
 

 

 

 

 

 

ΤΑΡΕΗΑ EUROBANK ERGASIAS 
 

ΕΝΘΜΕΩΤΛΚΟ ΔΕΛΤΛΟ 
 

ΓΛΑ ΤΘΝ ΕΛΣΑΓΩΓΘ ΡΟΣ ΔΛΑΡΑΓΜΑΤΕΥΣΘ ΣΤΟ ΧΘΜΑΤΛΣΤΘΛΟ ΑΚΘΝΩΝ 1.418.750.000 ΝΕΩΝ 

ΚΟΛΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΘΣ «Τράπεηα EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.» ΟΛ ΟΡΟΛΕΣ ΡΟΘΛΚΑΝ ΑΡΟ ΑΥΞΘΣΘ 

ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΛΚΟΥ ΤΘΣ ΚΕΦΑΛΑΛΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΡΟΦΑΣΘ ΤΘΣ ΕΚΤΑΚΤΘΣ ΓΕΝΛΚΘΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΘΣ 

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΘΣ, ΤΘΣ 26θσ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013, Θ ΟΡΟΛΑ ΚΑΛΥΦΚΘΚΕ ΑΡΟ ΤΟ ΤΑΜΕΛΟ 

ΧΘΜΑΤΟΡΛΣΤΩΤΛΚΘΣ ΣΤΑΚΕΟΤΘΤΑΣ ΜΕ ΕΛΣΦΟΑ ΕΛΣ ΕΛΔΟΣ 

 

Το μετοχικό κεφάλαιο τθσ Τράπεηασ EUROBANK ERGASIAS A.E. αυξικθκε κατά € 425.625.000 με τθν 

ζκδοςθ 1.418.750.000 νζων κοινϊν μετοχϊν ονομαςτικισ αξίασ 0,30 ευρϊ και τιμισ διάκεςθσ 0,48 

ευρϊ θ κάκε μία, καλυπτόμενθ με ειςφορά ςε είδοσ από το Ταμείο Χρθματοπιςτωτικισ 

Στακερότθτασ του ςυνόλου των μετοχϊν του Νζου Ταχυδρομικοφ Ταμιευτθρίου Ελλάδοσ Α.Τ.Ε. που 

ζχει ςτθν κυριότθτά του το Ταμείο Χρθματοπιςτωτικισ Στακερότθτασ. Θ ςυνολικι υπζρ το άρτιον 

αξία των νζων μετοχϊν, ποςοφ €255.375.000, πιςτϊκθκε ςτον λογαριαςμό «Διαφορά από ζκδοςθ 

μετοχϊν υπζρ το άρτιο». 

 

Το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ ενζκρινε το περιεχόμενο του παρόντοσ Ενθμερωτικοφ 

Δελτίου μόνον όςον αφορά ςτθν κάλυψθ των αναγκϊν πλθροφόρθςθσ του επενδυτικοφ κοινοφ, όπωσ αυτζσ 

κακορίηονται από τισ διατάξεισ του Κανονιςμοφ (ΕΚ) 809/2004 τθσ Επιτροπισ των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων. 

 

 

 

 

 

 

 

Θ ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ ΤΟΥ ΕΝΘΜΕΩΤΛΚΟΥ ΔΕΛΤΛΟΥ ΕΛΝΑΛ Θ 11 ΝΟΕΜΒΛΟΥ 2013 
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1. ΡΕΛΛΘΡΤΛΚΟ ΣΘΜΕΛΩΜΑ  

 

Θ κάτωκι ειςαγωγι ςτο Περιλθπτικό θμείωμα απαιτείται προκειμζνου να παράςχει κακοδιγθςθ ςτουσ 

αναγνϊςτεσ του Περιλθπτικοφ θμειϊματοσ. Οι απαιτιςεισ γνωςτοποίθςθσ ςτα Περιλθπτικά θμειϊματα, 

ορίηονται ωσ «τοιχεία». Σα τοιχεία αυτά αρικμοφνται ςε Σμιματα A – E (A.1 – E.7).  

Σο παρόν Περιλθπτικό θμείωμα περιζχει όλα τα τοιχεία τα οποία απαιτείται να ςυμπεριλθφκοφν ωσ 

περίλθψθ ςε τζτοιου είδουσ κινθτζσ αξίεσ και ςτον Εκδότθ. Επειδι κάποια τοιχεία δεν απαιτείται να 

αναφερκοφν, ενδζχεται να υπάρχουν κενά ςτθν αρίκμθςθ κάποιων τοιχείων. 

Παρότι ενδζχεται για ζνα τοιχείο να απαιτείται να ειςαχκεί ςτο Περιλθπτικό θμείωμα λόγω του είδουσ των 

κινθτϊν αξιϊν και του Εκδότθ, είναι πικανό να μθ δφναται να χορθγθκεί πλθροφόρθςθ ςχετικά με το τοιχείο 

αυτό. τθν περίπτωςθ αυτι ςυμπεριλαμβάνεται μια ςυνοπτικι περιγραφι ςτο Περιλθπτικό θμείωμα με τθν 

αναφορά «Δεν ςυντρζχει». 

 

A — Ειςαγωγι και προειδοποιιςεισ 

A.1 Προειδοποιιςεισ:  

 

- Σο παρόν Περιλθπτικό θμείωμα πρζπει να εκλαμβάνεται ότι αποτελεί ειςαγωγι του Ενθμερωτικοφ 

Δελτίου. 

- Κάκε επενδυτισ πρζπει να βαςίςει οποιαδιποτε απόφαςι του ςε κινθτζσ αξίεσ ςτθν εξζταςθ του 

Ενθμερωτικοφ Δελτίου ςτο ςφνολό του, 

- ε περίπτωςθ που αξίωςθ ςχετικι με τισ πλθροφορίεσ που περιζχονται ςτο Ενθμερωτικό Δελτίο 

παραπεμφκεί ςε δικαςτιριο, ο ενάγων επενδυτισ ενδζχεται, βάςει τθσ εκνικισ νομοκεςίασ κρατϊν 

μελϊν, να υποχρεωκεί να αναλάβει τα ζξοδα μετάφραςθσ του Ενθμερωτικοφ Δελτίου πριν από τθν 

ζναρξθ τθσ νομικισ διαδικαςίασ, και 

- Αςτικι ευκφνθ αποδίδεται μόνο ςτα πρόςωπα εκείνα που υπζβαλαν το Περιλθπτικό θμείωμα, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ οποιαδιποτε μετάφραςισ του αλλά μόνον αν το Περιλθπτικό θμείωμα είναι 

παραπλανθτικό, ανακριβζσ ι αςυνεπζσ, όταν διαβάηεται μαηί με τα υπόλοιπα μζρθ του Ενθμερωτικοφ 

Δελτίου, κφριεσ πλθροφορίεσ ωσ βοικεια ςτουσ επενδυτζσ που εξετάηουν να επενδφςουν ςε αυτζσ τισ 

κινθτζσ αξίεσ. 

 

Ενότθτα B — Εκδότθσ και ενδεχόμενοσ εγγυθτισ 

B.1 Νόμιμθ και εμπορικι 

επωνυμία του εκδότθ. 

Θ νόμιμθ επωνυμία του Εκδότθ είναι «Τράπεηα Eurobank Ergasias A.E.» και ο διακριτικόσ 

τίτλοσ «Eurobank Ergasias» (εφεξισ «Eurobank» ι «Τράπεηα» ι «Εκδότθσ»).  

B.2 Ζδρα και νομικι μορφι 

του εκδότθ, νομοκεςία 

βάςει τθσ οποίασ ενεργεί 

ο εκδότθσ και χϊρα 

ςφςταςθσ. 

Θ Τράπεηα ιδρφκθκε το 1990 ωσ ανϊνυμθ εταιρεία ςφμφωνα με το ελλθνικό δίκαιο. Μετά 

τθν εξαγορά από τθν Τράπεηα ποςοςτοφ ςυμμετοχισ ελζγχου ςτθν Τράπεηα Ακθνϊν το 1998, 

το Μάρτιο του 1999 θ Τράπεηα απορροφικθκε από τθν Τράπεηα Ακθνϊν, νομικό πρόςωπο 

ιδρυκζν το 1924. Ωσ ειςθγμζνθ εταιρεία υπάγεται ςτισ ρυκμίςεισ τθσ ελλθνικισ Επιτροπισ 

Κεφαλαιαγοράσ και ωσ πιςτωτικό ίδρυμα, ςτθν εποπτεία τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ. 

Θ Eurobank είναι καταχωρθμζνθ ςτο Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο (Γ.Ε.Μ.Θ.) του Υπουργείου 

Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ με αρικμό καταχωριςεωσ (Α. Γ.Ε.ΜΘ.) 000223001000 

(πρϊθν Α. Μ.Α.Ε. 6068/06/B/86/07). Ζδρα τθσ Τράπεηασ είναι ο Διμοσ Ακθναίων. 

B.3 Ρεριγραφι τθσ φφςθσ 

των τρεχουςϊν πράξεων 

και των κυριότερων 

δραςτθριοτιτων του 

εκδότθ - και ςχετικοί 

κφριοι παράγοντεσ 

αναφζροντασ τισ 

ςθμαντικότερεσ 

κατθγορίεσ προϊόντων 

Ο Πμιλοσ τθσ «Τράπεηα Eurobank Ergasias A.E.» (εφεξισ ο «Πμιλοσ» ι «Πμιλοσ Eurobank» 

δραςτθριοποιείται ςτουσ παρακάτω τομείσ: 

 

 Λιανικι Τραπεηικι 

 Τραπεηικι Μικρομεςαίων και Μεγάλων Επιχειριςεων 

 Διαχείριςθ Χαρτοφυλακίων (Asset Management)  

 Διαχείριςθ Ρεριουςίασ 
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που πωλικθκαν ι/και 

υπθρεςιϊν που 

παραςχζκθκαν, και 

προςδιοριςμόσ των 

κυριότερων αγορϊν ςτισ 

οποίεσ δραςτθριοποιείται 

ο εκδότθσ. 

 Χρθματιςτθριακζσ Συναλλαγζσ 

 Επενδυτικι Τραπεηικι  

 Διαχείριςθ Διακεςίμων 

 Χρθματοδοτικζσ Μιςκϊςεισ 

 Ρρακτορεία Επιχειρθματικϊν Απαιτιςεων 

 Αςφαλίςεισ 

 Real Estate 

 

Μετά τθν πϊλθςθ των δραςτθριοτιτων ςτθν Ρολωνία και τθν Τουρκία, ο Πμιλοσ Eurobank 

δραςτθριοποιείται εκτόσ Ελλάδοσ ςε επτά χϊρεσ με παρουςία ςτο Λουξεμβοφργο, τθ 

Μεγάλθ Βρετανία, τθ ουμανία, τθ Βουλγαρία, τθ Σερβία, τθν Ουκρανία και τθν Κφπρο, 

εκπροςωποφμενοσ από 616 καταςτιματα και ςθμεία εξυπθρζτθςθσ πελατϊν, ενϊ οι 

εργαηόμενοι ςτισ χϊρεσ αυτζσ αντιςτοιχοφν ςτο 48,1% του ςυνολικοφ εργατικοφ δυναμικοφ 

του. 

Οι εγχϊριεσ δραςτθριότθτεσ του Ομίλου Eurobank για τθν περίοδο, που ζλθξε ςτισ 

31.12.2012, υπολογίηονται ςτο 68% των ςυνολικϊν εςόδων ενϊ οι διεκνείσ δραςτθριότθτεσ 

υπολογίηονται ςτο υπόλοιπο 32%. Οι εγχϊριεσ δραςτθριότθτεσ του Ομίλου Eurobank για τθν 

περίοδο που ζλθξε ςτισ 30.06.2013 υπολογίηονται ςτο 59% των ςυνολικϊν εςόδων ενϊ οι 

διεκνείσ δραςτθριότθτεσ υπολογίηονται ςτο υπόλοιπο 41%. 

 

B.4α Ρεριγραφι των 

ςθμαντικότερων 

πρόςφατων τάςεων που 

επθρεάηουν τον εκδότθ 

και των αγορϊν ςτισ 

οποίεσ 

δραςτθριοποιείται. 

 Πςον αφορά τισ βαςικζσ τάςεισ που διαμόρφωςαν τθν πορεία του Ομίλου κατά τθ 

διάρκεια του α’ εξαμινου του 2013, δεν αναμζνεται να διαφοροποιθκοφν 

ςθμαντικά για το 2013 ςυνολικά. 

 Για το β’ εξάμθνο 2013, οι κατακζςεισ πελατϊν ςτθν Ελλάδα εκτιμάται ότι κα 

παρουςιάςουν μικρι αφξθςθ ςε ςχζςθ με το α’ εξάμθνο του 2013 , παρά τθ μείωςθ 

που ςθμειϊκθκε τον Απρίλιο του 2013 εξαιτίασ τθσ εφαρμογισ του προγράμματοσ 

χρθματοδοτικισ ςτθρίξεωσ ςτθν Κφπρο. Στισ χϊρεσ εκτόσ Ελλάδοσ όπου ο Πμιλοσ 

ζχει παρουςία οι κατακζςεισ πελατϊν αναμζνεται ότι κα είναι αυξθμζνεσ ςε ςχζςθ 

με το εξάμθνο του 2013, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ Κφπρου, όπου λόγω τθσ 

εφαρμογισ του προγράμματοσ χρθματοδοτικισ ςτθρίξεωσ, εκτιμάται ότι θ αφξθςθ 

δεν κα είναι ιδιαίτερα ςθμαντικι 

 Τα μθ εξυπθρετοφμενα δάνεια ςτθν Ελλάδα κατά τθ διάρκεια του β’ εξαμινου τθσ 

τρζχουςασ χριςθσ αναμζνεται να ακολουκιςουν τθν αυξθτικι τάςθ του α’ 

εξαμινου του 2013, αλλά με χαμθλότερο ρυκμό αφξθςθσ λόγω τθσ 

προςδοκϊμενθσ μικρότερθσ φφεςθσ ςτθν Ελλθνικι οικονομία το 2013. Οι 

προβλζψεισ ςτα χαρτοφυλάκια χορθγιςεων τθσ Τράπεηασ για το β’ εξάμθνο του 

2013 αναμζνονται ςε επίπεδα υψθλότερα από εκείνα του α’ εξαμινου. Στισ χϊρεσ 

εκτόσ Ελλάδοσ όπου ο Πμιλοσ ζχει παρουςία οι προβλζψεισ των δανειακϊν 

χαρτοφυλακίων για το β’ εξάμθνο του 2013 αναμζνεται να είναι μειωμζνεσ ςε 

ςχζςθ με αυτζσ του α’ εξαμινου. 

 Οι νζεσ χορθγιςεισ αναμζνεται να μειωκοφν ςε ςχζςθ με το πρϊτο εξάμθνο του 

2013 και ςε ςυνδυαςμό με τισ αποπλθρωμζσ των υφιςτάμενων χορθγιςεων τα 

δανειακά χαρτοφυλάκια ςτθν Ελλάδα οδθγοφνται ςε απομόχλευςθ. Στθν Ν.Α. 

Ευρϊπθ όπου ο Πμιλοσ ζχει παρουςία, τα δάνεια ςε ςχζςθ με το πρϊτο εξάμθνο 

του 2013 αναμζνονται ελαφρϊσ αυξθμζνα ςυνζπεια τθσ αναμενόμενθσ ανάπτυξθσ.  

 Πςον αφορά τον Λςολογιςμό του Ομίλου εκτόσ από τισ ωσ άνω αλλαγζσ ςχετικά με 

δάνεια και κατακζςεισ, θ Τράπεηα ζωσ τα μζςα του 2013 μείωςε τθ 

χρθματοδότθςι τθσ από τθν ΕΚΤ κακϊσ θ ρευςτότθτα επθρεάςτθκε κετικά κατά 

κφριο λόγο από τθν επιςτροφι κατακζςεων κακϊσ και από τθν αξιοποίθςθ των 

ομολόγων εκδόςεωσ ΕΤΧΣ ποςοφ €5,5 δις. μζςω ςφναψθσ ςυμβάςεων επαναγοράσ 

ςτθν αγορά. Θ χρθματοδότθςθ από τθν ΕΚΤ αναμζνεται να παραμείνει ςε ςτακερά 

επίπεδα ζωσ το τζλοσ του 2013. 

 Τα κακαρά ζςοδα από τόκουσ αμοιβζσ και προμικειεσ για το υπόλοιπο του 2013 
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αναμζνεται να ςυνεχίςουν να επθρεάηονται από τθν παρατεταμζνθ φφεςθ ςτθν 

ελλθνικι οικονομία ενϊ τα κακαρά χρθματοοικονομικά αποτελζςματα δεν 

αναμζνεται να επθρεαςτοφν από ζκτακτεσ ηθμίεσ..  

Θ πορεία των λειτουργικϊν εξόδων του Ομίλου για το 2013 κα ςυνεχίςει να ακολουκεί τισ 

πτωτικζσ τάςεισ που ιδθ καταγράφει κάκε χρόνο από το 2008 και ζχει ιδθ καταγράψει το 

πρϊτο τρίμθνο του 2013. Συνολικά για το 2013 θ εκτίμθςθ τθσ Τράπεηασ είναι ότι κα είναι 

ζτοσ ςθμαντικϊν προκλιςεων τόςο ςε μακροοικονομικό επίπεδο όςο και για το τραπεηικό 

ςφςτθμα. Εντοφτοισ, θ πρόςφατθ επιτυχισ ολοκλιρωςθ των ανακεφαλοποιιςεων των 

τεςςάρων ςυςτθμικϊν τραπεηϊν αποτελεί κετικό βιμα προσ τθν ςτακεροποίθςθ του 

οικονομικοφ περιβάλλοντοσ.  

Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ εξαγοράσ του Νζου Ταχυδρομικοφ Ταμιευτθρίου (εφεξισ «Νζο 

Ταχυδρομικό Ταμιευτιριο» ι «Νζο ΤΤ») και τθσ Νζασ Proton Bank (εφεξισ «Νζα Proton 

Bank» ι «Νζα Proton») θ κατακετικι βάςθ τθσ Τράπεηασ κα αυξθκεί κατά περίπου €11 δις. 

Επίςθσ, αναμζνεται να υπάρξουν ςθμαντικζσ ςυνζργειεσ ςτον όμιλο, φψουσ €200 εκατ. 

ετθςίωσ από το 2015 και μετά. Τα Διοικθτικά Συμβοφλια τθσ Eurobank και του Νζου ΤΤ ςτθν 

από 30 Σεπτεμβρίου 2013 ςυνεδρίαςι τουσ αποφάςιςαν τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ 

ςυγχωνεφςεωσ τουσ. Θ ςυγχϊνευςθ κα γίνει με απορρόφθςθ του Νζου ΤΤ από τθν Eurobank, 

με ενοποίθςθ των ςτοιχείων ενεργθτικοφ και πακθτικοφ των δφο τραπεηϊν, με ςυνδυαςμζνθ 

εφαρμογι των διατάξεων του άρκρου 16 του ν. 2515/1997 και των άρκρων 69-78 του κ.ν. 

2190/1920. Κοινι θμερομθνία των ιςολογιςμϊν μεταςχθματιςμοφ ορίςτθκε θ 30θ Λουνίου 

2013. 

Επίςθσ, ςτισ 7.10.2013, τα Διοικθτικά Συμβοφλια τθσ Τράπεηασ και τθσ Νζασ Proton 

αποφάςιςαν τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ςυγχωνεφςεωσ των δφο τραπεηϊν. Θ ςυγχϊνευςθ 

κα γίνει με απορρόφθςθ τθσ Νζασ Proton από τθν Eurobank, με ενοποίθςθ των ςτοιχείων 

ενεργθτικοφ και πακθτικοφ των δφο τραπεηϊν, με ςυνδυαςμζνθ εφαρμογι των διατάξεων 

του άρκρου 16 του ν. 2515/1997 και των άρκρων 69-78 του κ.ν. 2190/1920. Κοινι 

θμερομθνία ιςολογιςμϊν μεταςχθματιςμοφ ορίςτθκε θ 30θ Λουνίου 2013. 

Θ λειτουργικι ςυγχϊνευςθ των δφο τραπεηϊν αναμζνεται να ολοκλθρωκεί μζςα ςτουσ 

επόμενουσ 9 μινεσ. 

Αναφορικά με το λειτουργικό μοντζλο του νζου τραπεηικοφ ςχιματοσ, κα ακολουκθκεί το 

μοντζλο λειτουργίασ τθσ Eurobank, υιοκετϊντασ τα υφιςτάμενα λειτουργικά ςυςτιματα, 

όπωσ και εφαρμογζσ και διαδικαςίεσ, με προςαρμογζσ όπου απαιτοφνται. Θ λειτουργικι 

ςυγχϊνευςθ κα πραγματοποιθκεί ςε ξεχωριςτζσ φάςεισ ανά τράπεηα και κα περιλαμβάνει 

τθν μετάπτωςθ των ςυςτθμάτων ςτισ υποδομζσ τθσ Eurobank με διατιρθςθ του εμπορικοφ 

ςιματοσ του Νζου Ταχυδρομικοφ Ταμιευτθρίου Α.Τ.Ε. Θ Τράπεηα κα μελετιςει όλεσ τισ 

δυνατζσ επιλογζσ για τον εξορκολογιςμό τθσ λειτουργίασ του ςυνολικοφ δικτφου 

καταςτθμάτων και ΑΤΜs των τριϊν τραπεηϊν. Επιπλζον, θ Τράπεηα ςτο πλαίςιο τθσ 

δζςμευςθσ για περαιτζρω βελτίωςθ τθσ λειτουργικισ αποτελεςματικότθτασ, αποφάςιςε να 

κζςει ςε λειτουργία Ρρόγραμμα Εκελοφςιασ Εξόδου. Το Ρρόγραμμα απευκφνεται ςτουσ 

εργαηόμενουσ τθσ Τράπεηασ και των περιςςότερων κυγατρικϊν εταιρειϊν τθσ ςτθν Ελλάδα, 

οι οποίοι ζχουν τελευταία ςυνεχι υπθρεςία μεγαλφτερθ των 18 μθνϊν. 

B.5 Εάν ο εκδότθσ είναι μζλοσ 

ομίλου, περιγραφι του 

ομίλου και τθσ κζςθσ που 

κατζχει ςε αυτόν ο 

εκδότθσ. 

Στισ 19 Λουνίου 2013, κατόπιν τθσ απόφαςθσ τθσ Ζκτακτθσ Γενικισ Συνζλευςθσ των Μετόχων 

τθσ Τράπεηασ τθσ 30
θσ

 Απριλίου 2013 για τθν αφξθςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ, 

καλυπτόμενθ με ειςφορά ςε είδοσ από το Ταμείο Χρθματοπιςτωτικισ Στακερότθτασ 

ςφμφωνα με το Ν. 3864/2010 και τθν Ρράξθ Υπουργικοφ Συμβουλίου 38/9.11.2012, το 

Ταμείο Χρθματοπιςτωτικισ Στακερότθτασ απζκτθςε το 98,6% του μετοχικοφ κεφαλαίου που 

αντιςτοιχεί ςτισ κοινζσ μετοχζσ τθσ Τράπεηασ. Στισ 5 Λουλίου 2013, κατόπιν τθσ απόφαςθσ τθσ 

Τακτικισ Γενικισ Συνζλευςθσ των Μετόχων τθσ Τράπεηασ τθσ 27θσ Λουνίου 2013 για τθν 

αφξθςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου με καταβολι μετρθτϊν, θ οποία ςυντελζςκθκε με ιδιωτικι 

τοποκζτθςθ ςτουσ κατόχουσ υβριδικϊν τίτλων και τίτλων μειωμζνθσ εξαςφάλιςθσ, το 

ποςοςτό ςυμμετοχισ του Ταμείου Χρθματοπιςτωτικισ Στακερότθτασ κατιλκε από 98,6% ςε 

93,6%. Τζλοσ ςθμειϊνεται ότι κατόπιν τθσ απόφαςθσ τθσ Ζκτακτθσ Γενικισ Συνζλευςθσ των 

Μετόχων τθσ Τράπεηασ τθσ 26
θσ

 Αυγοφςτου 2013 για τθν αφξθςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου 

τθσ, καλυπτόμενθ με ειςφορά ςε είδοσ από το Ταμείο Χρθματοπιςτωτικισ Στακερότθτασ και 

ςυγκεκριμζνα με ειςφορά του 100% των μετοχϊν του Νζου Ταχυδρομικοφ Ελλάδοσ Α.Τ.Ε., 

κυριότθτασ του Ταμείου, το ποςοςτό ςυμμετοχισ του Ταμείου Χρθματοπιςτωτικισ 

Στακερότθτασ αναμζνεται να ανζλκει με τθν ολοκλιρωςθ τθσ αφξθςθσ ςε 95,2%.  
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Το Ελλθνικό Δθμόςιο κατζχει το 100% των προνομιοφχων χωρίσ δικαίωμα ψιφου μετοχϊν 

τθσ Τράπεηασ, που εκδόκθκαν ςφμφωνα με το Νόμο 3723/2008. 

Κατά τθν 30.06.2013 θ Τράπεηα δεν ενοποιικθκε από άλλθ εταιρεία. Θ Τράπεηα ςτισ 30 

Λουνίου 2013 ενοποίθςε 74 εταιρείεσ με τθ μζκοδο τθσ ολικισ ενοποίθςθσ και 8 εταιρείεσ με 

τθ μζκοδο τθσ κακαρισ κζςθσ. 

Β.6 - Στο βακμό που είναι 

γνωςτό ςτον εκδότθ, το 

όνομα κάκε προςϊπου το 

οποίο κατζχει, άμεςα ι 

ζμμεςα, ποςοςτό του 

κεφαλαίου ι των 

δικαιωμάτων ψιφου του 

εκδότθ που πρζπει να 

κοινοποιείται δυνάμει 

τθσ εκνικισ νομοκεςίασ 

του εκδότθ, κακϊσ και το 

φψοσ τθσ ςυμμετοχισ 

που κατζχει το πρόςωπο 

αυτό. 

- Διευκρινίηεται εάν οι 

κφριοι μζτοχοι του 

εκδότθ κατζχουν 

διαφορετικά δικαιϊματα 

ψιφου, εφόςον 

υπάρχουν.  

- Να αναφερκεί εάν και 

από ποιον ο εκδότθσ 

κατζχεται ι ελζγχεται, 

άμεςα ι ζμμεςα, ςτο 

βακμό που ο εκδότθσ 

γνωρίηει τισ ςχετικζσ 

πλθροφορίεσ, και να 

περιγραφεί θ φφςθ 

αυτοφ του ελζγχου. 

 

 

Σθμειϊνεται ότι, με βάςθ τισ γνωςτοποιιςεισ που ζχουν αποςταλεί ςτθν Τράπεηα δυνάμει 

του ν. 3556/2007, κατά τθν 21.8.2013, κανζνα άλλο φυςικό ι νομικό πρόςωπο, πλθν του ΤΧΣ 

δεν κατείχε κοινζσ μετοχζσ τθσ Τράπεηασ, που να αντιπροςωπεφουν ποςοςτό ίςο ι 

μεγαλφτερο του 5% του ςυνόλου των δικαιωμάτων ψιφου που απορρζουν από αυτιν τθν 

κατθγορία μετοχϊν τθσ Τράπεηασ.  

Επίςθσ, το Ελλθνικό Δθμόςιο κατζχει 345.500.000 προνομιοφχεσ μετοχζσ, χωρίσ δικαίωμα 

ψιφου, ενςϊματεσ, μθ μεταβιβάςιμεσ και μθ δεκτικζσ ειςαγωγισ ςε οργανωμζνθ αγορά, 

ονομαςτικισ αξίασ €2,75 θ κάκε μία, οι οποίεσ εκδόκθκαν ςφμφωνα με το ν. 3723/2008 

«Ενίςχυςθ τθσ ρευςτότθτασ τθσ οικονομίασ για τθν αντιμετϊπιςθ των επιπτϊςεων τθσ 

διεκνοφσ χρθματοπιςτωτικισ κρίςθσ». 

B.7 Επιλεγμζνεσ ιςτορικζσ 

κφριεσ 

χρθματοοικονομικζσ 

πλθροφορίεσ για τον 

εκδότθ, οι οποίεσ 

παρζχονται για κάκε 

οικονομικι χριςθ τθσ 

περιόδου που καλφπτουν 

οι ιςτορικζσ 

χρθματοοικονομικζσ 

πλθροφορίεσ και για 

κάκε μεταγενζςτερθ 

ενδιάμεςθ οικονομικι 

περίοδο που 

ςυνοδεφεται από 

ςυγκριτικά ςτοιχεία που 

αντιςτοιχοφν ςτθν ίδια 

περίοδο τθσ 

προθγοφμενθσ χριςθσ· θ 

υποβολι ωςτόςο των 

ιςολογιςμϊν τζλουσ 

χριςεωσ είναι αρκετι για 

να πλθροφται θ απαίτθςθ 

Χριςεισ 2010-2012 

Στισ δθμοςιευμζνεσ ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ χριςθσ 2011 τα 

αποτελζςματα των δραςτθριοτιτων του Ομίλου ςτθν Ρολωνία παρουςιάηονται ωσ μθ 

ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ. 

Στισ δθμοςιευμζνεσ ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ χριςθσ 2012 τα 

αποτελζςματα των δραςτθριοτιτων του Ομίλου ςτθν Ρολωνία και τθν Τουρκία 

παρουςιάηονται ωσ μθ ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ. 

 

Στον ακόλουκο πίνακα παρατίκενται τα ενοποιθμζνα ςτοιχεία των ιςολογιςμϊν του Ομίλου 

Eurobank για τισ χριςεισ που ζλθξαν τθν 31.12.2010, 31.12.2011 και τθν 31.12.2012: 
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περί ςυγκρίςιμων 

πλθροφοριϊν από τον 

ιςολογιςμό.  

Αυτό πρζπει να 

ςυνοδεφεται από 

αφθγθματικι περιγραφι 

τθσ ςθμαντικισ αλλαγισ 

ςτθ χρθματοοικονομικι 

κατάςταςθ του εκδότθ 

και των αποτελεςμάτων 

εκμετάλλευςθσ κατά τθ 

διάρκεια ι μετά τθν 

περίοδο που καλφπτουν 

οι ιςτορικζσ κφριεσ 

χρθματοοικονομικζσ 

πλθροφορίεσ 

 

*Συχόν αποκλίςεισ ςτα ςφνολα από το άκροιςμα των επιμζρουσ μεγεκϊν οφείλονται ςε 

ςτρογγυλοποιιςεισ. 
(1) Για το 2010 οι λογαριαςμοί ζχουν αναλυκεί ϊςτε να ςυνάδουν με τθν παρουςίαςθ για τισ χριςεισ 

2011 και 2012 ςφμφωνα με τθν ανάλυςθ του λογαριαςμοφ «Λοιπά τοιχεία Ενεργθτικοφ» ςτθ ςθμείωςθ 

30 Δθμοςιευμζνων Ενοποιθμζνων Ετιςιων Οικονομικϊν Καταςτάςεων τθσ χριςθσ 2011. 
(2) Για το 2010 οι λογαριαςμοί ζχουν αναλυκεί ϊςτε να ςυνάδουν με τθν παρουςίαςθ για τισ χριςεισ 

2011 και 2012 ςφμφωνα με τθν ανάλυςθ των λογαριαςμϊν «Τποχρεϊςεισ προσ χρθματοπιςτωτικά 

ιδρφματα» και «Εξαςφαλιςμζνεσ υποχρεϊςεισ προσ χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα» ςτθ ςθμείωςθ 31 και 

32 (αντίςτοιχα) των Δθμοςιευμζνων Ενοποιθμζνων Ετιςιων Οικονομικϊν Καταςτάςεων τθσ χριςθσ 2011. 

Πθγι: Δθμοςιευμζνεσ Ενοποιθμζνεσ Ετιςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ χριςθσ 2012 (τα ςτοιχεία τθσ 

χριςθσ 2011 προκφπτουν από τα ςυγκριτικά ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2012) και Δθμοςιευμζνεσ Ενοποιθμζνεσ 

Ετιςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ χριςθσ 2011 (τα ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2010 προκφπτουν από τα 

ςυγκριτικά ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2011), οι οποίεσ ζχουν ςυνταχκεί από τθν Eurobank ςφμφωνα με τα 

Δ.Π.Χ.Α. και ζχουν ελεγχκεί από Σακτικοφσ Ορκωτοφσ Ελεγκτζσ. 

 

Στισ 31.12.2012 το ςφνολο του ενεργθτικοφ μειϊκθκε κατά 11,9% ςε ςχζςθ με το 2011 και 

διαμορφϊκθκε ςε €67,7 δις., ωσ αποτζλεςμα κυρίωσ τθσ ςυνεχιηόμενθσ επιλεκτικισ 

απομόχλευςθσ των δανείων και των επενδυτικϊν τίτλων, τθσ πϊλθςθσ των δραςτθριοτιτων 

ςτθν Τουρκία και τθσ μείωςθσ τθσ χρθματοδότθςθσ των δραςτθριοτιτων ςτθν Ρολωνία. 

Το υπόλοιπο του δανειακοφ χαρτοφυλακίου του Ομίλου Eurobank προ προβλζψεων 

απομείωςθσ, παρουςίαςε μείωςθ τθσ τάξεωσ του 7,1% κατά τθν περίοδο 2011 - 2012, λόγω 

τθσ επιλεκτικισ, από πλευράσ κινδφνου, πιςτωτικισ επζκταςθσ, τθσ πϊλθςθσ των 

δραςτθριοτιτων ςτθν Τουρκία και τθσ απομόχλευςθσ που ςε μεγάλο βακμό οφείλεται ςτθ 

μακροοικονομικι κρίςθ. Τθν 31.12.2012, το υπόλοιπο των χορθγιςεων προ προβλζψεων ςε 

πελάτεσ του Ομίλου Eurobank διαμορφϊκθκε ςε € 47.841 εκατ. (€43.171 εκατ. μετά 

προβλζψεων €4.670 εκατ.). Συγκεκριμζνα, τα δάνεια προσ νοικοκυριά (καταναλωτικά και 

ςτεγαςτικά) διαμορφϊκθκαν ςε € 20.599 εκατ., ενϊ τα δάνεια προσ επιχειριςεισ ςε € 27.242 

εκατ. Το 78,5% του δανειακοφ χαρτοφυλακίου του Ομίλου Eurobank αφοροφςε ςτθν Ελλάδα 

τθν 31.12.2012. 

Θ μείωςθ των καταναλωτικϊν δανείων το 2012 ανιλκε ςε 9,5% και οφείλεται ςτθ 

ςτρατθγικι απόφαςθ για μεταςτροφι του χαρτοφυλακίου υπζρ των δανείων χαμθλότερου 

πιςτωτικοφ κινδφνου με εξαςφαλίςεισ. 

Οι ςυνολικζσ κατακζςεισ, ςυμπεριλαμβανομζνων των υποχρεϊςεων από ςυμφωνίεσ 

επαναγοράσ χρεογράφων (repos), υποχϊρθςαν το 2012 κατά 5% ςε ετιςια βάςθ και 

διαμορφϊκθκαν ςε € 30,8 δις., ζναντι € 32,5 δις. το 2011, ςτο πλαίςιο τθσ γενικότερθσ 

υποχϊρθςθσ κατακζςεων ςτθν Ελλάδα, κυρίωσ ςτο δεφτερο τρίμθνο του 2012, ωσ ςυνζπεια 

τθσ παρατεταμζνθσ προεκλογικισ περιόδου και τθσ ςυνακόλουκθσ πολιτικισ αβεβαιότθτασ 

και ανζκαμψαν ςθμαντικά ςτο δεφτερο εξάμθνο του ζτουσ. 

(ποςά ςε εκατ. €)* 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012

ΕΝΕΓΘΤΛΚΟ

Ταμείο και διακζςιμα ςε κεντρικζσ τράπεηεσ 3.606          3.286                       2.065                       

Απαιτιςεισ από χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα 5.159          6.988                       4.693                       

Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ ςτθν εφλογθ αξία μζςω αποτελεςμάτων 638              503                           710                           

Ραράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα 1.440          1.818                       1.888                       

Δάνεια και απαιτιςεισ από πελάτεσ 56.268        48.094                     43.171                     

Χαρτοφυλάκιο επενδυτικϊν τίτλων 16.563        11.383                     9.469                       

Ενςϊματα πάγια ςτοιχεία 1.237          1.304                       1.306                       

Άυλα πάγια ςτοιχεία 734              465                           406                           

Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ (1) 503              1.726                       2.106                       

Λοιπά ςτοιχεία ενεργθτικοφ (1) 1.040          1.255                       1.839                       

Σφνολο ενεργθτικοφ 87.188        76.822                     67.653                     

ΥΡΟΧΕΩΣΕΛΣ

Υποχρεϊςεισ προσ κεντρικζσ τράπεηεσ (2) 21.885        32.525                     29.047                     

Υποχρεϊςεισ προσ λοιπά χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα (2) 4.739          3.406                       2.772                       

Ραράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα 2.681          3.013                       2.677                       

Υποχρεϊςεισ προσ πελάτεσ 44.435        32.459                     30.752                     

Ριςτωτικοί τίτλοι και λοιπζσ δανειακζσ υποχρεϊςεισ 5.389          2.671                       1.365                       

Λοιπζσ υποχρεϊςεισ 1.965          1.873                       1.695                       

Σφνολο υποχρεϊςεων 81.094        75.947                     68.308                     

ΛΔΛΑ ΚΕΦΑΛΑΛΑ

Μετοχικό κεφάλαιο-κοινζσ μετοχζσ 1.478          1.226                       1.222                       

Διαφορά από ζκδοςθ μετοχϊν υπζρ το άρτιο 1.440          1.439                       1.451                       

Λοιπά αποκεματικά 1.113          (3.763)                     (4.922)                     

Μετοχικό κεφάλαιο-προνομιοφχεσ μετοχζσ 950              950                           950                           

Ρρονομιοφχοι τίτλοι 791              745                           367                           

Δικαιϊματα τρίτων 322              278                           277                           

Σφνολο 6.094          875                           (655)                         

Σφνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεϊςεων 87.188        76.822                     67.653                     

ΡΛΝΑΚΑΣ ΕΝΟΡΟΛΘΜΕΝΩΝ ΛΣΟΛΟΓΛΣΜΩΝ
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*Συχόν αποκλίςεισ ςτα ςφνολα από το άκροιςμα των επιμζρουσ μεγεκϊν οφείλονται ςε 

ςτρογγυλοποιιςεισ. 

**Αναπροςαρμοςμζνα αποτελζςματα ανά μετοχι: τα βαςικά και προςαρμοςμζνα κζρδθ ανά μετοχι για 

τισ χριςεισ 2010, 2011 και 2012 ζχουν προςαρμοςκεί ϊςτε να λθφκεί υπόψθ θ ςυνζνωςθ των κοινϊν 

μετοχϊν (reverse split) με αναλογία 10 παλαιζσ κοινζσ μετοχζσ ςε 1 νζα κοινι μετοχι βάςει των 

αποφάςεων τθσ Ζκτακτθσ Γενικισ υνζλευςθσ τθσ 30 Απριλίου 2013. 

Πθγι: Δθμοςιευμζνεσ Ενοποιθμζνεσ Ετιςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ χριςθσ 2012 (τα ςτοιχεία τθσ 
χριςθσ 2011 προκφπτουν από τα ςυγκριτικά ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2012) και Δθμοςιευμζνεσ Ενοποιθμζνεσ 
Ετιςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ χριςθσ 2011 (τα ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2010 προκφπτουν από τα 
ςυγκριτικά ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2011), οι οποίεσ ζχουν ςυνταχκεί από τθν Eurobank ςφμφωνα με τα 
Δ.Π.Χ.Α. και ζχουν ελεγχκεί από Σακτικοφσ Ορκωτοφσ Ελεγκτζσ εκτόσ των Αναπροςαρμοςμζνων 
αποτελεςμάτων ανά μετοχι τα οποία ζχουν προκφψει από επεξεργαςία οικονομικϊν ςτοιχείων από τθν 
Eurobank. 

 

Τα αποτελζςματα προ φόρων του Ομίλου Eurobank (από ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ) για 

τθ χριςθ 2012 διαμορφϊκθκαν ςε ηθμίεσ φψουσ € 1.688 εκατ. ζναντι εκτεταμζνων ηθμιϊν € 

6.975 εκατ. για τθ χριςθ 2011, ωσ απόρροια ςυμμετοχισ ςτο πρόγραμμα εκελοντικισ 

ανταλλαγισ ομολόγων (PSI+). Το 2012, οι δραςτθριότθτεσ του Ομίλου επθρεάςτθκαν 

δυςμενϊσ από τθν ελλθνικι δθμοςιονομικι κρίςθ, παρά τθν παράλλθλθ ςτοχευμζνθ 

προςπάκεια περιοριςμοφ του λειτουργικοφ κόςτουσ. 

Ωςτόςο, ο Πμιλοσ ςυνεχίηει να παράγει προ προβλζψεων κζρδθ, κακϊσ προςαρμόηεται 

άμεςα ςτισ νζεσ απαιτιςεισ και επωφελείται από τθ ςυγκράτθςθ των λειτουργικϊν 

δαπανϊν. Το 2012 τα λειτουργικά κζρδθ προ προβλζψεων για πιςτωτικοφσ κινδφνουσ από 

δάνεια και απαιτιςεισ και εκτάκτων ηθμιϊν από αποτιμιςεισ (από ςυνεχιηόμενεσ 

δραςτθριότθτεσ), διαμορφϊκθκαν ςε € 703 εκατ., μειωμζνα ςε ετιςια βάςθ κατά 36%. 

 

 

 
(ποςά ςε εκατ. ευρϊ )* 2010 2011 2012

Τό κο ι ζςο δα 4.949 5.063 4.075

Τό κο ι ζξο δα (2.846)             (3.098)                    (2.614)                    

Κακαρά ζςοδα από τόκουσ 2.103               1.965                      1.461                      

Ζςο δα από  τραπεηικζσ αμο ιβζσ και προ μικειεσ 497                  426                         363                         

Ζξο δα από  τραπεηικζσ αμο ιβζσ και προ μικειεσ (134)                (152)                       (163)                       

Κακαρά ζςοδα από τραπεηικζσ αμοιβζσ και προμικειεσ 363                  274                         200                         

Κακαρά ζςο δα από  αςφαλιςτικζσ υπθρεςίεσ 37                    30                           30                           

Ζςο δα από  μθ τραπεηικζσ υπθρεςίεσ 34                    28                           32                           

Ζςο δα από  μερίςματα 7                      6                             4                             

Απο τελζςματα χαρτο φυλακίο υ ςυναλλαγϊν 78                    (56)                         51                           

Απο τελζςματα από  επενδυτικο φσ τίτλο υσ 84                    (20)                         (22)                         

Λο ιπά λειτο υργικά ζςο δα 24                    (1)                           (1)                           

264                 (13)                         94                          

Λειτουργικά ζςοδα 2.730               2.226                      1.755                      

Λειτο υργικά ζξο δα (1.280)             (1.123)                    (1.052)                    

Λειτουργικά κζρδθ προ προβλζψεω ν για πιςτω τικοφσ κινδφνουσ από δάνεια 

και απαιτιςεισ και εκτάκτω ν ηθμιϊ ν από αποτιμιςεισ 1.450               1.103                      703                         

Ρρο βλζψεισ για πιςτωτικο φσ κινδφνο υσ από  δάνεια και απαιτιςεισ πελατϊν (1.273)             (1.328)                    (1.655)                    

Ηθμίεσ απο μείωςθσ και απο τίμθςθσ από  ζκκεςθ ςε χρζο σ Ελλθνικο φ Δθμο ςίο υ -                      (6.012)                    (363)                       

Λο ιπζσ ζκτακτεσ ηθμίεσ από  απο τιμιςεισ -                      (501)                       (331)                       

Ηθμίεσ απο μείωςθσ υπεραξίασ -                      (236)                       (42)                         

Αναλο γία κερδϊν/(ηθμιϊν) από  ςυμμετο χζσ ςε κο ινο πραξίεσ -                      (1)                           -                             

Κζρδθ (Ηθμίεσ) προ φόρου 177                  (6.975)                    (1.688)                    

Φό ρο σ ειςο διματο σ (60)                  1.319                      334                         

Κζρδθ (Ηθμίεσ) χριςθσ από ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ 117                  (5.656)                    (1.354)                    

Κζρδθ (Ηθμίεσ) χριςθσ από  μθ ςυνεχιηό μενεσ δραςτθριό τθτεσ (33)                  160                         (86)                         

Κακαρά Κζρδθ (Ηθμίεσ) χριςθσ 84                    (5.496)                    (1.440)                    

Κακαρά κζρδθ χριςθσ πο υ αναλο γο φν ςε τρίτο υσ 16                    12                           13                           

Κακαρά κζρδθ (ηθμίεσ) χριςθσ που αναλογοφν ςτουσ μετόχουσ 68                    (5.508)                    (1.453)                    

Κζρδθ (Ηθμίεσ) ανά μετοχι (ςε €)

Βαςικά και προ ςαρμο ςμζνα κζρδθ/(ηθμίεσ) ανά μετο χι (0,15)               (10,13)                    (2,30)                      

Κζρδθ (Ηθμίεσ) ανά μετοχι από ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ (€)

Βαςικά και προ ςαρμο ςμζνα κζρδθ/(ηθμίεσ) ανά μετο χι (0,08)               (10,42)                    (2,14)                      

Αναπροςαρμοςμζνα αποτζλεςματα ανά μετοχι **

Κζρδθ/(ηθμιζσ) ανά μετοχι (ςε €)

-Βαςικά και προ ςαρμο ςμζνα κζρδθ/(ηθμιζσ) ανά μετο χι         (1.46)    (101.27)      (22.98)

Κζρδθ/(ηθμιζσ) ανά μετοχι από ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ (ςε €)

-Βαςικά και προ ςαρμο ςμζνα κζρδθ/(ηθμιζσ) ανά μετο χι         (0.85) (104,20)                       (21.41)

ΕΝΟΡΟΛΘΜΕΝΘ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
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*Συχόν αποκλίςεισ ςτα ςφνολα από το άκροιςμα των επιμζρουσ μεγεκϊν οφείλονται ςε 

ςτρογγυλοποιιςεισ. 

Πθγι: Δθμοςιευμζνεσ Ενοποιθμζνεσ Ετιςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ χριςθσ 2012 (τα ςτοιχεία τθσ 

χριςθσ 2011 προκφπτουν από τα ςυγκριτικά ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2012) και Δθμοςιευμζνεσ Ενοποιθμζνεσ 

Ετιςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ χριςθσ 2011 (τα ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2010 προκφπτουν από τα 

ςυγκριτικά ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2011), οι οποίεσ ζχουν ςυνταχκεί από τθν Eurobank ςφμφωνα με τα 

Δ.Π.Χ.Α. και ζχουν ελεγχκεί από Σακτικοφσ Ορκωτοφσ Ελεγκτζσ. 

 

Α’ Εξάμθνο 2013 

Στον ακόλουκο πίνακα παρατίκενται τα ενοποιθμζνα ςτοιχεία των ιςολογιςμϊν του Ομίλου 

Eurobank τθν 31.12.2012 και τθν 30.06.2013: 

 

Πθγι: Δθμοςιευμζνεσ Ενοποιθμζνεσ ςυνοπτικζσ ενδιάμεςεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ για τθν περίοδο 
01.01-30.06.2013, οι οποίεσ ζχουν ςυνταχκεί από τθν Eurobank ςφμφωνα με το ΔΛΠ 34 και ζχουν 
επιςκοπθκεί από Σακτικοφσ Ορκωτοφσ Ελεγκτζσ. 

(ποςά ςε εκατ. €)* 31.12.2012 30.06.2013

ΕΝΕΓΘΤΛΚΟ

Ταμείο και διακζςιμα ςε κεντρικζσ τράπεηεσ 2,065                 2,049                 

Απαιτιςεισ από χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα 4,693                 2,820                 

Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ ςτθν εφλογθ αξία μζςω αποτελεςμάτων 710                    484                    

Ραράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα 1,888                 1,386                 

Δάνεια και απαιτιςεισ από πελάτεσ 43,171               40,987               

Χαρτοφυλάκιο επενδυτικϊν τίτλων 9,469                 13,120               

Ενςϊματα πάγια ςτοιχεία 1,306                 1,393                 

Άυλα πάγια ςτοιχεία 406                    402                    

Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ 2,106                 2,945                 

Λοιπά ςτοιχεία ενεργθτικοφ 1,839                 1,800                 

Σφνολο ενεργθτικοφ 67,653               67,386               

ΥΡΟΧΕΩΣΕΛΣ

Υποχρεϊςεισ προσ κεντρικζσ τράπεηεσ 29,047               21,733               

Υποχρεϊςεισ προσ λοιπά χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα 2,772                 5,768                 

Ραράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα 2,677                 1,932                 

Υποχρεϊςεισ προσ πελάτεσ 30,752               30,185               

Ριςτωτικοί τίτλοι και λοιπζσ δανειακζσ υποχρεϊςεισ 1,365                 931                    

Λοιπζσ υποχρεϊςεισ 1,695                 1,714                 

Σφνολο υποχρεϊςεων 68,308               62,263               

ΛΔΛΑ ΚΕΦΑΛΑΛΑ

Μετοχικό κεφάλαιο-κοινζσ μετοχζσ 1,222                 1,153                 

Διαφορά από ζκδοςθ μετοχϊν υπζρ το άρτιο 1,451                 5,985                 

Κοινζσ μετοχζσ υπό ζκδοςθ - 316                    

Λοιπά αποκεματικά (4,922)                (3,641)                

Μετοχικό κεφάλαιο-προνομιοφχεσ μετοχζσ 950                    950                    

Ρρονομιοφχοι τίτλοι 367                    77                      

Δικαιϊματα τρίτων 277                    283                    

Σφνολο ιδίων κεφαλαίων (655)                   5,123                 

Σφνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεϊςεων 67,653               67,386               

(ποςά ςε εκατ. ευρϊ)*

Κακαρά κζρδθ (ηθμίεσ) χριςθσ 84 (5.496)    (1.440)    

Λοιπά αποτελζςματα χριςθσ απευκείασ ςτθν κακαρι κζςθ:

Αντιςτάκμιςθ ταμειακϊν ροϊν

μεταβολι ςτθν εφλογθ αξία, μετά από φόρουσ (51)          (2)            (110)       

μεταφορά ςτο λογαριαςμό αποτελεςμάτων, μετά από φόρουσ (2)            (53)          (15)          (17)          46           (64)          

Χαρτοφυλάκιο διακεςίμων προσ πϊλθςθ επενδυτικϊν τίτλων

μεταβολι ςτθν εφλογθ αξία, μετά από φόρουσ (191)       (167)       129         

μεταφορά ηθμιϊν από απομείωςθ τίτλων Ελλθνικοφ Δθμοςίου ςτο λογαριαςμό 

αποτελεςμάτων, μετά από φόρουσ -              250 -              

μεταφορά ηθμιϊν από απομείωςθ λοιπϊν επενδυτικϊν τίτλων ςτο λογαριαςμό 

αποτελεςμάτων, μετά από φόρουσ 5              354 61

μεταφορά ςτο λογαριαςμό αποτελεςμάτων, μετά από φόρουσ 36           (150)       (13)          424         (5)            185         

μεταβολι ςτθν εφλογθ αξία μετά από φόρουσ-ςυγγενείσ επιχειριςεισ (3)            -              -              

μεταφορά ςτο λογαριαςμό αποτελεςμάτων, μετά από φόρουσ 7              4              -              -              -              -              

Συναλλαγματικζσ διαφορζσ

μεταβολι ςτθν εφλογθ αξία, μετά από φόρουσ (28)          (41)          (34)          

μεταφορά ςτο λογαριαςμό αποτελεςμάτων, μετά από φόρουσ 0              (28)          79           38           36           2              

Λοιπά αποτελζςματα χριςθσ (227)       445         123         

Συνολικό αποτζλεςμα χριςθσ μετά από φόρο που αναλογεί ςε:

Μετόχουσ

  από ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ (128)       (5.267)    (1.285)    

  από μθ ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ (29)          (157)       204         (5.063)    (44)          (1.329)    

Δικαιϊματα τρίτων

  από ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ 14           14           12           12           

  από μθ ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ - (0)            12           0              12           

(143)       (5.051)    (1.317)    

ΕΝΟΡΟΛΘΜΕΝΘ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΣΥΝΟΛΛΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

2011 20122010
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Στισ 30.06.2013 το ςφνολο του ενεργθτικοφ μειϊκθκε κατά 0,4% ςε ςχζςθ με τθν 31.12.2012 

και διαμορφϊκθκε ςε €67,4 δις. ζναντι €67,7 δις., ωσ αποτζλεςμα κυρίωσ τθσ ςυνεχιηόμενθσ 

επιλεκτικισ απομόχλευςθσ των δανείων ςε πελάτεσ και χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα. 

Το υπόλοιπο του δανειακοφ χαρτοφυλακίου (μετά προβλζψεων) του Ομίλου Eurobank 

παρουςίαςε μείωςθ τθσ τάξεωσ του 5,1% τθν 30.06.2013 ςε ςχζςθ με το κλείςιμο τθσ χριςθσ 

2012, λόγω τθσ επιλεκτικισ, από πλευράσ κινδφνου, πιςτωτικισ επζκταςθσ και τθσ 

απομόχλευςθσ που ςε μεγάλο βακμό οφείλεται ςτθ μακροοικονομικι κρίςθ. Τθν 30.06.2013, 

το υπόλοιπο των χορθγιςεων (μετά προβλζψεων) ςε πελάτεσ του Ομίλου Eurobank 

διαμορφϊκθκε ςε € 40.987 εκατ. ζναντι €43.171 εκατ. τθν 31.12.2012. 

Οι ςυνολικζσ κατακζςεισ, ςυμπεριλαμβανομζνων των υποχρεϊςεων από ςυμφωνίεσ 

επαναγοράσ χρεογράφων (repos), μειϊκθκαν οριακά εντόσ του α’ εξαμινου 2013 κατά 1,8% 

ςε ςχζςθ με τθν 31.12.2012 και διαμορφϊκθκαν ςε ςυνολικζσ κατακζςεισ € 30,2 δις., 

ςυνεπεία τθσ ςτακεροποιθτικισ τάςθσ που παρουςιάηεται από το δεφτερο εξάμθνο του 

2012., με τα υπόλοιπα ςτθν Ελλάδα να μειϊνονται κατά €1,4 δις., το β’ τρίμθνο του 2013 

μετά τθν αφξθςι τουσ κατά €1,5 δις. το A’ τρίμθνο του 2013. Οι κατακζςεισ του ομίλου, μθ 

ςυμπεριλαμβανομζνων των repos, ανζρχονταν ςε €29,0 δις. τθν 30.06.2013 ζναντι €30,4 δις. 

τθν 31.12.2012. 

Τθν 31.12.2012, θ κακαρι χρθματοδότθςθ τθσ Τράπεηασ από τθν ΕΚΤ και από τθν Τράπεηα 

τθσ Ελλάδοσ ανιλκε ςε € 29 δις., ζναντι € 31 δις. τθν 31.12.2011 και € 20 δις. τθν 31.12.2010 

αντίςτοιχα. Θ αυξθμζνθ πρόςβαςθ ςτισ αγορζσ εντόσ του 2013 επζτρεψε θ εν λόγω 

χρθματοδότθςθ να διαμορφωκεί ςε €21,6 δις. τθν 30.06.2013. 

 

 

Πθγι: Δθμοςιευμζνεσ Ενοποιθμζνεσ ςυνοπτικζσ ενδιάμεςεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ για τθν περίοδο 
01.01-30.06.2013, οι οποίεσ ζχουν ςυνταχκεί από τθν Eurobank ςφμφωνα με το ΔΛΠ 34 και ζχουν 
επιςκοπθκεί από Σακτικοφσ Ορκωτοφσ Ελεγκτζσ. 

(ποςά ςε εκατ. ευρϊ)* 01.01.-30.06.2012 01.01.-30.06.2013

Κακαρά ζςοδα από τόκουσ 800                         578                         

Κακαρά ζςοδα από τραπεηικζσ αμοιβζσ και προμικειεσ 105                         96                           

Κακαρά ζςοδα από αςφαλιςτικζσ υπθρεςίεσ 8                             17                           

Ζςοδα από μθ τραπεηικζσ υπθρεςίεσ 16                           18                           

Ζςοδα από μερίςματα 2 2

Αποτελζςματα χαρτοφυλακίου ςυναλλαγϊν 107                         (40)                         

Αποτελζςματα από επενδυτικοφσ τίτλουσ (19)                         31                           

Λοιπά λειτουργικά ζςοδα 1 (15)                         

Λειτουργικά ζςοδα 1,020                      687                         

Λειτουργικά ζξοδα (543)                       497                         

Λειτουργικά κζρδθ προ προβλζψεων για πιςτωτικοφσ κινδφνουσ από δάνεια και

απαιτιςεισ και εκτάκτων ηθμιϊν 477                         190                         

Ρροβλζψεισ για πιςτωτικοφσ κινδφνουσ από δάνεια και απαιτιςεισ πελατϊν (794)                       (841)                       

Ηθμίεσ απομείωςθσ και λοιπζσ ηθμίεσ από ζκκεςθ ςε χρζοσ Ελλθνικοφ Δθμοςίου (554)                       75                           

Λοιπζσ ζκτακτεσ ηθμίεσ από αποτιμιςεισ (160)                       (109)                       

Αναλογία κερδϊν/(ηθμιϊν) από ςυμμετοχζσ ςε ςυγγενείσ επιχειριςεισ και κοινοπραξίεσ -                             (1)                           

Κζρδθ (Ηθμίεσ) προ φόρου (1,031)                    (686)                       

Φόροσ ειςοδιματοσ 217                         175                         

Ζκτακτεσ προςαρμογζσ φόρου -                             579                         

Κζρδθ (Ηθμίεσ) περιόδου από ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ (814)                       68                           

Κζρδθ (Ηθμίεσ) περιόδου από μθ ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ (51)                         (18)                         

Κακαρά Κζρδθ (Ηθμίεσ) περιόδου (865)                       50                           

Κακαρά κζρδθ περιόδου που αναλογοφν ςε τρίτουσ 7                             6                             

Κακαρά κζρδθ (ηθμίεσ) περιόδου που αναλογοφν ςτουσ μετόχουσ (872)                       44                           

Κζρδθ (Ηθμίεσ) ανά μετοχι πρό φόρων (ςε €)

Βαςικά κζρδθ/(ηθμίεσ) ανά μετοχι (16.36)                    (1.06)                      

Ρροςαρμοςμζνα κζρδθ/(ηθμίεσ) ανά μετοχι (16.36)                    (1.06)                      

Κζρδθ (Ηθμίεσ) ανά μετοχι από ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ προ φόρων (€)

Βαςικά κζρδθ/(ηθμίεσ) ανά μετοχι (15.23)                    (1.04)                      

Ρροςαρμοςμζνα κζρδθ/(ηθμίεσ) ανά μετοχι (15.23)                    (1.04)                      

Κζρδθ (Ηθμίεσ) ανά μετοχι (ςε €)

Βαςικά κζρδθ/(ηθμίεσ) ανά μετοχι (12.21)                    0.04                        

Ρροςαρμοςμζνα κζρδθ/(ηθμίεσ) ανά μετοχι (12.21)                    0.04                        

Κζρδθ (Ηθμίεσ) ανά μετοχι από ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ (€)

Βαςικά κζρδθ/(ηθμίεσ) ανά μετοχι (11.29)                    0.07                        

Ρροςαρμοςμζνα κζρδθ/(ηθμίεσ) ανά μετοχι (11.29)                    0.07                        

ΕΝΟΡΟΛΘΜΕΝΘ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
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Τα ςυνολικά κακαρά ζςοδα από τόκουσ διαμορφϊκθκαν ςε € 578 εκατ. για τθν περίοδο 

01.01.-30.06.2013 ζναντι €800 εκατ. για τθν αντίςτοιχθ περίοδο του 2012, παρουςιάηοντασ 

μείωςθ τθσ τάξεωσ του 28%. Θ παραπάνω μείωςθ οφείλεται κυρίωσ ςτθν αφξθςθ του 

κόςτουσ χρθματοδότθςθσ κατά τθν εξεταηόμενθ περίοδο ςτθν προςπάκεια ςυγκράτθςθσ των 

κατακζςεων των πελατϊν, τθ ςυρρίκνωςθ του δανειακοφ και ομολογιακοφ χαρτοφυλακίου, 

με τθν παρεπόμενθ μείωςθ των εςόδων από τόκουσ, κακϊσ και τθν κακυςτζρθςθ ςτθ 

διαδικαςία ανακεφαλαιοποίθςθσ τθσ Τράπεηασ.  

Ο Πμιλοσ ςυνεχίηει να παράγει προ προβλζψεων κζρδθ, προςαρμοηόμενοσ ςτισ νζεσ 

απαιτιςεισ και τθ ςτοχευμζνθ προςπάκεια περιοριςμοφ του λειτουργικοφ κόςτουσ. Τθν 

περίοδο 01.01.-30.06.2013 τα λειτουργικά κζρδθ προ προβλζψεων για πιςτωτικοφσ 

κινδφνουσ από δάνεια και απαιτιςεισ και εκτάκτων ηθμιϊν από αποτιμιςεισ (από 

ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ), διαμορφϊκθκαν ςε € 190 εκατ., μειωμζνα ςε ςχζςθ με τθν 

αντίςτοιχθ περίοδο του 2012 κατά 60,2%. 

Σθμειϊνεται ότι τθν 30 Λουνίου 2013 ο Πμιλοσ προχϊρθςε ςτον αντιλογιςμό ηθμιάσ 

απομείωςθσ αξίασ €75 εκατ., θ οποία αρχικά αναγνωρίςτθκε το 2011, για ςυγκεκριμζνο ΟΕΔ 

(ονομαςτικισ αξίασ €506 εκατ.) το οποίο δεν είχε ανταλλαχκεί ςτο PSI+. 

Τα αποτελζςματα προ φόρων του Ομίλου Eurobank (από ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ) για 

τθν περίοδο 01.01.-30.06.2013 διαμορφϊκθκαν, μετά και τον αντιλογιςμό τθσ ωσ άνω ηθμίασ 

απομείωςθσ αξίασ €75 εκατ., ςε ηθμίεσ φψουσ €686 εκατ., περιοριςμζνεσ ζναντι ηθμιϊν 

€1.031 εκατ. για τθν αντίςτοιχθ περίοδο του 2012 όπου είχαν ςυμπεριλθφκεί ηθμίεσ 

απομείωςθσ και λοιπζσ ηθμίεσ από ζκκεςθ ςε χρζοσ ελλθνικοφ δθμοςίου φψουσ €554 εκατ. 

