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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας Συνεταιρισμός Περιορισμένης 

Ευθύνης, με την από 15/5/2014 και με αριθμό 6 Πράξη του, καλεί, σύμφωνα με το άρθρο 19 του 

Καταστατικού, τα μέλη της Τράπεζας σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 14 Ιουνίου 2014, ημέρα 

Σάββατο και ώρα 10.00, στην αίθουσα του κινηματογράφου ΑΣΤΟΡΙΑ στο Ηράκλειο (Πλατεία 

Ελευθερίας), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης: 
 

1.    Έγκριση εγγραφής μελών.  

2.  Υποβολή και ανάγνωση του Ισολογισμού της χρήσης 2013, καθώς και της Έκθεσης του    

Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.  

3. Συζήτηση επί του Ισολογισμού και των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου, έγκριση 

του  Ισολογισμού χρήσης 2013 (1/1/2013 – 31/12/2013) και απαλλαγή από κάθε ευθύνη των 

μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.  

4. Ορισμός Ελεγκτικής Εταιρείας για τη χρήση 2014.  

5. Έγκριση του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων χρήσης 2014.  

6. Τροποποίηση των άρθρων 7, 17, 18, 22, 23 & 40 του καταστατικού. 

7. Αύξηση Συνεταιριστικού Κεφαλαίου της Παγκρήτιας Τράπεζας.  

8. Έκδοση Ομολογιακού Δανείου.  

9. Εκλογή Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων (Αρθ. 167 παρ. 7 Ν. 4261/2014). 

10. Συμμετοχές σε διάφορες εταιρίες.  

11. Διάφορες ανακοινώσεις.  

12. Διενέργεια αρχαιρεσιών για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου.  
 

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί, χωρίς άλλη πρόσκληση, την 21η  

Ιουνίου 2014, ημέρα Σάββατο, την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας 

διάταξης. Αν και πάλι δεν υπάρξει απαρτία, θα επαναληφθεί την 28η Ιουνίου 2014, ημέρα Σάββατο, 

την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα. 

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν όλα τα μέλη των οποίων η εγγραφή  έχει 

οριστικά εγκριθεί μέχρι και από τη συγκαλούμενη Γενική  Συνέλευση.  

Στη Γενική Συνέλευση και στη λήψη αποφάσεων τα μέλη παρίστανται μόνο αυτοπροσώπως. Ειδικά 

για τα νομικά πρόσωπα – μέλη παρίσταται νόμιμα εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός τους. 

Κατά την προσέλευση των μελών είναι απαραίτητη η επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας 

ή άλλου στοιχείου (διαβατηρίου ή δημοσίου εγγράφου) που να αποδεικνύει ασφαλώς την 

ταυτότητά τους. 
      Ηράκλειο 15/5/2014 

        Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
                 Ο Πρόεδρος               

       
 
 

                                                                 Γιάννης Μ. Λεμπιδάκης 
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Κύριες Δραστηριότητες 2013  –  Στόχοι 2014 
 

Κυρίες και κύριοι συνέταιροι, 
 

Το 2013 ήταν μια ακόμη χρονιά κρίσης για το εγχώριο χρηματοπιστωτικό σύστημα, όμως η ύφεση 

παρουσίασε δείγματα υποχώρησης και άρχισαν να εμφανίζονται τα πρώτα σημάδια σταθεροποίησης της 

οικονομίας.  

Σύμφωνα με τις επισημάνσεις του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος κατά την 81η Ετήσια Γενική 

Συνέλευση των μετόχων, η σταθεροποίηση οφείλεται σε μια σειρά παραγόντων και συγκεκριμένα :   

- στη συνέπεια εφαρμογής του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής, γεγονός που τόνωσε την 

εμπιστοσύνη στις διεθνείς αγορές,  

- στη σταδιακή μεταφορά αυτής της εμπιστοσύνης στην πραγματική οικονομία, με βελτίωση της πορείας 

των εξαγωγών και του τουρισμού,      

- στην απομάκρυνση των κινδύνων που θα μπορούσαν να συντελέσουν στην ανατροπή της πορείας της 

σταθεροποίησης, όπως η άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση της κυπριακής κρίσης, 

- στην επιτυχή ανακεφαλαιοποίηση των τεσσάρων συστημικών τραπεζών και στην αναδιάταξη του 

τραπεζικού τομέα, χωρίς να θιγούν η ασφάλεια των καταθέσεων και η χρηματοπιστωτική σταθερότητα. 

Ταυτόχρονα όπως επισημαίνεται, επιτεύχθηκε για πρώτη φορά μετά από δέκα και πλέον χρόνια, 

πρωτογενές δημοσιονομικό πλεόνασμα για τη χώρα, ενώ σημαντικές υπήρξαν τόσο οι διαρθρωτικές 

αλλαγές στις αγορές εργασίας και προϊόντων, όσο και οι θεσμικές αλλαγές στη λειτουργία του κράτους,  

κυρίως μέσω των αυξήσεων των άμεσων και έμμεσων φόρων. 

Ειδικότερα για το Τραπεζικό σύστημα ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος αναφέρει χαρακτηριστικά:           

«Στην περίοδο της κρίσης οι ελληνικές τράπεζες αποκόπηκαν από τις διεθνείς αγορές και μέχρι τον Ιούνιο 

του 2012 υπέστησαν πρωτοφανή σε έκταση εκροή καταθέσεων, η οποία αντιπροσωπεύει το 1/3 της 

καταθετικής βάσης. Για να ανταπεξέλθουν στα προβλήματα αυτά, προσέφυγαν, με συνεχώς μεγαλύτερη 

ένταση, στην άντληση βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης από το Ευρωσύστημα. Στο απόγειο της κρίσης, 

τον Ιούνιο του 2012, το ύψος της χρηματοδότησης προσέγγισε τα 140 δις ευρώ. 

Επίσης μολονότι οι ελληνικές τράπεζες είχαν εισέλθει στην κρίση με ικανοποιητικούς δείκτες κεφαλαιακής 

επάρκειας, οι ζημιές από το 2010 και μετά και κυρίως η επίπτωση του PSI, είχαν ως αποτέλεσμα σχεδόν 

όλες οι Τράπεζες να βρεθούν στο τέλος του 2011 με έλλειμμα κεφαλαίων. Το γεγονός αυτό κατέστησε 

επιτακτική την ανάγκη ανακεφαλαιοποίησής τους, ώστε να παραμένουν πλήρως διασφαλισμένοι οι 

καταθέτες». Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανακεφαλαιοποίησης, στο τέλος του 2013, οι δείκτες 

κεφαλαιακής επάρκειας αποκαταστάθηκαν, όμως το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής σταθερότητας είναι πλέον 

ο σημαντικότερος μέτοχος των τεσσάρων συστημικών τραπεζών.           

Στον τομέα των χρηματοδοτήσεων, σύμφωνα με τον κο Προβόπουλο, σημειώθηκε δραστική μείωση τόσο 

στη ζήτηση όσο και την προσφορά δανειακών κεφαλαίων. Η τραπεζική χρηματοδότηση προς τον ιδιωτικό 

τομέα περιορίστηκε, με αποτέλεσμα ένας σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων να αντιμετωπίζει δυσχέρειες. 

Πάντως σύμφωνα με τον ίδιο, η ανακεφαλαιοποίηση και η αναδιάταξη του τραπεζικού συστήματος είναι 

παράγοντες που θα ενισχύσουν μακροπρόθεσμα τη χορήγηση νέων πιστώσεων στην οικονομία, οι οποίες 

πλέον θα πρέπει να κατευθύνονται σε δυναμικές επιχειρήσεις, με υψηλό βαθμό εξωστρέφειας και 

προοπτικές ανάπτυξης.  
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Σ΄αυτό το δυσμενές περιβάλλον, δραστηριοποιήθηκε για 20η συνεχόμενη χρονιά η Παγκρήτια τράπεζα, η 

οποία συνέχισε να εφαρμόζει μια συντηρητική πολιτική με κύριους άξονες τη διατήρηση ικανοποιητικής 

κεφαλαιακής επάρκειας, τη δημιουργία υψηλών προβλέψεων για κάλυψη επισφαλών απαιτήσεων, τη 

χρηματοδοτική στήριξη της τοπικής οικονομίας, την ενίσχυση των διασφαλίσεων του χαρτοφυλακίου της  

και τον περιορισμό των λειτουργικών εξόδων. 

Ολ΄ αυτά συνέτειναν στη διατήρηση του συνεταιρισμού ως ενός υγιούς χρηματοπιστωτικού οργανισμού. 

Τη χρονιά αυτή συνεχίστηκε η προσπάθεια για τη βελτίωση της εσωτερικής οργάνωσης, της κεντροποίησης 

και ελέγχου των διαδικασιών. 

 

Η δραστηριότητα της Τράπεζας για τη χρήση 2013, συνοψίζεται στα ακόλουθα: 
 

Βασικά οικονομικά μεγέθη 2013  
 

- Αριθμός μελών: 81.002 (661 νέα μέλη).   

- Ίδια Κεφάλαια: 140,76 εκ. ευρώ (μείωση  14,39%) 

- Υπόλοιπο καταθέσεων: 1.333,95 εκ. ευρώ (αύξηση 0,68%) 

- Υπόλοιπο χορηγήσεων: 1.640,58 εκ. ευρώ (αύξηση 0,10 %) 
- Ενεργητικό: 1.638,98 εκ. ευρώ (μείωση 2,26%) 

- Κέρδη προ προβλέψεων, αποσβέσεων και φόρων : 42,05 εκ. ευρώ (αύξηση 8,5%) 

- Ζημίες προ φόρων: 24,25 εκ. ευρώ  

- Καταστήματα / Θυρίδες: 55  

- Απόδοση Μέσων Ιδίων Κεφαλαίων: -15,90% (έναντι -5,39 % το 2012). 

 

Διεθνείς συνεργασίες και επαφές 

Συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 

Κατά το 2013 συνεχίστηκε η επιτυχημένη συνεργασία της Παγκρήτιας Τράπεζας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

Επενδύσεων (ΕΤΕπ), με: 

- την υλοποίηση υπογεγραμμένων συμβάσεων για τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με 

προνομιακούς όρους, αλλά και για έργα αστικής ανάπτυξης στην Περιφέρεια Κρήτης. 

- την υπογραφή νέας σύμβασης το Νοέμβριο του 2013 ύψους 50 εκ. ευρώ, για τη χρηματοδότηση 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Με την σύμβαση αυτή η Παγκρήτια υλοποιεί πρώτη το νέο πρόγραμμα 

στήριξης της απασχόλησης των νέων, καθώς οι επιχειρήσεις που θα στηρίζουν έμπρακτα την απασχόληση 

των νέων θα τυγχάνουν χρηματοδότησης με ευνοϊκότερους όρους. 

Σημειώνεται ότι η νέα αυτή συμφωνία είναι ενδεικτική της εμπιστοσύνης και της αναγνώρισης της 

Παγκρήτιας Τράπεζας από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ως μίας δυναμικής, υγιούς και έντονα 

αναπτυξιακού χαρακτήρα περιφερειακής τράπεζας. 
 

Πρόγραμμα JESSICA 

Σκοπός του προγράμματος Jessica είναι η χρηματοδότηση έργων και επενδύσεων αειφόρου αστικής 

ανάπτυξης στην Περιφέρεια Κρήτης, κύρια από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και 

επιχειρήσεις αυτών, αλλά και από ιδιώτες επενδυτές. 

Από τον Νοέμβριο του 2012 η Παγκρήτια Τράπεζα είναι ο αποκλειστικός φορέας διαχείρισης του 

προγράμματος. 



ΕΚΘΕΣΗ  

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013                                                                                                            4 

 

 

Μέχρι το τέλος του 2013 έχουν υπογραφεί συμβάσεις για έργα ύψους 9,77 εκ. ευρώ με αιτούμενη 

χρηματοδότηση ύψους 6,8 εκ. ευρώ, ενώ έχουν εγκριθεί και προεγκριθεί έργα ύψους 24,5 εκ. ευρώ με 

αιτούμενη χρηματοδότηση 14,3 εκ. ευρώ. Το Ταμείο έχει προς εξέταση άλλα δύο έργα προϋπολογισμού 

11,7 εκ. ευρώ και αιτούμενης χρηματοδότησης 5 εκ. ευρώ. 

Εντός του 2014 και με δεδομένη την καλή ροή αιτημάτων για ένταξη νέων έργων, αναμένεται η πλήρης 

συμβασιοποίηση των πόρων του Ταμείου. 
 

Ενίσχυση ΜΜΕ 

Κατά τη διάρκεια του 2013 η Τράπεζα εκταμίευσε 37,5 εκ. ευρώ, στο πλαίσιο της από το 2011 σύμβασης 

συνεργασίας της με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), ύψους 50 εκ. ευρώ, με σκοπό τη 

χρηματοδότηση με προνομιακούς όρους μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της Κρήτης και την παροχή 

κεφαλαίου κίνησης μονιμότερου χαρακτήρα. Με τις εκταμιεύσεις αυτές εξαντλήθηκαν οι διαθέσιμοι πόροι 

από τη συγκεκριμένη σύμβαση. 

Εντός του 2014 αναμένεται η απορρόφηση πόρων ύψους τουλάχιστον 25 εκ. ευρώ από τη νέα σύμβαση με 

την ΕΤΕπ, κεφάλαια που θα διατεθούν για τη στήριξη των επενδυτικών σχεδίων των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων - πελατών.  

Η νέα αυτή συνεργασία αναμένεται να συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη και στον εκσυγχρονισμό των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Κρήτης και να δώσει πραγματική ανάσα στον επιχειρηματικό κόσμο του 

νησιού.  
 

Στο πλαίσιο της συνεργασίας της με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, η Παγκρήτια υπέγραψε παράταση 

για ένα έτος της συμφωνίας για παροχή εγγυήσεων συνολικού ύψους 2,5 εκ. ευρώ, για πολύ μικρές 

υφιστάμενες και νέες βιώσιμες επιχειρήσεις, οι οποίες δεν έχουν εμπράγματες διασφαλίσεις και οι οποίες 

δανειοδοτούνται για επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό και για κεφάλαιο κίνησης μονιμότερου χαρακτήρα. 

Από τη συνεργασία αυτή έχουν χρηματοδοτηθεί εντός του 2013 περίπου 45 πολύ μικρές επιχειρήσεις, ενώ 

αναμένεται ότι οι χρηματοδοτήσεις θα ακολουθήσουν αυξητική πορεία το 2014, καθώς υλοποιούνται νέες 

συνεργασίες για τη στήριξη πολύ μικρών και νεοσύστατων επιχειρήσεων. Στόχος της Τράπεζας είναι η 

πλήρης απορρόφηση των πόρων που καλύπτονται από το συγκεκριμένο πρόγραμμα εγγυήσεων. 

 

Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα ΕΣΠΑ 2007-2013      

Η Παγκρήτια Τράπεζα λειτουργώντας ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης των Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων συνέχισε την υλοποίηση του προγράμματος της 1ης Δράσης για την ενίσχυση μικρών και 

πολύ μικρών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου- 

Υπηρεσιών, στο πλαίσιο των Π.Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2007-2013.  

Το 2013 ολοκληρώθηκε το 99% των επενδύσεων που είχαν υποβληθεί στην τράπεζα.  

Συνολικά μέχρι την 31/12/2013, υλοποιήθηκαν 125 από τις 126 επενδύσεις σε τρείς Περιφέρειες της 

Ελλάδας (Κρήτης & Νοτίου Αιγαίου, Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας), συνολικού προϋπολογισμού 15 

εκατ. Ευρώ, με αναλογούσα δημόσια δαπάνη προς τους δικαιούχους ύψους πάνω από 9 εκ. ευρώ.  

Επιπλέον και για το ίδιο πρόγραμμα, η τράπεζα ξεκίνησε τον έλεγχο της τήρησης των μακροχρόνιων 

υποχρεώσεων των επιχειρήσεων που έλαβαν επιχορήγηση. Μέχρι το τέλος του 2013 είχαν ελεγχθεί 76 

επιχειρήσεις με εστίαση του ελέγχου στη συνέχιση της λειτουργίας της επιχείρησης, στη δραστηριότητα που 

έχει επιχορηγηθεί από το πρόγραμμα, στη διατήρηση του επιχορηγούμενου πάγιου εξοπλισμού και στη 

διατήρηση του προσωπικού.   
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Συνεργασία ΕΣΤΕ και ΕΦΕΠΑΕ για την υλοποίηση προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013  

Η Παγκρήτια μέσω της σύμβασης αποκλειστικής συνεργασίας μεταξύ της Ένωσης Συνεταιριστικών 

Τραπεζών Ελλάδος (ΕΣΤΕ) και του ΕΦΕΠΑΕ συμμετέχει στο έργο της πληροφόρησης, διανομής έντυπου 

υλικού και παραλαβής των προτάσεων των ενδιαφερομένων επενδυτών (τόσο μέσω της προβολής των 

προγραμμάτων από το δίκτυο των καταστημάτων της, όσο και από την ιστοσελίδα της, αλλά και 

συμμετέχοντας στις ημερίδες παρουσίασης των προγραμμάτων στους επενδυτές κυρίως στην Κρήτη).  

Το 2013 προκηρύχθηκαν από τον Ενδιάμεσο Φορέα του Επιχειρηματικού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 

και Επιχειρηματικότητα (ΕΦΕΠΑΕ) τα ακόλουθα προγράμματα: 

«Μετεγκατάσταση Επιχειρήσεων σε Β.Ε.Π.Ε και Επιχειρηματικά Πάρκα», συνολικής δαπάνης 10 εκ. ευρώ, 

«Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της 

Επιχειρηματικότητας», συνολικής δαπάνης 40 εκ. ευρώ, «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των 

Επιχειρήσεων (ΙΙ)» συνολικής δαπάνης 30 εκ. ευρώ και «Ενίσχυση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης, Τουρισµού, Εµπορίου - Υπηρεσιών» συνολικής δαπάνης 

456 εκ. ευρώ. 

