ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΣΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ
ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΗΝ 17η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015, ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.
Στην Αθήνα σήμερα, Παρασκευή 17 Απριλίου 2015, συνήλθε η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΡΩΝ
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ, στην οποία παρευρέθησαν οι ακόλουθοι:
Ι. Μουρμούρας, Υποδιοικητής, Πρόεδρος και τα μέλη της, Μ. Μιχαλόπουλος Διευθυντής, Κρ.
Μίχου Διευθύντρια και Ν. Τσαβέας, Διευθυντής Σύμβουλος.
Παρευρέθη επίσης ως Γραμματέας η Αικ. Θεοδοσίου, Αρχιλογιστής και η Μ.Μαυρίδου,
Διευθύντρια, Προϊσταμένη Μονάδας Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων .

Συνεδρίαση 21/17.4.2015

Θέμα 1:

Εντολή μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων του υπό ειδική εκκαθάριση
πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» στο
πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.»

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ, αφού έλαβε υπόψη:

α)

το άρθρο 55A του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος,

β)

την Πράξη

Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος 6/8.1.2013

«Ανασύσταση Επιτροπής Μέτρων Εξυγίανσης και ανάθεση αρμοδιοτήτων» (ΦΕΚ B΄
13), όπως ισχύει, μετά την τροποποίησή της με την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής
40/30.5.2014 «Τροποποίηση των Πράξεων Εκτελεστικής Επιτροπής 1/20.12.2012,
4/8.1.2013 και 6/8.1.2013» (ΦΕΚ Β΄ 1567),
γ)

το ν. 4261/2014 «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και
προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 107),
και ιδιαίτερα τις διατάξεις των άρθρων 139, 141, 145 και 62 παρ. 3 αυτού,

δ)

την απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας «Decision pursuant to Article
4(1)(a) and 14(5) of Council Regulation (EU) No 1024/2013, and Article 83 of
Regulation (EU) No 468/2014 of the European Central Bank (ECB/2014/17), as well as
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Article 19 letters d) and g) of the Greek Banking Act (Law 4261/2014) (ECB/SSM/2015
– 213800HD5YY7LYTQ1369/1)» («Απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1
στοιχείο α) και 14 παράγραφος 5 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του
Συμβουλίου (εφεξής «Κανονισμός ΕΕΜ»), και το άρθρο 83 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
468/2014 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2014/17) (εφεξής «Κανονισμός
για το πλαίσιο ΕΕΜ»), καθώς και το άρθρο 19 στοιχεία δ) και ζ) του νόμου 4261/2014
(ECB/SSM/2015 – 213800HD5YY7LYTQ1369/1)»),
ε)

την

απόφαση

ΕΠΑΘ

136/1/17.4.2015

«Θέση

του

πιστωτικού

ιδρύματος

«ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» υπό ειδική εκκαθάριση και διορισμός ειδικού
εκκαθαριστή»,
στ)

τις έγγραφες προσφορές που υπεβλήθησαν στο πλαίσιο της από 8.4.2015 διαδικασίας
υποβολής προσφορών για την απόκτηση επιλεγμένων περιουσιακών στοιχείων του
πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.»,

ζ)

την απόφαση ΕΜΕ 19/1/8.4.2015 «Παροχή εξουσιοδότησης στη Μονάδα Εξυγίανσης
Πιστωτικών Ιδρυμάτων για την κοινοποίηση στοιχείων στο Υπουργείο Οικονομικών και
δι’ αυτού στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής»,

η)

την από 8.4.2015 έγγραφη επικοινωνία με τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

θ)

την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπ’ αριθμ. SA. 41503 (2015/N) «Resolution of
Panellinia Bank through a transfer order to Piraeus Bank» («Εξυγίανση της
«ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» μέσω εντολής μεταβίβασης στην «ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.»»),

ι)

την από 17.4.2015 δήλωση του πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 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 πιστωτικού ιδρύματος,

ια)