Tα αποτελζςματα τθσ περιόδου 01.01.-30.06.2013 μετά από φόρουσ (από ςυνεχιηόμενεσ 

δραςτθριότθτεσ) του Ομίλου Eurobank διαμορφϊκθκαν ςε κζρδθ €68 εκατ., ζναντι ηθμιϊν 

€814 εκατ. για τθν αντίςτοιχθ περίοδο του 2012, κυρίωσ ωσ αποτζλεςμα τθσ κετικισ 

επίδραςθσ ζκτακτθσ προςαρμογισ φόρου φψουσ €596 εκατ. που οφείλεται κυρίωσ ςτθν 

αφξθςθ του φορολογικοφ ςυντελεςτι, θ οποία είχε ωσ αποτζλεςμα τθν προςαρμογι των 

ςωρευτικϊν αναβαλλόμενων φορολογικϊν απαιτιςεων του Ομίλου.  

Θ αφξθςθ του φορολογικοφ ςυντελεςτι είχε ωσ αποτζλεςμα τθν προςαρμογι των 

ςωρευτικϊν αναβαλλόμενων φορολογικϊν απαιτιςεων του Ομίλου τθν 30 Λουνίου 2013 

κατά € 608 εκατ., εκ των οποίων € 596 εκατ. ζχουν απεικονιςτεί ςτθν κατάςταςθ 

αποτελεςμάτων τθσ 30 Λουνίου 2013. Το ποςό των €596 εκατ. αφορά αναπροςαρμογι του 

ςωρευτικοφ ποςοφ αναβαλλόμενθσ φορολογικισ απαίτθςθσ που θ Τράπεηα εκτιμά ότι 

μπορεί να ανακτιςει ςτο προςεχζσ μζλλον. Το ποςό αναβαλλόμενθσ φορολογικισ απαίτθςθσ 

αξιολογείται ςε κάκε περίοδο αναφοράσ και δφναται να ανακεωρθκεί βάςει των εκάςτοτε 

ςε ιςχφ επιχειρθματικϊν και φορολογικϊν πλάνων τθσ Τράπεηασ. Μετά τον επανυπολογιςμό 

τθσ αναβαλλόμενθσ φορολογικισ απαίτθςθσ των κυγατρικϊν του επιχειριςεων, ο Πμιλοσ 

αναγνϊριςε ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων τθσ 30 Λουνίου 2013 ηθμιά €17 εκατ. Εφόςον 

εξαιρεκεί το ποςό των €579 εκατ., τα αποτελζςματα μετά από φόρουσ που αναλογοφν ςτουσ 

μετόχουσ του Ομίλου Eurobank κα διαμορφϊνονταν ςε ηθμίεσ φψουσ €535 εκατ. 

B.9 Πταν γίνεται πρόβλεψθ ι 

εκτίμθςθ κερδϊν, 

δθλϊνεται το ποςό. 

Θ Διοίκθςθ τθσ Τράπεηασ δθλϊνει ότι δεν ζχει προβεί ςε οποιαδιποτε ανακοίνωςθ 

πρόβλεψθσ ι εκτίμθςθσ τθσ κερδοφορίασ για τθν τρζχουςα ι για τισ επόμενεσ χριςεισ.  

Σε ςυνζχεια τθσ υπογραφισ, τθν 28 Μαΐου 2012, Σφμβαςθσ Ρροεγγραφισ μεταξφ Τράπεηασ 

και ΤΧΣ, θ Τράπεηα υπζβαλε τθν 31 Οκτωβρίου 2012 (μζςω του Υπουργείου Οικονομικϊν) 

ςτθ Γενικι Διεφκυνςθ Ανταγωνιςμοφ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ ςχζδιο αναδιάρκρωςθσ 

(restructuring plan) ςφμφωνα με το Ν.3864/2010. Εν ςυνεχεία και ςυνεπεία των εξαγορϊν 

και ςυγχωνεφςεων που ζλαβαν χϊρα ςτον τραπεηικό κλάδο ζκτοτε, το υποβλθκζν ςχζδιο 

αναδιάρκρωςθσ κατζςτθ μθ αντιπροςωπευτικό και θ Γενικι Διεφκυνςθ Ανταγωνιςμοφ τθσ 

Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ ηιτθςε τθν εκ νζου υποβολι ςχεδίου αναδιαρκρϊςεωσ, προκειμζνου 

να γίνουν οι απαραίτθτεσ επικαιροποιιςεισ. Θ Τράπεηα ζχει αρχίςει ιδθ τθ ςυνεργαςία με τθ 

Γενικι Διεφκυνςθ Ανταγωνιςμοφ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για τθν οριςτικοποίθςθ του 

(νζου) ςχεδίου αναδιάρκρωςθσ. Ενϊ αρχικά είχε ηθτθκεί θ εκ νζου υποβολι του ςχεδίου 

αναδιαρκρϊςεωσ μζχρι τθν 30 Λουλίου 2013, θ διαδικαςία τθσ οριςτικοποίθςθσ παρατάκθκε 

και πλζον αναμζνεται να ολοκλθρωκεί μζχρι το τζλοσ του ζτουσ.  
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B.10 Ρεριγραφι τθσ φφςθσ 

τυχόν επιφυλάξεων ςτθν 

ζκκεςθ ελζγχου για τισ 

ιςτορικζσ 

χρθματοοικονομικζσ 

πλθροφορίεσ  

Στθν ζκκεςθ ελζγχου του Ορκωτοφ Ελεγκτι Λογιςτι τθσ 31 Δεκεμβρίου 2011, χωρίσ να 

διατυπϊνεται επιφφλαξθ ςτθ γνϊμθ του, περιλαμβάνεται ζμφαςθ κζματοσ ςχετικά με τισ 

επιπτϊςεισ των ηθμιϊν απομείωςθσ από τθν αναδιάρκρωςθ του Ελλθνικοφ χρζουσ ςτα 

εποπτικά κεφάλαια του Ομίλου, ςτισ προγραμματιςμζνεσ ενζργειεσ για τθν αποκατάςταςθ 

τθσ κεφαλαιακισ επάρκειασ του Ομίλου, κακϊσ και ςτισ υφιςτάμενεσ αβεβαιότθτεσ οι οποίεσ 

κα μποροφςαν να επθρεάςουν αρνθτικά τθν αρχι τθσ ςυνζχιςθσ τθσ επιχειρθματικισ 

δραςτθριότθτασ ζωσ τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ ανακεφαλαιοποίθςθσ. 

Το αυτό κζμα αναφζρεται και ςτθν ζκκεςθ ελζγχου του Ορκωτοφ Ελεγκτι Λογιςτι τθσ 31 

Δεκεμβρίου 2012. 

Στθν ζκκεςθ επιςκόπθςθσ του Ορκωτοφ Ελεγκτι Λογιςτι τθσ 30 Λουνίου 2013, χωρίσ να 

διατυπϊνεται επιφφλαξθ ςτθ γνϊμθ του, περιλαμβάνεται ζμφαςθ κζματοσ ςχετικά με τθν 

υςτζρθςθ του Δείκτθ Βαςικϊν Εποπτικϊν Κεφαλαίων τθσ Τράπεηασ και του Ομίλου ςτισ 30 

Λουνίου 2013 ζναντι του ελάχιςτου απαιτοφμενου βάςει τθσ Ρράξθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ 

13/28.3.2013 τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ. Οι εν εξελίξει και προγραμματιςμζνεσ ενζργειεσ 

κεφαλαιακισ ενίςχυςθσ που περιγράφονται ςτθν ίδια ςθμείωςθ, υπόκεινται ςε 

αβεβαιότθτεσ οι οποίεσ κα μποροφςαν να επθρεάςουν αρνθτικά τθν αρχι τθσ ςυνζχιςθσ τθσ 

επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ ζωσ τθν πλιρθ αποκατάςταςθ των εποπτικϊν κεφαλαίων 

τθσ Τράπεηασ και του Ομίλου. 

B.11 Εάν το κεφάλαιο κίνθςθσ 

του εκδότθ δεν επαρκεί 

για τισ τρζχουςεσ 

απαιτιςεισ του εκδότθ 

πρζπει να ςυμπεριλθφκεί 

επεξιγθςθ. 

Θ Διοίκθςθ τθσ Τράπεηασ δθλϊνει ότι το κεφάλαιο κινιςεωσ του Ομίλου Eurobank επαρκεί 

για τισ τρζχουςεσ δραςτθριότθτζσ του Ομίλου για τουσ επόμενουσ 12 μινεσ. 

 

 

 

Ενότθτα Γ – Κινθτζσ αξίεσ Ραραρτιματα  

Γ.1 Ρεριγραφι του είδουσ 

και τθσ κατθγορίασ των 

κινθτϊν αξιϊν που 

προςφζρονται ι/και 

ειςάγονται προσ 

διαπραγμάτευςθ, 

ςυμπεριλαμβανομζνου 

οποιουδιποτε αρικμοφ 

αναγνϊριςθσ κινθτϊν 

αξιϊν. 

Οι μετοχζσ τθσ Τράπεηασ που κα ειςαχκοφν προσ διαπραγμάτευςθ είναι άυλεσ, κοινζσ, 

ονομαςτικζσ, μετά ψιφου, κα διαπραγματεφονται ςτθν «Κφρια Αγορά» του Χ.Α. και 

εκδίδονται βάςει των διατάξεων του Κ.Ν. 2190/1920 και του Καταςτατικοφ τθσ Τράπεηασ. Ο 

Κωδικόσ ISIN (International Security Identification Number) τθσ κοινισ μετοχισ τθσ Τράπεηασ 

είναι GRS323003004. 

Γ.2 Νόμιςμα ςτο οποίο είναι 

εκφραςμζνεσ οι κινθτζσ 

αξίεσ. Οι μετοχζσ τθσ Τράπεηασ διαπραγματεφονται ςε ευρϊ. 

Γ.3 Ο αρικμόσ μετοχϊν που 

εκδόκθκαν και ζχουν 

ολοςχερϊσ εξοφλθκεί, 

και των μετοχϊν που 

εκδόκθκαν αλλά δεν 

ζχουν εξοφλθκεί. Θ 

ονομαςτικι αξία ανά 

μετοχι, ι αναφορά του 

γεγονότοσ ότι οι μετοχζσ 

δεν ζχουν ονομαςτικι 

αξία. 

Κατά τθν θμερομθνία τθσ Ζκτακτθσ Γενικισ Συνζλευςθσ τθσ 26
θσ

 Αυγοφςτου 2013, το 

μετοχικό κεφάλαιο τθσ Τράπεηασ ανιρχετο ςτο ποςό των €2.165.250.059,50 και διαιρείτο ςε 

4.395.916.865 ςυνολικά ονομαςτικζσ μετοχζσ εκ των οποίων: (i) 4.050.416.865 μετοχζσ 

κοινζσ, με ψιφο, άυλεσ, ειςθγμζνεσ ςτο Χ.Α., ονομαςτικισ αξίασ €0,30 θ κακεμία, και (ii) 

345.500.000 προνομιοφχεσ μετοχζσ, χωρίσ δικαίωμα ψιφου, ενςϊματεσ, εξαγοράςιμεσ, μθ 

μεταβιβάςιμεσ και μθ δεκτικζσ ειςαγωγισ ςε οργανωμζνθ αγορά, εκδοκείςεσ ςφμφωνα με το 

ν. 3723/2008, ονομαςτικισ αξίασ €2,75 θ κακεμία. 

Θ από 26.8.2013 Ζκτακτθ Γενικι Συνζλευςθ των Μετόχων τθσ Τράπεηασ αποφάςιςε τθν 

αφξθςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου κατά ποςό €425.625.000, με ειςφορά από το Ταμείο 

Χρθματοπιςτωτικισ Στακερότθτασ του 100% των μετοχϊν του Νζου Ταχυδρομικοφ 

Ταμιευτθρίου Ελλάδοσ Α.Τ.Ε., κυριότθτασ του Ταμείου, με τθν ζκδοςθ 1.418.750.000 νζων 

κοινϊν μετοχϊν, ονομαςτικισ αξίασ €0,30 και τιμισ διάκεςθσ € 0,48 θ κάκε μία (παροφςα 

ΑΜΚ). Θ ςυνολικι υπζρ το άρτιον αξία των νζων μετοχϊν, ποςοφ €255.375.000, πιςτϊκθκε 

ςτον λογαριαςμό «Διαφορά από ζκδοςθ μετοχϊν υπζρ το άρτιο». 
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Κατόπιν τθσ παραπάνω αυξιςεωσ, θ οποία εγκρίκθκε με τθν από K2-5806/30.08.2013 

απόφαςθ του Υπουργείου Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ, και καταχωρικθκε ςτο Γενικό 

Εμπορικό Μθτρϊο (Γ.Ε.ΜΘ) ςτισ 30.08.2013, το ςυνολικό μετοχικό κεφάλαιο τθσ Τράπεηασ 

ανιλκε ςε €2.590.875.059,50 και ο ςυνολικόσ αρικμόσ των μετοχϊν τθσ ςε 5.814.666.865, εκ 

των οποίων α) 5.469.166.865 κοινζσ μετοχζσ με ψιφο, ονομαςτικισ αξίασ €0,30 θ κάκε μία 

και β) 345.500.000 προνομιοφχεσ μετοχζσ χωρίσ δικαίωμα ψιφου, εκδοκείςεσ ςφμφωνα με 

τον ν. 3723/2008, ονομαςτικισ αξίασ €2,75 θ κάκε μία. 

Σθμειϊνεται ότι ςτισ 2 Οκτωβρίου 2013 καταχωρικθκε ςτο Γ.Ε.ΜΘ Κ2-5905 το από 

02.09.2013 πρακτικό του Δ.Σ. τθσ Τράπεηασ, με το οποίο πιςτοποιικθκε θ καταβολι τθσ 

παραπάνω αφξθςθσ του μετοχικοφ κεφαλαίου και θ υπζρ το άρτιο διαφορά, με τθν ειςφορά 

του 100% των μετοχϊν του Νζου Ταχυδρομικοφ Ταμιευτθρίου Ελλάδοσ Α.Τ.Ε., κυριότθτασ 

του ΤΧΣ. 

Γ.4 Ρεριγραφι των 

δικαιωμάτων που 

ςυνδζονται με τισ κινθτζσ 

αξίεσ. 

Κάκε κοινι μετοχι τθσ Τράπεηασ ενςωματϊνει όλα τα δικαιϊματα, ςυμπεριλαμβανομζνων 

των δικαιωμάτων ψιφου και λιψθσ μερίςματοσ, και τισ υποχρεϊςεισ που κακορίηονται από 

τον Κ.Ν. 2190/1920 και ςφμφωνα με τισ διατάξεισ αυτοφ. 

Σφμφωνα με το ιςχφον Καταςτατικό τθσ Τράπεηασ : 

1. Οι κοινζσ μετοχζσ τθσ Τράπεηασ είναι άυλεσ, ειςθγμζνεσ ςτο Χρθματιςτιριο 

Ακθνϊν, καταχωροφνται ςτα αρχεία τθσ «Ελλθνικά Χρθματιςτιρια Α.Ε. Συμμετοχϊν 

Εκκακάριςθσ Διακανονιςμοφ και Καταχϊριςθσ» και παρακολουκοφνται με καταχωρίςεισ ςτα 

αρχεία αυτά. 

2. Οι κοινζσ μετοχζσ είναι αδιαίρετεσ. Σε περίπτωςθ ςυγκυριότθτασ μετοχισ, τα 

δικαιϊματα των ςυγκυρίων αςκοφνται από κοινό αντιπρόςωπο. Οι ςυγκφριοι τθσ μετοχισ 

ευκφνονται εισ ολόκλθρον για τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων που απορρζουν από αυτι. 

Σθμειϊνεται ότι δεν υφίςτανται ειδικά δικαιϊματα υπζρ ςυγκεκριμζνων μετόχων, με 

εξαίρεςθ: α) τα προνόμια του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, ωσ κατόχου των προνομιοφχων μετοχϊν 

που εξζδωςε θ Τράπεηα ςφμφωνα με το Ν. 3723/2008 και β) τα δικαιϊματα του ΤΧΣ, ωσ 

κατόχου των κοινϊν μετοχϊν που εξζδωςε θ Τράπεηα ςφμφωνα με το Ν. 3864/2010 και 

αςκοφντοσ πλιρωσ τα δικαιϊματα ψιφου ςφμφωνα με το νόμο αυτό.  

 

Ειδικότερα: 

Δικαιϊματα του Ελλθνικοφ Δθμοςίου ωσ κατόχου των προνομιοφχων μετοχϊν ςφμφωνα με 

το Ν. 3723/2008  

 

Δυνάμει τθσ από 12.1.2009 απόφαςθσ τθσ Ζκτακτθσ Γενικισ Συνζλευςθσ των μετόχων τθσ 

Τράπεηασ εκδόκθκαν 345.500.000 προνομιοφχεσ, ονομαςτικζσ, χωρίσ δικαίωμα ψιφου, 

ενςϊματεσ, εξαγοράςιμεσ, μθ μεταβιβάςιμεσ και μθ δεκτικζσ ειςαγωγισ ςε οργανωμζνθ 

αγορά μετοχζσ ονομαςτικισ αξίασ Ευρϊ 2,75 θ κάκε μία που αναλιφκθκαν από το Ελλθνικό 

Δθμόςιο. Σφμφωνα με το άρκρο 5 του Καταςτατικοφ τθσ Τράπεηασ (όπωσ τροποποιικθκε 

ςτισ 6-3-2009) ςε ςυνδυαςμό με το ν. 3723/2008 (όπωσ ιςχφει ςιμερα μετά από διαδοχικζσ 

τροποποιιςεισ του), οι προνομιοφχεσ αυτζσ μετοχζσ ζχουν τα εξισ προνόμια:  

1. δικαίωμα απόλθψθσ ςτακερισ απόδοςθσ λογιηόμενθσ µε ποςοςτό δζκα τοισ εκατό 

(10%) επί τθσ τιμισ διακζςεωσ εκάςτθσ των προνομιοφχων μετοχϊν ςτο Ελλθνικό Δθμόςιο:  

i πριν από τισ κοινζσ μετοχζσ, 

ii πριν από τα ποςά μερίςματοσ που διανζμονται ςφμφωνα µε τθν παράγραφο 3 του 

άρκρου 1 του Ν. 3723/2008 και 

iii ανεξαρτιτωσ διανομισ ποςϊν μερίςματοσ προσ τουσ λοιποφσ μετόχουσ τθσ 

Τράπεηασ, και εφόςον κατόπιν καταβολισ τθσ εν λόγω απόδοςθσ οι δείκτεσ κεφαλαιακισ 

επάρκειασ τθσ Τράπεηασ ςε ατομικι και ενοποιθμζνθ βάςθ ικανοποιοφν τουσ εκάςτοτε 

οριηόμενουσ από τθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ ελάχιςτουσ δείκτεσ.  

Θ ςτακερι απόδοςθ υπολογίηεται δεδουλευμζνθ ςε ετιςια βάςθ, αναλογικά προσ το χρόνο 

παραμονισ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου ωσ προνομιοφχου μετόχου, και καταβάλλεται εντόσ 

μθνόσ από τθν ζγκριςθ των ετθςίων οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ αντίςτοιχθσ χριςθσ από 

τθν Τακτικι Γενικι Συνζλευςθ, τελεί δε υπό τθν προχπόκεςθ φπαρξθσ διανεμθτζων ποςϊν 
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κατά τθν ζννοια των διατάξεων του άρκρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920 και ειδικότερα κερδϊν 

τθσ τελευταίασ ι και προθγοφμενων χριςεων ι και αποκεματικϊν, εφόςον ζχει προθγθκεί 

ςχετικι απόφαςθ περί διανομισ τουσ από τθν Γενικι Συνζλευςθ των κοινϊν μετόχων τθσ 

Τράπεηασ. Επί ανεπαρκείασ των ωσ άνω διανεμθτζων ποςϊν, παρζχεται δικαίωμα 

προνομιακισ (προ των κοινϊν μετόχων) απολιψεωσ τθσ ωσ άνω αποδόςεωσ ζωσ 

εξαντλιςεωσ των ποςϊν αυτϊν. Το καταβαλλόμενο κατά τα ανωτζρω προσ το Ελλθνικό 

Δθμόςιο ποςό είναι πλζον του ποςοφ μερίςματοσ που διανζμεται ςφμφωνα με τθν 

παράγραφο 3 του άρκρου 1 του Ν. 3723/2008 αποκλειςτικά προσ τουσ κοινοφσ μετόχουσ τθσ 

Τράπεηασ και το οποίο δεν δφναται να υπερβεί το ποςοςτό 35% που προβλζπεται ςτο άρκρο 

3 παράγραφοσ 1 του α.ν. 148/1967.  

 

Πςον αφορά τθν καταβολι τθσ ςτακερισ ετιςιασ απόδοςθσ 10% επί του ειςφερόμενου από 

το Ελλθνικό Δθμόςιο κεφαλαίου ζναντι των προνομιοφχων μετοχϊν που ανζλαβε, τισ οποίεσ 

εξζδωςε θ Τράπεηα ςφμφωνα με το άρκρο 1 του ν. 3723/2008, αυτι ςφμφωνα με: 

α) τουσ όρουσ ζκδοςθσ των προνομιοφχων μετοχϊν, είναι καταβλθτζα πριν από οποιοδιποτε 

τυχόν διανεμόμενο μζριςμα των κοινϊν μετοχϊν και ανεξαρτιτωσ τζτοιασ διανομισ, 

καταβάλλεται δε, δεδουλευμζνθ ςε ετιςια βάςθ, κατόπιν απόφαςθσ τθσ Τακτικισ Γενικισ 

Συνζλευςθσ και εντόσ μθνόσ από τθν ζγκριςθ των ετιςιων οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ 

αντίςτοιχθσ χριςθσ, υπό τθν προχπόκεςθ τθσ φπαρξθσ διανεμιςιμων ποςϊν, κατά τθν 

ζννοια των διατάξεων του άρκρου 44α του κ.ν. 2190/1920 και ειδικότερα κερδϊν τθσ 

τελευταίασ ι και προθγουμζνων χριςεων ι και αποκεματικϊν. Τα ανωτζρω 

επιβεβαιϊνονται και από τον Εκπρόςωπο του Ελλθνικοφ Δθμοςίου ςτο Δ.Σ. τθσ Τράπεηασ. 

β) το ν. 3723/2008, όπωσ ςυμπλθρϊκθκε με το ν. 4093/2012, είναι καταβλθτζα ςε κάκε 

περίπτωςθ, κατά παρζκκλιςθ των διατάξεων του Κ.Ν. 2190/1920, όπωσ ιςχφει, εκτόσ του 

άρκρου 44α, πλθν τθσ περίπτωςθσ και ςτο μζτρο κατά το οποίο θ καταβολι του ςχετικοφ 

ποςοφ κα οδθγοφςε ςε μείωςθ των κυρίων ςτοιχείων των βαςικϊν ιδίων κεφαλαίων τθσ 

Τράπεηασ κάτω από το προβλεπόμενο ελάχιςτο όριο.  

γ) το ν. 3723/2008, όπωσ τροποποιικθκε με το ν. 3844/2010, προςαυξάνεται, προοδευτικά 

και ςωρευτικά, κατά ποςοςτό 2% ετθςίωσ, κατόπιν απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομικϊν 

μετά από ειςιγθςθ τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ, εφόςον μετά πάροδο πενταετίασ από τθν 

ζκδοςθ των προνομιοφχων μετοχϊν, θ Τράπεηα δεν ζχει εξαγοράςει τισ μετοχζσ αυτζσ οφτε 

ζχει λθφκεί από τθ Γενικι Συνζλευςθ των μετόχων τθσ απόφαςθ για τθν εξαγορά τουσ. 

2. δικαίωμα ψιφου ςτθν Λδιαίτερθ Συνζλευςθ των προνομιοφχων μετόχων ςτισ 

περιπτϊςεισ που ορίηει ο Κ.Ν. 2190/1920,  

3. δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Τράπεηασ, µζςω ενόσ 

εκπροςϊπου του, που ορίηεται ωσ πρόςκετο µζλοσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. Ο 

εκπρόςωποσ αυτόσ ζχει τα εξισ δικαιϊματα : 

α) δικαίωμα αρνθςικυρίασ (veto) ςτθ λιψθ αποφάςεων με ςτρατθγικό χαρακτιρα 

ι αποφάςεων με τισ οποίεσ μεταβάλλεται ουςιωδϊσ θ νομικι ι 

χρθματοοικονομικι κατάςταςθ τθσ Τράπεηασ και για τθν ζγκριςθ των οποίων 

απαιτείται απόφαςθ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ των μετόχων ι απόφαςθσ ςχετικισ µε 

τθ διανομι μεριςμάτων και τθν πολιτικι παροχϊν προσ τον Ρρόεδρο, το 

Διευκφνοντα Σφμβουλο και τα λοιπά µζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου κακϊσ και 

τουσ Γενικοφσ Διευκυντζσ και τουσ αναπλθρωτζσ τουσ, με απόφαςθ του Υπουργοφ 

Οικονομικϊν ι εφόςον ο εκπρόςωποσ κρίνει ότι θ απόφαςθ αυτι δφναται να κζςει 

ςε κίνδυνο τα ςυμφζροντα των κατακετϊν ι να επθρεάςει ουςιωδϊσ τθ 

φερεγγυότθτα και τθν εφρυκμθ λειτουργία τθσ Τράπεηασ.  

β) δικαίωμα παράςταςθσ ςτθ Γενικι Συνζλευςθ των μετόχων τθσ Τράπεηασ  

γ) δικαίωμα αρνθςικυρίασ κατά τθ ςυηιτθςθ και τθ λιψθ απόφαςθσ τθσ Γενικισ 

Συνζλευςθσ για τα ίδια ωσ άνω (υπό α) κζματα,  

δ) δικαίωμα ελεφκερθσ πρόςβαςθσ ςτα βιβλία και ςτοιχεία τθσ Τράπεηασ, ςτισ 

εκκζςεισ αναδιάρκρωςθσ και βιωςιμότθτασ, ςτα ςχζδια για μεςοπρόκεςμεσ 

ανάγκεσ χρθματοδότθςθσ τθσ Τράπεηασ, κακϊσ επίςθσ και ςε ςτοιχεία που 

αφοροφν το επίπεδο παροχισ χορθγιςεων ςτθν πραγματικι οικονομία. 

4. δικαίωμα προνομιακισ ικανοποίθςθσ από το προϊόν εκκακάριςθσ ζναντι όλων των 

άλλων μετόχων ςε περίπτωςθ που θ Τράπεηα τεκεί ςε εκκακάριςθ. Σθμειϊνεται ότι, 
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ςφμφωνα με το Ν. 3864/2010 (βλ. κατωτζρω), το δικαίωμα αυτό του Ελλθνικοφ Δθμοςίου 

ςυντρζχει με το αντίςτοιχο δικαίωμα του ΤΧΣ. 

Το ΤΧΣ, ωσ κάτοχοσ τθσ πλειοψθφίασ των μετοχϊν τθσ Τράπεηασ, ζχει τα πλιρθ δικαιϊματα 

που απορρζουν από το κ.ν. 2190/1920, κακϊσ και επιπλζον δικαιϊματα που απορρζουν από 

το ν. 3864/2010. 

 

Δικαιϊματα του ΤΧΣ ωσ κατόχου κοινϊν μετοχϊν ςφμφωνα με το Ν. 3864/2010  

Δυνάμει τθσ από 30.4.2013 απόφαςθσ τθσ Ζκτακτθσ Γενικισ Συνζλευςθσ των μετόχων τθσ 

Τράπεηασ εκδόκθκαν 3.789.317.358 κοινζσ, με δικαίωμα ψιφου, μετοχζσ, ονομαςτικισ αξίασ 

Ευρϊ 0,30 θ κάκε μία που αναλιφκθκαν από το ΤΧΣ, ςφμφωνα με το Ν. 3864/2010 και τθν 

Ρράξθ του Υπουργικοφ Συμβουλίου 38/2012. Ρζραν των δικαιωμάτων που απορρζουν από 

τισ γενικζσ διατάξεισ του Κ.Ν. 2190/2190, οι μετοχζσ αυτζσ παρζχουν τα εξισ επιπλζον 

δικαιϊματα ςφμφωνα με το άρκρο 10 του Ν. 3864/2010:  

1. δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Τράπεηασ, µζςω ενόσ 

εκπροςϊπου του, που ορίηεται ωσ πρόςκετο µζλοσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. Ο 

εκπρόςωποσ του ΤΧΣ ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο ζχει:  

α. το δικαίωμα να ηθτεί τθ ςφγκλθςθ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ των μετόχων εντόσ προκεςμίασ 

που ςυντζμνεται ςτο ζνα τρίτο των προκεςμιϊν που προβλζπονται ςτον Κ.Ν. 2190/1920, 

β. το δικαίωμα αρνθςικυρίασ ςτθ λιψθ οποιαςδιποτε απόφαςθσ του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου τθσ Τράπεηασ: 

i) ςχετικισ με τθ διανομι μεριςμάτων και τθν πολιτικι παροχϊν προσ τον Ρρόεδρο, το 

Διευκφνοντα Σφμβουλο και τα λοιπά μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, κακϊσ και τουσ 

γενικοφσ διευκυντζσ και τουσ αναπλθρωτζσ τουσ, ι ii) εφόςον θ υπό ςυηιτθςθ απόφαςθ 

δφναται να κζςει ςε κίνδυνο τα ςυμφζροντα των κατακετϊν ι να επθρεάςει ςοβαρά τθ 

ρευςτότθτα ι τθ φερεγγυότθτα ι τθν εν γζνει ςυνετι και εφρυκμθ λειτουργία τθσ Τράπεηασ 

(όπωσ επιχειρθματικι ςτρατθγικι, διαχείριςθ ςτοιχείων ενεργθτικοφ − πακθτικοφ κ.λπ.), 

γ. το δικαίωμα να ηθτεί τθν αναβολι επί τρεισ (3) εργάςιμεσ θμζρεσ τθσ ςυνεδρίαςθσ του 

Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Τράπεηασ, προκειμζνου να λάβει οδθγίεσ από τθν Εκτελεςτικι 

Επιτροπι του ΤΧΣ, το οποίο διαβουλεφεται για το ςκοπό αυτόν με τθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ. 

Το δικαίωμα αυτό μπορεί να αςκθκεί ζωσ το πζρασ τθσ ςυνεδρίαςθσ του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου τθσ Τράπεηασ, 

δ. το δικαίωμα να ηθτεί τθ ςφγκλθςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Τράπεηασ, 

ε. το δικαίωμα να εγκρίνει τον Οικονομικό Διευκυντι τθσ Τράπεηασ, 

ςτ. το δικαίωμα ελεφκερθσ πρόςβαςθσ ςτα βιβλία και ςτοιχεία τθσ Τράπεηασ, για τουσ 

ςκοποφσ του Ν. 3864/2010, με ςυμβοφλουσ τθσ επιλογισ του. 

Κατά τθν άςκθςθ των ανωτζρω δικαιωμάτων του, ο εκπρόςωποσ του ΤΧΣ λαμβάνει υπόψθ 

του τθν επιχειρθματικι αυτονομία τθσ Τράπεηασ. 

2. δικαίωμα προνομιακισ ικανοποίθςθσ από το προϊόν εκκακάριςθσ ζναντι όλων των 

άλλων μετόχων, από κοινοφ με το Ελλθνικό Δθμόςιο ωσ δικαιοφχο των προνομιοφχων 

μετοχϊν του ν. 3723/2008, ςε περίπτωςθ που θ Τράπεηα τεκεί ςε εκκακάριςθ. 

Επιπλζον των ανωτζρω, το ΤΧΣ, μπορεί ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 11 του ν. 

3864/2010, για τθν εκπλιρωςθ του κατά το νόμο αυτό ςκοποφ του, να ηθτεί: 

(α) τθν παροχι από τα πιςτωτικά ιδρφματα, μζςω τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ, οποιουδιποτε 

ςχετικοφ ςτοιχείου και πλθροφορίασ. Οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ γνωςτοποιοφνται ςτο Ταμείο 

από τθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ και καλφπτονται από το κατ’ άρκρο 60 του ν. 3601/2007 

υπθρεςιακό απόρρθτο, μθ δυνάμενεσ να γνωςτοποιθκοφν ςε οποιονδιποτε τρίτο χωρίσ τθ 

ςυγκατάκεςθ τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ και  

(β) τθ διεξαγωγι επιτόπιων ελζγχων από τθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ με τθ ςυμμετοχι 

εκπροςϊπου του Ταμείου ι εμπειρογνωμόνων ι και εξωτερικϊν ελεγκτϊν ι ελεγκτικοφ 

γραφείου του ν. 3693/2008, οριηομζνων από το Ταμείο, οι οποίοι υπζχουν κακικον άκρασ 

εχεμφκειασ, κατ’ ανάλογθ εφαρμογι των οικείων προβλζψεων.  

 

Επιπλζον, πζραν των ανωτζρω δικαιωμάτων, παρζχονται ςτο ΤΧΣ και άλλα δικαιϊματα 

δυνάμει τθσ από 12/7/2012 Σφμβαςθσ Ρλαιςίου Συνεργαςίασ (Relationship Framework 
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Agreement), θ οποία ςυνιφκθ μεταξφ του ΤΧΣ και τθσ Τράπεηασ και ρυκμίηει τισ ςχζςεισ τθσ 

τελευταίασ με το ΤΧΣ, ωσ μζτοχό τθσ κακϊσ και κζματα που ςχετίηονται, μεταξφ άλλων, με (α) 

τθν εταιρικι διακυβζρνθςθ τθσ Τράπεηασ, (β) τθν κατάρτιςθ και ζγκριςθ του προβλεπόμενου 

ςτον ν. 3864/2010 Σχεδίου Αναδιάρκρωςθσ, (γ) τισ ςθμαντικζσ υποχρεϊςεισ που πθγάηουν 

από το Σχζδιο Αναδιάρκρωςθσ και τθν παρακολοφκθςθ τθσ υλοποίθςθσ του Σχεδίου 

Αναδιάρκρωςθσ και των αναλαμβανόμενων κινδφνων τθσ Τράπεηασ, (δ) τα ςθμαντικά 

ηθτιματα για τα οποία απαιτείται θ ςυναίνεςθ του ΤΧΣ και (ε) τον χειριςμό των ςθμαντικϊν 

δικϊν τθσ Τράπεηασ. Ειδικότερα, δυνάμει τθσ ανωτζρω Σφμβαςθσ, υπόδειγμα τθσ οποίασ 

είναι αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα του ΤΧΣ, το ΤΧΣ ζχει τα ακόλουκα δικαιϊματα που 

ςχετίηονται με τθν εταιρικι διακυβζρνθςθ τθσ Τράπεηασ: 

1. το δικαίωμα να εκλζγει το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Τράπεηασ και να επιλζγει τον 

Ρρόεδρο του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και τον Διευκφνοντα Σφμβουλο και, ςε ςυμφωνία με 

τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, τον/ουσ αναπλθρωτι/ζσ του και τα άλλα εκτελεςτικά μζλθ του 

Διοικθτικοφ Συμβουλίου, 

2. το δικαίωμα να ορίηει μζχρι δφο εκπροςϊπουσ του ωσ μθ εκτελεςτικά μζλθ ςτο Διοικθτικό 

Συμβοφλιο τθσ Τράπεηασ, οι οποίοι ενεργϊντασ από κοινοφ ι χωριςτά, ζχουν, πζραν των 

προβλεπόμενων ςτο ν. 3864/2010, τα εξισ δικαιϊματα:  

- το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθν Επιτροπι Ελζγχου, τθν Επιτροπι Κινδφνων, τθν 

Επιτροπι Αποδοχϊν και τθν Επιτροπι Ανωτάτων Στελεχϊν,  

- το δικαίωμα να ηθτεί τθ ςφγκλθςθ των ανωτζρω Επιτροπϊν τθσ Τράπεηασ ςτισ 

οποίεσ ςυμμετζχουν, 

- το δικαίωμα να προςκζτουν κζματα θμεριςιασ διάταξθσ ςτισ ςυνεδριάςεισ τθσ 

Γενικισ Συνζλευςθσ, του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και των ανωτζρω Επιτροπϊν τθσ 

Τράπεηασ ςτισ οποίεσ ςυμμετζχουν,  

- το δικαίωμα να εγκρίνουν τον Οικονομικό Διευκυντι, τον Επικεφαλισ για τθ 

Διαχείριςθ Κινδφνων, τον Επικεφαλισ για τθν Οργάνωςθ και τον Επικεφαλισ του 

Εςωτερικοφ Ελζγχου τθσ Τράπεηασ και τθν απομάκρυνςθ αυτϊν, 

-  το δικαίωμα να εγκρίνουν τουσ όρουσ και τα κριτιρια για τον διοριςμό του 

Ρροζδρου τθσ Επιτροπισ Ελζγχου και τθσ Επιτροπι Κινδφνων και 

- το δικαίωμα διενζργειασ ςυνολικισ αξιολόγθςθσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, τθσ 

Εκτελεςτικισ Επιτροπισ, τθσ Επιτροπισ Ελζγχου, τθσ Επιτροπισ Κινδφνων, τθσ 

Επιτροπισ Αποδοχϊν και τθσ Επιτροπισ Ανωτάτων Στελεχϊν τθσ Τράπεηασ. 

3. το δικαίωμα να ορίηει παρατθρθτι χωρίσ δικαίωμα ψιφου ςε ςυνεδριάςεισ τθσ 

Εκτελεςτικισ Επιτροπισ, τθσ Διοικθτικισ Επιτροπισ, τθσ Κεντρικισ Επιτροπισ 

Ριςτοδοτιςεων και τθσ Επιτροπισ Διαχείριςθσ Ενεργθτικοφ-Ρακθτικοφ τθσ Τράπεηασ.  

Επιςθμαίνεται ότι, τα όργανα διοίκθςθσ τθσ Τράπεηασ ςυνεχίηουν να είναι αρμόδια για τισ 

αποφάςεισ τθσ κακθμερινισ λειτουργίασ τθσ και να κακορίηουν ανεξάρτθτα τθν εμπορικι 

ςτρατθγικι και πολιτικι τθσ Τράπεηασ, ςφμφωνα με το Σχζδιο Αναδιάρκρωςθσ. 

Γ.5 Ρεριγραφι τυχόν 

περιοριςμϊν ςτθν 

ελεφκερθ μεταβίβαςθ 

των κινθτϊν αξιϊν. 

Οι κοινζσ μετοχζσ τθσ Τράπεηασ είναι ελεφκερα διαπραγματεφςιμεσ, πλιρωσ αποπλθρωμζνεσ 

και ελεφκερα μεταβιβάςιμεσ. Δεν είναι γνωςτζσ ςτθν Τράπεηα ςυμφωνίεσ μετόχων που να 

περιορίηουν τθν ελεφκερθ διαπραγματευςιμότθτα και μεταβίβαςθ των κοινϊν μετοχϊν τθσ 

Τράπεηασ.  

Γ.6 Αναφορά του κατά πόςο 

οι προςφερόμενεσ 

κινθτζσ αξίεσ αποτελοφν 

ι κα αποτελζςουν 

αντικείμενο αίτθςθσ 

ειςαγωγισ προσ 

διαπραγμάτευςθ ςε 

ρυκμιηόμενθ αγορά και 

τθσ ταυτότθτασ όλων των 

ρυκμιηόμενων αγορϊν, 

ςτισ οποίεσ οι κινθτζσ 

αξίεσ αποτελοφν ι 

πρόκειται να 

αποτελζςουν αντικείμενο 

Οι νζεσ μετοχζσ κα ειςαχκοφν προσ διαπραγμάτευςθ αποκλειςτικά ςτθν Αγορά Αξιϊν του 

Χρθματιςτθρίου Ακθνϊν και ειδικότερα ςτθν Κφρια Κατθγορία τθσ Αγοράσ Αξιϊν.  
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διαπραγμάτευςθσ. 

Γ.7 Ρεριγραφι τθσ 

μεριςματικισ πολιτικισ. 

Λόγω τθσ ςυμμετοχισ τθσ Eurobank ςτο Ρρόγραμμα Ενίςχυςθσ τθσ ευςτότθτασ τθσ 

Ελλθνικισ Οικονομίασ, θ Τράπεηα δεν ζχει καταβάλει μερίςματα ςτουσ κοινοφσ μετόχουσ για 

τισ χριςεισ 2008 ζωσ και 2012, ενϊ ςθμειϊνεται ότι για όςο διάςτθμα θ Τράπεηα ςυμμετζχει 

ςτο πρόγραμμα ι δεν ζχει οιαδιποτε διανεμθτζα ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία 

κεφάλαια ενδζχεται να μθν είναι ςε κζςθ να καταβάλλει μερίςματα ςτουσ κοινοφσ μετόχουσ 

τθσ. Θ διανομι μερίςματοσ υπόκειται ςτουσ περιοριςμοφσ του Ν.3723/2008 και του Ν. 

3864/2010.  

 

Ενότθτα Δ — Κίνδυνοι 

Δ.1 Κφριεσ πλθροφορίεσ 

ςχετικά με τουσ βαςικοφσ 

κινδφνουσ που αφοροφν 

ειδικά ςτον εκδότθ ι ςτον 

τομζα δραςτθριότθτάσ 

του. 

Κίνδυνοι που ςχετίηονται με τθ μθ ικανοποίθςθ των εποπτικϊν κριτθρίων κεφαλαιακισ 

επάρκειασ 

 Κίνδυνοι που ςχετίηονται με τθ μθ ικανοποίθςθ των εποπτικϊν κριτθρίων 

κεφαλαιακισ επάρκειασ: Σφμφωνα με τα ςτοιχεία τθσ κεφαλαιακισ επάρκειασ του 

Ομίλου τθσ 31 Δεκεμβρίου 2012 (δείκτθσ Κυρίων Βαςικϊν Λδίων Κεφαλαίων 7,3%) 

και τθσ 30θσ Λουνίου 2013 (δείκτθσ Κυρίων Βαςικϊν Λδίων Κεφαλαίων 6,5%) και 

λαμβάνοντασ υπόψθ το ςυνολικό φψοσ τθσ αφξθςθσ του Μετοχικοφ Κεφαλαίου ςτο 

πλαίςιο τθσ ανακεφαλαιοποίθςθσ, το ωσ άνω αναφερόμενο όριο του 9%, ςφμφωνα 

με τον νζο οριςμό, δεν ικανοποιείται, και ο Πμιλοσ κα πρζπει να προχωριςει ςε 

ενζργειεσ βελτίωςθσ τθσ κεφαλαιακισ του επάρκειασ Δεν υπάρχει διαβεβαίωςθ ότι 

οι ενζργειεσ που ςκοπό ζχουν τθν βελτίωςθ τθσ κεφαλαιακισ επάρκειασ του 

Ομίλου κα ζχουν ολοκλθρωκεί εντόσ εφλογου χρονικοφ διαςτιματοσ ι ότι κα 

ζχουν το αναμενόμενο αποτζλεςμα ωσ προσ το μζγεκοσ τθσ κετικισ επίπτωςισ 

τουσ ςτουσ δείκτεσ κεφαλαιακισ επάρκειασ του. Εάν ο Πμιλοσ δεν ικανοποιιςει το 

όριο του 9% για τα κφρια βαςικά κεφάλαια (Core Tier I), είναι πικανόν να 

υιοκετιςει μζτρα που κα επιβλθκοφν από τθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ, ςφμφωνα με 

τον Ν. 3601/2007, ςυμπεριλαμβανομζνου του οριςμοφ επιτρόπου από τθν Τράπεηα 

τθσ Ελλάδοσ. 

Κίνδυνοι που ςχετίηονται με τθ δθμοςιονομικι κρίςθ τθσ Ελλάδασ 

 Θ αβεβαιότθτα που απορρζει από τθν ελλθνικι δθμοςιονομικι κρίςθ ζχει, και 

πικανόν κα ςυνεχίςει να ζχει, ςθμαντικι αρνθτικι επίδραςθ ςτθν επιχειρθματικι 

δραςτθριότθτα, ςτα λειτουργικά αποτελζςματα και ςτθν οικονομικι κατάςταςθ 

του Ομίλου. 

 Οι πιζςεισ τθσ φφεςθσ που προκαλοφνται και από τα μζτρα του Ρρογράμματοσ 

είχαν και ενδζχεται να ζχουν αρνθτικι επίδραςθ ςτθν επιχειρθματικι 

δραςτθριότθτα, ςτα λειτουργικά αποτελζςματα και ςτθν οικονομικι κατάςταςθ 

του Ομίλου. 

 Υπάρχουν κίνδυνοι που ςχετίηονται με τθν ανάγκθ τθσ Τράπεηασ και του Ομίλου για 

πρόςκετα κεφάλαια και ρευςτότθτα, κυρίωσ λόγω των μεγαλφτερων απομειϊςεων, 

κακϊσ και τθσ χειροτζρευςθσ τθσ ποιότθτασ του χαρτοφυλακίου τουσ ςε ςχζςθ με 

τισ προθγοφμενεσ εκτιμιςεισ. Ραρόλο που ο Πμιλοσ ανακεφαλαιοποιικθκε 

πρόςφατα από το ΤΧΣ, θ επζλευςθ των ανωτζρω κινδφνων ενδζχεται να αυξιςει τισ 

κεφαλαιακζσ ανάγκεσ τθσ Τράπεηασ θ κάλυψθ των οποίων μπορεί να μθν είναι 

δυνατό να εξαςφαλιςκεί.  

 Θ ικανότθτα τθσ Τράπεηασ να δανειςτεί ςτισ κεφαλαιαγορζσ ζχει περιοριςτεί 

δραςτικά και θ Τράπεηα είναι εξαρτθμζνθ από τθν ΕΚΤ και τθν Τράπεηα τθσ 

Ελλάδοσ, για τθ χρθματοδότθςι τθσ και μπορεί, λόγω των αρνθτικϊν 

δθμοςιονομικϊν εξελίξεων, να υπάρξουν επιπτϊςεισ από αλλαγζσ ςτον κανονιςμό 

τθσ ΕΚΤ και τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ αναφορικά με τισ αποδεκτζσ εξαςφαλίςεισ 

ζναντι χρθματοδότθςθσ όπωσ ομόλογα και εγγυιςεισ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου. 

 Ενδεχόμενθ εκροι των κεφαλαίων από κατακζςεισ πελατϊν κα μποροφςε να 

αυξιςει το κόςτοσ χρθματοδότθςθσ και να ζχει ςθμαντικό αρνθτικό αντίκτυπο ςτα 

λειτουργικά αποτελζςματα, ςτθν οικονομικι κατάςταςθ και ςτισ προοπτικζσ 

ρευςτότθτασ τθσ Τράπεηασ. Λςτορικά, μία από τισ ςθμαντικότερεσ πθγζσ κεφαλαίων 

τθσ Τράπεηασ είναι οι κατακζςεισ των πελατϊν τθσ. Αςυνικιςτα υψθλά επίπεδα 

ανάλθψθσ κατακζςεων κα μποροφςαν να οδθγιςουν τθν Τράπεηα ι οποιοδιποτε 
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μζλοσ του Ομίλου τθσ Τράπεηασ να μθν είναι ςε κζςθ να ςυνεχίςει τθν λειτουργία 

του χωρίσ περαιτζρω χρθματοδοτικι υποςτιριξθ, τθν οποία μπορεί να μθν είναι ςε 

κζςθ να εξαςφαλίςει. 

 Αρνθτικά αποτελζςματα ςτισ αςκιςεισ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων του 

Ομίλου μπορεί να ζχουν αρνθτικι επίδραςθ ςτο κόςτοσ χρθματοδότθςθσ και 

ςυνεπϊσ να επιδράςουν αρνθτικά ςτα αποτελζςματα και τθ χρθματοοικονομικι 

κατάςταςθ του Ομίλου. 

 Το κόςτοσ δανειςμοφ τθσ Τράπεηασ από τθν αγορά και θ πρόςβαςθ ςε ρευςτότθτα 

και κεφάλαια ζχουν επθρεαςτεί αρνθτικά από τισ υποβακμίςεισ τθσ πιςτολθπτικισ 

διαβάκμιςθσ τθσ Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ και τθσ Τράπεηασ. 

 Θ επιδείνωςθ τθσ αποτίμθςθσ των περιουςιακϊν ςτοιχείων εξαιτίασ των δυςμενϊν 

χρθματοοικονομικϊν ςυνκθκϊν μπορεί να επθρεάςει δυςμενϊσ τθ μελλοντικι 

κερδοφορία τθσ Τράπεηασ αλλά και τθν κεφαλαιακι τθσ επάρκεια. 

 Θ Τράπεηα υπόκειται ςε ςθμαντικοφσ περιοριςμοφσ όςον αφορά τθ διανομι 

μερίςματοσ ςτουσ κατόχουσ των κοινϊν και προνομιοφχων μετοχϊν τθσ. 

 

Κίνδυνοι που ςχετίηονται με τθ μεταβλθτότθτα των Ραγκόςμιων Χρθματοοικονομικϊν 

Αγορϊν 

 Ο Πμιλοσ είναι ευάλωτοσ ςτισ ςυνεχιηόμενεσ διαταραχζσ και ςτθν μεταβλθτότθτα 

των παγκόςμιων χρθματοοικονομικϊν αγορϊν. 

Ο Πμιλοσ εκτίκεται ςε κινδφνουσ που πικανϊσ να ενςκιψουν ςε άλλα 

αντιςυμβαλλόμενα χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα. Ρολλζσ από τισ ςυνικεισ 

ςυναλλαγζσ τισ οποίεσ ςυνάπτει θ Τράπεηα, τθν εκκζτουν ςε ςθμαντικό πιςτωτικό 

κίνδυνο, ςε περίπτωςθ αδυναμίασ εκπλιρωςθσ υποχρεϊςεων από κάποιον από 

τουσ ςθμαντικοφσ αντιςυμβαλλομζνουσ τθσ. Τυχόν περιζλευςθ ςε αδυναμία 

εκπλιρωςθσ υποχρεϊςεων από κάποιον από τουσ ςθμαντικοφσ 

χρθματοπιςτωτικοφσ αντιςυμβαλλόμενουσ τθσ Τράπεηασ, ι προβλιματα 

ρευςτότθτασ ςτον τομζα των χρθματοοικονομικϊν υπθρεςιϊν, γενικά, κα 

μποροφςαν να ζχουν ουςιϊδθ δυςμενι αντίκτυπο ςτθν επιχειρθματικι 

δραςτθριότθτα, ςτθν οικονομικι κατάςταςθ, ςτα λειτουργικά αποτελζςματα και 

ςτθν κεφαλαιακι κζςθ τθσ Τράπεηασ. 

Κίνδυνοι που ςυνδζονται με τθν επιχειρθματικι δραςτθριότθτα του Ομίλου εκτόσ Ελλάδασ 

 Ο Πμιλοσ ζχει ςθμαντικζσ διεκνείσ δραςτθριότθτεσ ςτθν Ευρϊπθ με ςυνζπεια να 

εκτίκεται ςε κίνδυνο δυςμενϊν πολιτικϊν, ι οικονομικϊν εξελίξεων ςτισ χϊρεσ 

αυτζσ. 

 Κίνδυνοι ςχετικοί με τθν τραπεηικι και δθμοςιονομικι κρίςθ ςτθν Κφπρο. 

 

Κίνδυνοι που ςυνδζονται με τθν επιχειρθματικι δραςτθριότθτα  

 Με βάςθ τα δεδομζνα τθσ περιόδου που ζλθξε ςτισ 30 Λουνίου 2013 ςτθν ζκκεςθ 

επιςκόπθςθσ του Ορκωτοφ Ελεγκτι – Λογιςτι τθσ Τράπεηασ ζγινε αναφορά ςχετικά 

με τθ δυνατότθτα τθσ Τράπεηασ να ςυνεχίςει τθν επιχειρθματικι τθσ 

δραςτθριότθτα 

 Το Ελλθνικό Δθμόςιο ζχει τθ δυνατότθτα να αςκιςει ςθμαντικι επιρροι ςε 

ςυγκεκριμζνουσ τομείσ τθσ λειτουργίασ τθσ Τράπεηασ. 

 Θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι ζχει τθ δυνατότθτα να αςκιςει και αςκεί ςθμαντικι 

επιρροι ςε ςυγκεκριμζνουσ τομείσ τθσ λειτουργίασ τθσ Τράπεηασ. 

 Το ΤΧΣ εκλζγει το ςφνολο των μελϊν του Δ.Σ. τθσ Τράπεηασ το οποίο ζχει όλεσ τισ 

εξουςίεσ που προβλζπονται από τον Ν. 2190/1920 και δι’ αυτοφ να αςκεί ουςιϊδθ 

επιρροι ςτον οριςμό των διοικθτικϊν ςτελεχϊν τθσ Τράπεηασ, όπωσ και ςτθ λιψθ 

όλων των ςθμαντικϊν αποφάςεων που αφοροφν ςτθ ςτρατθγικι, ςτθ λειτουργία 

και ςτισ δραςτθριότθτεσ του Ομίλου.  

 Το ΤΧΣ αποφαςίηει κατά τθν κρίςθ του και ςφμφωνα με τισ δεςμεφςεισ που ζχει 

αναλάβει θ ελλθνικι κυβζρνθςθ να διακζτει τμθματικά ι άπαξ και πάντωσ εντόσ 

διετίασ από τθ ςυμμετοχι του ςτθν αφξθςθ, τισ κοινζσ μετοχζσ τθσ Τράπεηασ που 
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απζκτθςε. Μια τζτοια διάκεςθ και οι όροι αυτισ κα επθρεάςουν ςθμαντικά τθν 

τιμι διαπραγμάτευςθσ των μετοχϊν ςτο Χρθματιςτιριο Ακθνϊν. 

 Θ κρατικι ενίςχυςθ που ζλαβε θ Τράπεηα, φψουσ €5.839,0 εκατ., ζχει λάβει μόνο 

προςωρινι ζγκριςθ από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι και αποτελεί αντικείμενο 

ζρευνασ από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι, εντόσ του πλαιςίου των κανόνων για τισ 

κρατικζσ ενιςχφςεισ. 

 Οι υφιςτάμενεσ διακυμάνςεισ και θ αςτάκεια των αγορϊν ζχουν επιφζρει και κα 

μποροφςαν να ςυνεχίςουν να επιφζρουν ςθμαντικζσ ηθμιζσ ςτισ εμπορικζσ και 

επενδυτικζσ δραςτθριότθτεσ του Ομίλου. 

 Θ αφξθςθ των λθξιπροκζςμων οφειλϊν ενδζχεται να επθρεάςει αρνθτικά τισ 

μελλοντικζσ δραςτθριότθτεσ του Ομίλου. Οι επιπτϊςεισ τθσ οικονομικισ κρίςθσ 

ςτθν Ελλάδα και οι δυςμενείσ ςυνκικεσ ςτισ περιςςότερεσ χϊρεσ που 

δραςτθριοποιείται ο Πμιλοσ μπορεί να προκαλζςουν περαιτζρω δυςμενείσ 

επιπτϊςεισ ςτθ πιςτολθπτικι ικανότθτα των δανειολθπτϊν του Ομίλου, με 

ςυνζπεια τθν αφξθςθ των προςωρινϊν και οριςτικϊν κακυςτεριςεων. Οι 

μελλοντικζσ προβλζψεισ απομείωςθσ για τθν κάλυψθ πιςτωτικοφ κινδφνου 

ενδζχεται να επθρεάςουν ςθμαντικά τθν κερδοφορία του Ομίλου. 

 Θ νομοκεςία περί πτϊχευςθσ φυςικϊν προςϊπων και άλλοι νόμοι που διζπουν τα 

δικαιϊματα των πιςτωτϊν ςτθν Ελλάδα και ςε διάφορεσ χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ 

μπορεί να περιορίςουν τθν δυνατότθτα του Ομίλου να λάβει πλθρωμζσ ςε 

κακυςτεροφμενα δάνεια. 

 Οι διακυμάνςεισ των επιτοκίων ενδζχεται να επθρεάςουν αρνθτικά τα κακαρά 

ζςοδα τθσ Τράπεηασ από τόκουσ και επιπλζον να ζχουν και άλλεσ αρνθτικζσ 

επιπτϊςεισ. 

 Θ Τράπεηα αντιμετωπίηει ςθμαντικό ανταγωνιςμό για τθν προςζλκυςθ κατακζςεων 

ςτθν Ελλάδα. Θ γενικι δυςκολία χρθματοδότθςθσ από τθν αγορά από τθν αρχι τθσ 

οικονομικισ κρίςθσ ζχει οδθγιςει ςε ςθμαντικι αφξθςθ του ανταγωνιςμοφ για τθν 

προςζλκυςθ κατακζςεων ςτθν Ελλάδα. Οι ανταγωνιςτικζσ πιζςεισ που υφίςταται ο 

Πμιλοσ μπορεί να επθρεάςουν δυςμενϊσ τθν οικονομικι κατάςταςθ του Ομίλου 

και τα λειτουργικά αποτελζςματα. 

 Αλλαγζσ ςτθν νομοκεςία για τθν προςταςία των καταναλωτϊν μπορεί να 

περιορίςει τισ αμοιβζσ που ο Πμιλοσ χρεϊνει για κάποιεσ από τισ τραπεηικζσ 

ςυναλλαγζσ του. 

 Θ επιχειρθματικι δραςτθριότθτα του Ομίλου υπάγεται ςε περίπλοκθ νομοκεςία, θ 

οποία μπορεί να επθρεάςει τισ εποπτικζσ και κεφαλαιακζσ απαιτιςεισ του. 

 Θ ενδεχόμενθ απϊλεια των υψθλόβακμων ςτελεχϊν μπορεί να ζχει δυςμενείσ 

ςυνζπειεσ ςτθν δυνατότθτα τθσ Τράπεηασ να εφαρμόςει τθ ςτρατθγικι τθσ. 

 Θ Τράπεηα ενδεχομζνωσ να μθν ζχει τθ δυνατότθτα πρόςλθψθσ ι διατιρθςθσ 

ζμπειρων ι/και καταρτιςμζνων ςτελεχϊν. 

 Ο τραπεηικόσ κλάδοσ ςτθν Ελλάδα ενδεχομζνωσ να αντιμετωπίςει απεργιακζσ 

κινθτοποιιςεισ, οι οποίεσ μπορεί να επθρεάςουν δυςμενϊσ τισ δραςτθριότθτεσ του 

Ομίλου. 

 Θ εφλογθ αξία οριςμζνων χρθματοοικονομικϊν μζςων που καταχωροφνται ςε 

εφλογθ αξία προςδιορίηεται με τθ χριςθ χρθματοοικονομικϊν μοντζλων που 

ενςωματϊνουν παραδοχζσ, κρίςεισ και εκτιμιςεισ, οι οποίεσ μπορεί να 

μεταβλθκοφν ςτο μζλλον ι τελικά να μθν αποδειχκοφν ακριβείσ. 

 Ο Πμιλοσ είναι εκτεκειμζνοσ ςε πιςτωτικό κίνδυνο, κίνδυνο αγοράσ, κίνδυνο 

ρευςτότθτασ, λειτουργικό κίνδυνο. 

 Οι ςτρατθγικζσ οικονομικισ αντιςτάκμιςθσ ενδζχεται να μθν αποςοβιςουν τθν 

επζλευςθ ηθμιϊν. 

 Tα πλθροφοριακά ςυςτιματα και τα δίκτυα του Ομίλου υπιρξαν, και κα 

ςυνεχίςουν να είναι, εκτεκειμζνα ςτουσ ςυνεχϊσ εξελιςςόμενουσ κινδφνουσ τθσ 

κυβερνοαςφάλειασ και των τεχνολογικϊν υποδομϊν, οι οποίοι κα μποροφςαν να 

ζχουν ωσ αποτζλεςμα τθ δθμοςιοποίθςθ εμπιςτευτικϊν πλθροφοριϊν πελατϊν ι 

ςυνεργατϊν, τθν απϊλεια τθσ εταιρικισ φιμθσ, τθν επιβολι κανονιςτικϊν 
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κυρϊςεων και οικονομικϊν απωλειϊν για τον Πμιλο. 

 Το δανειακό χαρτοφυλάκιο του Ομίλου ςτθν Ελλάδα ενδζχεται να ςυνεχίηει να 

ςυρρικνϊνεται. 

 Επιπλζον φόροι ενδζχεται να επιβλθκοφν ςτθν Τράπεηα και ςτισ κυγατρικζσ τθσ. 

Δ.3 Κφριεσ πλθροφορίεσ 

ςχετικά με τουσ βαςικοφσ 

κινδφνουσ που αφοροφν 

ειδικά ςτισ κινθτζσ αξίεσ. 

Κίνδυνοι που ςχετίηονται με τισ αγορζσ 

 Οι διακυμάνςεισ των ςυναλλαγματικϊν ιςοτιμιϊν μπορεί να ζχουν ςθμαντικι 

επίδραςθ ςτθν αξία τθσ μετοχισ τθσ Τράπεηασ.  

 Το Χρθματιςτιριο Ακθνϊν παρουςιάηει χαμθλότερθ ρευςτότθτα από άλλα μεγάλα 

διεκνι χρθματιςτιρια. 

 Θ χρθματιςτθριακι τιμι τθσ μετοχισ τθσ Τράπεηασ παρουςίαηε και παρουςιάηει 

διακυμάνςεισ. 

 

Ενότθτα Ε – Ρροςφορά 

E.1 Τα ςυνολικά κακαρά 

ζςοδα και εκτίμθςθ των 

ςυνολικϊν εξόδων τθσ 

ζκδοςθσ/ προςφοράσ, 

ςυμπεριλαμβανομζνων 

των κατ’ εκτίμθςθ εξόδων 

που χρεϊνονται ςτον 

επενδυτι από τον εκδότθ 

ι τον προςφζροντα. 

Τα κακαρά ςυνολικά ζςοδα τθσ παροφςασ αφξθςθσ μετοχικοφ κεφαλαίου, με ειςφορά ςε 

είδοσ, ανιλκαν ςε €675 εκατ. 

Τα ζξοδα ζκδοςθσ ανιλκαν ςε €6,1 εκατ., δεν υφίςτανται ζξοδα τθσ ζκδοςθσ που βαρφνουν 

τον επενδυτι. 

E.2α 

 

Λόγοι τθσ προςφοράσ και 

τθσ χριςθσ των εςόδων, 

εκτιμϊμενο κακαρό ποςό 

των εςόδων. 

Στισ 15 Λουλίου 2013 θ Τράπεηα υπζγραψε δεςμευτικζσ ςυμφωνίεσ με το ΤΧΣ, για τθν 

απόκτθςθ του 100% των μετοχϊν του Νζου Ταχυδρομικοφ Ταμιευτθρίου Ελλάδοσ Α.Τ.Ε. 

(«Νζο ΤΤ») και τθσ Νζασ Proton Τράπεηασ Α.Ε. («Proton»).  

Στθν Ζκτακτθ Γενικι Συνζλευςθ των μετόχων τθσ Τράπεηασ τθν 26.08.2013 εγκρίκθκε θ 

ςφναψθ των ςυμβάςεων με το Τ.Χ.Σ. και αποφαςίςτθκε θ αφξθςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου 

τθσ Τράπεηασ, µε ζκδοςθ νζων κοινϊν μετοχϊν, με ειςφορά από το Ταμείο 

Χρθματοπιςτωτικισ Στακερότθτασ του 100% των μετοχϊν του Νζου Ταχυδρομικοφ 

Ταμιευτθρίου, κυριότθτασ του ίδιου. 