 
Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ ΑΕ) 

Το 2013 αποτέλεσε το έτος υλοποίησης της συνεργασίας της τράπεζας με το Εθνικό Ταμείο 

Επιχειρηματικότητας & Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ ΑΕ) και συγκεκριμένα με το Ταμείο Επιχειρηματικότητας, 

(Τ.ΕΠΙΧ.)   

Η συνεργασία της Τράπεζας με το Τ.ΕΠΙΧ., αποσκοπεί στην παροχή : 

- χαμηλότοκων επενδυτικών ή/και επιχειρηματικών δανείων ειδικού σκοπού (Κεφάλαια Κίνησης) με 

ευνοϊκό επιτόκιο μέσω της Δράσης Τ.ΕΠΙΧ. – Επιχειρηματική Επανεκκίνηση,  

- εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο επενδυτικών ή/ και επιχειρηματικών (ειδικού σκοπού) δανείων 

μέσω του Τ.ΕΠΙΧ.- Εγγυοδοσίας και   

- χαμηλότοκων δανείων επενδυτικού σκοπού ή/και επιχειρηματικής ανάπτυξης, έως  30.000 ευρώ (επιτόκιο 

2,8%), για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο τουριστικό κλάδο, μέσω του Τ.ΕΠΙΧ.-

Νησιωτική Επιχειρηματικότητα.  

Η τράπεζα προκειμένου να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις των παραπάνω Δράσεων προχώρησε στη 

δημιουργία ειδικής εφαρμογής για την αξιολόγηση και διαχείριση των αιτημάτων χρηματοδότησης, αλλά 

και επικοινωνίας με το Τ.ΕΠΙΧ. Η εφαρμογή ολοκληρώθηκε το Σεπτέμβριο του 2013 και το πρώτο δάνειο 

εκταμιεύθηκε τον Οκτώβριο του ίδιου έτους. Μέχρι το τέλος του 2013 υπογράφηκαν συμβάσεις με 27 

επιχειρήσεις συνολικού ύψους 2 εκατ. ευρώ περίπου, εκ των οποίων εκταμιεύτηκαν 1,2 εκατ. ευρώ.  

Κατά τη διάρκεια του 2014 αναμένεται ότι οι χρηματοδοτήσεις μέσω των προγραμμάτων του Τ.ΕΠΙΧ. θα 

αυξηθούν σημαντικά. Ήδη στο τέλος του τετραμήνου τα σωρευτικά υπόλοιπα συμβάσεων και εκταμιεύσεων 

μέσω προγραμμάτων του Ταμείου ανέρχονται σε 7,3 εκ. ευρώ και 5,27 εκ. ευρώ αντίστοιχα. 

 

Ενημερωτικές εκδηλώσεις και υποστηρικτικές υπηρεσίες  

 Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα την παρουσίαση των προγραμμάτων του Εθνικού Ταμείου 

Επιχειρηματικότητας & Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) για τη χρηματοδότηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, 

διοργανώθηκε από την Τράπεζα, παρουσία πλήθους επαγγελματικών φορέων και επιχειρηματιών της 

Κρήτης. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν εκτενώς οι ενεργές δράσεις της ΕΤΕΑΝ Α.Ε. οι 

οποίες αναπτύσσονται μέσω του Ταμείου Επιχειρηματικότητας, αλλά και ο τρόπος που αυτές αξιοποιούνται 

σε συνδυασμό τόσο με τα προγράμματα του ΕΣΠΑ, όσο και με τα εξειδικευμένα χρηματοδοτικά εργαλεία 

της Τράπεζας.  
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 Με  στόχο την υπεύθυνη ενημέρωση των υποψήφιων επενδυτών, η Τράπεζα διοργάνωσε σειρά 

ενημερωτικών εκδηλώσεων για το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στους τομείς 

Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου-Υπηρεσιών». Στις εσπερίδες που έλαβαν χώρα σ΄όλο το νησί, 

παρουσιάστηκαν ταυτόχρονα τα ειδικά επενδυτικά χρηματοδοτικά εργαλεία που η Τράπεζα έχει αναπτύξει 

μέσα από την πολύχρονη και επιτυχημένη συνεργασία της με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και το ΕΤΕΑΝ, με στόχο την πλήρη υποστήριξη των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων στην ολοκλήρωση της επένδυσής τους.  

 Στο πλαίσιο του προγράμματος Jessica για την χρηματοδότηση έργων αστικής ανάπλασης, 

υπογράφηκαν σε ειδική εκδήλωση οι συμβάσεις τεσσάρων νέων έργων, παρουσία του Υπουργού 

Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, του ειδικού Γραμματέα ΣΔΙΤ του Υπουργείου Ανάπτυξης, του 

Προϊσταμένου της μονάδας Α’ ΕΥΣΕΕΠ, των εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, του 

Περιφερειάρχη Κρήτης και των Δημάρχων Ηρακλείου και Χανίων.  

 Με γνώμονα τη διεύρυνση των συνεργασιών της με φορείς των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, η 

Τράπεζα προχώρησε σε σειρά επαφών με το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών και με φορείς της 

Θεσσαλονίκης, με στόχο τη παροχή των εξειδικευμένων προϊόντων και υπηρεσιών της. 

 Συνεχίστηκε η κυκλοφορία (ηλεκτρονική και έντυπη) της επιτυχημένης δωρεάν μηνιαίας έκδοσης της 

Παγκρήτιας Τράπεζας για τους αγρότες και τους αγροτικούς φορείς, τα ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΑΓΡΟΝΕΑ, με 

παρουσίαση  επίκαιρων θεμάτων του αγροτικού χώρου και παροχή χρήσιμων πληροφοριών. 

 Τέλος, σημαντική ήταν και φέτος η συνεργασία με τους δικαιούχους των ενιαίων αγροτικών 

ενισχύσεων, που πραγματοποίησαν μέσω της  Παγκρήτιας Τράπεζας το μεγαλύτερο μέρος των συναλλαγών 

τους.  
 

Δωρεάν Ηλεκτρονική Υπηρεσία Πληροφόρησης  

Συνεχίστηκε και το 2013 η επιτυχημένη λειτουργία της δωρεάν υπηρεσίας πληροφόρησης των Οργανισμών 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και των αγροτών & αγροτικών φορέων, μέσα από 

την ιστοσελίδα της Παγκρήτιας Τράπεζας. Η δωρεάν ηλεκτρονική υπηρεσία, αποτελεί ένα δυναμικό 

εργαλείο ενημέρωσης και συμβουλευτικής, στην οποία καταχωρούνται καθημερινά όλες οι ενεργές και υπό 

διαβούλευση προκηρύξεις Εθνικών και Κοινοτικών Προγραμμάτων, καθώς και θέματα γενικότερης 

πληροφόρησης. Επιπρόσθετα, παρέχεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής αποστολής ερωτημάτων σχετικά με τα 

προγράμματα και τη δυνατότητα ένταξης σε αυτά, στα οποία δίδονται άμεσα ολοκληρωμένες και 

κατατοπιστικές απαντήσεις από ειδικούς. Η εφαρμογή έχει καθημερινά πολλούς επισκέπτες απ΄όλους τους 

κλάδους της οικονομίας και τους ΟΤΑ, ειδικότερα δε για το 2013 οι επισκέψεις ξεπέρασαν τις 75.000. 
 

Δίκτυο καταστημάτων και Φυσική Ασφάλεια   

Πολιτική της Διοίκησης και τη χρονιά αυτή υπήρξε η διατήρηση του αριθμού των καταστημάτων στα ίδια 

επίπεδα με τη χρήση 2012 και η ταυτόχρονη εστίαση στον εξορθολογισμό και την εξοικονόμηση των 

διαθέσιμων πόρων.  

Ετσι το δίκτυο παρέμεινε συνολικά στα 55 καταστήματα/θυρίδες.   

Παράλληλα και σε εφαρμογή του ΦΕΚ 3015 περί «Ασφάλειας Πιστωτικών Ιδρυμάτων», ολοκληρώθηκε η 

κτιριακή διασκευή δύο καταστημάτων, στο Ασήμι Ηρακλείου και στο Οροπέδιο Λασιθίου.  

Σε συνέχεια της αγοράς ακινήτου στα Μάλια του Ν. Ηρακλείου, η Τράπεζα προχώρησε στη συγκέντρωση 

οικονομικών προσφορών για τη διαμόρφωση νέου ιδιόκτητου καταστήματος στην περιοχή. Η κατασκευή 

του νέου καταστήματος ξεκίνησε στα τέλη Νοεμβρίου 2013 και ολοκληρώθηκε στο πρώτο τρίμηνο του 

2014.  
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Τέλος στο πλαίσιο της εφαρμογής της νομοθεσίας για την πυρασφάλεια των καταστημάτων, η Τράπεζα 

υπέβαλε και εξακολουθεί να υποβάλει στην Πυροσβεστική, μελέτες πυρασφάλειας για το σύνολο των 

καταστημάτων/θυρίδων της. Κατά τη διετία 2012-2013 εκδόθηκαν συνολικά 36 πιστοποιητικά 

πυρασφάλειας, ενώ έχουν ολοκληρωθεί όλες τις απαιτούμενες κτιριακές επεμβάσεις που προβλέπονται 

από τις εν λόγω μελέτες (πυροσβεστικές φωλιές, μπουτόν έκτακτης ανάγκης κλπ.).   

 

Λειτουργία νέου Mηχανογραφικού Τραπεζικού Συστήματος  

Μετά την επιτυχή μετάπτωση στο νέο μηχανογραφικό σύστημα κατά τη διάρκεια της προηγούμενης 

χρήσης, η Τράπεζα επικεντρώθηκε στη βελτιστοποίηση της λειτουργίας του εστιάζοντας στην τυποποίηση 

των ροών και στην παράλληλη ανάπτυξη υποστηρικτικών περιφερειακών εφαρμογών. 

Το 2013 προχώρησε και ολοκληρώθηκε, σχεδόν στο σύνολό της, η μεταφορά όλων των Intel μηχανών από 

φυσικές σε εικονικές μηχανές. Στόχος είναι η άμεση ένταξη στην τεχνολογία αυτή και των υπόλοιπων 

μηχανών, ειδικά όσων είναι προσβάσιμες από τους εξωτερικούς χρήστες.  

Επίσης συνεχίστηκε, σε συνεργασία με το τμήμα Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων, η αναθεώρηση 

όλων των διαδικασιών ώστε να εναρμονιστούν με το νέο τραπεζικό σύστημα και η διαμόρφωση νέων 

διαδικασιών και πολιτικών ασφαλείας, σύμφωνα με την  Πράξη Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος 2577. 

 

Αναβαθμισμένη υπηρεσία ηλεκτρονικών συναλλαγών (ebanking) 

Στο πλαίσιο της μεγιστοποίησης της ασφάλειας των συναλλασσομένων, η υπηρεσία ηλεκτρονικής 

τραπεζικής έθεσε σε λειτουργία σύστημα αυτόματης αποστολής ειδοποιήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

και σε μήνυμα κειμένου στο κινητό τηλέφωνο των πελατών, για συναλλαγές μεγάλου ποσού και για άλλες 

«υψηλού κινδύνου» ενέργειες του τελικού χρήστη. Το συγκεκριμένο σύστημα πρόκειται να εμπλουτιστεί  με 

νέες υπηρεσίες, με  στόχο να  αποστέλλεται ειδοποίηση στους πελάτες που το επιθυμούν για όλες τις 

εγχρήματες συναλλαγές τους. 

 

Τα αποτελέσματα της υπηρεσίας Internet Banking για το 2013 συνοψίζονται ως ακολούθως :  

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 1       Γράφημα 2 

Όπως προκύπτει από το Γράφημα 1, το 2013, ο όγκος των συναλλαγών μέσω της υπηρεσίας Ηλεκτρονικής 

Τραπεζικής αυξήθηκε κατά 70,48% σε σχέση με το 2012, γεγονός που αποδεικνύει ότι η υπηρεσία 

αξιοποιείται όλο και περισσότερο από τους χρήστες, ενώ υπάρχουν ακόμη πολλά περιθώρια διείσδυσης 

σε νέους χρήστες.  

Αναφορικά με την αξία των συναλλαγών όπως αποτυπώνεται στο Γράφημα 2, το 2013 υπήρξε αύξηση 

61,65% σε σχέση με το έτος 2012. 

Η υπηρεσία Internet Banking, μέσω του νέου μηχανογραφικού συστήματος iProfits αυξάνει τις προοπτικές 

ανάπτυξης της Τράπεζας, καθώς παρέχει ηλεκτρονικά όλα τα προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρονται 

και από ένα φυσικό κατάστημα.  
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Οι στόχοι της τράπεζας για το 2014 συνοψίζονται ως ακολούθως: 
 

- Η επέκταση των συνεργασιών με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, για την 

επαρκή χρηματοδότηση της τοπικής οικονομίας. 

- Η συνέχιση ενός ισορροπημένου ρυθμού ανάπτυξης μεταξύ καταθέσεων και χορηγήσεων. 

- Η διατήρηση ικανοποιητικής ρευστότητας, μέσω των καταθέσεων και συνεργασιών με άλλους 

χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. 

- Η ανάπτυξη μεγαλύτερης συνεργασίας με τους ΟΤΑ κάθε βαθμού και τους παραγωγικούς φορείς της 

Κρήτης. 

- Η βελτιστοποίηση του νέου μηχανογραφικού συστήματος και η ολοκλήρωση της αυτοματοποίησης των 

διαδικασιών.   

- Η πλήρης κεντροποίηση των εργασιών με τη διατήρηση της ευελιξίας, τη συνεχή αναβάθμιση της 

ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και της εξυπηρέτησης των πελατών. 

- Η μείωση των λειτουργικών εξόδων. 

- Η διατήρηση του δικτύου των καταστημάτων στα υφιστάμενα πλαίσια μέχρι το τέλος του 2015. 

- Η ανάπτυξη συνεργασιών με Ευρωπαϊκές Συνεταιριστικές Τράπεζες για την αξιοποίηση τεχνολογίας, 

κεφαλαίων και συστημάτων οργάνωσης.   

- Η συνεχής εξυγίανση του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων της Τράπεζας. 

- Η αύξηση του Συνεταιριστικού Κεφαλαίου. 
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Καταθέσεις 
 

Οι δύσκολες συνθήκες που επικρατούν στην ελληνική αγορά και η μειωμένη αποταμιευτική ικανότητα των 

επιχειρήσεων και των νοικοκυριών, είχαν σαν αποτέλεσμα τη σταθεροποίηση των καταθέσεων της 

τράπεζας τη χρονιά που μας πέρασε.  
 

Συνολικά οι καταθέσεις έφτασαν την 31.12.2013 το ποσό των 1.333.956 χιλ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 

0,68% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, ενώ η αντίστοιχη αύξηση στο τραπεζικό σύστημα ήταν 1,11%. 

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τα επίσημα δημοσιοποιημένα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για το 

2013, η Παγκρήτια τράπεζα εξακολουθεί να κατέχει σημαντικότατο μερίδιο αγοράς στις καταθέσεις, με 

ποσοστό 15,88% στην Κρήτη και 22,48% στο Νομό Ηρακλείου. (Πηγή: ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, Στατιστικό 

Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας, Μάρτιος- Απρίλιος 2014). 
 

Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται τα υπόλοιπα καταθέσεων της τράπεζας, όπως εμφανίζονται 

στους Ισολογισμούς της τελευταίας πενταετίας, καθώς και η ποσοστιαία μεταβολή τους σε σύγκριση με τη 

μέση μεταβολή  του τραπεζικού κλάδου. 
 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ 2009-2013 * 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΠΡΟΗΓΟΥΜ. ΕΤΟΥΣ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ  

ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

ΜΕΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ 

ΚΛΑΔΟΥ** 

31/12/2009 1.496.390 1.644.750 10,8% 4,73% 

31/12/2010 1.644.750 1.517.931 -8,3 % -12,30% 

31/12/2011 1.517.931 1.354.956 -12,5% -17,30% 

31/12/2012 1.354.956 1.324.883 -2,2% -7,33% 

31/12/2013 1.324.883 1.333.956 0,68% 1,11% 
 

Τα ποσά σε χιλ. ευρώ 

* Ο ανωτέρω πίνακας έχει αναπροσαρμοστεί σε σχέση με τους πίνακες των προηγούμενων ετών με βάση τα στοιχεία 

του Ισολογισμού (για λόγους εύκολης συγκρισιμότητας). 

** Πηγή : ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – Στατιστικό Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας, Μάρτιος- Απρίλιος 2014 
 

 

 
 

Ο συντελεστής κυρίων στοιχείων βασικών ιδίων κεφαλαίων της τράπεζας κατά το κλείσιμο του έτους 

(31.12.2013), διαμορφώθηκε τελικά στο  8,61 % έναντι 9 % που απαιτεί η Τράπεζα της Ελλάδος. 

 



ΕΚΘΕΣΗ  

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013                                                                                                            10 

 

 

Η Παγκρήτια, όπως και οι άλλες εμπορικές τράπεζες, συμμετέχει στο Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων & 

Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), παρέχοντας την εγγύηση στις καταθέσεις των πελατών της, μέχρι το όριο των εκατό 

χιλιάδων (100.000) ευρώ ανά καταθέτη. 

 

Χορηγήσεις 
 

Πρωταρχικός σκοπός της Παγκρήτιας Τράπεζας, όσον αφορά τις πιστοδοτήσεις, είναι η άσκηση της 

πιστοδοτικής πολιτικής με ευελιξία και απλουστευμένες διαδικασίες, για την ικανοποίηση των πιστωτικών 

αναγκών των πελατών της με βάση τις αρχές του Καταστατικού και τις αποφάσεις των Νομισματικών και 

λοιπών Κρατικών Αρχών, λαμβάνοντας παράλληλα τις απαιτούμενες διασφαλίσεις για την ομαλή επιστροφή 

των χρημάτων και τη διασφάλιση των συμφερόντων της.  

Πολιτική της Τράπεζας στον τομέα των χρηματοδοτήσεων είναι η ουσιαστική συμβολή στην οικονομική 

ανάπτυξη των περιοχών που δραστηριοποιείται, παρέχοντας ενεργή υποστήριξη σε όλες τις παραγωγικές 

και βιώσιμες επιχειρήσεις, με κατάλληλα διαμορφωμένα προϊόντα και συμβουλευτικές υπηρεσίες. 

