται
πλέον από την «Πειραιώς». Επιταγές που αναφέρουν
ως πληρώτρια τράπεζα την «Αγροτική» θεωρούνται ότι
αναγράφουν ως πληρώτρια τράπεζα την «Πειραιώς»,
με όλες τις σχετικές συνέπειες, και σύρονται επί των
παραπάνω λογαριασμών.
ιδ) Οι έννομες σχέσεις από δανειακές ή άλλου είδους
πιστοδοτικές συμβάσεις της «Αγροτική» με την Τράπεζα
της Ελλάδος ή άλλα μέλη του Ευρωπαϊκού Συστήματος
Κεντρικών Τραπεζών, συμπεριλαμβανομένων και των
πιστοδοτικών συμβάσεων για την παροχή έκτακτης
ρευστότητας από την Τράπεζα της Ελλάδος.
ιε) Οι έννομες σχέσεις και κάθε είδους υποχρεώσεις
και δικαιώματα της «Αγροτική» που απορρέουν από
την καθ’ οποιονδήποτε τρόπο συμμετοχή της σε ορ−
γανωμένες αγορές, χρηματιστήρια, συστήματα συμψη−
φισμού, συστήματα πληρωμών, καθώς και συστήματα
εκκαθάρισης και/ή διακανονισμού χρηματοπιστωτικών
μέσων, περιλαμβανομένων και των υποχρεώσεων και
δικαιωμάτων που σχετίζονται με εντολές οι οποίες
έχουν εισαχθεί στα ως άνω συστήματα πριν από τη
μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων της «Αγροτική»
σύμφωνα με την παρούσα απόφαση και οι οποίες δεν
έχουν εκκαθαριστεί, συμψηφιστεί ή διακανονιστεί έως
τον χρόνο αυτόν.
ιστ) Ο διακριτικός τίτλος και τα σήματα της «Αγρο−
τική».
ιζ) Έννομες σχέσεις της «Αγροτική» από συμβάσεις οι
οποίες εξυπηρετούν τη λειτουργία της.
ιη) Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας της «Αγρο−
τική», συμπεριλαμβανομένων ιδίως των δικαιωμάτων
πνευματικής ιδιοκτησίας, δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας,
δικαιωμάτων επί λογισμικού, αποκλειστικές ή μη άδειες
χρήσης επί προϊόντων διανοητικής ιδιοκτησίας, κ.λπ.
ιθ) Δικαιώματα και συμβατικές σχέσεις που σχετίζο−
νται με τη λειτουργία ή την εξασφάλιση μεταβιβαζόμε−
νων στοιχείων του ενεργητικού, όπως ιδίως απαιτήσεις
και εμπράγματα δικαιώματα επί κινητών ή ακινήτων που
έχουν μεταβιβαστεί καταπιστευτικά στην «Αγροτική»,
έγχαρτα ή άυλα αξιόγραφα (όπως ιδίως επιταγές), έγ−
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χαρτα ή άυλα χρηματοπιστωτικά μέσα που έχουν μετα−
βιβαστεί στην «Αγροτική» προς εξασφάλιση απαιτήσεων
της, δικαιώματα επίσχεσης ή συμψηφισμού.
κ) Έννομες σχέσεις από συμβάσεις παροχής επενδυ−
τικών υπηρεσιών της «Αγροτική».
κα) Οι αξιώσεις της «Αγροτική» για αποζημίωση,
ανεξαρτήτως αιτίας και θεμελίωσης (ενδοσυμβατική
ή άλλη), συμπεριλαμβανομένων και αξιώσεών της για κα−
ταβολή χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης
ανεξαρτήτως αιτίας, καθώς και αξιώσεις αδικαιολόγητου
πλουτισμού. Από τη μεταβίβαση εξαιρούνται αξιώσεις
που συνδέονται με μη μεταβιβαζόμενα στοιχεία.
κβ) Τα δικαιώματα και υποχρεώσεις της «Αγροτική»
έναντι του ΤΕΚΕ, ως είχαν προ της ανάκλησης της
αδείας της «Αγροτική».