 

Θ καταβολι τθσ ωσ άνω αφξθςθσ πιςτοποιικθκε με τθν από 02.09.2013 απόφαςθ του ΔΣ τθσ 

Τράπεηασ. Εν ςυνεχεία, με τθν υπ’ αρικμό Κ2-5905/2.10.2013 ανακοίνωςθ, το εν λόγω 

πρακτικό Δ.Σ. καταχωρικθκε ςτο Γ.Ε.ΜΘ, με Κωδικό Αρικμό Καταχϊρθςθσ 103462. 

 

Το ποςό τθσ αφξθςθσ διατζκθκε για τθν απόκτθςθ του 100% των μετοχϊν του Νζου ΤΤ. 

E.3 Ρεριγραφι των όρων και 

προχποκζςεων τθσ 

προςφοράσ. 

Θ Ζκτακτθ Γενικι Συνζλευςθ των μετόχων τθσ Τράπεηασ που ςυνεδρίαςε ςτισ 26.08.2013 

αποφάςιςε τθν αφξθςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου κατά ποςό €425.625.000, με ειςφορά από 

το Ταμείο Χρθματοπιςτωτικισ Στακερότθτασ του 100% των μετοχϊν του Νζου Ταχυδρομικοφ 

Ταμιευτθρίου, κυριότθτασ του Ταμείου. Ειδικότερα, εκδόκθκαν 1.418.750.000 νζεσ κοινζσ 

μετά ψιφου μετοχζσ, ονομαςτικισ αξίασ €0,30 και τιμισ διάκεςθσ €0,48 θ κάκε μία 

(παροφςα ΑΜΚ). 

Θ ανωτζρω απόφαςθ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ εγκρίκθκε και με τθν από 26.8.2013 Αυτόκλθτθ 

Κακολικι Λδιαίτερθ Συνζλευςθ των προνομιοφχων μετόχων τθσ Τράπεηασ. 

Μετά τθν ωσ άνω αφξθςθ, το ςυνολικό μετοχικό κεφάλαιο τθσ Τράπεηασ ανζρχεται ςε 

€2.590.875.059,50 και διαιρείται ςε 5.469.166.865 κοινζσ, ονομαςτικζσ μετοχζσ με ψιφο 

μετοχζσ, ονομαςτικισ αξίασ €0,30 θ κάκε μία και 345.500.000 προνομιοφχεσ μετοχζσ χωρίσ 

δικαίωμα ψιφου, ονομαςτικισ αξίασ €2,75 θ κάκε μία. Θ ςυνολικι υπζρ το άρτιον αξία των 

νζων μετοχϊν, ποςοφ €255.375.000, πιςτϊκθκε ςτον λογαριαςμό «Διαφορά από ζκδοςθ 

μετοχϊν υπζρ το άρτιο». 

E.4 Ρεριγραφι τυχόν 

ςυμφερόντων που 

επθρεάηουν ςθμαντικά 

τθν ζκδοςθ/ προςφορά, Δεν υφίςταται ςφγκρουςθ ςυμφερόντων. 
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περιλαμβανομζνων των 

ςυγκρουόμενων 

ςυμφερόντων. 

E.5 Πνομα του προςϊπου ι 

τθσ οντότθτασ που 

προςφζρεται να πωλιςει 

τθν κινθτι αξία. 

Συμφωνίεσ υποχρεωτικισ 

διακράτθςθσ: 

ενδιαφερόμενα μζρθ και 

περίοδοσ υποχρεωτικισ 

διακράτθςθσ. Δεν ςυντρζχει. 

E.6 Ροςό και ποςοςτό τθσ 

άμεςθσ μείωςθσ τθσ 

διαςποράσ που 

προκφπτει από τθν 

προςφορά. Εάν θ 

προςφορά εγγραφισ 

γίνεται ςε υφιςτάμενουσ 

μετόχουσ, να αναφερκεί 

το ποςό και το ποςοςτό 

τθσ άμεςθσ μείωςθσ τθσ 

διαςποράσ εάν οι μζτοχοι 

αυτοί δεν εγγράψουν τθ 

νζα προςφορά. 

 

 

Πθγι: Επεξεργαςία ςτοιχείων από τθν Σράπεηα 

 

(*) φμφωνα με το Ν. 3556/2007. 

 

E.7 Εκτιμϊμενα ζξοδα που 

χρεϊνονται ςτον 

επενδυτι από τον εκδότθ 

ι τον προςφζροντα. 

Δεν υφίςτανται ζξοδα που χρεϊνονται ςτον επενδυτι από τον Εκδότθ. 

 

  

ΜΕΤΟΧΟΛ ΤΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ 21.08.2013

Μζτοχοσ

Αρικμόσ 

Μετοχϊν

Δικ/τα 

Ψιφου

% Δικ/των

 Ψιφου

Αρικμόσ 

Μετοχϊν

Δικ/τα 

Ψιφου

% Δικ/των

 Ψιφου

Ταμείο Χρθματοπιςτωτικισ Στακερότθτασ 3,789,317,358 3,789,317,358 93.6% 5,208,067,358 5,208,067,358 95.2%

Λδιϊτεσ Επενδυτζσ 84,270,401 84,270,401 2.1% 84,270,401 84,270,401 1.5%

Κεςμικοί Επενδυτζσ & Λοιπά Νομικά Ρρόςωπα 176,829,106 176,829,106 4.4% 176,829,106 176,829,106 3.2%

Σφνολο 4,050,416,865 4,050,416,865 100.0% 5,469,166,865 5,469,166,865 100.0%

ΡΛΝ ΤΘΝ ΑΜΚ* ΜΕΤΑ ΤΘΝ ΑΜΚ
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2. ΡΑΑΓΟΝΤΕΣ ΚΛΝΔΥΝΟΥ 

 

Από τισ πλθροφορίεσ που περιζχονται ςτο παρόν Ενθμερωτικό Δελτίο για τθν Τράπεηα και τον Πμιλό τθσ, οι 

επενδυτζσ πρζπει να λάβουν υπόψθ τουσ ακόλουκουσ επενδυτικοφσ κινδφνουσ, προτοφ λάβουν οποιαδιποτε 

απόφαςθ επζνδυςθσ ςτισ μετοχζσ τθσ Τράπεηασ. Εάν επζλκει οποιοδιποτε από τα γεγονότα που 

περιγράφονται παρακάτω, ενδζχεται να υπάρξουν ουςιϊδεισ δυςμενείσ επιπτϊςεισ για τον Πμιλο, τθ 

χρθματοοικονομικι του κζςθ και τα αποτελζςματά του και, ανάλογα, ενδζχεται να μειωκεί θ αξία και θ τιμι 

πϊλθςθσ των μετοχϊν τθσ Τράπεηασ, με ςυνζπεια τθν απϊλεια μζρουσ ι και του ςυνόλου οποιαςδιποτε 

επζνδυςθσ ςε μετοχζσ. Επιπρόςκετα, είναι πικανό οι ακόλουκοι κίνδυνοι και αβεβαιότθτεσ να μθν είναι οι 

μόνοι που ενδζχεται να αντιμετωπίςει θ Τράπεηα και ο Πμιλοσ. Ρρόςκετοι κίνδυνοι και αβεβαιότθτεσ που επί 

του παρόντοσ δεν είναι γνωςτοί, ενδζχεται να επιδράςουν δυςμενϊσ ςτισ επιχειρθματικζσ δραςτθριότθτεσ 

του Ομίλου. 

 

Επιπλζον, το Ενθμερωτικό Δελτίο περιλαμβάνει δθλϊςεισ ςε ςχζςθ με τισ δραςτθριότθτεσ τθσ Τράπεηασ και 

του Ομίλου τθσ και τον κλάδο ςτον οποίο δραςτθριοποιείται που αφοροφν ςτο μζλλον και οι οποίεσ από τθ 

φφςθ τουσ ενζχουν κινδφνουσ και αβεβαιότθτεσ. Ωσ ςυνζπεια αυτϊν των κινδφνων και αβεβαιοτιτων, οι 

δθλϊςεισ αυτζσ μπορεί να μθν υλοποιθκοφν. Σχετικϊσ, οι δυνθτικοί επενδυτζσ πρζπει να γνωρίηουν ότι θ 

Τράπεηα ζχει βαςίςει τισ δθλϊςεισ αυτζσ ςτισ παροφςεσ ςυνκικεσ, εκτιμιςεισ και προβλζψεισ τθσ ςχετικά με 

μελλοντικά γεγονότα και μόνο ςε ςτοιχεία που είναι γνωςτά ςε αυτιν μζχρι τθν θμερομθνία του 

Ενθμερωτικοφ Δελτίου. 

Σθμειϊνεται, τζλοσ, ότι θ ςειρά παράκεςθσ των κινδφνων δεν παραπζμπει ςε διαφοροποίθςι τουσ όςον 

αφορά τθ βαρφτθτα ι ςτθν πικανότθτα πραγματοποίθςθσ κακενόσ από αυτοφσ. 

 

Σθμειϊνεται ότι οι πλθροφορίεσ από τρίτα μζρθ που αναφζρονται ςτθν παροφςα ενότθτα, ζχουν 

αναπαραχκεί πιςτά και, εξ όςον γνωρίηει θ Τράπεηα και είναι ςε κζςθ να βεβαιϊςει με βάςθ τισ πλθροφορίεσ 

που ζχουν δθμοςιευκεί από το τρίτο μζροσ, δεν υπάρχουν παραλείψεισ που κα κακιςτοφςαν τισ 

αναπαραγόμενεσ πλθροφορίεσ ανακριβείσ ι παραπλανθτικζσ. 

 

2.1 Κίνδυνοι που ςχετίηονται με τθ μθ ικανοποίθςθ των εποπτικϊν κριτθρίων κεφαλαιακισ 

επάρκειασ 

Κίνδυνοι που ςχετίηονται με τθ μθ ικανοποίθςθ των εποπτικϊν κριτθρίων κεφαλαιακισ επάρκειασ 

Το Μάρτιο του 2013, θ Τράπεηα τθσ Ελλάδασ εξζδωςε απόφαςθ τθσ Εκτελεςτικισ τθσ Επιτροπισ (13/ 

28.03.2013) που τροποποιεί τθν υπ’ αρ 2630/29.10.2010 ΡΔ/ΤΕ, κακορίηοντασ τον ελάχιςτο δείκτθ κφριων 

βαςικϊν ιδίων κεφαλαίων ςτο 9% ενϊ ανακεωρεί τον οριςμό των εποπτικϊν ιδίων κεφαλαίων. Σφμφωνα με 

τα ςτοιχεία τθσ κεφαλαιακισ επάρκειασ του Ομίλου τθσ 31 Δεκεμβρίου 2012 (δείκτθσ Κυρίων Βαςικϊν Λδίων 

Κεφαλαίων 7,3%) και τθσ 30θσ Λουνίου 2013 (δείκτθσ Κυρίων Βαςικϊν Λδίων Κεφαλαίων 6,5%) και 

λαμβάνοντασ υπόψθ το ςυνολικό φψοσ τθσ αφξθςθσ του Μετοχικοφ Κεφαλαίου ςτο πλαίςιο τθσ 

ανακεφαλαιοποίθςθσ, το ωσ άνω αναφερόμενο όριο του 9%, ςφμφωνα με τον νζο οριςμό, δεν ικανοποιείται, 

και ο Πμιλοσ κα πρζπει να προχωριςει ςε ενζργειεσ βελτίωςθσ τθσ κεφαλαιακισ του επάρκειασ. O Πμιλοσ 

πραγματοποιεί ςειρά ενεργειϊν για τθν αποκατάςταςθ του ςχετικοφ δείκτθ, όπωσ, θ ενοποίθςθ του Νζου 

Ταχυδρομικοφ Ταμιευτθρίου Ελλάδοσ Α.Τ.Ε. και τθσ Νζασ Proton Τράπεηασ A.E., θ ανακοινωμζνθ μετοχικι 

ςυνεργαςία με τθν Fairfax Holding Limited ςτθν Eurobank Properties ΑΕΕΑΡ ενϊ εξετάηει τθν αναδιάρκρωςθ 

και βελτιςτοποίθςθ των εργαςιϊν του Ομίλου ςτθν Ελλάδα και ςτο Εξωτερικό, με ςκοπό τθν βελτίωςθ τθσ 

κερδοφορίασ και τθν απελευκζρωςθ κεφαλαίων (βλ. ςχετικά και Ενότθτα 3.11.5 «Κεφαλαιακι Επάρκεια». 

Ραρόλα αυτά, δεν υπάρχει διαβεβαίωςθ ότι οι ενζργειεσ αυτζσ ι άλλεσ ενζργειεσ που ςκοπό ζχουν τθν 

βελτίωςθ τθσ κεφαλαιακισ επάρκειασ του Ομίλου κα ζχουν ολοκλθρωκεί εντόσ εφλογου χρονικοφ 

διαςτιματοσ ι ότι κα ζχουν το αναμενόμενο αποτζλεςμα ωσ προσ το μζγεκοσ τθσ κετικισ επίπτωςισ τουσ 

ςτουσ δείκτεσ κεφαλαιακισ επάρκειασ του. Εάν ο Πμιλοσ δεν ικανοποιιςει το όριο του 9% για τα κφρια βαςικά 
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κεφάλαια (Core Tier I), είναι πικανόν να υιοκετιςει μζτρα που κα επιβλθκοφν από τθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ, 

ςφμφωνα με τον Ν. 3601/2007, (βλ. ενότθτα 3.24.3 «Κεςμικό Ρλαίςιο Λειτουργίασ τθσ Τράπεηασ») 

ςυμπεριλαμβανομζνου του οριςμοφ επιτρόπου από τθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ.  

 

2.2 Κίνδυνοι που ςχετίηονται με τθ δθμοςιονομικι κρίςθ τθσ Ελλάδασ  

Θ αβεβαιότθτα που απορρζει από τθν ελλθνικι δθμοςιονομικι κρίςθ ζχει, και πικανόν κα ςυνεχίςει να 

ζχει, ςθμαντικι αρνθτικι επίδραςθ ςτθν επιχειρθματικι δραςτθριότθτα, ςτα λειτουργικά αποτελζςματα 

και ςτθν οικονομικι κατάςταςθ του Ομίλου. 

Τθν 30θ Λουνίου 2013, το 59% των ςυνολικϊν εςόδων του Ομίλου και το 80% του ενεργθτικοφ προζρχονταν 

από τθν Ελλάδα ενϊ ςτθ χριςθ που ζλθξε τθν 31 Δεκεμβρίου 2012 τα ποςοςτά ιταν 68% και 79% αντίςτοιχα. 

Επιπρόςκετα, τθν 30
θ
 Λουνίου 2013, θ ςυνολικι λογιςτικι αξία τθσ ζκκεςθσ του Ομίλου ςε απαιτιςεισ 

Ελλθνικοφ Δθμοςίου ανερχόταν ςε € 5.176 εκατ. (31 Δεκεμβρίου 2012: € 6.041 εκατ.). Σε αυτιν 

περιλαμβάνονται α) ζντοκα γραμμάτια του Ελλθνικοφ Δθμοςίου αξίασ € 2.240 εκατ. (31 Δεκεμβρίου 2012: € 

3.053 εκατ.), β) ομόλογα του Ελλθνικοφ Δθμοςίου αξίασ € 905 εκατ., τα οποία λιγουν το 2014, ζχουν εκδοκεί 

ωσ κάλυψθ για τισ Ρρονομιοφχεσ Μετοχζσ που εκδόκθκαν από τθν Τράπεηα ςτο πλαίςιο του Νόμου 

3723/2008 «Ρρόγραμμα Ενίςχυςθσ τθσ ευςτότθτασ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ», και αναμζνεται να 

αποπλθρωκοφν πλιρωσ (31 Δεκεμβρίου 2012: € 904 εκατ.), γ) λοιπά ομόλογα του Ελλθνικοφ Δθμοςίου αξίασ € 

866 εκατ. που δεν ανταλλάχκθκαν ςτα πλαίςια του PSI+ (31 Δεκεμβρίου 2012: € 832 εκατ.), δ) παράγωγα 

χρθματοοικονομικά μζςα με το Ελλθνικό Δθμόςιο αξίασ € 628 εκατ. (31 Δεκεμβρίου 2012: € 724 εκατ.), ε) 

χρθματοοικονομικι εγγφθςθ που ςχετίηεται με τον πιςτωτικό κίνδυνο του Ελλθνικοφ Δθμοςίου αξίασ € 187 

εκατ. (31 Δεκεμβρίου 2012: € 187 εκατ.), ςτ) δάνεια με εγγφθςθ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου αξίασ € 186 εκατ. (31 

Δεκεμβρίου 2012: € 182 εκατ.), η) δάνεια προσ το Ελλθνικό Δθμόςιο /δθμόςιουσ οργανιςμοφσ αξίασ € 150 

εκατ. (31 Δεκεμβρίου 2012: € 154 εκατ.) και θ) νζα ομόλογα του Ελλθνικοφ Δθμοςίου αξίασ € 14 εκατ. που 

περιλαμβάνονται ςτο εμπορικό χαρτοφυλάκιο τθσ Τράπεηασ (31 Δεκεμβρίου 2012: € 5 εκατ.). Ωσ εκ τοφτου, θ 

ποιότθτα του ενεργθτικοφ, θ οικονομικι κατάςταςθ και τα λειτουργικά αποτελζςματα του Ομίλου εξαρτϊνται 

ςθμαντικά από τισ μακροοικονομικζσ και πολιτικζσ ςυνκικεσ που επικρατοφν ςτθν Ελλάδα. 

Θ ολοκλιρωςθ του PSI+ τον Απρίλιο του 2012, ςε ςυνδυαςμό με τθν ενεργοποίθςθ του νζου Ρρογράμματοσ 

χρθματοδοτικισ ςτιριξθσ τθσ Ελλάδασ το οποίο επεκτάκθκε, βάςει των αποφάςεων του Eurogroup ςτισ 27 

Νοεμβρίου 2012, ζωσ το 2016 με παράλλθλθ πρόβλεψθ για μείωςθ των χρθματοδοτικϊν αναγκϊν και παροχι 

περαιτζρω ελάφρυνςθσ ςτο επίπεδο κρατικοφ χρζουσ (βλ. επίςθσ 3.6.2 «Μακροοικονομικζσ εξελίξεισ και 

προοπτικζσ» και 3.24.3 «Θεςμικό πλαίςιο λειτουργίασ τθσ Σράπεηασ») αναμζνεται να δϊςει ςτθν κυβζρνθςθ 

περιςςότερο χρόνο για τθν εφαρμογι των προςπακειϊν δθμοςιονομικισ προςαρμογισ και των διαρκρωτικϊν 

μεταρρυκμίςεων που κα ςτθρίξουν τθν ανάπτυξθ ςτθν Ελλάδα. Ταυτόχρονα, το PSI+ ςυνεπάγεται ςθμαντικι 

μείωςθ του ελλθνικοφ χρζουσ κατά ποςοςτό περίπου 50% του ΑΕΡ, κακϊσ και δραςτικι μείωςθ των αναγκϊν 

εξυπθρζτθςθσ του χρζουσ μζςω χαμθλϊν επιτοκίων και ςθμαντικισ παράταςθσ τθσ μζςθσ λιξθσ του. Θ 

επιτυχισ ολοκλιρωςθ του προγράμματοσ επαναγοράσ μζρουσ του υφιςτάμενου αποκζματοσ ελλθνικϊν 

ομολόγων που προζκυψαν από το PSI+ εκτιμάται ότι κα παρζχει επιπρόςκετθ μείωςθ χρζουσ κατά 

τουλάχιςτον 9,5% του ΑΕΡ (ςφμφωνα με μία προκαταρκτικι ζκκεςθ αξιολόγθςθσ του Ρρογράμματοσ από τθν 

Ευρωπαϊκι Ζνωςθ («ΕΕ») ςχετικά με τουσ ςτόχουσ του Eurogroup) ενϊ θ αναβολι πλθρωμισ τόκων ςτο ΕΤΧΣ 

και θ περαιτζρω μείωςθ των επιτοκίων ςτα διακρατικά δάνεια που χορθγικθκαν ςτθν Ελλάδα κα ςυμπιζςει 

περαιτζρω το κόςτοσ εξυπθρζτθςθσ του ελλθνικοφ δθμόςιου χρζουσ. Το Ρρόγραμμα περιλαμβάνει επίςθσ μία 

ολοκλθρωμζνθ ςτρατθγικι ανακεφαλαιοποίθςθσ του τραπεηικοφ ςυςτιματοσ μετά τισ ηθμίεσ που 

προκλικθκαν από το PSI+ και τισ δυςμενείσ επιπτϊςεισ που επιφζρει θ παρατεταμζνθ φφεςθ ςτθν ποιότθτα 

των τραπεηικϊν δανείων. Εν τοφτοισ, δεν υπάρχει καμία βεβαιότθτα ότι θ ολοκλιρωςθ του PSI+ και θ 

εφαρμογι του Ρρογράμματοσ ςφμφωνα με τουσ όρουσ του κα επιτφχουν τουσ δθλωμζνουσ ςτόχουσ και κα 

αποδϊςουν τα επικυμθτά αποτελζςματα. 

Το 2012, θ ελλθνικι οικονομία αντιμετϊπιςε και εξακολουκεί το 2013 να αντιμετωπίηει μεγάλεσ και 

πρωτοφανείσ δυςκολίεσ ςτα μακροοικονομικά μεγζκθ, που προζρχονται από τισ ακόμα ςθμαντικζσ 

δθμοςιονομικζσ ανιςορροπίεσ (που ςυνοψίηονται ςε ζνα ςτακερά υψθλό επίπεδο δθμοςίου χρζουσ) και 

επαυξάνονται από άλλεσ βακιά ριηωμζνεσ διαρκρωτικζσ αδυναμίεσ, πράγμα που ςθμαίνει ότι οι ςτόχοι του 

Ρρογράμματοσ, ενϊ είναι ρεαλιςτικοί, με δυςκολία κα επιτευχκοφν. Ειδικότερα: 
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 Ραρά τθν επιτυχθμζνθ ολοκλιρωςθ τθσ επαναγοράσ ομολόγων του Ελλθνικοφ Δθμοςίου το Δεκζμβριο 

του 2012, τθ ςτακερι πρόοδο τθσ χϊρασ ςτθ μείωςθ του δθμοςιονομικοφ ελλείμματοσ, τθν ταχεία 

προςαρμογι τθσ αγοράσ εργαςίασ και του ιςοηυγίου πλθρωμϊν, θ ελλθνικι οικονομία εξακολουκεί να 

αντιμετωπίηει μεγάλεσ μακροοικονομικζσ προκλιςεισ, και θ αβεβαιότθτα παραμζνει ζντονθ δεδομζνων 

και των παρατεταμζνων ανθςυχιϊν για πικανι ζξοδο τθσ Ελλάδασ από τθν ευρωηϊνθ ςε περίπτωςθ μθ 

επίτευξθσ των ςτόχων. 

 Θ ανάγκθ επιβολισ πρόςκετων μζτρων λιτότθτασ προσ αντιςτάκμιςθ των πικανϊν δθμοςιονομικϊν 

αποκλίςεων το 2012 ι ςτθν εφαρμογι του δθμοςιονομικοφ προχπολογιςμοφ του 2013, είναι πικανόν 

να διευρφνει τισ υφεςιακζσ πιζςεισ, ανατροφοδοτϊντασ τθν επιδείνωςθ του οικονομικοφ κλίματοσ, τθσ 

μείωςθσ τθσ ρευςτότθτασ και τθσ ςυρρίκνωςθσ τθσ ιδιωτικισ δαπάνθσ, δθμιουργϊντασ εκ νζου τθν 

ανάγκθ για πρόςκετα δθμοςιονομικά μζτρα – όπωσ ςυνζβθ τθν περίοδο 2010-2011.  

 Σφμφωνα με εκτιμιςεισ του Διεκνοφσ Νομιςματικοφ Ταμείου («ΔΝΤ»), τθσ ΕΚΤ και τθσ ΕΕ («θ Τρόικα»), 

θ Ελλάδα ζχει ελάχιςτο ζωσ μθδενικό περικϊριο απορρόφθςθσ πρόςκετων πλθγμάτων ι αποκλίςεων 

κατά τθν εφαρμογι του Ρρογράμματοσ. Αν θ εφαρμογι τθσ πολιτικισ απαιτιςει περιςςότερο από τον 

προβλεπόμενο χρόνο ι δεν ικανοποιιςει τισ προςδοκίεσ, αν θ οικονομία χρειαςτεί περιςςότερο από 

τον προβλεπόμενο χρόνο ανταπόκριςθσ ςτισ μεταρρυκμίςεισ τθσ αγοράσ εργαςίασ και τισ άλλεσ 

διαρκρωτικζσ μεταρρυκμίςεισ που ενιςχφουν τθν ανταγωνιςτικότθτα, ι αν οι δθμοςιονομικζσ 

επιπτϊςεισ τθσ φφεςθσ είναι ςοβαρότερεσ απ’ ότι προβλζπεται, το πικανό αποτζλεςμα κα είναι να 

διαρκζςει περιςςότερο θ κρίςθ χρζουσ απ’ όςο προβλζπει θ μετά το PSI+ ανάλυςθ ςτθν οποία 

βαςίηεται το Ρρόγραμμα. Τζτοιου είδουσ αποκλίςεισ κα μποροφςαν να αντιςτακμίςουν και τα 

ενδεχόμενα οφζλθ από τθ μείωςθ των χρθματοδοτικϊν αναγκϊν και τθν περαιτζρω ελάφρυνςθ του 

χρζουσ που εξαςφαλίηονται βάςει των πρόςφατων αποφάςεων του Eurogroup και τθν επιτυχία τθσ 

επαναγοράσ ελλθνικϊν ομολόγων από το Ελλθνικό Δθμόςιο το Δεκζμβριο του 2012. 

 Θ μθ επιτυχισ εφαρμογι του Ρρογράμματοσ ενδζχεται να οδθγιςει ςε διακοπι του προγράμματοσ 

ςτιριξθσ από το ΔΝΤ και τθν ΕΕ, πράγμα το οποίο μπορεί να δθμιουργιςει ςυνκικεσ για νζο πιςτωτικό 

γεγονόσ όςον αφορά το Ελλθνικό Δθμόςιο ι να το οδθγιςει ςε ςτάςθ πλθρωμϊν των οφειλϊν του, που 

κα περιλαμβάνουν τόςο χρεόγραφα που διαπραγματεφονται ςε αγορζσ όςο και τα επίςθμα δάνεια τθσ 

ΕΕ.  

 Ακόμα και αν θ Ελλάδα εφαρμόςει με επιτυχία το Ρρόγραμμα, το δθμόςιο χρζοσ ωσ ποςοςτό του ΑΕΡ 

προβλζπεται να παραμείνει άνω του 170% του ΑΕΡ ζωσ το 2015 και παραμζνει αβζβαιο το αν θ 

ελλθνικι οικονομία κα επιτφχει ρυκμοφσ ανάπτυξθσ επαρκείσ ϊςτε να αμβλυνκοφν οι περιοριςμοί τθσ 

χρθματοδότθςθσ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου και θ βιωςιμότθτα του χρζουσ, χωρίσ τθν επίτευξθ νζασ 

ςυμφωνίασ με τουσ εταίρουσ τθσ ΕΕ και το ΔΝΤ για πρόςκετθ ελάφρυνςθ του δθμόςιου χρζουσ. Θ 

ελάφρυνςθ αυτι μπορεί να επιτευχκεί με τροποποίθςθ των όρων των επιςιμων δανείων, με 

περαιτζρω αναδιάρκρωςθ των Ελλθνικϊν ομολόγων που κατζχουν θ ΕΚΤ και θ Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ 

(«Ευρωςφςτθμα»), με διαγραφι διακρατικϊν δανείων ι των δανείων από το ΕΤΧΣ, ι με ςυνδυαςμό 

όλων των παραπάνω μεκόδων. Εάν δεν ςυμφωνθκεί ζνασ αξιόπιςτοσ τρόποσ αποκατάςταςθσ τθσ 

μακροχρόνιασ βιωςιμότθτασ του χρζουσ και κάλυψθσ των αναγκϊν τθσ χϊρασ ςε ενδεχόμενο 

αποκλίςεων (ακόμθ και λόγω εξωγενϊν παραγόντων) για εξωτερικι χρθματοδότθςθ κατά τα επόμενα 

ζτθ, ενδζχεται να επζλκει ςτθν Ελλάδα ζνα πιςτωτικό γεγονόσ πριν από τθν ολοκλιρωςθ του 

Ρρογράμματοσ.  

 Εάν μειωκεί θ ςυνοχι τθσ υφιςτάμενθσ κυβζρνθςθσ ςυνεργαςίασ που προζκυψε από τισ εκλογζσ τθσ 17 

Λουνίου 2012, ι ςυρρικνωκεί θ κοινοβουλευτικι πλειοψθφία λόγω τθσ απόςυρςθσ ενόσ εκ των 

κομμάτων που ςτθρίηουν το Ρρόγραμμα, τότε κα μποροφςαν να δθμιουργθκοφν ςθμαντικοί κίνδυνοι 

για τθν εφαρμογι του Ρρογράμματοσ. Επίςθσ, δεν πρζπει να παραγνωρίηεται το γεγονόσ ότι θ 

δζςμευςθ των κρατϊν-μελϊν τθσ Ευρωηϊνθσ για παροχι μακροπρόκεςμθσ ςτιριξθσ ςτθν Ελλάδα με 

επαρκείσ όρουσ υπόκειται ςε ςθμαντικοφσ κινδφνουσ ςχετικοφσ όχι μόνο με τθ δυνατότθτα τθσ Ελλάδασ 

να αποφφγει περαιτζρω αποκλίςεισ από τθν εφαρμογι του Ρρογράμματοσ, αλλά και με τθν 

αυξανόμενθ δυςαρζςκεια τθσ κοινισ γνϊμθσ ςτισ χϊρεσ αυτζσ όςον αφορά τθ ςτιριξθ προσ τθν 

Ελλάδα.  

 Οι μεγάλεσ ηθμίεσ που υπζςτθςαν οι ιδιϊτεσ πιςτωτζσ από τθν ανταλλαγι χρζουσ ςτο πλαίςιο του PSI+, 

ςε ςυνδυαςμό με το μεγάλο φψοσ του χρζουσ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου ακόμα και μετά το PSI+ και τθν 
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επαναγορά ελλθνικϊν ομολόγων από το Ελλθνικό Δθμόςιο το Δεκζμβριο του 2012 (εκτιμάται ότι κα 

είναι πάνω από το 120% του ΑΕΡ μζχρι το 2020) κακιςτοφν εξαιρετικά δφςκολθ τθ βελτίωςθ του 

κλίματοσ ςτθν αγορά και τθ ςθμαντικι βελτίωςθ τθσ αξιολόγθςθσ των κρατικϊν ομολόγων ςε 

βραχυπρόκεςμο ι μεςοπρόκεςμο ορίηοντα. Από τθν άποψθ αυτι, θ αποτίμθςθ περιουςιακϊν 

ςτοιχείων του Ελλθνικοφ Δθμοςίου (και επομζνωσ και τα ζςοδα από τισ ιδιωτικοποιιςεισ που 

προχπολογίηονται ςτο Ρρόγραμμα) εξακολουκεί να υπόκειται ςε κακεςτϊσ ζντονθσ αβεβαιότθτασ. 

Θ αβεβαιότθτα που επικρατεί ςχετικά με τθν εφαρμογι του Ρρογράμματοσ και τθ μείωςθ του κρατικοφ 

χρζουσ ζχει επθρεάςει άμεςα τα επίπεδα των κεφαλαίων, τθ ρευςτότθτα και τθν κερδοφορία του 

χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ ςτθν Ελλάδα, και ςυνεπϊσ και τθσ Τράπεηασ:  

 οι ηθμίεσ που προκλικθκαν από το PSI+ δθμιοφργθςαν ςθμαντικζσ ανάγκεσ ανακεφαλαιοποίθςθσ των 

ελλθνικϊν τραπεηϊν, οι οποίεσ κα καλυφκοφν από πόρουσ που κα διατεκοφν βάςει του 

Ρρογράμματοσ.  

 θ επαναγορά ελλθνικϊν ομολόγων από το Ελλθνικό Δθμόςιο το Δεκζμβριο του 2012 ςτερεί από τισ 

ελλθνικζσ τράπεηεσ μελλοντικά ζςοδα και κζρδθ από ενδεχόμενθ αφξθςθ τθσ εφλογθσ αξίασ των 

ομολόγων.  

 θ περιοριςμζνθ ρευςτότθτα του ελλθνικοφ τραπεηικοφ ςυςτιματοσ, λόγω τθσ ζλλειψθσ πρόςβαςθσ ςτισ 

αγορζσ χρθματοδότθςθσ από τα τζλθ του 2009 και δραματικισ ςυρρίκνωςθσ των εγχϊριων 

κατακζςεων επιχειριςεων και νοικοκυριϊν (1.1.2010 – 31.12.2012: μείωςθ κατά 29%, ςφμφωνα με 

ςτοιχεία τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ, Στατιςτικό δελτίο Οικονομικισ Συγκυρίασ, Τεφχοσ 149 Μάρτιοσ-

Απρίλιοσ 2013, IV Νόμιςμα και Ρίςτθ, Ρίνακασ IV.9 Κατακζςεισ και ςυμφωνίεσ επαναγοράσ των μθ ΝΧΛ 

ςτα λοιπά ΝΧΛ ςτθν Ελλάδα (κάτοικοι) και ζντονθ εξάρτθςθ από τθ χρθματοδότθςθ του 

Ευρωςυςτιματοσ, και 

 θ αφξθςθ του ανταγωνιςμοφ για κατακζςεισ, και επομζνωσ θ αφξθςθ του ςχετικοφ κόςτουσ. 

Θ τυχόν αδυναμία του Ρρογράμματοσ να πετφχει τθ ςθμαντικι βελτίωςθ τθσ Ελλθνικισ οικονομίασ κα ζχει 

ςθμαντικζσ αρνθτικζσ ςυνζπειεσ και για τθν Τράπεηα. Εάν επζλκει πιςτωτικό γεγονόσ ςχετικό με το χρζοσ του 

Ελλθνικοφ Δθμοςίου ι αποφαςιςτεί θ περαιτζρω αναδιάρκρωςι του με τθ ςυμμετοχι του ιδιωτικοφ τομζα, 

κα επθρεαςτοφν ςθμαντικά τα εποπτικά κεφάλαια τθσ Τράπεηασ λόγω τθσ άμεςθσ ζκκεςισ τθσ ςε αυτό. Σε μια 

τζτοια περίπτωςθ, θ Τράπεηα κα αναγκαςτεί να αναηθτιςει πρόςκετα κεφάλαια, τα οποία δεν είναι βζβαιο 

ότι κα μπορζςει να αντλιςει από τουσ μετόχουσ τθσ ι/και από τρίτουσ και με όρουσ αποδεκτοφσ από αυτιν. 

Επιπλζον, εάν για τθν άντλθςθ αυτϊν των πρόςκετων κεφαλαίων θ Τράπεηα αυξιςει το μετοχικό κεφάλαιό 

τθσ με δικαίωμα προτίμθςθσ υπζρ των μετόχων τθσ αλλά αυτοί δεν αςκιςουν ι δεν αςκιςουν πλιρωσ τα 

δικαιϊματά τουσ, το ποςοςτό ςυμμετοχισ τουσ ςτθν Τράπεηα κα απομειωκεί. Το αυτό κα ιςχφςει και ςε 

περίπτωςθ που θ Τράπεηα αυξιςει το μετοχικό κεφάλαιό τθσ με κατάργθςθ ι περιοριςμό του δικαιϊματοσ 

προτίμθςθσ των μετόχων τθσ.  

Οι πιζςεισ τθσ φφεςθσ που προκαλοφνται και από τα μζτρα του Προγράμματοσ είχαν και ενδζχεται να ζχουν 

αρνθτικι επίδραςθ ςτθν επιχειρθματικι δραςτθριότθτα, ςτα λειτουργικά αποτελζςματα και ςτθν 

οικονομικι κατάςταςθ του Ομίλου.  

Θ επιχειρθματικι δραςτθριότθτα του Ομίλου εξαρτάται από τθ ηιτθςθ των τραπεηικϊν, οικονομικϊν και 

χρθματοοικονομικϊν προϊόντων και υπθρεςιϊν που προςφζρει ο Πμιλοσ, κακϊσ και από τθν δυνατότθτα των 

πελατϊν του να εκπλθρϊνουν τισ υποχρεϊςεισ τουσ. Από τθν άλλθ μεριά, θ ηιτθςθ για προϊόντα και 

υπθρεςίεσ του Ομίλου εξαρτϊνται και επθρεάηονται ςθμαντικά από, μεταξφ άλλων, τθν εμπιςτοςφνθ των 

πελατϊν, τθν οικονομικι κατάςταςι τουσ, τθ διακεςιμότθτα και το κόςτοσ αυτϊν των προϊόντων και 

υπθρεςιϊν.  

Σθμειϊνεται ότι το ΑΕΡ, ςε πραγματικοφσ όρουσ, μειϊκθκε κατά 3,1% το 2009, κατά 4,9% το 2010, κατά 7,1% 

το 2011, 6,4% το 2012 και εκτιμάται ότι κα μειωκεί κατά 4,8-5,0% το 2013 (Ρθγι: Ζκκεςθ ΛΟΒΕ 

http://www.iobe.gr/index.asp?a_id=922 ςελίδα 15), οδθγϊντασ ςε ςθμαντικι μείωςθ του διακζςιμου 

ειςοδιματοσ, τθσ κατανάλωςθσ και τθσ ικανότθτασ αποπλθρωμισ των χρεϊν του ιδιωτικοφ τομζα ςτθν 

Ελλάδα. 

Επίςθσ, το «κοφρεμα» των αναςφάλιςτων κατακζςεων άνω των € 100.000 τθσ Τράπεηασ Κφπρου και τθσ 

Λαϊκισ Τράπεηασ ςτθν Κφπρο το Μάρτιο του 2013, δθμιουργεί νζα δεδομζνα και ενδζχεται να οδθγιςει τουσ 
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κατακζτεσ, πανευρωπαϊκά, ςε αναηιτθςθ άλλων επιλογϊν. Επομζνωσ, θ επίδραςι του ςτθν ελλθνικι 

οικονομία δεν είναι δυνατό προσ το παρόν να αποτιμθκεί με ςχετικι βεβαιότθτα, ενϊ είναι αρκετά πικανό θ 

φφεςθ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ ςυνολικά να επιδεινωκεί το 2013 ςε ςχζςθ με τισ υφιςτάμενεσ προβλζψεισ, 

αν και αναμζνεται να είναι θπιότερθ του 2012. 

Θ παρατεταμζνθ περίοδοσ άςχθμων οικονομικϊν ςυνκθκϊν ςτθν Ελλάδα ζχει ουςιϊδθ δυςμενι επίπτωςθ 

ςτθν ρευςτότθτα, ςτθν επιχειρθματικι δραςτθριότθτα και ςτθν οικονομικι κατάςταςθ των οφειλετϊν τθσ 

Τράπεηασ, γεγονόσ που με τθ ςειρά του ςυντελεί ςτθν περαιτζρω αφξθςθ των δεικτϊν δανείων ςε 

κακυςτζρθςθ, ςτθν απομείωςθ τθσ αξίασ των δανείων και άλλων χρθματοοικονομικϊν περιουςιακϊν 

ςτοιχείων τθσ Τράπεηασ, ςε μειωμζνθ ηιτθςθ για χρθματοδοτικά προϊόντα και υπθρεςίεσ γενικά, κακϊσ και ςε 

αυξθμζνεσ εκροζσ κατακζςεων.  

Επιπλζον τθσ αρνθτικισ επίπτωςθσ από τθν απότομθ μείωςθ τθσ καταναλωτικισ και επιχειρθματικισ 

εμπιςτοςφνθσ εξαιτίασ τθσ οικονομικισ κρίςθσ και των ςυνεχιηόμενων ςθμαντικϊν μακροοικονομικϊν 

ανιςορροπιϊν, θ πρόςκετθ δθμοςιονομικι προςαρμογι που ςυμφωνικθκε με το Ρρόγραμμα είναι πικανό να 

ζχει ςθμαντικι αρνθτικι επίπτωςθ ςτθν οικονομικι δραςτθριότθτα ςτθν Ελλάδα. 

Τα δάνεια ςε επιχειριςεισ και νοικοκυριά αναμζνεται να ςυνεχίςουν να μειϊνονται ςτθν Ελλάδα, κακϊσ θ 

ςθμαντικι κακοδικι πίεςθ ςτα διακζςιμα ειςοδιματα των νοικοκυριϊν και ςτα κζρδθ των επιχειριςεων, 

λόγω των μζτρων λιτότθτασ και θ επακόλουκθ επιδείνωςθ του επιχειρθματικοφ περιβάλλοντοσ ζναντι 

δυςκολότερων πιςτωτικϊν ςυνκθκϊν και πιεςμζνθσ ρευςτότθτασ, είναι πικανόν να εξαςκενιςουν περαιτζρω 

τθ ηιτθςθ για χρθματοδοτικά προϊόντα και υπθρεςίεσ του Ομίλου. Επιπλζον, θ ανάγκθ μείωςθσ τθσ εξάρτθςισ 

τθσ Τράπεηασ από τθ χρθματοδότθςθ μζςω του Ευρωςυςτιματοσ κα αυξιςει τθν πικανότθτα απομόχλευςθσ. 

Ρεραιτζρω, οι πελάτεσ του Ομίλου ενδζχεται να μειϊςουν ςθμαντικά τθν ανοχι τουσ απζναντι ςτουσ 

κινδφνουσ που παρουςιάηουν τα προςφερόμενα μθ κατακετικά επενδυτικά προϊόντα, όπωσ μετοχζσ, ομόλογα 

και αμοιβαία κεφάλαια, γεγονόσ το οποίο κα είχε αρνθτικό αντίκτυπο ςτο ειςόδθμα του Ομίλου από αμοιβζσ 

και προμικειεσ. 

Σε ζνα περιβάλλον ςυνεχιηόμενθσ αναταραχισ τθσ αγοράσ, επιδεινοφμενων μακροοικονομικϊν ςυνκθκϊν και 

αυξανόμενθσ ανεργίασ μαηί με τισ μειοφμενεσ καταναλωτικζσ δαπάνεσ και επιχειρθματικζσ επενδφςεισ, και 

τθν επιδείνωςθ του πιςτολθπτικοφ προφίλ των εταιρικϊν και ιδιωτϊν δανειολθπτϊν, θ αξία των 

περιουςιακϊν ςτοιχείων που εξαςφαλίηουν χορθγιςεισ του Ομίλου, ςυμπεριλαμβανομζνων ςπιτιϊν και 

άλλων ακινιτων, κα μποροφςε να μειωκεί ςθμαντικά. Μία τζτοια μείωςθ μπορεί να οδθγιςει ςε απομείωςθ 

τθσ αξίασ των δανείων ι ςτθν αφξθςθ των δεικτϊν των δανείων ςε κακυςτζρθςθ. Οποιοδιποτε από τα δφο κα 

μποροφςε να ζχει ουςιϊδθ δυςμενι επίπτωςθ ςτθν επιχειρθματικι δραςτθριότθτα, ςτα λειτουργικά 

αποτελζςματα και ςτθν οικονομικι κατάςταςθ του Ομίλου. 

Τζλοσ, εάν το Ρρόγραμμα δεν εφαρμοςτεί με επιτυχία – ειδικά ςε ότι αφορά ςτισ ςχεδιαηόμενεσ διαρκρωτικζσ 

μεταρρυκμίςεισ – ι εάν απαιτθκοφν πρόςκετα μζτρα λιτότθτασ, πζρα από αυτά που ζχουν ςυμφωνθκεί ςτο 

Ρρόγραμμα για να αντιςτακμίςουν πικανζσ αποκλίςεισ από τουσ ςτόχουσ του Ρρογράμματοσ, θ οικονομικι 

δραςτθριότθτα μπορεί να ζχει καταγράψει μεγαλφτερθ μείωςθ το 2013 από ότι αναμζνεται, όπωσ ζγινε το 

2012, με αποτζλεςμα τθν περαιτζρω κακυςτζρθςθ τθσ ανάκαμψθσ και επιπλζον αρνθτικι επίπτωςθ ςτθν 

επιχειρθματικι δραςτθριότθτα, ςτα λειτουργικά αποτελζςματα και ςτθν οικονομικι κατάςταςθ του Ομίλου. 

Τπάρχουν κίνδυνοι που ςχετίηονται με τθν ανάγκθ τθσ Σράπεηασ και του Ομίλου για πρόςκετα κεφάλαια 

και ρευςτότθτα, κυρίωσ λόγω των μεγαλφτερων απομειϊςεων, κακϊσ και τθσ χειροτζρευςθσ τθσ ποιότθτασ 

του χαρτοφυλακίου τουσ ςε ςχζςθ με τισ προθγοφμενεσ εκτιμιςεισ.  

Θ Τράπεηα και ο Πμιλοσ είναι υποχρεωμζνοι από τισ εποπτικζσ αρχζσ ςτθν Ελλάδα και τισ υπόλοιπεσ χϊρεσ 

όπου αςκοφν εποπτευόμενεσ δραςτθριότθτεσ να διατθροφν επαρκι κεφάλαια. Ππου αςκοφν εποπτευόμενεσ 

δραςτθριότθτεσ ςε άλλεσ χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Οικονομικισ Ρεριοχισ (European Economic Area, “EEA”), κα 

υπόκεινται ςε κεφαλαιακζσ απαιτιςεισ που προςδιορίηονται από τθν Ελλθνικι εποπτικι αρχι, εκτόσ από 

χϊρεσ όπου υπάρχουν εποπτευόμενεσ κυγατρικζσ, όπου οι κεφαλαιακζσ απαιτιςεισ επιβάλλονται και 

προςδιορίηονται από τισ κατά τόπουσ εποπτικζσ αρχζσ. Θ Τράπεηα επίςθσ υπόκειται ςε κεφαλαιακζσ 

απαιτιςεισ και απαιτιςεισ ςχετικά με τθ ρευςτότθτα, ςε χϊρεσ όπου ζχει υποκαταςτιματα, 

περιλαμβανομζνων χωρϊν εντόσ τθσ ΕΕΑ. Θ Τράπεηα, οι εποπτευόμενεσ κυγατρικζσ και τα υποκαταςτιματά 

τθσ ενδζχεται να διατρζξουν τον κίνδυνο να μθν ζχουν επαρκι κεφάλαια για να ικανοποιιςουν τισ ελάχιςτεσ 

κεφαλαιακζσ απαιτιςεισ και απαιτιςεισ ςχετικά με τθ ρευςτότθτα. Επιπρόςκετα, είναι πικανό αυτζσ οι 
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ελάχιςτεσ απαιτιςεισ να αυξθκοφν ι/και οι μζκοδοι υπολογιςμοφ τουσ να τροποποιθκοφν ςτο μζλλον, 

επιβαρφνοντασ αντίςτοιχα τισ ανάγκεσ τθσ Τράπεηασ και του Ομίλου για πρόςκετα κεφάλαια και ρευςτότθτα. 

Ο Πμιλοσ υπζςτθ ςθμαντικζσ ηθμίεσ απομείωςθσ λόγω τθσ αναδιάρκρωςθσ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου χρζουσ 

(PSI+) (βλ. ενότθτα 3.4.2.2 «Συμμετοχι τθσ Eurobank, ςτο πρόγραμμα εκελοντικισ ανταλλαγισ κρατικϊν 

ομολόγων»). Οι ανωτζρω ηθμίεσ επθρζαςαν αντίςτοιχα τα λογιςτικά και εποπτικά κεφάλαια του Ομίλου από 

τθν 31 Δεκεμβρίου 2011, τα οποία περιορίςτθκαν κάτω από τα ελάχιςτα απαιτοφμενα κεφάλαια που 

ορίηονται από τθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ (ΤτΕ). 

Οι ςθμαντικότεροι κίνδυνοι για τισ ανάγκεσ πρόςκετθσ κεφαλαιακισ ενίςχυςθσ τθσ Τράπεηασ είναι: (α) οι 

δυςμενείσ ςυνκικεσ ςτισ κεφαλαιαγορζσ, οι οποίεσ μπορεί να οδθγιςουν ςε χαμθλότερα ζςοδα από τα 

προβλεπόμενα ςτο τρζχον επιχειρθςιακό ςχζδιό τθσ, (β) το δυςμενζσ οικονομικό περιβάλλον ςτθν Ελλάδα 

που μπορεί να οδθγιςει (i) ςε ταχφτερθ και ουςιϊδθ επιδείνωςθ τθσ ποιότθτασ του δανειακοφ 

χαρτοφυλακίου ςε ςχζςθ με εκείνθ που προζβλεπε θ διαγνωςτικι μελζτθ τθσ BlackRock που 

πραγματοποιικθκε το 2011, βάςει τθσ δζςμευςθσ που ανζλαβε θ Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ ςτο πλαίςιο του 

Ρρογράμματοσ ϊςτε να διαςφαλίςει ότι οι ελλθνικζσ τράπεηεσ είναι κεφαλαιοποιθμζνεσ και (ii) ςε μειωμζνα 

αποτελζςματα προ προβλζψεων ςτθν Ελλάδα, και (γ) το αςτακζσ διεκνζσ περιβάλλον, το οποίο μπορεί να 

οδθγιςει ςε χαμθλότερα από τα προβλεπόμενα κζρδθ από τισ κυγατρικζσ τθσ ςτο εξωτερικό. Ραρόλο που ο 

Πμιλοσ ανακεφαλαιοποιικθκε πρόςφατα από το ΤΧΣ, θ επζλευςθ των ανωτζρω κινδφνων ενδζχεται να 

αυξιςει τισ κεφαλαιακζσ ανάγκεσ τθσ Τράπεηασ θ κάλυψθ των οποίων μπορεί να μθν είναι δυνατό να 

εξαςφαλιςκεί. 

Θ ικανότθτα τθσ Σράπεηασ να δανειςτεί ςτισ κεφαλαιαγορζσ ζχει περιοριςτεί δραςτικά και θ Σράπεηα είναι 

εξαρτθμζνθ από τθν ΕΚΣ και τθν Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ, για τθ χρθματοδότθςι τθσ και μπορεί, λόγω των 

αρνθτικϊν δθμοςιονομικϊν εξελίξεων, να υπάρξουν επιπτϊςεισ από αλλαγζσ ςτον κανονιςμό τθσ ΕΚΣ και 

τθσ Σράπεηασ τθσ Ελλάδοσ αναφορικά με τισ αποδεκτζσ εξαςφαλίςεισ ζναντι χρθματοδότθςθσ όπωσ 

ομόλογα και εγγυιςεισ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου.  

Θ ςυνεχιηόμενθ οικονομικι κρίςθ ζχει επιδράςει αρνθτικά ςτθν αξιολόγθςθ τθσ Τράπεηασ ωσ προσ τον 

πιςτολθπτικό κίνδυνο δανειςμοφ τθσ, ζχει κακυςτεριςει τθν επιςτροφι τθσ για χρθματοδότθςθ ςτισ αγορζσ, 

ζχει αυξιςει το κόςτοσ αυτισ τθσ χρθματοδότθςθσ και τθν ανάγκθ για παροχι πρόςκετων εξαςφαλίςεων ςε 

ςυμφωνίεσ επαναγοράσ και άλλεσ ςυμβάςεισ εξαςφαλιςμζνθσ χρθματοδότθςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων αυτϊν με 

τθν ΕΚΤ και τθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ. Οι ανθςυχίεσ ςχετικά με τθν ςυνεχιηόμενθ επίδραςθ των αρνθτικϊν 

αυτϊν ςυνκθκϊν μπορεί να προκαλζςουν μεςοπρόκεςμα περαιτζρω κακυςτζρθςθ ςτθ δυνατότθτα τθσ 

Τράπεηασ να λάβει χρθματοδότθςθ από τισ κεφαλαιαγορζσ. 

Θ ςοβαρότθτα τθσ πίεςθσ που αντιμετωπίηει το Ελλθνικό Δθμόςιο ςτα δθμόςια οικονομικά του ζχει 

περιορίςει τθν πρόςβαςθ τθσ Τράπεηασ ςτισ κεφαλαιαγορζσ για χρθματοδότθςθ εξαιτίασ των ανθςυχιϊν των 

αντιςυμβαλλόμενων τραπεηϊν και άλλων δανειςτϊν, ειδικότερα για χρθματοδότθςθ χωρίσ εξαςφάλιςθ και 

χρθματοδότθςθ από τθ βραχυπρόκεςμθ διατραπεηικι αγορά. Αυτζσ οι αγορζσ ζχουν ςτθν ουςία κλείςει για 

όλεσ τισ ελλθνικζσ τράπεηεσ από τα τζλθ του 2009. Ωσ αποτζλεςμα, οι εξοφλθτζεσ διατραπεηικζσ υποχρεϊςεισ 

δεν ζχουν ανανεωκεί, ι ανανεϊκθκαν μόνον με υψθλότερο κόςτοσ. Ρεραιτζρω, εκροζσ κατακζςεων που 

ξεκίνθςαν το τζλοσ του 2009, ςυνεχίηουν να αςκοφν πίεςθ ςτθν ρευςτότθτα πολλϊν ελλθνικϊν τραπεηϊν.  

Θ κακαρι χρθματοδότθςθ τθσ Τράπεηασ από τθν ΕΚΤ και τθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ μζςω του μθχανιςμοφ 

ρευςτότθτασ (Emergency Liquidity Assistance, «ELA»), αυξικθκε ςθμαντικά από τθν αρχι τθσ κρίςθσ, 

αντικατοπτρίηοντασ τθν απϊλεια πρόςβαςθσ ςε χρθματοδότθςθ από τθν αγορά, κακϊσ και τθν απότομθ 

μείωςθ των κατακζςεων. Τθν 30
θ
 Λουνίου 2013, θ κακαρι χρθματοδότθςθ που είχε λάβει θ Τράπεηα από 

αυτζσ τισ πθγζσ ανερχόταν ςε € 21,6 δις., ζναντι €29,0 δις. ςτο τζλοσ του 2012 και € 31 δις. ςτα τζλθ του 2011.  

Θ ρευςτότθτα που λαμβάνει θ Τράπεηα από τθν ΕΚΤ ι τθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ μπορεί επίςθσ να επθρεαςτεί 

αρνθτικά από τισ αλλαγζσ ςτουσ κανονιςμοφσ τθσ ΕΚΤ και τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ. Το ποςό τθσ 

χρθματοδότθςθσ που είναι διακζςιμο από τθν ΕΚΤ ι τθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ είναι ςυνδεδεμζνο με τθν αξία 

των εξαςφαλίςεων τισ οποίεσ παρζχει θ Τράπεηα, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ αγοραίασ αξίασ των ομολόγων 

Ελλθνικοφ Δθμοςίου, θ οποία επίςθσ μπορεί να μειωκεί. Εάν θ αξία των περιουςιακϊν ςτοιχείων τθσ 

Τράπεηασ μειωκεί, τότε το ποςό τθσ χρθματοδότθςθσ που κα μπορεί να λάβει θ Τράπεηα από τθν ΕΚΤ ι τθν 

Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ κα είναι αντιςτοίχωσ μειωμζνο. Ρεραιτζρω, αν θ ΕΚΤ ι θ Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ 

ανακεωριςουν τισ απαιτιςεισ τουσ για τισ παρεχόμενεσ ςε αυτζσ εξαςφαλίςεισ ι αυξιςουν τισ απαιτιςεισ 
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τουσ ςχετικά με τθν διαβάκμιςθ των αξιϊν που παρζχονται ωσ εξαςφάλιςθ ζτςι ϊςτε τα ςυγκεκριμζνα 

χρθματοπιςτωτικά μζςα να μθν γίνονταν αποδεκτά από τθν ΕΚΤ ι τθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ ωσ παρεχόμενθ 

εξαςφάλιςθ, το κόςτοσ χρθματοδότθςθσ τθσ Τράπεηασ μπορεί να αυξθκεί ςθμαντικά και κα περιοριηόταν θ 

πρόςβαςθ ςε ρευςτότθτα. Θ ΕΚΤ ι θ Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ μπορεί επίςθσ να κεςπίςουν χρονικοφσ 

περιοριςμοφσ ςτθ χριςθ ομολόγων με κρατικι εγγφθςθ ωσ αποδεκτζσ εξαςφαλίςεισ, και μπορεί να κζςουν 

κριτιρια για τθ ςυνζχιςθ τθσ χριςθσ ρευςτότθτασ υπό ειδικοφσ όρουσ. 

Επιπρόςκετα, θ Τράπεηα χρθςιμοποιεί τισ καλυμμζνεσ ομολογίεσ τθσ ωσ εξαςφάλιςθ με τθν ΕΚΤ ι τθν Τράπεηα 

τθσ Ελλάδοσ. Οι καλυμμζνεσ ομολογίεσ τθσ Τράπεηασ μπορεί επίςθσ να ςταματιςουν να γίνονται αποδεκτζσ 

ωσ εξαςφάλιςθ ςτο μζλλον, εάν γίνουν περαιτζρω υποβακμίςεισ τθσ πιςτολθπτικισ διαβάκμιςθσ ι 

τροποποιθκοφν οι κανόνεσ τθσ ΕΚΤ ι τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ που επιτρζπουν ςιμερα τθ χριςθ τουσ ωσ 

εξαςφάλιςθ. Νζεσ υποβακμίςεισ τθσ πιςτολθπτικισ διαβάκμιςθσ τθσ Ελλάδασ (και ςυνεπϊσ και τθσ Τράπεηασ) 

μπορεί να επθρεάςουν ςθμαντικά αρνθτικά τθν δυνατότθτα χρθματοδότθςθσ τθσ Τράπεηασ από τθν ΕΚΤ, τθν 

Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ ι από άλλεσ πθγζσ. 

Μία ςυνεχιηόμενθ απϊλεια κατακζςεων και θ παρατεταμζνθ ανάγκθ για πρόςκετθ χρθματοδότθςθ από το 

Ευρωςφςτθμα μπορεί να οδθγιςει ςτθν εξάντλθςθ των εξαςφαλίςεων που είναι διακζςιμεσ ςτθν Τράπεηα για 

τθ λιψθ τζτοιασ χρθματοδότθςθσ. 

Ενδεχόμενθ εκροι των κεφαλαίων από κατακζςεισ πελατϊν κα μποροφςε να αυξιςει το κόςτοσ 

χρθματοδότθςθσ και να ζχει ςθμαντικό αρνθτικό αντίκτυπο ςτα λειτουργικά αποτελζςματα, ςτθν 

οικονομικι κατάςταςθ και ςτισ προοπτικζσ ρευςτότθτασ τθσ Σράπεηασ. 

Λςτορικά, μία από τισ ςθμαντικότερεσ πθγζσ κεφαλαίων τθσ Τράπεηασ είναι οι κατακζςεισ των πελατϊν τθσ. 

Κακϊσ θ Τράπεηα ςτθρίηεται ςτισ κατακζςεισ αυτζσ για τθν πλειοψθφία των χορθγιςεϊν τθσ, εάν οι 

κατακζτεσ αποςφρουν τα κεφάλαιά τουσ με ρυκμό γρθγορότερο από αυτόν που οι οφειλζτεσ τθσ Τράπεηασ 

αποπλθρϊνουν τα δάνειά τουσ, ι αν θ Τράπεηα δεν ζχει τθ δυνατότθτα να αποκτιςει τθν αναγκαία 

ρευςτότθτα με άλλα μζςα, ενδζχεται θ Τράπεηα να μθν ζχει τθν ικανότθτα να διατθριςει τα υπάρχοντα 

επίπεδα χορθγιςεων χωρίσ να αυξιςει ςθμαντικά το κόςτοσ χρθματοδότθςισ τθσ ι να ρευςτοποιιςει κάποια 

από τα περιουςιακά τθσ ςτοιχεία, ι χωρίσ να αυξιςει τθ χρθματοδότθςι τθσ από τθν ΕΚΤ και τθν Τράπεηα τθσ 

Ελλάδοσ υπό τουσ ειδικοφσ τουσ όρουσ. Τθν 31
θ
 Δεκεμβρίου 2012, οι κατακζςεισ του Ομίλου ςτθν Ελλάδα 

ιταν μειωμζνεσ κατά 5% ςε ςχζςθ με τθν 31 Δεκεμβρίου 2011, 33% ςε ςχζςθ με τθν 31 Δεκεμβρίου 2010 και 

40% ςε ςχζςθ με τθν 31 Δεκεμβρίου 2009 εξαιτίασ τθσ εκροισ κατακζςεων από το 2010. Τθν 30
θ
 Λουνίου 2013 

οι κατακζςεισ ςτθν Ελλάδα παρουςίαςαν οριακι αφξθςθ 0,5%ζναντι τθσ 31
θσ

 Δεκεμβρίου 2012. 

Θ ςυνεχιηόμενθ διακεςιμότθτα των κατακζςεων για τθν χρθματοδότθςθ του δανειακοφ χαρτοφυλακίου τθσ 

Τράπεηασ εξαρτάται από παράγοντεσ που δεν ανικουν ςτθν ςφαίρα ελζγχου τθσ Τράπεηασ, όπωσ θ ανθςυχία 

των κατακετϊν για τθν οικονομία γενικά και τον τομζα των χρθματοοικονομικϊν υπθρεςιϊν ι τθν Τράπεηα 

ειδικά, ςθμαντικι περαιτζρω επιδείνωςθ των οικονομικϊν ςυνκθκϊν ςτθν Ελλάδα και τθσ διακεςιμότθτασ και 

του εφρουσ των εγγυιςεων των κατακζςεων. Επίςθσ το «κοφρεμα» των αναςφάλιςτων κατακζςεων τθσ 

Τράπεηασ Κφπρου και τθσ Λαϊκισ Τράπεηασ ςτθν Κφπρο το Μάρτιο του 2013, δθμιουργεί νζα δεδομζνα, και 

ενδζχεται να οδθγιςει τουσ κατακζτεσ, πανευρωπαϊκά, ςε αναηιτθςθ άλλων επιλογϊν. Οποιοςδιποτε από 

αυτοφσ τουσ παράγοντεσ από μόνοσ του ι ςυνδυαςτικά κα μποροφςε να οδθγιςει ςτθ μείωςθ τθσ ικανότθτασ 

τθσ Τράπεηασ να ζχει πρόςβαςθ ςτο μζλλον ςε χρθματοδότθςθ που προζρχεται από τισ τραπεηικζσ κατακζςεισ 

με κατάλλθλουσ όρουσ, γεγονόσ που κα επιδροφςε ςτθν ικανότθτα τθσ Τράπεηασ να χρθματοδοτιςει τισ 

δραςτθριότθτζσ τθσ και να ικανοποιιςει τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ ρευςτότθτασ και να ζχει ςθμαντικό αρνθτικό 

αντίκτυπο ςτα αποτελζςματα τθσ Τράπεηασ, ςτθν οικονομικι τθσ κζςθ και ςτισ προοπτικζσ τθσ. Αςυνικιςτα 

υψθλά επίπεδα ανάλθψθσ κατακζςεων κα μποροφςαν να οδθγιςουν τθν Τράπεηα ι οποιοδιποτε μζλοσ του 

Ομίλου τθσ Τράπεηασ να μθν είναι ςε κζςθ να ςυνεχίςει τθν λειτουργία του χωρίσ περαιτζρω χρθματοδοτικι 

υποςτιριξθ, τθν οποία μπορεί να μθν είναι ςε κζςθ να εξαςφαλίςει. 