Η Τράπεζα προσφέρει όλα τα χρηματοδοτικά προϊόντα, εξειδικευμένα κατά κλάδο οικονομίας και 

προσαρμοσμένα στις ανάγκες των πελατών με ταχύτητα, φιλικότητα, ευελιξία και επαγγελματισμό. 

Σημειώνεται ότι, παρά τις έκδηλες δυσμενείς επιπτώσεις της κρίσης στην πραγματική οικονομία, η 

Παγκρήτια δεν σταμάτησε τη χορήγηση δανείων και την παροχή προσαρμοσμένων διευκολύνσεων στους 

πελάτες της για την αντιμετώπιση των χρηματοοικονομικών τους αναγκών.     

Παράλληλα η Τράπεζα λαμβάνοντας υπόψη τη γενικότερη οικονομική συγκυρία, υποστήριξε ενεργά τις 

επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά με ρυθμίσεις και αναδιαρθρώσεις των υφιστάμενων δανειοδοτήσεων, 

προκειμένου η αποπληρωμή να είναι ομαλή, διατηρώντας και ενισχύοντας τον συμβουλευτικό της 

χαρακτήρα. 
 

Οι χρηματοδοτήσεις κατά το έτος 2013 αυξήθηκαν κατά 0,10%. 
 

Η ποσοστιαία κατανομή των δανείων ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας απεικονίζεται στο ακόλουθο  

Γράφημα.  
ΠΟΣΟΣΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΤΗΝ 31/12/2013 ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  

 

 
        Γράφημα 1 
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Υπενθυμίζεται ότι : 

 η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) ύψους 175 εκ. ευρώ,  

 η συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων για παροχή εγγυήσεων, ύψους 2,5 εκ. ευρώ, στο 

πλαίσιο του Ευρωπαϊκού μηχανισμού μικροχρηματοδοτήσεων Progress, για τη στήριξη των Πολύ 

Μικρών Επιχειρήσεων, 

 η Κοινοτική πρωτοβουλία JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) 

μέσω της οποίας παρέχεται η ευχέρεια στα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν μέρος των 

επιχορηγήσεων για τη χρηματοδότηση έργων που εντάσσονται σε ολοκληρωμένα σχέδια βιώσιμης 

αστικής ανάπτυξης, ύψους 35 εκ. ευρώ, 

επιτρέπουν στην Τράπεζα την προνομιακή χρηματοδότηση πολλών επιχειρήσεων της Κρήτης, με μειωμένο 

επιτόκιο, απαλλαγμένο από την εισφορά του Ν.128/75 και μακρά περίοδο αποπληρωμής.  
 

Συνεχίζοντας τη στήριξη στην «Πράσινη Ανάπτυξη», η Τράπεζα συνέχισε να χρηματοδοτεί ιδιώτες και πολύ 

μικρές επιχειρήσεις για τη δημιουργία φωτοβολταϊκών πάρκων στην Κρήτη, εξασφαλίζοντάς τους ένα 

σταθερό ετήσιο εισόδημα, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην εξοικονόμηση ενέργειας στο νησί.  

Να σημειωθεί ότι στον τομέα αυτό έχουν ήδη κατασκευαστεί και λειτουργούν : 

 237 Φωτοβολταϊκά Πάρκα (άνω των 80 KW) με ύψος χρηματοδότησης συνολικού ποσού 45,9 εκ. 

ευρώ περίπου,   

 85 Φωτοβολταϊκά Πάρκα Στέγης (έως 10 KW)  με ύψος χρηματοδότησης συνολικού ποσού 1,76 εκ. 

ευρώ περίπου.  

Η Τράπεζα κατέχει την πρώτη θέση έναντι του ανταγωνισμού στην Κρήτη στον τομέα των χρηματοδοτήσεων 

προς τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. 
 

Οι χορηγήσεις προς επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, αντιπροσωπεύουν το 82,98%  στο 

συνολικό χαρτοφυλάκιο της Τράπεζας, ένα ποσοστό ιδιαίτερα υψηλό συγκριτικά με αυτό του συνολικού 

τραπεζικού συστήματος, το οποίο ανέρχεται σε 53,73% (Γράφημα 2) 
 

Συνεργασία με κύριους οικονομικούς κλάδους επί συνόλου χαρτοφυλακίου (12μηνο 2013) 

 

Γράφημα 2 

Πηγές :  

* ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – Στατιστικό Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας, Μάρτιος- Απρίλιος 2014 

** Αναφορά ΠΑΓΚΡΗΤΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ προς ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ – Παράρτημα 1 μηνιαίας Λογιστ. Κατάστασης 31/12/13 
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Στον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνεται το υπόλοιπο των χορηγήσεων όπως αυτό εμφανίζεται στους 

Ισολογισμούς των ετών 2009 - 2013. 

 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ 2009-2013 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

% 

ΜΕΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ  

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ* 

31/12/2009 1.683.794 6,90% 1,51% 

31/12/2010 1.691.342 0,40% 0%** 

31/12/2011 1.638.818 -3,10% -3,10%** 

31/12/2012 1.639.733 0,10% -4,00%** 

31/12/2013 1.640.581 0,10% -3,90%** 
 

Τα ποσά σε χιλ. ευρώ 
* Πηγή: ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – Στατιστικό Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας, Μάρτιος- Απρίλιος 2014 

** Περιλαμβάνονται τα Ομολογιακά και Τιτλοποιημένα δάνεια 

 

Διαχείριση Κινδύνων – Καθυστερήσεις                   
 

Βασική προτεραιότητα της τράπεζας αποτελεί η ορθολογική κατανομή των απαιτούμενων κεφαλαίων, για 

την ασφαλή ανάπτυξη και επέκταση των δραστηριοτήτων της. Για το λόγο αυτό δίνεται ιδιαίτερη έμφαση 

στην αποτελεσματική διαχείριση όλων των κινδύνων, με σκοπό την ελαχιστοποίηση των πιθανών αρνητικών 

επιπτώσεων από την ανάληψη τους. 

Στο πλαίσιο εφαρμογής του νόμου 3601/2007 και των Πράξεων Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος που  

ενσωματώνουν τη σχετική νομοθεσία που είναι συμβατή με τις αρχές της Βασιλείας ΙΙ, η τράπεζα έχει 

δημιουργήσει τη Διεύθυνση Διαχείρισης Κινδύνων (ΔΔΚ). 

Σκοπός της υπηρεσίας, είναι η αποτελεσματική αντιμετώπιση όλων των τραπεζικών κινδύνων με σύγχρονες 

χρηματοοικονομικές μεθόδους.  

Τον Ιούνιο του 2013 ενσωματώθηκαν στην Ευρωπαϊκή νομοθεσία με τον Κανονισμό 575/2013 και την 

Οδηγία 2013/36/ΕΕ οι κανόνες της Βασιλείας ΙΙΙ, ορίζοντας νέο πλαίσιο για τον υπολογισμό της 

κεφαλαιακής επάρκειας, της διατήρησης κεφαλαίου καθώς και τα περιθώρια μόχλευσης και ρευστότητας. 

Η  Οδηγία 2013/36/ΕΕ ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με το νόμο 4261/2014 ο οποίος ορίζει νέο 

πλαίσιο λειτουργίας των τραπεζών, καταργώντας το νόμο 3601/2007. Το νέο πλαίσιο έχει αρχίσει να 

εφαρμόζεται σταδιακά από την 1/1/2014. 

Η τράπεζα έχει προετοιμαστεί κατάλληλα ώστε να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις αυστηρές απαιτήσεις του 

νέου θεσμικού πλαισίου.  

Στο πλαίσιο της βασικής αρμοδιότητας της υπηρεσίας, δηλαδή της εκτίμησης του πιστωτικού κινδύνου στον 

οποίο εκτίθεται η τράπεζα, γίνεται αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας των δανειοληπτών, μέσω ενός 

σύγχρονου συστήματος αξιολόγησης, η οποία λαμβάνεται υπόψη κατά την εγκριτική διαδικασία 

χορηγήσεων. Στο πλαίσιο μέτρησης και ποσοτικοποίησης του πιστωτικού κινδύνου, η Διεύθυνση 

Διαχείρισης Κινδύνων διενεργεί σε συστηματική βάση ασκήσεις προσομοίωσης καταστάσεων κρίσεως, 

παρέχοντας εκτιμήσεις για το μέγεθος των οικονομικών απωλειών που θα μπορούσαν να προκληθούν κάτω 

από το ενδεχόμενο ακραίων συνθηκών.  
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Πέρα από την εκτίμηση του πιστωτικού κινδύνου, η Διεύθυνση παρακολουθεί και αξιολογεί όλους τους 

κινδύνους στους οποίους εκτίθεται η τράπεζα και υπολογίζει τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις. 

Αναφορικά με τον κίνδυνο ρευστότητας, έχει προβλεφθεί Πολιτική και Σχέδιο αντιμετώπισης καταστάσεων 

κρίσης ρευστότητας και σε συστηματική βάση παρακολουθούνται οι βασικοί δείκτες ρευστότητας. Επίσης, 

στο πλαίσιο εκτίμησης του κινδύνου συγκέντρωσης, υπολογίζεται η έκθεση της τράπεζας ανά κλάδο 

δραστηριότητας και ανά πελάτη. Τέλος,  η Διεύθυνση εκτιμά την έκθεση της τράπεζας στον λειτουργικό και 

τον επιτοκιακό κίνδυνο.  

Όσον αφορά στον κίνδυνο αγοράς η τράπεζα έχει επενδύσει πολύ μικρό ποσοστό του Ενεργητικού της σε 

προϊόντα που διαπραγματεύονται σε οργανωμένες αγορές. 
    

Παράλληλα με την αξιολόγηση, έγκριση και χορήγηση των δανείων, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στη 

διαχείριση των καθυστερήσεων, η μείωση των οποίων αποτελεί βασική προτεραιότητα της τράπεζας.  

Για το έτος 2013 το υπόλοιπο των σε οριστική καθυστέρηση δανείων ανήλθε την 31.12.2013 στο ποσό των 

203,8 εκ. ευρώ και σε ποσοστό 12,43% επί των χορηγήσεων. 
 

ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΩΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ 

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΩΝ 

ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ 

31/12/2009 47.605 2,83% 

31/12/2010 77.021 4,55% 

31/12/2011 116.054 7,08% 

31/12/2012 183.256 11,18% 

31/12/2013 203.835 12,42% 
 

            Τα ποσά σε χιλ. ευρώ                                         Πίνακας 1 
 

Η ποσοστιαία αυτή αύξηση οφείλεται κυρίως στα προβλήματα της αγοράς, όπως διαμορφώθηκαν από την 

οικονομική κρίση, καθώς και από τις νομοθετικές ρυθμίσεις για την αναστολή των μέτρων αναγκαστικής 

ρευστοποίησης των καθυστερήσεων.   

Να σημειωθεί ότι το παραπάνω ποσό των οριστικών καθυστερήσεων, κατά το μεγαλύτερο μέρος του, 

διασφαλίζεται εμπραγμάτως και θεωρείται εισπράξιμο.  
 

Πέραν αυτού, το υπόλοιπο του λογαριασμού προβλέψεων για κάλυψη επισφαλών απαιτήσεων ξεπέρασε 

την 31/12/2013 τα 213,9 εκ. ευρώ. (Πίνακας 2).  

Το ποσό αυτό δημιουργεί μια ισχυρή βάση για την τράπεζα και ενισχύει τη βεβαιότητα ότι μπορεί να 

υπερκαλύψει επισφαλή δάνεια που ενδεχομένως δημιουργηθούν στο μέλλον. 
 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 2009-2013 

    ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 
ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

31/12/2009 27.707.415 80.618.500 

31/12/2010 34.772.492 92.300.652 

31/12/2011 48.900.380 134.342.384 

31/12/2012 35.009.179 164.263.897 

31/12/2013 56.932.111 213.947.678 

     Τα ποσά σε ευρώ       Πίνακας 2 
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Εσωτερικός Έλεγχος 
 

Η Τράπεζα, έχει θεσπίσει εξειδικευμένη ελεγκτική μονάδα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του 

συνολικού συστήματος εσωτερικού ελέγχου (ΣΕΕ), του οποίου η κύρια ευθύνη είναι να λειτουργεί ως 

ανεξάρτητος ελεγκτικός μηχανισμός.  

Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου, βάσει της Διοικητικής και Υπηρεσιακής  Οργάνωσης της Τράπεζας,   

αναφέρεται στην Επιτροπή Ελέγχου. 

Η μεθοδολογία ελέγχου που εφαρμόζεται είναι βασισμένη στην αξιολόγηση κινδύνων (Risk based audit) και 

εξετάζει την ύπαρξη και την επάρκεια των μηχανισμών ελέγχου που απαιτούνται για τη κάλυψη των 

αντίστοιχων κινδύνων.  

Ο Εσωτερικός έλεγχος συνέχισε και φέτος τη διενέργεια κεντροποιημένων, τακτικών, στοχευμένων, 

προληπτικών και on line ελέγχων, με στόχο την ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης, τη διασφάλιση των 

περιουσιακών στοιχείων της Τράπεζας, τη συμμόρφωση με το εποπτικό και νομοθετικό πλαίσιο, την 

αποτελεσματικότητα των διαδικασιών την αυτοματοποίηση.  Συγκεκριμένα κατά τη χρήση 2013 

διενεργήθηκαν 8 Τακτικοί έλεγχοι, 13 Θεματικοί, και 7 Έκτακτοι / Ειδικοί & Επανέλεγχοι. Η Διεύθυνση 

Εσωτερικού Ελέγχου πραγματοποιεί και καθημερινούς ελέγχους αναφορικά με τις ημερήσιες τραπεζικές 

εργασίες σε φάσμα υπηρεσιακών μονάδων.  
 

Για το 2014 οι στόχοι της Διεύθυνσης εστιάζονται στην  τήρηση του πλάνου ελέγχου, στη βελτιστοποίηση 

της μεθοδολογίας των τακτικών ελέγχων του δικτύου, στο συνεχή σχεδιασμό και ανάπτυξη ηλεκτρονικών 

αναφορών και σταυροειδών ελέγχων (smart audits), στην υλοποίηση και αξιοποίηση εφαρμογών ως 

εργαλείων ελέγχου και στο διαρκή λειτουργικό και ποιοτικό έλεγχο του νέου συστήματος.    
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Συνεταίροι – Συνεταιριστικές Μερίδες 
 

Το 2013 τα μέλη της τράπεζας αυξήθηκαν κατά 661, φτάνοντας συνολικά τα 81.002.  

 

To πλήθος των συνεταίρων, απεικονίζεται εξελικτικά για την πενταετία 2009-2013 στο διάγραμμα 1. 

 
                                                Διάγραμμα 1  

 

Στον πίνακα 1 αναλύεται το πλήθος των συνεταίρων με βάση τις συνεταιριστικές μερίδες που κατείχαν την 

31.12.2013. 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΡΙΔΩΝ ΤΗΝ 31.12.2013 
 

Πλήθος Μερίδων 1-20 21-100 101-200 201-500 501 & άνω  Σύνολο  

Σύνολο Μερίδων 221.816 402.633 309.305 385.309 535.134 1.854.197 

Συνεταίροι  68.516 8.403 2.226 1.270 587 81.002 

Πίνακας 1  

 

Τα οικονομικά αποτελέσματα για τη χρήση 2013, δεν επιτρέπουν τη διανομή μερίσματος στους 

συνεταίρους για τη χρονιά αυτή. 
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Άλλες Δραστηριότητες της Τράπεζας 
 

- Το Τμήμα Διαχείρισης Ποιότητας και αυτή τη χρονιά ανταποκρίθηκε πλήρως στις απαιτήσεις τεκμηρίωσης 

όλων των διαδικασιών σύμφωνα με τις αλλαγές που προέκυψαν στο τραπεζικό περιβάλλον.  

Η αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων καθώς και οι μεταβολές στο νομοθετικό και φορολογικό 

πλαίσιο, επέβαλλαν τροποποιήσεις σε μεγάλο βαθμό στη διαχείριση των καθημερινών τραπεζικών 

εργασιών. Η ενημέρωση των εργαζομένων ήταν μεθοδική και πραγματοποιήθηκε μέσω του Συστήματος 

Διαχείρισης Ποιότητας, με την τροποποίηση ή την έκδοση των απαιτούμενων Διαδικασιών και Οδηγιών 

Ποιότητας.  

Στόχος του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας εξακολούθησε να είναι η τυποποίηση των υπηρεσιών και η 

εξυπηρέτηση των πελατών με ομοιομορφία σε όλο το Δίκτυο των Καταστημάτων, διατηρώντας παράλληλα 

την ασφάλεια των συναλλαγών, την ταχύτητα και την ευελιξία σε υψηλά επίπεδα.  
 

Ο Φορέας Πιστοποίησης TUV AUSTRIA HELLAS, για 12η συνεχή χρονιά επιθεώρησε την 

εφαρμογή του προτύπου ISO 9001:2008, για το οποίο η Τράπεζα είχε πιστοποιηθεί από το 

2002, κατέχοντας την πρωτοπορία σε όλο τον τραπεζικό χώρο.  
 

Και αυτή τη φορά τα θετικά αποτελέσματα της Επιθεώρησης επιβεβαίωσαν, τόσο τη λειτουργικότητα του 

Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, όσο και την επαγγελματική διαχείριση σε όλο το εύρος των τραπεζικών 

εργασιών. 

Η Διοίκηση και όλοι οι εργαζόμενοι στην Τράπεζα, ισχυρά δεσμευμένοι απέναντι στις αρχές της αξιοπιστίας, 

της διαφάνειας και της ασφαλούς διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων, συνεχίζουν την προσπάθεια 

βελτίωσης σε όλα τα επίπεδα, εστιασμένοι στην άρτια εξυπηρέτηση των πελατών. 
 