το από 17.4.2015 σχετικό εισηγητικό σημείωμα της Μονάδας Εξυγίανσης Πιστωτικών
Ιδρυμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος,
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ΕΠΕΙΔΗ

i) το πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» έχει τεθεί σε ειδική
εκκαθάριση,
ii) οι συνολικές καταθέσεις πελατών στο ως άνω πιστωτικό ίδρυμα ανέρχονται την 31.12.2014
σε ποσό ευρώ πεντακοσίων εβδομήντα τριών εκατομμυρίων εξακοσίων έντεκα χιλιάδων
διακοσίων ενενήντα (€573.611.290) εκ των οποίων το εγγυημένο από το Ταμείο Εγγύησης
Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) μέρος, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 3746/2009,
όπως ισχύει, είναι ευρώ τετρακόσια είκοσι έξι εκατομμύρια διακόσιες δεκατρείς χιλιάδες
εννιακόσια πενήντα οκτώ (€426.213.958),
iii) το ως άνω πιστωτικό ίδρυμα έχει αναλάβει υποχρεώσεις έναντι άλλων πιστωτικών
ιδρυμάτων ανερχόμενες, την 31.12.2014, σε ποσό ευρώ τριάντα επτά εκατομμυρίων πενήντα
εννέα χιλιάδων διακοσίων (€ 37.059.200),
iv) το ως άνω πιστωτικό ίδρυμα αντλεί ρευστότητα από την έκτακτη χρηματοδότηση (ELA)
που λαμβάνει από την Τράπεζα της Ελλάδος, με έγκριση του Ευρωσυστήματος,
v) δεδομένης της παρούσας δυσμενούς δημοσιονομικής και οικονομικής συγκυρίας στην
Ελλάδα κρίνεται, σύμφωνα με το άρθρο 139

παρ. 1-3 ν. 4261/2014, ως πρόσφορο και

αναγκαίο μέτρο η συνέχιση των τραπεζικών εργασιών του πιστωτικού ιδρύματος με την
επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» και η εξασφάλιση του συνόλου των καταθέσεων
με τη μεταφορά τους σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα. Με τον τρόπο αυτό προστατεύεται η
χρηματοπιστωτική σταθερότητα και διαφυλάσσεται η εμπιστοσύνη του κοινού, ιδίως των
καταθετών, στο εγχώριο χρηματοπιστωτικό σύστημα καθώς εκτιμάται ότι μόνη η ανάκληση
της άδειας λειτουργίας της «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» χωρίς τη λήψη μέτρων
εξυγίανσης, ιδίως δε με την παραπομπή μόνο των εγγυημένων καταθέσεων στη διαδικασία
αποζημίωσης του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και με τη συνακόλουθη
απώλεια του μη εγγυημένου μέρους των καταθέσεων πελατείας, ανερχόμενου με στοιχεία
31.12.2014 σε ποσό ευρώ εκατόν σαράντα επτά εκατομμύρια τριακόσιες ενενήντα επτά
χιλιάδες

τριακόσια

τριάντα

δύο

(€147.397.332),

θα

επέφερε

κλυδωνισμούς

στο

χρηματοπιστωτικό σύστημα. Επίσης, η εντολή μεταβίβασης στοιχείων ενεργητικού και
παθητικού αποτελεί τη βέλτιστη επιλογή, καθώς αφενός συνιστά οριστική λύση και αφετέρου
ελαχιστοποιεί το κόστος εξυγίανσης,
vi) δεδομένου του κεντρικού ρόλου της «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» στην εν γένει ομαλή
λειτουργία των συνεταιριστικών τραπεζών και ιδίως στην υποστήριξη τόσο των τραπεζικών
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τους εργασιών όσο και των κεντρικών πληροφοριακών τους συστημάτων, τυχόν ανάκληση
της άδειας της «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» και θέση της σε ειδική εκκαθάριση χωρίς την
ταυτόχρονη εφαρμογή μέτρων εξυγίανσης θα προκαλούσε σοβαρότατο κίνδυνο διακοπής
των τραπεζικών εργασιών στο σύνολο των συνεταιριστικών τραπεζών και έτσι θα έπληττε τη
συνεταιριστική τραπεζική πίστη και συνακόλουθα τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα,
vii) στο πλαίσιο αξιολόγησης των αποδεκτών προσφορών που υπεβλήθησαν από τα
πιστωτικά ιδρύματα «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» και «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS
A.E.» για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού
ιδρύματος με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» και λαμβάνοντας υπόψη τη
σχετική ως άνω υπό στοιχείο ια) εισήγηση της Μονάδας Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων,
την οποία υιοθετεί ομόφωνα, η Επιτροπή κατακύρωσε τα επιλεγμένα περιουσιακά στοιχεία,
όπως αναφέρονται στο Παράρτημα της παρούσας, στο πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία
«ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 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 Γενικό Συμβούλιο του
Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, κρίνεται ως η πιο συμφέρουσα καθώς υπερτερεί
σαφώς ως προς το αντάλλαγμα χωρίς να υστερεί στη συνολική εικόνα των ποιοτικών
χαρακτηριστικών και διασφαλίζει την αποτελεσματική συνέχεια των