Αρνθτικά αποτελζςματα ςτισ αςκιςεισ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων του Ομίλου μπορεί να ζχουν 

αρνθτικι επίδραςθ ςτο κόςτοσ χρθματοδότθςθσ και ςυνεπϊσ να επιδράςουν αρνθτικά ςτα αποτελζςματα 

και τθ χρθματοοικονομικι κατάςταςθ του Ομίλου. 

Αςκιςεισ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων που αναλφουν τον ευρωπαϊκό τραπεηικό κλάδο ζχουν 

δθμοςιευκεί και αναμζνεται να ςυνεχίςουν να δθμοςιεφονται από εκνικοφσ και διεκνείσ εποπτικοφσ φορείσ. 
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Σε περίπτωςθ περαιτζρω απϊλειασ εμπιςτοςφνθσ προσ τον τραπεηικό κλάδο από τθ δθμοςιοποίθςθ των 

αποτελεςμάτων των αςκιςεων προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων ςε ςχζςθ με τθν Τράπεηα ι το ελλθνικό 

τραπεηικό ςφςτθμα ι από τθν αντίλθψθ ςτθν αγορά ότι οι αςκιςεισ αυτζσ δεν είναι αρκετά ενδελεχείσ μπορεί 

να ζχουν αρνθτικι επίδραςθ ςτο κόςτοσ χρθματοδότθςθσ του Ομίλου και ςυνεπϊσ μπορεί να ζχουν 

ςθμαντικι αρνθτικι επίπτωςθ ςτα αποτελζςματα και τθ χρθματοοικονομικι κατάςταςθ του Ομίλου. 

Σο κόςτοσ δανειςμοφ τθσ Σράπεηασ από τθν αγορά και θ πρόςβαςθ ςε ρευςτότθτα και κεφάλαια ζχουν 

επθρεαςτεί αρνθτικά από τισ υποβακμίςεισ τθσ πιςτολθπτικισ διαβάκμιςθσ τθσ Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ και 

τθσ Σράπεηασ.  

Από το 2009, το Ελλθνικό Δθμόςιο ζχει υποςτεί ςειρά υποβακμίςεων τθσ πιςτολθπτικισ του διαβάκμιςθσ και 

το 2010 υποβακμίςτθκε ςε υψθλοφ κινδφνου. Θ πιςτολθπτικι διαβάκμιςθ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου μειϊκθκε 

και από τουσ τρεισ οίκουσ αξιολόγθςθσ ςε διαβάκμιςθ μόλισ πάνω από τθν χρεοκοπία, ζπειτα από τθν 

ενεργοποίθςθ των διατάξεων ςυλλογικισ δράςθσ ςτα ομόλογα του Ελλθνικοφ Δθμοςίου που διζπονταν από 

το ελλθνικό δίκαιο ςτα τζλθ Φεβρουαρίου 2012. Ειδικότερα, θ Standard & Poor’s μείωςε τθν 27 Φεβρουαρίου 

2012 τθν πιςτολθπτικι διαβάκμιςθ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου ςε Επιλεκτικι Ακζτθςθ Υποχρζωςθσ (Selective 

Default-SD), θ Fitch μείωςε τθν 9 Μαρτίου 2012 τθν πιςτολθπτικι διαβάκμιςθ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου ςε 

Ρεριοριςμζνθ Ακζτθςθ Υποχρζωςθσ (Restricted Default-RD) και θ Moody’s μείωςε τθν 2 Μαρτίου 2012 τθν 

πιςτολθπτικι διαβάκμιςθ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου ςε C. Ζπειτα από τθν ολοκλιρωςθ τθσ ανταλλαγισ των 

ομολόγων του Ελλθνικοφ Δθμοςίου που διζπονταν από το ελλθνικό δίκαιο, θ Fitch βελτίωςε τθν διαβάκμιςθ 

ςε B- τθν 13 Μαρτίου 2012 και θ Standard & Poor’s ςε CCC τθν 2 Μαΐου 2012. 

Τθν 5 Δεκεμβρίου 2012, θ Standard & Poor’s μείωςε τθν πιςτολθπτικι διαβάκμιςθ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου 

ςε Επιλεκτικι Ακζτθςθ Υποχρζωςθσ (Selective Default-SD) ζπειτα από πρόςκλθςθ προσ τουσ ιδιϊτεσ κατόχουσ 

ομολόγων του Ελλθνικοφ Δθμοςίου να ςυμμετζχουν ςε δθμοπραςίεσ επαναγοράσ χρζουσ, αλλά τθν 18 

Δεκεμβρίου 2012 και μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ δθμοπραςίασ επαναγοράσ του χρζουσ, αναβάκμιςε τθν 

μακροπρόκεςμθ πιςτολθπτικι αξιολόγθςθ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου κατά 6 βακμίδεσ ςε Β- και τθ 

βραχυπρόκεςμθ ςε Β, με ςτακερι προοπτικι, ςτθ βάςθ τθσ ιςχυρισ αποφαςιςτικότθτασ των χωρϊν τθσ 

Ευρωηϊνθσ να διαςφαλίςουν τθν παραμονι τθσ χϊρασ ςτο ευρϊ και τθσ δζςμευςθσ τθσ κυβζρνθςθσ να 

πετφχει θ δθμοςιονομικι προςαρμογι. 

Σε περίπτωςθ που το Ρρόγραμμα δεν εφαρμοςτεί με επιτυχία ι εάν το Ρρόγραμμα δεν ζχει επαρκι 

αποτελζςματα, θ πιςτολθπτικι διαβάκμιςθ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου μπορεί να υποβακμιςτεί ξανά. 

Ακολοφκωσ, το κόςτοσ του κινδφνου για το Ελλθνικό Δθμόςιο κα αυξανόταν περαιτζρω, γεγονόσ που κα 

επιδροφςε αρνθτικά ςτο κόςτοσ του κινδφνου για τισ ελλθνικζσ τράπεηεσ κι επομζνωσ και ςτα αποτελζςματά 

τουσ. Ρεραιτζρω υποβακμίςεισ τθσ πιςτολθπτικισ διαβάκμιςθσ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου μποροφν να 

οδθγιςουν ςε αντίςτοιχθ υποβάκμιςθ τθσ πιςτολθπτικισ διαβάκμιςθσ τθσ Τράπεηασ. 

Θ αρνθτικι δθμοςιότθτα που ςυνεπάγεται θ υποβάκμιςθ τθσ πιςτολθπτικισ υποβάκμιςθσ δφναται να 

επθρεάςει δυςμενϊσ τθν εμπιςτοςφνθ των κατακετϊν, με αποτζλεςμα να αυξιςει τθν εξάρτθςθ τθσ Τράπεηασ 

από τθ χρθματοδότθςθ του Ευρωςυςτιματοσ. Θ ικανότθτα τθσ Τράπεηασ να δανειςτεί ςτισ κεφαλαιαγορζσ 

ζχει περιοριςτεί δραςτικά και θ Τράπεηα ςιμερα είναι ςε πολφ μεγάλο βακμό εξαρτθμζνθ από τθ 

χρθματοδότθςθ του Ευρωςυςτιματοσ και οιεςδιποτε περαιτζρω μειϊςεισ ςτθ μακροπρόκεςμθ πιςτολθπτικι 

διαβάκμιςθ τθσ Τράπεηασ κα μποροφςαν να κακυςτεριςουν τθν πρόςβαςθ τθσ Τράπεηασ ςτθν κεφαλαιαγορά 

και ςτισ διατραπεηικζσ αγορζσ για χρθματοδότθςθ, να αυξιςουν το κόςτοσ δανειςμοφ ι/και να περιορίςουν 

τισ διακζςιμεσ πθγζσ χρθματοδότθςθσ προσ τθν Τράπεηα. Επίςθσ, ςε ςυνδυαςμό με τθν επιδείνωςθ των 

ςυνκθκϊν τθσ αγοράσ, κα μποροφςαν να οδθγιςουν ςτθν αφξθςθ των επιτοκίων των ομολόγων και να 

επθρεάςουν δυςμενϊσ τθ δυνατότθτα τθσ Τράπεηασ να χρθςιμοποιιςει εξαςφαλίςεισ ζναντι 

χρθματοδότθςθσ. Σε κάκε περίπτωςθ ιςτορικά θ πιςτολθπτικι διαβάκμιςθ τθσ Τράπεηασ ακολουκεί τθν 

πορεία τθσ πιςτολθπτικισ ικανότθτασ τθσ Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ. 

Θ επιδείνωςθ τθσ αποτίμθςθσ των περιουςιακϊν ςτοιχείων εξαιτίασ των δυςμενϊν χρθματοοικονομικϊν 

ςυνκθκϊν μπορεί να επθρεάςει δυςμενϊσ τθ μελλοντικι κερδοφορία τθσ Σράπεηασ αλλά και τθν 

κεφαλαιακι τθσ επάρκεια. 

Αφξθςθ τθσ μεταβλθτότθτασ ςτισ χρθματοοικονομικζσ αγορζσ ι δυςμενείσ μεταβολζσ ςτθν εμπορευςιμότθτα 

των περιουςιακϊν ςτοιχείων που κατζχει ο Πμιλοσ μπορεί να δυςχεράνει τθν δυνατότθτα του Ομίλου να 
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αποτιμά κάποια από τα περιουςιακά ςτοιχεία του. Θ αξία που τελικά κα ανακτάται από τον Πμιλο κα 

εξαρτάται από τθν εφλογθ αξία που κα προςδιορίηεται τότε και μπορεί να διαφζρει ςθμαντικά από τθν αξία 

ςιμερα. Μείωςθ τθσ αξίασ των περιουςιακϊν ςτοιχείων μπορεί να αναγκάςει τον Πμιλο να αναγνωρίςει 

πρόςκετεσ ηθμιζσ απομείωςθσ, οι οποίεσ μπορεί να επθρεάςουν αρνθτικά τθν οικονομικι κζςθ, τα 

αποτελζςματα και τα κεφάλαια του Ομίλου. 

Θ επιβράδυνςθ ςτθν παγκόςμια οικονομία και θ οικονομικι κρίςθ ςτθν Ελλάδα από το 2009 ζωσ και το 2013 

ζχουν οδθγιςει ςτθν αφξθςθ των δανείων ςε κακυςτζρθςθ και ςε ςθμαντικζσ μεταβολζσ ςτθν εφλογθ αξία 

των χρθματοοικονομικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων τθσ Τράπεηασ.  

Σθμαντικό μζροσ των χορθγιςεων τθσ Τράπεηασ ςε επιχειριςεισ και φυςικά πρόςωπα ζχουν εξαςφαλιςτεί με 

βάρθ επί ακίνθτθσ περιουςίασ, κινθτϊν αξιϊν, προκεςμιακϊν κατακζςεων και απαιτιςεων. Ειδικότερα, 

κακϊσ τα ςτεγαςτικά δάνεια είναι ζνα από τα κφρια ςτοιχεία του ενεργθτικοφ τθσ Τράπεηασ φψουσ € 12.115 

εκατ. τθν 31
θ
 Δεκεμβρίου 2012, θ Τράπεηα είναι εκτεκειμζνθ ςτισ εξελίξεισ ςτθν αγορά ακινιτων, ειδικά ςτθν 

Ελλάδα. Από το 2002 ζωσ το 2007, θ ηιτθςθ για ςτεγαςτικά δάνεια και δάνεια χρθματοδότθςθσ ακινιτων ςτθν 

Ελλάδα αυξικθκε ςθμαντικά κυρίωσ λόγω, μεταξφ άλλων, τθσ οικονομικισ ανάπτυξθσ, τθσ μείωςθσ των 

ποςοςτϊν ανεργίασ, των δθμογραφικϊν και των κοινωνικϊν τάςεων και των ιςτορικά χαμθλϊν επιτοκίων 

ςτθν Ευρωηϊνθ. Κατά το τζλοσ του 2007, θ αγορά των ςτεγαςτικϊν δανείων ςτθν Ελλάδα άρχιςε να 

προςαρμόηεται, λόγω τθσ μεγάλθσ προςφοράσ και των υψθλότερων επιτοκίων και τθσ επιταχυνόμενθσ 

μείωςθσ ςτο διακζςιμο ειςόδθμα των νοικοκυριϊν. Το 2009 θ οικοδομικι δραςτθριότθτα άρχιςε να 

ςυρρικνϊνεται με αυξανόμενο ρυκμό. Οι τιμζσ των κατοικιϊν άρχιςαν να μειϊνονται το 2009 και θ μείωςθ 

ςυνεχίηεται ζωσ και ςιμερα. Θ ςωρευτικι μείωςθ από το 2009 ζωσ τα τζλθ του 2012 ιταν περίπου 24% 

χαμθλότερα από τθν υψθλότερθ τιμι τουσ το τρίτο τρίμθνο του 2008 (ςτοιχεία Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ 

http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/ Statistics/realestate/indices.aspx) και θ μείωςθ αναμζνεται να 

ςυνεχιςτεί και το 2013 εξαιτίασ τθσ πρόςκετθσ ςυρρίκνωςθσ του διακζςιμου ειςοδιματοσ και το υψθλό 

απόκεμα ςε αποφλθτεσ κατοικίεσ. Θ απότομθ αφξθςθ τθ ανεργίασ κατά τθ διάρκεια τθσ οικονομικισ κρίςθσ, θ 

οποία το Μάιο του 2013 ανιλκε ςτο 27,6% 

(http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/A0101/PressReleases/A0101_SJO02_DT_MM_05_2

013_01_F_GR.pdf) από 7,2% το Σεπτζμβριο 2008, επιδείνωςε τθν κατάςταςθ και οι κακυςτεριςεισ ςε 

ςτεγαςτικά δάνεια αυξικθκαν. 

Ραρόμοιεσ εξελίξεισ μπορεί να προκφψουν από περαιτζρω ςθμαντικι επιδείνωςθ των παγκόςμιων 

οικονομικϊν ςυνκθκϊν, περιλαμβανομζνθσ τθσ πιςτολθπτικισ αξιολόγθςθσ και άλλων χωρϊν τθσ ΕΕ, όπωσ θ 

Λρλανδία, θ Ρορτογαλία, θ Κφπροσ ι θ Λςπανία, ι διεκνϊν τραπεηϊν. Οποιαδιποτε τζτοιο γεγονόσ μπορεί να 

επιφζρει ανθςυχίεσ ςχετικά με τθ δυνατότθτα τθσ Ελλάδασ να ανταπεξζλκει ςτισ χρθματοδοτικζσ τθσ ανάγκεσ. 

Οι εξελίξεισ αυτζσ μπορεί να: 

 επθρεάςουν άμεςα τθν λογιςτικι αξία του χαρτοφυλακίου του Ομίλου ςε ομόλογα του Ελλθνικοφ 

Δθμοςίου, 

 επθρεάςουν άμεςα τισ ηθμιζσ απομείωςθσ για απαιτιςεισ ζναντι του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, 

 επθρεάςουν ςθμαντικά τθν δυνατότθτα του Ομίλου να αντλιςει κεφάλαια για να καλφψει τισ 

ελάχιςτεσ εποπτικζσ κεφαλαιακζσ απαιτιςεισ, και 

 επθρεάςουν ςθμαντικά τθν δυνατότθτα του Ομίλου να αντλιςει ρευςτότθτα. 

Εάν ςυνεχιςτεί θ κακοδικι πορεία τθσ ελλθνικισ οικονομίασ ι επιδεινωκοφν οι οικονομικζσ ςυνκικεσ ςε 

οποιονδιποτε από τουσ τομείσ ςτουσ οποίουσ δραςτθριοποιοφνται οι οφειλζτεσ τθσ Τράπεηασ, ι ςε άλλεσ 

αγορζσ όπου βρίςκονται τα περιουςιακά ςτοιχεία που ζχουν παραςχεκεί ωσ εξαςφάλιςθ των απαιτιςεων τθσ 

Τράπεηασ, ενδζχεται να μειωκεί θ αξία αυτϊν των εξαςφαλίςεων ςε επίπεδα κατϊτερα του ανεξόφλθτου 

υπολοίπου κεφαλαίου αυτϊν των δανείων, ειδικά εκείνων που χορθγικθκαν τα ζτθ πριν τθν οικονομικι 

κρίςθ. Τυχόν μείωςθ τθσ αξίασ των εξαςφαλίςεων για αυτά τα δάνεια ι αδυναμία των οφειλετϊν τθσ 

Τράπεηασ να τθσ παράςχουν ςυμπλθρωματικι εξαςφάλιςθ μπορεί να αναγκάςει τθν Τράπεηα να προβεί ςε 

πρόςκετεσ προβλζψεισ απομείωςθσ για τθν κάλυψθ του πιςτωτικοφ κινδφνου. 

Επιπλζον, θ μθ ανάκτθςθ των προςδοκϊμενων ποςϊν από τον πλειςτθριαςμό των υποκθκευμζνων ακινιτων, 

κακϊσ και θ αναςτολι τθσ διενζργειασ πλειςτθριαςμϊν που ζχει επιβλθκεί από τθν εγχϊρια νομοκεςία, 

ενδζχεται να προκαλζςουν ηθμιζσ που κα επιδεινϊςουν ουςιαςτικά τθν εξζλιξθ των εργαςιϊν, τα λειτουργικά 

αποτελζςματα και τθν οικονομικι κατάςταςθ τθσ Τράπεηασ. Ειδικότερα από τθν 1 Λουλίου 2010, ςφμφωνα με 

http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/
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το ιςχφον νομοκετικό πλαίςιο απαγορεφεται ςτα πιςτωτικά ιδρφματα θ επίςπευςθ πλειςτθριαςμϊν για 

απαιτιςεισ μζχρι €200.000 μζχρι τθν 31 Δεκεμβρίου 2013. 

Θ Σράπεηα υπόκειται ςε ςθμαντικοφσ περιοριςμοφσ όςον αφορά τθ διανομι μερίςματοσ ςτουσ κατόχουσ 

των κοινϊν και προνομιοφχων μετοχϊν τθσ. 

Στισ 12 Λανουαρίου 2009, θ Ζκτακτθ Γενικι Συνζλευςθ των μετόχων τθσ Τράπεηασ ενζκρινε τθν ζκδοςθ 

345.500.000 εξαγοράςιμων προνομιοφχων μετοχϊν χωρίσ δικαίωμα ψιφου, μθ διαπραγματεφςιμων, μθ 

μεταβιβάςιμων, μθ ςωρευτικισ ςτακερισ απόδοςθσ ποςοςτοφ 10% φορολογικά εκπιπτόμενθσ, με ονομαςτικι 

αξία € 2,75 ζκαςτθ, ςφμφωνα με το ν. 3723/2008, οι οποίεσ αναλιφκθκαν από το Ελλθνικό Δθμόςιο ζναντι 

ομολόγων αξίασ ίςθσ προσ τθ ςυνολικι ονομαςτικι αξία των ωσ άνω προνομιοφχων μετοχϊν και 

ολοκλθρϊκθκε ςτισ 21 Μαΐου 2009. Σφμφωνα με το τρζχον νομικό και εποπτικό πλαίςιο, οι εκδοκείςεσ 

προνομιοφχεσ μετοχζσ περιλαμβάνονται για εποπτικοφσ ςκοποφσ ςτα κφρια ςτοιχεία των βαςικϊν ιδίων 

κεφαλαίων τθσ Τράπεηασ (Core Tier I). 

Θ ςυμμετοχι τθσ Τράπεηασ τόςο ςτο ανωτζρω Ρρόγραμμα Ενίςχυςθσ τθσ ευςτότθτασ των ελλθνικϊν 

τραπεηϊν του άρκρου 1 του ν. 3723/2008 όςο και εν ςυνεχεία ςτο Ρρόγραμμα του ν. 3864/2010 ζχει, ωσ προσ 

τθ διανομι μεριςμάτων, για όςο χρονικό διάςτθμα θ Τράπεηα ςυμμετζχει ςτα ανωτζρω Ρρογράμματα, τισ 

ακόλουκεσ ςυνζπειεσ: 

α) Το διανεμόμενο μζριςμα δεν μπορεί να υπερβεί ποςοςτό 35% των διανεμιςιμων κερδϊν τθσ Τράπεηασ 

(ςε μθ ενοποιθμζνθ βάςθ).  

β) Οι εκπρόςωποι του Ελλθνικοφ Δθμοςίου και του ΤΧΣ, οι οποίοι ορίςτθκαν ωσ πρόςκετα μζλθ ςτο 

Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Τράπεηασ κατ’ εφαρμογι των νόμων 3723/2008 και 3864/2010 αντιςτοίχωσ, 

μποροφν να αςκιςουν δικαίωμα αρνθςικυρίασ (veto) ςχετικϊσ με τθ διανομι μερίςματοσ. Θ νόμιμθ 

άςκθςθ του ανωτζρω δικαιϊματοσ μπορεί να ςυνεπάγεται, κατά περίπτωςθ, είτε τθ διανομι 

μειωμζνου μερίςματοσ είτε τθ μθ διανομι μερίςματοσ. 

Ρεραιτζρω, ςφμφωνα με το ν. 3756/2009, όπωσ τροποποιικθκε και ςυμπλθρϊκθκε διαδοχικά με τουσ νόμουσ 

3844/2010, 3965/2011, 4063/2012 και 4144/2013, θ Τράπεηα δεν επιτρζπεται, για τισ χριςεισ 2008 ζωσ και 

2012, να καταβάλλει ςτουσ μετόχουσ τθσ, κατόχουσ κοινϊν μετοχϊν, μζριςμα ςε μετρθτά. Θ τυχόν διανομι 

μερίςματοσ περιορίηεται αποκλειςτικά ςτθ διανομι κοινϊν μετοχϊν, οι οποίεσ δεν πρζπει να προζρχονται 

από επαναγορά.  

Πςον αφορά τθν καταβολι τθσ ςτακερισ ετιςιασ απόδοςθσ 10% επί του ειςφερόμενου από το Ελλθνικό 

Δθμόςιο κεφαλαίου ζναντι των προνομιοφχων μετοχϊν που ανζλαβε, τισ οποίεσ εξζδωςε θ Τράπεηα ςφμφωνα 

με το άρκρο 1 του ν. 3723/2008, αυτι ςφμφωνα με: 

α) τουσ όρουσ ζκδοςθσ των προνομιοφχων μετοχϊν, είναι καταβλθτζα πριν από οποιοδιποτε τυχόν 

διανεμόμενο μζριςμα των κοινϊν μετοχϊν και ανεξαρτιτωσ τζτοιασ διανομισ, καταβάλλεται δε, 

δεδουλευμζνθ ςε ετιςια βάςθ, κατόπιν απόφαςθσ τθσ Τακτικισ Γενικισ Συνζλευςθσ και εντόσ μθνόσ από τθν 

ζγκριςθ των ετιςιων οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ αντίςτοιχθσ χριςθσ, υπό τθν προχπόκεςθ τθσ φπαρξθσ 

διανεμιςιμων ποςϊν, κατά τθν ζννοια των διατάξεων του άρκρου 44
α
 του κ.ν. 2190/1920 και ειδικότερα 

κερδϊν τθσ τελευταίασ ι και προθγουμζνων χριςεων ι και αποκεματικϊν. Τα ανωτζρω επιβεβαιϊνονται και 

από τον Εκπρόςωπο του Ελλθνικοφ Δθμοςίου ςτο Δ.Σ. τθσ Τράπεηασ. 

β) το ν. 3723/2008, όπωσ ςυμπλθρϊκθκε με το ν. 4093/2012, είναι καταβλθτζα ςε κάκε περίπτωςθ, κατά 

παρζκκλιςθ των διατάξεων του Κ.Ν. 2190/1920, όπωσ ιςχφει, εκτόσ του άρκρου 44α, πλθν τθσ περίπτωςθσ και 

ςτο μζτρο κατά το οποίο θ καταβολι του ςχετικοφ ποςοφ κα οδθγοφςε ςε μείωςθ των κυρίων ςτοιχείων των 

βαςικϊν ιδίων κεφαλαίων τθσ Τράπεηασ κάτω από το προβλεπόμενο ελάχιςτο όριο.  

γ) το ν. 3723/2008, όπωσ τροποποιικθκε με το ν. 3844/2010, προςαυξάνεται, προοδευτικά και ςωρευτικά, 

κατά ποςοςτό 2% ετθςίωσ, κατόπιν απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομικϊν μετά από ειςιγθςθ τθσ Τράπεηασ 

τθσ Ελλάδοσ, εφόςον μετά πάροδο πενταετίασ από τθν ζκδοςθ των προνομιοφχων μετοχϊν, θ Τράπεηα δεν 

ζχει εξαγοράςει τισ μετοχζσ αυτζσ οφτε ζχει λθφκεί από τθ Γενικι Συνζλευςθ των μετόχων τθσ απόφαςθ για 

τθν εξαγορά τουσ. 

Σθμειϊνεται ότι, βάςει των αποτελεςμάτων του 2012 θ Τακτικι Γενικι Συνζλευςθ των μετόχων τθσ 27.6.2013 

αποφάςιςε τθ μθ διανομι μερίςματοσ ςτουσ κοινοφσ μετόχουσ και τθ μθ καταβολι τθσ ςτακερισ απόδοςθσ 

ςτο Ελλθνικό Δθμόςιο ωσ προνομιοφχου μετόχου. 
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2.3  Κίνδυνοι που ςχετίηονται με τθν μεταβλθτότθτα των Ραγκόςμιων Χρθματοοικονομικϊν 

Αγορϊν  

Ο Όμιλοσ είναι ευάλωτοσ ςτισ ςυνεχιηόμενεσ διαταραχζσ και ςτθν μεταβλθτότθτα των παγκόςμιων 

χρθματοοικονομικϊν αγορϊν. 

Θ παγκόςμια οικονομικι ανάπτυξθ ςυνεχίηεται αλλά με μικρότερο ρυκμό από ότι παλαιότερα. Εντοφτοισ, 

πολλζσ από τισ οικονομίεσ με τισ οποίεσ θ Ελλάδα ζχει ιςχυρζσ εξαγωγικζσ ςχζςεισ, περιλαμβανομζνων χωρϊν 

τθσ Ευρωηϊνθσ, ςυνεχίηουν να αντιμετωπίηουν ςθμαντικζσ οικονομικζσ δυςχζρειεσ. Θ οικονομικι 

δραςτθριότθτα παραμζνει εξαρτθμζνθ από μακροοικονομικζσ πολιτικζσ δθμοςιονομικισ προςαρμογισ και 

υπόκειται ςε κίνδυνο φφεςθσ, κακϊσ ζχει μειωκεί κατά πολφ οποιοδιποτε περικϊριο για μζτρα αντικυκλικισ 

πολιτικισ και ζχουν προκφψει δθμοςιονομικζσ δυςκολίεσ. Σε πολλζσ ανεπτυγμζνεσ οικονομίεσ ζχει 

αναγνωριςτεί δθμοςίωσ θ ανάγκθ να υιοκετθκοφν επειγόντωσ αξιόπιςτεσ ςτρατθγικζσ για τθ ςυγκράτθςθ του 

δθμοςίου χρζουσ και τον περιοριςμό των υπερβαλλόντων δθμοςιονομικϊν ελλειμμάτων και τθν επαναφορά 

τουσ ςε περιςςότερο διατθριςιμα επίπεδα. Θ εφαρμογι αυτϊν των πολιτικϊν ενδζχεται να περιορίςει τθν 

οικονομικι ανάκαμψθ με αρνθτικι επίδραςθ ςτθν επιχειρθματικι δραςτθριότθτα, ςτα λειτουργικά 

αποτελζςματα και τθν οικονομικι κζςθ του Ομίλου. 

Στισ χρθματοοικονομικζσ αγορζσ οι ανθςυχίεσ ανζκυψαν λόγω τθσ ςταδιακισ διεφρυνςθσ των περικωρίων 

(spreads) ςυμβάςεων ανταλλαγισ πιςτωτικοφ κινδφνου ακζτθςθσ (credit default swaps ι CDS) κρατικϊν 

ομολόγων χωρϊν τθσ ηϊνθσ του ευρϊ, οι οποίεσ εμφάνιςαν μεγάλα δθμοςιονομικά ελλείμματα. Θ 

αυξανόμενθ αβεβαιότθτα λόγω των μακροοικονομικϊν και χρθματοοικονομικϊν επιπτϊςεων από τα μεγάλα 

δθμοςιονομικά ελλείμματα οδιγθςε τουσ επενδυτζσ να μειϊςουν τισ κζςεισ τουσ ςε αυτζσ τισ χϊρεσ. Θ 

ςυνεχιηόμενθ μείωςθ των επενδφςεων ενδζχεται να περιορίςει τθν οικονομικι ανάκαμψθ με αρνθτικι 

επίδραςθ ςτθν επιχειρθματικι δραςτθριότθτα, ςτα λειτουργικά αποτελζςματα και ςτθν οικονομικι 

κατάςταςθ τθσ Τράπεηασ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ικανότθτάσ τθσ να χρθματοδοτιςει τισ δραςτθριότθτζσ 

τθσ. 

Τα λειτουργικά αποτελζςματα του Ομίλου τόςο από δραςτθριότθτεσ ςτθν Ελλάδα όςο και από τισ διεκνείσ 

δραςτθριότθτζσ του επθρεάςτθκαν ςτο παρελκόν και μπορεί να ςυνεχίςουν να επθρεάηονται ςτο μζλλον 

ουςιωδϊσ από πολλοφσ παράγοντεσ διεκνοφσ φφςεωσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των πολιτικϊν και των 

ρυκμιςτικϊν κινδφνων, των ςυνκθκϊν των δθμοςίων οικονομικϊν, τθσ διακεςιμότθτασ και του κόςτουσ 

άντλθςθσ κεφαλαίου, τθσ ρευςτότθτασ των παγκόςμιων αγορϊν, του επιπζδου και τθσ μεταβλθτότθτασ των 

τιμϊν των μετοχϊν, των τιμϊν των εμπορευμάτων και των επιτοκίων, των ςυναλλαγματικϊν αξιϊν, τθσ 

διακεςιμότθτασ και του κόςτουσ δανειςμοφ, του πλθκωριςμοφ, τθσ ςτακερότθτασ και τθσ φερεγγυότθτασ των 

χρθματοπιςτωτικϊν ιδρυμάτων και άλλων εταιρειϊν, τθν ψυχολογία των επενδυτϊν και τθν εμπιςτοςφνθ 

τουσ ςτισ χρθματοοικονομικζσ αγορζσ ι από ςυνδυαςμό των ανωτζρω παραγόντων. 

Ο Όμιλοσ εκτίκεται ςε κινδφνουσ που πικανϊσ να ενςκιψουν ςε άλλα αντιςυμβαλλόμενα 

χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα. 

Ο Πμιλοσ ςυναλλάςςεται ςυςτθματικά με άλλουσ φορείσ του χϊρου των χρθματοοικονομικϊν υπθρεςιϊν, 

ςυμπεριλαμβανομζνων των χρθματιςτϊν και διαμεςολαβθτϊν, εμπορικϊν τραπεηϊν, επενδυτικϊν τραπεηϊν, 

αμοιβαίων κεφαλαίων και κεφαλαίων αντιςτάκμιςθσ κινδφνου (hedge funds) και άλλων κεςμικϊν πελατϊν. 

Οι πιζςεισ για τθν παροχι πιςτϊςεων ςε κράτθ μπορεί να επθρεάςουν τα ελλθνικά χρθματοπιςτωτικά 

ιδρφματα, περιορίηοντασ τισ χρθματοδοτικζσ τουσ δραςτθριότθτεσ και αποδυναμϊνοντασ τθν κεφαλαιακι 

τουσ επάρκεια λόγω τθσ μείωςθσ τθσ αγοραίασ αξίασ των κρατικϊν και άλλων επενδφςεων ςτακεροφ 

ειςοδιματοσ. Αυτζσ οι ανθςυχίεσ ωσ προσ τθν ρευςτότθτα επθρζαςαν αρνθτικά και μπορεί να ςυνεχίςουν να 

επθρεάηουν αρνθτικά τισ χρθματοοικονομικζσ ςυναλλαγζσ μεταξφ των χρθματοπιςτωτικϊν ιδρυμάτων γενικά. 

Ρολλζσ από τισ ςυνικεισ ςυναλλαγζσ τισ οποίεσ ςυνάπτει θ Τράπεηα, τθν εκκζτουν ςε ςθμαντικό πιςτωτικό 

κίνδυνο, ςε περίπτωςθ αδυναμίασ εκπλιρωςθσ υποχρεϊςεων από κάποιον από τουσ ςθμαντικοφσ 

αντιςυμβαλλομζνουσ τθσ. Επίςθσ, ο πιςτωτικόσ κίνδυνοσ μπορεί να επιτακεί όταν θ εξαςφάλιςθ που ζχει 

δοκεί δεν μπορεί να ρευςτοποιθκεί ι ρευςτοποιείται ςε τιμζσ που δεν είναι επαρκείσ για να ανακτθκεί 

πλιρωσ το ποςό του δανείου ι θ ζκκεςθ ςε παράγωγα. Τυχόν περιζλευςθ ςε αδυναμία εκπλιρωςθσ 

υποχρεϊςεων από κάποιον από τουσ ςθμαντικοφσ χρθματοπιςτωτικοφσ αντιςυμβαλλόμενουσ τθσ Τράπεηασ, ι 
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προβλιματα ρευςτότθτασ ςτον τομζα των χρθματοοικονομικϊν υπθρεςιϊν, γενικά, κα μποροφςαν να ζχουν 

ουςιϊδθ δυςμενι αντίκτυπο ςτθν επιχειρθματικι δραςτθριότθτα, ςτθν οικονομικι κατάςταςθ, ςτα 

λειτουργικά αποτελζςματα και ςτθν κεφαλαιακι κζςθ τθσ Τράπεηασ. 

 

2.4 Κίνδυνοι που ςυνδζονται με τθν επιχειρθματικι δραςτθριότθτα του Ομίλου εκτόσ Ελλάδασ  

Ο Όμιλοσ ζχει ςθμαντικζσ διεκνείσ δραςτθριότθτεσ ςτθν Ευρϊπθ με ςυνζπεια να εκτίκεται ςε κίνδυνο 

δυςμενϊν πολιτικϊν, ι οικονομικϊν εξελίξεων ςτισ χϊρεσ αυτζσ.  

Εκτόσ από τισ δραςτθριότθτεσ ςτθν Ελλάδα, ο Πμιλοσ ζχει διεκνείσ δραςτθριότθτεσ ςτθ ουμανία, Βουλγαρία, 

Σερβία, Κφπρο, Ουκρανία και Λουξεμβοφργο. Τα ςυνολικά ζςοδα από τισ διεκνείσ δραςτθριότθτεσ ανιλκαν 

ςτθ χριςθ 2012 ςτα € 561 εκατ. (32% των ςυνολικϊν εςόδων του Ομίλου) και το ςφνολο του ενεργθτικοφ ςτα 

€ 14.155 εκατ., ιτοι 21% του ςυνολικοφ ενεργθτικοφ του Ομίλου, ενϊ ςτο 1
ο
 εξάμθνο του 2013 ςτα € 280 

εκατ. (41% των ςυνολικϊν εςόδων του Ομίλου) και το ςφνολο ενεργθτικοφ ςτα € 13.328 εκατ. ιτοι 20% του 

ςυνολικοφ ενεργθτικοφ του Ομίλου. 

Οι διεκνείσ δραςτθριότθτεσ του Ομίλου είναι εκτεκειμζνεσ ςτον κίνδυνο δυςμενϊν πολιτικϊν, ι οικονομικϊν 

εξελίξεων ςτισ χϊρεσ αυτζσ. Επιπλζον, οι περιςςότερεσ χϊρεσ εκτόσ Ελλάδοσ, όπου δραςτθριοποιείται ο 

Πμιλοσ, είναι «αναδυόμενεσ οικονομίεσ», ςτισ οποίεσ αντιμετωπίηει ιδιαίτερουσ λειτουργικοφσ κινδφνουσ.  

Οι παράγοντεσ αυτοί κα μποροφςαν να ζχουν ουςιϊδεισ αρνθτικζσ επιπτϊςεισ ςτθν επιχειρθματικι 

δραςτθριότθτα, ςτθν οικονομικι κατάςταςθ και ςτα λειτουργικά αποτελζςματα του Ομίλου. Επιπλζον, θ 

δραςτθριότθτα του Ομίλου ςτθν Ευρϊπθ τον εκκζτει ςε ςυναλλαγματικό κίνδυνο. Τυχόν υποτίμθςθ των 

νομιςμάτων, ςτα οποία οι κυγατρικζσ του Ομίλου ςτθν Ευρϊπθ αποκτοφν το ειςόδθμά τουσ ι αποτιμοφν τα 

περιουςιακά τουσ ςτοιχεία, ςε ςχζςθ με τθν τιμι του ευρϊ, ενδζχεται να επθρεάςει δυςμενϊσ τθν οικονομικι 

κατάςταςθ και τα λειτουργικά αποτελζςματα του Ομίλου.  

Θ οικονομικι κρίςθ ςτθν Ελλάδα ενδζχεται:  

 να επθρεάςει ουςιωδϊσ τθν επιχειρθματικι δραςτθριότθτα των κυγατρικϊν του Ομίλου ςτθν Ευρϊπθ, 

 να αυξιςει τισ ανθςυχίεσ των κατακετϊν ςε αυτζσ τισ χϊρεσ για τθν πιςτολθπτικι ικανότθτα του 

Ελλθνικοφ Δθμοςίου και τθσ Τράπεηασ, το οποίο μπορεί να επθρεάςει τθν πρόκεςι τουσ να 

παραμείνουν πελάτεσ των κυγατρικϊν τθσ Τράπεηασ ςτο εξωτερικό και 

 να καταλιξει ςε κυβερνθτικι παρζμβαςθ από τισ κατά τόπουσ αρχζσ. 

Κίνδυνοι ςχετικοί με τθν τραπεηικι και δθμοςιονομικι κρίςθ ςτθν Κφπρο 

Θ Τράπεηα δραςτθριοποιείται ςτθν Κφπρο μζςω τθσ 100% κυγατρικισ τθσ, Eurobank Cyprus Ltd. Για τθ χριςθ 

που ζλθξε ςτισ 31 Δεκεμβρίου 2012, ο κφκλοσ εργαςιϊν και το ενεργθτικό τθσ Eurobank Cyprus Ltd 

αντιςτοιχοφςε ςε ποςοςτό 4,9% και 3,55% του ενοποιθμζνου κφκλου εργαςιϊν και του ενοποιθμζνου 

ενεργθτικοφ τθσ Τράπεηασ, αντίςτοιχα, ενϊ για το α’ εξάμθνο 2013 αντιςτοιχοφςε ςε ποςοςτό 3,4% και 2,63% 

αντίςτοιχα. 

Θ πρόςφατθ ςυμφωνία τθσ κυπριακισ κυβζρνθςθσ με τθν Τρόικα (ΕΚΤ, Ευρωπαϊκι Επιτροπι και ΔΝΤ) 

βαςίηεται ςε ζνα διττό οικονομικό πρόγραμμα, το οποίο περιλαμβάνει ζνα ςχιμα διάςωςθσ (bail-out) ζωσ €10 

δις., που αποςκοπεί ςτθν αντιμετϊπιςθ των μελλοντικϊν δθμοςιονομικϊν απαιτιςεων, και ςχζδιο 

ςυμμετοχισ από τισ μθ εγγυθμζνεσ κατακζςεισ (bail-in), που ςτοχεφει ςτθ χρθματοδότθςθ τθσ εκκακάριςθσ, 

αναδιάρκρωςθσ και ανακεφαλαιοποίθςθσ των δφο μεγαλυτζρων τραπεηϊν τθσ χϊρασ.  

Ραρόλο που το ωσ άνω πρόγραμμα ςτοχεφει ςτθν πλιρθ κάλυψθ των δανειακϊν αναγκϊν τθσ Κφπρου τθν 

περίοδο από το δεφτερο τρίμθνο του 2013 μζχρι το πρϊτο τρίμθνο του 2016, εντοφτοισ προχποκζτει ότι θ 

εγχϊρια οικονομία και θ δθμοςιονομικι κζςθ τθσ Κφπρου δεν κα αποκλίνουν ςθμαντικά από ςτισ αντίςτοιχεσ 

εκτιμιςεισ τθσ Τρόικασ. Οποιαδιποτε δυςμενισ διαφοροποίθςθ από τουσ ςυμφωνθκζντεσ δθμοςιονομικοφσ 

ςτόχουσ, λόγου χάριν εξαιτίασ μεγαλφτερθσ φφεςθσ τθν περίοδο 2013-2014 ι μικρότερων προςόδων από τισ 

ιδιωτικοποιιςεισ, ενδζχεται να απαιτιςει νζα επαχκι οικονομικά μζτρα. 

Συνεπϊσ, οι κίνδυνοι για τθν Τράπεηα από τθν επιχειρθματικι δραςτθριότθτα τθσ ςτθν Κφπρο προζρχονται 

τόςο από τθν οικονομικι κζςθ των πελατϊν τθσ Eurobank Cyprus Ltd, όςο και από τισ εξελίξεισ ςτο οικονομικό 

και κεςμικό πλαίςιο που κα ιςχφει για τισ τράπεηεσ που δραςτθριοποιοφνται ςτθν Κφπρο. Τυχόν επιδείνωςθ 
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τθσ ποιότθτασ του δανειακοφ χαρτοφυλακίου τθσ Eurobank Cyprus Ltd δφναται να ζχει ουςιϊδεισ δυςμενείσ 

επιπτϊςεισ ςτθν επιχειρθματικι δραςτθριότθτα, ςτα λειτουργικά αποτελζςματα και ςτθν οικονομικι 

κατάςταςθ του Ομίλου. Επίςθσ, περαιτζρω απϊλεια τθσ καταναλωτικισ εμπιςτοςφνθσ ςτισ τραπεηικζσ 

δραςτθριότθτεσ τθσ Eurobank Cyprus Ltd δφναται να οδθγιςει ςε αυξανόμενθ εκροι κεφαλαίων από 

κατακζςεισ πελατϊν. Τζλοσ, αςτοχία ςτθν επίτευξθ του δθμοςιονομικοφ προγράμματοσ τθσ Κφπρου είναι 

πικανόν να οδθγιςει ςε αφξθςθ φορολογικϊν ςυντελεςτϊν και επιβολι νζων ειςφορϊν και τελϊν, τόςο ςε 

εταιρικό επίπεδο όςο και ςε επίπεδο ιδιωτϊν. Ρεραιτζρω, θ ςθμαντικι μεταβλθτότθτα ςτο τραπεηικό 

ςφςτθμα τθσ Κφπρου, οι περιοριςμοί ςτθν ελεφκερθ κίνθςθ κεφαλαίων που ζχουν επιβλθκεί και ο ςυνεχισ 

ανταγωνιςμόσ από άλλεσ ιδιωτικζσ και δθμόςιεσ τράπεηεσ δφνανται να ςυρρικνϊςουν τισ δραςτθριότθτεσ τθσ 

Eurobank Cyprus Ltd και να ζχουν δυςμενείσ επιπτϊςεισ ςτθν επιχειρθματικι δραςτθριότθτα, ςτα λειτουργικά 

αποτελζςματα και ςτθν οικονομικι κατάςταςθ του Ομίλου. 

Θ Eurobank Cyprus δεν επθρεάςτθκε άμεςα από το οικονομικό πρόγραμμα διάςωςθσ τθσ Κφπρου. Επίςθσ ο 

πρόςφατοσ διαγνωςτικόσ ζλεγχοσ από τθν PIMCO ανζδειξε τθν υψθλι ποιότθτα του δανειακοφ 

χαρτοφυλακίου και τθν υψθλι κεφαλαιακι επάρκεια τθσ (ζκκεςθ PIMCO Independent Due Diligence of the 

Banking System of Cyprus, March 2013, 4.5.4. Summary of results: Eurobank Cyprus, ςελίδα 93) (βλ. ςχετικά 

ενότθτα 3.23 «θμαντικζσ αλλαγζσ ςτθν οικονομικι κζςθ τθσ Σράπεηασ και του Ομίλου»). 

 

2.5  Κίνδυνοι που ςυνδζονται με τθν επιχειρθματικι δραςτθριότθτα  

Με βάςθ τα δεδομζνα τθσ περιόδου που ζλθξε ςτισ 30 Ιουνίου 2013 ςτθν ζκκεςθ επιςκόπθςθσ του Ορκωτοφ 

Ελεγκτι – Λογιςτι τθσ Σράπεηασ ζγινε αναφορά ςχετικά με τθ δυνατότθτα τθσ Σράπεηασ να ςυνεχίςει τθν 

επιχειρθματικι τθσ δραςτθριότθτα  

Συγκεκριμζνα ο Ορκωτόσ Ελεγκτισ Λογιςτισ τθσ Τράπεηασ ζχει προςκζςει ζνα κζμα ζμφαςθσ ςτθν ζκκεςθ 

επιςκόπθςθσ ενδιάμεςθσ χρθματοοικονομικισ πλθροφόρθςθσ επί των ενδιάμεςων ςυνοπτικϊν οικονομικϊν 

καταςτάςεων τθσ περιόδου που ζλθξε τθν 30 Λουνίου 2013 που αφορά τθ δυνατότθτα τθσ Τράπεηασ να 

ςυνεχίςει τθν επιχειρθματικι τθσ δραςτθριότθτα, κάνοντασ παραπομπι ςτθ Σθμείωςθ 2 των ενδιάμεςων 

ςυνοπτικϊν ενοποιθμζνων οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ περιόδου που ζλθξε τθν 30 Λουνίου 2013, όπου 

γίνεται αναφορά ςτισ επιπτϊςεισ των ηθμιϊν λόγω απομείωςθσ ςε μια ςειρά περιουςιακϊν ςτοιχείων ωσ 

αποτζλεςμα τθσ ελλθνικισ οικονομικισ κρίςθσ ςτα εποπτικά και λογιςτικά κεφάλαια τθσ Τράπεηασ και του 

Ομίλου, τισ προγραμματιςμζνεσ ενζργειεσ για τθν αποκατάςταςθ τθσ κεφαλαιακισ επάρκειασ τθσ Τράπεηασ 

και του Ομίλου, κακϊσ και τισ υφιςτάμενεσ αβεβαιότθτεσ, οι οποίεσ κα μποροφςαν να επθρεάςουν αρνθτικά 

τθν αρχι τθσ ςυνζχιςθσ τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ. 

Επιπρόςκετα, το Μάρτιο του 2013, θ Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ εξζδωςε απόφαςθ τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ 

(13/28.03.2013) που τροποποιεί τθν υπ’ αρ 2630/29.10.2010 απόφαςθ, βάςει τθσ οποίασ οι ελλθνικζσ 

τράπεηεσ από τθν 31 Μαρτίου 2013 πρζπει να ζχουν επιτφχει Δείκτθ κφριων βαςικϊν ιδίων κεφαλαίων (Core 

Tier I) φψουσ 9% και επαναπροςδιορίηει τα περιουςιακά ςτοιχεία, τα οποία περιλαμβάνονται ςτο Δείκτθ 

κφριων βαςικϊν ιδίων κεφαλαίων (Core Tier I). Τθν 30
θ
 Λουνίου 2013 ο Δείκτθσ κφριων βαςικϊν ιδίων 

κεφαλαίων (Core Tier I) υπολογιηόμενοσ, ςφμφωνα με τθν ανωτζρω απόφαςθ, ανζρχεται ςε 6,5% από 7,3% 

που ιταν τθν 31 Δεκεμβρίου 2012, που υπολείπεται του ορίου 9% που προβλζπεται από τθν ιςχφουςα 

νομοκεςία.  

O Πμιλοσ, μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ανακεφαλαιοποιιςεωσ τθσ Τράπεηασ και του προγράμματοσ διαχείριςθσ 

πακθτικοφ (LME), πραγματοποιεί ςειρά ενεργειϊν για τθν αποκατάςταςθ του ςχετικοφ δείκτθ, όπωσ θ 

ενοποίθςθ του Νζου Ταχυδρομικοφ Ταμιευτθρίου Ελλάδοσ Α.Τ.Ε. και τθσ Νζασ Proton Τράπεηασ A.E., θ 

ανακοινωμζνθ μετοχικι ςυνεργαςία με τθν Fairfax Holding Limited ςτθν Eurobank Properties ΑΕΕΑΡ ενϊ 

εξετάηει τθν αναδιάρκρωςθ και βελτιςτοποίθςθ των εργαςιϊν του Ομίλου ςτθν Ελλάδα και ςτο Εξωτερικό, με 

ςκοπό τθν βελτίωςθ τθσ κερδοφορίασ και τθν απελευκζρωςθ κεφαλαίων (βλ. ςχετικά ενότθτα 2.1. «Κίνδυνοι 

που ςχετίηονται με τθ μθ ικανοποίθςθ των εποπτικϊν κριτθρίων κεφαλαιακισ επάρκειασ», ενότθτα 3.4.2.9. 

«Ρεραιτζρω ενίςχυςθ τθσ κεφαλαιακισ επάρκειασ τθσ Τράπεηασ» και ενότθτα 3.11.5 «Κεφαλαιακι 

Επάρκεια»). 

Συνεπϊσ θ δυνατότθτα τθσ ςυνζχιςθσ τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ τθσ Τράπεηασ εξαρτάται από τθν 

επιτυχι ολοκλιρωςθ των προγραμματιςμζνων ενεργειϊν, προκειμζνου να ςυμμορφωκεί με τισ εποπτικζσ 

απαιτιςεισ για τθ διατιρθςθ του Δείκτθ κφριων βαςικϊν ιδίων κεφαλαίων (Core Tier I) άνω του ελάχιςτου 
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ορίου 9% και τθ ςυνζχιςθ των διευκολφνςεων άντλθςθσ ρευςτότθτασ από το Ευρωςφςτθμα από τθν οποία 

ςυνεχίηει να εξαρτάται.  

Σο Ελλθνικό Δθμόςιο ζχει τθ δυνατότθτα να αςκιςει ςθμαντικι επιρροι ςε ςυγκεκριμζνουσ τομείσ τθσ 

λειτουργίασ τθσ Σράπεηασ.  

Το Ελλθνικό Δθμόςιο κατζχει άμεςα το ςφνολο των 345,5 εκατ. μθ μεταβιβάςιμων εξαγοράςιμων 

προνομιοφχων μετοχϊν χωρίσ δικαίωμα ψιφου που ζχει εκδϊςει θ Τράπεηα ςφμφωνα με το Ν. 3723/2008 για 

τθν ενίςχυςθ τθσ ρευςτότθτασ τθσ Ελλθνικισ οικονομίασ. Επίςθσ, ςτο πλαίςιο του ιδίου νόμου, το Ελλθνικό 

Δθμόςιο ζχει παράςχει εγγυιςεισ προσ τθν Τράπεηα για τθν ζκδοςθ ομολόγων από αυτιν υπό τον Ρυλϊνα ΛΛ 

βλ. ενότθτα 3.4.2.1 «Πρόγραμμα ενίςχυςθσ τθσ ρευςτότθτασ τθσ Ελλθνικισ οικονομίασ»). Αυτζσ οι 

προνομιοφχεσ μετοχζσ παρζχουν ςτο Ελλθνικό Δθμόςιο δικαίωμα ψιφου ςτθν Λδιαίτερθ Συνζλευςθ των 

προνομιοφχων μετόχων και το δικαίωμα ςυμμετοχισ εκπροςϊπου του ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο και ςτθ 

Γενικι Συνζλευςθ των μετόχων τθσ Τράπεηασ. Ο εκπρόςωποσ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου ζχει το δικαίωμα 

αρνθςικυρίασ για αποφάςεισ με ςτρατθγικό χαρακτιρα ι αποφάςεισ με τισ οποίεσ μεταβάλλεται ουςιωδϊσ θ 

νομικι ι χρθματοοικονομικι κατάςταςθ τθσ Τράπεηασ και για τθν ζγκριςθ των οποίων απαιτείται απόφαςθ 

τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ των μετόχων τθσ Τράπεηασ, ι αποφάςεισ για τθ διανομι μεριςμάτων και τθν πολιτικι 

παροχϊν προσ τον Ρρόεδρο, το Διευκφνοντα Σφμβουλο και τα λοιπά μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου κακϊσ 

και τουσ Γενικοφσ Διευκυντζσ και τουσ αναπλθρωτζσ τουσ, με απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν ι εφόςον 

ο εκπρόςωποσ κρίνει ότι οι αποφάςεισ αυτζσ δφνανται να κζςουν ςε κίνδυνο τα ςυμφζροντα των κατακετϊν 

ι να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τθ φερεγγυότθτα και τθν εφρυκμθ λειτουργία τθσ Τράπεηασ. Επίςθσ, ο 

εκπρόςωποσ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου ζχει ελεφκερθ πρόςβαςθ ςτα βιβλία και ςτοιχεία, ςτισ εκκζςεισ 

αναδιάρκρωςθσ και βιωςιμότθτασ, ςτα ςχζδια για μεςοπρόκεςμεσ ανάγκεσ χρθματοδότθςθσ τθσ Τράπεηασ, 

κακϊσ επίςθσ και ςε ςτοιχεία που αφοροφν το επίπεδο παροχισ χορθγιςεων ςτθν πραγματικι οικονομία. Το 

δικαίωμα διοριςμοφ εκπροςϊπου του Ελλθνικοφ Δθμοςίου ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Τράπεηασ και τα 

δικαιϊματα αυτοφ του εκπροςϊπου, κατά τα ανωτζρω, ιςχφουν επίςθσ μζχρι τθ λιξθ τθσ προαναφερκείςασ 

εγγφθςθσ που παρείχε το Ελλθνικό Δθμόςιο. Επομζνωσ, το Ελλθνικό Δθμόςιο δφναται να αςκιςει ουςιϊδθ 

επιρροι ςτο Πμιλο και να περιορίςει τθ λειτουργικι ευελιξία του. 

Θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι ζχει τθ δυνατότθτα να αςκιςει και αςκεί ςθμαντικι επιρροι ςε ςυγκεκριμζνουσ 

τομείσ τθσ λειτουργίασ τθσ Σράπεηασ. 

Στο πλαίςιο του Ρρογράμματοσ, θ ελλθνικι κυβζρνθςθ ανζλαβε μία ςειρά δεςμεφςεων απζναντι ςτθν 

Ευρωπαϊκι Επιτροπι ωσ προσ τισ υπό αναδιάρκρωςθ ελλθνικζσ τράπεηεσ, μεταξφ των οποίων είναι και ο 

διοριςμόσ Επιτρόπου Ραρακολοφκθςθσ τθσ Διαδικαςίασ (Monitoring Trustee), ο οποίοσ ενεργεί για 

λογαριαςμό τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, και ζχει ωσ ςτόχο τθ ςυμμόρφωςθ τθσ Τράπεηασ με τισ ανωτζρω 

δεςμεφςεισ. Ειδικότερα, ο Επίτροποσ Ραρακολοφκθςθσ τθσ Διαδικαςίασ είναι επιφορτιςμζνοσ με τθν 

παρακολοφκθςθ τθσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Τράπεηασ με το δίκαιο των ανωνφμων εταιριϊν, τισ διατάξεισ περί 

εταιρικισ διακυβζρνθςθσ και το λοιπό κανονιςτικό πλαίςιο που διζπει τισ τράπεηεσ και επιβλζπει τθν 

οργανωτικι δομι τθσ Τράπεηασ προκειμζνου να διαςφαλίςει ότι οι διευκφνςεισ εςωτερικοφ ελζγχου και 

διαχείριςθσ κινδφνων είναι πλιρωσ ανεξάρτθτεσ από εμπορικά δίκτυα. Για τθν επίτευξθ του ανωτζρω ρόλου 

του, ο Επίτροποσ Ραρακολοφκθςθσ τθσ Διαδικαςίασ παρίςταται ςτισ ςυνεδριάςεισ τθσ Επιτροπισ Εςωτερικοφ 

Ελζγχου και τθσ Επιτροπισ Κινδφνων και ςε οριςμζνεσ επιτροπζσ τθσ Τράπεηασ (όπωσ αναλυτικά αναφζρεται 

ςτθν ενότθτα 3.14.3 «Επιτροπζσ Διοικθτικοφ Συμβουλίου») ςαν παρατθρθτισ, παρακολουκεί το ετιςιο πλάνο 

εςωτερικοφ ελζγχου και κα δφναται να ηθτά επιπρόςκετεσ ζρευνεσ, διαβάηει τισ εκκζςεισ όλων των οργάνων 

εςωτερικοφ ελζγχου τθσ Τράπεηασ, και δφναται να ςυηθτά με οποιοδιποτε ελεγκτι. Επίςθσ, ο Επίτροποσ 

Ραρακολοφκθςθσ τθσ Διαδικαςίασ παρακολουκεί τισ εμπορικζσ πρακτικζσ τθσ Τράπεηασ, με ιδιαίτερθ ζμφαςθ 

ςτθν πολιτικι παροχισ πιςτϊςεων και κατακζςεων. Για το λόγο αυτό, ο Επίτροποσ Ραρακολοφκθςθσ τθσ 

Διαδικαςίασ παρίςταται ςτισ ςυνεδριάςεισ όλων των επιτροπϊν παροχισ πιςτϊςεων τθσ Τράπεηασ ςαν 

παρατθρθτισ, παρακολουκεί τθν ανάπτυξθ του δανειακοφ χαρτοφυλακίου, τα όρια των δανειολθπτϊν, τισ 

ςυναλλαγζσ με ςυνδεδεμζνα μζρθ και άλλα ςυναφι κζματα. Ζχει επίςθσ πρόςβαςθ ςε όλα τα ςχετικά αρχεία 

και δικαίωμα να ςυηθτά με αναλυτζσ πιςτϊςεων και διαχείριςθσ κινδφνων. Ο Επίτροποσ Ραρακολοφκθςθσ τθσ 

Διαδικαςίασ παρακολουκεί, επίςθσ, τθν πολιτικι διαχείριςθσ των δικαςτικϊν διαφορϊν τθσ Τράπεηασ. Ωσ 

αποτζλεςμα, θ αυτονομία τθσ διοίκθςθσ τθσ Τράπεηασ υπόκειται ςε επιπλζον ζλεγχο και κάποιεσ αποφάςεισ 
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μπορεί να περιοριςτοφν από τον τρόπο με τον οποίο διεκπεραιϊνονται οι αρμοδιότθτεσ που ανατίκενται ςτον 

Επίτροπο Ραρακολοφκθςθσ τθσ Διαδικαςίασ. 

Επίςθσ, ςε ςυνζχεια τθσ υπογραφισ, τθν 28 Μαΐου 2012, Σφμβαςθσ Ρροεγγραφισ μεταξφ Τράπεηασ και ΤΧΣ, θ 

Τράπεηα υπζβαλε τθν 31 Οκτωβρίου 2012 (μζςω του Υπουργείου Οικονομικϊν) ςτθ Γενικι Διεφκυνςθ 

Ανταγωνιςμοφ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ ςχζδιο αναδιάρκρωςθσ (restructuring plan) ςφμφωνα με το 

Ν.3864/2010. Εν ςυνεχεία και ςυνεπεία των εξαγορϊν και ςυγχωνεφςεων που ζλαβαν χϊρα ςτον τραπεηικό 

κλάδο ζκτοτε, το υποβλθκζν ςχζδιο αναδιάρκρωςθσ κατζςτθ μθ αντιπροςωπευτικό και θ Γενικι Διεφκυνςθ 

Ανταγωνιςμοφ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ ηιτθςε τθν εκ νζου υποβολι ςχεδίου αναδιαρκρϊςεωσ 

προκειμζνου να γίνουν οι απαραίτθτεσ επικαιροποιιςεισ. Θ Τράπεηα ζχει αρχίςει ιδθ τθ ςυνεργαςία με τθν 

Γενικι Διεφκυνςθ Ανταγωνιςμοφ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για τθν οριςτικοποίθςθ του νζου ςχεδίου 

αναδιάρκρωςθσ. Ενϊ αρχικά είχε ηθτθκεί θ εκ νζου υποβολι του ςχεδίου αναδιαρκρϊςεωσ μζχρι τθν 30 

Λουλίου 2013, θ διαδικαςία τθσ οριςτικοποίθςθσ παρατάκθκε και πλζον αναμζνεται να ολοκλθρωκεί μζχρι το 

τζλοσ του ζτουσ. Ωσ εκ τοφτου, το υποβλθκζν τθν 31 Οκτωβρίου 2012 ςχζδιο αναδιάρκρωςθσ δεν ενζχει 

υποχρεϊςεισ για τθν Τράπεηα, ενόψει τθσ υποβολισ του νζου ςχεδίου. Εάν οι οικονομικζσ ςυνκικεσ δεν 

βελτιωκοφν ι ςυνεχίςουν να χειροτερεφουν ι θ οικονομικι κατάςταςθ του Ομίλου επιδεινωκεί, περαιτζρω 

κυβερνθτικζσ ι διακυβερνθτικζσ παρεμβάςεισ μπορεί να λάβουν χϊρα και αυτζσ οι παρεμβάςεισ ενδζχεται να 

ζχουν ουςιϊδθ δυςμενι αντίκτυπο ςτα ςυμφζροντα των λοιπϊν κατόχων κοινϊν μετοχϊν, ςτα αποτελζςματα 

και ςτθν οικονομικι κατάςταςθ τθσ Τράπεηασ.  

Σο ΣΧ εκλζγει το ςφνολο των μελϊν του Δ.. τθσ Σράπεηασ το οποίο ζχει όλεσ τισ εξουςίεσ που 

προβλζπονται από τον Ν. 2190/1920 και δι’ αυτοφ αςκεί ουςιϊδθ επιρροι ςτον οριςμό των διοικθτικϊν 

ςτελεχϊν τθσ Σράπεηασ, όπωσ και ςτθ λιψθ όλων των ςθμαντικϊν αποφάςεων που αφοροφν ςτθ 

ςτρατθγικι, ςτθ λειτουργία και ςτισ δραςτθριότθτεσ του Ομίλου. 