- Συνεχίστηκε και επεκτάθηκε η συνεργασία με φορείς του Δημόσιου και του Ιδιωτικού τομέα, προς 

διευκόλυνση των πληρωμών των υποχρεώσεων των συνεταίρων. Στο πλαίσιο αυτό δόθηκε η δυνατότητα 

εξόφλησης των λογαριασμών κοινής ωφέλειας μέσα από το ευρύ δίκτυο των καταστημάτων, καθώς και η 

καταβολή ΦΠΑ, εισφορών ΙΚΑ και λοιπών ασφαλιστικών ταμείων, η πληρωμή του φόρου εισοδήματος 

φυσικών προσώπων, του τέλους ακίνητης περιουσίας, καθώς και η είσπραξη της επιστροφής του φόρου 

εισοδήματος και του φόρου καυσίμων. 

- Το 2013 διατέθηκαν μέσω του δικτύου των καταστημάτων της τράπεζας, 65.300 ειδικά σήματα τελών 

κυκλοφορίας ΙΧ αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 12% σε σχέση με την 

προηγούμενη χρονιά. 

- Συνεχίστηκε με επιτυχία η συνεργασία με την Western Union για μεταφορές κεφαλαίων πελατών από και 

προς το εξωτερικό.  

Συνολικά το 2013 πραγματοποιήθηκαν 12.870 εμβάσματα, μειωμένα κατά 8,5% περίπου σε σχέση με το 

2012, ενώ στο πρώτο πεντάμηνο του 2014 έχουν πραγματοποιηθεί 5.440 εμβάσματα, αυξημένα κατά 4,8% 

σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. 

- Το 2013 οι εισπράξεις των τραπεζοασφαλειών μέσω της συνεργασίας με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική 

υπερέβησαν τα 2,95 εκ. ευρώ, συνεισφέροντας σημαντικά ποσά προμηθειών στην τράπεζα. Πρέπει να 

τονισθεί ότι στο αντίστοιχο διάστημα η ασφαλιστική αγορά στην Ελλάδα υποχώρησε κατά 9,3%, διαφορά 

που αναδεικνύει την επίδοση της Τράπεζάς μας. Στο 1ο τετράμηνο του 2014 οι τραπεζοασφαλιστικές 

εργασίες παρουσιάζουν μία ελαφρά ανοδική τάση σε σχέση  με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. 

- Επίσης κατά το 2013 η Τράπεζα προχώρησε στη σύναψη νέων εξειδικευμένων συνεργασιών με την εταιρία 

Interamerican στον τομέα των καρτών υγείας και της ασφάλισης μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων. Στο 

πλαίσιο αυτό η Τράπεζα διέθεσε περίπου 400 κάρτες υγείας σε πελάτες της. 
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Εξέλιξη Οικονομικών Μεγεθών 
 

Το σύνολο του Ενεργητικού παρουσίασε μείωση κατά 2,26 % ενώ τα προ προβλέψεων, αποσβέσεων και 

φόρων κέρδη ανήλθαν στα 42,05 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 8,50% έναντι του 2012.  Από το ποσό αυτό 

μετά την αφαίρεση των προβλέψεων για πιστωτικό κίνδυνο 56,93 εκατ. ευρώ , των αποσβέσεων παγίων 

1,78 εκατ. ευρώ, καθώς και την απομείωση των συμμετοχών μας  7,58 εκατ. ευρώ, προκύπτει ζημιά 24,25 

εκ. ευρώ.  

Στον ακόλουθο πίνακα εμφανίζονται τα κυριότερα οικονομικά στοιχεία της τελευταίας πενταετίας που 

αφορούν στην κερδοφορία, μεγέθυνση και παραγωγικότητα της τράπεζας. 
 

 

ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ 2009-2013 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Ενεργητικό 2.153.156 2.063.379 1.743.483 1.676.864 1.638.983 

Ίδια Κεφάλαια 210.297 210.488 176.865 164.420 140.757 

Υπόλοιπο Καταθέσεων  1.644.750 1.517.931 1.354.956 1.324.883 1.333.956 

Υπόλοιπο Χορηγήσεων 1.683.794 1.691.342 1.638.818 1.639.733 1.640.581 

Κέρδη προ αποσβ. & προβλ. 57.852 55.911 51.452 38.751 42.045 

Κέρδη προ προβλέψεων 55.073 51.894 48.672 36.316 40.262 

Κέρδη προ φόρων 27.366 17.121 -33.654 -9.205 -24.254 

Απόδ. Μέσων Ιδίων Κεφαλ. 
   (Καθαρά Κέρδη / Ίδια Κεφάλ.) 

13,42% 8,14% -17,38% -5,39% -15,90% 

Μέση απόδοση Χορηγήσεων 
   (Τόκοι + Προμ. Χορ. / Χορηγήσεις) 

7,88% 7,16% 6,94% 7,40% 7,01% 

Χορηγήσεις ανά Εργαζόμενο 
  (Χορηγ. / Αριθμ. Εργαζομ.) 

3.990 3.879 3.939 4.049 4.143 

Καταθέσεις ανά Εργαζόμενο 
  (Καταθ. / Αριθμ. Εργαζομ.) 

3.898 3.481 3.257 3.271 3.369 

Κέρδη ανά Εργαζόμενο 
  (Καθαρά Κέρδη / Αριθμ. Εργαζομ.) 

65 39 -81 -23 -61 

Καταστήματα - Θυρίδες 62 61 60 55 55 

 

Τα ποσά σε χιλ. ευρώ 
 

Η καθαρή λογιστική θέση στις 31.12.2013, ανήλθε στο ποσό των 140.757 χιλ. ευρώ, μειωμένη κατά 14,39% 

σε σχέση με το αντίστοιχο ποσό της χρήσης 2012. 

Με βάση τα στοιχεία Ισολογισμού 2013, το σύνολο της καθαρής λογιστικής θέσης της τράπεζας και των 

προβλέψεων για κάλυψη επισφαλών απαιτήσεων, ανήλθε στο ποσό των 353.753 χιλ. ευρώ αυξημένο κατά 

7,97% έναντι του αντίστοιχου ποσού του Ισολογισμού του 2012. 
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Στον ακόλουθο πίνακα απεικονίζεται η εξέλιξη της καθαρής λογιστικής θέσης της τράπεζας κατά την 

πενταετία 2009-2013. 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΘΑΡΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ 2009-2013 
 

 
2009 2010 2011 2012 2013 

Συνεταιριστικό Κεφάλαιο     70.591 70.684 70.739 69.248 69.532 

Πλέον: Αποθεματ. Κεφάλαια   131.201 133.990 123.112 110.640 103.555 

Κέρδη εις νέον 8.505 5.815 -16.987 -15.468 -32.330 

Σύνολο  Ιδίων  Κεφαλαίων 210.297 210.489 176.865 164.420 140.757 

Μείον: Ασώμ.ακίνητ.& Εξ.Πολ.Απόσβ.    1.267 761 762 1.041 952 

Καθαρή Λογιστική Θέση 209.030 209.728 176.103 163.379 139.805 

Προβλέψεις   80.618 92.301 134.342 164.264 213.948 

Σύνολο καθ. λογ. θέσης &  πρόβλ. 289.648 302.029 310.445 327.643 353.753 

Μεταβ.καθ.λογιστ.θέσης   11.537 698 -33.625 -12.724 -23.574 

Μεταβ.καθ.λογιστ.θέσης %      5,8% 0,3% -16,03% -7,2% -14,4% 

Μεταβ.καθ.λογιστ.θέσης & προβλ.   36.721 12.381 8.416 17.198 26.110 

Μεταβ.καθ.λογιστ.θέσης & προβλ.%    14,5% 4,3% 2,8% 5,5% 8,0% 
 

Τα ποσά σε χιλ. ευρώ 

 

 
 

Σημειώνεται ότι το Μαϊο του 2014 η Τράπεζα ελέγχθηκε φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2010. 

Με βάση το ενεργητικό και την καθαρή λογιστική θέση, όπως προκύπτει από τον Ισολογισμό για τη χρήση 

2013, η Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα κατατάσσεται πρώτη μεταξύ των Συνεταιριστικών Τραπεζών 

της χώρας, ενώ στην Κρήτη διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλο στην οικονομική και κοινωνική της ανάπτυξη.   
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Προσωπικό – Εκπαίδευση 
 

Η ανάπτυξη της τράπεζας και η επιτυχημένη μέχρι σήμερα πορεία της, οφείλεται μεταξύ άλλων και στο 

καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό της. Γι’ αυτό η Διοίκηση δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα: 

α) Στην απόλυτα αξιοκρατική επιλογή των καταλληλότερων υποψηφίων για τη στελέχωση των θέσεων που 

δημιουργούνται, μέσα από σαφείς και καθορισμένες διαδικασίες όπως περιγράφονται και διασφαλίζονται 

από το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας. 

β) Στη συνεχή εκπαίδευση των εργαζομένων σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας με στόχο την πληρέστερη 

θεωρητική και πρακτική κατάρτισή τους, αλλά και τη διαμόρφωση στελεχών σύμφωνα με τις αρχές και 

αξίες της τράπεζας. 

γ) Στη διαρκή εσωτερική επικοινωνία μεταξύ των εργαζομένων στις Διοικητικές υπηρεσίες και στο Δίκτυο 

των καταστημάτων. 
 

Ο συνολικός αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της Τράπεζας ανήλθε το 2013 σε 396 άτομα, 

μειωμένος κατά 9 άτομα σε σχέση με το 2012.  

Από αυτά 384 αποτέλεσαν το μόνιμο απασχολούμενο προσωπικό, 1 άτομο απασχολήθηκε με σύμβαση 

ορισμένου χρόνου, 3 άτομα ως μόνιμο βοηθητικό προσωπικό και 8 άτομα ως βοηθητικό προσωπικό με το 

καθεστώς της μερικής απασχόλησης.  
 

Το μορφωτικό επίπεδο του απασχολούμενου προσωπικού την 31.12.2013 απεικονίζεται στο Γράφημα 1 
 

 
                                  Γράφημα 1 

 

Η βελτίωση της ποιότητας του ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί κύριο άξονα προσανατολισμού στην 

Παγκρήτια Τράπεζα, γι’ αυτό επενδύει σημαντικά στον τομέα της εκπαίδευσης.  

Το ετήσιο πρόγραμμα εκπαίδευσης καταρτίζεται με βάση τις διαγνωσμένες ανάγκες του προσωπικού, 

λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις υφιστάμενες και μελλοντικές εξελίξεις της οικονομικής αγοράς και της 

τεχνολογίας.  

Έτσι και τη χρονιά αυτή εκπονήθηκαν ολοκληρωμένα τεχνικά και γενικά προγράμματα εκπαίδευσης για το 

σύνολο του προσωπικού με αξιοποίηση των προγραμμάτων του ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ, όπου αυτό ήταν εφικτό. 

Το 2013 μεγάλο μέρος της κατάρτισης του προσωπικού πραγματοποιήθηκε μέσω συνεχούς Προγράμματος 

Εκπαίδευσης Στελεχών και εξειδικευμένων σεμιναρίων σε θέματα σύγχρονης Τραπεζικής, διαχείρισης 

ληξιπροθέσμων δανείων και ανάπτυξης νέων στελεχών. 
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Τη 12η οικονομική της χρήση, 2013, έκλεισε η Πανελλήνια τράπεζα, τα αποτελέσματα της οποίας  

χαρακτηρίστηκαν από την προσπάθεια που καταβλήθηκε για την αντιμετώπιση της κρίσης και από την 

λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων για διατήρηση της λειτουργικής κερδοφορίας, κάτω από τις 

αντιξοότητες της εγχώριας αγοράς και του αυξημένου ανταγωνισμού.  
 

Η χρήση έκλεισε με αποτέλεσμα προ φόρων & προβλέψεων 9,7 εκ. ευρώ έναντι 0,5 εκ. ευρώ της χρήσης 

2012.  Τα καθαρά λειτουργικά έσοδα της χρήσης ανήλθαν σε 25,1 εκ. ευρώ έναντι των 16,6 εκ. ευρώ της 

προηγούμενης χρήσης. Πέραν τούτων, η χρήση 2013 επιβαρύνθηκε με 20,7 εκ. ευρώ προβλέψεις για 

πιστωτικό κίνδυνο του χαρτοφυλακίου των Δανείων & Απαιτήσεων από πελάτες, έναντι των 15,6 εκ. ευρώ 

της χρήσης 2012. H τράπεζα σχημάτισε μεγαλύτερες προβλέψεις λαμβάνοντας υπόψη τις εκτιμήσεις της 

Έκθεσης της Balckrock (Ασκηση Προσομοίωσης Ακραίων Καταστάσεων για τον Ελληνικό Τραπεζικό Τομέα 

– Μάρτιος 2014)  για τον αναληφθέντα πιστωτικό κίνδυνο του δανειακού χαρτοφυλακίου.  

Τα αποτελέσματα προ φόρων χρήσης 2013 ανέρχονται σε μείον 11,4 εκ. ευρώ, έναντι αποτελέσματος 

μείον 19,0 εκ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, επηρεασμένα εμφανώς από τη διενέργεια επιπλέον 

προβλέψεων για πιστωτικό κίνδυνο του δανειακού χαρτοφυλακίου.  

Το οριστικό αποτέλεσμα  της χρήσης 2013 μετά από φόρους ανέρχεται σε μείον 12,6 εκ. ευρώ έναντι  

μείον 20,2 εκ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης.  

Το σύνολο του Ενεργητικού της τράπεζας την 31/12/2013 ανήλθε σε 749,3 εκ. ευρώ έναντι των 734,7 εκ. 

ευρώ για τη χρήση 2012. 

Για τη χρήση 2013 δεν εφαρμόζεται διανομή μερίσματος στους μετόχους όπως και την προηγούμενη 

χρονιά.  

Η Συνολική καθαρή θέση της τράπεζας για τη χρήση – Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων, ανέρχεται σε 50,2 εκ. 

ευρώ έναντι των 65,8 εκ. ευρώ για τη χρήση 2012.  
 

Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της τράπεζας για το 2013 ανήλθε σε 9,59% έναντι 11,44% του 2012. 

Η επάρκεια των κεφαλαιακών δεικτών επέτρεψαν στην Πανελλήνια  τη συνέχιση της λειτουργίας της και 

των εργασιών της χωρίς τη διενέργεια αύξησης της κεφαλαιακής της βάσης. 

Με βάση την επικαιροποιημένη έκθεση της  Blackrock ( Άσκηση Προσομοίωσης Ακραίων Καταστάσεων για 

τον Ελληνικό Τραπεζικό Τομέα – Μάρτιος 2014), για τον αναληφθέντα πιστωτικό κίνδυνο του δανειακού 

χαρτοφυλακίου, το ποσό των απαιτούμενων κεφαλαίων για την Πανελλήνια τράπεζα ανέρχεται σε 169 εκ. 

ευρώ.  

Δεδομένων των υφιστάμενων δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας, η Διοίκηση της Τράπεζας εκτιμά ότι η 

Πανελλήνια αποτελεί μία βιώσιμη τράπεζα που θα καταφέρει να ανταπεξέλθει στις δυσμενείς οικονομικές 

συγκυρίες, εφόσον ανακεφαλαιοποιηθεί με το παραπάνω ποσό των 169 εκ. ευρώ.   

Με κοινή συμφωνία, των υφιστάμενων μετόχων της - συνεταιριστικών τραπεζών-, η τράπεζα έλαβε την 

απόφαση να απευθυνθεί σε ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια, εκτός εγχώριου συνεταιριστικού κινήματος, 

για την υλοποίηση της ανακεφαλαιοποίησής της.  

Οι στόχοι για το 2014 επικεντρώνονται στην υλοποίηση της ανακεφαλαιοποίησης από ιδιωτικά 

επενδυτικά κεφάλαια, στη διατήρηση των υφιστάμενων δεικτών ρευστότητας με διεύρυνση της 

πελατειακής καταθετικής βάσης και μείωση της εξάρτησης από το μηχανισμό έκτακτης χρηματοδότησης 

(ELA), στην ορθολογική προσαρμογή των μεγεθών, σύμφωνα και με τις συνθήκες της αγοράς με 

βελτιστοποίηση του σταθμισμένου Ενεργητικού και κυρίως του δανειακού χαρτοφυλακίου, στη διενέργεια 

προβλέψεων για τον αναληφθέντα πιστωτικό κίνδυνο του δανειακού χαρτοφυλακίου, στον περιορισμό 

των εξόδων και του κόστους λειτουργίας, καθώς και στην προσπάθεια για διεύρυνση της βάσης 

προέλευσης των εσόδων.  

 



ΕΚΘΕΣΗ  

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013                                                                                                            21 

 

 

Κυρίες & κύριοι, 

Τους τελευταίους μήνες ενισχύονται οι ενδείξεις ότι η οικονομία έχει εισέλθει σε τροχιά εξισορρόπησης, καθώς 

φαίνεται ότι αποκαθίσταται σταδιακά η εμπιστοσύνη στις μελλοντικές προοπτικές της.  Οι ενδείξεις αυτές, αν 

συνεχιστούν, εκτιμάται ότι θα έχουν άμεσα αντίκτυπο και στην πραγματική οικονομία.  
 

Παρά την παρατεταμένη ύφεση στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα, η Παγκρήτια Τράπεζα άντεξε, παρουσιάζοντας 

κέρδη προ προβλέψεων, αποσβέσεων και φόρων για τη χρήση 2013. Τούτο εν μέρει οφείλεται στο γεγονός ότι η 

Τράπεζα δραστηριοποιείται κυρίως στην Κρήτη όπου οι δείκτες της οικονομίας είναι βελτιωμένοι σε σχέση με 

αυτούς της υπόλοιπης Ελλάδας, λόγω του τουρισμού και των εξαγωγών των γεωργικών προϊόντων. 

Η Διοίκηση θεώρησε επιβεβλημένη την περαιτέρω θωράκιση της Τράπεζας έναντι τυχόν επισφαλειών, 

διενεργώντας αυξημένες προβλέψεις, με κύριο στόχο τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς της. 