εργασιών της

«ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» και κατ’ επέκταση των τραπεζικών εργασιών των
συνεταιριστικών τραπεζών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Υποχρεώνει τον ειδικό εκκαθαριστή του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την
επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» στην παραχρήμα μεταβίβαση των αναφερόμενων
στο Παράρτημα της παρούσας περιουσιακών στοιχείων του στο πιστωτικό ίδρυμα με την
επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.».

Σημειώνει προς διευκόλυνση του έργου των τηρούντων τα δημόσια βιβλία, ότι, σύμφωνα με
τη διάταξη του άρθρου 141 παρ. 5 του ν. 4261/2014, για όσα από τα μεταβιβαζόμενα
περιουσιακά στοιχεία συντρέχει περίπτωση εγγραφής ή μεταγραφής σε δημόσια βιβλία και
αρχεία, η μεταβίβαση αυτών, η οποία συντελείται με τη σύμβαση μεταβίβασης που
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καταρτίζεται σε εφαρμογή της παρούσας απόφασης, σημειώνεται ατελώς στα οικεία δημόσια
βιβλία και αρχεία με μόνη την αίτηση του αποκτώντος πιστωτικού ιδρύματος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί αυθημερόν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να
αναρτηθεί στον ιστότοπο της Τράπεζας της Ελλάδος .

H ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Αικ. Θεοδοσίου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ιωάννης Μουρμούρας

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές Αντίγραφο
Αθήνα, 17.4.2015
Η Γραμματέας
[υπογεγραμμένο]