Το αρχικό Ρρόγραμμα του Μαΐου 2010, ειςιγαγε μζτρα αναδιάρκρωςθσ όπωσ τθ ςφςταςθ του ΤΧΣ, του 

οποίου ο ρόλοσ είναι να διατθριςει τθ ςτακερότθτα ςτο ελλθνικό τραπεηικό ςφςτθμα παρζχοντασ 

κεφαλαιακι ενίςχυςθ με τθ μορφι κοινϊν μετοχϊν ι υπό αίρεςθ μετατρζψιμων ομολογιϊν ι άλλων 

μετατρζψιμων χρθματοοικονομικϊν μζςων (βλ. ενότθτα 3.24.3 «Κεςμικό πλαίςιο λειτουργίασ τθσ Τράπεηασ - 

Ταμείο Χρθματοπιςτωτικισ Στακερότθτασ» για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με το ΤΧΣ). 

Για τθ λιψθ κεφαλαιακισ ενίςχυςθσ από το ΤΧΣ, θ Τράπεηα εκπόνθςε λεπτομερζσ επιχειρθςιακό ςχζδιο, το 

οποίο αξιολογικθκε από τθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ ωσ βιϊςιμο και αξιόπιςτο, όπωσ και ςχζδιο 

αναδιάρκρωςισ τθσ που βρίςκεται ςτο ςτάδιο επικαιροποίθςθσ και το οποίο κα υποβλθκεί προσ ζγκριςθ από 

το ΤΧΣ και τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι, κατά τα προβλεπόμενα ςτο ν. 3864/2010. Θ Τράπεηα οφείλει να 

ςυμμορφϊνεται με αυτά τα ςχζδια και το ΤΧΣ είναι αρμόδιο για τθν παρακολοφκθςθ και αξιολόγθςθ τθσ 

προςικουςασ εφαρμογισ του ςχεδίου αναδιάρκρωςθσ. (Βλ. επίςθσ τον προθγοφμενο κίνδυνο «Θ Ευρωπαϊκι 

Επιτροπι ζχει τθ δυνατότθτα να αςκιςει και αςκεί ςθμαντικι επιρροι ςε ςυγκεκριμζνουσ τομείσ τθσ 

λειτουργίασ τθσ Τράπεηασ»). 

Στο πλαίςιο τθσ ανακεφαλαιοποίθςθσ των ελλθνικϊν τραπεηϊν ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν. 3864/2010, 

όπωσ ιςχφει, και τισ πράξεισ υπουργικοφ ςυμβουλίου 15/2012 και 38/2012 θ Τράπεηα, το ΤΧΣ και το 

Ευρωπαϊκό ΤΧΣ, υπζγραψαν τθ Σφμβαςθ Ρροεγγραφισ για τθν προκαταβολι τθσ ειςφοράσ του ΤΧΣ ζναντι τθσ 

ςυμμετοχισ του ςτθ μελλοντικι αφξθςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Τράπεηασ με ομόλογα ζκδοςθσ του 

Ευρωπαϊκοφ ΤΧΣ ονομαςτικισ αξίασ € 3.970 εκατ., € 1.341 εκατ. και € 528 εκατ. (ςφνολο € 5.839 εκατ.). Τθν 

30
θ
 Απριλίου 2013 θ Ζκτακτθ Γενικι Συνζλευςθ των μετόχων αποφάςιςε τθν αφξθςθ του μετοχικοφ 

κεφαλαίου τθσ Τράπεηασ µε ζκδοςθ νζων κοινϊν μετοχϊν για τθν άντλθςθ ςυνολικά 5.839.000.000 ευρϊ, 

καλυπτόµενθ µε ειςφορά ςε είδοσ από το Ταµείο Χρθµατοπιςτωτικισ Στακερότθτασ, ςφµφωνα µε τισ 

διατάξεισ του Ν. 3864/2010 και τθσ υπ’ αρ. 38/9.11.2012 Ρράξθσ Υπουργικοφ Συμβουλίου. Το ποςό τθσ 

αφξθςθσ διατζκθκε αποκλειςτικά για τθν ενίςχυςθ τθσ κεφαλαιακισ επάρκειασ τθσ Τράπεηασ, όπωσ 

προβλζπεται ςτθν ΡΥΣ 38/2012 και ςτθ Σφμβαςθ Ρροεγγραφισ. 

Κακϊσ θ αφξθςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Τράπεηασ με ειςφορά ςε είδοσ, και ςυγκεκριμζνα ειςφορά 

ομολόγων εκδόςεωσ του Ευρωπαϊκοφ ΤΧΣ, καλφφκθκε αποκλειςτικά από το ΤΧΣ, το ποςοςτό ςυμμετοχισ του 

ΤΧΣ ςτο κοινό μετοχικό κεφάλαιο τθσ Τράπεηασ ανιλκε τθν 19θ Λουνίου 2013 ςε 98,56%, το οποίο εξαςφαλίηει 

ςτο ΤΧΣ πλιρθ δικαιϊματα ψιφου ςτισ Γενικζσ Συνελεφςεισ των μετόχων τθσ Τράπεηασ. Συνεπϊσ, το ΤΧΣ, 

μζςω τθσ άςκθςθσ των δικαιωμάτων ψιφου του, εκλζγει το ςφνολο των μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου 
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τθσ Τράπεηασ το οποίο ζχει όλεσ τισ εξουςίεσ που προβλζπονται από τον Ν.2190/1920. Σθμειϊνεται ότι μετά 

τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του προγράμματοσ διαχείριςθσ ςτοιχείων πακθτικοφ (LME) τθν 5
θ
 Λουλίου 2013 το 

ποςοςτό του ΤΧΣ ςτο μετοχικό κεφάλαιο τθσ Τράπεηασ διαμορφϊκθκε ςε 93,6%, ενϊ με τθν ολοκλιρωςθ τθσ 

παροφςασ ζκδοςθσ κα ανζλκει ςε 95,2%. 

Αναφορικά με τθ ςυγχϊνευςθ Εκνικισ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ – Eurobank, μετά με τθν απόφαςθ που ελιφκθ 

για τθν ανεξάρτθτθ ανακεφαλαιοποίθςθ των δφο τραπεηϊν, ανακοινϊκθκε θ αναςτολι των διαδικαςιϊν για 

τθ ςυγχϊνευςθ τουσ. 

Δεδομζνου ότι κατά το νόμο, για τθν ζγκριςθ μείηονων εταιρικϊν ηθτθμάτων, όπωσ θ διαδικαςία 

ςυγχϊνευςθσ, οι μετοχζσ που κα κατζχει το ΤΧΣ και ςτισ δφο τράπεηεσ (ανεξαρτιτωσ επίτευξθσ ι μθ ποςοςτοφ 

10% ιδιωτικισ ςυμμετοχισ κατά τθν ανακεφαλαιοποίθςθ) κα φζρουν πλιρθ δικαιϊματα ψιφου (άρκρο 7α 

παρ. 1 Ν. 3864/2010), θ Τράπεηα δεν μπορεί να ολοκλθρϊςει τθ διαδικαςία τθσ ςυγχϊνευςθσ χωρίσ τθν 

υπερψιφιςι τθσ από το ΤΧΣ. 

Με βάςθ τα ανωτζρω, το ΤΧΣ αςκεί ουςιϊδθ επιρροι ςτον οριςμό των διοικθτικϊν ςτελεχϊν τθσ Τράπεηασ, 

όπωσ και ςτθ λιψθ όλων των ςθμαντικϊν αποφάςεων που αφοροφν ςτθ ςτρατθγικι (όπωσ ενδεικτικά τθν 

ενδεχόμενθ ςυγχϊνευςθ με τθν Εκνικι Τράπεηα ι/και άλλα τραπεηικά ιδρφματα), ςτθ λειτουργία και ςτισ 

δραςτθριότθτεσ του Ομίλου. Οι εν λόγω αποφάςεισ του ΤΧΣ μποροφν να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τθν τιμι τθσ 

κοινισ μετοχισ τθσ Τράπεηασ.  

Επιπλζον, το ΤΧΣ ωσ μζτοχοσ πλειοψθφίασ ενδζχεται να λαμβάνει αποφάςεισ και να αςκεί τα δικαιϊματα 

ψιφου με τρόπο που δεν κα ταυτίηεται πάντοτε με τα ςυμφζροντα των μετόχων τθσ μειοψθφίασ τθσ 

Τράπεηασ. 

Σο ΣΧ αποφαςίηει κατά τθν κρίςθ του και ςφμφωνα με τισ δεςμεφςεισ που ζχει αναλάβει θ ελλθνικι 

κυβζρνθςθ να διακζτει τμθματικά ι άπαξ και πάντωσ εντόσ διετίασ από τθ ςυμμετοχι του ςτθν αφξθςθ, τισ 

κοινζσ μετοχζσ τθσ Σράπεηασ που απζκτθςε. Μια τζτοια διάκεςθ και οι όροι αυτισ δφνανται να μεταβάλουν 

τθ διοίκθςθ και να επθρεάςουν ςθμαντικά τθν τιμι διαπραγμάτευςθσ των μετοχϊν ςτο Χρθματιςτιριο 

Ακθνϊν. 

Σφμφωνα με το άρκρο 8 του ν. 3864/2010, το ΤΧΣ διακζτει τμθματικά ι άπαξ και πάντωσ εντόσ διετίασ από τθ 

ςυμμετοχι του ςτθν αφξθςθ, προκεςμίασ δυνάμενθσ να παρατακεί με απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν, 

τισ κοινζσ μετοχζσ τθσ Τράπεηασ που απζκτθςε λόγω τθσ κεφαλαιακισ ενίςχυςθσ που παρείχε ςε αυτιν, με 

ςκοπό τθν προςταςία των ςυμφερόντων του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, ςυνεκτιμϊντασ τθν ενίςχυςθ τθσ 

χρθματοπιςτωτικισ ςτακερότθτασ και τθν τιρθςθ των όρων ανταγωνιςμοφ ςτο χρθματοπιςτωτικό τομζα. 

Στόχοσ τθσ Διοίκθςθσ είναι θ διάκεςθ ενόσ ςθμαντικοφ ποςοςτοφ των μετοχϊν τθσ Τράπεηασ ςε ιδιϊτεσ 

επενδυτζσ ζωσ τα τζλθ Μαρτίου 2014. 

Μια τζτοια διάκεςθ και οι όροι αυτισ ενδζχεται να μθν ςυνάδουν με τα ςυμφζροντα των υπολοίπων κατόχων 

κοινϊν μετοχϊν τθσ Τράπεηασ, ενϊ θ λιψθ απόφαςθσ ι το ενδεχόμενο λιψθσ απόφαςθσ για μια τζτοια 

διάκεςθ και οι όροι αυτισ ενδζχεται να μεταβάλουν τθ διοίκθςθ και να επθρεάςουν ςθμαντικά τθν τιμι 

διαπραγμάτευςθσ των μετοχϊν ςτο Χρθματιςτιριο Ακθνϊν.  

Θ κρατικι ενίςχυςθ που ζλαβε θ Σράπεηα, φψουσ €5.839,0 εκατ., ζχει λάβει μόνο προςωρινι ζγκριςθ από 

τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι και αποτελεί αντικείμενο ζρευνασ από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι, εντόσ του 

πλαιςίου των κανόνων για τισ κρατικζσ ενιςχφςεισ. 

Στισ 20 Απριλίου 2012, το ΤΧΣ με ςχετικι του επιςτολι δζςμευςθσ προσ τθν Τράπεηα, ανζλαβε τθν υποχρζωςθ 

να ςυμμετάςχει ςτθν αφξθςθ του μετοχικοφ τθσ κεφαλαίου. Στισ 28 Μαΐου 2012, θ επιςτολι δζςμευςθσ 

υλοποιικθκε με τθν υπογραφι Σφμβαςθσ Ρροεγγραφισ μεταξφ του ΤΧΣ και τθσ Τράπεηασ, μζςω τθσ οποίασ 

ζλαβε χϊρα θ προκαταβολι ςυμμετοχισ του ΤΧΣ ποςοφ €3,97 δις. ζναντι του ςυνολικοφ ποςοφ 

ανακεφαλαιοποίθςθσ τθσ Τράπεηασ (βλ ιδθ ςχετικϊσ κεφάλαιο 4.1.4 «Λόγοι τθσ Αφξθςθσ και χριςθ 

αντλθκζντων κεφαλαίων» και 4.1.5 «Οι όροι τθσ ΑΜΚ»). Αυτά τα μζτρα ςτιριξθσ γνωςτοποιικθκαν ςτθν 

Ευρωπαϊκι Επιτροπι.  

Στισ 27 Λουλίου 2012, θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι ενζκρινε προςωρινά τθ βοικεια προσ τθν Τράπεηα με τθ μορφι 

επιςτολισ δζςμευςθσ του ΤΧΣ και τθσ προκαταβολισ ζναντι ανακεφαλαιοποίθςθσ. Στθν ίδια απόφαςθ θ 

Ευρωπαϊκι Επιτροπι εξζφραςε τισ απόψεισ τθσ και τισ ςχετικζσ ανθςυχίεσ τθσ εξετάηοντασ τθν πλιρωςθ 
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ςυγκεκριμζνων κριτθρίων που εφαρμόηονται ςε τζτοιεσ αξιολογιςεισ ενιςχφςεων, ιτοι (α) καταλλθλότθτα, (β) 

αναγκαιότθτα και (γ) αναλογικότθτα των μζτρων. Ωσ αποτζλεςμα, θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι ξεκίνθςε μια 

επίςθμθ (ςε βάκοσ) ζρευνα ςε ςχζςθ με τα μζτρα αυτά, προκειμζνου να διενεργιςει μια πιο λεπτομερι 

εκτίμθςθ και να επιτρζψει ςε τρίτα μζρθ να υποβάλουν ςχόλια.  

Επιπλζον, τθν 27θ Λουλίου 2012, θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι εξζδωςε απόφαςθ του ίδιου τφπου, ιτοι προςωρινισ 

εγκρίςεωσ και ζναρξθσ επίςθμθσ ζρευνασ ςφμφωνα με τουσ ευρωπαϊκοφσ κανόνεσ περί κρατικϊν ενιςχφςεων 

για τθν προκαταβολι ζναντι ανακεφαλαιοποίθςθσ που χορθγικθκε από το ΤΧΣ υπζρ τθσ ETE, Alpha Bank, τθσ 

Eurobank Ergasias και τθσ Τράπεηασ Ρειραιϊσ, για λόγουσ χρθματοπιςτωτικισ ςτακερότθτασ. Θ Ευρωπαϊκι 

Επιτροπι δφναται να καταλιξει, ςτο πζρασ τθσ ζρευνάσ τθσ, ότι θ βοικεια που παρείχε το ΤΧΣ ςτθν Τράπεηα: 

(i) είναι ςε ςυμμόρφωςθ με τουσ κανόνεσ τθσ κοινισ αγοράσ και, ςυνεπϊσ, να τθν επιτρζψει («κετικι 

απόφαςθ»). Θ εν λόγω κετικι απόφαςθ κα μποροφςε να υπόκειται ςε άλλεσ (πλζον του ςχεδίου 

αναδιοργάνωςθσ τθσ Τράπεηασ) προχποκζςεισ, οι οποίεσ κα προτακοφν από τθν Ελλθνικι Δθμοκρατία 

ι 

(ii) δεν είναι ςε ςυμμόρφωςθ με τουσ κανόνεσ τθσ κοινισ αγοράσ και ςυνεπϊσ να ηθτιςει τθν επιςτροφι 

τθσ προκαταβολισ ςτο ΤΧΣ («αρνθτικι απόφαςθ»). 

Μια αρνθτικι απόφαςθ ι μια κετικι απόφαςθ με υπερβολικζσ επιπλζον προχποκζςεισ για τθν κεφαλαιακι 

αναδιάρκρωςθ τθσ Τράπεηασ ενδζχεται να επθρεάςει ςθμαντικά τουσ κεφαλαιακοφσ δείκτεσ του Ομίλου και 

να περιορίςει τθν πρόςβαςι του ςτο ςφςτθμα χρθματοδότθςθσ του Ευρωςυςτιματοσ.  

Επιπλζον, θ ζγκριςθ τθσ κρατικισ ενίςχυςθσ από τθ Γενικι Διεφκυνςθ Ανταγωνιςμοφ τθσ Ευρωπαϊκισ 

Επιτροπισ απαιτεί τθν ζγκριςθ ενόσ τροποποιθμζνου ςχεδίου αναδιάρκρωςθσ (restructuring plan), το οποίο 

αναμζνεται να ολοκλθρωκεί μζχρι τθν 30 Σεπτεμβρίου 2013. Σε ςυνζχεια τθσ υπογραφισ, τθν 28 Μαΐου 2012, 

Σφμβαςθσ Ρροεγγραφισ μεταξφ Τράπεηασ και ΤΧΣ, για ποςό €5.839 εκατ., θ Τράπεηα υπζβαλε τθν 31 

Οκτωβρίου 2012 (μζςω του Υπουργείου Οικονομικϊν) ςτθ Γενικι Διεφκυνςθ Ανταγωνιςμοφ τθσ Ευρωπαϊκισ 

Επιτροπισ ςχζδιο αναδιαρκρϊςεωσ ςφμφωνα με το Ν.3864/2010. Εν ςυνεχεία και ςυνεπεία των εξαγορϊν και 

ςυγχωνεφςεων που ζλαβαν χϊρα ςτον τραπεηικό κλάδο ζκτοτε, το υποβλθκζν ςχζδιο αναδιαρκρϊςεωσ 

κατζςτθ μθ αντιπροςωπευτικό και θ Γενικι Διεφκυνςθ Ανταγωνιςμοφ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ ηιτθςε τθν 

εκ νζου υποβολι ςχεδίου αναδιαρκρϊςεωσ, προκειμζνου να γίνουν οι απαραίτθτεσ επικαιροποιιςεισ. Ενόψει 

τθσ προόδου των εργαςιϊν προετοιμαςίασ του ςχεδίου αναδιάρκρωςθσ, θ Τράπεηα με βάςθ τθ μζχρι ςιμερα 

επικοινωνία τθσ με τθ Γενικι Διεφκυνςθ Ανταγωνιςμοφ κεωρεί ότι κα ηθτθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι θ 

πϊλθςθ περιουςιακϊν ςτοιχείων τθσ Τράπεηασ ι κυγατρικϊν τθσ (ςυμπεριλαμβανομζνων ςθμαντικϊν 

κυγατρικϊν τθσ) ι θ αποεπζνδυςθ από ςυμμετοχζσ τθσ, όπωσ ζχει ηθτθκεί ςτο παρελκόν από άλλεσ τράπεηεσ 

εντόσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ που ζλαβαν κεφαλαιακζσ ενιςχφςεισ. Θ υλοποίθςθ των μζτρων αυτϊν από τθν 

Τράπεηα ενδζχεται να ζχει ουςιϊδθ επίδραςθ ςτθν επιχειρθματικι δραςτθριότθτα, ςτα λειτουργικά 

αποτελζςματα και τθν οικονομικι τθσ κατάςταςθ. Ρεραιτζρω, το χρονοδιάγραμμα που κα τεκεί για τθν 

υλοποίθςι τουσ ενδζχεται να μθν κατατείνει ςτθ μεγιςτοποίθςθ του ςχετικοφ οφζλουσ για τουσ μετόχουσ. 

Οι υφιςτάμενεσ διακυμάνςεισ και θ αςτάκεια των αγορϊν ζχουν επιφζρει και κα μποροφςαν να 

ςυνεχίςουν να επιφζρουν ςθμαντικζσ ηθμιζσ ςτισ εμπορικζσ και επενδυτικζσ δραςτθριότθτεσ του Ομίλου. 

Ο Πμιλοσ διατθρεί τοποκετιςεισ ςτο εμπορικό και επενδυτικό χαρτοφυλάκιο, που αφοροφν ςτισ αγορζσ 

χρεογράφων, ςυναλλάγματοσ, μετοχϊν και ςε λοιπζσ αγορζσ. Αυτζσ οι τοποκετιςεισ κα μποροφςαν να 

επθρεαςτοφν αρνθτικά από τθν ςυνεχιηόμενθ αςτάκεια των χρθματοοικονομικϊν και άλλων αγορϊν και τθν 

κρίςθ του χρζουσ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, δθμιουργϊντασ τον κίνδυνο να επζλκουν ςθμαντικζσ ηθμίεσ. 

Σθμαντικζσ μειϊςεισ ςε εκτιμϊμενεσ ι πραγματικζσ αξίεσ των περιουςιακϊν ςτοιχείων του Ομίλου ζχουν 

προκφψει από προθγοφμενα γεγονότα ςτθν αγορά.  

Θ ςυνεχιηόμενθ αςτάκεια και ο περαιτζρω κατακερματιςμόσ ςυγκεκριμζνων χρθματοοικονομικϊν αγορϊν 

μποροφν να επιδράςουν ςτθν οικονομικι κατάςταςθ του Ομίλου, ςτα λειτουργικά αποτελζςματα και ςτισ 

προοπτικζσ του. Στο μζλλον αυτοί οι παράγοντεσ μποροφν να ζχουν επίδραςθ ςτισ κακθμερινζσ αποτιμιςεισ 

των χρθματοοικονομικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων του Ομίλου του χαρτοφυλακίου «διακζςιμα προσ πϊλθςθ» 

και ςτο εμπορικό χαρτοφυλάκιο και των χρθματοοικονομικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων που 

ζχουν προςδιοριςτεί ςτθν εφλογθ αξία μζςω αποτελεςμάτων. Επιπλζον, οποιαδιποτε περαιτζρω μείωςθ των 

αποδόςεων των ςτοιχείων του επενδυτικοφ χαρτοφυλακίου του Ομίλου κα μποροφςε να οδθγιςει ςε 

περαιτζρω ηθμίεσ απομείωςθσ ςυμπεριλαμβανομζνων των ομόλογων Ελλθνικοφ Δθμοςίου. Το επενδυτικό 
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χαρτοφυλάκιο του Ομίλου αντιπροςωπεφει τθν 31
θ
 Δεκεμβρίου 2012 το 14,0% του ενεργθτικοφ του Ομίλου 

ενϊ τθν 30
θ
 Λουνίου του 2013 το 19,5% του ενεργθτικοφ του Ομίλου.  

Θ υφιςτάμενθ αςτάκεια μπορεί επίςθσ να επιφζρει ηθμιζσ ςε ζνα ευρφ φάςμα ςτοιχείων του εμπορικοφ 

χαρτοφυλακίου και παραγϊγων, όπωσ, ςυμβάςεισ ανταλλαγισ επιτοκίων και ςυναλλάγματοσ, ςυμβόλαια 

μελλοντικισ εκπλιρωςθσ, δικαιϊματα προαίρεςθσ και λοιπά δομθμζνα προϊόντα. Για περιςςότερεσ 

πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ζκκεςθ ςε κίνδυνο αγοράσ ςε αυτά τα χαρτοφυλάκια βλ. ενότθτα 3.11.4 

«Διαχείριςθ Κινδφνων». 

Θ αφξθςθ των λθξιπροκζςμων οφειλϊν ενδζχεται να επθρεάςει αρνθτικά τισ μελλοντικζσ δραςτθριότθτεσ 

του Ομίλου. 

Τα μθ εξυπθρετοφμενα δάνεια όπωσ ορίηονται ςτθν ενότθτα 3.20.16 «Επιλεγμζνοι Χρθματοοικονομικοί 

Δείκτεσ» αντιπροςωπεφουν το 18,3% των δανείων του Ομίλου τθν 31
θ
 Δεκεμβρίου 2012 (ςε ςχζςθ με 12,4% 

τθν 31
θ
 Δεκεμβρίου 2011) και το 21,0% τθν 30

θ
 Λουνίου 2013. Οι επιπτϊςεισ τθσ οικονομικισ κρίςθσ ςτθν 

Ελλάδα και οι δυςμενείσ ςυνκικεσ ςτισ περιςςότερεσ χϊρεσ που δραςτθριοποιείται ο Πμιλοσ μπορεί να 

προκαλζςουν περαιτζρω δυςμενείσ επιπτϊςεισ ςτθ πιςτολθπτικι ικανότθτα των δανειολθπτϊν του Ομίλου, 

με ςυνζπεια τθν αφξθςθ των προςωρινϊν και οριςτικϊν κακυςτεριςεων. Σφμφωνα με τον Ν. 3869/2010, οι 

ιδιϊτεσ που αποδεδειγμζνα βρίςκονται ςε αδυναμία εξυπθρζτθςθσ των οφειλϊν τουσ (με εξαίρεςθ εκείνεσ 

από αδικοπραξία που διαπράχκθκε με δόλο) μποροφν να ηθτιςουν τθν ρφκμιςθ των οφειλϊν τουσ ι και τθ 

διαγραφι τμιματόσ τουσ, με τθν υποβολι ςχετικοφ αιτιματοσ ςτα αρμόδια δικαςτιρια. Ρροκειμζνου ζνασ 

ιδιϊτθσ να υπαχκεί ςτισ διατάξεισ του εν λόγω νόμου απαιτείται μακροχρόνια διαδικαςία. Επίςθσ, οι 

δυςχζρειεσ για τθ ρευςτοποίθςθ των εξαςφαλίςεων ζχουν αυξθκεί λόγω τθσ οικονομικισ κρίςθσ αλλά και 

εξαιτίασ τθσ υφιςτάμενθσ νομοκεςίασ που αφορά ςτθν αποτίμθςθ των εξαςφαλίςεων που εκποιοφνται με τθ 

διαδικαςία τθσ αναγκαςτικισ εκτζλεςθσ. Επιπλζον, λόγω τθσ οικονομικισ κρίςθσ και για τθν προςταςία των 

δανειολθπτϊν που ανικουν ςτισ αδφναμεσ ομάδεσ του πλθκυςμοφ ζχουν αναςταλεί μζχρι τθν 31 Δεκεμβρίου 

2013 οι πλειςτθριαςμοί για οφειλζσ μικρότερεσ των €200.000 ι ςε περιπτϊςεισ που αφοροφν τθν κφρια 

κατοικία του οφειλζτθ, φυςικοφ προςϊπου, ανεξαρτιτωσ αν είναι ζμποροσ ι όχι εφόςον δεν υπερβαίνει το 

όριο αφορολόγθτθσ απόκτθςθσ πρϊτθσ κατοικίασ προςαυξθμζνο κατά 50% (βλ. και ενότθτα 3.24.3 «Θεςμικό 

πλαίςιο λειτουργίασ τθσ Σράπεηασ»). Οι μελλοντικζσ προβλζψεισ απομείωςθσ για τθν κάλυψθ πιςτωτικοφ 

κινδφνου ενδζχεται να επθρεάςουν ςθμαντικά τθν κερδοφορία του Ομίλου. 

Θ νομοκεςία περί πτϊχευςθσ φυςικϊν προςϊπων και άλλοι νόμοι που διζπουν τα δικαιϊματα των 

πιςτωτϊν ςτθν Ελλάδα και ςε διάφορεσ χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ μπορεί να περιορίςουν τθν δυνατότθτα του 

Ομίλου να λάβει πλθρωμζσ ςε κακυςτεροφμενα δάνεια. 

Θ νομοκεςία περί πτϊχευςθσ φυςικϊν προςϊπων κακϊσ και θ νομοκεςία που αφορά τθ ρφκμιςθ οφειλϊν 

υπερχρεωμζνων φυςικϊν προςϊπων, οι οποίοι δεν είναι ζμποροι και άλλοι νόμοι και κανονιςμοί για τα 

δικαιϊματα των πιςτωτϊν εν γζνει διαφζρουν ςθμαντικά ςε κάκε χϊρα που δραςτθριοποιείται ο Πμιλοσ. Σε 

κάποιεσ χϊρεσ, οι νόμοι προςτατεφουν λιγότερο τουσ πιςτωτζσ ςε ςφγκριςθ με τα κακεςτϊτα πτϊχευςθσ ςτθν 

ΝΑ Ευρϊπθ και ςτισ Θνωμζνεσ Ρολιτείεσ Αμερικισ. Εάν θ παροφςα οικονομικι κρίςθ επιμείνει ι επιδεινωκεί, 

οι πτωχεφςεισ κα αυξθκοφν ι οι εφαρμοςτζοι νόμοι μπορεί να αλλάξουν για να περιορίςουν τθν επίδραςθ 

τθσ φφεςθσ ςτουσ οφειλζτεσ είτε είναι επιχειριςεισ είτε καταναλωτζσ. Αυτζσ οι αλλαγζσ μπορεί να ζχουν 

δυςμενι επίδραςθ ςτθν επιχειρθματικι δραςτθριότθτα του Ομίλου, ςτα λειτουργικά αποτελζςματα και ςτθν 

οικονομικι του κατάςταςθ. 

Οι διακυμάνςεισ των επιτοκίων ενδζχεται να επθρεάςουν αρνθτικά τα κακαρά ζςοδα τθσ Σράπεηασ από 

τόκουσ και επιπλζον να ζχουν και άλλεσ αρνθτικζσ επιπτϊςεισ. 

Τα επιτόκια είναι ιδιαίτερα ευαίςκθτα ςε παράγοντεσ που είναι εκτόσ τθσ ςφαίρασ ελζγχου τθσ Τράπεηασ 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ νομιςματικισ πολιτικισ κακϊσ και εγχωρίων και διεκνϊν οικονομικϊν και 

πολιτικϊν ςυνκθκϊν. Δεν είναι βζβαιο ότι νζα γεγονότα δεν κα επθρεάςουν ξανά τισ ςυνκικεσ διαμόρφωςθσ 

των επιτοκίων ςτθν Ελλάδα και τισ άλλεσ αγορζσ όπου δραςτθριοποιείται ο Πμιλοσ. Το κόςτοσ 

χρθματοδότθςθσ τθσ Τράπεηασ διακυβεφεται ενόψει τθσ αυξθμζνθσ χρθματοδότθςθσ τθσ Τράπεηασ από τθν 

ΕΚΤ και τθν ΤΤΕ και τισ δφςκολεσ ςυνκικεσ ρευςτότθτασ ςτθν εγχϊρια αγορά κατακζςεων.  
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Ππωσ ςυμβαίνει με όλεσ τισ τράπεηεσ, οι διακυμάνςεισ ςτα επιτόκια τθσ αγοράσ μπορεί να επθρεάςουν με 

διαφορετικό τρόπο τα επιτόκια που θ Τράπεηα χρεϊνει ςτισ ζντοκεσ απαιτιςεισ τθσ ςε ςχζςθ με αυτά που 

καταβάλλει για τισ ζντοκεσ υποχρεϊςεισ τθσ. Αυτι θ διαφορά κα μποροφςε να ζχει ωσ αποτζλεςμα τθ μείωςθ 

των κακαρϊν εςόδων τθσ Τράπεηασ από τόκουσ. Δεδομζνου ότι θ πλειοψθφία των χορθγιςεων τθσ Τράπεηασ 

επαναχρθματοδοτείται μζςα ςε ζνα ζτοσ, τυχόν άνοδοσ των επιτοκίων μπορεί να προκαλζςει αφξθςθ τθσ 

πρόβλεψθσ απομείωςθσ δανείων και απαιτιςεων κατά πελατϊν, αν οι πελάτεσ δεν μποροφν να 

επαναχρθματοδοτθκοφν ςε ζνα περιβάλλον υψθλότερων επιτοκίων. Επιπλζον, μια αφξθςθ ςτα επιτόκια 

μπορεί να δυςχεράνει τθν δυνατότθτα των πελατϊν του Ομίλου να αποπλθρϊςουν τισ υποχρεϊςεισ τουσ ςτισ 

τρζχουςεσ οικονομικζσ ςυνκικεσ. 

Θ Σράπεηα αντιμετωπίηει ςθμαντικό ανταγωνιςμό για τθν προςζλκυςθ κατακζςεων ςτθν Ελλάδα. 

Θ γενικι δυςκολία χρθματοδότθςθσ από τθν αγορά από τθν αρχι τθσ οικονομικισ κρίςθσ ζχει οδθγιςει ςε 

ςθμαντικι αφξθςθ του ανταγωνιςμοφ για τθν προςζλκυςθ κατακζςεων ςτθν Ελλάδα. Επίςθσ, θ Τράπεηα 

αντιμετωπίηει ανταγωνιςμό από τράπεηεσ, πολλζσ από τισ οποίεσ διακζτουν πόρουσ υψθλότερουσ από τουσ 

δικοφσ τθσ. Οι ανταγωνιςτικζσ πιζςεισ που υφίςταται ο Πμιλοσ μπορεί να επθρεάςουν δυςμενϊσ τθν 

οικονομικι κατάςταςθ του Ομίλου και τα λειτουργικά αποτελζςματα. 

Αλλαγζσ ςτθν νομοκεςία για τθν προςταςία των καταναλωτϊν μπορεί να περιορίςει τισ αμοιβζσ που ο 

Όμιλοσ χρεϊνει για κάποιεσ από τισ τραπεηικζσ ςυναλλαγζσ του. 

Αλλαγζσ ςτθν νομοκεςία περί προςταςίασ του καταναλωτι ςτθν Ελλάδα και ςε όποια άλλθ χϊρα 

δραςτθριοποιείται ο Πμιλοσ μπορεί να περιορίςει τισ αμοιβζσ τισ οποίεσ χρεϊνει ο Πμιλοσ για ςυγκεκριμζνα 

προϊόντα και υπθρεςίεσ, όπωσ ςτεγαςτικά δάνεια, μθ εξαςφαλιςμζνα δάνεια και πιςτωτικζσ κάρτεσ. Εάν 

τζτοιεσ αλλαγζσ εφαρμοςτοφν μποροφν να μειϊςουν το κακαρό αποτζλεςμα του Ομίλου και το ποςό αυτισ 

τθσ μείωςθσ δεν μπορεί να εκτιμθκεί ςιμερα. Τζτοιεσ αλλαγζσ μπορεί να ζχουν δυςμενι επίδραςθ ςτθν 

επιχειρθματικι δραςτθριότθτα του Ομίλου, ςτα λειτουργικά αποτελζςματα και ςτθν οικονομικι του 

κατάςταςθ. 

Θ επιχειρθματικι δραςτθριότθτα του Ομίλου υπάγεται ςε περίπλοκθ νομοκεςία, θ οποία μπορεί να 

επθρεάςει τισ εποπτικζσ και κεφαλαιακζσ απαιτιςεισ του. 

Ο Πμιλοσ υπόκειται ςε νόμουσ που αφοροφν ςτθν παροχι χρθματοπιςτωτικϊν υπθρεςιϊν, κανονιςμοφσ, 

διοικθτικζσ πράξεισ και κανόνεσ δεοντολογίασ ςε κάκε χϊρα ςτθν οποία δραςτθριοποιείται. Πλα αυτά 

υπόκεινται ςε αλλαγζσ, ιδίωσ ςτο ςθμερινό οικονομικό περιβάλλον όπου παρατθροφνται κυβερνθτικζσ 

παρεμβάςεισ και αλλαγζσ ςτο κανονιςτικό πλαίςιο που διζπει τουσ χρθματοπιςτωτικοφσ οργανιςμοφσ. 

Ανταποκρινόμενεσ ςτθν παγκόςμια οικονομικι κρίςθ, οι εκνικζσ κυβερνιςεισ, κακϊσ και διακρατικοί 

οργανιςμοί, όπωσ θ ΕΕ, μελετοφν ςθμαντικζσ αλλαγζσ ςτο ςθμερινό κανονιςτικό πλαίςιο, 

ςυμπεριλαμβανομζνων των κανόνων για κεφαλαιακι επάρκεια, ρευςτότθτα και για το εφροσ των τραπεηικϊν 

εργαςιϊν. Ιδθ εξεδόκθςαν θ Οδθγία 2013/36/ΕΚ και ο Κανονιςμόσ 575/2013 που κα τεκοφν ςε εφαρμογι 

από 1/1/2014 (Βλ. ςχετικά ενότθτα «3.24.3. Θεςμικό Πλαίςιο Λειτουργίασ τθσ Σράπεηασ - κεφαλαιακι 

επάρκεια») ενϊ θ ΕΕ, μελετάει και άλλεσ ςθμαντικζσ αλλαγζσ που αφοροφν ςτα πιςτωτικά ιδρφματα και ςτισ 

τραπεηικζσ εργαςίεσ. Εξαιτίασ αυτϊν και άλλων πικανϊν μελλοντικϊν αλλαγϊν ςτο κανονιςτικό περιβάλλον 

των χρθματοπιςτωτικϊν υπθρεςιϊν (ςυμπεριλαμβανομζνων απαιτιςεων επιβλθκειςϊν από τθ ςυμμετοχι 

τθσ Τράπεηασ ςε κρατικά ςχζδια ι ςχζδια των εποπτικϊν φορζων τθσ αγοράσ, όπωσ το πρόγραμμα ενίςχυςθσ 

ρευςτότθτασ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ), θ Τράπεηα ενδζχεται να αντιμετωπίςει περιςςότερεσ και 

διαφορετικζσ μεταξφ τουσ κανονιςτικζσ διατάξεισ ςτθν Ελλάδα και ςτισ υπόλοιπεσ χϊρεσ που 

δραςτθριοποιείται ςτθν Ευρϊπθ. Λςχφουςεσ και μελλοντικζσ εποπτικζσ απαιτιςεισ μπορεί να διαφζρουν 

ανάμεςα ςε κάκε μία από αυτζσ τισ περιοχζσ και ακόμα και απαιτιςεισ που εφαρμόηονται ςτον Ευρωπαϊκό 

Οικονομικό Χϊρο (European Economic Area) μπορεί να ιςχφςουν ι να εφαρμοςτοφν με διαφορετικό τρόπο ςε 

διαφορετικζσ περιοχζσ. 

Θ ςυμμόρφωςθ με το νζο κανονιςτικό πλαίςιο λειτουργίασ μπορεί να αυξιςει τισ εποπτικζσ κεφαλαιακζσ 

απαιτιςεισ και τισ ανάγκεσ ςε ρευςτότθτα και το κόςτοσ τθσ για τον Πμιλο, να πλθκφνει τισ υποχρεϊςεισ 

δθμοςίευςθσ πλθροφοριϊν, να περιορίςει κάποιεσ ςυναλλαγζσ, να επθρεάςει τθ ςτρατθγικι του Ομίλου και 

να ελαττϊςει ι να απαιτιςει τθν τροποποίθςθ επιτοκίων και εξόδων που χρεϊνονται ςε δανειακά και άλλα 
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προϊόντα, γεγονόσ που κα μποροφςε να μειϊςει τισ αποδόςεισ των επενδφςεων, των περιουςιακϊν ςτοιχείων 

και των ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου. Επίςθσ, ο Πμιλοσ ενδζχεται να αντιμετωπίςει αυξθμζνεσ δαπάνεσ 

ςυμμόρφωςθσ και περιοριςμοφσ ςτθ δυνατότθτα επιδίωξθσ οριςμζνων επιχειρθματικϊν ευκαιριϊν. Το νζο 

κανονιςτικό πλαίςιο μπορεί να ζχει ευρφ πεδίο εφαρμογισ ι να ζχει ακοφςιεσ επιπτϊςεισ για το διεκνζσ και 

το ελλθνικό χρθματοοικονομικό ςφςτθμα ι τισ δραςτθριότθτεσ του Ομίλου, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 

αφξθςθσ του ανταγωνιςμοφ, τθσ αφξθςθσ τθσ αβεβαιότθτασ ςτισ αγορζσ ι τθσ εφνοιασ ι δυςμζνειασ 

ςυγκεκριμζνων τομζων επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ. Θ Τράπεηα δεν μπορεί να προβλζψει τθν επίδραςθ 

οποιαςδιποτε από αυτζσ τισ αλλαγζσ ςτθν επιχειρθματικι δραςτθριότθτα, ςτθν οικονομικι κατάςταςθ, ςτισ 

ταμειακζσ ροζσ ι ςε μελλοντικζσ προοπτικζσ του Ομίλου. 

Θ ενδεχόμενθ απϊλεια των υψθλόβακμων ςτελεχϊν μπορεί να ζχει δυςμενείσ ςυνζπειεσ ςτθν δυνατότθτα 

τθσ Σράπεηασ να εφαρμόςει τθ ςτρατθγικι τθσ. 

Στα υφιςτάμενα υψθλόβακμα ςτελζχθ τθσ Τράπεηασ ςυμπεριλαμβάνονται οριςμζνα διοικθτικά ςτελζχθ με 

ςθμαντικζσ ικανότθτεσ και εμπειρία ςτουσ τραπεηικοφσ τομείσ όπου δραςτθριοποιείται θ Τράπεηα. Θ 

ςυνεχιηόμενθ επίδοςθ τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ τθσ Τράπεηασ και θ ευχζρεια τθσ να εφαρμόςει 

τθν επιχειρθςιακι τθσ ςτρατθγικι κα εξαρτθκεί, ςε μεγάλο βακμό, από τισ προςπάκειεσ των υψθλόβακμων 

ςτελεχϊν τθσ. Για παράδειγμα, θ αλλαγι τθσ μετοχικισ ςφνκεςθσ και τθσ πολιτικισ παροχϊν τθσ Τράπεηασ κα 

μποροφςε να οδθγιςει ςε αποχϊρθςθ οριςμζνων υψθλόβακμων ςτελεχϊν. Αν ζνα ςθμαντικό ποςοςτό των 

υψθλόβακμων ςτελεχϊν αποχωροφςε, το γεγονόσ αυτό μπορεί να ζχει δυςμενζσ αντίκτυπο ςτθν 

επιχειρθματικι δραςτθριότθτα τθσ Τράπεηασ. (βλ. επίςθσ ανωτζρω τον κίνδυνο «Το ΤΧΣ εκλζγει το ςφνολο των 

μελϊν του Δ.Σ. τθσ Τράπεηασ το οποίο ζχει όλεσ τισ εξουςίεσ που προβλζπονται από τον Ν. 2190/1920»). 

Θ Σράπεηα ενδεχομζνωσ να μθν ζχει τθ δυνατότθτα πρόςλθψθσ ι διατιρθςθσ ζμπειρων ι/και 

καταρτιςμζνων ςτελεχϊν. 

Θ ανταγωνιςτικι κζςθ τθσ Τράπεηασ εξαρτάται εν μζρει ςτθν ικανότθτα τθσ να ςυνεχίςει να προςελκφει, 

διατθρεί και προςφζρει κίνθτρα ςε καταρτιςμζνο και ζμπειρο υπαλλθλικό και διοικθτικό προςωπικό. Τόςο 

ςτθν Ελλάδα όςο και ςτθν Ευρϊπθ, ο ανταγωνιςμόσ ςτον τραπεηικό κλάδο για προςωπικό με τθν αναγκαία 

τεχνογνωςία είναι ζντονοσ. Ρροκειμζνου να προςλάβει καταρτιςμζνο και ζμπειρο προςωπικό και να 

ελαχιςτοποιιςει τθν πικανότθτα αποχϊρθςισ του, θ Τράπεηα απαιτείται να προςφζρει αμοιβζσ που 

βρίςκονται ςε ςυνάρτθςθ με τισ ςχετικζσ αγορζσ εργαςίασ, όμωσ ςφμφωνα με τουσ όρουσ του προγράμματοσ 

ενίςχυςθσ τθσ ρευςτότθτασ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ, όπωσ ιςχφει και εφαρμόηεται, απαγορεφεται ςτθν 

Τράπεηα να καταβάλει πρόςκετεσ αμοιβζσ ςτα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, ςτο Διευκφνοντα Σφμβουλο, 

ςτουσ γενικοφσ διευκυντζσ ι ςε τυχόν αναπλθρωτζσ αυτϊν. Ειδικότερα, λόγω τθσ οικονομικισ κρίςθσ και 

εποπτικϊν περιοριςμϊν για τθν πλθρωμι πρόςκετων αμοιβϊν (bonus), θ Τράπεηα, όπωσ και άλλεσ ελλθνικζσ 

τράπεηεσ περιόριςε τισ πρόςκετεσ αμοιβζσ, γεγονόσ το οποίο μπορεί να αποτρζψει τθν διατιρθςθ ι 

πρόςλθψθ κατθρτιςμζνου και ζμπειρου προςωπικοφ. Συνεπϊσ, αδυναμία πρόςλθψθσ και διατιρθςθσ 

καταρτιςμζνου και ζμπειρου προςωπικοφ ςτθν Ελλάδα και ςτθ Ευρϊπθ ι αδυναμία επιτυχοφσ διαχείριςθσ 

του υπάρχοντοσ προςωπικοφ, μπορεί να ζχει ουςιϊδθ δυςμενι αντίκτυπο ςτθν επιχειρθματικι 

δραςτθριότθτα, ςτθν οικονομικι κατάςταςθ, ςτα λειτουργικά αποτελζςματα και ςτισ προοπτικζσ τθσ 

Τράπεηασ. Αυτόσ ο κίνδυνοσ είναι αυξθμζνοσ λόγω τθσ τρζχουςασ οικονομικισ κατάςταςθσ ςτθν Ελλάδα.  

Ο τραπεηικόσ κλάδοσ ςτθν Ελλάδα αντιμετωπίηει απεργιακζσ κινθτοποιιςεισ, οι οποίεσ μπορεί να 

επθρεάςουν δυςμενϊσ τισ δραςτθριότθτεσ του Ομίλου. 

Ραρόλο που ςτθν παροφςα φάςθ, ζχει ςυναφκεί θ από 14.05.2013 ςυλλογικι ςφμβαςθ εργαςίασ μεταξφ 

εκπροςϊπων των Τραπεηϊν και τθσ ΟΤΟΕ και δεν υπάρχουν μεγάλεσ απεργιακζσ κινθτοποιιςεισ, ενδζχεται να 

υπάρξουν ςτο μζλλον. Θ διάρκειά τουσ και θ ςυμμετοχι των εργαηομζνων τθσ Τράπεηασ ςε αυτζσ δεν δφναται 

να προςδιοριςτεί. Τυχόν παρατεταμζνθ εργαςιακι αναταραχι ενδζχεται να ζχει ουςιϊδθ δυςμενι επίδραςθ 

ςτθν επιχειρθματικι δραςτθριότθτα τθσ Τράπεηασ ςτθν Ελλάδα. 
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Θ εφλογθ αξία οριςμζνων χρθματοοικονομικϊν μζςων που καταχωροφνται ςε εφλογθ αξία προςδιορίηεται 

με τθ χριςθ χρθματοοικονομικϊν μοντζλων που ενςωματϊνουν παραδοχζσ, κρίςεισ και εκτιμιςεισ, οι 

οποίεσ μπορεί να μεταβλθκοφν ςτο μζλλον ι τελικά να μθν αποδειχκοφν ακριβείσ. 

Κατά τον προςδιοριςμό τθσ εφλογθσ αξίασ, ο Πμιλοσ βαςίηεται ςε χρθματιςτθριακζσ τιμζσ ςε ενεργι αγορά 

πανομοιότυπων χρθματοοικονομικϊν μζςων, ι όπου δεν υπάρχει ενεργι αγορά για πανομοιότυπα 

χρθματοοικονομικά μζςα, ςε χρθματοοικονομικά μοντζλα αποτίμθςθσ που ενςωματϊνουν παρατθριςιμα 

δεδομζνα. Σε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ, ςτοιχεία για μεμονωμζνα χρθματοοικονομικά μζςα ι ομάδεσ 

χρθματοοικονομικϊν μζςων που χρθςιμοποιοφνται από μοντζλα αποτίμθςθσ, μπορεί να μθν είναι διακζςιμα 

ι μπορεί να μθν είναι πλζον διακζςιμα, λόγω μεταβολϊν ςτισ ςυνκικεσ τθσ αγοράσ. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ, 

απαιτείται θ χριςθ παραδοχϊν, κρίςεων και εκτιμιςεων ςτα μοντζλα αποτίμθςθσ που χρθςιμοποιεί ο Πμιλοσ. 

Ππωσ και άλλοι χρθματοπιςτωτικοί οργανιςμοί, τα μοντζλα αποτίμθςθσ είναι ςφνκετα και οι παραδοχζσ, 

κρίςεισ και εκτιμιςεισ που κάνει ο Πμιλοσ ςυχνά αφοροφν ςε κζματα που εμπεριζχουν εκ φφςεωσ 

αβεβαιότθτα, όπωσ μελλοντικζσ ταμειακζσ ροζσ. Τζτοιεσ παραδοχζσ, κρίςεισ και εκτιμιςεισ μπορεί να 

χρειάηονται επικαιροποίθςθ για να ενςωματϊνουν μεταβολζσ ςτισ τρζχουςεσ ςυνκικεσ και τάςεισ. Οι 

μεταβολζσ που μπορεί να προκφψουν ςτισ εφλογεσ αξίεσ των χρθματοοικονομικϊν μζςων, μπορεί να ζχουν 

ςθμαντικά αρνθτικι επίπτωςθ ςτα αποτελζςματα και τθν χρθματοοικονομικι κατάςταςθ του Ομίλου. Επίςθσ, 

θ πρόςφατθ μεταβλθτότθτα και ζλλειψθ ρευςτότθτασ ςτθν αγορά ζχει κζςει ςε αμφιβολία κάποιεσ από τισ 

παραδοχζσ που χρθςιμοποιοφνταν και ζχει καταςτιςει δφςκολθ τθν αποτίμθςθ κάποιων χρθματοοικονομικϊν 

μζςων του Ομίλου. Στο μζλλον, οι αποτιμιςεισ για αυτά τα μζςα μπορεί να μεταβλθκοφν, ϊςτε να 

αντικατοπτρίηουν τισ εκάςτοτε ςυνκικεσ τθσ αγοράσ και μπορεί να προκφψει ςθμαντικι αρνθτικι επίπτωςθ 

ςτα αποτελζςματα, τθν χρθματοοικονομικι κατάςταςθ και τισ προοπτικζσ του Ομίλου. 

Ο Όμιλοσ είναι εκτεκειμζνοσ ςε πιςτωτικό κίνδυνο, κίνδυνο αγοράσ, κίνδυνο ρευςτότθτασ, λειτουργικό 

κίνδυνο. 

Ο Πμιλοσ, λόγω τθσ φφςθσ των εργαςιϊν του, είναι εκτεκειμζνοσ ςε μια ςειρά από κινδφνουσ, οι 

ςπουδαιότεροι από τουσ οποίουσ είναι ο πιςτωτικόσ κίνδυνοσ, ο κίνδυνοσ αγοράσ, ο κίνδυνοσ ρευςτότθτασ και 

ο λειτουργικόσ κίνδυνοσ. Αποτυχία του Ομίλου να διαχειριςτεί αποτελεςματικά κάποιον από τουσ παραπάνω 

κινδφνουσ, κα μποροφςε να ζχει ςθμαντικζσ δυςμενείσ επιπτϊςεισ τόςο ςτθν χρθματοοικονομικι επίδοςθ 

όςο και ςτθ φιμθ του Ομίλου. 

 Πιςτωτικόσ κίνδυνοσ. Ο Πμιλοσ εκτίκεται ςε πιςτωτικό κίνδυνο, που είναι ο κίνδυνοσ ηθμιάσ εξαιτίασ 

αδυναμίασ του αντιςυμβαλλόμενου μζρουσ να εκπλθρϊςει πλιρωσ τισ υποχρεϊςεισ του κατά τθν 

θμερομθνία λιξθσ τουσ. Οι προβλζψεισ απομείωςθσ αναγνωρίηονται ωσ ηθμιζσ που ζχουν 

πραγματοποιθκεί κατά τθν θμερομθνία του ιςολογιςμοφ. Σθμαντικζσ αλλαγζσ ςτθν οικονομία ι ςτθν 

κατάςταςθ ενόσ ςυγκεκριμζνου τομζα δραςτθριότθτασ που αποτελεί ζνα ςθμαντικό μζροσ του 

χαρτοφυλακίου του Ομίλου, πικανό να επιφζρουν ηθμιζσ που διαφζρουν από αυτζσ που 

αναγνωρίςτθκαν κατά τθν θμερομθνία του ιςολογιςμοφ. Συνεπϊσ, θ Διοίκθςθ διαχειρίηεται προςεκτικά 

τθν ζκκεςι τθσ ςε πιςτωτικό κίνδυνο.  

 Ο Πμιλοσ κακορίηει τα επίπεδα πιςτωτικοφ κινδφνου που αναλαμβάνει, με τθν επιβολι ορίων 

αναφορικά με το μζγεκοσ του αποδεκτοφ κινδφνου από κάποιο πιςτοφχο ι ομάδα πιςτοφχων και από 

γεωγραφικοφσ τομείσ και τομείσ δραςτθριότθτασ. Αυτοφ του είδουσ οι κίνδυνοι παρακολουκοφνται ςε 

περιοδικι βάςθ και υπόκεινται ςε ετιςια ι ςυχνότερθ ανακεϊρθςθ. Τα επίπεδα πιςτωτικοφ κινδφνου 

ανά προϊόν, τομζα δραςτθριότθτασ και χϊρα επανεξετάηονται κάκε τρίμθνο από τθν Επιτροπι 

Κινδφνων τθσ Τράπεηασ. Θ ζκκεςθ ςε κάκε πιςτοφχο, ςυμπεριλαμβανομζνων τραπεηϊν και 

χρθματιςτθριακϊν εταιρειϊν, περιορίηεται περαιτζρω με υπό-όρια που καλφπτουν ςτοιχεία εντόσ και 

εκτόσ ιςολογιςμοφ, και με θμεριςια όρια κινδφνου διακανονιςμοφ ςε ςχζςθ με εμπορεφςιμα ςτοιχεία, 

όπωσ προκεςμιακά ςυμβόλαια ξζνου ςυναλλάγματοσ. Θ πραγματικι ζκκεςθ ζναντι των ορίων 

παρακολουκείται ςε θμεριςια βάςθ. 

 Ο Πμιλοσ δραςτθριοποιείται ςτον τομζα δανειςμοφ ιδιωτϊν και επιχειριςεων. Ο πιςτωτικόσ κίνδυνοσ 

είναι επαρκϊσ κατανεμθμζνοσ (επαρκισ διαςπορά) μζςω του εφρουσ των ιδιωτϊν πελατϊν και 

επιχειριςεων. Θ διαχείριςθ του πιςτωτικοφ κινδφνου διενεργείται μζςω τθσ εξζταςθσ, ςε τακτικι βάςθ, 

τθσ ικανότθτασ των πιςτοφχων και πικανϊν πιςτοφχων, να τθριςουν τισ υποχρεϊςεισ αποπλθρωμισ 

τόκων και κεφαλαίου και μζςω τθσ αλλαγισ ορίων δανειοδότθςθσ, όπου κρίνεται απαραίτθτο. Ο 
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Πμιλοσ περιορίηει τον πιςτωτικό κίνδυνο από δάνεια και χορθγιςεισ ςε πελάτεσ, μζςω τθσ ςφναψθσ 

εξαςφαλίςεων. Τα είδθ εξαςφαλίςεων που λαμβάνει ο Πμιλοσ είναι, μεταξφ άλλων, κατακζςεισ ςε 

μετρθτά και ταμειακά ιςοδφναμα, ακίνθτθ περιουςία, αξιόγραφα, πλοία και τραπεηικζσ εγγυιςεισ. 

 Κίνδυνοσ αγοράσ. Ο Πμιλοσ εκτίκεται ςε κινδφνουσ αγοράσ. Οι κίνδυνοι αγοράσ προκφπτουν από 

ανοικτζσ κζςεισ ςε προϊόντα επιτοκίων, προϊόντα ςυναλλάγματοσ και μετοχϊν, ι ςυνδυαςμό αυτϊν, τα 

οποία επθρεάηονται από τισ γενικζσ και ειδικζσ διακυμάνςεισ τθσ αγοράσ. Ειδικότερα, οι κίνδυνοι 

αγοράσ ςτουσ οποίουσ εκτίκεται ο Πμιλοσ είναι οι εξισ:    

(α) Κίνδυνοσ επιτοκίου 

Θ χρθματοοικονομικι κζςθ και οι ταμειακζσ ροζσ του Ομίλου εκτίκενται ςε κίνδυνο λόγω των 

διακυμάνςεων ςτα ιςχφοντα επιτόκια αγοράσ. Ο επιτοκιακόσ κίνδυνοσ ςε ταμειακζσ ροζσ, είναι ο 

κίνδυνοσ οι μελλοντικζσ ταμειακζσ ροζσ ενόσ χρθματοοικονομικοφ μζςου να διακυμανκοφν λόγω 

των αλλαγϊν ςτα επιτόκια τθσ αγοράσ. Ο κίνδυνοσ επιτοκίου εφλογθσ αξίασ είναι ο κίνδυνοσ θ αξία 

ενόσ χρθματοοικονομικοφ μζςου να διακυμανκεί λόγω των αλλαγϊν ςτα επιτόκια τθσ αγοράσ. Θ 

Επιτροπι Κινδφνων τθσ Τράπεηασ κακορίηει το όριο επιτοκιακοφ κινδφνου που μπορεί να αναλθφκεί 

και θ ζκκεςθ ςτον κίνδυνο παρακολουκείται κακθμερινά. 

(β) Συναλλαγματικόσ κίνδυνοσ 

Θ χρθματοοικονομικι κζςθ και οι ταμειακζσ ροζσ του Ομίλου εκτίκενται ςε κίνδυνο από τθν 

επίδραςθ των διακυμάνςεων ςτισ ιςχφουςεσ ςυναλλαγματικζσ ιςοτιμίεσ. Θ Επιτροπι Κινδφνων τθσ 

Τράπεηασ κακορίηει τα όρια των ανοικτϊν κζςεων που επθρεάηονται από τθ διακφμανςθ των 

ςυναλλαγματικϊν ιςοτιμιϊν, τα οποία παρακολουκοφνται κακθμερινά. 

(γ) Μετοχικόσ κίνδυνοσ 

Ο κίνδυνοσ τιμισ μετοχϊν ορίηεται ωσ ο κίνδυνοσ μείωςθσ τθσ εφλογθσ αξίασ τουσ, ωσ αποτζλεςμα 

τθσ μεταβολισ των μετοχικϊν δεικτϊν και τθσ αξίασ μεμονωμζνων μετοχϊν. Θ ζκκεςθ ςτον κίνδυνο 

διακφμανςθσ των τιμϊν των μετοχϊν προζρχεται κυρίωσ από το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο. Θ 

Επιτροπι Κινδφνων τθσ Τράπεηασ κακορίηει τα όρια των ανοικτϊν κζςεων ςε μετοχζσ, τα οποία 

παρακολουκοφνται κακθμερινά. 

Ο Πμιλοσ εφαρμόηει τθ μζκοδο τθσ Αξίασ ςε Κίνδυνο (Value at Risk - VaR) για τθ διαχείριςθ και 

παρακολοφκθςθ των κινδφνων αγοράσ ςε Ελλάδα και Κφπρο. Ο κίνδυνοσ αγοράσ ςτον τομζα 

Διεκνϊν Δραςτθριοτιτων υπολογίηεται και παρακολουκείται χρθςιμοποιϊντασ κυρίωσ 

αναλφςεισ ευαιςκθςίασ. 

 Κίνδυνοσ ρευςτότθτασ. Ο Πμιλοσ εκτίκεται κακθμερινά ςε κινδφνουσ ρευςτότθτασ από αναλιψεισ 

κατακζςεων, λιξεισ τίτλων μεςοπρόκεςμθσ ι μακροπρόκεςμθσ διάρκειασ, χρθματοδοτιςεισ δανείων 

και εγγυιςεισ. Επιπρόςκετα, οι λογαριαςμοί περικωρίου για ςυναλλαγζσ εξαςφαλιςμζνθσ 

χρθματοδότθςθσ (από τθν ΕΚΤ και τθν αγορά) και για ςυμβόλαια μείωςθσ κινδφνου (CSAs, GMRAs) 

ζχουν ωσ αποτζλεςμα τθ μείωςθ των επιπζδων ρευςτότθτασ. Ο Πμιλοσ διατθρεί διακζςιμα για να 

καλφψει όλεσ αυτζσ τισ ανάγκεσ. Θ Επιτροπι Κινδφνων τθσ Τράπεηασ κακορίηει επαρκι όρια 

ρευςτότθτασ για να καλυφκοφν οι ενδεχόμενεσ ανάγκεσ.  

Θ προθγοφμενθ εμπειρία ζχει δείξει ότι οι ανάγκεσ ρευςτότθτασ που δθμιουργοφνται από καταπτϊςεισ 

εγγυθτικϊν και πιςτωτικϊν επιςτολϊν είναι ςθμαντικά λιγότερεσ από το ποςό τθσ δζςμευςθσ. Το ίδιο 

ιςχφει και για τισ δεςμεφςεισ για αφξθςθ τθσ πίςτωςθσ, όπου το ςυνολικό ςυμβατικό ποςό δεν 

αντιπροςωπεφει κατ’ ανάγκθ μελλοντικζσ ανάγκεσ μετρθτϊν, κακϊσ αρκετζσ από αυτζσ τισ δεςμεφςεισ 

κα λιξουν ι κα τερματιςτοφν χωρίσ να χρθματοδοτθκοφν. 

Κεμελιϊδθσ αρχι τθσ διοίκθςθσ του Ομίλου, είναι θ αντιςτοίχιςθ (matching) και θ ελεγχόμενθ 

αναντιςτοιχία (mismatch) των θμερομθνιϊν λιξθσ και των επιτοκίων των ςτοιχείων ενεργθτικοφ και 

υποχρεϊςεων. Είναι αςυνικιςτο για τράπεηεσ να ζχουν πλιρθ αντιςτοίχιςθ, κακϊσ οι ςυναλλαγζσ 

είναι ςυχνά αβζβαιθσ διάρκειασ και διαφορετικισ φφςεωσ. Πταν οι λιξεισ δε ςυμπίπτουν, θ 

αποδοτικότθτα μπορεί να αυξθκεί αλλά ταυτόχρονα μπορεί να αυξθκεί και ο κίνδυνοσ ηθμιϊν.  

Οι λιξεισ των ςτοιχείων ενεργθτικοφ και υποχρεϊςεων και θ δυνατότθτα αντικατάςταςθσ, με αποδεκτό 

κόςτοσ, των τοκοφόρων υποχρεϊςεων κατά τθ λιξθ τουσ, αποτελοφν ςθμαντικοφσ παράγοντεσ για τθν 
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αξιολόγθςθ τθσ ρευςτότθτασ του Ομίλου. Λόγω τθσ κρίςθσ του ελλθνικοφ χρζουσ, οι Ελλθνικζσ 

τράπεηεσ απζκτθςαν μζροσ τθσ χρθματοδότθςισ τουσ από τθν Ευρωπαϊκι Κεντρικι Τράπεηα (ΕΚΤ) και 

τθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ (ΤτΕ). Τθν 31 Δεκεμβρίου 2012, θ κακαρι χρθματοδότθςθ που είχε λάβει θ 

Τράπεηα από αυτζσ τισ πθγζσ ανερχόταν ςε € 29 δις. (2011: € 31 δις.) και τθν 30 Λουνίου 2013 ςε €21,6 

δις. 

Θ επικαιροποίθςθ του Μνθμονίου Οικονομικϊν και Χρθματοπιςτωτικϊν πολιτικϊν (ΜΟΧΡ) τθσ 21 

Δεκεμβρίου 2012 περιλαμβάνει τθ δζςμευςθ ότι οι τράπεηεσ, ςτο πλαίςιο του νζου ςχεδίου 

αναδιάρκωςισ τουσ, κα κακορίςουν τθν πρόκεςι τουσ να διευρφνουν τθ χρθματοδοτικι τουσ βάςθ και 

να μειϊςουν ςταδιακά τθν εξάρτθςι τουσ από τθν ζκτακτθ ρευςτότθτα που παρζχει το Ευρωςφςτθμα. 