Στον τομέα της Οργάνωσης υπήρξε πλήρης ευθυγράμμιση με τις απαιτήσεις του νομοθετικού πλαισίου  που 

διέπει τη λειτουργία των Συνεταιριστικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων και τις αποφάσεις των οργάνων άσκησης της 

νομισματικής πολικής, ενώ παράλληλα εφαρμόστηκαν οι αρχές  του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης. Έτσι ήδη 

μέσα στη χρονιά αυτή τέθηκε σε ισχύ η νέα Διοικητική και Υπηρεσιακή Οργάνωση με σαφή διαχωρισμό του 

ρόλου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Προέδρου, όπου επικεντρώνονται στη χάραξη της στρατηγικής και 

του ελέγχου, από την καθημερινή λειτουργία της Τράπεζας που παρακολουθείται από το πενταμελές Συμβούλιο 

Διευθυντών Διοίκησης και το Γενικό Διευθυντή.  

Στις προτεραιότητές μας για τα επόμενα χρόνια εντάσσονται η συνέχιση της εφαρμογής μιας συντηρητικής 

πολιτικής σ΄όλα τα επίπεδα λειτουργίας της Τράπεζας, η ομαλή και ασφαλής λειτουργία του νέου 

μηχανογραφικού συστήματος, καθώς και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της τράπεζας και η επαναφορά της 

στην κερδοφορία. 

Στρατηγικός στόχος παραμένει η διασφάλιση κεφαλαιακής επάρκειας και ρευστότητας, άνω των ορίων που 

προβλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος, η επαρκής χρηματοδότηση της τοπικής οικονομίας και η εξυπηρέτηση των 

συνεταίρων – πελατών μας. 
 

Αγαπητοί συνέταιροι, 

Το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο ολοκλήρωσε τη θητεία του, έχοντας επιτύχει τα τελευταία τέσσερα χρόνια ένα 

ιδιαίτερα σημαντικό έργο. 

Οι εκλογές της 5ης Ιουλίου είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την ανάδειξη μιας δυνατής και αντιπροσωπευτικής 

Διοίκησης, που θα μπορέσει να συνεχίσει επάξια το έργο που παρέλαβε και να ισχυροποιήσει περαιτέρω τη θέση 

της Παγκρήτιας Τράπεζας. 
    

Εκ μέρους του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την αμέριστη 

στήριξη και εμπιστοσύνη σας, σ΄αυτή τη δύσκολη συγκυρία που βιώνει η οικονομία της χώρας μας. 
  

Ευχαριστώ ακόμη θερμά, το Γενικό Διευθυντή, τα στελέχη και όλο το προσωπικό για τη συντονισμένη και 

συστηματική εργασία τους, ώστε να διατηρηθεί ο συνεταιρισμός μας ανταγωνιστικός, υγιής και χρήσιμος στους 

συνεταίρους του και στον τόπο. 
 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος 

 

 

Γιάννης Μιχ. Λεμπιδάκης 
 

H παραπάνω Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου που αποτελείται από 20 σελίδες είναι εκείνη που αναφέρεται στην 

Έκθεση Ελέγχου που χορήγησα με ημερομηνία 13 Ιουνίου 2014. 
 

Ηράκλειο, 13 Ιουνίου 2014 

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

Εμμανουήλ Ν. Διαμαντουλάκης 
Α.Μ.   Σ.Ο.Ε.Λ.  13 101 

GRANT THORNTON  A.E. 
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ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν.  Π.Ε.
20ος ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

1.

2.

3.
α.

4.

5.

6.

7.

8.
α.

β.

9.
10.
11.+12.

13.+14.

15.

16.

17.
18.

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 77156527000

1.Ταμείο και διαθέσιμα στην Κεντρική Τράπεζα 

3.Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων 
α.Όψεως 
β.Λοιπές απαιτήσεις

4.Απαιτήσεις κατά πελατών 
Μείον: Προβλέψεις 

5.Ομολογίες και άλλοι τίτλοι σταθερής αποδόσεως 
α.Εκδόσεως Δημοσίου
β.Εκδόσεως άλλων εκδοτών

6.Μετοχές και άλλοι τίτλοι μεταβλητής αποδόσεως 

7.Συμμετοχές σε συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις 

9.Άυλα πάγια στοιχεία 
α.Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως
γ.Λοιπά άυλα πάγια στοιχεία
Μείον: Αποσβέσεις άυλων πάγιων στοιχείων 

10.Ενσώματα πάγια στοιχεία 
α.Γήπεδα - Οικόπεδα 
β.Κτίρια και εγκαταστάσεις κτιρίων 
Μείον: Αποσβεσμένα κτίρια - εγκαταστάσεις κτιρίων 

γ.Έπιπλα, ηλεκτρονικός και λοιπός εξοπλισμός 
Μείον: Αποσβεσμένα έπιπλα, ηλεκτρονικός και 
            λοιπός εξοπλισμός
δ.Λοιπά ενσώματα πάγια στοιχεία 
Μείον: Αποσβεσμένα λοιπά ενσώματα πάγια στοιχεία 
ε.Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές 

11.Οφειλόμενο συνεταιριστικό κεφάλαιο

13.Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 

15.Προπληρωμένα έξοδα και έσοδα εισπρακτέα 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΚΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΤΑΞΕΩΣ)
1.Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις 
β.Από εγγυήσεις και υπέγγυα υπέρ τρίτων στοιχείων Ενεργητικού
3.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως
α.Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων 
β.Υποχρεώσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις 
γ.Πιστωτικοί λογαριασμοί πληροφοριών 
ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΑΞΕΩΣ

Σημειώσεις: 
1) Επί των ακινήτων της Τράπεζας δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη.
2) Η Τράπεζα έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές έως και τη χρήση 2006.
3) Η τελευταία αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της εταιρείας έγινε στη χρήση 2012 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/1992.
4) Το απασχολούμενο προσωπικό της Τράπεζας κατά την 31/12/2013 ανερχόταν σε 396 άτομα.
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Τόκοι και εξομοιούμενα έσοδα 
Τόκοι τίτλων σταθερής αποδόσεως
Λοιποί τόκοι και εξομοιούμενα έσοδα 
Μείον:
Τόκοι και εξομοιούμενα έξοδα 
Πλέον:
Έσοδα από τίτλους 
Έσοδα από μετοχές και άλλους τίτλους μεταβλητής 
αποδόσεως
Έσοδα προμηθειών 
Μείον:
Έξοδα προμηθειών 
Πλέον:
Αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων 
Πλέον:
Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως 
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ
Μείον:
Γενικά έξοδα Διοικήσεως
Δαπάνες προσωπικού 
Μισθοί και ημερομίσθια
Επιβαρύνσεις κοινωνικής φύσεως για συντάξεις 
Λοιπές επιβαρύνσεις
Άλλα έξοδα Διοικήσεως 
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ
Μείον:
Αποσβέσεις παγίων στοιχείων 
Λοιπά έξοδα εκμεταλλεύσεως 
Διαφορές προσαρμογής αξίας απαιτήσεων και προβλέψεων
για ενδεχόμενες υποχρεώσεις 
Διαφορές προσαρμογής αξίας κινητών αξιών με 
χαρακτήρα χρηματοοικονομικών ακινητοποιήσεων
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ
Πλέον:
Έκτακτα έσοδα 
Μείον:
Έκτακτα έξοδα 
Πλέον:
Έκτακτα αποτελέσματα 
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ (προ φόρων εισοδήματος)
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Ηράκλειο, 11 Απριλίου 2014

Ο Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε. ΜΥΡΤΑΚΗΣ 
Α.Δ.Τ. Α Ι 944944

            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

         
              ΓΙΑΝΝΗΣ Μ. ΛΕΜΠΙΔΑΚΗΣ 

               Α.Δ.Τ. ΑΒ 954397

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΩΦΡΟΝΑΣ 
Α.Δ.Τ.  ΑΕ 461551

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 964136

ΑΡ. ΜΗΤΡ. ΑΔ. ΟΕΕ 0035538 Α' ΤΑΞΗΣ 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΜΑΡΙΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 
Α.Δ.Τ. Χ 351376

ΑΡ. ΜΗΤΡ. ΑΔ. ΟΕΕ 0023948 Α' ΤΑΞΗΣ 

A U S T R I A
EN ISO 9001:2008

Αρ. 20 100 122007608

TUV AUSTRIA HELLAS

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους  κ.κ.  Συνεταίρους  της  «ΠΑΓΚΡΗΤΙΑΣ 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ  ΣΥΝ. Π.Ε.»

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της «ΠΑΓΚΡΗΤΙΑΣ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΝ. Π.Ε.» οι οποίες αποτελούνται από 
τον ισολογισμό της 31 Δεκεμβρίου 2013, την κατάσταση αποτελεσμάτων 
και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την 
ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση 
αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Λογιστικά 
Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των 
Τραπεζών και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ. Ν. 
2190/1920, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η διοί-
κηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση 
οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια 
που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των 
οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον 
έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά 
απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να 
σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλο-
γης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγ-
μένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια 
διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα 
ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγό-
μενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανο-
μένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των 
οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 
Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετά-
ζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και 
εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της Τράπεζας, με 
σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις 
περιστάσεις αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελε-
σματικότητας των εσωτερικών δικλείδων της Τράπεζας. Ο έλεγχος 
περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστι-
κών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των 
εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συ-
νολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα 
ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και 
κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.
Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη
Από τον έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής: 1) Όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 2.3 του Προσαρτήματος η Τράπεζα αποτίμησε τα κατεχό-
μενα την 31.12.2013 ομόλογα της κατηγορίας χρηματοοικονομικά μέσα 
διακρατούμενα έως τη λήξη τους στην ονομαστική αξία των ομολόγων. Η 
τρέχουσα αξία των ομολόγων την 31.12.2013 ανέρχονταν σε 11,68 εκατ. 
Ευρώ κατά συνέπεια η Τράπεζα θα έπρεπε να διενεργήσει πρόβλεψη 
απομείωσης ποσού 5,09 εκατ. ευρώ. Λόγω μη σχηματισμού της εν λόγω 
πρόβλεψης τα Ίδια Κεφάλαια και ο λογαριασμός του Ενεργητικού 
«5α.Ομολογίες & άλλοι τίτλοι σταθερής απόδοσης εκδόσεως Δημοσίου» 
εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα.2) Η σχηματισθείσα από τη Τράπεζα 
πρόβλεψη για την κάλυψη ζημιών από επισφαλή δάνεια ανέρχεται σε 
213,95 εκατ. ευρώ. Με βάση τον έλεγχό μας εκτιμούμε ότι η  παραπάνω 
πρόβλεψη υπολείπεται κατά 20,1 εκατ. ευρώ περίπου του ποσού που 
έπρεπε να έχει σχηματιστεί. Ο μη σχηματισμός της απαιτούμενης πρό-
βλεψης συνιστά παρέκκλιση από τις λογιστικές αρχές που προβλέπονται 
από την Ελληνική Νομοθεσία (κωδ.Ν.2190/1920 και Κ.Λ.Σ.Τ.) με συνέ-
πεια η αξία των απαιτήσεων κατά πελατών και τα ίδια κεφάλαια να 
εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα ενώ τα αποτελέσματα χρήσεως να 
εμφανίζονται αυξημένα κατά 9,6 εκατ. ευρώ περίπου και της 
προηγούμενης χρήσης αυξημένα κατά το ποσό των 10,5 εκατ. ευρώ. 3) 
Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από την 
Ελληνική Νομοθεσία (κωδ.Ν.2190/20 και Κ.Λ.Σ.Τ.) δεν σχηματίζεται 
πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία. Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2013, το συνολικό ύψος της μη 
σχηματισθείσας πρόβλεψης ανέρχεται σε ευρώ 2,03 εκατ. ευρώ 
περίπου με συνέπεια οι προβλέψεις να εμφανίζονται μειωμένες κατά το 
ποσό αυτό και τα Ιδία Κεφάλαια να εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα.4) Ο 
λογαριασμός «Συμμετοχές σε συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρή-
σεις» την 31.12.2013 ποσού 10,17 εκατ. ευρώ αφορά την αξία αποτίμησης 
της συμμετοχής στην Πανελλήνια Τράπεζα. Δεν τέθηκαν υπόψη μας οι 
ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Συμμετοχής της 31.12.2013 ως 
εκ τούτου διατηρούμε επιφύλαξη για την αποτίμηση της. 
Γνώμη με Επιφύλαξη
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων 1 έως 3 και τις 
πιθανές επιπτώσεις του θέματος 4 που μνημονεύονται στην παράγραφο 
«Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη», οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις 
παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση 
της Τράπεζας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2013 και τη χρηματοοικονομική 
της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με 
τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Κλαδικό Λογιστικό 
Σχέδιο των Τραπεζών και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του 
κωδ. Ν. 2190/1920.
Έμφαση Θεμάτων 
Εφιστούμε την προσοχή σας: α) Στις σημειώσεις 14 και 15 του Προσαρ-
τήματος όπου γίνεται αναφορά στο Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας της 
Τράπεζας, ο οποίος υπολείπεται του ελάχιστου ορίου που προβλέπεται 
από το εποπτικό πλαίσιο της ΤτΕ, στις υφιστάμενες αβεβαιότητες οι 
οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά την αρχή της συνέχειας 
της επιχειρηματικής δράσης και στα μέτρα που έχουν ληφθεί ή 
σχεδιαστεί από τη Τράπεζα στο πλαίσιο αυτό. β) Στη σημείωση 4 του 
Προσαρτήματος, όπου αναφέρονται πληροφορίες για την αποτίμηση της 
Συμμετοχής στην Πανελλήνια Τράπεζα. Η ανακτησιμότητα της αξίας της 
Συμμετοχής την 31.12.2013 τελεί υπό την προϋπόθεση ότι η Πανελλήνια 
Τράπεζα θα ολοκληρώσει επιτυχώς τη διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης 
της και θα συνεχίσει κανονικά τη δραστηριότητα της. Στη Γνώμη μας δεν 
διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα θέματα αυτά.
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της 
Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις ανωτέρω οικονομικές 
καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του 
Κ.Ν. 2190/1920. 

Ηράκλειο, 11 Απριλίου 2014
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ν. ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΛΑΚΗΣ
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Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα
Προθεσμίας και με προειδοποίηση

Υποχρεώσεις προς πελάτες
Καταθέσεις
Άλλες Υποχρεώσεις 
Όψεως 

Υποχρεώσεις από πιστωτικούς τίτλους
Λοιποί πιστωτικοί τίτλοι

Λοιπά στοιχεία παθητικού

Προεισπραγμένα έσοδα και πληρωμένα έξοδα 

Προβλέψεις για κινδύνους και βάρη
Άλλες προβλέψεις

Σύνολο υποχρεώσεων

Συνεταιριστικό κεφάλαιο (μερίδες 1.854.197 Χ € 37,5)
Καταβλημένο 
Οφειλόμενο

Διαφορά από έκδοση μερίδων υπέρ το άρτιο
Καταβλημένη 
Οφειλόμενη

Αποθεματικά
Μείον: Ακάλυπτο ζημιών από προβλέψεις συμμετοχών 
και χρεογράφων προς μελλοντικό συμψηφισμό

Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας περιουσιακών
στοιχείων 

Αποτελέσματα εις νέον
Ζημίες χρήσεως εις νέον 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

1.
β.

2.
α.
β.
βα.

3.
β.

4.

5.

6.
γ.

9.

10.

11.

12.

13.

1.332.055.677,77

1.900.275,59

69.532.312,50
75,00

59.211.266,26
131,00

73.068.856,05

29.091.499,40

133.372.947,87

1.333.955.953,36

15.000.000,00

11.280.264,98

4.442.057,65

175.000,00

1.498.226.223,86

69.532.387,50

59.211.397,26

43.977.356,65

365.920,82

-32.330.139,52

140.756.922,70

1.638.983.146,56

1.322.688.612,46

2.194.526,43

69.247.912,50
187,50

58.713.524,11
327,50

73.068.164,06

21.507.920,98

146.010.226,02

1.324.883.138,89

22.500.000,00

13.690.048,92

5.210.851,00

150.000,00

1.512.444.264,83

69.248.100,00

58.713.851,61

51.560.243,08

365.920,82

-15.468.168,18

164.419.947,33

1.676.864.212,16

Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως 
Πλέον: Υπόλοιπο κερδών / (ζημιών) προηγουμένων χρήσεων 
Πλέον: Υπεραξία αναπροσαρμογής Ν. 2065/1992
προς συμψηφισμό
Πλέον: Ζημίες από πωλήσεις συμμετοχών και 
χρεογράφων μεταφερόμενα στον πίνακα συμψηφισμού 
Πλέον: Προβλέψεις υποτιμήσεως συμμετοχών και 
χρεογράφων μεταφερόμενα στον πίνακα συμψηφισμού 
Σύνολο
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος 
             1α. Προβλέψεις φόρου εισοδήματος
             2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο 
                λειτουργικό κόστος φόροι
Ζημίες εις νέον

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ 
Ζημιές από πωλήσεις συμμετοχών και 
χρεογράφων μεταφερόμενα στον πίνακα συμψηφισμού 
Προβλέψεις υποτιμήσεως συμμετοχών και 
χρεογράφων μεταφερόμενα στον πίνακα συμψηφισμού 
Υπόλοιπο ακάλυπτο ζημιών μεταφερόμενο στον οικείο
λογαριασμό του 41.02 προς μελλοντικό συμψηφισμό

0,00
25.000,00

166.563,61

-24.253.986,16
-15.468.168,18

0,00

0,00

7.583.578,43
-32.138.575,91

191.563,61
-32.330.139,52

0,00

7.583.578,43

7.583.578,43

81.791,45
25.000,00

78.963,05

-9.204.876,03
-16.986.709,20

388.944,70

62,18

10.520.164,67
-15.282.413,68

185.754,50
-15.468.168,18

62,18

10.520.164,67

10.520.226,85
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 
ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 

ΤΗΣ «ΠΑΓΚΡΗΤΙΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Συν. Π.Ε.»  

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 77156527000 
 

Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920, άρθρα 43α και 129, όπως ισχύουν σήμερα. 
 

 
1. ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ 
ΧΑΡΙΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ. 

 

1.1. Δεν έγινε καμία παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί της καταρτίσεως των οικονομικών 
καταστάσεων. 
 