Αικ.Θεοδοσίου

5

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

Παράρτημα
Μεταβιβαζόμενα Περιουσιακά στοιχεία
1. Στο πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» (εφεξής:
«ΠΕΙΡΑΙΩΣ») μεταβιβάζονται όλες οι συμβατικές σχέσεις του υπό ειδική εκκαθάριση
πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» (εφεξής:
«ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ») με τρίτους, στις οποίες υποκαθίσταται πλέον πλήρως η «ΠΕΙΡΑΙΩΣ»,
καθώς και το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού της «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ» (δικαιώματα,
αξιώσεις, υποχρεώσεις 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
ιβ), που αναφέρονται εφεξής συνολικά ως «μη μεταβιβαζόμενα στοιχεία».
Στα περιουσιακά στοιχεία (συμβατικές σχέσεις, ενεργητικό και παθητικό) που μεταβιβάζονται
στην «ΠΕΙΡΑΙΩΣ» συγκαταλέγονται, εκτός αν περιλαμβάνονται στα μη μεταβιβαζόμενα
στοιχεία, ιδίως τα ακόλουθα:
α) Οι έννομες σχέσεις της «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ» που πηγάζουν ή σχετίζονται με καταθέσεις της
στην Τράπεζα της Ελλάδος.
β) Οι έννομες σχέσεις της «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ» που πηγάζουν ή σχετίζονται με καταθέσεις και
τραπεζικούς λογαριασμούς που η «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ» τηρεί σε πιστωτικά ιδρύματα της Ελλάδας
ή του Εξωτερικού.
γ) Οι έννομες σχέσεις της «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ» που πηγάζουν ή σχετίζονται με δανειακές ή
άλλου είδους πιστοδοτικές συμβάσεις που έχει καταρτίσει με πιστωτικά ιδρύματα.
δ) Οι έννομες σχέσεις της «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ» έναντι πελατών της που πηγάζουν ή σχετίζονται
με δανειακές ή άλλου είδους πιστοδοτικές συμβάσεις με αυτούς. Από τη μεταβίβαση
εξαιρούνται έννομες σχέσεις οι οποίες πηγάζουν ή σχετίζονται με δανειακές ή άλλου είδους
πιστοδοτικές συμβάσεις με πελάτες της «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ» που περιλαμβάνονται στα μη
μεταβιβαζόμενα στοιχεία.
ε) Οι έννομες σχέσεις της «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ» που πηγάζουν ή σχετίζονται με συμβάσεις
πώλησης με σύμφωνα επαναγοράς (REPOS και REVERSE REPOS) που έχει καταρτίσει η
«ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ».
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στ) Οι έννομες σχέσεις της «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ» που πηγάζουν ή σχετίζονται με συμβάσεις
μίσθωσης ή πώλησης κινητής ή ακίνητης περιουσίας, τόσο στις περιπτώσεις που η
«ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ» έχει συμβληθεί ως μισθωτής ή αγοραστής όσο και στις περιπτώσεις που η
«ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ» έχει συμβληθεί ως εκμισθωτής ή πωλητής.
ζ) Τα δικαιώματα, ενοχικά και εμπράγματα, της «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ» επί αξιογράφων, εγχάρτων
ή άυλων, και επί χρηματοπιστωτικών μέσων, εγχάρτων ή άυλων, συμπεριλαμβανομένων
μετοχών, ομολόγων, παραγώγων, επιταγών και άλλων χρεογράφων
η) Τα εμπράγματα δικαιώματα της «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ» επί κινητών και ακινήτων.
θ) Όλες οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις της «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ» κατά του Ελληνικού Δημοσίου
