
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΕ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Για την παροχή πληροφοριών σε Ορκωτούς Ελεγκτές εκ μέρους της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), είναι 

απαραίτητη η υποβολή έγκυρου αιτήματος από τα Ελεγχόμενα Νομικά Πρόσωπα (ΕΝΠ), ως εξής: 

Α. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ: Πρωτότυπα υπογεγραμμένο έγγραφο αίτημα 

Το ΕΝΠ αποστέλλει πρωτότυπο έγγραφο αίτημα, δεόντως υπογεγραμμένο από νόμιμο εκπρόσωπό του, 

απευθείας στο Τμήμα Γραμματείας του Κεντρικού μας Καταστήματος [ΚΚ], στην εξής ταχυδρομική διεύθυνση: 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ [ΔΑΔΟ] 

Υπόψη κας Αντωνίας Αποστολάκη 

Ελ.Βενιζέλου 21, 10250 ΑΘΗΝΑ 

Έγγραφα αιτήματα που αποστέλλονται στις επιμέρους υπηρεσιακές μας μονάδες [ήτοι άλλα Τμήματα του ΚΚ, 

Υποκαταστήματα, Θυρίδες ή Πρακτορεία), προωθούνται εσωτερικά στο αρμόδιο Τμήμα Γραμματείας, 

προκειμένου να εκκινήσει η διαδικασία διεκπεραίωσής τους. 

Β. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ [e-mail] πριν την ταχυδρόμηση: Σάρωση πρωτότυπου αιτήματος 

Για επίσπευση της διαδικασίας σε περίπτωση που επείγει η αποστολή της απάντησής μας, μπορεί το ΕΝΠ να 

μας διαβιβάσει ηλεκτρονικά σάρωση του παραπάνω πρωτότυπου αιτήματος του πριν αυτό ταχυδρομηθεί 

[σε μορφή .pdf], στο e-mail: aapostolaki@bankofgreece.gr [επίσημο email της κας Αντωνίας Αποστολάκη, 

αρμόδιας για την εν λόγω αλληλογραφία με Ορκωτούς Ελεγκτές] ή εναλλακτικά στο e-mail: 

secretariat@bankofgreece.gr [επίσημο email του Τμήματος Γραμματείας] υπό τις εξής προϋποθέσεις: 

1ον να μας διαβιβαστεί από επίσημο εταιρικό email του ΕΝΠ, όχι του Ορκωτού του για λογαριασμό του και 

σίγουρα όχι από λογαριασμό free mail (τύπου gmail, yahoo και τα παρόμοια), 

2ον να συμπεριληφθεί στο κείμενο του e-mail διαβεβαίωση για την άμεση ταχυδρόμηση του πρωτότυπου 

αιτήματος προς την ΤτΕ, και 

3ον να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας με τον αρμόδιο του ΕΝΠ. 

Γ. ΨΗΦΙΑΚΑ: ψηφιακά υπογεγραμμένο αρχείο pdf 

Τα αιτήματα που φέρουν ψηφιακή υπογραφή νόμιμου εκπροσώπου [digitally signed pdf document] 

διαβιβάζονται μόνο ηλεκτρονικά ούτως ώστε να είναι εφικτή η επικύρωση της γνησιότητάς τους (validation 

check) από το επίσημο εταιρικό email του ΕΝΠ στα ίδια e-mail της ΤτΕ που αναγράφονται παραπάνω. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΩΝ ΕΝΠ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Η απάντηση της ΤτΕ προς τους Ορκωτούς Ελεγκτές αποστέλλεται πλέον ηλεκτρονικά ως εξής: 

ΑΠΟ: το e-mail aapostolaki@bankofgreece.gr [εταιρικό e-mail της κας Αντωνίας Αποστολάκη] 

Προς: το e-mail του Ορκωτού Ελεγκτή (είτε το προσωπικό εταιρικό του, όταν παρέχεται στο τρέχον ή έχει 

παρασχεθεί σε προηγούμενο αίτημα, ή το κεντρικό e-mail της Ελεγκτικής Εταιρείας), και ταυτόχρονα 

κοινοποιείται 

Cc: στο ΕΝΠ είτε στο e-mail που υποδεικνύεται στο αίτημά του ή στο εταιρικό email από το οποίο μας 

διαβιβάστηκε ηλεκτρονικά το αίτημα ή στο email που διατίθεται αναρτημένο στην επίσημη 

ιστοσελίδα του. 

και επισυνάπτονται [σε σάρωση] το αίτημα του ΕΝΠ και τα απαντητικά έγγραφα ξεχωριστά ανά αρμόδια 

υπηρεσιακή μονάδα. 

Σημειώστε τέλος ότι η απάντηση της ΤτΕ δύναται να αποσταλλεί στον Ορκωτό επιπλέον και με συστημένο 

ταχυδρομείο, αλλά μόνο εφόσον ζητηθεί και με εύλογη χρονική καθυστέρηση. 

Σας ευχαριστώ για την συνεργασία και παραμένω στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε τυχόν περαιτέρω 

πληροφορία ή διευκρίνιση. 

Με εκτίμηση, 

 

Αντωνία Αποστολάκη | Αν. Προϊσταμένη 

ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡ.ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

Ελ.Βενιζέλου 21 | Τ.Κ. 10250 | Αθήνα 

Τ. 210-320.3343 | F. 210-322.6371 

Email: aapostolaki@bankofgreece.gr 

Website: https://www.bankofgreece.gr/ 
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