1.2. Δεν έγινε καμία παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί της δομής του Ισολογισμού και του 
λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσεως». 
 

1.3. Δεν έγινε καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζόμενου με περισσότερους 
υποχρεωτικούς λογαριασμούς. 
 

1.4. Δεν έγινε προσαρμογή στη δομή και στους τίτλους των λογαριασμών. 
 

1.5. Δεν έγιναν συμπτύξεις λογαριασμών. 
 

1.6. Δεν έγιναν αναμορφώσεις κονδυλίων προηγουμένης χρήσεως για να καταστούν ομοειδή και 
συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόμενης χρήσεως.  

    

2. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  
 

2.1. Τα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία κτήσεώς τους (ιστορικό κόστος πλέον 
αναπροσαρμογές βάσει των διατάξεων του Ν. 2065/1992), η οποία είναι προσαυξημένη με την αξία 
των προσθηκών και βελτιώσεων που έγιναν στην κλειόμενη χρήση και μειωμένη με τις 
προβλεπόμενες από το νόμο αποσβέσεις.  

 

Τα λοιπά πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία κτήσεώς τους (ιστορικό     κόστος), 
προσαυξημένη με τις προσθήκες και βελτιώσεις της χρήσεως και μειωμένη με τις προβλεπόμενες από 
το νόμο αποσβέσεις.  

 

Οι αποσβέσεις της χρήσεως υπολογίστηκαν με τους συντελεστές που προβλέπονται από το άρθρο 31 
του Ν.2238/1994, όπως αυτό τροποποιήθηκε από την παράγραφο 22 του άρθρου 3, του Ν.4110. Οι 
αποσβέσεις της προηγούμενης χρήσης διενεργήθηκαν βάσει των συντελεστών απόσβεσης που 
προβλέπονταν από το Π.Δ.299/2003 που κατά κανόνα ήταν μεγαλύτεροι από αυτούς που 
εφαρμόσθηκαν στην κλειόμενη χρήση. 

 

2.2. Οι συμμετοχές και τα χρεόγραφα πλην των Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου,  αποτιμήθηκαν την 
31.12.2013 στη συνολικά χαμηλότερη τιμή, μεταξύ της τιμής κτήσεως και της τρέχουσας τιμής τους, 
σύμφωνα με το άρθρο 43 του Κ.Ν.2190/1920. Για την προσαρμογή των παραπάνω συμμετοχών στην 
τρέχουσα αξία διενεργήθηκε πρόβλεψη υποτιμήσεως συνολικού ποσού ευρώ 7.583.578,43. 
Ειδικότερα για τις συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις ποσό ευρώ 6.851.569,21 και για τις  
συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις ποσό ευρώ 732.009,22. 
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2.3. Αποτίμηση Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου: Η Τράπεζα συμμετείχε στο πρόγραμμα ανταλλαγής των 
Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (PSI+) που ολοκληρώθηκε στις 12 Μαρτίου 2012. Η Τράπεζα προέβη 
στην αναγνώριση ζημίας απομείωσης ποσού ευρώ 22.470.000,00, κατά το κλείσιμο της χρήσης 2011. 
Η Τράπεζα βασιζόμενη στο άρθρο 43γ παρ.6 του Κ.Ν.2190/20 αποτίμησε τα Ομόλογα στην (νέα) αξία 
κτήσεως (€19.530.000) ως διακρατούμενα έως τη λήξη χρηματοοικονομικά μέσα. Η τρέχουσα αξία 
των νέων ομολόγων κατά την 31.12.2013 ανερχόταν σε περίπου 11,7 εκατ. ευρώ. Για τη διαφορά 
μεταξύ της ονομαστικής αξίας των (νέων) ομολόγων και της τρέχουσας αξίας αυτών, βάσει των τιμών 
της Η.Δ.Α.Τ., δεν διενεργήθηκε πρόβλεψη απομείωσης κατά την 31.12.2013 επειδή εκτιμάται ότι η 
πρόβλεψη αυτή θα είναι πλήρως αναστρέψιμη στις επόμενες χρήσεις. Η αξία αποτίμησης του 
χαρτοφυλακίου την 31.03.2014  αυξήθηκε ήδη κατά 2 εκατ. ευρώ περίπου. 

      

2.4. Ως τρέχουσα τιμή θεωρείται: 

 Για τους μη εισηγμένους στο χρηματιστήριο τίτλους και χρεόγραφα, επιχειρήσεων που συντάσσουν 
οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τον Κ.Ν.2190/1920, η εσωτερική λογιστική αξία αυτών, όπως 
προκύπτει από το νόμιμα συνταγμένο τελευταίο ισολογισμό των πιο πάνω επιχειρήσεων. 

 Για τους εισηγμένους στο χρηματιστήριο τίτλους, ο μέσος όρος της χρηματιστηριακής τιμής τους κατά 
το μήνα Δεκέμβριο του 2013. 

 
2.5. Οι χορηγήσεις αποτιμήθηκαν στην ονομαστική τους αξία. Οι δουλευμένοι τόκοι των χορηγήσεων 

μεταφέρθηκαν στο λογαριασμό «Προπληρωμένα έξοδα και έσοδα εισπρακτέα» στους Λογαριασμούς 
του Ενεργητικού.   

 
2.6. Οι καταθέσεις αποτιμήθηκαν στην ονομαστική τους αξία. Οι δουλευμένοι τόκοι των καταθέσεων 

μεταφέρθηκαν στο λογαριασμό του Παθητικού «Προεισπραγμένα έσοδα και πληρωμένα έξοδα».  
 
3. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ  

 

Οι μεταβολές στις αξίες κτήσεως και στις αποσβέσεις των ανωτέρω στοιχείων φαίνονται στους 
παρακάτω πίνακες. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ 

Υπόλοιπο 
31.12.2012 

Προσθήκες / 
2013 

Μειώσεις 
2013 

Αξία κτήσεως 
31.12.2013 

Γήπεδα – Οικόπεδα 4.962.068,90 0,00 0,00 4.962.068,90 

Κτίρια - Εγκαταστάσεις Κτιρίων 21.229.206,92 19.065,00 0,00 21.248.271,92 

Μηχανήματα & Μηχ/κός  Εξοπλισμός 310.125,77 401,12 0,00 310.526,89 

Μεταφορικά Μέσα 60.777,16 0,00 0,00 60.777,16 

Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός 10.726.798,56 67.799,25 35.226,98 10.759.370,83 

Ακινητοποιήσεις υπό Εκτέλεση & 
Προκαταβολές Παγίων Στοιχείων 

 
17.890,64 

 
58.379,78 

 
0,00 

 
76.270,42 

Έξοδα Ιδρύσεως και Πρώτης 
Εγκαταστάσεως 

91.039,10 0,00 0,00 91.039,10 

Λοιπά Άυλα Πάγια Στοιχεία 6.332.585,19 243.497,06 0,00 6.576.082,25 

Σύνολο 43.730.492,24 389.142,21 35.226,98 44.084.407,47 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

Υπόλοιπο 
31.12.2012 

Προσθήκες 
2013 

Μειώσεις 
2013 

Σύνολο 
Αποσβέσεων 
31.12.2013 

Γήπεδα – Οικόπεδα  0,00 0,00 0,00 0,00 

Κτίρια - Εγκαταστάσεις Κτιρίων 10.234.188,78 1.129.436,01 0,00 11.363.624,79 

Μηχανήματα & Μηχ/κός Εξοπλισμός 287.280,20 5.197,76 0,00 292.477,96 

Μεταφορικά Μέσα  37.282,24 5.574,10 0,00 42.856,34 

Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός  9.547.416,77 311.222,87 34.882,07 9.823.757,57 

Έξοδα Ιδρύσεως και Πρώτης 
Εγκαταστάσεως  

91.039,09 0,00 0,00 91.039,09 

Λοιπά Άυλα Πάγια Στοιχεία 5.291.350,78 332.218,78 0,00 5.623.569,56 

Σύνολο 25.488.557,86 1.783.649,52 34.882,07 27.237.325,31 

 

4. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ            

Η Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα Συν.Π.Ε., συμμετέχει στην Πανελλήνια Τράπεζα Α.Ε. κατέχοντας 
7.697.340 κοινές μετοχές, αξίας κτήσεως ευρώ 37.846.763,20 και αξίας αποτιμήσεως ευρώ 10.167.988,88. Η 
Πανελλήνια αποτιμήθηκε με βάση την καθαρή της θέση την 31.12.2013 όπως προκύπτει από τις 
προσωρινές (proforma) οικονομικές καταστάσεις που ήταν διαθέσιμες κατά τη σύνταξη των οικονομικών 
καταστάσεων της Τράπεζας. 
 
Η Τράπεζα κατέχει το 35,37% επί του συνόλου των μετοχών (κοινών και προνομιούχων) ή το 45,15% επί των 
κοινών μετοχών της Πανελλήνιας Τράπεζας. 

 
        

5. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 

Αριθμός Μελών Αριθμός Μερίδων 
Ονομαστική 

Αξία 
Συνολική 

Αξία 

81.002 1.854.197 37,50 69.532.387,50 

 

Το Καταβλημένο Συνεταιριστικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε ευρώ 69.532.312,50 και το Οφειλόμενο σε ευρώ 
75,00. 
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6. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ  
       Αναλύονται ως εξής:  
 

Αποθεματικά 
Υπόλοιπα 

31.12.2012 
Καθαρή Αύξηση 

Υπόλοιπα 
31.12.2013 

Τακτικό Αποθεματικό 15.105.152,63 0,00 15.105.152,63 

Αποθεματικά Καταστατικού 7.552.576,33 0,00 7.552.576,33 

Ειδικό Αποθεματικό Εγγραφής 3.154.216,68 691,99 3.154.908,67 

Έκτακτα Αποθεματικά 36.581.804,84 0,00 36.581.804,84 

Αφορολόγητα αποθεματικά 
από κέρδη φορολογημένα 
κατ’ ειδικό τρόπο 

 
2.995.698,79 

 
0,00 

 
2.995.698,79 

Αφορολόγητα αποθεματικά 
από κέρδη απαλλασσόμενα 
της φορολογίας 

 
4.228.712,32 

 
0,00 

 
4.228.712,32 

Αφορολόγητα αποθεματικά 
από έκπτωση φόρου 
εισοδήματος 

 
443.010,78 

 
0,00 

 
443.010,78 

Φορολογημένα αποθεματικά 
Ν. 2238/1994 αρ.106 

3.006.991,69 0,00 3.006.991,69 

Ζημιές από Χρεόγραφα για 
μελλοντικό Συμψηφισμό με 
Κέρδη 

 
-21.507.920,98 

 
-7.583.578,43 

 
-29.091.499,40 

Σύνολο 51.560.243,08 -7.582.886,44 43.977.356,65 

 
Τα αφορολόγητα αποθεματικά από κέρδη απαλλασσόμενα της φορολογίας που εμπίπτουν στις διατάξεις 
του άρθρου 72 του ν. 4172/13 και της ΠΟΛ 1007/2014 θα συμψηφιστούν με φορολογικές ζημιές ως εκ 
τούτου δεν απαιτείται η διενέργεια προβλέψεων για φόρο. 

 
 

7. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  
 

α. Σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 205/1988 γνωμοδότηση της ολομέλειας των Νομικών Συμβούλων 
Διοικήσεως, δεν σχηματίστηκε πρόβλεψη για αποζημίωση του προσωπικού λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία για συνταξιοδότηση. Αν σχηματιζόταν πρόβλεψη για αποζημίωση του συνόλου του προσωπικού 
λόγω συνταξιοδότησης, αυτή θα ανερχόταν την 31.12.2013 σε ευρώ 2.033.123,91 . 
 
β. Για την κάλυψη ενδεχόμενων ζημιών από επισφαλείς απαιτήσεις σχηματίστηκε στη χρήση 2013 σε 
βάρος των αποτελεσμάτων χρήσεως πρόβλεψη ποσού ευρώ 16.217.380,57 ποσοστού 1% επί του μέσου 
όρου των χορηγήσεων. Εκτός από την παραπάνω πρόβλεψη σχηματίστηκαν και ειδικές προβλέψεις 
σύμφωνα με το Ν.1947/91 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.2579/98 ποσού ευρώ 40.714.731,14, ήτοι το 
συνολικό ποσό που επιβάρυνε τα αποτελέσματά της τράπεζας ανήλθε σε ευρώ 56.932.111,71. Ακόμη, 
διαγράφηκαν επισφαλείς απαιτήσεις συνολικού ποσού ευρώ 7.248.330,57. Έτσι, το σωρευμένο ποσό της 
πρόβλεψης ανέρχεται την 31.12.2013 σε ευρώ 213.947.678,34 και καλύπτει πλήρως τις ενδεχόμενες 
ζημίες από επισφαλείς απαιτήσεις όπως αυτές έχουν προσδιοριστεί μέχρι και την ημερομηνία σύνταξης 
των οικονομικών καταστάσεων. 



  ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  
ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 

 ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 

 

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013           28 

 

 
γ. Δεν υπάρχουν ειδικές οικονομικές δεσμεύσεις από συμβάσεις. 

δ. Δεν έχει διενεργηθεί φορολογικός έλεγχος για τις διαχειριστικές χρήσεις 2007 έως και 2013. Για τις εν 
λόγω ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις έχουν σχηματιστεί σωρευτικά προβλέψεις ποσού ευρώ 175.000,00. 

ε. Οι υποχρεώσεις άνω των πέντε ετών ανέρχονται στο ποσό των ευρώ 58.675.666,82 και αφορούν 
υποχρεώσεις στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. 

στ. Δεν υπάρχουν υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες. 

 

8. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ  
 

Αναλύονται ως εξής: 
 

Προπληρωμένα έξοδα και έσοδα εισπρακτέα:  
 

 Δουλευμένοι τόκοι χορηγήσεων  € 10.757.448,71 

 Δουλευμένα άλλα έσοδα από τόκους  € 44.968,60 

 Δουλευμένα έσοδα από χρεόγραφα  € 254.926,22 

 Έσοδα Προμηθειών Εισπρακτέα € 296.800,61 

 Έξοδα επομένων Χρήσεων € 265.637,65 

Σύνολο € 11.619.781,79 
     

    Προεισπραγμένα έσοδα και έξοδα πληρωτέα: 
 

 Τηλεφωνικά- Ηλεκτρικό ρεύμα - Ταχυδρομικά € 120.999,57 

 Εισφορά Ν. 128/75 (12ου 2013) και λοιπά έξοδα 
δουλευμένα  

 
€ 543.409,56 

 Τόκοι καταθέσεων δουλευμένοι € 
3.777.648,52 

Σύνολο € 
4.442.057,65 

 
 

9. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ 
 

Αναλύονται ως εξής:  
Ενδεχόμενες υποχρεώσεις: 
 

 Εγγυητικές επιστολές  € 160.447.296,07 
 

Λοιποί λογαριασμοί τάξεως: 
 

 Αξίες τρίτων για φύλαξη € 94.322.976,16 

 Δεσμευμένα χρεόγραφα - επιταγές τρίτων ως ενέχυρα  € 169.181.044,37 

 ΕΕ τρίτων για εξασφάλιση απαιτήσεων € 277.600,00 

 Υποθήκες και προσημειώσεις για εξασφάλιση 
απαιτήσεων 

€ 1.729.560.230,16 

 Εκχώρηση απαιτήσεων € 22.530.039,34 

Σύνολο € 2.015.871.890,03 
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10. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 
  

α. Οι αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για παρασχεθείσες υπηρεσίες στη    χρήση 
2013 ανήλθαν σε ευρώ 58.679,95. 
β. Οι αποζημιώσεις των μελών των επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2013 
ανήλθαν σε ευρώ 22.830,04. 
γ. Οι αποζημιώσεις των μελών των Περιφερειακών Επιτροπών για τη χρήση 2013 ανήλθαν σε ευρώ 
2.249,85. 
δ. Δεν υπάρχουν υποχρεώσεις προς αποχωρήσαντα μέλη της Διοικήσεως. 

      ε. Δεν δόθηκαν προκαταβολές σε όργανα της Διοικήσεως και Διευθύνσεως. 

 
11. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 

 
α. Τα έσοδα της χρήσεως πραγματοποιήθηκαν μέσω των καταστημάτων της Τράπεζας που 
λειτουργούν στην Ελληνική Επικράτεια. Οι τόκοι και τα εξομοιούμενα έσοδα της χρήσεως 2013 
(01.01.2013 – 31.12.2013) ανήλθαν σε ευρώ 108.184.701,00 και αναλύονται ως εξής: 

 

 Έσοδα από τόκους χορηγήσεων € 105.267.470,12 

 Τόκοι κρατικών και τραπεζικών ομολόγων € 530.717,09 

 Άλλα έσοδα από τόκους € 2.386.513,79 

Σύνολο € 108.184.701,00 

 
β. Οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού ανήλθαν στη χρήση 2013 σε ευρώ 14.023.189,27 και 
αναλύονται ως εξής: 
 

       Αμοιβές υπαλληλικού προσωπικού:       
 

 Μισθοί  € 10.565.080,55 

 Εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις εμμίσθου 
προσωπικού 

€ 2.932.279,82 

 Λοιπές επιβαρύνσεις προσωπικού  € 525.828,90 

      Σύνολο € 14.023.189,27 

     
γ. Ο μέσος όρος του απασχοληθέντος στη χρήση 2013 προσωπικού ήταν 396  άτομα.  
 
δ. Οι διαφορές προσαρμογής αξίας απαιτήσεων και προβλέψεων για ενδεχόμενες υποχρεώσεις της 
χρήσεως 2013 ανήλθαν σε ευρώ 56.932.111,71 και αφορούν εξ’ ολοκλήρου σε προβλέψεις για 
επισφαλείς απαιτήσεις από χορηγήσεις πελατών.  

 
ε. Οι διαφορές προσαρμογής αξίας κινητών αξιών με χαρακτήρα χρηματοοικονομικών 
ακινητοποιήσεων της χρήσεως 2013, έως και την 31.12.2013, ανήλθαν σε ευρώ 7.583.578,43 και 
αναλύονται ως εξής: 
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 Προβλέψεις υποτίμησης συμμετοχών σε συμμετοχικού 
ενδιαφέροντος επιχειρήσεις (Πανελλήνια Τράπεζα Α.Ε.) 