και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, εκτός από αυτές που περιλαμβάνονται στα μη
μεταβιβαζόμενα στοιχεία.
ι) Οι έννομες σχέσεις που πηγάζουν ή σχετίζονται με συμβάσεις ανοίγματος τραπεζικών
λογαριασμών και οι υποχρεώσεις της «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ» από κάθε είδους καταθέσεις πελατών
της σε αυτήν, συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων άλλων πιστωτικών ιδρυμάτων στην
«ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ», ανεξαρτήτως του ορίου και των εξαιρέσεων του ν. 3746/2009. Εντολές
πληρωμής, πιστωτικές ή χρεωστικές, με αναφορά σε κάποιον από τους παραπάνω
λογαριασμούς, που είχαν δοθεί αλλά δεν είχαν εκτελεστεί έως την ανάκληση της άδειας
εκτελούνται πλέον από την «ΠΕΙΡΑΙΩΣ». Επιταγές που αναφέρουν ως πληρώτρια τράπεζα
την «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ» θεωρούνται ότι αναγράφουν ως πληρώτρια τράπεζα την «ΠΕΙΡΑΙΩΣ»,
με όλες τις σχετικές συνέπειες, και σύρονται επί των παραπάνω λογαριασμών.
ια) Οι έννομες σχέσεις από δανειακές ή άλλου είδους πιστοδοτικές συμβάσεις της
«ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ» με την Τράπεζα της Ελλάδος ή άλλα μέλη του Ευρωπαϊκού Συστήματος
Κεντρικών Τραπεζών, συμπεριλαμβανομένων και των πιστοδοτικών συμβάσεων για την
παροχή έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα από την Τράπεζα της Ελλάδος.
ιβ) Οι έννομες σχέσεις και κάθε είδους υποχρεώσεις και δικαιώματα της «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ» που
απορρέουν από την καθ’ οποιονδήποτε τρόπο συμμετοχή της σε οργανωμένες αγορές,
χρηματιστήρια, συστήματα συμψηφισμού, 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 «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ»
σύμφωνα με την παρούσα απόφαση και οι οποίες δεν έχουν εκκαθαριστεί, συμψηφιστεί ή
διακανονιστεί έως τον χρόνο αυτόν.
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ιγ) Ο διακριτικός τίτλος και τα σήματα της «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ».
ιδ) Οι έννομες σχέσεις της «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ» από συμβάσεις οι οποίες εξυπηρετούν τη
λειτουργία της.
ιε) Οι έννομες σχέσεις της «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ» από συμβάσεις παροχής υπηρεσιών προς τις
συνεταιριστικές τράπεζες.
ιστ) Τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας της «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ», συμπεριλαμβανομένων
ιδίως των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας, δικαιωμάτων
επί λογισμικού, αποκλειστικές ή μη άδειες χρήσης επί προϊόντων διανοητικής ιδιοκτησίας,
κλπ.
ιζ) Τα δικαιώματα και οι συμβατικές σχέσεις που σχετίζονται με τη λειτουργία ή την
εξασφάλιση μεταβιβαζόμενων στοιχείων του ενεργητικού, όπως ιδίως απαιτήσεις και
εμπράγματα δικαιώματα επί κινητών ή ακινήτων που έχουν μεταβιβαστεί καταπιστευτικά στην
«ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ», έγχαρτα ή άυλα αξιόγραφα (όπως ιδίως επιταγές), έγχαρτα ή άυλα
χρηματοπιστωτικά μέσα που έχουν μεταβιβαστεί στην «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ» προς εξασφάλιση
απαιτήσεών της, δικαιώματα επίσχεσης ή συμψηφισμού.
ιη)