Θ ΤτΕ, βάςει των διαδικαςιϊν και των κανόνων του Ευρωςυςτιματοσ, κα είναι ςε κζςθ να ςυνεχίςει να 

παρζχει επαρκι και κατάλλθλθ ζκτακτθ ςτιριξθ ρευςτότθτασ, όταν και εφόςον αυτό χρειαςτεί. 

Τα κεφάλαια από τθν ανακεφαλαιοποίθςθ, θ ςταδιακι ανάκαμψθ των κατακζςεων του ιδιωτικοφ 

τομζα, ωσ αποτζλεςμα τθσ επιςτροφισ ςε μία βιϊςιμθ πορεία και θ αποκατάςταςθ τθσ πρόςβαςθσ 

ςτισ αγορζσ εντόσ των επόμενων δφο ι τριϊν ετϊν (το ΔΝΤ ςθμειϊνει ότι θ πρόςβαςθ των τραπεηϊν 

ςτισ αγορζσ αναμζνεται να αποκαταςτακεί πριν από εκείνθ του Δθμοςίου, κυρίωσ λόγω τθσ υψθλισ 

κεφαλαιοποίθςισ τουσ και τθσ χαμθλισ ζκκεςθσ ςε τίτλουσ δθμοςίου μετά τθν ανακεφαλαιοποίθςθ), 

ςε ςυνδυαςμό με τισ πρωτοβουλίεσ τθσ Τράπεηασ για ενίςχυςθ τθσ ρευςτότθτάσ τθσ, κζτουν τισ 

προχποκζςεισ για ουςιϊδθ μείωςθ τθσ εξάρτθςισ τθσ από το Ευρωςφςτθμα ςτο μεςοπρόκεςμο 

μζλλον. 

 Λειτουργικόσ κίνδυνοσ. Ο λειτουργικόσ κίνδυνοσ είναι ο κίνδυνοσ ηθμίασ από ανεπάρκεια ι αςτοχία 

εςωτερικϊν διαδικαςιϊν ι από εξωτερικά γεγονότα, είτε εςκεμμζνα, είτε τυχαία, είτε από φυςικζσ 

αιτίεσ. Τα γεγονότα που ςυνδζονται με τισ εςωτερικζσ διαδικαςίεσ περιλαμβάνουν ενδεικτικά απάτεσ 

υπαλλιλων, λάκθ υπαλλιλων ι λάκθ ςτθν τιρθςθ αρχείων και αςτοχίεσ και παραβιάςεισ των 

πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων. Τα εξωτερικά γεγονότα περιλαμβάνουν πλθμμφρεσ, πυρκαγιζσ, 

ςειςμοφσ, εξεγζρςεισ ι τρομοκρατικζσ ενζργειεσ, απάτθ από τρίτουσ και δυςλειτουργία εξοπλιςμοφ. 

Τζλοσ, ο Πμιλοσ ενδζχεται να αποτφχει να ςυμμορφωκεί με κανονιςτικζσ διατάξεισ ι κανόνεσ 

επιχειρθματικισ δεοντολογίασ. 

Ραρά το γεγονόσ ότι θ Τράπεηα πιςτεφει ότι οι πολιτικζσ που ακολουκεί ςχετικά με τθν διαχείριςθ και τθν 

μείωςθ των κινδφνων είναι επαρκείσ, υπάρχει πικανότθτα οι διαδικαςίεσ διαχείριςθσ κινδφνου του Ομίλου να 

μθν αποτρζψουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ απάτθσ. Επιπρόςκετα, θ ςυνεχιηόμενθ μεταβλθτότθτα λόγω δυνάμεων 

τθσ αγοράσ που δεν μποροφν να ελεγχκοφν κα μποροφςε να προκαλζςει επιδείνωςθ ςτθν ρευςτότθτα του 

Ομίλου. Αυτι θ επιδείνωςθ κα μποροφςε να αυξιςει το κόςτοσ χρθματοδότθςθσ και να περιορίςει τθν 

ικανότθτα του Ομίλου να διαχειριςτεί το πιςτωτικό του χαρτοφυλάκιο και το ςυνολικό ποςό των ςτοιχείων 

του ενεργθτικοφ, γεγονόσ το οποίο κα μποροφςε να ζχει ςθμαντικι αρνθτικι επίδραςθ ςτθν επιχειρθματικι 

δραςτθριότθτα, ςτθν οικονομικι κατάςταςθ και ςτα λειτουργικά αποτελζςματα του Ομίλου. 

Οι ςτρατθγικζσ οικονομικισ αντιςτάκμιςθσ ενδζχεται να μθν αποςοβιςουν τθν επζλευςθ ηθμιϊν.  

Μζςα από το ευρφ φάςμα χρθματοοικονομικϊν προϊόντων και ςτρατθγικϊν που χρθςιμοποιεί ο Πμιλοσ για 

τθν οικονομικι αντιςτάκμιςθ των κινδφνων αγοράσ ςτουσ οποίουσ εκτίκεται, είναι πικανό οριςμζνα προϊόντα 

και ςτρατθγικζσ να αποδειχκοφν μθ αποτελεςματικά και να επιφζρουν ηθμιζσ. Αρκετζσ από τισ ςτρατθγικζσ 

αντιςτάκμιςθσ που υιοκετεί ο Πμιλοσ βαςίηονται ςε ιςτορικά υποδείγματα και ςυςχετίςεισ. Κατά ςυνζπεια, 

μθ αναμενόμενεσ εξελίξεισ ςτισ επιμζρουσ αγορζσ κα μποροφςαν να επθρεάςουν αρνθτικά τθν 

αποτελεςματικότθτα των ςτρατθγικϊν αντιςτάκμιςθσ του Ομίλου. Επιπλζον, ο Πμιλοσ δεν αντιςτακμίηει 

οικονομικά το ςφνολο των κινδφνων που απορρζουν από όλεσ τισ επιμζρουσ αγορζσ ςτισ οποίεσ 

δραςτθριοποιείται ι το ςφνολο όλων των κινδφνων ςτουσ οποίουσ εκτίκεται. Τζλοσ, θ μεκοδολογία με τθν 

οποία αντιςτακμίηονται οι κίνδυνοι οικονομικά δφναται να μθν πλθροί τα κριτιρια λογιςτικισ αντιςτάκμιςθσ 

με ςυνζπεια να προκφπτει πρόςκετθ διακφμανςθ επί των αποτελεςμάτων του Ομίλου. Θ Τράπεηα δεν ζχει 

αντιςτακμίςει τον πιςτωτικό κίνδυνο από τα ομόλογα ζκδοςθσ Ελλθνικοφ Δθμοςίου. 

Ta πλθροφοριακά ςυςτιματα και τα δίκτυα του Ομίλου υπιρξαν, και κα ςυνεχίςουν να είναι, εκτεκειμζνα 

ςτουσ ςυνεχϊσ εξελιςςόμενουσ κινδφνουσ τθσ κυβερνοαςφάλειασ και των τεχνολογικϊν υποδομϊν, οι 

οποίοι κα μποροφςαν να ζχουν ωσ αποτζλεςμα τθ δθμοςιοποίθςθ εμπιςτευτικϊν πλθροφοριϊν πελατϊν ι 
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ςυνεργατϊν, τθν απϊλεια τθσ εταιρικισ φιμθσ, τθν επιβολι κανονιςτικϊν κυρϊςεων και οικονομικϊν 

απωλειϊν για τον Όμιλο. 

Ζνα ςθμαντικό τμιμα των δραςτθριοτιτων του Ομίλου ςτθρίηεται ςε μεγάλο βακμό ςτθν αςφαλι 

επεξεργαςία, αποκικευςθ και διαβίβαςθ εμπιςτευτικϊν και άλλων πλθροφοριϊν, κακϊσ και τθν 

παρακολοφκθςθ ενόσ μεγάλου αρικμοφ πολφπλοκων ςυναλλαγϊν ςε ςυνεχόμενθ βάςθ. Ο Πμιλοσ τθρεί ζναν 

εκτεταμζνο αρικμό προςωπικϊν πλθροφοριϊν, για τουσ πελάτεσ του λιανικοφ χαρτοφυλακίου, τουσ 

επιχειρθματικοφσ και τουσ κρατικοφσ πελάτεσ και ςυνεργάτεσ και πρζπει να καταγράφει και να απεικονίηει 

επακριβϊσ τισ ςυναλλαγζσ αυτϊν. Αυτζσ οι δραςτθριότθτεσ υπιρξαν, και κα ςυνεχίςουν να είναι, αντικείμενο 

ενόσ αυξανόμενου κινδφνου κυβερνοεπικζςεων, θ φφςθ του οποίου ςυνεχϊσ εξελίςςεται. 

Τα πλθροφοριακά ςυςτιματα, το λογιςμικό αυτϊν και τα δίκτυα του Ομίλου υπιρξαν και κα ςυνεχίςουν να 

είναι εκτεκειμζνα ςε κινδφνουσ μθ εξουςιοδοτθμζνθσ πρόςβαςθσ, απϊλειασ ι καταςτροφισ δεδομζνων 

(ςυμπεριλαμβανομζνων των εμπιςτευτικϊν πλθροφοριϊν των πελατϊν), υφαρπαγισ λογαριαςμϊν, μθ 

διακεςιμότθτασ υπθρεςιϊν, ιϊν υπολογιςτϊν, ι άλλου κακόβουλου κϊδικα, κυβερνοεπικζςεων και άλλων 

ςυμβάντων. Αυτζσ οι απειλζσ είναι δυνατό να προζρχονται από ανκρϊπινο λάκοσ, απάτθ ι κακι βοφλθςθ εκ 

μζρουσ των υπαλλιλων ι ςυνεργαηόμενων εταιρειϊν, ι μπορεί να οφείλονται ςε τυχαία τεχνολογικι αςτοχία. 

Εάν ζνα ι περιςςότερα από αυτά τα γεγονότα ςυμβοφν, μποροφν να οδθγιςουν ςτθ δθμοςιοποίθςθ 

εμπιςτευτικϊν πλθροφοριϊν των πελατϊν, ςτθν απϊλεια τθσ εταιρικισ φιμθσ του Ομίλου ςτουσ πελάτεσ του 

και ςτθν αγορά, ςτθν επιβολι πρόςκετων εξόδων (όπωσ επιςκευι των ςυςτθμάτων ι προςκικθ νζου 

προςωπικοφ ι τεχνολογιϊν προφφλαξθσ) και ςτθν επιβολι κανονιςτικϊν κυρϊςεων και οικονομικϊν 

απωλειϊν, τόςο ςτον Πμιλο όςο και ςτουσ πελάτεσ του. Τζτοια γεγονότα κα μποροφςαν επίςθσ να 

προκαλζςουν προςωρινι διακοπι ι δυςλειτουργία ςτισ λειτουργίεσ του Ομίλου (όπωσ τθν ζλλειψθ 

διακεςιμότθτασ των online τραπεηικϊν ςυςτθμάτων του Ομίλου), όπωσ επίςθσ και ςτισ εργαςίεσ των πελατϊν, 

ςυνεργατϊν του ι άλλων ςυνεργαηόμενων εταιρειϊν. Δεδομζνου του όγκου των ςυναλλαγϊν ςτον Πμιλο, 

οριςμζνα λάκθ ι ενζργειεσ είναι δυνατό να επαναλαμβάνονται ι να κλιμακϊνονται πριν εντοπιςτοφν και 

διορκωκοφν και, κατά ςυνζπεια, να αυξιςουν περαιτζρω αυτά τα κόςτθ και τισ ςυνζπειεσ. 

Επιπλζον, οι τρίτεσ εταιρείεσ με τισ οποίεσ ο Πμιλοσ ςυνεργάηεται κάτω από αυςτθρζσ ςυμφωνίεσ και 

ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ, μπορεί επίςθσ να αποτελζςουν πθγι για κινδφνουσ ςχετικοφσ με τθν 

κυβερνοαςφάλεια και τισ τεχνολογικζσ υποδομζσ. Ο Πμιλοσ ςυνεργάηεται και ανακζτει ςε τρίτεσ εταιρείεσ 

ζναν περιοριςμζνο αρικμό υποςτθρικτικϊν εργαςιϊν, όπωσ θ εκτφπωςθ των λογαριαςμϊν των πιςτωτικϊν 

καρτϊν, το οποίο ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν αποκικευςθ και επεξεργαςία ςυγκεκριμζνων ςτοιχείων αυτϊν. 

Ραρόλο που ο Πμιλοσ υιοκετεί μια ςειρά από ενζργειεσ για τθν εξάλειψθ τθσ ζκκεςισ του ςε κινδφνουσ από 

παροχι υπθρεςιϊν από εξωτερικοφσ φορείσ, όπωσ θ μθ παροχι πρόςβαςθσ ςτα παραγωγικά ςυςτιματα ςτισ 

ςυνεργαηόμενεσ εταιρείεσ, κακϊσ και θ λειτουργία ενόσ αυςτθρά ελεγχόμενου πλθροφοριακοφ 

περιβάλλοντοσ, περιςτατικά όπωσ θ μθ ελεγχόμενθ πρόςβαςθ, θ καταςτροφι ι θ απϊλεια δεδομζνων από 

θλεκτρονικά εγκλιματα του κυβερνοχϊρου μποροφν να ςυμβοφν, με αποτζλεςμα τθν φπαρξθ παρόμοιων 

ςυνεπειϊν και δαπανϊν για τον Πμιλο όπωσ αυτζσ που ςυηθτικθκαν παραπάνω. 

Ραρότι ο Πμιλοσ διατθρεί ςχετικι αςφαλιςτικι κάλυψθ που μπορεί, με τθν επιφφλαξθ των όρων και των 

προχποκζςεων των αςφαλιςτικϊν ςυμβολαίων, να καλφψει οριςμζνεσ πτυχζσ των κινδφνων του 

κυβερνοχϊρου όπωσ είναι θ θλεκτρονικι απάτθ και το οικονομικό ζγκλθμα, θ αςφαλιςτικι αυτι κάλυψθ 

μπορεί να μθν είναι επαρκισ για να καλφψει όλεσ τισ ςχετικζσ ςυνζπειεσ. 

Σο δανειακό χαρτοφυλάκιο του Ομίλου ςτθν Ελλάδα ενδζχεται να ςυνεχίηει να ςυρρικνϊνεται. 

Στο τρζχον υφεςιακό οικονομικό περιβάλλον ενδζχεται το δανειακό χαρτοφυλάκιο του Ομίλου ςτθν Ελλάδα 

να ςυνεχίςει να μειϊνεται (α’ εξάμθνο 2013:€ 37.349 εκατ., 2012: € 38.487 εκατ., 2011: € 40.440 εκατ., 2010: 

42.747 εκατ.) και το δανειακό χαρτοφυλάκιο του Ομίλου ςτο εξωτερικό μπορεί να μθν πετφχει τα ιςτορικά 

ποςοςτά ανάπτυξθσ ι μπορεί ακόμα και να μειωκεί. Ρεραιτζρω, ο αρικμόσ των υψθλισ πιςτολθπτικισ 

ποιότθτασ πελατϊν ςτουσ οποίουσ οι τραπεηικζσ εργαςίεσ τθσ Τράπεηασ μποροφν να προςφζρονται ςτισ 

αγορζσ που ςτοχεφει θ Τράπεηα είναι περιοριςμζνοσ. Οι εξελίξεισ ςχετικά με το δανειακό χαρτοφυλάκιό τθσ 

Τράπεηασ κα επθρεαςτοφν, ανάμεςα ςε άλλουσ παράγοντεσ, από τθν κατάςταςθ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ 

λόγω τθσ οικονομικισ κρίςθσ και του Μνθμονίου. Θ ςυνεχιηόμενθ μείωςθ του δανειακοφ χαρτοφυλακίου ςε 

ςυνδυαςμό με τα δάνεια ςε κακυςτζρθςθ μπορεί να περιορίςει τα κακαρά ζςοδα από τόκουσ, γεγονόσ το 
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οποίο κα μποροφςε να ζχει ςθμαντικι αρνθτικι επίδραςθ ςτθν επιχειρθματικι δραςτθριότθτα, ςτθν 

οικονομικι κατάςταςθ και ςτα αποτελζςματα του Ομίλου.  

Επιπλζον φόροι ενδζχεται να επιβλθκοφν ςτθν Σράπεηα και ςτισ κυγατρικζσ τθσ.  

Λόγω τθσ αβεβαιότθτασ τθσ επιτυχοφσ εφαρμογισ του Μνθμονίου είναι πικανι θ επιβολι νζων φόρων, όπωσ 

θ επιβολι τθσ εφάπαξ ειςφοράσ ςτισ κερδοφόρεσ επιχειριςεισ και θ κλιμάκωςθ των υφιςτάμενων φόρων. Στο 

φόρο ειςοδιματοσ του Ομίλου περιελιφκθ ποςό € 45 εκατ. για το 2010 και € 57 εκατ. για το 2009, το οποίο 

αφορά τθν ζκτακτθ ειςφορά φόρου που επιβλικθκε με τουσ Νόμουσ 3845/Μάιοσ 2010 και 3808/Δεκζμβριοσ 

2009 ςτα κζρδθ τθσ Τράπεηασ και των ελλθνικϊν κυγατρικϊν εταιρειϊν του Ομίλου για τισ χριςεισ 2009 και 

2008, αντίςτοιχα. Επίςθσ, με το Ν. 4093/2012 επιβλικθκε ςτισ τζςςερισ ςυςτθμικζσ ελλθνικζσ τράπεηεσ 

ειςφορά ςυνολικοφ φψουσ €556 εκατ., θ οποία καταβλικθκε εντόσ του 2012. Το ποςό που αντιςτοιχοφςε ςτθν 

Τράπεηα ανιλκε ςε €154 εκατ.  

Επιπλζον, κατά τθ ςυνάντθςθ κορυφισ του Ευρωπαϊκοφ Συμβουλίου που πραγματοποιικθκε τθν 17 

Σεπτεμβρίου 2012, οι αντιπρόςωποι ςυμφϊνθςαν ότι οι χϊρεσ μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ κα πρζπει να 

προωκιςουν ζνα ςφςτθμα επιβολισ τελϊν και φόρων ςτα χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα, το οποίο να προάγει 

τθ δίκαιθ κατανομι του κόςτουσ τθσ παγκόςμιασ οικονομικισ κρίςθσ.  

Θ πικανι επιβολι νζων φόρων ι θ τυχόν αφξθςθ των φορολογικϊν ςυντελεςτϊν μπορεί να ζχει ςθμαντικά 

δυςμενι επίδραςθ ςτθν επιχειρθματικι δραςτθριότθτα, ςτθν οικονομικι κατάςταςθ και ςτα αποτελζςματα 

τθσ Τράπεηασ. 

 

2.6 Κίνδυνοι που ςχετίηονται με τισ αγορζσ 

Οι διακυμάνςεισ των ςυναλλαγματικϊν ιςοτιμιϊν μπορεί να ζχουν ςθμαντικι επίδραςθ ςτθν αξία τθσ 

μετοχισ τθσ Σράπεηασ. 

Θ αγοραία αξία τθσ μετοχισ τθσ Τράπεηασ που διαπραγματεφεται ςτο Χ.Α. εκφράηεται ςε ευρϊ. Διακυμάνςεισ 

ςτθ ςυναλλαγματικι ιςοτιμία μεταξφ του ευρϊ και άλλων νομιςμάτων, μπορεί να επθρεάςει τθν αξία των 

μετοχϊν τθσ Τράπεηασ ςε ςχζςθ με το τοπικό νόμιςμα των επενδυτϊν ςτισ τρίτεσ χϊρεσ που δεν ζχουν 

υιοκετιςει το ευρϊ ωσ νόμιςμά τουσ. Επιπλζον, τα μερίςματα ςε μετρθτά καταβάλλονται ςτουσ κατόχουσ των 

κοινϊν μετοχϊν τθσ Τράπεηασ ςε ευρϊ και γι’ αυτό υπόκεινται ςτισ διακυμάνςεισ των ςυναλλαγματικϊν 

ιςοτιμιϊν όταν μετατρζπονται ςτο τοπικό νόμιςμα των επενδυτϊν. 

Σο Χρθματιςτιριο Ακθνϊν παρουςιάηει χαμθλότερθ ρευςτότθτα από άλλα μεγάλα διεκνι χρθματιςτιρια. 

Θ αγορά ςτθν οποία διαπραγματεφεται θ μετοχι τθσ Τράπεηασ είναι το Χ.Α. Το Χ.Α. παρουςιάηει χαμθλότερθ 

ρευςτότθτα από άλλεσ μεγάλεσ αγορζσ τθσ Δυτικισ Ευρϊπθσ και των Θνωμζνων Ρολιτειϊν. Τον Λοφλιο του 

2013 θ μζςθ θμεριςια ςυναλλακτικι κίνθςθ ζφταςε τα € 41,37 εκατ. ζναντι €24,11 εκατ. τον Λοφλιο του 2012. 

Θ ςυνολικι χρθματιςτθριακι αξία των ειςθγμζνων ςτο Χ.Α. μετοχϊν ςτισ 31 Λουλίου 2013 ανιλκε ςε € 

51.898,49 εκατ. ζναντι € 23.452,21 εκατ. τον Λοφλιο 2012 ςθμειϊνοντασ αφξθςθ κατά 121,29%. Θ 

χρθματιςτθριακι αξία των κοινϊν μετοχϊν τθσ Τράπεηασ που είχαν ειςαχκεί ςτο Χ.Α. κατά τθν 31
θ
 Λουλίου 

2013 ανιλκε ςε €2.422,15 εκατ., αντιπροςωπεφοντασ ποςοςτό 4,59% τθσ κεφαλαιοποίθςθσ όλων των 

ειςθγμζνων εταιρειϊν ςτο Χ.Α. Θ Τράπεηα δεν μπορεί να εγγυθκεί για τθ μελλοντικι εμπορευςιμότθτα τθσ 

μετοχισ τθσ ςτθν αγορά. 

Θ χρθματιςτθριακι τιμι τθσ μετοχισ τθσ Σράπεηασ παρουςίαηε και παρουςιάηει διακυμάνςεισ. 

Θ τιμι τθσ μετοχισ τθσ Τράπεηασ παρουςίαςε διακυμάνςεισ ςτο παρελκόν και ενδζχεται να παρουςιάςει και 

ςτο μζλλον ζντονεσ διακυμάνςεισ εξαιτίασ πολυάρικμων παραγόντων, οριςμζνοι εκ των οποίων είναι εκτόσ 

του ελζγχου τθσ Τράπεηασ. Οριςμζνοι τζτοιοι παράγοντεσ είναι: 

 Θ γενικι κατάςταςθ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ και το ζλλειμμα του προχπολογιςμοφ,  

 Θ παρατθροφμενθ αςτάκεια τθσ Ευρωπαϊκισ Νομιςματικισ Ζνωςθσ,  

 Θ κατάςταςθ τθσ οικονομίασ κάκε άλλθσ χϊρασ όπου δραςτθριοποιείται θ Τράπεηα, 

 Σθμαντικζσ ανακοινϊςεισ για εξαγορζσ, ςυγχωνεφςεισ και δθμόςιεσ προτάςεισ 
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 Αποφάςεισ του Eurogroup, τθσ ΕΚΤ, τθσ ΤτΕ, του ΤΧΣ και του Ελλθνικοφ Δθμοςίου που αφοροφν 

τθν οικονομία και ιδιαίτερα τον τραπεηικό κλάδο  

 Οι πραγματικζσ ι αναμενόμενεσ διακυμάνςεισ ςτα λειτουργικά αποτελζςματα τθσ Τράπεηασ, 

 Τα λειτουργικά αποτελζςματα των ανταγωνιςτϊν τθσ Τράπεηασ, 

 Ενδεχόμενεσ αλλαγζσ ςτο κανονιςτικό πλαίςιο των Τραπεηϊν, 

 Οι αναμενόμενεσ ι πραγματοποιθκείςεσ πράξεισ επί μεγάλου αρικμοφ μετοχϊν τθσ Τράπεηασ 

ςτθν αγορά, 

 Οι μεταβολζσ ςτισ χρθματοοικονομικζσ εκτιμιςεισ των αναλυτϊν, 

 Οι ςυνκικεσ και προοπτικζσ του τραπεηικοφ κλάδου ςτθν Ελλάδα, και 

 Θ γενικι κατάςταςθ των αγορϊν κινθτϊν αξιϊν (κυρίωσ δε αυτισ τθσ Ελλάδασ, τθσ Ευρϊπθσ και 

ειδικότερα του κλάδου των χρθματοπιςτωτικϊν υπθρεςιϊν). 
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3. ΕΓΓΑΦΟ ΑΝΑΦΟΑΣ 

 

3.1 Υπεφκυνα πρόςωπα 

Στο Ζγγραφο περιζχονται και παρουςιάηονται με εφλθπτο και κατανοθτό τρόπο όλεσ οι πλθροφορίεσ που 

είναι απαραίτθτεσ, προκειμζνου οι επενδυτζσ να μποροφν με εμπεριςτατωμζνο τρόπο να αξιολογοφν τα 

περιουςιακά ςτοιχεία, τθ χρθματοοικονομικι κατάςταςθ, τα αποτελζςματα και τισ προοπτικζσ τθσ «Τράπεηα 

Εurobank Ergasias Aνϊνυμοσ Εταιρεία» (εφεξισ θ «Eurobank» ι «θ Τράπεηα» ι «ο Εκδότθσ»), κακϊσ και τα 

δικαιϊματα που απορρζουν από τισ κοινζσ ονομαςτικζσ μετοχζσ τθσ. 

Το παρόν Ζγγραφο αποτελείται από α) τα Ρεριλθπτικό Σθμείωμα β) τουσ Ραράγοντεσ Κινδφνου, γ) το Ζγγραφο 

Αναφοράσ και δ) το Σθμείωμα Μετοχικοφ Τίτλου.  

Θ ςφνταξθ και διάκεςθ του παρόντοσ Ενθμερωτικοφ Δελτίου ζγινε ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ ιςχφουςασ 

νομοκεςίασ. Το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ, κατά τθν από -- ςυνεδρίαςι του, 

ενζκρινε το περιεχόμενο του παρόντοσ Ενθμερωτικοφ Δελτίου μόνο όςον αφορά τθν κάλυψθ των αναγκϊν 

πλθροφόρθςθσ του επενδυτικοφ κοινοφ, όπωσ αυτζσ κακορίηονται από τισ διατάξεισ του Κανονιςμοφ (ΕΚ) 

809/2004 τθσ Επιτροπισ των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων.  

Το Ενθμερωτικό Δελτίο περιζχει κάκε πλθροφορία τθσ οποίασ θ δθμοςιοποίθςθ προβλζπεται από τον 

Κανονιςμό (ΕΚ) 809/2004 τθσ Επιτροπισ των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και θ οποία αφορά ςτθν Eurobank και 

ςτισ κυγατρικζσ τθσ (ο «Πμιλοσ Eurobank» ι ο «Πμιλοσ») και ςτθν παροφςα αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου. Θ 

Τράπεηα, τα μζλθ του Διοικθτικοφ τθσ Συμβουλίου, και τα φυςικά πρόςωπα που είναι υπεφκυνα για τθ 

ςφνταξθ του Ενθμερωτικοφ Δελτίου, βεβαιϊνουν ότι αυτό ζχει ςυνταχκεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 

Κανονιςμοφ (ΕΚ) 809/2004 τθσ Επιτροπισ των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και το Ν. 3401/2005. 

Θ Τράπεηα, τα μζλθ του Δ.Σ. και τα υπεφκυνα πρόςωπα που επιμελικθκαν, εκ μζρουσ τθσ Τράπεηασ, τθ 

ςφνταξθ του παρόντοσ Ενθμερωτικοφ Δελτίου είναι υπεφκυνοι για το ςφνολο των οικονομικϊν καταςτάςεων 

του Ομίλου που ζχουν περιλθφκεί ςτο παρόν Ενθμερωτικό Δελτίο. 

Οι Ενοποιθμζνεσ Ετιςιεσ Οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Τράπεηασ για τισ χριςεισ που ζλθξαν 31 Δεκεμβρίου 

2010, 2011 και 2012 περιλαμβάνονται ςτο παρόν Ενθμερωτικό Δελτίο, όπωσ προβλζπεται από τθν ενότθτα 

20.1 του Ραραρτιματοσ Λ του Κανονιςμοφ 809/2004 τθσ Επιτροπισ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, ςυντάχκθκαν από 

τθν Τράπεηα βάςει των Δ.Ρ.Χ.Α. και ζχουν ελεγχκεί από Τακτικοφσ Ορκωτοφσ Ελεγκτζσ Λογιςτζσ. Οι 

Ενοποιθμζνεσ Ετιςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ Eurobank για τισ χριςεισ που ζλθξαν τθν 31.12.2010, 

31.12.2011 και 31.12.2012 εγκρίκθκαν με τισ από 28.06.2011, 29.06.2012 και 27.06.2013 αποφάςεισ των 

Ετιςιων Τακτικϊν Γενικϊν Συνελεφςεων των μετόχων τθσ Eurobank αντίςτοιχα.  

Οι Ενοποιθμζνεσ Ενδιάμεςεσ Οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Τράπεηασ για τθν περίοδο 1
θ
 Λανουαρίου 2013 ζωσ 

30 Λουνίου 2013 που ςυντάχκθκαν από τθν Τράπεηα βάςει του Διεκνοφσ Λογιςτικοφ Ρροτφπου (Δ.Λ.Ρ.) 34 και 

περιλαμβάνονται ςτο παρόν Ενθμερωτικό Δελτίο, όπωσ προβλζπεται από τθν ενότθτα 20.6 του Ραραρτιματοσ 

Λ του Κανονιςμοφ 809/2004 τθσ Επιτροπισ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, ζχουν εγκρικεί από το Διοικθτικό 

Συμβοφλιο τθσ Τράπεηασ τθσ 31.05.2013 και ζχουν υποβλθκεί ςε επιςκόπθςθ από τουσ Τακτικοφσ Ορκωτοφσ 

Ελεγκτζσ- Λογιςτζσ. 

Τα υπεφκυνα πρόςωπα από πλευράσ Τράπεηασ, τα οποία επιμελικθκαν τθ ςφνταξθ του παρόντοσ 

Ενθμερωτικοφ Δελτίου είναι οι κ.κ.: 

 Φωκίων Καραβίασ, Γενικόσ Διευκυντισ, Capital Markets & Wealth Management, Λεωφ. Αμαλίασ 20 

και Σουρι 5, ΤΚ 105 57, Ακινα, τθλ. 210 – 3337000 και 

 Χάρθσ Κοκολογιάννθσ, Γενικόσ Διευκυντισ Group Finance and Control (Chief Financial Officer), 

Σινιόςογλου 6 και Αλ. Ραναγοφλθ ΤΚ 142 34 Ν. Λωνία, τθλ. 210 – 3522362. 

Τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Τράπεηασ και τα υπεφκυνα πρόςωπα, εκ μζρουσ τθσ Τράπεηασ, που 

επιμελικθκαν τθ ςφνταξθ του παρόντοσ Ενθμερωτικοφ Δελτίου, δθλϊνουν ότι ζχουν λάβει γνϊςθ και 

ςυμφωνοφν με το περιεχόμενο του Ενθμερωτικοφ Δελτίου και βεβαιϊνουν υπεφκυνα ότι, αφοφ ζλαβαν κάκε 

εφλογο μζτρο για το ςκοπό αυτό, οι πλθροφορίεσ που περιζχονται ςτο Ενθμερωτικό Δελτίο είναι, κακόςον 

γνωρίηουν, αλθκείσ και δεν υπάρχουν παραλείψεισ που να αλλοιϊνουν το περιεχόμενό του. 
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Το Ενθμερωτικό Δελτίο ζχει ςυνταχκεί ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα ελλθνικι νομοκεςία, ωσ ανωτζρω, και κα 

είναι διακζςιμο ςτο επενδυτικό κοινό, ςφμφωνα με το άρκρο 14, παρ. 2 του Ν. 3401/2005, όπωσ ιςχφει, ςε 

θλεκτρονικι μορφι ςτθν ιςτοςελίδα του Χρθματιςτθρίου Ακθνϊν www.ase.gr, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Τράπεηασ 

www.eurobank.gr και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ www.hcmc.gr.  

 

Το ανωτζρω Ενθμερωτικό Δελτίο, εφόςον ηθτείται από τουσ επενδυτζσ, χορθγείται, δωρεάν, κατόπιν αιτιςεωσ 

τουσ, ςε ζντυπθ μορφι, από τθν 12
θ
 Νοεμβρίου 2013, ςτα γραφεία τθσ Τράπεηασ ςτθ διεφκυνςθ Φιλελλινων 

10 και Ξενοφϊντοσ 13, 1οσ όροφοσ 10557, Ακινα. 

 

3.2 Τακτικόσ ζλεγχοσ 

Θ Eurobank ελζγχεται από τακτικοφσ ορκωτοφσ ελεγκτζσ.  

Οι δθμοςιευμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Τράπεηασ και του Ομίλου Eurobank ζχουν ελεγχκεί από τον 

Ορκωτό Ελεγκτι Λογιςτι κ. Μάριο Ψάλτθ (Α.Μ. ΣΟΕΛ 38081) για τισ χριςεισ 2010 και 2011 και από τον 

Ορκωτό Ελεγκτι Λογιςτι κ. Κυριάκο ιρι (Α.Μ. ΣΟΕΛ 12111) για τθν χριςθ 2012, τθσ ελεγκτικισ εταιρείασ 

PricewaterhouseCoopers Α.Ε.Ε., Λ. Κθφιςίασ 268, 15232 Χαλάνδρι, τθλ.: 210 6874400. Οι δθμοςιευμζνεσ 

ενδιάμεςεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Τράπεηασ και του Ομίλου Eurobank για τθν περίοδο 1.1-30.6.2013 

επιςκοπικθκαν από τον Ορκωτό Ελεγκτι Λογιςτι κ. Κυριάκο ιρι (Α.Μ. ΣΟΕΛ 12111). 

Οι ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ των χριςεων 2010, 2011 και 2012 και τθσ περιόδου 1.1-30.6.2013 

ςυντάχκθκαν από τθν Τράπεηα βάςει των Δ.Ρ.Χ.Α. Σθμειϊνεται ότι ο Πμιλοσ εφαρμόηει τα Δ.Ρ.Χ.Α. από τθν 1
θ
 

Λανουαρίου 2005. 

Οι εκκζςεισ ελζγχου των προαναφερκζντων Ορκωτϊν Ελεγκτϊν Λογιςτϊν, μαηί με τισ αντίςτοιχεσ 

δθμοςιευμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ των χριςεων 2010, 2011 και 2012, των οποίων αποτελοφν μζροσ, κα 

πρζπει να διαβάηονται ςε ςυνάρτθςθ με τισ οικονομικζσ καταςτάςεισ και περιλαμβάνονται ςτθν ιςτοςελίδα 

τθσ Eurobank, ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ www.eurobank.gr. 

Ουδείσ από τουσ Τακτικοφσ Ορκωτοφσ Ελεγκτζσ Λογιςτζσ ζχει παραιτθκεί ι ανακλθκεί από τθν άςκθςθ των 

κακθκόντων τουσ για τθν περίοδο που καλφπτουν οι ιςτορικζσ χρθματοοικονομικζσ πλθροφορίεσ (ιτοι 2010, 

2011, 2012 και 1.1-30.6.2013). Επίςθσ, ουδείσ εκ των παραπάνω Ορκωτϊν Ελεγκτϊν Λογιςτϊν τθσ δεν 

ςυνδζεται και δεν διατθρεί οποιοδιποτε ςυμφζρον ι ςχζςθ με τθν τράπεηα Eurobank. 

Ακολοφκωσ, παρατίκενται αυτοφςιεσ οι Εκκζςεισ Ελζγχου επί των ενοποιθμζνων Οικονομικϊν Καταςτάςεων 

του ομίλου Eurobank για τισ χριςεισ 2010, 2011 και 2012 και θ Ζκκεςθ Επιςκόπθςθσ για τθν περίοδο 1.1-

30.6.2013. 

 

Χριςθ 2010  

«Ζκκεςθ Ελζγχου Ανεξάρτθτου Ορκωτοφ Ελεγκτι Λογιςτι προσ τουσ Μετόχουσ τθσ «EFG Eurobank Ergasias 

A.E.»  

Ζκκεςθ επί των Ενοποιθμζνων Οικονομικϊν Καταςτάςεων  

Ελζγξαμε τισ ςυνθμμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ EFG Eurobank Ergasias A.E. και των κυγατρικϊν τθσ, 

όπωσ παρατίκενται ςτισ ςελίδεσ 4 ζωσ 50, που αποτελοφνται από τον ενοποιθμζνο ιςολογιςμό τθσ 31 

Δεκεμβρίου 2010 και ενοποιθμζνεσ καταςτάςεισ αποτελεςμάτων χριςεωσ και ςυνολικϊν εςόδων, μεταβολϊν 

ιδίων κεφαλαίων και ταμειακϊν ροϊν τθσ χριςεωσ που ζλθξε τθν θμερομθνία αυτι, κακϊσ και περίλθψθ 

ςθμαντικϊν λογιςτικϊν πολιτικϊν και λοιπζσ επεξθγθματικζσ πλθροφορίεσ. 

Ευκφνθ τθσ Διοίκθςθσ για τισ Εταιρικζσ και Ενοποιθμζνεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ 

Θ διοίκθςθ είναι υπεφκυνθ για τθν κατάρτιςθ και εφλογθ παρουςίαςθ αυτϊν των οικονομικϊν καταςτάςεων 

ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ, όπωσ αυτά ζχουν υιοκετθκεί από τθν 

Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, όπωσ και για εκείνεσ τισ εςωτερικζσ δικλείδεσ, που θ διοίκθςθ κακορίηει ωσ απαραίτθτεσ, 

ϊςτε να κακίςταται δυνατι θ κατάρτιςθ οικονομικϊν καταςτάςεων απαλλαγμζνων από ουςιϊδθ ανακρίβεια, 

που οφείλεται είτε ςε απάτθ είτε ςε λάκοσ. 

http://www.ase.gr/
http://www.eurobank.gr/
http://www.eurobank.gr/
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Ευκφνθ του Ελεγκτι 

Θ δικι μασ ευκφνθ είναι να εκφράςουμε γνϊμθ επί αυτϊν των οικονομικϊν καταςτάςεων με βάςθ τον ζλεγχό 

μασ. Διενεργιςαμε τον ζλεγχό μασ ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Ελζγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτοφν να 

ςυμμορφωνόμαςτε με κανόνεσ δεοντολογίασ, κακϊσ και να ςχεδιάηουμε και διενεργοφμε τον ζλεγχο με 

ςκοπό τθν απόκτθςθ εφλογθσ διαςφάλιςθσ για το εάν οι οικονομικζσ καταςτάςεισ είναι απαλλαγμζνεσ από 

ουςιϊδθ ανακρίβεια. 

Ο ζλεγχοσ περιλαμβάνει τθ διενζργεια διαδικαςιϊν για τθν απόκτθςθ ελεγκτικϊν τεκμθρίων, ςχετικά με τα 

ποςά και τισ γνωςτοποιιςεισ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ. Οι επιλεγόμενεσ διαδικαςίεσ βαςίηονται ςτθν 

κρίςθ του ελεγκτι περιλαμβανομζνθσ τθσ εκτίμθςθσ των κινδφνων ουςιϊδουσ ανακρίβειασ των οικονομικϊν 

καταςτάςεων, που οφείλεται είτε ςε απάτθ είτε ςε λάκοσ. Κατά τθ διενζργεια αυτϊν των εκτιμιςεων 

κινδφνου, ο ελεγκτισ εξετάηει τισ εςωτερικζσ δικλείδεσ που ςχετίηονται με τθν κατάρτιςθ και εφλογθ 

παρουςίαςθ των οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ εταιρείασ, με ςκοπό το ςχεδιαςμό ελεγκτικϊν διαδικαςιϊν 

κατάλλθλων για τισ περιςτάςεισ, αλλά όχι με ςκοπό τθν ζκφραςθ γνϊμθσ επί τθσ αποτελεςματικότθτασ των 

εςωτερικϊν δικλείδων τθσ εταιρείασ. Ο ζλεγχοσ περιλαμβάνει επίςθσ τθν αξιολόγθςθ τθσ καταλλθλότθτασ των 

λογιςτικϊν πολιτικϊν που χρθςιμοποιικθκαν και του εφλογου των εκτιμιςεων που ζγιναν από τθ διοίκθςθ, 

κακϊσ και αξιολόγθςθ τθσ ςυνολικισ παρουςίαςθσ των οικονομικϊν καταςτάςεων. 

Ριςτεφουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμιρια που ζχουμε ςυγκεντρϊςει είναι επαρκι και κατάλλθλα για τθ 

κεμελίωςθ τθσ ελεγκτικισ μασ γνϊμθσ. 

Γνϊμθ 

Κατά τθ γνϊμθ μασ, οι ςυνθμμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ παρουςιάηουν εφλογα, από κάκε ουςιϊδθ 

άποψθ, τθν οικονομικι κζςθ τθσ EFG Eurobank Ergasias A.E. και των κυγατρικϊν αυτισ κατά τθν 31 

Δεκεμβρίου 2010 και τθ χρθματοοικονομικι τουσ επίδοςθ και τισ ταμειακζσ τουσ ροζσ για τθ χριςθ που ζλθξε 

τθν θμερομθνία αυτι ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ, όπωσ αυτά ζχουν 

υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. 

Ζκκεςθ επί Άλλων Νομικϊν και Κανονιςτικϊν Κεμάτων 

α) Στθν Ζκκεςθ Διαχείριςθσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου περιλαμβάνεται διλωςθ εταιρικισ διακυβζρνθςθσ, θ 

οποία παρζχει τα πλθροφοριακά ςτοιχεία που ορίηονται ςτθν παράγραφο 3δ του άρκρου 43α του Κ.Ν 

2190/1920. 

β) Επαλθκεφςαμε τθ ςυμφωνία και τθν αντιςτοίχθςθ του περιεχομζνου τθσ Ζκκεςθσ Διαχείριςθσ του 

Διοικθτικοφ Συμβουλίου με τισ ςυνθμμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ, ςτα πλαίςια των οριηόμενων από τα 

άρκρα 43α, 108 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920». 

 

Χριςθ 2011 

«Ζκκεςθ Ελζγχου Ανεξάρτθτου Ορκωτοφ Ελεγκτι Λογιςτι προσ τουσ Μετόχουσ τθσ «EFG Eurobank Ergasias 

A.E.»  

Ζκκεςθ επί των Ενοποιθμζνων Οικονομικϊν Καταςτάςεων  

Ελζγξαμε τισ ςυνθμμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. και των κυγατρικϊν τθσ, 

όπωσ παρατίκενται ςτισ ςελίδεσ 3 ζωσ 7 και 9 ζωσ 56, και που αποτελοφνται από τον ενοποιθμζνο ιςολογιςμό 

τθσ 31θσ Δεκεμβρίου 2011 και ενοποιθμζνεσ καταςτάςεισ αποτελεςμάτων χριςεωσ και ςυνολικϊν εςόδων, 

μεταβολϊν ιδίων κεφαλαίων και ταμειακϊν ροϊν τθσ χριςεωσ που ζλθξε τθν θμερομθνία αυτι, κακϊσ και 

περίλθψθ ςθμαντικϊν λογιςτικϊν αρχϊν και μεκόδων και λοιπζσ επεξθγθματικζσ πλθροφορίεσ.  

Ευκφνθ τθσ Διοίκθςθσ για τισ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ 

Θ διοίκθςθ είναι υπεφκυνθ για τθν κατάρτιςθ και εφλογθ παρουςίαςθ αυτϊν των οικονομικϊν καταςτάςεων 

ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ, όπωσ αυτά ζχουν υιοκετθκεί από τθν 

Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, όπωσ και για εκείνεσ τισ εςωτερικζσ δικλείδεσ, που θ διοίκθςθ κακορίηει ωσ απαραίτθτεσ, 

ϊςτε να κακίςταται δυνατι θ κατάρτιςθ οικονομικϊν καταςτάςεων απαλλαγμζνων από ουςιϊδθ ανακρίβεια, 

που οφείλεται είτε ςε απάτθ είτε ςε λάκοσ. 
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Ευκφνθ του Ελεγκτι 

Θ δικι μασ ευκφνθ είναι να εκφράςουμε γνϊμθ επί αυτϊν των οικονομικϊν καταςτάςεων με βάςθ τον ζλεγχό 

μασ. Διενεργιςαμε τον ζλεγχό μασ ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Ελζγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτοφν να 

ςυμμορφωνόμαςτε με κανόνεσ δεοντολογίασ, κακϊσ και να ςχεδιάηουμε και διενεργοφμε τον ζλεγχο με 

ςκοπό τθν απόκτθςθ εφλογθσ διαςφάλιςθσ για το εάν οι οικονομικζσ καταςτάςεισ είναι απαλλαγμζνεσ από 

ουςιϊδθ ανακρίβεια. 

Ο ζλεγχοσ περιλαμβάνει τθ διενζργεια διαδικαςιϊν για τθν απόκτθςθ ελεγκτικϊν τεκμθρίων, ςχετικά με τα 

ποςά και τισ γνωςτοποιιςεισ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ. Οι επιλεγόμενεσ διαδικαςίεσ βαςίηονται ςτθν 

κρίςθ του ελεγκτι περιλαμβανομζνθσ τθσ εκτίμθςθσ των κινδφνων ουςιϊδουσ ανακρίβειασ των οικονομικϊν 

καταςτάςεων, που οφείλεται είτε ςε απάτθ είτε ςε λάκοσ. Κατά τθ διενζργεια αυτϊν των εκτιμιςεων 

κινδφνου, ο ελεγκτισ εξετάηει τισ εςωτερικζσ δικλείδεσ που ςχετίηονται με τθν κατάρτιςθ και εφλογθ 

παρουςίαςθ των οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ εταιρείασ, με ςκοπό το ςχεδιαςμό ελεγκτικϊν διαδικαςιϊν 

κατάλλθλων για τισ περιςτάςεισ, αλλά όχι με ςκοπό τθν ζκφραςθ γνϊμθσ επί τθσ αποτελεςματικότθτασ των 

εςωτερικϊν δικλείδων τθσ εταιρείασ. Ο ζλεγχοσ περιλαμβάνει επίςθσ τθν αξιολόγθςθ τθσ καταλλθλότθτασ των 

λογιςτικϊν αρχϊν και μεκόδων που χρθςιμοποιικθκαν και του εφλογου των εκτιμιςεων που ζγιναν από τθ 

διοίκθςθ, κακϊσ και αξιολόγθςθ τθσ ςυνολικισ παρουςίαςθσ των οικονομικϊν καταςτάςεων. 

Ριςτεφουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμιρια που ζχουμε ςυγκεντρϊςει είναι επαρκι και κατάλλθλα για τθ 

κεμελίωςθ τθσ ελεγκτικισ μασ γνϊμθσ. 

Γνϊμθ 

Κατά τθ γνϊμθ μασ, οι ςυνθμμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ παρουςιάηουν εφλογα, από κάκε ουςιϊδθ 

άποψθ, τθν οικονομικι κζςθ τθσ EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. και των κυγατρικϊν τθσ κατά τθν 31θ Δεκεμβρίου 

2011 και τθ χρθματοοικονομικι τουσ επίδοςθ και τισ ταμειακζσ τουσ ροζσ για τθ χριςθ που ζλθξε τθν 

θμερομθνία αυτι ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ, όπωσ αυτά ζχουν 

υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. 

Κζμα ζμφαςθσ 

Χωρίσ να διατυπϊνουμε επιφφλαξθ ςτθ γνϊμθ μασ, εφιςτοφμε τθν προςοχι ςασ ςτισ ςθμειϊςεισ 2, 5 και 6 

των οικονομικϊν καταςτάςεων όπου γίνεται αναφορά ςτισ επιπτϊςεισ των ηθμιϊν απομείωςθσ από τθν 

αναδιάρκρωςθ του Ελλθνικοφ χρζουσ ςτα εποπτικά κεφάλαια του Ομίλου, ςτισ προγραμματιςμζνεσ ενζργειεσ 

για τθν αποκατάςταςθ τθσ κεφαλαιακισ επάρκειασ του Ομίλου, κακϊσ και ςτισ υφιςτάμενεσ αβεβαιότθτεσ οι 

οποίεσ κα μποροφςαν να επθρεάςουν αρνθτικά τθν αρχι τθσ ςυνζχιςθσ τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ 

ζωσ τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ ανακεφαλαιοποίθςθσ. 

Αναφορά επί Άλλων Νομικϊν και Κανονιςτικϊν Κεμάτων 

(α) Στθν Ζκκεςθ Διαχείριςθσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου περιλαμβάνεται διλωςθ εταιρικισ διακυβζρνθςθσ, 

θ οποία παρζχει τα πλθροφοριακά ςτοιχεία που ορίηονται ςτθν παράγραφο 3δ του άρκρου 43α του Κ.Ν 

2190/1920. 

(β) Επαλθκεφςαμε τθ ςυμφωνία και τθν αντιςτοίχθςθ του περιεχομζνου τθσ Ζκκεςθσ Διαχείριςθσ του 

Διοικθτικοφ Συμβουλίου με τισ ςυνθμμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ, ςτα πλαίςια των οριηόμενων από τα 

άρκρα 43α, 108 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920». 

 

Χριςθ 2012 

«Ζκκεςθ Ελζγχου Ανεξάρτθτου Ορκωτοφ Ελεγκτι Λογιςτι προσ τουσ Μετόχουσ τθσ «Eurobank Ergasias A.E.»  

Ζκκεςθ επί των Ενοποιθμζνων Οικονομικϊν Καταςτάςεων  

Ελζγξαμε τισ ςυνθμμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Eurobank Ergasias Α.Ε. και των κυγατρικϊν τθσ, όπωσ 

παρατίκενται ςτισ ςελίδεσ 3 ζωσ 7 και 9 ζωσ 58, και που αποτελοφνται από τον ενοποιθμζνο ιςολογιςμό τθσ 

31θσ Δεκεμβρίου 2012 και ενοποιθμζνεσ καταςτάςεισ αποτελεςμάτων χριςεωσ και ςυνολικϊν εςόδων, 

μεταβολϊν ιδίων κεφαλαίων και ταμειακϊν ροϊν τθσ χριςεωσ που ζλθξε τθν θμερομθνία αυτι, κακϊσ και 

περίλθψθ ςθμαντικϊν λογιςτικϊν αρχϊν και μεκόδων και λοιπζσ επεξθγθματικζσ πλθροφορίεσ. 

Ευκφνθ τθσ Διοίκθςθσ για τισ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ 
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Θ διοίκθςθ είναι υπεφκυνθ για τθν κατάρτιςθ και εφλογθ παρουςίαςθ αυτϊν των οικονομικϊν καταςτάςεων 

ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ, όπωσ αυτά ζχουν υιοκετθκεί από τθν 

Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, όπωσ και για εκείνεσ τισ εςωτερικζσ δικλείδεσ, που θ διοίκθςθ κακορίηει ωσ απαραίτθτεσ, 

ϊςτε να κακίςταται δυνατι θ κατάρτιςθ οικονομικϊν καταςτάςεων απαλλαγμζνων από ουςιϊδθ ανακρίβεια, 

που οφείλεται είτε ςε απάτθ είτε ςε λάκοσ. 

Ευκφνθ του Ελεγκτι 

Θ δικι μασ ευκφνθ είναι να εκφράςουμε γνϊμθ επί αυτϊν των οικονομικϊν καταςτάςεων με βάςθ τον ζλεγχό 

μασ. Διενεργιςαμε τον ζλεγχό μασ ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Ελζγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτοφν να 

ςυμμορφωνόμαςτε με κανόνεσ δεοντολογίασ, κακϊσ και να ςχεδιάηουμε και διενεργοφμε τον ζλεγχο με 

ςκοπό τθν απόκτθςθ εφλογθσ διαςφάλιςθσ για το εάν οι οικονομικζσ καταςτάςεισ είναι απαλλαγμζνεσ από 

ουςιϊδθ ανακρίβεια. 

Ο ζλεγχοσ περιλαμβάνει τθ διενζργεια διαδικαςιϊν για τθν απόκτθςθ ελεγκτικϊν τεκμθρίων, ςχετικά με τα 

ποςά και τισ γνωςτοποιιςεισ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ. Οι επιλεγόμενεσ διαδικαςίεσ βαςίηονται ςτθν 

κρίςθ του ελεγκτι περιλαμβανομζνθσ τθσ εκτίμθςθσ των κινδφνων ουςιϊδουσ ανακρίβειασ των οικονομικϊν 

καταςτάςεων, που οφείλεται είτε ςε απάτθ είτε ςε λάκοσ. Κατά τθ διενζργεια αυτϊν των εκτιμιςεων 

κινδφνου, ο ελεγκτισ εξετάηει τισ εςωτερικζσ δικλείδεσ που ςχετίηονται με τθν κατάρτιςθ και εφλογθ 

παρουςίαςθ των οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ εταιρείασ, με ςκοπό το ςχεδιαςμό ελεγκτικϊν διαδικαςιϊν 

κατάλλθλων για τισ περιςτάςεισ, αλλά όχι με ςκοπό τθν ζκφραςθ γνϊμθσ επί τθσ αποτελεςματικότθτασ των 

εςωτερικϊν δικλείδων τθσ εταιρείασ. Ο ζλεγχοσ περιλαμβάνει επίςθσ τθν αξιολόγθςθ τθσ καταλλθλότθτασ των 

λογιςτικϊν αρχϊν και μεκόδων που χρθςιμοποιικθκαν και του εφλογου των εκτιμιςεων που ζγιναν από τθ 

διοίκθςθ, κακϊσ και αξιολόγθςθ τθσ ςυνολικισ παρουςίαςθσ των οικονομικϊν καταςτάςεων. 

Ριςτεφουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμιρια που ζχουμε ςυγκεντρϊςει είναι επαρκι και κατάλλθλα για τθ 

κεμελίωςθ τθσ ελεγκτικισ μασ γνϊμθσ. 

Γνϊμθ 

Κατά τθ γνϊμθ μασ, οι ςυνθμμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ παρουςιάηουν εφλογα, από κάκε ουςιϊδθ 

άποψθ, τθν οικονομικι κζςθ τθσ Eurobank Ergasias Α.Ε. και των κυγατρικϊν τθσ κατά τθν 31θ Δεκεμβρίου 

2012 και τθ χρθματοοικονομικι τουσ επίδοςθ και τισ ταμειακζσ τουσ ροζσ για τθ χριςθ που ζλθξε τθν 

θμερομθνία αυτι ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ, όπωσ αυτά ζχουν 

υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. 

Κζμα Ζμφαςθσ 

Χωρίσ να διατυπϊνουμε επιφφλαξθ ςτθ γνϊμθ μασ, εφιςτοφμε τθν προςοχι ςασ ςτισ ςθμειϊςεισ 2α, 5 και 6 

των οικονομικϊν καταςτάςεων όπου γίνεται αναφορά ςτισ επιπτϊςεισ των ηθμιϊν απομείωςθσ από τθν 

αναδιάρκρωςθ του Ελλθνικοφ χρζουσ ςτα εποπτικά κεφάλαια του Ομίλου, ςτισ τρζχουςεσ και 

προγραμματιςμζνεσ ενζργειεσ για τθν αποκατάςταςθ τθσ κεφαλαιακισ επάρκειασ του Ομίλου, κακϊσ και ςτισ 

υφιςτάμενεσ αβεβαιότθτεσ οι οποίεσ κα μποροφςαν να επθρεάςουν αρνθτικά τθν αρχι τθσ ςυνζχιςθσ τθσ 

επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ ζωσ τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ ανακεφαλαιοποίθςθσ. 

Αναφορά επί Άλλων Νομικϊν και Κανονιςτικϊν Κεμάτων 

(α) Στθν Ζκκεςθ Διαχείριςθσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου περιλαμβάνεται διλωςθ εταιρικισ διακυβζρνθςθσ, 

θ οποία παρζχει τα πλθροφοριακά ςτοιχεία που ορίηονται ςτθν παράγραφο 3δ του άρκρου 43α του Κ.Ν 

2190/1920. 

(β) Επαλθκεφςαμε τθ ςυμφωνία και τθν αντιςτοίχθςθ του περιεχομζνου τθσ Ζκκεςθσ Διαχείριςθσ του 

Διοικθτικοφ Συμβουλίου με τισ ςυνθμμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ, ςτα πλαίςια των οριηόμενων από τα 

άρκρα 43α, 108 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920». 
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Ρερίοδοσ 1.1-30.6.2013 

«Ζκκεςθ Επιςκόπθςθσ Ενδιάμεςθσ Χρθματοοικονομικισ Ρλθροφόρθςθσ 

Ρροσ τουσ μετόχουσ τθσ EUROBANK ERGASIAS A.E. 

Ειςαγωγι 

Επιςκοπιςαμε το ςυνθμμζνο εταιρικό και ενοποιθμζνο ςυνοπτικό ιςολογιςμό τθσ EUROBANK ERGASIAS A.E. 

(«θ Τράπεηα») και των κυγατρικϊν τθσ («ο Πμιλοσ») τθσ 30θσ Λουνίου 2013 και τισ ςχετικζσ ςυνοπτικζσ 

εταιρικζσ και ενοποιθμζνεσ καταςτάςεισ αποτελεςμάτων και ςυνολικοφ ειςοδιματοσ, μεταβολϊν κακαρισ 

κζςθσ και ταμειακϊν ροϊν τθσ εξάμθνθσ περιόδου που ζλθξε αυτι τθν θμερομθνία, κακϊσ και τισ 

επιλεγμζνεσ επεξθγθματικζσ ςθμειϊςεισ, που ςυνκζτουν τθν ενδιάμεςθ ςυνοπτικι χρθματοοικονομικι 

πλθροφόρθςθ, θ οποία αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ εξαμθνιαίασ οικονομικισ ζκκεςθσ του Ν.3556/2007. 

Θ Διοίκθςθ ζχει τθν ευκφνθ για τθν κατάρτιςθ και παρουςίαςθ αυτισ τθσ ενδιάμεςθσ ςυνοπτικισ 

χρθματοοικονομικισ πλθροφόρθςθσ, ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ, όπωσ 

αυτά ζχουν υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και εφαρμόηονται ςτθν Ενδιάμεςθ Χρθματοοικονομικι 

Αναφορά (Διεκνζσ Λογιςτικό Ρρότυπο «ΔΛΡ» 34). Δικι μασ ευκφνθ είναι θ ζκφραςθ ενόσ ςυμπεράςματοσ επί 

αυτισ τθσ ενδιάμεςθσ ςυνοπτικισ χρθματοοικονομικισ πλθροφόρθςθσ με βάςθ τθν επιςκόπθςι μασ. 

 

Εφροσ Επιςκόπθςθσ 

Διενεργιςαμε τθν επιςκόπθςι μασ ςφμφωνα με το Διεκνζσ Ρρότυπο Επιςκόπθςθσ 2410 «Επιςκόπθςθ 

Ενδιάμεςθσ Χρθματοοικονομικισ Ρλθροφόρθςθσ που διενεργείται από τον Ανεξάρτθτο Ελεγκτι τθσ 

Οντότθτασ». Θ επιςκόπθςθ τθσ ενδιάμεςθσ χρθματοοικονομικισ πλθροφόρθςθσ ςυνίςταται ςτθ διενζργεια 

διερευνθτικϊν ερωτθμάτων κυρίωσ προσ πρόςωπα που είναι υπεφκυνα για χρθματοοικονομικά και λογιςτικά 

κζματα και ςτθν εφαρμογι αναλυτικϊν και άλλων διαδικαςιϊν επιςκόπθςθσ. Το εφροσ τθσ επιςκόπθςθσ είναι 

ουςιωδϊσ μικρότερο από αυτό του ελζγχου που διενεργείται ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Ελζγχου και 

ςυνεπϊσ, δεν μασ δίδει τθ δυνατότθτα να αποκτιςουμε τθ διαςφάλιςθ ότι ζχουν περιζλκει ςτθν αντίλθψι 

μασ όλα τα ςθμαντικά κζματα τα οποία κα μποροφςαν να εντοπιςτοφν ςε ζναν ζλεγχο. Κατά ςυνζπεια, με τθν 

παροφςα δεν διατυπϊνουμε γνϊμθ ελζγχου. 

Συμπζραςμα 

Με βάςθ τθ διενεργθκείςα επιςκόπθςθ, δεν ζχει περιζλκει ςτθν αντίλθψι μασ οτιδιποτε κα μασ οδθγοφςε 

ςτο ςυμπζραςμα ότι θ ςυνθμμζνθ ενδιάμεςθ ςυνοπτικι χρθματοοικονομικι πλθροφόρθςθ δεν ζχει 

καταρτιςκεί, από κάκε ουςιϊδθ άποψθ, ςφμφωνα με το ΔΛΡ 34. 

Ζμφαςθ Κζματοσ 

Εφιςτοφμε τθν προςοχι ςασ ςτθ ςθμείωςθ 2 τθσ ενδιάμεςθσ ςυνοπτικισ χρθματοοικονομικισ πλθροφόρθςθσ, 

όπου γίνεται αναφορά ςτο ότι ο Δείκτθσ Βαςικϊν Εποπτικϊν Κεφαλαίων τθσ Τράπεηασ και του Ομίλου ςτισ 30 

Λουνίου 2013 υπολείπεται του ελάχιςτου απαιτοφμενου βάςει τθσ Ρράξθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ 

13/28.3.2013 τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ. Οι εν εξελίξει και προγραμματιςμζνεσ ενζργειεσ κεφαλαιακισ 

ενίςχυςθσ που περιγράφονται ςτθν ίδια ςθμείωςθ, υπόκεινται ςε αβεβαιότθτεσ οι οποίεσ κα μποροφςαν να 

επθρεάςουν αρνθτικά τθν αρχι τθσ ςυνζχιςθσ τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ ζωσ τθν πλιρθ 

αποκατάςταςθ των εποπτικϊν κεφαλαίων τθσ Τράπεηασ και του Ομίλου. Στθ γνϊμθ μασ δεν διατυπϊνεται 

επιφφλαξθ ςε ςχζςθ με το κζμα αυτό. 

Αναφορά επί Άλλων Νομικϊν και Κανονιςτικϊν Κεμάτων 

Θ επιςκόπθςι μασ δεν εντόπιςε οποιαδιποτε αςυνζπεια ι αναντιςτοιχία των λοιπϊν ςτοιχείων τθσ 

προβλεπόμενθσ από το άρκρο 5 του Ν.3556/2007 εξαμθνιαίασ οικονομικισ ζκκεςθσ με τθ ςυνθμμζνθ 

ενδιάμεςθ ςυνοπτικι χρθματοοικονομικι πλθροφόρθςθ». 