2. Δεν μεταβιβάζονται στην «Πειραιώς» τα περιουσια−
κά στοιχεία (ενεργητικό, παθητικό και έννομες σχέσεις
από συμβάσεις) που περιγράφονται αμέσως παρακάτω
υπό τα στοιχεία α΄ έως και ιστ΄ (μη μεταβιβαζόμενα
στοιχεία). Τα μη μεταβιβαζόμενα στοιχεία διατηρούνται
υπό τη δικαιοκτησία (ενεργητικό) της «Αγροτική» ή συ−
νεχίζουν να βαρύνουν (παθητικό) την «Αγροτική». Εφό−
σον στα μη μεταβιβαζόμενα στοιχεία περιλαμβάνονται
συμβατικές σχέσεις, σ’ αυτές συμβαλλόμενη παραμένει
η «Αγροτική». Τα μη μεταβιβαζόμενα στοιχεία είναι τα
ακόλουθα:
α) Οι έννομες σχέσεις της «Αγροτική» με τρίτους που
πηγάζουν ή σχετίζονται με συμβάσεις εργασίας που έχει
καταρτίσει η «Αγροτική».
β) Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα της «Αγροτική»
έναντι των μετόχων της, που απορρέουν από τη μετο−
χική σχέση, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων
της «Αγροτική» για καταβολή μερισμάτων που έχουν
εγκριθεί για προηγούμενες χρήσεις, τα οποία δεν έχουν
αναληφθεί από τους δικαιούχους, και, σε περίπτωση πα−
ραγραφής, η υποχρέωση της «Αγροτική» για καταβολή
τους στο Ελληνικό Δημόσιο.
γ) Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα της «Αγροτι−
κή» από το ομολογιακό δάνειο μειωμένης εξασφάλισης
εκδόσεως της «A.B.G. Finance International plc» (Lower
Tier ΙΙ) για κεφάλαιο ύψους ευρώ 250 εκατ. με ISIN
XS0373532489, το οποίο εκδόθηκε στις 21.7.2008 και
είναι δεκαετούς διάρκειας.
δ) Όλες οι απαιτήσεις και τα δικαιώματα, ενοχικά και
εμπράγματα, της «Αγροτική» που σχετίζονται με την
εταιρεία ειδικού σκοπού «A.B.G. Finance International
plc» που έχει εκδώσει το υπό στοιχείο β) ομολογιακό
δάνειο μειωμένης εξασφάλισης, συμπεριλαμβανομένων
κάθε είδους δικαιωμάτων της «Αγροτική» επί μετοχών
της προαναφερόμενης εταιρείας ειδικού σκοπού.
ε) Όλα τα δικαιώματα, ενοχικά και εμπράγματα, της
«Αγροτική» επί μετοχών των εταιρειών «ΑΤΕ ΛΗΖΙΝΓΚ
Ανώνυμη Εταιρεία Χρηματοδοτικής Μίσθωσης», «ΑΤΕ
Τεχνική − Πληροφορική Α.Ε.», «Ελληνική Βιομηχανία Ζά−
χαρης Α.Ε.», «Αγροτική Βιομηχανία Γάλακτος Ηπείρου −
ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε.», «ATExcelixi Α.Ε.», «ΑΤΕ Διαφημιστική Α.Ε.»
και «Συνεταιριστική Ελληνική Καπνοβιομηχανία Α.Ε.».
