
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΑΛΗΘΙΝΩΝ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 

( ΤΥ.Κ.Α.Π.Ε.Τ.) 

ΚΩΔΙΚΑΣ  ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ  ΕΙΛΙΚΡΙΝΟΥΣ  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Η συμπλήρωση όλων των στοιχείων από την τραπεζική εταιρεία, είναι η 
οριστική και αμετάκλητη απόδειξη της ειλικρινούς  προθέσεώς της,  δια 
την πιστή εφαρμογή  εκ μέρους της, των άρθρων 178 και 200 του 
Αστικού Κώδικα και όχι μόνον αυτών.  
 

ΓΕΝΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Επωνυμία Τράπεζας……………………………………………………. 

 

Α)    ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. 

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ……………………………………………………………………. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  …………………………………………………………………………………………. 

ΜΕΛΗ  Δ.Σ.  1)  …………………………………………………………………………………….. 

                      2)  …………………………………………………………………………………….. 

                      3)  …………………………………………………………………………………….. 

                      4)  …………………………………………………………………………………….. 

                      5)  …………………………………………………………………………………….. 

                      6)  …………………………………………………………………………………….. 

                      7)  ……………………………………………………………………………………… 

                           ……………………………………………………………………………………...         

Πλήρη στοιχεία διευθύνσεων, ταυτότητος, ημερομηνίας γεννήσεως, τηλέφωνο, 

ημερομηνία αναλήψεως θέσεων, υπηκοότητα, οικογενειακή κατάσταση. 



 

Β)   ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ  ………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΝΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ  …………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΚΚΙΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ  ……………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ  ………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ  ……………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΚΙΝΗΤΑ  ………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 



ΕΙΔΙΚΕΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

 

1Η   ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 

 

1) Συνολικό ποσό ομολόγων που λάβατε από τους νόμους (ανά 

νόμο) 

ν.3723/2008,   ν.3845/2010,   ν.3872/2010,  

ν.3965/2011,   ν.4031/2011,   ν.4056/2012 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

2) Κατάσταση στοιχείων ομολόγων : σειριακοί αριθμοί, ποσό, λήξη, 

κ.λ.π. 

 

3) Κατάσταση εξασφαλίσεων που δώσατε στο Δημόσιο κατά την 

παραλαβή των ομολόγων 

 

4) Κατάσταση καταβληθεισών προμηθειών λόγω αποδοχής – 

παραλαβής των ομολόγων   

 

5) Κατάσταση ομολόγων που αντικατεστάθησαν λόγω μη 

επιστροφής στο Δημόσιο, επειδή δεν εξοφλήσατε τα δάνεια που 

λάβατε με εγγύηση τα ομόλογα. 

 

2Η  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 

Α) Συνολικό ποσό που λάβατε από το Δημόσιο με τους νόμους      

ν.3864/2010   και   ν. 4079/2012. 



Β) Συνολικό ποσό εξοφλήσεως των κόκκινων δανείων από τα 

παραληφθέντα ποσά με τους ανωτέρω δυο νόμους 

Γ) Κατάσταση όλων των εξοφληθέντων δανείων την οποίαν θα 

παραδώσετε στον Άρειο Πάγο 

Δ) Αντίγραφα των αποφάσεων της Τραπέζης της Ελλάδος που έχουν 

εγκρίνει όλες τις αλλαγές στο Δ.Σ. της τραπέζης σας από το 2008 έως και 

σήμερα.  

Εις την περίπτωση κατά την οποίαν δεν απαντήσετε εις όλες τις 

ερωτήσεις του ΤΥ.Κ.Α.Π.Ε.Τ., αυτό αποτελεί παραβίαση της σχετικής 

νομοθεσίας περί ανωνύμων εταιρειών, αλλά και ομολογία εκ μέρους 

σας -σύμφωνα με την νομολογία mutatis mutantis- ότι δεν έχετε πράξει 

τα νόμιμα μέχρι σήμερα στην συνεργασία που είχαμε μεταξύ μας και 

έχετε παραβιάσει τα άρθρα 178 και 200 του Α.Κ. εις βάρος μου. 

Κατόπιν τούτου θέτετε την τραπεζική εταιρεία σας στην κατηγορία του  

ΜΗ  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜΟΥ  ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ 

 και μας δίνετε το δικαίωμα αφ ενός της μη συμπληρώσεως του  

ΤΥ.Κ.Ο.Π. και αφ εταίρου της διεκδικήσεως αποζημιώσεων λόγω της 

παραβιάσεως εκ μέρους σας των άρθρων 178 και 200 του Α.Κ.                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                          Διατελώ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ................................................................................ 

ΑΦΜ ........................................ ΑΔΤ ........................................ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ........................................................................................... 

 

ΣΩΜΑΤΕΙΟ 

  «ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΩΡΑ»    

ΟΛΑ ΣΤΟ ΦΩΣ,  για την ΑΛΗΘΕΙΑ, την ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ και την ΕΙΡΗΝΗ 
 

ΑΘΗΝΑ:  Λ. Α. Συγγρού 5  ΤΚ.117 43  6930.362.262 wind,   6984.656.709 cosmote, 
                                                                 6944.39.30.87  vod,   6986.753.208 whats up,             
              Σταθερά:  τηλ. 210.56.96.014 -  210.92.29.525            φαξ:  210 56 96 015 

           ιστολόγιo www.antistasitora.gr     email  antistasitora1@gmail.com  

παραρτήματα: Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Δράμα, Καβάλα, Χαλκίδα, Βόλος 
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