€ 
 

6.851.569,21 

 Προβλέψεις υποτίμησης τίτλων μεταβλητής απόδοσης με 
χαρακτήρα ακινητοποιήσεων 

€ 
 

732.009,22 

Σύνολο € 
7.583.578,43 

 
 

12. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  
 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  
 
Θέση 3: Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων    
 

Απαιτήσεις κατά συμμετοχικού ενδιαφέροντος πιστωτικών ιδρυμάτων:  
 

 Πανελλήνια Τράπεζα Α.Ε.: € 5.274.761,76 

 Απαιτήσεις κατά λοιπών πιστωτικών ιδρυμάτων: €  5.288.126,20 
 
Όλες οι απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων, με βάση την εναπομένουσα διάρκειά τους, είναι 
εισπρακτέες εντός τριμήνου.  

 
Θέση 4: Απαιτήσεις κατά πελατών  
 

Για τυχόν ζημίες από επισφαλή δάνεια έχουν σχηματιστεί προβλέψεις ποσού 213.947.678,34 ευρώ 
την 31.12.2013. 
 
Οι απαιτήσεις κατά πελατών, που αφορούν σε χορηγήσεις δανείων, μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 
εκτός χορηγήσεων και απαιτήσεις από τραπεζικές εργασίες εκτός χορηγήσεων αναλύονται με βάση 
την εναπομένουσα διάρκειά τους ως εξής: 

 

 

 Πάνω από τρεις (3) μήνες και μέχρι ένα (1) έτος Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 375.391 

 Πάνω από ένα (1) έτος Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 1.256.190 

Σύνολο Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 1.640.581 
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Θέση 5: Ομολογίες και άλλοι τίτλοι σταθερής αποδόσεως   

 

 Αναλύονται σε:  
 

 Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (μετά το PSI με εγγύηση του EFSF)  € 3.149.990,00 

 Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (μετά το PSI με εγγύηση του Ελληνικού 
Δημοσίου)  

€ 
 

13.230.000,00 

 Λοιπά Ομόλογα € 388.388,00 

Σύνολο € 16.768.378,00 

 
Στη χρήση μετατράπηκαν (κεφαλαιοποιήθηκαν) ομόλογα της Πανελλήνιας Τράπεζας ποσού 8.835.550 
ευρώ. 
 
Τα Ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου αποτιμήθηκαν στην Ονομαστική τους Αξία, όπως προέκυψε 
μετά το PSI, ως διακρατούμενες έως τη λήξη επενδύσεις. 

   
      Θέση 6: Μετοχές και άλλοι τίτλοι μεταβλητής αποδόσεως  

 

         Αναλύονται σε: 
 

 Εισηγμένους στο Χρηματιστήριο τίτλους  € 23.704,88  

 Μη εισηγμένους στο Χρηματιστήριο τίτλους  € 1.284.373,32 

Σύνολο € 1.308.078,20 

       
 

Θέση 13: Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 
 

        Τα λοιπά στοιχεία ενεργητικού αναλύονται ως εξής: 
 

 Προκαταβολή φόρου εισοδήματος προηγουμένων χρήσεων € 2.740.102,69 

 Περιουσιακά στοιχεία από πλειστηριασμό  € 22.323.208,42 

 Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων € 34.747.071,09 

 Απαιτήσεις από χρεώσεις σε κλειστούς λογαριασμούς χορηγήσεων € 4.612.036,02 

 Λοιπές απαιτήσεις και προκαταβολές € 2.485.700,07 

       Σύνολο € 66.908.118,29 
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ΠΑΘΗΤΙΚΟ 
 

Θέση 1: Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα 
        
        Αναλύονται σε: 
 

 Υποχρεώσεις προς συμμετοχικού ενδιαφέροντος πιστωτικά ιδρύματα 
(Πανελλήνια Τράπεζα) 

€ 23.705,18 

 Υποχρεώσεις προς λοιπά πιστωτικά ιδρύματα € 133.349.242,69 

Σύνολο € 133.372.947,87 

 
 

Θέση 2α: Υποχρεώσεις προς Πελάτες (Καταθέσεις Όψεως & Προθεσμίας) 
 

 Υποχρεώσεις προς πελάτες € 1.332.055.677,77 

 
Θέση 2β: Άλλες υποχρεώσεις προς Πελάτες (Επιταγές και Εντολές Πληρωτέες) 

 

 Υποχρεώσεις προς λοιπούς πελάτες € 1.900.275,59 
 

Οι υποχρεώσεις προς πελάτες, που αφορούν σε καταθέσεις όψεως, ταμιευτηρίου και προθεσμίας, 
αναλύονται με βάση την εναπομένουσα διάρκειά τους ως εξής: 

 

 Μέχρι τρεις (3) μήνες Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 876.785,00 

 Πάνω από τρεις (3) μήνες και μέχρι ένα (1) έτος Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 
 

88.894,00 

 Πάνω από ένα (1) έτος και μέχρι πέντε (5) έτη Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 366.377,00 

 Πάνω από πέντε (5) έτη Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 0,00 

Σύνολο  Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 1.332.056,00 

 

Οι υποχρεώσεις προς πελάτες, που αφορούν σε επιταγές και εντολές πληρωτέες, αναλύονται με βάση 
την εναπομένουσα διάρκειά τους ως εξής: 

 

 Μέχρι τρεις (3) μήνες Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 1.900,00  

 Πάνω από τρεις (3) μήνες και μέχρι ένα (1) έτος Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 0,00 

 Πάνω από ένα (1) έτος και μέχρι πέντε (5) έτη Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 0,00 

 Πάνω από πέντε (5) έτη Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 0,00 

Σύνολο  Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 1.900,00 
 
 

Θέση 3: Υποχρεώσεις από πιστωτικούς τίτλους  
           Αναλύονται σε: 
 

 Υποχρεώσεις προς συμμετοχικού ενδιαφέροντος πιστωτικά 
ιδρύματα (Πανελλήνια Τράπεζα Α.Ε.) 

€ 2.550.000,00 

 Υποχρεώσεις προς λοιπούς πελάτες € 12.450.000,00 

 Σύνολο € 15.000.000,00 
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Στην επόμενη χρήση λήγουν ομολογίες αξίας € 7.500.000,00. 
 

 

Οι υποχρεώσεις προς πελάτες, που αφορούν σε λοιπούς πιστωτικούς τίτλους, αναλύονται με βάση   
την εναπομένουσα διάρκειά τους ως εξής: 

 

 Μέχρι τρεις (3) μήνες Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 0,00 

 Πάνω από τρεις (3) μήνες και μέχρι ένα (1) έτος Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 7.500,00 

 Πάνω από ένα (1) έτος και μέχρι πέντε (5) έτη Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 7.500,00 

 Πάνω από πέντε (5) έτη Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 0,00 

Σύνολο Ποσά σε χιλιάδες ευρώ 15.000,00 

       
 

Θέση 4: Λοιπά στοιχεία παθητικού 
      Τα λοιπά στοιχεία παθητικού αναλύονται ως εξής: 
 

 Υποχρεώσεις από φόρους – τέλη  € 965.044,58 

 Υποχρεώσεις προς ασφαλιστικούς οργανισμούς  € 655.640,38 

 Υποχρεώσεις προς προμηθευτές  € 557.079,17 

 Εισπράξεις για λογαριασμό τρίτων  € 3.360.429,01 

 Επιταγές Καλύμματα προς Είσπραξη  € 4.070.052,84 

 Ταμείο εγγύησης καταθέσεων  € 507.774,00 

 Εισπράξεις από Πλειστηριασμούς σε αναμονή  € 643.453,81 

 Λοιπές υποχρεώσεις  € 520.791,19 

Σύνολο € 11.280.264,98 
 
 

 

13. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
 

 Η Τράπεζα δεν διαχειρίστηκε στη χρήση 2013 επ’ ονόματί της κεφάλαια για λογαριασμό τρίτων. 
 Δεν έχουν δοθεί στοιχεία ενεργητικού για εγγυήσεις. 
 Η Τράπεζα στη χρήση 2013 δεν παρείχε σε τρίτους υπηρεσίες διαχειρίσεως. 
 Τα περιουσιακά στοιχεία εκφρασμένα σε ξένο νόμισμα αφορούν: Προθεσμιακή κατάθεση στην 

Πανελλήνια Τράπεζα ποσού USD $ 3.214.291,66, τα οποία αποτιμήθηκαν την 31.12.2013 σε ευρώ 
2.330.716,89. 

 Η αμοιβή των ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσεως 2013, ανήλθε σύμφωνα με την προσφορά 
τους, στο ποσό των € 25.740,00 πλέον Φ.Π.Α.. 

 
14. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ  

 

Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας (Συντελεστής Κύριων Στοιχείων των Βασικών Ιδίων 
Κεφαλαίων) την 31.12.2013 διαμορφώθηκε στο 8,61%. Η Τράπεζα για τον υπολογισμό του δείκτη 
εφαρμόζει την Τυποποιημένη Προσέγγιση και η ελάχιστη τιμή του είναι τουλάχιστον το 9% του 
σταθμισμένου ποσού για κάθε μία από τις κατηγορίες ανοιγμάτων που προβλέπονται στο Τμήμα Β 
της ΠΔ/ΤΕ 2588/20.08.2007. Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας αναμένεται να αποκατασταθεί μέσω 
της προγραμματισμένης αυξήσεως κεφαλαίου της Τράπεζας, τη δημιουργία εσωτερικού κεφαλαίου 
και την βελτίωση των χρηματοδοτικών ανοιγμάτων ώστε να περιορίζεται ο πιστωτικός κίνδυνος. 
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15. ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (GOING CONCERN) 

 

Οι οικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας συντάχθηκαν με βάση την αρχή της συνέχειας της 
επιχειρηματικής δράσης. Ωστόσο, υφίστανται παράγοντες που δημιουργούν αβεβαιότητα σχετικά με 
την επιβεβαίωση της εν λόγω αρχής και σχετίζονται κυρίως με τη ρευστή κατάσταση στον τραπεζικό 
κλάδο και τη συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση. Οι παραπάνω συνιστώσες συνθέτουν ένα εξαιρετικά 
δυσμενές εξωτερικό περιβάλλον που επιδρά στη ρευστότητα της Τράπεζας, στην ποιότητα του 
δανειακού της χαρτοφυλακίου και στους δείκτες οικονομικής της απόδοσης συνολικά. Η Διοίκηση της 
Τράπεζας έχει εκπονήσει επιχειρησιακό σχέδιο που περιλαμβάνει ενέργειες για την ενίσχυση των 
ιδίων και εποπτικών κεφαλαίων μέσω αυξήσεως κεφαλαίου και την επαναφορά της Τράπεζας στην 
κερδοφορία. Επιπρόσθετα η μείωση του κόστους δανεισμού και η ανάκαμψη ορισμένων τομέων της 
οικονομίας αναμένεται να βελτιώσουν τη λειτουργική κερδοφορία της Τράπεζας και να συμβάλουν 
στη δημιουργία εσωτερικού κεφαλαίου. 

 
 

Ηράκλειο, 11 Απριλίου 2014 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΜΠΙΔΑΚΗΣ 

Α.Δ.Τ. ΑΒ 954397 
 

Ο Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ Δ.Σ  

 
 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΜΥΡΤΑΚΗΣ     
  Α.Δ.Τ. ΑΙ 944944  

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ  
 
 
 

ΣΩΦΡΟΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
 Α.Δ.Τ.  ΑΕ 461551 

  
Ο Δ/ΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ 
Α.Δ.Τ. ΑΕ 964136 

ΑΡ. ΜΗΤΡ. ΑΔ. Ο.Ε.Ε. 0035538 Α’ ΤΑΞΗΣ 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ  
 
 

ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΙΔΑΚΗ 
Α.Δ.Τ. Χ 351376 

ΑΡ. ΜΗΤΡ. ΑΔ. Ο.Ε.Ε. 0023948  Α’ ΤΑΞΗΣ 
 

       
Το παραπάνω προσάρτημα που αποτελείται από -10- σελίδες, είναι εκείνο που αναφέρεται στην Έκθεση 

Ελέγχου που χορήγησα με ημερομηνία 11 Απριλίου 2014. 
 

Ηράκλειο, 11 Απριλίου 2014 
 

 Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 
 

Εμμανουήλ Ν. Διαμαντουλάκης 
Α.Μ.   Σ.Ο.Ε.Λ.  13 101 

 

 



ASSETS  December 31st 2013 amounts in Euro  December 31st 2012 amounts in Euro 

 December 31st 2013 amounts in Euro  December 31st 2012 amounts in Euro 

PANCRETAN COOPERATIVE BANK 'LTD' BALANCE SHEET AS AT DECEMBER 31st 2013

PROFIT AND LOSS ACCOUNT as at December 31st 2013 (1 JANUARY 2013 - 31 DECEMBER 2013)

20th FINANCIAL YEAR (1 JANUARY 2013 - 31 DECEMBER 2013)

1.Cash and balances with the Central Bank

3.Loans and advances to credit institutions 
 a. Repayable on demand
 b. Other loans and advances

4.Loans and advances to customers
Less: Provisions for doubtful debts

5.Debt securities including fixed - income securities 
 a. Issued by Greek State 
b. Issued by Others

6.Shares and other variable - yield securities
7.Participating interests

9.Intangible assets
 a. Estimated and formation expenses91.039,10
 c. Other intangible assets6.576.082,25
Less: Accumulated amortization of intangible assets

10.Tangible assets
 a. Land
b. Buildings - buildings installations
 Less: Accumulated depreciation of buildings

c. Furniture, electronic & other equipment 
Less: Accumulated depreciation of furniture, electronic
            & other equipment
d. Other tangible assets
Less: Accumulated depreciation of other tangible assets

 e. Payments in advance and tangible assets under construction

11.Owed cooperative capital

13.Other assets

15.Prepayments and accrued income

TOTAL ASSETS

 OFF - BALANCE SHEET ACCOUNTS
1.Contingent liabilities
b.- From guarantees in favor of third parties
3.Other off - balance sheet accounts
 a. Items in custody and safekeeping
 b. Bilateral agreements
 c. Credit memo accounts
TOTAL - OFF BALANCE SHEET ACCOUNTS

91.039,10
6.576.082,25

6.232.171,07
4.330.716,89

1.640.581.453,83
213.947.678,34

16.768.378,00
0,00

6.667.121,35
5.714.608,65

21.248.271,92
11.363.624,79

10.759.370,83
9.823.757,57

371.304,05
335.334,30

94.322.976,16
0,00

1.921.548.913,87

78.166.849,79

10.562.887,96

1.426.633.775,49

16.768.378,00

1.308.078,20
10.167.988,88

952.512,70

4.962.068,90

9.884.647,13

935.613,26

35.969,75

76.270,42

206,00

66.908.118,29

11.619.781,79

1.638.983.146,56

160.447.296,07

2.015.871.890,03
2.176.319.186,10

91.039,10
6.332.585,19

2.106.142,76
19.493.585,02

1.639.732.855,88
164.263.897,20

19.918.388,00
8.838.550,00

6.423.624,29
5.382.389,87

21.229.206,92
10.234.188,78

10.726.798,56
9.547.416,77

370.902,93
324.562,44

92.778.233,52
0,00

1.919.030.832,85

53.071.934,83

21.599.727,78

1.475.468.958,68

28.756.938,00

1.937.820,51
8.143.008,09

1.041.234,42

4.962.068,90

10.995.018,14

1.179.381,79

46.340,49

17.890,64

515,00

62.864.637,47

6.778.737,42

1.676.864.212,16

149.786.174,74

2.011.809.066,37
2.161.595.241,11

Notes: 1) The tangible assets of the bank are free of liens and encumbrances.
            2) The bank has been audited by the Tax Authorities up to 2006.
            3) The last revaluation of property took place in the current year 2012, according to the provisions of Law 2065/1992 
            4) The total number of employees as at December 31, 2013 was 396 individuals.

Interest receivable and similar income
- Interest of fixed - income securities
- Other interest and similar income
Less:
Interest payable and similar charges
Plus:
Income from securities
Income from shares and other variable - yield 
securities
Commission receivable
Less:
Commission payable
Plus:
Net profit on financial operations
Plus:
Other operating income
GROSS OPERATING RESULTS

Less:
General administrative expenses 
Staff costs
-Wages and salaries
-Contributions to social security funds
-Other staff costs
Other administrative expenses
PARTIAL OPERATING RESULTS
Less:
Depreciation and amortization expenses
Other operating charges
Revaluation differences of receivables and provisions
for contingent liabilities
Revaluation differences of debt securities, participating 
interests & shares and other variable - yield securities
TOTAL OPERATING RESULTS
Plus:
Extraordinary income
Less:
Extraordinary charges
Plus:
Extraordinary profit or loss
NET LOSS (before taxes)

1.

2.

3.
a.

4.

5.

6.

7.

8.
a.

b.

9.
10.

11+12

13+14

15.

16.

17.
18.