στ) Οι έννομες σχέσεις από δανειακές ή άλλου είδους
πιστοδοτικές συμβάσεις της «Αγροτική» με τις εταιρεί−
ες «ΑΤΕ Τεχνική − Πληροφορική Α.Ε.» και «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ Α.Ε.», συμπεριλαμβανομέ−
νων και αναγωγικών δικαιωμάτων της «Αγροτική» από
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την έκδοση εγγυητικών επιστολών ή από άλλου είδους
εγγυοδοτικές συμβάσεις της «Αγροτική» με τις εν λόγω
εταιρείες,
ζ) Όλες οι αξιώσεις και υποχρεώσεις της «Αγροτική»
έναντι τρίτων, περιλαμβανομένων και των υπαλλήλων
της «Αγροτική», για καταβολή αποζημίωσης από οποια−
δήποτε (συμβατική ή εξωσυμβατική) αιτία, για καταβολή
χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης, καθώς
και για απόδοση αδικαιολόγητου πλουτισμού, εφόσον
συνδέονται με τα μη μεταβιβαζόμενα στοιχεία.
η) Οι υποχρεώσεις της «Αγροτική» προς την Αγροτική
Συνεταιριστική Εταιρεία Ανάπτυξης Ρεθύμνου Α.Ε, με
την εξαίρεση υποχρεώσεων που καταλαμβάνονται από
κάποιο από τα στοιχεία δ΄ έως κ΄ του αριθμού 1 του
παρόντος παραρτήματος.
θ) Οι αξιώσεις της «Αγροτική» έναντι της «Συνεται−
ριστική Ελληνική Καπνοβιομηχανία Α.Ε.», της «Ένωσης
Αγροτικών Συνεταιρισμών Μουδανιών» και έναντι της
«Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Λευκάδας − ΤΑΟΛ»,
με την εξαίρεση αξιώσεων που καταλαμβάνονται από
κάποιο από τα στοιχεία δ΄ έως κα΄ του αριθμού 1 του
παρόντος παραρτήματος.
ι) Οι υποχρεώσεις που κατά το νόμο ικανοποιούνται
από το προϊόν της εκκαθάρισης της «Αγροτική».
ια) Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις της
«Αγροτική» κατά του Ελληνικού Δημοσίου.
ιβ) Οι φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις της
«Αγροτική», βάρη και τέλη κάθε είδους, ανεξάρτητα από
το εάν έχουν γεννηθεί και αν έχουν βεβαιωθεί κατά
το χρόνο μεταβίβασης των περιουσιακών στοιχείων
της «Αγροτική» σύμφωνα με την παρούσα απόφαση.
Ιδίως δεν μεταβιβάζονται υποχρεώσεις για καταβολή
ή προκαταβολή φόρων κάθε είδους που παρακρατή−
θηκαν στο χρονικό διάστημα έως τη μεταβίβαση των
περιουσιακών στοιχείων της «Αγροτική» σύμφωνα με την
παρούσα απόφαση· για καταβολή τελών ή εισφορών που
αφορούν παροχές για το παραπάνω χρονικό διάστημα−
για πληρωμή προστίμων (ανεξάρτητα από τον χρόνο
επιβολής) για πράξεις ή παραλείψεις της «Αγροτική»
που συντελέστηκαν στο παραπάνω χρονικό διάστημα·
για καταβολή συμπληρωματικού ή επιπρόσθετου φόρου
αναφορικά με το παραπάνω χρονικό διάστημα.
ιγ) οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις της «Αγροτική»
κάθε είδους έναντι ασφαλιστικών φορέων, οι οποίες
αφορούν το χρονικό διάστημα έως τη μεταβίβαση των
περιουσιακών στοιχείων της «Αγροτική» σύμφωνα με
την παρούσα απόφαση.