 

Ακολοφκωσ παρατίκεται θ ςθμείωςθ 2 («Ρλαίςιο κατάρτιςθσ ςυνοπτικϊν ενοποιθμζνων ενδιάμεςων 

οικονομικϊν καταςτάςεων»)των οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ περιόδου 1.1-30.6.2013 θ οποία αναφζρεται 
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ςτο Κζμα Ζμφαςθσ τθσ Ζκκεςθ Επιςκόπθςθσ του Ανεξάρτθτου Ορκωτοφ Ελεγκτι Λογιςτι τθσ εν λόγω 

περιόδου. 

 

«2. Ρλαίςιο κατάρτιςθσ ςυνοπτικϊν ενοποιθμζνων ενδιάμεςων οικονομικϊν καταςτάςεων 

Οι ςυνοπτικζσ ενοποιθμζνεσ ενδιάμεςεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ ζχουν ςυνταχκεί ςφμφωνα με το Διεκνζσ 

Λογιςτικό Ρρότυπο (Δ.Λ.Ρ.) 34 «Ενδιάμεςεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ» και πρζπει να εξετάηονται ςε 

ςυνάρτθςθ με τισ δθμοςιευμζνεσ ενοποιθμζνεσ ετιςιεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ του Ομίλου για τθ χριςθ 

που ζλθξε τθν 31 Δεκεμβρίου 2012. Τα ςυγκριτικά ςτοιχεία, όπου κρίκθκε αναγκαίο, ζχουν αναπροςαρμοςτεί 

ϊςτε να ςυνάδουν με τισ αλλαγζσ ςτθν παρουςίαςθ που υιοκζτθςε ο Πμιλοσ κατά τθν τρζχουςα περίοδο. 

Εκτόσ εάν αναφζρεται διαφορετικά, τα οικονομικά ςτοιχεία που παρουςιάηονται ςε ευρϊ ζχουν 

ςτρογγυλοποιθκεί ςτο πλθςιζςτερο εκατομμφριο. 

 

Εκτιμιςεισ για τθ ςυνζχιςθ τθσ δραςτθριότθτασ του Ομίλου 

Κίνδυνοσ κεφαλαιακισ επάρκειασ 

Ο Πμιλοσ ζχει υποςτεί ςθμαντικζσ ηθμιζσ απομείωςθσ λόγω τθσ αναδιάρκρωςθσ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου 

χρζουσ (PSI+). Οι ανωτζρω ηθμιζσ επθρζαςαν αντίςτοιχα τα λογιςτικά και εποπτικά κεφάλαια του Ομίλου από 

τθν 31 Δεκεμβρίου 2011, τα οποία περιορίςτθκαν κάτω από τα ελάχιςτα απαιτοφμενα κεφάλαια που 

ορίηονται από τθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ (ΤτΕ). 

Οι κεφαλαιακζσ ανάγκεσ του Ομίλου αξιολογικθκαν το Νοζμβριο του 2012 από τθν ΤτΕ ςε ποςό € 5.839 εκατ., 

προκειμζνου ο δείκτθσ κυρίων βαςικϊν ιδίων κεφαλαίων (Core Tier I) να ανζλκει ςτο 9% κακ’ όλθ τθ διάρκεια 

τθσ περιόδου ζωσ το τζλοσ του 2014. Για τθν ανωτζρω αξιολόγθςθ, λιφκθκαν υπόψθ, μεταξφ άλλων, οι ηθμιζσ 

απομείωςθσ από το PSI, τα αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςθσ του δανειακοφ χαρτοφυλακίου από τθν BlackRock 

και το επιχειρθματικό ςχζδιο του Ομίλου, το οποίο περιελάμβανε ςυγκεκριμζνεσ ενζργειεσ για τθν ενίςχυςθ 

τθσ κεφαλαιακισ του επάρκειασ. 

Το Ταμείο Χρθματοπιςτωτικισ Στακερότθτασ (ΤΧΣ) ζχει ςυνειςφζρει ςτθν Τράπεηα ομόλογα ζκδοςθσ του 

Ευρωπαϊκοφ Ταμείου Χρθματοπιςτωτικισ Στακερότθτασ (Ευρωπαϊκό ΤΧΣ) ςυνολικισ αξίασ € 5.839 εκατ. για τθ 

ςυμμετοχι του ςτθν αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Τράπεηασ, θ οποία λαμβάνεται υπόψθ ςτα κεφάλαια 

Tier I (ςθμ. 7). 

Τθν 28 Μαρτίου 2013, θ ΤτΕ εξζδωςε τθν Ρράξθ τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ (13/28.03.2013), κζτοντασ ωσ 

όριο για το δείκτθ κυρίων βαςικϊν ιδίων κεφαλαίων (Core Tier I) το 9% των ςτακμιςμζνων ςτοιχείων 

ενεργθτικοφ και για το δείκτθ ιδίων κεφαλαίων (Equity Core Tier I) το 6%. Τα ανωτζρω όρια τζκθκαν ςε ιςχφ 

από τθν 31 Μαρτίου 2013. Σφμφωνα με το νζο οριςμό των κυρίων βαςικϊν ιδίων κεφαλαίων (Core Tier I), το 

αποκεματικό των διακζςιμων προσ πϊλθςθ επενδυτικϊν τίτλων αναγνωρίηεται πλιρωσ ςτα κφρια βαςικά ίδια 

κεφάλαια (Core Tier I), ενϊ θ αναγνϊριςθ τθσ αναβαλλόμενθσ φορολογικισ απαίτθςθσ περιορίηεται ςτο 20% 

των κυρίων βαςικϊν ιδίων κεφαλαίων (Core Tier I). Σφμφωνα με τα ςτοιχεία κεφαλαιακισ επάρκειασ του 

Ομίλου τθν 30 Λουνίου 2013, το ελάχιςτο ποςοςτό 9%, ςφμφωνα με το νζο οριςμό, δεν επιτυγχάνεται. Ο 

Πμιλοσ εξετάηει ι εφαρμόηει ιδθ μια ςειρά ενεργειϊν προκειμζνου να εναρμονιςτεί με τισ νζεσ απαιτιςεισ 

για τθν κεφαλαιακι επάρκεια, όπωσ θ ςυμφωνία με τθ Fairfax Holdings Limited (ςθμ. 25) ι ενζργειεσ που 

ςχετίηονται με τθν αναδιάρκρωςθ, το μεταςχθματιςμό ι τθ βελτιςτοποίθςθ των δραςτθριοτιτων ςτθν Ελλάδα 

και το εξωτερικό που κα δθμιουργιςουν ι κα αποδεςμεφςουν κεφάλαια ι/και κα μειϊςουν τα ςτακμιςμζνα 

ςτοιχεία ενεργθτικοφ. Τζλοσ, θ εφαρμογι του προγράμματοσ ςυγχϊνευςθσ με το Νζο Ταχυδρομικό 

Ταμιευτιριο Ελλάδοσ Α.Τ.Ε. και τθ Νζα Proton Τράπεηα Α.Ε., θ εξαγορά των οποίων αναμζνεται να 

ολοκλθρωκεί το τρίτο τρίμθνο του 2013, αναμζνεται να παρζχει ςθμαντικζσ ςυνζργειεσ και να ενιςχφςει 

περαιτζρω τθν κεφαλαιακι βάςθ του Ομίλου. 

 

Κίνδυνοσ ρευςτότθτασ 

Θ δυςκολία των ελλθνικϊν τραπεηϊν να αποκτιςουν πρόςβαςθ ςτισ διεκνείσ αγορζσ κεφαλαίου και ςτισ 

χρθματαγορζσ, θ μείωςθ του φψουσ των κατακζςεων λόγω του αυξθμζνου δθμοςιονομικοφ κινδφνου και θ 

επιδείνωςθ τθσ κατάςταςθσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ, οδιγθςαν ςε αυξθμζνθ εξάρτθςθ του Ομίλου από τον 

μθχανιςμό χρθματοδότθςθσ του Ευρωςυςτιματοσ. Ραρά το γεγονόσ ότι θ εξάρτθςθ από το μθχανιςμό 
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χρθματοδότθςθσ του Ευρωςυςτιματοσ ζχει μειωκεί ςθμαντικά ςυγκριτικά με τα υψθλά επίπεδα του 

παρελκόντοσ, ωσ αποτζλεςμα τθσ περιοριςμζνθσ πρόςβαςθσ ςτισ αγορζσ επαναγοράσ χρεογράφων (repos), 

τθσ απομόχλευςθσ των ςτοιχείων ενεργθτικοφ και τθσ ειςροισ κατακζςεων, οι ανωτζρω ςυνκικεσ αποτελοφν 

για τον Πμιλο και το ελλθνικό τραπεηικό ςφςτθμα γενικότερα, μια ςθμαντικι και διαρκι πρόκλθςθ για τθ 

διατιρθςθ τθσ ρευςτότθτάσ τουσ. Ο Πμιλοσ αναμζνει, όπωσ άλλωςτε επιβεβαιϊνεται και ςτθν τελευταία 

ζκκεςθ προόδου τθσ Τρόικασ για το δεφτερο πρόγραμμα προςαρμογισ για τθν Ελλάδα που δθμοςιεφκθκε τον 

Λοφλιο του 2013, ότι οι μθχανιςμοί χρθματοδότθςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Κεντρικισ Τράπεηασ (ΕΚΤ) και τθσ ΤτΕ κα 

ςυνεχίςουν να παρζχουν επαρκι αποκζματα ρευςτότθτασ ςτο τραπεηικό ςφςτθμα ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ 

του Ευρωςυςτιματοσ, οι οποίοι προβλζπουν, μεταξφ άλλων, ότι θ πρόςβαςθ ςτθν άμεςθ χρθματοδότθςθ από 

τθν ΕΚΤ, ςε αντίκεςθ με άλλεσ μορφζσ χρθματοδότθςθσ του Ευρωςυςτιματοσ, υπόκειται ςτθ διατιρθςθ από 

τθν Τράπεηα ενόσ ελάχιςτου επιπζδου εποπτικϊν κεφαλαίων. Επιπλζον, μετά τθν αναμενόμενθ ολοκλιρωςθ 

τθσ εξαγοράσ του Νζου Ταχυδρομικοφ Ταμιευτθρίου Ελλάδοσ Α.Τ.Ε. το τρίτο τρίμθνο του 2013, ο Πμιλοσ κα 

μειϊςει περαιτζρω τθν εξάρτθςι του από τουσ μθχανιςμοφσ χρθματοδότθςθσ του Ευρωςυςτιματοσ. 

 

Λοιποί παράγοντεσ οικονομικισ αβεβαιότθτασ 

Θ ςυνεχιηόμενθ επιδείνωςθ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ ζχει επθρεάςει αρνθτικά τισ δραςτθριότθτεσ του 

Ομίλου και παρουςιάηει ςθμαντικοφσ κινδφνουσ και προκλιςεισ για τα επόμενα ζτθ. Επί του παρόντοσ, το 

ελλθνικό τραπεηικό ςφςτθμα επθρεάηεται από ζνα ςφνολο ςθμαντικϊν κινδφνων και παραγόντων 

αβεβαιότθτασ τόςο ςε οικονομικό επίπεδο όςο και ςε επίπεδο αγοράσ. Οι κυριότεροι κίνδυνοι απορρζουν 

από το δυςμενζσ μακροοικονομικό περιβάλλον, τισ εξελίξεισ από τθν κρίςθ του δθμόςιου χρζουσ ςτθν 

Ευρωηϊνθ και τθν επιτυχι ζκβαςθ, ι μθ, των ςθμαντικϊν προςπακειϊν δθμοςιονομικισ προςαρμογισ, 

κακϊσ και των επιπτϊςεϊν τουσ ςτθν ελλθνικι οικονομία. Θ ςθμαντικι πρόοδοσ που ζχει ςθμειωκεί ζωσ 

ςιμερα, κα μποροφςε να διακυβευτεί από τουσ εξωτερικοφσ κλυδωνιςμοφσ τθσ παγκόςμιασ οικονομίασ, 

κακϊσ και από τουσ κινδφνουσ εφαρμογισ των μζτρων, τθν πολιτικι αςτάκεια και τθν «κόπωςθ» ωσ προσ τα 

μζτρα εξυγίανςθσ ςτθν Ελλάδα. Θ προςζλκυςθ νζων επενδφςεων και θ αναβίωςθ τθσ οικονομικισ ανάπτυξθσ 

παραμζνουν οι κυριότερεσ προκλιςεισ για τθν ελλθνικι οικονομία. Ωςτόςο, θ Ελλάδα ζχει λάβει 

αποτελεςματικά μζτρα προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ δθμοςιονομικισ εξυγίανςθσ, ζχει ςθμειϊςει πρόοδο ςτον 

τομζα του προχπολογιςμοφ και ςε ςυνδυαςμό με τισ μεταρρυκμίςεισ ςε άλλουσ βαςικοφσ τομείσ τθσ 

οικονομίασ, οι επιπτϊςεισ ςτθν ελλθνικι οικονομία ενδζχεται να είναι κετικότερεσ των αναμενόμενων. 

Λδιαίτερα αν οι πρϊτεσ προςπάκειεσ ιδιωτικοποίθςθσ, που ςυνδζονται με τθν ταχεία βελτίωςθ του 

επενδυτικοφ κλίματοσ και τθν αποκατάςταςθ τθσ εμπιςτοςφνθσ, ζχουν ςυνζχεια και ςυνοδεφονται από 

ςυνεχι ιςχυρι εφαρμογι τθσ πολιτικισ. 

Θ ςυνζχιςθ τθσ φφεςθσ κα μποροφςε να επθρεάςει αρνθτικά τθ χϊρα και να οδθγιςει ςε χαμθλότερθ 

κερδοφορία, ςε επιδείνωςθ τθσ ποιότθτασ των ςτοιχείων ενεργθτικοφ και ςε περαιτζρω μείωςθ των 

κατακζςεων. Επιπρόςκετα, το αυξθμζνο κόςτοσ χρθματοδότθςθσ παραμζνει ςθμαντικόσ παράγοντασ 

κινδφνου, κακϊσ εξαρτάται τόςο από το κόςτοσ δανειςμοφ του Δθμοςίου όςο και από το επίπεδο 

ςυναλλαγματικοφ κινδφνου, λόγω τθσ αςτακοφσ φφςθσ κάποιων νομιςμάτων. Οι ςυνκικεσ αυτζσ ενδζχεται να 

επθρεάςουν περαιτζρω τθν κεφαλαιακι επάρκεια του Ομίλου ςτο προςεχζσ μζλλον. 

Ραρά τουσ περιοριςμοφσ και τουσ παράγοντεσ αβεβαιότθτασ που αναφζρκθκαν ανωτζρω, το Διοικθτικό 

Συμβοφλιο λαμβάνοντασ υπόψθ τουσ αντιςτακμιςτικοφσ παράγοντεσ που αναφζρονται κατωτζρω, κακϊσ και 

τθν ολοκλιρωςθ τθσ αφξθςθσ του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Τράπεηασ, ζχει βάςιμθ προςδοκία ότι ο Πμιλοσ κα 

ολοκλθρϊςει, εντόσ των κακοριςμζνων χρονοδιαγραμμάτων, όλεσ τισ προγραμματιςμζνεσ ενζργειεσ και 

πρωτοβουλίεσ για τθν αφξθςθ των εποπτικϊν του κεφαλαίων πάνω από το ελάχιςτο που απαιτείται. Για το 

λόγο αυτό κεωρεί ότι οι οικονομικζσ καταςτάςεισ του Ομίλου μποροφν να ςυνταχκοφν με βάςθ τθν αρχι τθσ 

ςυνεχιηόμενθσ δραςτθριότθτασ (going concern): 

(α) ότι ο Πμιλοσ ςυνεχίηει τθν υλοποίθςθ του μεςοπρόκεςμου ςχεδίου του για τθν κεφαλαιακι του ενίςχυςθ, 

το οποίο περιλαμβάνει πρωτοβουλίεσ που δθμιουργοφν ι αποδεςμεφουν κφρια βαςικά ίδια κεφάλαια (Core 

Tier I) ι/και μειϊνουν το ςφνολο των ςτακμιςμζνων ςτοιχείων ενεργθτικοφ, 

(β) εφόςον απαιτθκοφν, τθ διακεςιμότθτα από τον δθμόςιο τομζα (official sector) επιπρόςκετων κεφαλαίων 

για τθν κάλυψθ κεφαλαιακϊν αναγκϊν, μεγαλφτερων των ποςϊν εκείνων τα οποία ζχουν ιδθ καταβλθκεί 

από το ΤΧΣ ςτο πλαίςιο τθσ πρόςφατθσ αφξθςθσ κεφαλαίου, 
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(γ) τθν φπαρξθ ενόσ ολοκλθρωμζνου προγράμματοσ χρθματοοικονομικισ βοικειασ από τουσ ΕΕ/ΕΚΤ/ΔΝΤ 

(ςυμπεριλαμβανομζνου του προγράμματοσ ανακεφαλαιοποίθςθσ αξίασ € 50 δις.), το οποίο αποςκοπεί ςτθν 

ανάκαμψθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ Ελλάδασ και ςτθν αποκατάςταςθ τθσ ανάπτυξθσ, τθσ αγοράσ εργαςίασ, 

τθσ βιωςιμότθτασ του δθμόςιου χρζουσ και ςτθν εξαςφάλιςθ τθσ ςτακερότθτασ του τραπεηικοφ ςυςτιματοσ, 

(δ) τθ δζςμευςθ των ελλθνικϊν αρχϊν για τθ ςτιριξθ του τραπεηικοφ ςυςτιματοσ και τθ δθμιουργία ενόσ 

ιδιωτικοφ τραπεηικοφ τομζα βιϊςιμου και επαρκϊσ κεφαλαιοποιθμζνου, και 

(ε) τθν αδιάλειπτθ πρόςβαςθ του Ομίλου ςτο μθχανιςμό χρθματοδότθςθσ του Ευρωςυςτιματοσ (μθχανιςμόσ 

παροχισ ρευςτότθτασ τθσ ΕΚΤ και Ζκτακτοσ Μθχανιςμόσ Ραροχισ ευςτότθτασ-ELA) ςτο προςεχζσ μζλλον.» 

 
 

3.3 Επιλεγμζνεσ χρθματοοικονομικζσ πλθροφορίεσ 

 

Χρθματοοικονομικζσ Ρλθροφορίεσ Χριςεων 2010-2012 

Οι επιλεγμζνεσ χρθματοοικονομικζσ πλθροφορίεσ που παρατίκενται κατωτζρω αφοροφν τισ οικονομικζσ 

χριςεισ που ζλθξαν ςτισ 31 Δεκεμβρίου 2010, 2011 και 2012 και προζρχονται από τισ δθμοςιευμζνεσ 

Ενοποιθμζνεσ Ετιςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ χριςθσ 2012 (οι οποίεσ ςυνοδεφονται και από ςυγκριτικά 

ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2011) και τισ δθμοςιευμζνεσ Ενοποιθμζνεσ Ετιςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ χριςθσ 

2011 (οι οποίεσ ςυνοδεφονται και από ςυγκριτικά ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2010). 

Οι Ενοποιθμζνεσ Ετιςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ Eurobank για τισ χριςεισ που ζλθξαν τθν 31.12.2010 

και 31.12.2011 εγκρίκθκαν με τισ από 28.06.2011 και 29.06.2012 αποφάςεισ των Ετιςιων Τακτικϊν Γενικϊν 

Συνελεφςεων των μετόχων τθσ Eurobank αντίςτοιχα. Οι Ενοποιθμζνεσ Ετιςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ 

Eurobank για τθ χριςθ που ζλθξε τθν 31.12.2012 εγκρίκθκαν με τθν από 27.03.2013 απόφαςθ του Διοικθτικοφ 

τθσ Συμβουλίου. Οι προαναφερόμενεσ Ενοποιθμζνεσ Ετιςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ ζχουν ελεγχκεί από 

τθν ελεγκτικι εταιρεία PricewaterhouseCoopers A.E. 

Θ ανάγνωςθ των επιλεγμζνων χρθματοοικονομικϊν πλθροφοριϊν για τισ οικονομικζσ χριςεισ που ζλθξαν ςτισ 

31 Δεκεμβρίου 2010, 2011 και 2012 κα πρζπει να γίνεται ςε ςυνδυαςμό με τισ ενότθτεσ 3.20.1-3.20.5 

«Χρθματοοικονομικζσ πλθροφορίεσ χριςεων 2010-2011» και 3.20.6-3.20.10 «Χρθματοοικονομικζσ 

πλθροφορίεσ χριςεων 2011-2012». 

 

Χριςθ 2011 | Μθ ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ 

Τα αποτελζςματα των δραςτθριοτιτων του Ομίλου ςτθν Ρολωνία παρουςιάηονται ωσ μθ ςυνεχιηόμενεσ 

δραςτθριότθτεσ. 

 

Χριςθ 2012 | Μθ ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ 

Τα αποτελζςματα των δραςτθριοτιτων του Ομίλου ςτθν Τουρκία και τθν Ρολωνία παρουςιάηονται ωσ μθ 

ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ. 
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Στον ακόλουκο πίνακα παρατίκενται τα ενοποιθμζνα ςτοιχεία των ιςολογιςμϊν του Ομίλου Eurobank για τισ 

χριςεισ που ζλθξαν τθν 31.12.2010, 31.12.2011 και τθν 31.12.2012: 

 

*Συχόν αποκλίςεισ ςτα ςφνολα από το άκροιςμα των επιμζρουσ μεγεκϊν οφείλονται ςε ςτρογγυλοποιιςεισ. 

(1)
 Για το 2010 οι λογαριαςμοί ζχουν αναλυκεί ϊςτε να ςυνάδουν με τθν παρουςίαςθ για τισ χριςεισ 2011 και 2012 

ςφμφωνα με τθν ανάλυςθ του λογαριαςμοφ «Λοιπά τοιχεία Ενεργθτικοφ» ςτθ ςθμείωςθ 30 Δθμοςιευμζνων 

Ενοποιθμζνων Ετιςιων Οικονομικϊν Καταςτάςεων τθσ χριςθσ 2011. 

(2)
 Για το 2010 οι λογαριαςμοί ζχουν αναλυκεί ϊςτε να ςυνάδουν με τθν παρουςίαςθ για τισ χριςεισ 2011 και 2012 

ςφμφωνα με τθν ανάλυςθ των λογαριαςμϊν «Τποχρεϊςεισ προσ χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα» και «Εξαςφαλιςμζνεσ 

υποχρεϊςεισ προσ χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα» ςτθ ςθμείωςθ 31 και 32 (αντίςτοιχα) των Δθμοςιευμζνων Ενοποιθμζνων 

Ετιςιων Οικονομικϊν Καταςτάςεων τθσ χριςθσ 2011. 

Πθγι: Δθμοςιευμζνεσ Ενοποιθμζνεσ Ετιςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ χριςθσ 2012 (τα ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2011 

προκφπτουν από τα ςυγκριτικά ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2012) και Δθμοςιευμζνεσ Ενοποιθμζνεσ Ετιςιεσ Οικονομικζσ 

Καταςτάςεισ τθσ χριςθσ 2011 (τα ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2010 προκφπτουν από τα ςυγκριτικά ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2011), οι 

οποίεσ ζχουν ςυνταχκεί από τθν Eurobank ςφμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. και ζχουν ελεγχκεί από Σακτικοφσ Ορκωτοφσ Ελεγκτζσ. 

 

Στισ 31.12.2012 το ςφνολο του ενεργθτικοφ μειϊκθκε κατά 11,9% ςε ςχζςθ με το 2011 και διαμορφϊκθκε ςε € 

67,7 δις., ωσ αποτζλεςμα κυρίωσ τθσ ςυνεχιηόμενθσ επιλεκτικισ απομόχλευςθσ των δανείων και των 

επενδυτικϊν τίτλων, τθσ πϊλθςθσ των δραςτθριοτιτων ςτθν Τουρκία και τθσ μείωςθσ τθσ χρθματοδότθςθσ 

των δραςτθριοτιτων ςτθν Ρολωνία. 

Το υπόλοιπο του δανειακοφ χαρτοφυλακίου του Ομίλου Eurobank προ προβλζψεων απομείωςθσ, 

παρουςίαςε μείωςθ τθσ τάξεωσ του 7,1% κατά τθν περίοδο 2011 - 2012, λόγω τθσ επιλεκτικισ, από πλευράσ 

κινδφνου, πιςτωτικισ επζκταςθσ και τθσ απομόχλευςθσ που ςε μεγάλο βακμό οφείλεται ςτθ μακροοικονομικι 

κρίςθ. Τθν 31.12.2012, το υπόλοιπο των χορθγιςεων προ προβλζψεων ςε πελάτεσ του Ομίλου Eurobank 

διαμορφϊκθκε ςε € 47.841 εκατ. (€43.171 εκατ. μετά προβλζψεων €4.670 εκατ.). Συγκεκριμζνα, τα δάνεια 

προσ νοικοκυριά (καταναλωτικά και ςτεγαςτικά) διαμορφϊκθκαν ςε € 20.599 εκατ., ενϊ τα δάνεια προσ 

επιχειριςεισ ςε € 27.242 εκατ. Το 78,5% του δανειακοφ χαρτοφυλακίου του Ομίλου Eurobank αφοροφςε ςτθν 

Ελλάδα τθν 31.12.2012. 

(ποςά ςε εκατ. €)* 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012

ΕΝΕΓΘΤΛΚΟ

Ταμείο και διακζςιμα ςε κεντρικζσ τράπεηεσ 3.606          3.286                       2.065                       

Απαιτιςεισ από χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα 5.159          6.988                       4.693                       

Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ ςτθν εφλογθ αξία μζςω αποτελεςμάτων 638              503                           710                           

Ραράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα 1.440          1.818                       1.888                       

Δάνεια και απαιτιςεισ από πελάτεσ 56.268        48.094                     43.171                     

Χαρτοφυλάκιο επενδυτικϊν τίτλων 16.563        11.383                     9.469                       

Ενςϊματα πάγια ςτοιχεία 1.237          1.304                       1.306                       

Άυλα πάγια ςτοιχεία 734              465                           406                           

Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ (1) 503              1.726                       2.106                       

Λοιπά ςτοιχεία ενεργθτικοφ (1) 1.040          1.255                       1.839                       

Σφνολο ενεργθτικοφ 87.188        76.822                     67.653                     

ΥΡΟΧΕΩΣΕΛΣ

Υποχρεϊςεισ προσ κεντρικζσ τράπεηεσ (2) 21.885        32.525                     29.047                     

Υποχρεϊςεισ προσ λοιπά χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα (2) 4.739          3.406                       2.772                       

Ραράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα 2.681          3.013                       2.677                       

Υποχρεϊςεισ προσ πελάτεσ 44.435        32.459                     30.752                     

Ριςτωτικοί τίτλοι και λοιπζσ δανειακζσ υποχρεϊςεισ 5.389          2.671                       1.365                       

Λοιπζσ υποχρεϊςεισ 1.965          1.873                       1.695                       

Σφνολο υποχρεϊςεων 81.094        75.947                     68.308                     

ΛΔΛΑ ΚΕΦΑΛΑΛΑ

Μετοχικό κεφάλαιο-κοινζσ μετοχζσ 1.478          1.226                       1.222                       

Διαφορά από ζκδοςθ μετοχϊν υπζρ το άρτιο 1.440          1.439                       1.451                       

Λοιπά αποκεματικά 1.113          (3.763)                     (4.922)                     

Μετοχικό κεφάλαιο-προνομιοφχεσ μετοχζσ 950              950                           950                           

Ρρονομιοφχοι τίτλοι 791              745                           367                           

Δικαιϊματα τρίτων 322              278                           277                           

Σφνολο 6.094          875                           (655)                         

Σφνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεϊςεων 87.188        76.822                     67.653                     

ΡΛΝΑΚΑΣ ΕΝΟΡΟΛΘΜΕΝΩΝ ΛΣΟΛΟΓΛΣΜΩΝ
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Θ μείωςθ των καταναλωτικϊν δανείων το 2012 ανιλκε ςε 9,5% και οφείλεται ςτθ ςτρατθγικι απόφαςθ για 

μεταςτροφι του χαρτοφυλακίου υπζρ των δανείων χαμθλότερου πιςτωτικοφ κινδφνου με εξαςφαλίςεισ. 

Ο Πμιλοσ Eurobank ςχθμάτιςε προβλζψεισ για πιςτωτικοφσ κινδφνουσ από δάνεια και απαιτιςεισ πελατϊν 

(από ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ) ποςοφ € 1.328 εκατ. και € 1.655 εκατ. για τισ χριςεισ 2011 και 2012 

αντίςτοιχα, ωσ αποτζλεςμα των επιδεινοφμενων ςυνκθκϊν τθσ αγοράσ, κυρίωσ ςτθν Ελλάδα. Ο δείκτθσ των 

δανείων ςε κακυςτζρθςθ μεγαλφτερθ των 90 θμερϊν προσ το ςφνολο των χορθγιςεων διαμορφϊκθκε ςε 

22,8% το 2012, ζναντι 15,7% το 2011, λόγω τθσ ςθμαντικισ επιδείνωςθσ του επιχειρθματικοφ κλίματοσ και τθσ 

φφεςθσ ςτθν οποία ζχει περιζλκει θ ελλθνικι οικονομία. Οι ςωρευμζνεσ προβλζψεισ ωσ ποςοςτό των 

ςυνολικϊν δανείων και απαιτιςεων κατά πελατϊν διαμορφϊκθκαν ςε 6,6% το 2011 και 9,8% το 2012. Οι 

ςωρευτικζσ προβλζψεισ κάλυπταν το 42,8% των δανείων ςε κακυςτζρθςθ μεγαλφτερθ των 90 θμερϊν τόςο το 

2012 όςο και το 2011. 

Οι ςυνολικζσ κατακζςεισ, ςυμπεριλαμβανομζνων των υποχρεϊςεων από ςυμφωνίεσ επαναγοράσ 

χρεογράφων (repos), υποχϊρθςαν το 2012 κατά 5% ςε ετιςια βάςθ και διαμορφϊκθκαν ςε € 30,8 δις., ζναντι 

€ 32,5 δις. το 2011, ςτο πλαίςιο τθσ γενικότερθσ υποχϊρθςθσ κατακζςεων ςτθν Ελλάδα, κυρίωσ λόγω τθσ 

μείωςθσ των κατακζςεων ταμιευτθρίου κατά €984 εκατ. και των κατακζςεων προκεςμίασ κατά €656 εκατ., 

απόρροια των δυςμενϊν οικονομικϊν ςυνκθκϊν που επικρατοφςαν ςτθν ελλθνικι αγορά. 

Λόγω τθσ κρίςθσ δθμοςίου χρζουσ ςτθν Ελλάδα, οι ελλθνικζσ τράπεηεσ λαμβάνουν ςθμαντικό μζροσ τθσ 

χρθματοδότθςισ τουσ μζςω τθσ Ευρωπαϊκισ Κεντρικισ Τράπεηασ (ΕΚΤ) και τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ 

(ςυνολικά “Ευρωςφςτθμα”). Με θμερομθνία 31.12.2012, θ Eurobank μείωςε τθν κακαρι χρθματοδότθςι τθσ 

από το Ευρωςφςτθμα ςε € 29 δις. από € 31 δις. τθν 31.12.2011 (υπόλοιπο «Υποχρεϊςεισ προσ Κεντρικζσ 

Τράπεηεσ»). 
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(ποςά ςε εκατ. ευρϊ)* 2010 2011 2012

Τόκοι ζςοδα 4.949 5.063 4.075

Τόκοι ζξοδα (2.846)             (3.098)                    (2.614)                    

Κακαρά ζςοδα από τόκουσ 2.103               1.965                      1.461                      

Ζςοδα από τραπεηικζσ αμοιβζσ και προμικειεσ 497                  426                         363                         

Ζξοδα από τραπεηικζσ αμοιβζσ και προμικειεσ (134)                (152)                       (163)                       

Κακαρά ζςοδα από τραπεηικζσ αμοιβζσ και προμικειεσ 363                  274                         200                         

Κακαρά ζςοδα από αςφαλιςτικζσ υπθρεςίεσ 37                    30                           30                           

Ζςοδα από μθ τραπεηικζσ υπθρεςίεσ 34                    28                           32                           

Ζςοδα από μερίςματα 7                      6                             4                             

Αποτελζςματα χαρτοφυλακίου ςυναλλαγϊν 78                    (56)                         51                           

Αποτελζςματα από επενδυτικοφσ τίτλουσ 84                    (20)                         (22)                         

Λοιπά λειτουργικά ζςοδα 24                    (1)                           (1)                           

264                 (13)                         94                          

Λειτουργικά ζςοδα 2.730               2.226                      1.755                      

Λειτουργικά ζξοδα (1.280)             (1.123)                    (1.052)                    

Λειτουργικά κζρδθ προ προβλζψεων για πιςτωτικοφσ κινδφνουσ από δάνεια 

και απαιτιςεισ και εκτάκτων ηθμιϊν από αποτιμιςεισ 1.450               1.103                      703                         

Ρροβλζψεισ για πιςτωτικοφσ κινδφνουσ από δάνεια και απαιτιςεισ πελατϊν (1.273)             (1.328)                    (1.655)                    

Ηθμίεσ απομείωςθσ και αποτίμθςθσ από ζκκεςθ ςε χρζοσ Ελλθνικοφ Δθμοςίου -                      (6.012)                    (363)                       

Λοιπζσ ζκτακτεσ ηθμίεσ από αποτιμιςεισ -                      (501)                       (331)                       

Ηθμίεσ απομείωςθσ υπεραξίασ -                      (236)                       (42)                         

Αναλογία κερδϊν/(ηθμιϊν) από ςυμμετοχζσ ςε κοινοπραξίεσ -                      (1)                           -                             

Κζρδθ (Ηθμίεσ) προ φόρου 177                  (6.975)                    (1.688)                    

Φόροσ ειςοδιματοσ (60)                  1.319                      334                         

Κζρδθ (Ηθμίεσ) χριςθσ από ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ 117                  (5.656)                    (1.354)                    

Κζρδθ (Ηθμίεσ) χριςθσ από μθ ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ (33)                  160                         (86)                         

Κακαρά Κζρδθ (Ηθμίεσ) χριςθσ 84                    (5.496)                    (1.440)                    

Κακαρά κζρδθ χριςθσ που αναλογοφν ςε τρίτουσ 16                    12                           13                           

Κακαρά κζρδθ (ηθμίεσ) χριςθσ που αναλογοφν ςτουσ μετόχουσ 68                    (5.508)                    (1.453)                    

Κζρδθ (Ηθμίεσ) ανά μετοχι (ςε €)

Βαςικά και προςαρμοςμζνα κζρδθ/(ηθμίεσ) ανά μετοχι (0,15)               (10,13)                    (2,30)                      

Κζρδθ (Ηθμίεσ) ανά μετοχι από ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ (€)

Βαςικά και προςαρμοςμζνα κζρδθ/(ηθμίεσ) ανά μετοχι (0,08)               (10,42)                    (2,14)                      

Αναπροςαρμοςμζνα αποτζλεςματα ανά μετοχι **

Κζρδθ/(ηθμιζσ) ανά μετοχι (ςε €)

-Βαςικά και προςαρμοςμζνα κζρδθ/(ηθμιζσ) ανά μετοχι         (1.46)    (101.27)      (22.98)

Κζρδθ/(ηθμιζσ) ανά μετοχι από ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ (ςε €)

-Βαςικά και προςαρμοςμζνα κζρδθ/(ηθμιζσ) ανά μετοχι         (0.85) (104,20)                       (21.41)

ΕΝΟΡΟΛΘΜΕΝΘ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

*Συχόν αποκλίςεισ ςτα ςφνολα από το άκροιςμα των επιμζρουσ μεγεκϊν οφείλονται ςε ςτρογγυλοποιιςεισ. 

**Αναπροςαρμοςμζνα αποτελζςματα ανά μετοχι: τα βαςικά και προςαρμοςμζνα κζρδθ ανά μετοχι για τισ χριςεισ 2010, 

2011 και 2012 ζχουν προςαρμοςκεί ϊςτε να λθφκεί υπόψθ θ ςυνζνωςθ των κοινϊν μετοχϊν (reverse split) με αναλογία 10 

παλαιζσ κοινζσ μετοχζσ ςε 1 νζα κοινι μετοχι βάςει των αποφάςεων τθσ Ζκτακτθσ Γενικισ υνζλευςθσ τθσ 30 Απριλίου 

2013. 

Πθγι: Δθμοςιευμζνεσ Ενοποιθμζνεσ Ετιςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ χριςθσ 2012 (τα ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2011 
προκφπτουν από τα ςυγκριτικά ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2012) και Δθμοςιευμζνεσ Ενοποιθμζνεσ Ετιςιεσ Οικονομικζσ 
Καταςτάςεισ τθσ χριςθσ 2011 (τα ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2010 προκφπτουν από τα ςυγκριτικά ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2011), οι 
οποίεσ ζχουν ςυνταχκεί από τθν Eurobank ςφμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. και ζχουν ελεγχκεί από Σακτικοφσ Ορκωτοφσ Ελεγκτζσ 
εκτόσ των Αναπροςαρμοςμζνων αποτελεςμάτων ανά μετοχι τα οποία ζχουν προκφψει από επεξεργαςία οικονομικϊν 
ςτοιχείων από τθν Eurobank. 

Τα ςυνολικά κακαρά ζςοδα από τόκουσ από ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ διαμορφϊκθκαν ςε € 1,5 δις., 

€2,0 δις. και €2,1 δις. ςτισ χριςεισ 2012, 2011 και 2010 αντίςτοιχα, παρουςιάηοντασ μείωςθ τθσ τάξεωσ του 

25,6% το 2012 ζναντι του 2011 και μείωςθ τθσ τάξεωσ του 3,0% το 2011 (ςυμπεριλαμβανομζνων των 

δραςτθριοτιτων τθσ Τουρκίασ) ζναντι του 2010. Θ παραπάνω μείωςθ οφείλεται κυρίωσ ςτθν αφξθςθ του 

κόςτουσ χρθματοδότθςθσ κατά τθν εξεταηόμενθ περίοδο, κακϊσ και τθ ςυρρίκνωςθ του δανειακοφ 

χαρτοφυλακίου, με τθν παρεπόμενθ μείωςθ των εςόδων τόκων από πελάτεσ.  

Με βάςθ τα παραπάνω δεδομζνα, το κακαρό περικϊριο επιτοκίου, (ιτοι ο λόγοσ των κακαρϊν εςόδων από 

τόκουσ προσ το μζςο όρο του ενεργθτικοφ για τθ χριςθ) διαμορφϊκθκε ςε 2,63% 2,52% και 2,05% για τισ 

χριςεισ 2010, 2011 και 2012 αντίςτοιχα (εξαιρουμζνων των μθ ςυνεχιηόμενων δραςτθριοτιτων ςτθν Τουρκία 

και Ρολωνία), βλζπε ςχετικά ενότθτα 3.20.16 «Επιλεγμζνοι Χρθματοοικονομικοί Δείκτεσ». 
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Τα αποτελζςματα προ φόρων του Ομίλου Eurobank (από ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ) για τθ χριςθ 2012 

διαμορφϊκθκαν ςε ηθμίεσ φψουσ € 1.688 εκατ. ζναντι εκτεταμζνων ηθμιϊν € 6.975 εκατ. για τθ χριςθ 2011, 

ωσ απόρροια ςυμμετοχισ ςτο πρόγραμμα εκελοντικισ ανταλλαγισ ομολόγων (PSI+). Το 2012, οι 

δραςτθριότθτεσ του Ομίλου επθρεάςτθκαν δυςμενϊσ από τθν ελλθνικι δθμοςιονομικι κρίςθ, παρά τθν 

παράλλθλθ ςτοχευμζνθ προςπάκεια περιοριςμοφ του λειτουργικοφ κόςτουσ. 

Ωςτόςο, ο Πμιλοσ ςυνεχίηει να παράγει προ προβλζψεων κζρδθ. Ειδικότερα, το 2012 τα λειτουργικά κζρδθ 

προ προβλζψεων για πιςτωτικοφσ κινδφνουσ από δάνεια και απαιτιςεισ και εκτάκτων ηθμιϊν από 

αποτιμιςεισ (από ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ), διαμορφϊκθκαν ςε € 703 εκατ., μειωμζνα ςε ετιςια βάςθ 

κατά 36%. 

 

 

*Συχόν αποκλίςεισ ςτα ςφνολα από το άκροιςμα των επιμζρουσ μεγεκϊν οφείλονται ςε ςτρογγυλοποιιςεισ. 

Πθγι: Δθμοςιευμζνεσ Ενοποιθμζνεσ Ετιςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ χριςθσ 2012 (τα ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2011 
προκφπτουν από τα ςυγκριτικά ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2012) και Δθμοςιευμζνεσ Ενοποιθμζνεσ Ετιςιεσ Οικονομικζσ 
Καταςτάςεισ τθσ χριςθσ 2011 (τα ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2010 προκφπτουν από τα ςυγκριτικά ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2011), οι 
οποίεσ ζχουν ςυνταχκεί από τθν Eurobank ςφμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. και ζχουν ελεγχκεί από Σακτικοφσ Ορκωτοφσ Ελεγκτζσ. 

 

Χρθματοοικονομικζσ Ρλθροφορίεσ Ρεριόδου εξαμινου που ζλθξε τθν 30.06.2013 

Οι επιλεγμζνεσ χρθματοοικονομικζσ πλθροφορίεσ που παρατίκενται κατωτζρω αφοροφν τθν περίοδο 

εξαμινου που ζλθξε ςτισ 30 Λουνίου 2013 και προζρχονται από τισ δθμοςιευμζνεσ Ενοποιθμζνεσ ενδιάμεςεσ 

ςυνοπτικζσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ περιόδου 01.01.-30.06.2013 (οι οποίεσ ςυνοδεφονται και από 

ςυγκριτικά ςτοιχεία τθσ περιόδου 01.01.-30.06.2012). 

Οι Ενοποιθμζνεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ περιόδου α’ εξαμινου 2013 εγκρίκθκαν με τθν από 30.08.2013 

απόφαςθ του Διοικθτικοφ τθσ Συμβουλίου και ζχουν επιςκοπθκεί από τακτικό ελεγκτι - λογιςτι. 

Θ ανάγνωςθ των επιλεγμζνων χρθματοοικονομικϊν πλθροφοριϊν τθσ περιόδου α’ εξαμινου 2013 κα πρζπει 

να γίνεται ςε ςυνδυαςμό με τισ ενότθτεσ 3.20.11-3.20.15 «Χρθματοοικονομικζσ πλθροφορίεσ ενοποιθμζνων 

οικονομικϊν καταςτάςεων περιόδου 01.01.-30.06.2013». 

 

(ποςά ςε εκατ. ευρϊ)*

Κακαρά κζρδθ (ηθμίεσ) χριςθσ 84 (5.496)    (1.440)    

Λοιπά αποτελζςματα χριςθσ απευκείασ ςτθν κακαρι κζςθ:

Αντιςτάκμιςθ ταμειακϊν ροϊν

μεταβολι ςτθν εφλογθ αξία, μετά από φόρουσ (51)          (2)            (110)       

μεταφορά ςτο λογαριαςμό αποτελεςμάτων, μετά από φόρουσ (2)            (53)          (15)          (17)          46           (64)          

Χαρτοφυλάκιο διακεςίμων προσ πϊλθςθ επενδυτικϊν τίτλων

μεταβολι ςτθν εφλογθ αξία, μετά από φόρουσ (191)       (167)       129         

μεταφορά ηθμιϊν από απομείωςθ τίτλων Ελλθνικοφ Δθμοςίου ςτο λογαριαςμό 

αποτελεςμάτων, μετά από φόρουσ -              250 -              

μεταφορά ηθμιϊν από απομείωςθ λοιπϊν επενδυτικϊν τίτλων ςτο λογαριαςμό 

αποτελεςμάτων, μετά από φόρουσ 5              354 61

μεταφορά ςτο λογαριαςμό αποτελεςμάτων, μετά από φόρουσ 36           (150)       (13)          424         (5)            185         

μεταβολι ςτθν εφλογθ αξία μετά από φόρουσ-ςυγγενείσ επιχειριςεισ (3)            -              -              

μεταφορά ςτο λογαριαςμό αποτελεςμάτων, μετά από φόρουσ 7              4              -              -              -              -              

Συναλλαγματικζσ διαφορζσ

μεταβολι ςτθν εφλογθ αξία, μετά από φόρουσ (28)          (41)          (34)          

μεταφορά ςτο λογαριαςμό αποτελεςμάτων, μετά από φόρουσ 0              (28)          79           38           36           2              

Λοιπά αποτελζςματα χριςθσ (227)       445         123         

Συνολικό αποτζλεςμα χριςθσ μετά από φόρο που αναλογεί ςε:

Μετόχουσ

  από ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ (128)       (5.267)    (1.285)    

  από μθ ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ (29)          (157)       204         (5.063)    (44)          (1.329)    

Δικαιϊματα τρίτων

  από ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ 14           14           12           12           

  από μθ ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ - (0)            12           0              12           

(143)       (5.051)    (1.317)    

ΕΝΟΡΟΛΘΜΕΝΘ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΣΥΝΟΛΛΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

2011 20122010
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Στον ακόλουκο πίνακα παρατίκενται τα ενοποιθμζνα ςτοιχεία των ιςολογιςμϊν του Ομίλου Eurobank τθν 

31.12.2012 και τθν 30.06.2013: 

 

 

*Συχόν αποκλίςεισ ςτα ςφνολα από το άκροιςμα των επιμζρουσ μεγεκϊν οφείλονται ςε ςτρογγυλοποιιςεισ. 

Πθγι: Δθμοςιευμζνεσ Ενοποιθμζνεσ ςυνοπτικζσ ενδιάμεςεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ για τθν περίοδο 01.01.-30.06.2013, 
οι οποίεσ ζχουν ςυνταχκεί από τθν Eurobank ςφμφωνα με το ΔΛΠ 34 και ζχουν επιςκοπθκεί από Σακτικοφσ Ορκωτοφσ 
Ελεγκτζσ. 

Στισ 30.06.2013 το ςφνολο του ενεργθτικοφ μειϊκθκε οριακά κατά 0,4% ςε ςχζςθ με τθν 31.12.2012 και 

διαμορφϊκθκε ςε €67,4 δις. ζναντι €67,7 δις., ωσ αποτζλεςμα κυρίωσ τθσ ςυνεχιηόμενθσ επιλεκτικισ 

απομόχλευςθσ των δανείων ςε πελάτεσ και χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα. 

Το υπόλοιπο του δανειακοφ χαρτοφυλακίου (μετά προβλζψεων) του Ομίλου Eurobank παρουςίαςε μικρι 

μείωςθ τθσ τάξεωσ του 5,1% τθν 30.06.2013 ςε ςχζςθ με το κλείςιμο τθσ χριςθσ 2012, λόγω τθσ επιλεκτικισ, 

από πλευράσ κινδφνου, πιςτωτικισ επζκταςθσ και τθσ απομόχλευςθσ που ςε μεγάλο βακμό οφείλεται ςτθ 

μακροοικονομικι κρίςθ. Τθν 30.06.2013, το υπόλοιπο των χορθγιςεων (μετά προβλζψεων) ςε πελάτεσ του 

Ομίλου Eurobank διαμορφϊκθκε ςε € 40.987 εκατ. ζναντι €43.171 εκατ. τθν 31.12.2012. 

Λόγω τθσ κρίςθσ δθμοςίου χρζουσ ςτθν Ελλάδα, οι ελλθνικζσ τράπεηεσ λαμβάνουν ςθμαντικό μζροσ τθσ 

χρθματοδότθςισ τουσ μζςω τθσ Ευρωπαϊκισ Κεντρικισ Τράπεηασ (ΕΚΤ) και τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ 

(ςυνολικά το «Ευρωςφςτθμα»). Με θμερομθνία 30.06.2013, θ Eurobank μείωςε τθν κακαρι χρθματοδότθςι 

τθσ από το Ευρωςφςτθμα ςε € 21,6 δις. από € 29 δις. τθν 31.12.2012, ωσ αποτζλεςμα τθσ περιοριςμζνθσ 

πρόςβαςθσ ςτισ αγορζσ επαναγοράσ χρεογράφων (repos) και τθσ απομόχλευςθσ των ςτοιχείων ενεργθτικοφ. Θ 

Τράπεηα διατθρεί επαρκι αποκζματα ρευςτότθτασ, κακϊσ διακζτει ενζχυρα φψουσ € 6,4 δις. εκ των οποίων € 

5,6 δις. είναι αποδεκτά από το Ευρωςφςτθμα για τθν άντλθςθ περαιτζρω ρευςτότθτασ.  

(ποςά ςε εκατ. €)* 31.12.2012 30.06.2013

ΕΝΕΓΘΤΛΚΟ

Ταμείο και διακζςιμα ςε κεντρικζσ τράπεηεσ 2.065                 2.049                 

Απαιτιςεισ από χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα 4.693                 2.820                 

Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ ςτθν εφλογθ αξία μζςω αποτελεςμάτων 710                    484                    

Ραράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα 1.888                 1.386                 

Δάνεια και απαιτιςεισ από πελάτεσ 43.171               40.987               

Χαρτοφυλάκιο επενδυτικϊν τίτλων 9.469                 13.120               

Ενςϊματα πάγια ςτοιχεία 1.306                 1.393                 

Άυλα πάγια ςτοιχεία 406                    402                    

Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ 2.106                 2.945                 

Λοιπά ςτοιχεία ενεργθτικοφ 1.839                 1.800                 

Σφνολο ενεργθτικοφ 67.653               67.386               

ΥΡΟΧΕΩΣΕΛΣ

Υποχρεϊςεισ προσ κεντρικζσ τράπεηεσ 29.047               21.733               

Υποχρεϊςεισ προσ λοιπά χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα 2.772                 5.768                 

Ραράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα 2.677                 1.932                 

Υποχρεϊςεισ προσ πελάτεσ 30.752               30.185               

Ριςτωτικοί τίτλοι και λοιπζσ δανειακζσ υποχρεϊςεισ 1.365                 931                    

Λοιπζσ υποχρεϊςεισ 1.695                 1.714                 

Σφνολο υποχρεϊςεων 68.308               62.263               

ΛΔΛΑ ΚΕΦΑΛΑΛΑ

Μετοχικό κεφάλαιο-κοινζσ μετοχζσ 1.222                 1.153                 

Διαφορά από ζκδοςθ μετοχϊν υπζρ το άρτιο 1.451                 5.985                 

Κοινζσ μετοχζσ υπό ζκδοςθ - 316                    

Λοιπά αποκεματικά (4.922)                (3.641)                

Μετοχικό κεφάλαιο-προνομιοφχεσ μετοχζσ 950                    950                    

Ρρονομιοφχοι τίτλοι 367                    77                      

Δικαιϊματα τρίτων 277                    283                    

Σφνολο ιδίων κεφαλαίων (655)                   5.123                 

Σφνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεϊςεων 67.653               67.386               

ΡΛΝΑΚΑΣ ΕΝΟΡΟΛΘΜΕΝΩΝ ΛΣΟΛΟΓΛΣΜΩΝ
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Τα Μδια Κεφάλαια του Ομίλου διαμορφϊκθκαν ςε €5.123 εκατ., ζναντι €(655) εκατ., βελτιωμζνα, κυρίωσ λόγω 

τθσ ανακεφαλαιοποίθςθσ τθσ Τράπεηασ με αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου ποςοφ €5.839 εκατ., θ οποία 

καλφφκθκε πλιρωσ από το ΤΧΣ με ειςφορά εισ είδοσ ομολόγων κυριότθτασ του ιδίου και ζκδοςθσ του 

Ευρωπαϊκοφ ΤΧΣ και ολοκλθρϊκθκε τθ 19 Λουνίου 2013, μετά τθ λιψθ των ςχετικϊν εγκρίςεων από τισ 

ελλθνικζσ εποπτικζσ αρχζσ. 

 

 

*Συχόν αποκλίςεισ ςτα ςφνολα από το άκροιςμα των επιμζρουσ μεγεκϊν οφείλονται ςε ςτρογγυλοποιιςεισ. 

Πθγι: Δθμοςιευμζνεσ Ενοποιθμζνεσ ςυνοπτικζσ ενδιάμεςεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ για τθν περίοδο 01.01.-30.06.2013, 
οι οποίεσ ζχουν ςυνταχκεί από τθν Eurobank ςφμφωνα με το ΔΛΠ 34 και ζχουν επιςκοπθκεί από Σακτικοφσ Ορκωτοφσ 
Ελεγκτζσ. 

 

(ποςά ςε εκατ. ευρϊ)* 01.01.-30.06.2012 01.01.-30.06.2013

Κακαρά ζςοδα από τόκουσ 800                         578                         

Κακαρά ζςοδα από τραπεηικζσ αμοιβζσ και προμικειεσ 105                         96                           

Κακαρά ζςοδα από αςφαλιςτικζσ υπθρεςίεσ 8                             17                           

Ζςοδα από μθ τραπεηικζσ υπθρεςίεσ 16                           18                           

Ζςοδα από μερίςματα 2 2

Αποτελζςματα χαρτοφυλακίου ςυναλλαγϊν 107                         (40)                         

Αποτελζςματα από επενδυτικοφσ τίτλουσ (19)                         31                           

Λοιπά λειτουργικά ζςοδα 1 (15)                         

Λειτουργικά ζςοδα 1,020                      687                         

Λειτουργικά ζξοδα (543)                       497                         

Λειτουργικά κζρδθ προ προβλζψεων για πιςτωτικοφσ κινδφνουσ από δάνεια και

απαιτιςεισ και εκτάκτων ηθμιϊν 477                         190                         

Ρροβλζψεισ για πιςτωτικοφσ κινδφνουσ από δάνεια και απαιτιςεισ πελατϊν (794)                       (841)                       

Ηθμίεσ απομείωςθσ και λοιπζσ ηθμίεσ από ζκκεςθ ςε χρζοσ Ελλθνικοφ Δθμοςίου (554)                       75                           

Λοιπζσ ζκτακτεσ ηθμίεσ από αποτιμιςεισ (160)                       (109)                       

Αναλογία κερδϊν/(ηθμιϊν) από ςυμμετοχζσ ςε ςυγγενείσ επιχειριςεισ και κοινοπραξίεσ -                             (1)                           

Κζρδθ (Ηθμίεσ) προ φόρου (1,031)                    (686)                       

Φόροσ ειςοδιματοσ 217                         175                         

Ζκτακτεσ προςαρμογζσ φόρου -                             579                         

Κζρδθ (Ηθμίεσ) περιόδου από ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ (814)                       68                           

Κζρδθ (Ηθμίεσ) περιόδου από μθ ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ (51)                         (18)                         

Κακαρά Κζρδθ (Ηθμίεσ) περιόδου (865)                       50                           

Κακαρά κζρδθ περιόδου που αναλογοφν ςε τρίτουσ 7                             6                             

Κακαρά κζρδθ (ηθμίεσ) περιόδου που αναλογοφν ςτουσ μετόχουσ (872)                       44                           

Κζρδθ (Ηθμίεσ) ανά μετοχι πρό φόρων (ςε €)

Βαςικά κζρδθ/(ηθμίεσ) ανά μετοχι (16.36)                    (1.06)                      

Ρροςαρμοςμζνα κζρδθ/(ηθμίεσ) ανά μετοχι (16.36)                    (1.06)                      

Κζρδθ (Ηθμίεσ) ανά μετοχι από ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ προ φόρων (€)

Βαςικά κζρδθ/(ηθμίεσ) ανά μετοχι (15.23)                    (1.04)                      

Ρροςαρμοςμζνα κζρδθ/(ηθμίεσ) ανά μετοχι (15.23)                    (1.04)                      

Κζρδθ (Ηθμίεσ) ανά μετοχι (ςε €)

Βαςικά κζρδθ/(ηθμίεσ) ανά μετοχι (12.21)                    0.04                        

Ρροςαρμοςμζνα κζρδθ/(ηθμίεσ) ανά μετοχι (12.21)                    0.04                        

Κζρδθ (Ηθμίεσ) ανά μετοχι από ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ (€)

Βαςικά κζρδθ/(ηθμίεσ) ανά μετοχι (11.29)                    0.07                        

Ρροςαρμοςμζνα κζρδθ/(ηθμίεσ) ανά μετοχι (11.29)                    0.07                        

ΕΝΟΡΟΛΘΜΕΝΘ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
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*Συχόν αποκλίςεισ ςτα ςφνολα από το άκροιςμα των επιμζρουσ μεγεκϊν οφείλονται ςε ςτρογγυλοποιιςεισ. 

Πθγι: Δθμοςιευμζνεσ Ενοποιθμζνεσ ςυνοπτικζσ ενδιάμεςεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ για τθν περίοδο 01.01.-30.06.2013, 
οι οποίεσ ζχουν ςυνταχκεί από τθν Eurobank ςφμφωνα με το ΔΛΠ 34 και ζχουν επιςκοπθκεί από Σακτικοφσ Ορκωτοφσ 
Ελεγκτζσ. 

Τα ςυνολικά κακαρά ζςοδα από τόκουσ διαμορφϊκθκαν ςε €578 εκατ. για τθν περίοδο 01.01.-30.06.2013 

ζναντι €800 εκατ. για τθν αντίςτοιχθ περίοδο του 2012, παρουςιάηοντασ μείωςθ τθσ τάξεωσ του 29%. Θ 

παραπάνω μείωςθ οφείλεται κυρίωσ ςτθν αφξθςθ του κόςτουσ χρθματοδότθςθσ, λόγω τθσ προςπάκειασ 

ςυγκράτθςθσ των κατακζςεων πελατϊν κατά τθν εξεταηόμενθ περίοδο, τθ ςυρρίκνωςθ του δανειακοφ και 

ομολογιακοφ χαρτοφυλακίου, με τθν παρεπόμενθ μείωςθ των εςόδων από τόκουσ, κακϊσ και τθν 

κακυςτζρθςθ ςτθ διαδικαςία ανακεφαλαιοποίθςθσ τθσ Τράπεηασ.  

Οι Ρροβλζψεισ για πιςτωτικοφσ κινδφνουσ από δάνεια πελατϊν φψουσ €841 εκατ. το α’ εξάμθνο του 2013 

ζναντι €794 εκατ. τθν αντίςτοιχθ περίοδο του 2012 εμφανίηονται αυξθμζνεσ κατά 5,9% λόγω τθσ 

παρατεταμζνθσ φφεςθσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ και τθσ ςυνεπαγόμενθσ επιδείνωςθσ τθσ ποιότθτασ του 

χαρτοφυλακίου δανείων. 

Λαμβάνοντασ υπόψθ (i) τισ αυξανόμενεσ προοπτικζσ ςτακεροποίθςθσ και βελτίωςθσ τθσ ελλθνικισ 

οικονομίασ, οι οποίεσ οδιγθςαν και ςτθν πρόςφατθ αναβάκμιςθ τθσ πιςτολθπτικισ ικανότθτασ τθσ Ελλάδασ 

(ii) τθ ςυνεχι αφξθςθ τθσ εφλογθσ αξίασ των ελλθνικϊν ομολόγων, ςθματοδοτϊντασ τθ ςθμαντικι βελτίωςθ 

του περικωρίου φερεγγυότθτασ (credit spread), και (iii) λαμβάνοντασ υπόψθ ότι μετά το PSI+ δεν ζλαβε χϊρα 

πιςτωτικό γεγονόσ ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, τθν 30
θ
 Λουνίου 2013 ο Πμιλοσ 

προχϊρθςε ςτον αντιλογιςμό ηθμιάσ απομείωςθσ αξίασ € 75 εκατ., θ οποία αρχικά αναγνωρίςτθκε το 2011, 

για ςυγκεκριμζνο ΟΕΔ (ονομαςτικισ αξίασ €506 εκατ.) το οποίο δεν είχε ανταλλαχκεί ςτο PSI+. 

Τα αποτελζςματα προ φόρων του Ομίλου Eurobank (από ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ) για τθν περίοδο 

01.01.-30.06.2013 διαμορφϊκθκαν ςε ηθμίεσ φψουσ €686 εκατ., περιοριςμζνεσ ζναντι ηθμιϊν € 1.031 εκατ. 

για τθν αντίςτοιχθ περίοδο του 2012 όπου είχαν ςυμπεριλθφκεί ηθμίεσ απομείωςθσ και λοιπζσ ηθμίεσ από 

ζκκεςθ ςε χρζοσ ελλθνικοφ δθμοςίου φψουσ €554 εκατ. 

Σθμειϊνεται ότι, ο Πμιλοσ ςυνεχίηει να παράγει προ προβλζψεων κζρδθ, προςαρμοηόμενοσ ςτισ νζεσ 

απαιτιςεισ και τθ ςτοχευμζνθ προςπάκεια περιοριςμοφ του λειτουργικοφ κόςτουσ. Τθν περίοδο 01.01.-

30.06.2013 τα λειτουργικά κζρδθ προ προβλζψεων για πιςτωτικοφσ κινδφνουσ από δάνεια και απαιτιςεισ και 

εκτάκτων ηθμιϊν από αποτιμιςεισ (από ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ), διαμορφϊκθκαν ςε €190 εκατ., 

μειωμζνα ςε ςχζςθ με τθν αντίςτοιχθ περίοδο του 2012 κατά 60,2%. 

(ποςά ςε εκατ. ευρϊ)*

Κακαρά κζρδθ (ηθμίεσ) περιόδου (865)     50        

Λοιπά αποτελζςματα περιόδου απευκείασ ςτθν κακαρι κζςθ:

Ροςά που ενδζχεται να αναταξινομθκοφν μεταγενζςτερα ςτθν κατάςταςθ 

αποτελεςμάτων:

Αντιςτάκμιςθ ταμειακϊν ροϊν

μεταβολι ςτθν εφλογθ αξία, μετά από φόρουσ (88)       22        

μεταφορά ςτο λογαριαςμό αποτελεςμάτων, μετά από φόρουσ 20        (68)       36        58        

Χαρτοφυλάκιο διακεςίμων προσ πϊλθςθ επενδυτικϊν τίτλων

μεταβολι ςτθν εφλογθ αξία, μετά από φόρουσ 39        5          

μεταφορά ηθμιϊν από απομείωςθ επενδυτικϊν τίτλων ςτο λογαριαςμό 

αποτελεςμάτων, μετά από φόρουσ 30        (2)         

μεταφορά ςτο λογαριαςμό αποτελεςμάτων, μετά από φόρουσ 1          70        (6)         (3)         

Συναλλαγματικζσ διαφορζσ

μεταβολι ςτθν εφλογθ αξία, μετά από φόρουσ (37)       (37)       (5)         (5)         

Λοιπά αποτελζςματα περιόδου (35)       50        

Συνολικό αποτζλεςμα περιόδου μετά από φόρο που αναλογεί ςε:

Μετόχουσ

  από ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ (863)     112      

  από μθ ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ (43)       (906)     (18)       94        

Δικαιϊματα τρίτων

  από ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ 6          6          

  από μθ ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ 0          6          -           6          

(900)     100      

01.01.-30.06.2012 01.01.-30.06.2013

ΕΝΟΡΟΛΘΜΕΝΘ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΣΥΝΟΛΛΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
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Τα αποτελζςματα τθσ περιόδου 01.01.-30.06.2013 μετά από φόρουσ (από ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ) του 

Ομίλου Eurobank διαμορφϊκθκαν ςε κζρδθ €68 εκατ., ζναντι ηθμιϊν €814 εκατ. για τθν αντίςτοιχθ περίοδο 

του 2012, κυρίωσ ωσ αποτζλεςμα τθσ κετικισ επίδραςθσ ζκτακτθσ προςαρμογισ φόρου φψουσ €596 εκατ. που 

οφείλεται κυρίωσ ςτθν αφξθςθ του φορολογικοφ ςυντελεςτι, θ οποία είχε ωσ αποτζλεςμα τθν προςαρμογι 

των ςωρευτικϊν αναβαλλόμενων φορολογικϊν απαιτιςεων του Ομίλου. 