Οι

έννομες

σχέσεις

από

συμβάσεις

παροχής

επενδυτικών

υπηρεσιών

της

«ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ».
ιθ) Οι αξιώσεις της «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ» για αποζημίωση, ανεξαρτήτως αιτίας και θεμελίωσης
(ενδοσυμβατική ή άλλη), συμπεριλαμβανομένων και αξιώσεών της για καταβολή χρηματικής
ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης ανεξαρτήτως αιτίας, καθώς και αξιώσεις αδικαιολόγητου
πλουτισμού. Από τη μεταβίβαση εξαιρούνται αξιώσεις που συνδέονται με μη μεταβιβαζόμενα
στοιχεία.
κ) Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις της «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ» έναντι του ΤΕΚΕ, ως είχαν προ
της ανάκλησης της αδείας της «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ».
κα) Οι έννομες σχέσεις οι πηγάζουσες από την έκδοση εγγυητικών επιστολών ή από άλλου
είδους εγγυοδοτικές συμβάσεις της «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ» και τα συναφή με αυτές αναγωγικά
δικαιώματα της «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ» έναντι πελατών της ή τρίτων, εφόσον δεν σχετίζονται με
δανειακές ή άλλου είδους πιστοδοτικές συμβάσεις με πελάτες οι οποίες δεν μεταβιβάζονται.
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2. Δεν μεταβιβάζονται στην «ΠΕΙΡΑΙΩΣ» τα περιουσιακά στοιχεία (ενεργητικό, παθητικό και
έννομες σχέσεις από συμβάσεις) που περιγράφονται αμέσως παρακάτω υπό τα στοιχεία α)
έως και ιβ) (μη μεταβιβαζόμενα στοιχεία). Τα μη μεταβιβαζόμενα στοιχεία διατηρούνται υπό τη
δικαιοκτησία (ενεργητικό) της «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ» ή συνεχίζουν να βαρύνουν (παθητικό) την
«ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ». Εφόσον στα μη μεταβιβαζόμενα στοιχεία περιλαμβάνονται συμβατικές
σχέσεις, σε αυτές συμβαλλόμενη παραμένει η «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ». Τα μη μεταβιβαζόμενα
στοιχεία είναι τα ακόλουθα:
α) Οι έννομες σχέσεις της «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ» με τρίτους που πηγάζουν ή σχετίζονται με
συμβάσεις εργασίας που έχει καταρτίσει η «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ», περιλαμβανομένων των
προκαταβολών μισθών και των συνταξιοδοτικών ή άλλων παροχών προς το προσωπικό.
β) Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα της «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ» έναντι των μετόχων της, που
απορρέουν από τη μετοχική σχέση, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων της
«ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ» για καταβολή μερισμάτων που έχουν εγκριθεί για προηγούμενες χρήσεις, τα
οποία δεν έχουν αναληφθεί από τους δικαιούχους, και, σε περίπτωση παραγραφής, η
υποχρέωση της «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ» για καταβολή τους στο Ελληνικό Δημόσιο.
γ) Όλα τα δικαιώματα, ενοχικά και εμπράγματα, της «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ» επί μετοχών των
εταιρειών «Συνεταιριστική Τράπεζα Λαμίας Συν. ΠΕ. υπό εκκαθάριση» και «Συνεταιριστική
Τράπεζα Λέσβου-Λήμνου Συν.ΠΕ. υπό εκκαθάριση».
δ) Όλες οι αξιώσεις και υποχρεώσεις της «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ» έναντι τρίτων, περιλαμβανομένων
και των υπαλλήλων της «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ», για καταβολή αποζημίωσης από οποιαδήποτε
(συμβατική ή εξωσυμβατική) αιτία, για καταβολή χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής
βλάβης, καθώς και για απόδοση αδικαιολόγητου πλουτισμού, εφόσον συνδέονται με τα μη
μεταβιβαζόμενα στοιχεία.
ε) Οι υποχρεώσεις που κατά το νόμο ικανοποιούνται από το προϊόν της εκκαθάρισης της
«ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ».
στ) Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις της «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ» κατά
του Ελληνικού Δημοσίου.
ζ) Οι φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις της «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ», βάρη και τέλη κάθε
είδους, ανεξάρτητα από το εάν έχουν γεννηθεί και αν έχουν βεβαιωθεί κατά το χρόνο
μεταβίβασης των περιουσιακών στοιχείων της «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ» σύμφωνα με την παρούσα
απόφαση. Ιδίως, δεν μεταβιβάζονται υποχρεώσεις για καταβολή ή προκαταβολή φόρων κάθε
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είδους που παρακρατήθηκαν στο χρονικό διάστημα έως τη μεταβίβαση των περιουσιακών
στοιχείων της «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ» 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
«ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ» που συντελέστηκαν στο παραπάνω χρονικό διάστημα, για καταβολή
συμπληρωματικού ή επιπρόσθετου φόρου αναφορικά με το παραπάνω χρονικό διάστημα.
η) Οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις της «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ» κάθε είδους έναντι ασφαλιστικών
φορέων, οι οποίες αφορούν το χρονικό διάστημα έως τη μεταβίβαση των περιουσιακών
στοιχείων της «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ» σύμφωνα με την παρούσα απόφαση.
θ) Οι έννομες σχέσεις της «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ» έναντι πελατών της από δανειακές ή άλλου
είδους πιστοδοτικές συμβάσεις της «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ», συμπεριλαμβανομένων και αναγωγικών
δικαιωμάτων της από την έκδοση εγγυητικών επιστολών ή από άλλου είδους εγγυοδοτικές
συμβάσεις της «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ» με τρίτους, οι οποίες αφορούν απαιτήσεις σε οριστική
καθυστέρηση και απαιτήσεις σε καθυστέρηση πέραν της τριετίας κατά την έννοια της ΠΔ/ΤΕ
2442/1999, όπως ισχύει.
ι) Τα δικαιώματα και οι έννομες σχέσεις που σχετίζονται με τη λειτουργία ή την εξασφάλιση μη
μεταβιβαζόμενων στοιχείων του ενεργητικού, όπως ιδίως απαιτήσεις και εμπράγματα
δικαιώματα επί κινητών ή ακινήτων που έχουν μεταβιβαστεί καταπιστευτικά στην
«ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ» προς εξασφάλιση μη μεταβιβαζόμενων απαιτήσεών της, δικαιώματα
επίσχεσης ή συμψηφισμού.
ια) Τα πάσης φύσεως δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από εγγυητικές
επιστολές έκδοσης της «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ», που έχουν καταπέσει.
ιβ) Τα τρέχοντα ταμειακά διαθέσιμα της «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ».
3. Στα περιουσιακά στοιχεία της «ΠΕΙΡΑΙΩΣ» θα προστεθεί το ποσό που θα της καταβάλει
το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ.
13 ν. 4261/2014.