ιδ) Οι έννομες σχέσεις της «Αγροτική» έναντι πελατών
της από δανειακές ή άλλου είδους πιστοδοτικές συμ−
βάσεις της «Αγροτική», συμπεριλαμβανομένων και ανα−
γωγικών δικαιωμάτων της από την έκδοση εγγυητικών
επιστολών ή από άλλου είδους εγγυοδοτικές συμβάσεις
της «Αγροτική» με τρίτους, οι οποίες αφορούν:
i) οφειλές που αφορούν την αγορά ή την επισκευή ακι−
νήτου που χρησιμοποιείται ή πρόκειται να χρησιμοποιη−
θεί ως κατοικία, οι οποίες ασφαλίζονται με εμπράγματη
ασφάλεια επί του εν λόγω ακινήτου, εφόσον ο πιστού−
χος βρίσκεται σε υπερημερία άνω των εκατόν ογδόντα
(180) ημερών όσον αφορά την καταβολή οποιουδήποτε
χρηματικού ποσού·
ii) οφειλές για τις οποίες οι πιστούχοι έχουν προβεί σε
ρύθμιση των οφειλών τους, είτε δικαστικά είτε εξωδι−

καστικά, εφόσον ο πιστούχος βρίσκεται σε υπερημερία
άνω των τριάντα (30) ημερών όσον αφορά την καταβολή
οποιουδήποτε χρηματικού ποσού·
iii) οφειλές οι οποίες πληρούν σωρευτικά τις ακόλου−
θες προϋποθέσεις:
− θεμελιώνονται σε δανειακή ή άλλου είδους πιστοδο−
τική σύμβαση η οποία αποσκοπεί στη χρηματοδότηση
της δραστηριότητας του πιστούχου στους κλάδους της
γεωργίας, της κτηνοτροφίας, της αλιείας, των δασών ή
του λοιπού αγροτικού τομέα,
− ο πιστούχος δεν έχει υποχρέωση τήρησης βιβλίων
κατηγορίας Γ΄,
− ο πιστούχος βρίσκεται σε υπερημερία άνω των τρι−
ακοσίων εξήντα πέντε (360) ημερών όσον αφορά την
καταβολή οποιουδήποτε χρηματικού ποσού.
iv) οφειλές που δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω κατηγο−
ρίες, εφόσον ο πιστούχος βρίσκεται σε υπερημερία άνω
των ενενήντα (90) ημερών όσον αφορά την καταβολή
οποιουδήποτε χρηματικού ποσού.
ιε) Οι έννομες σχέσεις από τις ακόλουθες συναλλαγές
με αντικείμενο παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα:
− Τη συναλλαγή περί ανταλλαγής επιτοκίων (Rate
Swap) η οποία καταρτίστηκε (trade date) την 3.7.2009
με αντισυμβαλλόμενο την «Barclays Bank plc» και χα−
ρακτηρίζεται με τον κωδικό αναφοράς (Reference)
3284316B.
− Τη συναλλαγή περί ανταλλαγής επιτοκίων (Rate
Swap) η οποία καταρτίστηκε (trade date) την 9.7.2009
με αντισυμβαλλόμενο την «Barclays Bank plc» και χα−
ρακτηρίζεται με τον κωδικό αναφοράς (Reference)
3295243B.
− Τη συναλλαγή περί ανταλλαγής επιτοκίων (structured
swap: Modsnowball strangle on 10year EURCMS swap),
η οποία καταρτίστηκε (trade date) την 26.6.2009 με
αντισυμβαλλόμενο τη «Nomura International plc» και
χαρακτηρίζεται με τον κωδικό συναλλαγής (Trade ID)
387534.
− Τη συναλλαγή (Floor spread) η οποία καταρτί−
στηκε (trade date) την 15.11.2011 για ονομαστικό ποσό
200.000.000 €, με αντισυμβαλλόμενο την «Citibank
N.A.».
ιστ) Τα δικαιώματα και έννομες σχέσεις που σχετί−
ζονται με τη λειτουργία ή την εξασφάλιση μη μετα−
βιβαζόμενων στοιχείων του ενεργητικού, όπως ιδίως
απαιτήσεις και εμπράγματα δικαιώματα επί κινητών ή
ακινήτων που έχουν μεταβιβαστεί καταπιστευτικά στην
«Αγροτική», έγχαρτα ή άυλα αξιόγραφα (όπως ιδίως
επιταγές), έγχαρτα ή άυλα χρηματοπιστωτικά μέσα που
έχουν μεταβιβαστεί στην «Αγροτική» προς εξασφάλιση
μη μεταβιβαζόμενων απαιτήσεών της, δικαιώματα επί−
σχεσης ή συμψηφισμού.
