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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Περί ορισμού δικασίμου επί της με αριθμό κατάθεσης 1038/2015 έφεσης του 

Ειδικού Εκκαθαριστή Νικολάου Μαράντου του υπό ειδική εκκαθάριση 

πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία  «Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.»  

κατά των κατωτέρω αναφερομένων φυσικών προσώπων ενώπιον του 

Τριμελούς Εφετείου Αθηνών. 

Ο Ειδικός Εκκαθαριστής του τελούντος υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος 

με την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» Νικόλαος Μαράντος του 

Δημητρίου, ο οποίος διορίστηκε με την υπ’ αριθμόν 46/27.7.2012 απόφαση της 

Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών θεμάτων (Ε.ΠΑ.Θ.) της Τράπεζας της 

Ελλάδος (Συνεδρίαση 46/27.7.2012, θέμα 1ο, ΦΕΚ Β 2208/27.7.2012) 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

Ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 145 παρ. 5 του νόμου 4261/2014 (ΦΕΚ 

107/2014), στο οποίο ορίζεται ότι αν ο αριθμός πιστωτών του υπό ειδική εκκαθάριση 

πιστωτικού ιδρύματος, στους οποίους πρέπει να γίνει κοινοποίηση, υπερβαίνει τους 

εκατό (100), η κοινοποίηση εισαγωγικών δικογράφων σε αυτούς αντικαθίσταται με 

ανακοίνωση από τον ειδικό εκκαθαριστή, με δαπάνες του, της ημερομηνίας, της ώρας 

και του τόπου εκδίκασης που αναρτάται στην ιστοσελίδα του υπό ειδική εκκαθάριση 

πιστωτικού ιδρύματος και στην ιστοσελίδα της Τράπεζας της Ελλάδος, καθώς και με 

δημοσίευση των ανωτέρω πληροφοριών μία φορά την εβδομάδα επί τρεις συνεχείς 

εβδομάδες σε δυο (2) ημερήσιες εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας, τουλάχιστον μία από 

τις οποίες εκδίδεται στην έδρα του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος,  

καθώς και του Κανονισμού Ειδικής Εκκαθάρισης Πιστωτικών Ιδρυμάτων (υπ’ αριθ. 

21/2/4.11.2011 απόφαση της Ε.Π.Α.Θ της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει), προσδιορίσθηκε να συζητηθεί η από 12.02.2015 και με 

αριθμό κατάθεσης 1038/2015 έφεσή του κατά των Μαρκουλάκη Εμαννουήλ κλπ. (500 

άτομα) και της υπ’ αριθμ. 228/2014 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 

(εκουσία διαδικασία), η οποία απευθύνεται προς το Εφετείο Αθηνών. 

Ειδικότερα, η συζήτηση της ανωτέρω εφέσεως θα διεξαχθεί ενώπιον του Τριμελούς 

Εφετείου Αθηνών (Τμήματος Ενοχικού – Εμπορικού 14ου) κατά τη δικάσιμο της                                    

15ης Οκτωβρίου 2015 στο κτίριο του Εφετείου Αθηνών, Κυρίλλου Λουκάρεως 14, 

Αθήνα, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., με αριθμό πινακίου 36, και οι εφεσίβλητοι 

καλούνται να παραστούν ότε και όπου ανωτέρω ορίζεται. 
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Ότι ο αριθμός των εφεσίβλητων προς τους οποίους πρέπει να γίνει κοινοποίηση της 

ανωτέρω εφέσεως υπερβαίνει τους εκατό (100), επομένως η κλήτευσή τους 

αντικαθίσταται με ανακοίνωση της προσδιορισθείσας δικασίμου από τον ειδικό 

εκκαθαριστή, η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του υπό ειδική εκκαθάριση 

πιστωτικού ιδρύματος και της Τράπεζας της Ελλάδος και υποβάλλεται στις 

διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει το ανωτέρω άρθρο. 

 

Σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη, κάθε ένας εκ των εφεσίβλητων δικαιούται να λάβει 

με δικά του έξοδα αντίγραφο του εισαγωγικού αυτού δικογράφου από τον Ειδικό 

Εκκαθαριστή σε ηλεκτρονική μορφή και, κατόπιν αίτησής του και με έξοδα του ιδίου, 

αντίγραφο της ως άνω έκθεσης σε έγχαρτη μορφή. 

 

Για τη λήψη ηλεκτρονικού αντιγράφου της εφέσεως, κάθε εφεσίβλητος μπορεί να 

απευθύνεται  στα γραφεία της υπό ειδική εκκαθάριση ΑΤΕ ΑΕ (Mεσογείων 109-111, 

Κτίριο Γ1, 6ος όροφος, Αθήνα ), από την 26.6.2015 έως 14.07.2015, και τις ώρες από 

10:00 μέχρι 14:00. 

 

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

τηλέφωνα: 2103272402 και 2103272404   κ. Κ. Μπεχράκη ή  Ε. Καλύβη.   

 

Αθήνα,  19 Ιουνίου  2015 

 Ο Ειδικός Εκκαθαριστής 

 

    Νικόλαος Μαράντος 

 