530.717,09
107.653.983,91

10.565.080,55
2.932.279,82

525.828,90

108.184.701,00

54.016.416,21

9.735.579,13

1.377.334,55

14.023.189,27
7.264.534,46

1.783.649,37
62.537,60

56.932.111,71

7.583.578,43

54.168.284,79

29.885,42

8.358.244,58

11.590,76

185.069,07
62.753.074,62

21.287.723,73
41.465.350,89

66.361.877,11
-24.896.526,22

321.868,40

172.578,57

493.250,23
-24.253.986,16

1.042.920,21
117.583.801,47

11.465.407,25
3.116.140,97
444.631,36

118.626.721,68

65.726.044,29

10.607.605,36

1.129.297,85

15.026.179,58
9.139.466,26

2.435.737,06
56.112,87

35.000.179,41

10.520.226,85

52.900.677,39

22.911,13

9.478.307,51

6.601,62

217.862,99
62.626.360,64

24.165.645,84
38.460.714,80

48.012.256,19
-9.551.541,39

804.351,72

132.823,24

-324.863,12
-9.204.876,03



LIABILITIES  December 31st 2013 amounts in Euro  December 31st 2012 amounts in Euro

APPROPRIATION ACCOUNT

 December 31st 2013 amounts in Euro  December 31st 2012 amounts in Euro

Heraklion, April  2014 11,
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Independent Auditor's Report
To the Copartners of “PANCRETAN COOPERATIVE BANK Ltd”

Report on the Financial Statements
We have audited the accompanying financial statements of 
“PANCRETAN COOPERATIVE BANK LTD” (“the Bank”), which 
comprise the Statement of Financial Position as at December 31st, 
2013, the Statement of Comprehensive Income, the Appropriation 
account for the year then ended and the accompanying Notes to the 
Financial Statements.
Management's Responsibility for the Financial Statements 
The management is responsible for the preparation and fair 
presentation of these financial statements in accordance with the 
reporting standards prescribed by the PD 384/1992 and by the 
provisions made by the articles 42a to 43c of Cod.Law 2190/1920, as 
well as the design, implementation and maintenance of such 
internal control as considered necessary for the preparation and fair 
presentation of the financial statements that are free from material 
misstatement, whether due to fraud or error.
Auditor's responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these financial 
statements based on our audit. We conducted our audit in 
accordance with the International Standards on Auditing. Those 
standards require that we comply with ethical requirements and 
plan and perform the audit to obtain reasonable assurance whether 
the financial statements are free from material misstatement. 
An audit involves performing procedures to obtain audit evidence 
concerning the amounts and disclosures in the financial statements. 
The procedures selected depend on the auditor's judgment, 
including the assessment of the risks of material misstatement of 
the financial statements, whether due to fraud or error. In making 
those risk assessments, the auditor considers internal control 
relevant to the entity's preparation and fair presentation of the 
financial statements in order to design audit procedures that are 
appropriate in the circumstances, but not for the purpose of 
expressing an opinion on the effectiveness of the Bank's internal 
control. An audit also includes evaluating the appropriateness of 
accounting policies used and the reasonableness of accounting 
estimates made by management, as well as evaluating the overall 
presentation of the financial statements. We believe that the audit 
evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a 
basis for our audit opinion.
Basis for qualified opinion
Our audit resulted in the following: 1) As mentioned in paragraph 2.3 
of the Bank's Notes to the Financial Statements, the Bank valuated 
the Bonds held to maturity at par value. Since the market value of 
these Bonds as at December 31st of 2013 is €11,68 million, the bank 
should provide in the financial statements for additional impairment 
equal to approximately €5,09 million. No provision has been made 
to the financial statements for the aforementioned amount and as a 
result, the financial position and the Assets' account 5a “Debt 
securities including fixed-income securities - Issued by Greek 
State” appear increased in the financial statements by this amount. 
2) The provisions for bad loans as at December 31st 2013 are equal to 
€213,95 million, as disclosed in the Financial Statements. Based on 
our audit, we consider that the aforementioned provision should be 
higher by an additional amount of approximately €20,1 million. As a 
result, notwithstanding the policies laid down by the Greek 
Legislation (Cod.Law 2190/1920 and PD 384/1992) the Assets' 
account ''4. Loans and advances to customers'' and the financial 
position appear increased by this amount, the net profit for the year 
appear increased by €9,6 million and the net profit for the previous 
year appear increased by €10,5 million. 3) Based on our audit and 
according to Greek legislation, the Bank should form a provision for 
staff leaving indemnity due to retirement in accordance with Law 
2112/1920, as amended by Law 4093/2012, equal to approximately 
€2,03 million. No relevant provision has been made to the financial 
statements for the aforementioned amount and as a result the 
financial position of the Bank is lower than that disclosed to the 
financial statements by this amount. 4) The account "Investments in 
affiliated companies» as at December 31st 2013 amounting to 
€10,17million refers to the valuation of the Bank's participation in 
'Panellinia Bank'. Since we do not obtain audit evidence from the 
financial statements of 'Panellinia Bank' as at December 31st 2013, 
we qualified our opinion in respect of the valuation of the Bank's 
participation.
Qualified opinion
In our opinion, except the abovementioned comments, the 
accompanying financial statements present fairly, in all material 
respects, the financial position of “PANCRETAN COOPERATIVE 
BANK LTD” as at December 31st, 2013, and its financial performance 
for the year then ended in accordance with the Accounting 
Standards that are prescribed by the PD 384/1992 and by the articles 
42a to 43c of Cod.Law 2190/1920.
Emphasis on matter
We draw your attention to: a) notes 14 and 15 of the Financial 
statements, citing that the Capital Adequacy Ratio of the Bank, is 
below the minimum limit set by the supervisory framework of the 
Bank of Greece when audit exceptions are taken into consideration, 
and that existing uncertainties could affect negatively the going 
concern principle. These notes include the measures and plans the 
management has enforced to address these circumstances. b) note 
4 to the Financial statements, citing information concerning the 
valuation of the Bank's participation in 'Panellinia Bank'. The 
recoverability of the investment value is under the assumption that 
'Panellinia Bank' will successfully complete the recapitalization 
process and will continue to operate as a going concern. Our opinion 
is not qualified in respect of these matters. 
Report on Other Legal and Regulatory Requirements 
We verified the agreement and correspondence of the content of The 
Board of Directors' Report with the abovementioned Financial 
Statements, in the scope of the requirements of Articles 43a and 37 
of the Cod. Law 2190/1920. 

Heraklion, April 11th, 2014
The Independent Auditor

Emmanouil N. Diamantoulakis
Reg.No SOEL 13 101

THE CHAIRMAN OF THE BOARD
OF DIRECTORS

        

IOANNIS M. LEMPIDAKIS
ID Nr ΑΒ 954397

THE A' VICE PRESIDENT OF THE
BOARD OF DIRECTORS

NIKOLAOS  E. MIRTAKIS
ID Nr AI 944944

THE ACTING 
GENERAL MANAGER

SOFRONAS N. KONSTANTINOS 
ID Nr  ΑΕ 461551

THE CHIEF 
FINANCIAL OFFICER

NIKOLAOS D. MASTORAKIS
ID Nr ΑΕ 964136

Reg. Nr. ΟΕΕ 0035538 /Α'

THE MANAGING 
ACCOUNTANT

GEORGIA MARIDAKI 
ID Nr Χ 351376

Reg.Nr ΟΕΕ 0023948 /Α'

Debt to credit institutions 
Time and at Notice 
Due to customers
Deposits
Other debts
Repayable on demand

Debt securities in issue
Other bonds

Other liabilities

Accruals and differed income

Provision for risk and debts 
Other provisions

Total Liabilities 

Cooperative capital (shares 1.854.197 x € 37,5)
Paid - up

Share premium account
Paid - up

Reserves
Less: Loss balance of devaluated bonds and participations 
         transferred to 41.02 account for future compensation 

Other assets revaluation reserve 

Retained earnings

Total Own Capital 

TOTAL LIABILITIES

1.
b.
2.
a.
b.

ba.

3.
b.

4.

5.

6.
c.

9.

10.

11.

12.

13.

1.332.055.677,77

1.900.275,59

 69.532.312,50
75,00

59.211.266,26
131,00

73.068.856,05

29.091.499,40

133.372.947,87

1.333.955.953,36

15.000.000,00

11.280.264,98

4.442.057,65

175.000,00

1.498.226.223,86

69.532.387,50

59.211.397,26

43.977.356,65

365.920,82

-32.330.139,52

140.756.922,70

1.638.983.146,56

1.322.688.612,46

2.194.526,43

69.247.912,50
187,50

58.713.524,11
327,50

73.068.164,06

21.507.920,98

146.010.226,02

1.324.883.138,89

22.500.000,00

13.690.048,92

5.210.851,00

150.000,00

1.512.444.264,83

69.248.100,00

58.713.851,61

51.560.243,08

365.920,82

-15.468.168,18

164.419.947,33

1.676.864.212,16

Net profit / ( loss ) for the year
Plus: Prior years' retained earnings brought forward
Plus : Revaluation surplus of Law 2065/1992
Plus: Shares and bonds sales earnings trasferred to 
compensation table
Plus: Provisions of devaluated bonds and 
participations transferred to compensation table
Total
Less: 1. Income tax
         1ab. Special tax (law 2238/1994, 106) and tax 
                 provision
         2. Other taxes not incorporated in 
              operating costs
Net loss for the year

COMPENSATION TABLE
Tax-free reserve from shares and bonds sales earnings 
Less:
Shares and bonds sales loss trasferred to 
compensation table
Provisions of devaluated bonds and 
participations transferred to compensation table
Loss balance transferred to 41.02 account for 
future compensation 

0,00
25.000,00

166.563,61

-24.253.986,16
-15.468.168,18

0,00

0,00

7.583.578,43
-32.138.575,91

191.563,61
-32.330.139,52

0,00

7.583.578,43

7.583.578,43

81.791,45
25.000,00

78.963,05

-9.204.876,03
-16.986.709,20

388.944,70

62,18

10.520.164,67
-15.282.413,68

185.754,50
-15.468.168,18

62,18

10.520.164,67

10.520.226,85
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Καταστήματα Διεύθυνση Τηλ.  Fax  

Νομός Ηρακλείου  
   

ΚΕΝΤΡΙΚΟ Λ. Ικάρου 5, 71306 Ηράκλειο   2810 338800 2810 341315 

ΚΟΣΜΩΝ Κόσμων 12, 71201 Ηράκλειο  2810 334840 2810 342122 

62 ΜΑΡΤΥΡΩΝ 62 Μαρτύρων 54, 71303 Ηράκλειο   2810 264020 2810 319446 

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Γ. Παπανδρέου 28, 71306 Ηράκλειο  2810 335060 2810 280484 

ΓΑΖΙΟΥ Ελ. Βενιζέλου 227, 71414 Γάζι  2810 372150 2810 823824 

ΠΕΖΩΝ Δημοκρατίας 7, Πεζά, 70100 Αρχάνες 2810 744000 2810 336560 

ΑΣΗΜΙΟΥ Ασήμι Μονοφατσίου, 70016 Ασήμι  28930 33000 28930 32332 

ΓΕΡΓΕΡΗΣ * 25 Μαρτύρων 78, 70003 Αγ. Βαρβάρα Ηρακλείου 28940 42200 28940 41615 

ΘΕΡΙΣΟΥ Στρυμώνος & Πελοπονήσου, 71305, Ηράκλειο   2810 373730 2810 252122 

Ν.ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ Ικάρου & Μαυσώλου, 71601 Ν. Αλικαρνασσός 2810 302350 2810 242248 

ΜΟΙΡΩΝ 25ης Μαρτίου 98, 70400 Μοίρες 28920 27630 28920 25164 

ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ Ελ. Βενιζέλου 141, 70300 Αρκαλοχώρι   28910 25000 28910 24064 

ΑΡΧΑΝΩΝ Κεντρική Πλατεία Αρχανών, 70100 Αρχάνες  2810 753220 2810 752881 

ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ Λεωφ. Κόκκινου Πύργου, 70200 Τυμπάκι  28920 54010 28920 51737 

ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Ελ. Βενιζέλου 116, 70014 Λιμ. Χερσονήσου 28970 29170 28970 25310 

ΠΥΡΓΟΥ Πύργος Μονοφατσίου, 70010 Πύργος  28930 29010 28930 23366 

ΜΑΛΙΩΝ Ελ. Βενιζέλου 163, 70007 Μάλια  28970 29930 28970 29929 

ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ Λ. Ηρακλείου, 70006 Καστέλι Πεδιάδος  28910 33010 28910 29350 

ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ Αγία Βαρβάρα, 70003 Αγ. Βαρβάρα  28940 29100 28940 22302 

ΓΟΡΤΥΝΑΣ Αγιοι Δέκα, 70012 Αγ. Δέκα  28920 32200 28920 31558 

ΛΕΩΦ. ΚΝΩΣΣΟΥ Λεωφ. Κνωσσού 205, 71409 Ηράκλειο  2810 361720 2810 360920 

ΖΑΡΟΥ * Ζαρός, 70002 Ζαρός 28940 32200 28940 31741 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ * Επισκοπή, 70008 Επισκοπή Ηρακλείου  2810 772300 2810 771711 

ΒΙΑΝΝΟΥ  Κεντρική Οδός Βιάννου, 70004 Ανω Βιάννος  28950 23000 28950 22721 

Λ. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ Λ. Καλοκαιρινού 195, 71201 Ηράκλειο  2810 247600 2810 288580 

ΓΟΥΒΩΝ Κόμβος Γουβών, 70014 Λιμ. Χερσονήσου 28970 43340 28970 41666 

ΠΑΤΕΛΩΝ Ολύμπου 97 & Σόλωνος, 71307 Πατέλες Ηρακλείου  2810 361700 2810 238060 

ΘΡΑΨΑΝΟΥ * Θραψανό Καστελλίου (εντός Αγρ. Συν/σμού) 70006 28910 41858 28910 41860 

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ  Παπαναστασίου 129, 71306 Ηράκλειο  2810 361490 2810 323952 

ΚΙΝ. ΣΥΝ. ΕΜΠΑΡΟΥ * Εμπαρος Ηρακλείου (εντός Αγρ. Συν/σμού), 70300 28950 41166 28950 41380 

ΚΙΝ.ΣΥΝ.ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟΥ* Λ. Κνωσσού 71306 Ηράκλειο  2810 235662 2810 323371 

Νομός Λασιθίου   
   

ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σ. Βενιζέλου 9 & Μ. Μεταξάκη, 72100 Αγ. Νικόλαος 28410 90420 28410 82549 

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Λασθένους 39, 72200 Ιεράπετρα 28420 90440 28420 80387 

ΣΗΤΕΙΑΣ Ελ. Βενιζέλου 6Β, 72300 Σητεία 28430 29850 28430 26160 

ΝΕΑΠΟΛΗΣ Μπότη Σφακιανάκη 6, 72400 Νεάπολη Κρήτης 28410 90890 28410 34163 

ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ * Τζερμιάδο, 72052 Τζερμιάδο  28440 89080 28440 22742 

ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ * Μακρύς Γιαλός, 72055 Σταυροχώρι Λασιθίου  28430 29590 28430 52390 

ΚΡΙΤΣΑΣ * Κριτσά, 72051 Κριτσά  28410 91140 28410 51272 

ITANOY * Παλαίκαστρο Σητείας  28430 29250 28430 61133 

ΛΕΥΚΗΣ * Κεντρική πλατεία Ζήρου, 72059 Χανδράς 28430 91290 28430 91411 
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Καταστήματα Διεύθυνση Τηλ.  Fax  

Νομός Ρεθύμνου  
   

ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ν. Καζαντζάκη 5, 74100 Ρέθυμνο 28310 21810 28310 56624 

ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ  Πέραμα, 74052 Πέραμα Ρεθύμνης 28340 20700 28340 23372 

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Εμμ. Πορτάλιου 28, 74100 Ρέθυμνο 28310 21760 28310 54589 

Νομός Χανίων 
   

ΧΑΝΙΩΝ Α. Παπανδρέου 10-14, 73134 Χανιά 28210 47010 28210 27354 

ΚΑΛΥΒΩΝ Καλύβες, 73003 Καλύβες 28250 83190 28250 32339 

ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ Αλικιανός, 73005 Αλικιανός 28210 36960 28210 78078 

ΓΟΓΟΝΗ Αναγνώστου Γογονή 54, 73135 Χανιά 28210 36770 28210 90876 

ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ  Ελ. Βενιζέλου 102 - Κουνουπιδιανά, 73100 Χανιά  28210 49310 28210 66780 

Νομός Αττικής 
   

ΑΘΗΝΩΝ Ομήρου 8 10564 Αθήνα 210 3257010 210 3313370 

ΣΥΓΓΡΟΥ Λεωφ. Συγγρού 246 & Δαβάκη, 17672 Καλλιθέα   210 9538040 210 9570684 

 ΠΕΙΡΑΙΑ Ναυαρίνου 1 & Λουδοβίκου, Πλ. Οδησσού, 18531 Πειραιάς 210 4227920 210 4176857 

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ  
Λ. Παναγή Τσαλδάρη 17 & Δημητρακοπούλου, 12134 
Αθήνα  

210 5788150 210 5771720 

Νομός Θεσσαλονίκης 
   

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πολυτεχνείου 27-29, 54626 Θεσσαλονίκη 2310 385600 2310 385585 

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Εθν. Αντιστάσεως 95, 55134 Καλαμαριά Θεσσαλονίκης 2310 384400 2310 451170 

Νομός Κυκλάδων 
   

ΜΗΛΟΥ Καρόδρομος, 84800 Μήλος  22870 28210 22870 24104 

    * Θυρίδα 

    

Δίκτυο ΑΤΜ 
ΑΤΜ υπάρχουν σε όλα τα καταστήματα της Παγκρήτιας Τράπεζας και επιπλέον στα εξής σημεία :  

 

ΑΤΜ Υπεύθυνο κατάστημα Διεύθυνση 

ΑΝΔΡΟΓΕΩ Κόσμων Ανδρόγεω 1 & Αγ. Τίτου, Ηράκλειο 

ΜΑΝΤΡΑ Δ.Η. Κόσμων Μάντρα Δήμου Ηρακλείου 

ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  Κνωσσού Γενικό Νοσοσκομείο Ηρακλείου 'Βενιζέλειο' 

ΔΑΦΝΕΣ Αγ. Βαρβάρας  Αγία Βαρβάρα, 70003 Αγ. Βαρβάρα 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ρεθύμνου Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ROYAL BLUE Ρεθύμνου  Πάνορμο Ρεθύμνου  

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ Σητείας Γενικό Νοσοκομείο Σητείας, 72300 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Ιεράπετρας Μ. Κόρακα & Ομηρείας 1, 72200 Ιεράπετρα 

ΣΕΙΣΙΟΥ Κεντρικό Λ. Ικάρου 5, 71306 Ηράκλειο   

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Χανίων  Γενικό Νοσοκομείο Χανίων  

 



Λ. Ικάρου 5, Τ.Θ. 1517, Τ.Κ. 71110, Τηλ.: 2810 338800, Fax: 2810 390468

www.pancretabank.gr, e-mail:mail_info@pancretabank.gr

Ηράκλειο Κρήτης, 