3. Στα περιουσιακά στοιχεία της «Πειραιώς» θα προ−
στεθεί το ποσό που θα της καταβάλει το Ταμείο Χρη−
ματοπιστωτικής Σταθερότητας, σύμφωνα με το άρθρο
63Ε παρ. 7 ν. 3601/2007 σε συνδυασμό με το άρθρο 9
παρ. 15 εδ. α΄ ν. 4051/2012 (μετά την αναρίθμηση των
παραγράφων του άρθρου 15 αναριθμήθηκαν από την
παράγραφο 6 υποπαρ. β΄ του άρθρου πρώτου της από
30.4.2012 ΠΝΠ − ΦΕΚ Α΄ 103/30.4.2012), όπως τροποποι−
ήθηκε με την παράγραφο 6 υποπαρ. γ΄ του άρθρου
πρώτου της από 30.4.2012 ΠΝΠ.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως και να αναρτηθεί στον ιστότοπο της Τρά−
πεζας της Ελλάδος.
Αθήνα, 27 Ιουλίου 2012
Η Πρόεδρος
ΕΛΕΝΗ ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ − ΛΟΥΡΗ
Η Γραμματέας

Τα Μέλη

Ακριβές αντίγραφο
Αθήνα, 27 Ιουλίου 2012
Η Γραμματέας
Α. ΤΣΟΥΝΙΑ
F
(2)
Καθορισμός της διαφοράς αξίας μεταξύ στοιχείων πα−
θητικού και στοιχείων ενεργητικού που μεταβιβάζο−
νται από το υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικό ίδρυμα
«Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» στο πιστωτικό
ίδρυμα με την επωνυμία «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.».
(Συνεδρίαση 4/27.7.2012, Θέμα 2ο)
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ
Aφού έλαβε υπόψη:
α) το άρθρο 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας
της Ελλάδος,
β) την ΠΔ/ΤΕ 2653/29.2.2012 «Σύσταση Επιτροπής Μέ−
τρων Εξυγίανσης −Τροποποίηση διατάξεων της ΠΔ/ΤΕ
336/29.2.1984, όπως ισχύει» (ΦΕΚ Β΄ 503), όπως ισχύει,
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, και ιδιαίτερα τις διατάξεις
των άρθρων 63Β και 63Δ αυτού,
δ) το ν. 4051/2012 «Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχο−
μένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του
Μνημονίου Συνεννόησης του ν. 4046/2012», όπως ισχύει,
και ιδιαίτερα τις διατάξεις του άρθρου 9, παράγραφος
15 αυτού,
ε) την απόφαση ΕΠΑΘ 46/1/27.7.2012 «Ανάκληση της
άδειας λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύματος με την
επωνυμία «Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.», θέση
αυτού σε ειδική εκκαθάριση και διορισμός ειδικού εκ−
καθαριστή»,
στ) την απόφαση της ΕΜΕ 4/1/27.7.2012 «Εντολή μετα−
βίβασης περιουσιακών στοιχείων του υπό ειδική εκκαθά−
ριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «Αγροτική
Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» στο πιστωτικό ίδρυμα με
την επωνυμία «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.»,
ζ) την από 27.7.2012 σχετική εισήγηση της Μονάδας
Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων της Τράπεζας της
Ελλάδος, επειδή:
i) κατόπιν της Απόφασης ΕΜΕ 4/1/27.7.2012, που υπο−
χρέωσε τον ειδικό εκκαθαριστή του πιστωτικού ιδρύμα−
τος με την επωνυμία «Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος
Α.Ε.» στη μεταβίβαση των καθορισθέντων στην ίδια
Απόφαση περιουσιακών στοιχείων, η αξία αυτών των
περιουσιακών στοιχείων πρέπει να αποτιμηθεί προσω−
ρινώς από την Τράπεζα της Ελλάδος με βάση τα υπάρ−
χοντα στοιχεία, η δε οριστική αποτίμηση πρόκειται να
γίνει μετά την υποβολή σχετικής έκθεσης αποτίμησης

30213

κατά την παρ. 4 του άρθρου 63Δ του ν. 3601/2007. Συ−
νεπώς, για την κατά τα ανωτέρω προσωρινή αποτίμηση,
η αξία των στοιχείων του ενεργητικού του υπό ειδική
εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία
«Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» προσδιορίζεται
λαμβάνοντας κυρίως υπόψη: α) τον σχηματισμό επιπλέ−
ον προβλέψεων ποσού ενός δισεκατομμυρίου διακοσίων
εβδομήντα εκατομμυρίων επτακοσίων είκοσι χιλιάδων,
ευρώ (€ 1.270.720.000) για την προσαρμογή της αξίας
του δανειακού χαρτοφυλακίου, το οποίο αφορά προβλέ−
ψεις ποσού ευρώ τετρακοσίων πενήντα εννέα εκατομμυ−
ρίων εξακοσίων δέκα χιλιάδων (€ 459.610.000), οι οποίες
αφορούν τις πραγματοποιηθείσες από το υπό ειδική
εκκαθάριση πιστωτικό ίδρυμα «Αγροτική Τράπεζα της
Ελλάδος Α.Ε.» προβλέψεις, όπως είναι εγγεγραμμένες
στα οικεία λογιστικά βιβλία κατά την 31η Μαΐου 2012,
και ειδικές προβλέψεις ποσού ευρώ οκτακοσίων έντεκα
εκατομμυρίων εκατόν δέκα χιλιάδων (€ 811.110.000), β)
την αποτίμηση των ομολόγων και εντόκων γραμματίων
του Ελληνικού Δημοσίου σε τιμές αγοράς την 25η Ιουλί−
ου 2012, εκτός από το Ομόλογο του Ελληνικού Δημοσίου
με ISIN GR0514017145, το οποίο αποτιμάται σύμφωνα με
τη λογιστική αξία την 31η Μαΐου 2012, και την αποτίμη−
ση των λοιπών χρεογράφων και αξιογράφων σύμφωνα
με τη λογιστική αξία αυτών την 31η Μαΐου 2012, γ) τη
λογιστική αξία των πάγιων στοιχείων και των λοιπών
στοιχείων ενεργητικού προς μεταβίβαση την 31η Μαΐου
2012, δ) την αποτίμηση της αξίας των συμμετοχών της
«Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» στις θυγατρικές
της εταιρείες «ΑΤΕ ΑΕ.Δ.Α.Κ.», «FBB − ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗ−
ΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε», «ATEbank Romania S.A.», «ΑΙΚ
Banca», και «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» βάσει της από 23.3.2012 έκθεσης
εκτίμησης της οικονομικής θέσης της «Αγροτική Τρά−
πεζα της Ελλάδος Α.Ε.» την 31.12.2011 που διενεργήθηκε
κατ’ εντολή της Τράπεζας της Ελλάδος από τις ελε−
γκτικές εταιρείες «Ernst & Young» και «Grant Thornton»
από κοινού, ε) ότι θεωρείται μηδενική η αξία των άυλων
περιουσιακών στοιχείων του πιστωτικού ιδρύματος.
Για την αποτίμηση των στοιχείων του παθητικού λαμ−
βάνεται υπόψη: α) η ονομαστική αξία των καταθέσεων
πελατών, όπως προσδιορίζεται στην οικεία ημερήσια
εποπτική αναφορά της Τράπεζας της Ελλάδος την 25η
Ιουλίου 2012, β) η ονομαστική αξία της έκτακτης χρημα−
τοδότησης (ELA) από την Τράπεζα της Ελλάδος την 25η
Ιουλίου 2012 και γ) η ονομαστική αξία των λοιπών προς
μεταβίβαση στοιχείων παθητικού, όπως εμφανίζεται στα
οικεία λογιστικά βιβλία την 31η Μαΐου 2012, και
ii) κατόπιν των ανωτέρω, η αξία των μεταβιβαζόμενων
βάσει της ανωτέρω υπό στοιχείο στ) απόφασης της ΕΜΕ
στο πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «Τράπεζα Πειραι−
ώς Α.Ε.» στοιχείων ενεργητικού του υπό ειδική εκκαθά−
ριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «Αγροτική
Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.», αποτιμάται προσωρινώς σε
ποσό ευρώ δεκατεσσάρων δισεκατομμυρίων επτακο−
σίων είκοσι ενός εκατομμυρίων διακοσίων εβδομήντα
χιλιάδων (€ 14.721.270.000), η δε αξία των μεταβιβαζό−
μενων στοιχείων παθητικού αποτιμάται προσωρινώς σε
ποσό ευρώ είκοσι ενός δισεκατομμυρίων τριακοσίων
ενενήντα επτά εκατομμυρίων εκατόν εξήντα χιλιάδων
(€ 21.397.160.000) και επομένως προκύπτει ότι η αξία του
μεταβιβαζόμενου παθητικού υπερβαίνει την αξία του με−
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ταβιβαζόμενου ενεργητικού κατά ποσό ευρώ έξι δισεκα−
τομμυρίων εξακοσίων εβδομήντα πέντε εκατομμυρίων
οκτακοσίων ενενήντα χιλιάδων (€ 6.675.890.000),
iii) βάσει του άρθρου 9 παράγραφος 15 του ν. 4051/2012,
για δώδεκα μήνες από την έναρξη ισχύος του εν λόγω
νόμου το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
θα καταβάλει το ποσό που θα κατέβαλε το ΤΕΚΕ κατά
την παράγραφο 13 του άρθρου 63Δ και την παράγραφο
7 του άρθρου 63Ε του ν. 3601/2007, όπως ισχύει. Στην
περίπτωση αυτή το Ταμείο αποκτά την αξίωση και το
προνόμιο του ΤΕΚΕ κατά την παράγραφο 4 του άρθρου
13Α του ν. 3746/2009, όπως ισχύει, κατά του υπό ειδι−
κή εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία
«Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» προς απόδοση
του καταβληθέντος ποσού, αποφασίζει:
να καθορίσει τη διαφορά μεταξύ της σύμφωνα με τα
ανωτέρω προσωρινώς αποτιμηθείσας αξίας των μεταβιβα−
ζόμενων στο πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «Τράπεζα
Πειραιώς Α.Ε.» στοιχείων παθητικού του υπό εκκαθάριση
πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «Αγροτική Τράπε−
ζα της Ελλάδος Α.Ε.» και της προσωρινώς αποτιμηθείσας
αξίας των ομοίως μεταβιβαζόμενων στοιχείων ενεργητικού
στο ποσό ευρώ έξι δισεκατομμυρίων εξακοσίων εβδομή−
ντα πέντε εκατομμυρίων οκτακοσίων ενενήντα χιλιάδων
(€ 6.675.890.000), το σύνολο της οποίας θα καταβάλει το
Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στο πιστωτικό
ίδρυμα με την επωνυμία «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως και στον ιστότοπο της Τράπεζας της Ελ−
λάδος.
Αθήνα, 27 Ιουλίου 2012
Η Πρόεδρος
ΕΛΕΝΗ ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ − ΛΟΥΡΗ
Η Γραμματέας

Τα Μέλη

Ακριβές αντίγραφο
Αθήνα, 27 Ιουλίου 2012
Η Γραμματέας
Α. ΤΣΟΥΝΙΑ
F
(3)
Καθορισμός του ανταλλάγματος για τη μεταβίβαση πε−
ριουσιακών στοιχείων του υπό ειδική εκκαθάριση πι−
στωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «Αγροτική Τρά−
πεζα της Ελλάδος Α.Ε.» στο πιστωτικό ίδρυμα με την
επωνυμία «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.».
(Συνεδρίαση 4/27.7.2012, Θέμα 3ο)
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ
Aφού έλαβε υπόψη:
α) το άρθρο 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας
της Ελλάδος,
β) την ΠΔ/ΤΕ 2653/29.2.2012 «Σύσταση Επιτροπής Μέ−
τρων Εξυγίανσης − Τροποποίηση διατάξεων της ΠΔ/ΤΕ
336/29.2.1984, όπως ισχύει» (ΦΕΚ Β΄ 503), όπως ισχύει,
γ) τις διατάξεις του ν. 3601/2007 «Ανάληψη και άσκηση
δραστηριοτήτων από τα πιστωτικά ιδρύματα, επάρκεια
ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων και των
επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και λοι−

πές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 178), όπως ισχύει, και ιδιαίτερα
τις διατάξεις των άρθρων 63Β, 63Δ και 68 αυτού,
δ) την απόφαση ΕΠΑΘ 46/1/27.7.2012 «Ανάκληση της
άδειας λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύματος με την
επωνυμία «Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.», θέση
αυτού σε ειδική εκκαθάριση και διορισμός ειδικού εκ−
καθαριστή»,
ε) την απόφαση ΕΜΕ 4/1/27.7.2012 «Εντολή μεταβίβα−
σης περιουσιακών στοιχείων του υπό ειδική εκκαθάρι−
ση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «Αγροτική
Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» στο πιστωτικό ίδρυμα με
την επωνυμία «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε»,
στ) την έγγραφη προσφορά που υπεβλήθη στο πλαί−
σιο της από 27.7.2012 άτυπης διαδικασίας υποβολής
προσφορών που έλαβε χώρα ενώπιον της Επιτροπής
για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων του υπό
ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επω−
νυμία «Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.», η οποία
έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας,
ζ) την από 27.7.2012 σχετική εισήγηση της Μονάδας
Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων της Τράπεζας της
Ελλάδος, επειδή:
i) Κατά τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 63Δ
του ν. 3601/2007, το αντάλλαγμα για τη μεταβίβαση
περιουσιακών στοιχείων καθορίζεται κατόπιν άτυπης
και εμπιστευτικής διαδικασίας υποβολής προσφορών, η
οποία έλαβε χώρα ενώπιον της Επιτροπής, και βάσει της
προσωρινής αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων
από την Τράπεζα της Ελλάδος.
ii) Μετά τη διαδικασία υποβολής προσφορών για τα
προβλεπόμενα στην Απόφαση ΕΜΕ 4/1/27.7.2012 περιου−
σιακά στοιχεία, ο ειδικός εκκαθαριστής του πιστωτικού
ιδρύματος με την επωνυμία «Αγροτική Τράπεζα της Ελ−
λάδος Α.Ε.» υποχρεώθηκε με την ίδια ως άνω Απόφα−
ση να μεταφέρει αυτά τα περιουσιακά στοιχεία στο
πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «Τράπεζα Πειραιώς
Α.Ε.», η πρόταση του οποίου περιλαμβάνει την καταβολή
ανταλλάγματος ποσού ευρώ ενενήντα πέντε εκατομ−
μυρίων (€ 95.000.000). Το ως άνω ποσό θα καταβληθεί
στο υπό εκκαθάριση πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία
«Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.», αποφασίζει:
να καθορίσει το αντάλλαγμα που θα καταβάλει το
πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «Τράπεζα Πειραιώς
Α.Ε.» στο υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικό ίδρυμα με
την επωνυμία «Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.»
για την μεταβίβαση των καθορισθέντων περιουσιακών
στοιχείων σε ποσό ευρώ ενενήντα πέντε εκατομμυρίων
(€ 95.000.000).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως και στον ιστότοπο της Τράπεζας της Ελ−
λάδος.
Αθήνα, 27 Ιουλίου 2012
Η Πρόεδρος
ΕΛΕΝΗ ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ − ΛΟΥΡΗ
Η Γραμματέας

Τα Μέλη

Ακριβές αντίγραφο
Αθήνα, 27 Ιουλίου 2012
Η Γραμματέας
Α. ΤΣΟΥΝΙΑ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
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 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• 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.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

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.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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