Θ αφξθςθ του φορολογικοφ ςυντελεςτι είχε ωσ αποτζλεςμα τθν προςαρμογι των ςωρευτικϊν 

αναβαλλόμενων φορολογικϊν απαιτιςεων του Ομίλου τθν 30 Λουνίου 2013 κατά € 608 εκατ., εκ των οποίων 

€596 εκατ. ζχουν απεικονιςτεί ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων τθσ 30 Λουνίου 2013 Το ποςό των €596 εκατ. 

αφορά αναπροςαρμογι του ςωρευτικοφ ποςοφ αναβαλλόμενθσ φορολογικισ απαίτθςθσ που θ Τράπεηα 

εκτιμά ότι μπορεί να ανακτιςει ςτο προςεχζσ μζλλον. Το ποςό αναβαλλόμενθσ φορολογικισ απαίτθςθσ 

αξιολογείται ςε κάκε περίοδο αναφοράσ και δφναται να ανακεωρθκεί βάςει των εκάςτοτε ςε ιςχφ 

επιχειρθματικϊν και φορολογικϊν πλάνων τθσ Τράπεηασ. Μετά τον επανυπολογιςμό τθσ αναβαλλόμενθσ 

φορολογικισ απαίτθςθσ των κυγατρικϊν του επιχειριςεων, ο Πμιλοσ αναγνϊριςε ςτθν κατάςταςθ 

αποτελεςμάτων τθσ 30 Λουνίου 2013 ηθμιά €17 εκατ. Εφόςον εξαιρεκεί το ποςό των €579 εκατ., τα 

αποτελζςματα μετά από φόρουσ κα διαμορφϊνονταν ςε ηθμίεσ φψουσ €535 εκατ. 

 

Στον παρακάτω πίνακα παρατίκενται επιλεγμζνοι χρθματοοικονομικοί δείκτεσ οι οποίοι υπολογίςκθκαν με 

βάςθ τισ δθμοςιευμζνεσ ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ του Ομίλου Eurobank, που ζχουν ςυνταχκεί 

βάςει των Δ.Ρ.Χ.Α.: 

*Για τον υπολογιςμό των δεικτϊν, εκτόσ των δεικτϊν τθσ κεφαλαιακισ επάρκειασ, ζχουν εξαιρεκεί τα ςτοιχεία τθσ 
Πολωνίασ (για το 2010 και το 2011) και τα αντίςτοιχα τθσ Σουρκίασ (για το 2011 και για 30.06.2012). 
(1) Pro-forma δείκτεσ, μετά τθν ανακεφαλαιοποίθςθ (για το εξάμθνο 2012 και το 2012).  
(2) Τπολογιηόμενοι με βάςθ τθν Πράξθ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ (13/28.03.2013) τθν οποία εξζδωςε θ ΣτΕ και τζκθκε ςε 
ιςχφ από τθν 31.03.2013. 
(3) θμειϊνεται ότι για το 2012, ςφμφωνα με τθν απόφαςθ τθσ 13/28.03.2013 τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ τθσ Σράπεηασ 
τθσ Ελλάδοσ που τζκθκε ςε ιςχφ από τθν 31.03.2013, ο Δείκτθσ Βαςικϊν Εποπτικϊν Κεφαλαίων (Tier I) κα διαμορφωνόταν 
ςε 8,1% και ο Δείκτθσ υνολικισ Κεφαλαιακισ Επάρκειασ ςε 8,1%, όπωσ αναλφεται ςτθν ενότθτα 3.11.5 «Κεφαλαιακι 
Επάρκεια» του παρόντοσ Ενθμερωτικοφ Δελτίου. 
(4) Για τισ 30.6.2013 οι δείκτεσ Total Tier I, ςυνολικισ κεφαλαιακισ επάρκειασ (Total CAD) και Core Tier I, κα 
διαμορφωκοφν ςε 7,8%, 7,9% και 7,6% αντίςτοιχα, εφόςον λθφκοφν υπόψθ θ ενςωμάτωςθ του Νζου Σαχυδρομικοφ 
Σαμιευτθρίου Ελλάδοσ Α.Σ.Ε και τθσ Νζασ Proton Σράπεηασ Α.Ε. Επιπρόςκετα, οι δείκτεσ Total Tier I, ςυνολικισ 
κεφαλαιακισ επάρκειασ (Total CAD) και Core Tier I, κα διαμορφωκοφν ςε 8,2%, 8,3% και 8,1% αντίςτοιχα, εφόςον λθφκεί 
υπόψθ θ ςυμφωνία με τθ Fairfax Financial Holdings Limited και εφόςον αυτι ολοκλθρωκεί ςφμφωνα με το ςχεδιαςμό τθσ 
(βλ. ςχετικά ενότθτα 3.23 «θμαντικζσ αλλαγζσ ςτθν οικονομικι κζςθ τθσ Σράπεηασ και του Ομίλου»). 
(5) Λόγω των ηθμιϊν προ φόρου δεν αναφζρονται οι ςυγκεκριμζνοι δείκτεσ για τισ χριςεισ 2012, 2011 και 2010. 
Πθγι: Επεξεργαςία ςτοιχείων από τισ δθμοςιευμζνεσ Ενοποιθμζνεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ των χριςεων 2012 και 2011 
και από τισ δθμοςιευμζνεσ ενδιάμεςεσ ςυνοπτικζσ οικονομικζσ καταςτάςεισ περιόδου 01.01.-30.06.2013 από τθν 
Eurobank. 

Ο τρόποσ υπολογιςμοφ των δεικτϊν παρουςιάηεται αναλυτικά ςτθν ενότθτα 3.20.16 «Επιλεγμζνοι 

Χρθματοοικονομικοί Δείκτεσ».  

2010 2011 2012 01.01.-30.06.2012 01.01.-30.06.2013

Κακαρό Ρερικϊριο Επιτοκίου 2.63% 2.52% 2.05% 2.21% 1.71%

Δείκτθσ Κόςτουσ προσ Ζςοδα 46.9% 47.7% 59.9% 53.2% 72.3%

Μθ Εκτοκιηόμενα Δάνεια προσ Συνολικά  8.2% 12.4% 18.3% 15.4% 21.0%

Δάνεια ςε κακυςτζρθςθ άνω των 90 θμερϊν 10.2% 15.7% 22.8% 19.6% 26.4%

Δείκτθσ Κάλυψθσ μθ Εκτοκιηόμενων  Δανείων 51.1% 54.4% 53.5% 53.9% 54.7%

Δείκτθσ Κάλυψθσ δανείων ςε κακυςτζρθςθ >90 θμερϊν 41.1% 42.8% 42.8% 42.2% 43.6%

Ρροβλζψεισ προσ Δάνεια  2.48% 2.75% 3.69% 3.48% 4.00%

Δείκτθσ Βαςικϊν Εποπτικϊν Κεφαλαίων (Tier I) 
(1) 10.6% 0.0% 11,6% 

(3) 7.4% 6,8%
 (2) (4)

Δείκτθσ Συνολικισ Κεφαλαιακισ Επάρκειασ (1) 11.7% 0.5% 11,6% (3) 7.5% 6,8% (2) (4)

Δείκτθσ Κυρίων Βαςικϊν Λδίων Κεφαλαίων (Core Tier I)   (2) μ/ε μ/ε 7.3% μ/ε 6,5% (4)

Αποδοτικότθτα Ενεργθτικοφ (RoA) μετά φόρων 
(5) 0.2% - - - 0.1%

Αποδοτικότθτα Λδίων Κεφαλαίων (RoE) μετά φόρων
 (5) - - - - 9.9%

ΕΡΛΛΕΓΜΕΝΟΛ ΧΘΜΑΤΟΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟΛ ΔΕΛΚΤΕΣ *
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3.4 Ρλθροφορίεσ για τθν Τράπεηα 

 

3.4.1 Λςτορικό και Ανάπτυξθ του Εκδότθ  

Θ Τράπεηα Eurobank Ergasias A.E. («Eurobank») ιδρφκθκε ςτθν Ελλάδα, ςτισ 11 Δεκεμβρίου 1990 με τθν 

επωνυμία «Ευρωεπενδυτικι Τράπεηα Α.Ε.». Μετά τθν εξαγορά από τθν Eurobank ποςοςτοφ ςυμμετοχισ 

ελζγχου ςτθν Τράπεηα Ακθνϊν το 1998, το Μάρτιο του 1999 θ Τράπεηα απορροφικθκε από τθν Τράπεηα 

Ακθνϊν, νομικό πρόςωπο ιδρυκζν το 1924.  

H Eurobank ζωσ τθν 23 Λουλίου 2012, ιταν μζλοσ του Ομίλου EFG, ο οποίοσ κατείχε το 44,7% των κοινϊν με 

δικαίωμα ψιφου μετοχϊν τθσ Τράπεηασ, μζςω 100% κυγατρικϊν τθσ απϊτατθσ μθτρικισ εταιρείασ «Private 

Financial Holdings Limited» θ οποία ανικε και ελζγχετο ζμμεςα από μζλθ τθσ οικογζνειασ Λάτςθ. 

Στισ 23 Λουλίου 2012, ο Πμιλοσ EFG μεταβίβαςε το 43,6% των κοινϊν με δικαίωμα ψιφου μετοχϊν τθσ 

Τράπεηασ που κατείχε ςε δζκα νομικά πρόςωπα, κάκε ζνα από τα οποία απζκτθςε το 4,4% περίπου, ενϊ ο 

Πμιλοσ EFG διατιρθςε το υπόλοιπο 1,1%. Ωσ αποτζλεςμα, από τθν 23 Λουλίου 2012, θ Τράπεηα ζπαυςε να 

τελεί υπό τον ζλεγχο του Ομίλου EFG. 

Στισ 15 Φεβρουαρίου 2013, ολοκλθρϊκθκε θ περίοδοσ αποδοχισ τθσ Ρροαιρετικισ Δθμόςιασ Ρρόταςθσ θ 

οποία είχε ανακοινωκεί από τθν Εκνικι Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ (ΕΤΕ) ςτισ 5 Οκτωβρίου 2012 για τθν απόκτθςθ 

του ςυνόλου των μετοχϊν τθσ Eurobank. Κατόπιν τθσ Δθμόςιασ Ρρόταςθσ που υπζβαλλε θ Εκνικι Τράπεηα τθσ 

Ελλάδοσ (ΕΤΕ) για τθν απόκτθςθ του ςυνόλου των μετοχϊν τθσ Eurobank, θ ΕΤΕ απζκτθςε το 84,4% των 

κοινϊν με δικαίωμα ψιφου μετοχϊν τθσ Eurobank.  

Στισ 19 Λουνίου 2013 ειςιχκθςαν προσ διαπραγμάτευςθ ςτο Χρθματιςτιριο Ακθνϊν 3.789.317.358 νζεσ κοινζσ 

με δικαίωμα ψιφου μετοχζσ, οι οποίεσ πρόεκυψαν από τθν αφξθςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Τράπεηασ 

για τθν άντλθςθ ςυνολικά €5.839 εκατ., καλυπτόμενθ με ειςφορά ςε είδοσ αποκλειςτικά από το Ταμείο 

Χρθματοπιςτωτικισ Στακερότθτασ (ΤΧΣ), ςφμφωνα με το Νόμο 3864/2010 και τθν Ρράξθ Υπουργικοφ 

Συμβουλίου 38/9.11.2012. Κατόπιν αυτισ τθσ αφξθςθσ το ποςοςτό του ΤΧΣ επί του μετοχικοφ κεφαλαίου των 

κοινϊν μετοχϊν ανιλκε ςτισ 19 Λουνίου 2013 από 0,0% ςε 98,6%, το δε ποςοςτό τθσ ΕΤΕ κατιλκε από 84,4% 

ςε 1,2%. 

Τζλοσ ςτισ 5 Λουλίου 2013, κατόπιν τθσ απόφαςθσ τθσ Τακτικισ Γενικισ Συνζλευςθσ των Μετόχων τθσ 

Τράπεηασ τθσ 27θσ Λουνίου 2013 για τθν αφξθςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου με καταβολι μετρθτϊν θ οποία 

ςυντελζςκθκε με ιδιωτικι τοποκζτθςθ ςτουσ κατόχουσ υβριδικϊν τίτλων και τίτλων μειωμζνθσ εξαςφάλιςθσ 

με κατάργθςθ του δικαιϊματοσ προτίμθςθσ των υφιςτάμενων κοινϊν και προνομιοφχων μετόχων τθσ, το 

ποςοςτό ςυμμετοχισ του ΤΧΣ κατιλκε από 98,6% ςε 93,6%. 

Θ Eurobank είναι εγγεγραμμζνθ ςτο Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο (Γ.Ε.ΜΘ.) με αρικμό 000223001000. Θ Eurobank 

είναι ανϊνυμθ τραπεηικι εταιρεία ςυςτακείςα ςφμφωνα με το ελλθνικό δίκαιο και ειςθγμζνθ ςτο 

Χρθματιςτιριο Ακθνϊν. Ωσ ειςθγμζνθ εταιρεία υπάγεται ςτισ ρυκμίςεισ τθσ ελλθνικισ Επιτροπισ 

Κεφαλαιαγοράσ και ωσ πιςτωτικό ίδρυμα, ςτθν εποπτεία τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ. 

Οι τραπεηικζσ εργαςίεσ του ομίλου Eurobank, ςε επίπεδο ιδιωτϊν και επιχειριςεων, αναπτφχκθκαν ςτθν 

Ελλάδα και διεκνϊσ, ωσ εξισ: 

Χϊρα Γεγονόσ 

Ελλάδα  Συγχϊνευςθ με τθν Interbank Ελλάδοσ Α.Ε. και εξαγορά των εργαςιϊν 

λιανικισ τθσ Credit Lyonnais Ελλάσ Α.Ε. το 1997. 

  Συγχωνεφςεισ με τθν Τράπεηα Ακθνϊν και τθν Τράπεηα Κριτθσ το 1999. 

  Συγχϊνευςθ με τθν Τράπεηα Εργαςίασ το Σεπτζμβριο του 2000. 

  Συγχϊνευςθ με τθν Τζλεςισ Τράπεηα Επενδφςεων Α.Ε. το Μάρτιο του 2002. 

  Συγχϊνευςθ με τισ δφο επενδυτικζσ εταιρίεσ κλειςτοφ τφπου, Επενδφςεισ 
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Εργαςίασ Α.Ε.Ε.Χ. και Επενδφςεισ Αναπτφξεωσ Α.Ε.Ε.Χ., το 2003. 

  Εξαγορά τθσ Intertrust ΑΕΔΑΚ το 2004. 

  Συγχϊνευςθ με τθν επενδυτικι εταιρεία κλειςτοφ τφπου Ρρόοδοσ το 2005. 

 Συγχϊνευςθ με τθν επενδυτικι εταιρεία κλειςτοφ τφπου ΔΛΑΣ Α.Ε.Ε.Χ. το 

2011. 

 Απόκτθςθ του 100% των μετοχϊν του Νζου Ταχυδρομικοφ Ταμιευτθρίου 

Ελλάδοσ Α.Τ.Ε. και τθσ Νζασ Proton Τράπεηασ Α.Ε. ςτισ 30 Αυγοφςτου 2013. 

Βουλγαρία  Αφξθςθ τθσ ςυμμετοχισ ςτθν Bulgarian Post Bank A.D. ςε 99,7% το 2006, 

μετά τθν απόκτθςθ αρχικισ ςυμμετοχισ το 1998 και περαιτζρω αυξιςεισ τθσ 

ςυμμετοχισ το 2002 και το 2003. 

  Απόκτθςθ ςυμμετοχισ φψουσ 91,29% ςτθν DZI Bank το 2006.Από τθν 

ςυγχϊνευςθ τθσ Bulgarian Post Bank A.D. και τθσ DZI Bank προζκυψε θ 

Eurobank Bulgaria A.D. κυγατρικι κατά 99,99% τθσ Eurobank.  

Ρουμανία  Απόκτθςθ ςυμμετοχισ φψουσ 77,56% ςτθν Bancpost S.A. το 2006, μετά τθν 

απόκτθςθ αρχικισ ςυμμετοχισ το 2000. Σιμερα θ ςυμμετοχι ανζρχεται ςε 

99,11%. 

ερβία  Αρχικι επζνδυςθ το 2003 ςτθν Eurobank EFG A.D. Beograd (πρϊθν 

Postbanka), θ οποία τον Οκτϊβριο 2006 απορρόφθςε τθν Nacionalna 

Štedionica Banka A.D. και μετονομάςτθκε ςε Eurobank EFG A.D. Beograd 

(ποςοςτό ςυμμετοχισ 99,99%). 

Πολωνία  Ζναρξθ εργαςιϊν το Φεβρουάριο του 2006, μζςω δικτφου 

υποκαταςτθμάτων, με τθν εμπορικι επωνυμία Polbank EFG. Tο Φεβρουάριο 

του 2011, θ Eurobank προχϊρθςε ςε ςτρατθγικι ςυνεργαςία με τον 

αυςτριακό τραπεηικό όμιλο Raiffeisen Bank International (RBI). Οι όροι τθσ 

ςυναλλαγισ προζβλεπαν τθν εξαγορά του 70% τθσ κυγατρικισ τθσ Τράπεηασ 

ςτθν Ρολωνία, Polbank EFG, από τθ Raiffeisen και τθν πλιρθ ςυγχϊνευςι 

τθσ με τθν Raiffeisen Poland, τθ κυγατρικι τθσ Raiffeisen ςτθν Ρολωνία, με 

τθν Eurobank να παραμζνει με το 13% ςτθν από κοινοφ τράπεηα. Στισ 

30.4.2012 ο Πμιλοσ εξάςκθςε το δικαίωμα πϊλθςθσ του εναπομείναντοσ 

μεριδίου 13%. 

Σουρκία  Eξαγορά τθσ HC Istanbul Holdings A.S. το 2005. Ακολοφκθςε θ απόκτθςθ 

ςυμμετοχισ φψουσ 70% ςτθν Tekfenbank το 2007, που μετονομάςκθκε ςε 

Eurobank Tekfen A.S. Ο Πμιλοσ περιελάμβανε ςτθ ςυμμετοχι του ςτθν 

τελευταία επιπλζον ποςοςτό 28,23%, που διατιρθςαν οι πωλθτζσ και για το 

οποίο, βάςει τθσ ςυμφωνίασ εξαγοράσ, είχε ςυνομολογθκεί δικαίωμα 

προαίρεςθσ αγοράσ και πϊλθςθσ με τιμι άςκθςθσ που κα κακοριηόταν από 

μελλοντικά γεγονότα. Tον Δεκζμβριο του 2012, ο Πμιλοσ ποφλθςε τθ 

Eurobank Tefken A.S. και τισ κυγατρικζσ τθσ ςτθν Burgan Bank του Κουβζιτ.  

Κφπροσ  Ο Πμιλοσ Eurobank ζχει παρουςία ςτθν Κφπρο, μζςω υποκαταςτιματοσ, από 

το Σεπτζμβριο του 2007 και από το Μάρτιο του 2008 μζςω τθσ κυγατρικισ 

τράπεηασ Eurobank Cyprus Ltd (ποςοςτό ςυμμετοχισ 100%). 

Ουκρανία  Aπόκτθςθ ςυμμετοχισ ςτθν P.J.S.C. Universal Bank το 2007 (ςιμερα θ 

ςυμμετοχι ανζρχεται ςε 99,97%). 
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3.4.2 Σθμαντικά γεγονότα 

 

3.4.2.1 Ρρόγραμμα Ενίςχυςθσ τθσ ευςτότθτασ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ  

Θ Eurobank ςυμμετζχει ςτο πρόγραμμα ενίςχυςθσ τθσ ρευςτότθτασ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ του ν. 
3723/2008, όπωσ τροποποιικθκε με τουσ ν.3844/2010, 3845/2010, 3872/2010, 3965/2011, 3986/2011, 
4021/2011, 4063/2012 και 4093/2012 και επεκτάκθκε με τθν απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν 
30089/Β.1785/8.7.2013, ωσ ακολοφκωσ: 

 

(α) Ρρϊτοσ πυλϊνασ ςτιριξθσ – Ρρονομιοφχεσ Μετοχζσ 

Στο πλαίςιο αυτοφ του πυλϊνα, θ Eurobank ζχει εκδϊςει 345.500.000 προνομιοφχεσ μετοχζσ, χωρίσ δικαίωμα 
ψιφου, με ςυνολικι ονομαςτικι αξία € 950 εκατ., οι οποίεσ αναλιφκθκαν από το Ελλθνικό Δθμόςιο, ζναντι 
μεταβίβαςθσ ςτθν Τράπεηα ομολόγων ίςθσ ονομαςτικισ αξίασ, τθν 21

θ
 Μαΐου 2009. 

(β) Δεφτεροσ πυλϊνασ ςτιριξθσ – Ζκδοςθ Ομολόγων με τθν εγγφθςθ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου 

Στο πλαίςιο αυτοφ του πυλϊνα, θ Eurobank ζχει εκδϊςει ομόλογα με τθν εγγφθςθ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου 
ςυνολικισ ονομαςτικισ αξίασ €13.932 εκατ. τθν 30

θ
 Λουνίου 2013. Τα ομόλογα αυτά κατζχονταν πλιρωσ από 

τθν Τράπεηα και τισ κυγατρικζσ τθσ. Το Φεβρουάριο του 2013 ζλθξαν ομόλογα εγγφθςθσ του Ελλθνικοφ 
Δθμοςίου αξίασ € 2.344 εκατ. 

(γ) Τρίτοσ πυλϊνασ ςτιριξθσ – δανειςμόσ ειδικϊν τίτλων ζκδοςθσ του Οργανιςμοφ Διαχείριςθσ Δθμοςίου 
Χρζουσ (Ο.Δ.Δ.Χ.) 

Από τθν 29
θ
 Δεκεμβρίου 2011, θ Eurobank δεν ζχει ςυμμετοχι ςτον πυλϊνα αυτό.  

Λόγω τθσ ςυμμετοχισ τθσ ςτο πρόγραμμα ενίςχυςθσ τθσ ρευςτότθτασ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ, το Ελλθνικό 
Δθμόςιο ζχει τα ειδικά δικαιϊματα και θ Eurobank υπόκειται ςτουσ περιοριςμοφσ που αναφζρονται, κατά 
περίπτωςθ, ςτισ ενότθτεσ 3.24.3 («Θεςμικό πλαίςιο λειτουργίασ τθσ Σράπεηασ») και 4.2.1 («Δικαιϊματα 
μετόχων») του παρόντοσ. 

 

3.4.2.2 Συμμετοχι τθσ Eurobank, ςτο πρόγραμμα εκελοντικισ ανταλλαγισ κρατικϊν ομολόγων  

Ο Πμιλοσ ςυμμετείχε ςτο πρόγραμμα ανταλλαγισ των ομολόγων Ελλθνικοφ Δθμοςίου και των λοιπϊν τίτλων 

που πλθροφςαν τα ςχετικά κριτιρια (PSI+) και αναγνϊριςε τθν 31 Δεκεμβρίου 2011 ηθμιά απομείωςθσ 

ςυνολικά €5.779 εκατ. προ φόρων για χρεόγραφα ςυνολικισ ονομαςτικισ αξίασ €7.336 εκατ. που 

ανταλλάχκθκαν ςτο πλαίςιο του PSI+ το 2012. 

Στο πλαίςιο του προγράμματοσ ανταλλαγισ, το Μάρτιο/Απρίλιο του 2012 ο Πμιλοσ ζλαβε α) νζα ομόλογα 

Ελλθνικοφ Δθμοςίου («νζα ΟΕΔ») με ονομαςτικι αξία ίςθ με το 31,5% τθσ ονομαςτικισ αξίασ των παλαιϊν 

ομολόγων, β) τίτλουσ ζκδοςθσ του Ευρωπαϊκοφ Ταμείου Χρθματοπιςτωτικισ Στακερότθτασ (European 

Financial Stability Facility) («Ευρωπαϊκό ΤΧΣ») με ονομαςτικι αξία ίςθ με το 15% τθσ ονομαςτικισ αξίασ των 

παλαιϊν ομολόγων και γ) χρθματοοικονομικά μζςα με απόδοςθ ςυνδεδεμζνθ με το Ελλθνικό ΑΕΡ. Τα 

ομόλογα που ανταλλάχκθκαν αποαναγνωρίςτθκαν και τα νζα ΟΕΔ ταξινομικθκαν ςτο χαρτοφυλάκιο 

«Διακρατοφμενων ζωσ τθ λιξθ επενδυτικϊν τίτλων» και αναγνωρίςτθκαν ςτθν εφλογθ αξία τουσ. Το 2012, και 

ζπειτα από εκτίμθςθ τθσ διεκνοφσ οικονομικισ κοινότθτασ ότι θ αγορά των νζων ΟΕΔ είναι ενεργόσ, ο Πμιλοσ 

αναγνϊριςε επιπλζον ηθμιά λόγω αποτίμθςθσ αξίασ € 428 εκατ. βάςει των τιμϊν αγοράσ κατά τθν θμερομθνία 

αναγνϊριςισ τουσ. Επίςθσ, ο Πμιλοσ αναγνϊριςε επιπρόςκετεσ ηθμιζσ (επιπλζον κόςτοσ χρθματοδότθςθσ, 

κόςτοσ που ςχετίηεται με τα χρθματοοικονομικά μζςα αντιςτάκμιςθσ των παλιϊν ΟΕΔ) αξίασ € 12 εκατ., οι 

οποίεσ ςχετίηονται άμεςα με τθ ςυμμετοχι του ςτο πρόγραμμα ανταλλαγισ PSI+. Τθν 31 Δεκεμβρίου 2012, και 

λαμβάνοντασ υπόψθ τθ ηθμιά του 2011, θ ςυνολικι ηθμιά από τθ ςυμμετοχι ςτο PSI+ ανιλκε ςε € 6,2 δις.  

Ζπειτα από απόφαςθ των υπουργϊν οικονομικϊν τθσ Ευρωηϊνθσ τθν 27 Νοεμβρίου 2012 και ςτα πλαίςια των 

μζτρων για τθ μείωςθ του δθμοςίου χρζουσ, το Ελλθνικό Δθμόςιο πρότεινε, μζςω ςχετικισ ανακοίνωςθσ του 

τθν 3 Δεκεμβρίου 2012, ςτουσ κατόχουσ νζων ΟΕΔ που πλθροφςαν τα κριτιρια να υποβάλουν προςφορζσ για 

τθν ανταλλαγι των νζων ΟΕΔ με ομόλογα εξάμθνθσ διάρκειασ και μθδενικοφ επιτοκίου, ζκδοςθσ του 
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Ευρωπαϊκοφ ΤΧΣ. Τθ 18 Δεκεμβρίου 2012, ςτα πλαίςια τθσ ανωτζρω πρόταςθσ, νζα ΟΕΔ ονομαςτικισ αξίασ € 

31,9 δις. ανταλλάχκθκαν με ομόλογα ζκδοςθσ του Ευρωπαϊκοφ ΤΧΣ ονομαςτικισ αξίασ € 11,3 δις. 

Στα πλαίςια τθσ ςυμμετοχισ ςτο πρόγραμμα επαναγοράσ χρζουσ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, ο Πμιλοσ υπζβαλε 

για ανταλλαγι το 100% των νζων ΟΕΔ που κατείχε ςυνολικισ ονομαςτικισ αξίασ €2,3 δις. (λογιςτικι αξία € 

0,6 δις.) και ζλαβε ομόλογα του Ευρωπαϊκοφ ΤΧΣ ςυνολικισ ονομαςτικισ αξίασ €0,8 δις. Από τθν ανωτζρω 

ςυναλλαγι, προζκυψε κζρδοσ αξίασ €192 εκατ. προ φόρων, το οποίο αναγνωρίςτθκε ςτα αποτελζςματα του 

δ' τριμινου του 2012, αλλά και μείωςθ μελλοντικϊν εςόδων. 

 

3.4.2.3 Ρϊλθςθ των δραςτθριοτιτων ςτθν Ρολωνία 

Τθν 30.04.2012, ο Πμιλοσ μεταβίβαςε το 70% τθσ Ρολωνικισ κυγατρικισ του τράπεηασ (Polbank) ςτθν RBI, 

αφοφ ζλαβε τισ απαραίτθτεσ εγκρίςεισ από τθν Ρολωνικι υκμιςτικι Αρχι για τα χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα 

(KNF). Από τθν 30.04.2012, θ Polbank και θ RBI Poland (Ρολωνικι κυγατρικι τράπεηα τθσ RBI) ζχουν 

ενοποιθκεί. Ο Πμιλοσ ζλαβε €460 εκατ. ςε μετρθτά, ενϊ το εναπομείναν τίμθμα υπόκειται ςε προςαρμογζσ 

βάςει των κακαρϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων τθσ Polbank κατά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ςυναλλαγισ.  

Επίςθσ, ο Πμιλοσ εξάςκθςε τθν 30.04.2012 το δικαίωμα πϊλθςθσ του εναπομείναντοσ μεριδίου του 13% ςτθ 

νζα ενιαία Τράπεηα Raiffeisen Polbank. Τον Οκτϊβριο του 2012, μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ςχετικισ 

μεταφοράσ μετοχϊν, ο Πμιλοσ ζλαβε €126 εκατ. ςε μετρθτά. Τθν 31.12.2012, το κζρδοσ από τθν πϊλθςθ των 

δραςτθριοτιτων ςτθν Ρολωνία προςαρμόςτθκε κατά €81 εκατ. ηθμιζσ προ φόρων (€ 65 εκατ. μετά από 

φόρουσ). 

 

3.4.2.4 Ρϊλθςθ των δραςτθριοτιτων ςτθν Τουρκία 

Στισ 9 Απριλίου 2012, ο Τράπεηα ςυμφϊνθςε να πωλιςει το ςφνολο τθσ ςυμμετοχισ τθσ ςτον όμιλο τθσ 

Eurobank Tekfen A.S. προσ τθν Burgan Bank του Κουβζιτ. Αυτι θ ςυναλλαγι ολοκλθρϊκθκε ςτισ 21 

Δεκεμβρίου 2012, αυξάνοντασ το δείκτθ των κφριων βαςικϊν ιδίων κεφαλαίων τθσ Τράπεηασ κατά περίπου € 

200 εκατ. ι 50 μονάδεσ βάςθσ και βελτιϊνοντασ τθ ρευςτότθτά τθσ πάνω από € 400 εκατ. 

 

3.4.2.5 Κεφαλαιακζσ ανάγκεσ τθσ Eurobank  

Τα τελευταία χρόνια το ςφνολο του ελλθνικοφ τραπεηικοφ τομζα ζχει επθρεαςτεί κακοριςτικά από τθ 

ςυνδυαςτικι επίδραςθ τθσ αδυναμίασ πρόςβαςθσ ςτισ διεκνείσ αγορζσ και τθσ εκροισ κατακζςεων, των 

δυςμενϊν οικονομικϊν ςυνκθκϊν που προκάλεςαν επιδείνωςθ τθσ ποιότθτασ των δανειακϊν χαρτοφυλακίων 

και τθσ αναδιάρκρωςθσ του δθμόςιου χρζουσ με τθ ςυμμετοχι του ιδιωτικοφ τομζα (PSI). 

Οι παράγοντεσ αυτοί άςκθςαν ιςχυρζσ πιζςεισ ςτθ ρευςτότθτα και τθν κεφαλαιακι βάςθ των ελλθνικϊν 

τραπεηϊν, απειλϊντασ τθ ςτακερότθτα του τραπεηικοφ ςυςτιματοσ και τθν ευρωςτία αρκετϊν τραπεηϊν. Σε 

αυτό το πλαίςιο, θ Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ και οι κυβερνιςεισ τθσ Ελλάδοσ προζβθςαν ςε ςειρά ενεργειϊν που 

αποςκοποφςαν ςτθν κωράκιςθ τθσ χρθματοπιςτωτικισ ςτακερότθτασ και τθσ αςφάλειασ των κατακζςεων.  

Θ Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ εκπόνθςε το Μάρτιο του 2012, μελζτθ ςτρατθγικισ αξιολόγθςθσ του τραπεηικοφ 

τομζα. Θ μελζτθ αξιολόγθςε τισ προοπτικζσ βιωςιμότθτασ των τραπεηϊν, εφαρμόηοντασ ζνα πολφ ευρφτερο 

ςφνολο κριτθρίων (τόςο εποπτικϊν όςο και επιχειρθςιακϊν) και χρθςιμοποιϊντασ χρθματοοικονομικά και 

εποπτικά ςτοιχεία. Από τθ μελζτθ προζκυψαν τζςςερισ «ςυςτθμικζσ τράπεηεσ» – θ Εκνικι Τράπεηα, θ 

Eurobank, θ Alpha Bank και θ Τράπεηα Ρειραιϊσ, οι οποίεσ και κρίκθκαν κατάλλθλεσ για δθμόςια ςτιριξθ. 

Για τθν εκτίμθςθ των κεφαλαιακϊν αναγκϊν χρθςιμοποιικθκαν δφο μακροοικονομικά ςενάρια, τα οποία 

αντανακλοφςαν τθ διαφαινόμενθ για τθν περίοδο 2012-2014 εξζλιξθ βαςικϊν οικονομικϊν δεικτϊν (π.χ. 

ρυκμόσ ανόδου του πραγματικοφ ΑΕΡ, ποςοςτό ανεργίασ, πλθκωριςμόσ, τιμζσ κατοικιϊν και λοιπϊν 

ακινιτων): 

• Το Βαςικό Σενάριο, ςφμφωνα με τισ παραδοχζσ του Μνθμονίου και με ςτόχο για το Δείκτθ Κυρίων Βαςικϊν 

Λδίων Κεφαλαίων (Core Tier 1 ratio – CT1 ratio) το 9% το 2012 και το 10% το 2013 και το 2014. 

• Το Δυςμενζσ Σενάριο, ςφμφωνα με τισ παραδοχζσ τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ, και με ςτόχο το 7% για το 

Δείκτθ Κυρίων Βαςικϊν Λδίων Κεφαλαίων για όλθ τθν περίοδο 2012-2014. 
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Οι υπολογιςμοί ζγιναν και με το Βαςικό και με το Δυςμενζσ Σενάριο. Για κάκε τράπεηα, το ςενάριο που 

οδθγοφςε ςε υψθλότερεσ κεφαλαιακζσ ανάγκεσ κεωρικθκε δεςμευτικό. Οι κεφαλαιακζσ ανάγκεσ για το 

ςφνολο των ελλθνικϊν εμπορικϊν τραπεηϊν εκτιμικθκαν το Μάιο του 2012 ςε 40,5 δις. ευρϊ, εκ των οποίων 

τα 27,5 δις. ευρϊ αντιςτοιχοφν ςτισ τζςςερισ «ςυςτθμικζσ τράπεηεσ». Τον Οκτϊβριο του 2012, θ Τράπεηα τθσ 

Ελλάδοσ επικαιροποίθςε τθν εκτίμθςθ των κεφαλαιακϊν αναγκϊν με βάςθ τα προκαταρκτικά οικονομικά 

αποτελζςματα του πρϊτου εξαμινου του 2012. Θ επικαιροποίθςθ επιβεβαίωςε το μζγεκοσ των κεφαλαιακϊν 

αναγκϊν.  

Το Δεκζμβριο του 2012, θ Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ ολοκλιρωςε τθν επικαιροποιθμζνθ εκτίμθςι τθσ για τθν 

επάρκεια των χρθματοδοτικϊν πόρων, δθλ. του επιπζδου των δθμόςιων πόρων που απαιτοφνται για τθν 

κάλυψθ των αναγκϊν ανακεφαλαιοποίθςθσ και του κόςτουσ αναδιάταξθσ του ελλθνικοφ τραπεηικοφ τομζα 

τθν περίοδο 2012-2014. Θ Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ κεωρεί ότι, εντόσ ενόσ εφλογου διαςτιματοσ εμπιςτοςφνθσ 

όςον αφορά τισ οικονομικζσ προςδοκίεσ, το ποςό των 50 δις. ευρϊ είναι αναγκαίο και επαρκζσ για να 

καλφψει το κόςτοσ ανακεφαλαιοποίθςθσ και αναδιάταξθσ του ελλθνικοφ τραπεηικοφ τομζα. 

Συγκεκριμζνα για τθν Eurobank, θ Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ, μετά τθν αξιολόγθςθ του επιχειρθματικοφ ςχεδίου 

και των κεφαλαιακϊν αναγκϊν τθσ τράπεηασ, κατζλθξε ςτο ςυμπζραςμα ςτισ 19 Απριλίου 2012 ότι θ Eurobank 

είναι βιϊςιμθ και ςτισ 8 Νοεμβρίου 2012 τθν ενθμζρωςε ότι τα κφρια, βαςικά, εποπτικά κεφάλαια (Core Tier I) 

πρζπει να αυξθκοφν κατά € 5.839 εκατ. ζωσ τον Απρίλιο του 2013, ποςό το οποίο είναι μικρότερο από τισ 

ηθμιζσ που προζκυψαν από το πρόγραμμα ανταλλαγισ τίτλων του Ελλθνικοφ Δθμοςίου. Θ Τράπεηα, το ΤΧΣ και 

το Ευρωπαϊκό ΤΧΣ, υπζγραψαν τθν από 28.05.2012 Σφμβαςθ Ρροεγγραφισ, όπωσ τροποποιικθκε τθν 

21.12.2012 και τθν 30.4.2013, για τθν προκαταβολι τθσ ειςφοράσ του ΤΧΣ ζναντι τθσ ςυμμετοχισ του ςτθ 

μελλοντικι αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Τράπεηασ, με ομόλογα ζκδοςθσ του Ευρωπαϊκοφ ΤΧΣ 

ονομαςτικισ αξίασ € 3.970 εκατ., € 1.341 εκατ. και € 528 εκατ. (ςφνολο € 5.839 εκατ.). Λαμβάνοντασ υπόψθ το 

ςυνολικό ποςό τθσ ανακεφαλαιοποίθςθσ αξίασ, προ εξόδων, € 5.839 εκατ., ο Δείκτθσ Κυρίων Βαςικϊν Λδίων 

Κεφαλαίων (Core Tier I) διαμορφϊκθκε ςε 7,3% τθν 31.12.2012 και 7,8% τθν 31.03.2013, υπολογιηόμενοσ 

όπωσ ορίηεται με τθν απόφαςθ 13/28.03.2013 τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ. 

Κατά τθ διάρκεια του 2012, ο Πμιλοσ ςυνζχιςε τθν εφαρμογι του μεςοπρόκεςμου ςχεδίου κεφαλαιακισ 

ενίςχυςθσ, το οποίο περιλαμβάνει πρωτοβουλίεσ που δθμιουργοφν ι αποδεςμεφουν βαςικά εποπτικά 

κεφάλαια (EBA) και/ι μειϊνουν το ςφνολο του ςτακμιςμζνου ενεργθτικοφ. Συνολικά κεφάλαια αξίασ περίπου 

€ 2,5 δις. ζχουν δθμιουργθκεί ι αποδεςμευκεί από τθν αρχι τθσ οικονομικισ κρίςθσ ςτθν Ελλάδα. 

 

3.4.2.6 Αλλαγι επωνυμίασ και βαςικϊν μετόχων 

Ζωσ τισ 23 Λουλίου 2012, θ Τράπεηα ιταν μζλοσ του Ομίλου EFG, ο οποίοσ κατείχε το 44,70% των κοινϊν 

μετοχϊν τθσ και των δικαιωμάτων ψιφου, μζςω 100% κυγατρικϊν τθσ απϊτατθσ μθτρικισ εταιρείασ του εν 

λόγω ομίλου «Private Financial Holdings Limited». 

Στισ 23 Λουλίου 2012, το 43,55% των κοινϊν μετοχϊν και των δικαιωμάτων ψιφου που κατείχε ο Πμιλοσ EFG 

μεταβιβάςτθκε ςε δζκα νομικά πρόςωπα, κάκε ζνα εκ των οποίων απζκτθςε το 4,4% περίπου, ενϊ ο Πμιλοσ 

EFG διατιρθςε το υπόλοιπο 1,15%. Ωσ εκ τοφτου, από τισ 23 Λουλίου 2012, θ Τράπεηα ζπαυςε να ανικει ςτον 

Πμιλο EFG. Επιπλζον, θ επωνυμία και ο διακριτικόσ τίτλοσ τθσ Τράπεηασ (κακϊσ και των κυγατρικϊν τθσ) 

ζχουν αλλάξει, ϊςτε να μθν περιλαμβάνουν πλζον το πρόκεμα «EFG». 

Στο πλαίςιο του διαχωριςμοφ του Ομίλου Eurobank από τον Πμιλο EFG, υποβλικθκαν παραιτιςεισ από πζντε 

μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Τράπεηασ. Το Διοικθτικό Συμβοφλιο εξζλεξε τρία νζα μζλθ ςτισ 21 

Σεπτεμβρίου 2012 και δφο νζα μζλθ ςτισ 19 Μαρτίου 2013, με κθτεία ίςθ με το υπόλοιπο τθσ κθτείασ των 

παραιτθκζντων μελϊν. 

Με ςτοιχεία τθσ 19
θσ

 Μαρτίου 2013, δθλαδι μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ Δθμόςιασ Ρρόταςθσ τθσ Εκνικισ 

Τράπεηασ, βαςικόσ μζτοχοσ τθσ Τράπεηασ κατζςτθ θ Εκνικι Τράπεηα με ποςοςτό 84,4%. Με τθν ολοκλιρωςθ 

τθσ ανακεφαλαιοποίθςθσ τθσ Τράπεηασ, βαςικόσ μζτοχόσ τθσ κατζςτθ το Ταμείο Χρθματοπιςτωτικισ 

Στακερότθτασ με ποςοςτό αρχικά 98, 6%, το οποίο διαμορφϊκθκε ςε 93,6% μετά τθν ολοκλιρωςθ του 

προγράμματοσ διαχείριςθσ ςτοιχείων πακθτικοφ (LME), και αναμζνεται να ανζλκει ςε 95,2% με τθν 

ολοκλιρωςθ τθσ παροφςασ ζκδοςθσ. 
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3.4.2.7 Δθμόςια πρόταςθ εξαγοράσ μετοχϊν τθσ Eurobank από τθν Εκνικι Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ - 
αναςτολι τθσ διαδικαςίασ ςυγχϊνευςθσ των δφο τραπεηϊν 

Στισ 5 Οκτωβρίου 2012, θ Εκνικι Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ («ΕΤΕ») ανακοίνωςε τθν υποβολι προαιρετικισ 
δθμόςιασ πρόταςθσ (θ «Δθμόςια Ρρόταςθ») για τθν απόκτθςθ του ςυνόλου των μετοχϊν τθσ Eurobank, 
προςφζροντασ ωσ αντάλλαγμα 58 νζεσ κοινζσ με δικαίωμα ψιφου μετοχζσ τθσ ΕΤΕ για κάκε 100 κοινζσ με 
δικαίωμα ψιφου μετοχζσ τθσ Eurobank που κα προςφερκοφν, με απϊτατο ςτόχο τθ ςυγχϊνευςθ των δφο 
τραπεηϊν με απορρόφθςθ τθσ Eurobank από τθν ΕΤΕ (θ «Συγχϊνευςθ»). 

Τθ Δθμόςια Ρρόταςθ αποδζχτθκαν κάτοχοι κοινϊν μετοχϊν τθσ Eurobank που αντιςτοιχοφςαν ςε ποςοςτό 
84.35% του κοινοφ μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Eurobank, θ οποία κατζςτθ κυγατρικι τθσ ΕΤΕ. 

Στισ 19 Μαρτίου 2013, τα διοικθτικά ςυμβοφλια τθσ Eurobank και τθσ ΕΤΕ αποφάςιςαν τθν ζναρξθ τθσ 
διαδικαςίασ τθσ Συγχϊνευςθσ και όριςαν τθν 31θ Δεκεμβρίου 2012 ωσ θμερομθνία μεταςχθματιςμοφ.  

Στισ 28 Μαρτίου 2013, θ Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ ζςτειλε επιςτολζσ ςτθν Τράπεηα και τθν ΕΤΕ, δθλϊνοντασ ότι 

κάκε τράπεηα κα ζπρεπε να προχωριςει ςε ανακεφαλαιοποίθςθ θ οποία κα ζχει ολοκλθρωκεί μζχρι το τζλοσ 

Απριλίου 2013, ηθτϊντασ τουσ να ξεκινιςουν τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ. Τθν 1 Απριλίου 2013, θ Τράπεηα μαηί 

με τθν ETE, ζςτειλαν ςτθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ επιςτολι ηθτϊντασ επίςθμθ επιμικυνςθ τθσ περιόδου 

ανακεφαλαιοποίθςθσ ζωσ τισ 20 Λουνίου 2013. Σε αυτιν τθν επιςτολι, θ Τράπεηα διλωςε ότι θ επιμικυνςθ κα 

ζδινε ςτθν Τράπεηα τον απαραίτθτο χρόνο για να ολοκλθρωκεί θ ςυγχϊνευςθ με τθν ΕΤΕ και να προχωριςουν 

ςε ανακεφαλαιοποίθςθ ςαν ενιαίο πιςτωτικό ίδρυμα. Το αίτθμα αυτό, επί τθσ ουςίασ, δεν εγκρίκθκε από τθν 

Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ, όπωσ προκφπτει από τθν κατωτζρω ανακοίνωςθ τθσ 7 Απριλίου 2013. 

Στισ 7 Απριλίου 2013, θ Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ, με ανακοίνωςι τθσ, επιβεβαίωςε ότι θ διαδικαςία 

ανακεφαλαιοποίθςθσ κα προχωριςει κανονικά όςον αφορά ςτισ τζςςερισ ςυςτθμικζσ τράπεηεσ (Eurobank, 

ΕΤΕ, Alpha, Ρειραιϊσ) με ςκοπό να ολοκλθρωκεί μζχρι τα τζλθ Απριλίου 2013. Κατόπιν τθσ ανακοίνωςθσ 

αυτισ, ςτισ 8 Απριλίου 2013, θ Τράπεηα και θ ΕΤΕ ανακοίνωςαν ότι κα προβοφν θ κακεμία ςε διακριτι 

ανακεφαλαιοποίθςθ και ότι θ διαδικαςία ςυγχϊνευςισ τουσ κατ’ ανάγκθν ανεςτάλθ.  

Θ Τράπεηα ολοκλιρωςε τθ διαδικαςία ανακεφαλαιοποίθςθσ, μετά τθν οποία το Τ.Χ.Σ. απζκτθςε ποςοςτό 

98,6% του κοινοφ μετοχικοφ κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψιφου, ενϊ το ποςοςτό ςυμμετοχισ τθσ ΕΤΕ 

μειϊκθκε ςτο 1,2%. 

 

3.4.2.8 Ανακεφαλαιοποίθςθ τθσ Eurobank και Ρρόγραμμα διαχείριςθσ ςτοιχείων πακθτικοφ 

Ανακεφαλαιοποίθςθ 

Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αφξθςθσ του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Eurobank θ οποία πραγματοποιικθκε με 

ειςφορά από το ΤΧΣ ομολόγων κυριότθτοσ του ιδίου και εκδόςεωσ του Ευρωπαϊκοφ ΤΧΣ, ςφμφωνα με το Ν. 

3864/2010, τθν Ρράξθ του Υπουργικοφ Συμβουλίου 38/2012 και τθ Σφμβαςθ Ρροεγγραφισ, εκδόκθκαν 

3.798.317.358 νζεσ κοινζσ ονομαςτικζσ μετοχζσ τθσ Τράπεηασ, ονομαςτικισ αξίασ €0,30 και τιμισ διάκεςθσ 

€1.54091078902977 θ κάκε μία, οι οποίεσ αναλιφκθκαν αποκλειςτικά από το ΤΧΣ, το οποίο απζκτθςε 

ποςοςτό 98,6% του κοινοφ μετοχικοφ κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψιφου τθσ Eurobank (βλ. ςχετικά τα 

Ρρακτικά τθσ Γ.Σ. τθσ 30.4.2013 ςτθν ενότθτα 3.27.2 «Ζγγραφα ςτθ Διάκεςθ του Επενδυτικοφ Κοινοφ»). 

Σθμειϊνεται ότι μετά τθν ολοκλιρωςθ του προγράμματοσ διαχείριςθσ ςτοιχείων πακθτικοφ (LME) το ποςοςτό 

του ΤΧΣ διαμορφϊκθκε ςε 93,6%, και αναμζνεται να ανζλκει ςε 95,2% με τθν ολοκλιρωςθ τθσ παροφςασ 

ζκδοςθσ. 

 

Ρρόγραμμα διαχείριςθσ ςτοιχείων πακθτικοφ 

Στο πλαίςιο διαχείριςθσ ςτοιχείων πακθτικοφ (Liability Management Exercise – «LME») θ Eurobank 

ανακοίνωςε ςτισ 27 Μαΐου 2013 προτάςεισ με αποδζκτεσ δικαιοφχουσ τεςςάρων ςειρϊν υβριδικϊν τίτλων 

(Lower Tier 1 - Series A, B, D and E) και μίασ ςειράσ τίτλων μειωμζνθσ εξαςφάλιςθσ (Lower Tier 2) που πλθροφν 

τισ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςτισ προτάςεισ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ των προτάςεων. Θ περίοδοσ 

ςυμμετοχισ ςτισ προτάςεισ αυτζσ ζλθξε τθν Ραραςκευι, 14 Λουνίου 2013. Επιπρόςκετα, θ κυγατρικι τθσ 

Τράπεηασ, ERB Hellas Funding Limited ανακοίνωςε ςτισ 12 Λουνίου 2013 πρόταςθ προσ τουσ κατόχουσ μιασ 

ςειράσ υβριδικϊν τίτλων (Lower Tier 1 - Series C) που πλθροφν τισ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςτθν πρόταςθ, 
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ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ πρόταςθσ. Θ περίοδοσ ςυμμετοχισ ςτθν πρόταςθ αυτι ζλθξε τθν Τετάρτθ, 19 

Λουνίου 2013. 

Ειδικότερα, θ ςυμμετοχι ςτισ Ρροτάςεισ ζγινε ςε εκελοντικι βάςθ ωσ ακολοφκωσ: 

 

A. εξαγορά από τθν Eurobank / ERB Hellas Funding Limited των Υφιςτάμενων Τίτλων που εγκφρωσ 

προςφζρκθκαν και ζγιναν αποδεκτοί από τθν Τράπεηα ςτθν ονομαςτικι τουσ αξία, και  

B. ταυτόχρονθ υποχρζωςθ ςυμμετοχισ των δικαιοφχων των Υφιςτάμενων Τίτλων με το ποςό τθσ εξαγοράσ 

ςε νζα αφξθςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Eurobank, καλυπτόμενθ με μετρθτά, ςε τιμι ζκδοςθσ ίδια 

με τθν τιμι ζκδοςθσ των κοινϊν μετοχϊν (€1,5409107890977 μετά το reverse split 1:10) ςτθν αφξθςθ του 

μετοχικοφ κεφαλαίου κατά €5,8 δις. που κάλυψε το Ταμείο Χρθματοπιςτωτικισ Στακερότθτασ («Τ.Χ.Σ.») 

ςτο πλαίςιο του Ν. 3864/2010.  

 

Το ςυνολικό αποτζλεςμα από τθ διαχείριςθ ςτοιχείων πακθτικοφ τθσ Τράπεηασ είναι το ακόλουκο :  

 

Συνολικζσ Ονομαςτικζσ Αξίεσ Υφιςτάμενων Τίτλων που Ρροςφζρκθκαν για Εξαγορά και ζγιναν Αποδεκτζσ 

      

Ρροςφορζσ 

Συνολικι Ονομαςτικι Αξία που 

Ρροςφζρκθκε για Εξαγορά και 

ζγινε Αποδεκτι 

Σειρά Κωδικόσ ISIN 

Συνολικι 

Εναπομείναςα 

Ονομαςτικι 

Αξία  

Μζςω 

Eurobank 

Μζςω του 

Εκπροςϊπου 

Ρροςφορϊν 

Ροςό (€)  

 Ροςοςτό επί 

τθσ 

Εναπομείναςασ 

Ονομαςτικισ 

Αξίασ  

A DE000A0DZVJ6   17.415.000  275.000 15.009.000 15.284.000 87,8% 

B XS0232848399  6.599.000  0 1.970.000 1.970.000 29,9% 

C XS0234821345  60.049.000  0 9.613.000 9.613.000 16,0% 

D XS0440371903  230.050.000  8.300.000 200.600.000 208.900.000 90,8% 

E XS0470450700  59.000.000  50.000 58.950.000 59.000.000 100,0% 

LT II XS0302804744  289.205.000  1.192.000 21.168.000 22.360.000 7,7% 

ΣΥΝΟΛΟ  662.318.000  9.817.000 307.310.000 317.127.000 47,9% 

Θ παραπάνω πρωτοβουλία ενίςχυςε περαιτζρω τον δείκτθ κεφαλαιακισ επάρκειασ Core Tier 1 τθσ Τράπεηασ 

κατά το ποςό των 317 εκ. ευρϊ. 

 

 

3.4.2.9 Ρεραιτζρω ενίςχυςθ τθσ κεφαλαιακισ επάρκειασ τθσ Eurobank 

 

Απόκτθςθ Νζου Ταχυδρομικοφ Ταμιευτθρίου Ελλάδοσ Α.Τ.Ε. και τθσ Νζασ Proton Τράπεηασ Α.Ε. 

Σε ςυνζχεια των από 15 Λουλίου 2013 δεςμευτικϊν ςυμφωνιϊν μεταξφ τθσ Τράπεηασ και του ΤΧΣ, θ Τράπεηα 

απζκτθςε ςτισ 30 Αυγοφςτου 2013 το 100% των μετοχϊν του Νζου Ταχυδρομικοφ Ταμιευτθρίου Ελλάδοσ 

Α.Τ.Ε. («Νζο ΤΤ») και τθσ Νζασ Proton Τράπεηασ Α.Ε. («Proton»).  
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Για τθν απόκτθςθ του 100% των μετοχϊν του Νζου Ταχυδρομικοφ Ταμιευτθρίου ΑΤΕ, θ Eurobank κατζβαλε 

ςτο ΤΧΣ αντάλλαγμα €681 εκ. με τθ μορφι 1.418.750.000 νζων κοινϊν μετοχϊν Eurobank που εκδόκθκαν ςτο 

πλαίςιο τθσ παροφςασ αφξθςθσ του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ, ζναντι ειςφοράσ από το ΤΧΣ του ςυνόλου των 

μετοχϊν του Νζου Ταχυδρομικοφ Ταμιευτθρίου ΑΤΕ.  

 

Για τθν απόκτθςθ του 100% των μετοχϊν τθσ Proton - και κατόπιν τθσ κάλυψθσ από το ΤΧΣ των κεφαλαιακϊν 

αναγκϊν τθσ με ειςφορά μετρθτϊν €395 εκ. ςτο πλαίςιο αφξθςθσ των κεφαλαίων τθσ που ολοκλθρϊκθκε ςτισ 

30 Αυγοφςτου 2013 - θ Eurobank κατζβαλε ςτο ΤΧΣ τίμθμα €1 ςε μετρθτά.  

 

 

3.4.2.10 Ζναρξθ διαδικαςίασ ςυγχϊνευςθσ με το Νζο ΤΤ 

Στισ 30.09.2013, τα Διοικθτικά Συμβοφλια τθσ Τράπεηασ και του Νζου Ταχυδρομικοφ Ταμιευτθρίου Ελλάδοσ 

Α.Τ.Ε. (Νζο ΤΤ.), αποφάςιςαν τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ςυγχωνεφςεωσ των δφο τραπεηϊν. Θ ςυγχϊνευςθ 

κα γίνει με απορρόφθςθ του Νζου ΤΤ από τθν Eurobank, με ενοποίθςθ των ςτοιχείων ενεργθτικοφ και 

πακθτικοφ των δφο τραπεηϊν, με ςυνδυαςμζνθ εφαρμογι των διατάξεων του άρκρου 16 του ν. 2515/1997 

και των άρκρων 69-78 του κ.ν. 2190/1920. Κοινι θμερομθνία ιςολογιςμϊν μεταςχθματιςμοφ ορίςτθκε θ 30
θ
 

Λουνίου 2013. Στισ 15.10.2013 τα Διοικθτικά Συμβοφλια των ανωτζρω τραπεηϊν ενζκριναν το ςχζδιο ςφμβαςθσ 

ςυγχϊνευςθσ, το οποίο υπεβλικθ ςτισ διατυπϊςεισ δθμοςιότθτασ του άρκρου 7β του κ.ν.2190/1920 με 

καταχϊριςθ ςτο Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο ςτισ 21.10.2013 και αυκθμερόν δθμοςίευςθ ςτο Τεφχοσ Α.Ε. & 

Ε.Ρ.Ε. τθσ Εφθμερίδασ τθσ Κυβερνιςεωσ. Ρεραιτζρω, ςτισ 23.10.2013 αναρτικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 70 

του κ.ν.2190/1920 ςε ςυνδυαςμό με το άρκρο 232 του ν. 4072/2012, ςτισ ιςτοςελίδεσ των ςυγχωνευόμενων 

τραπεηϊν περίλθψθ του ςχεδίου ςφμβαςθσ ςυγχϊνευςθσ και αυκθμερόν ενθμζρωςαν το Υπουργείο 

Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ για τθν ανάρτθςθ αυτι. Τζλοσ, τθν ίδια θμζρα τζκθκαν ςτθ διάκεςθ των 

μετόχων τθσ Τράπεηασ, τόςο ςτισ ιςτοςελίδεσ των ςυγχωνευόμενων τραπεηϊν όςο και ςτθν ζδρα του Νζου 

Τ.Τ., τα από το νόμο απαιτοφμενα για τθν ενθμζρωςθ των μετόχων ζγγραφα και παράλλθλα δθμοςιεφκθκε 

ςχετικι ανακοίνωςθ. 

 

Ραρακάτω παρατίκεται αυτοφςια θ περίλθψθ του Σχεδίου Σφμβαςθσ Συγχωνεφςεωσ τθσ Eurobank με το ΤΤ 

 

«τισ 15 Οκτωβρίου 2013 θ Σράπεηα Eurobank Ergasias Α.Ε. (εφεξισ «EUROBANK»), με ζδρα τθν Ακινα 

(Όκωνοσ αρ. 8) και με αρικμό Γενικοφ Εμπορικοφ Μθτρϊου 000223001000 και το ΝΕΟ ΣΑΧΤΔΡΟΜΙΚΟ 

ΣΑΜΙΕΤΣΘΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟ Α.Σ.Ε. (εφεξισ «ΝΕΟ ΣΣ») με ζδρα τθν Ακινα (Πεςμαηόγλου αρ. 2-6) και με αρικμό 

Γενικοφ Εμπορικοφ Μθτρϊου 123899001000 (εφεξισ «ΝΕΟ ΣΣ») υπζγραψαν χζδιο υμβάςεωσ 

υγχωνεφςεωσ. Σο ςχζδιο αυτό υποβλικθκε ςτισ διατυπϊςεισ δθμοςιότθτασ του άρκρου 7β του κ.ν. 

2190/1920, όπωσ ιςχφει, με καταχϊριςθ ςτο Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο ςτισ 21.10.2013 και δθμοςίευςθ 

ςχετικϊν ανακοινϊςεων ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ ςτισ 21.10.2013 (Σεφχοσ Α.Ε. και Ε.Π.Ε. υπ’ αρικ. 

7066). 

 

Οι βαςικοί όροι τθσ ςυγχϊνευςθσ είναι οι εξισ: 

 

1. Θ ςυγχϊνευςθ των ανωτζρω δφο πιςτωτικϊν ιδρυμάτων κα γίνει με απορρόφθςθ του ΝΕΟY ΣΣ από τθν 
EUROBANK, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τoυ άρκρου 16 του ν. 2515/1997 και των άρκρων 69 επ. του κ.ν. 
2190/1920 και ειδικότερα του άρκρου 78 του κ.ν. 2190/1920, δεδομζνου ότι θ EUROBANK κατζχει το 
ςφνολο των μετοχϊν του ΝΕΟΤ ΣΣ. 
 

2. Θ ςυγχϊνευςθ κα γίνει με ενοποίθςθ των ςτοιχείων ενεργθτικοφ και πακθτικοφ των δφο 
ςυγχωνευόμενων πιςτωτικϊν ιδρυμάτων, όπωσ τα ςτοιχεία αυτά εμφανίηονται ςε ιςολογιςμοφσ των 
ςυγχωνευόμενων πιςτωτικϊν ιδρυμάτων με θμερομθνία 30.6.2013. Σα ανωτζρω ςτοιχεία ενεργθτικοφ 
και πακθτικοφ κα μεταφερκοφν ωσ ςτοιχεία του ιςολογιςμοφ τθσ EUROBANK μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ 
ςυγχϊνευςθσ. 
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3. Θ ςυγχϊνευςθ κα ολοκλθρωκεί με τθν καταχϊριςθ ςτο οικείο Μθτρϊο τθσ ςχετικισ εγκριτικισ 
απόφαςθσ του Τπουργοφ Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτοσ, οπότε το ΝΕΟ ΣΣ κα λυκεί χωρίσ να 
επακολουκιςει εκκακάριςι του, ενϊ θ EUROBANK κα υποκαταςτακεί ςτο ςφνολο των δικαιωμάτων 
και των υποχρεϊςεων του ΝΕΟΤ ΣΣ, περιλαμβανομζνων των διοικθτικϊν αδειϊν που ζχουν εκδοκεί 
υπζρ του ΝΕΟΤ ΣΣ, εξομοιοφμενθ με κακολικι διάδοχο του τελευταίου. Οι πράξεισ του ΝΕΟΤ ΣΣ που 
διενεργοφνται από τθν 1

θ
 Ιουλίου 2013 μζχρι τθν ολοκλιρωςθ τθσ ςυγχϊνευςθσ κα κεωροφνται, από 

λογιςτικι άποψθ, ότι διενεργοφνται για λογαριαςμό τθσ EUROBANK και τα ποςά τουσ κα μεταφερκοφν 
ςτα βιβλία τθσ τελευταίασ με ςυγκεντρωτικι εγγραφι κατά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ςυγχϊνευςθσ. Σα 
οικονομικά αποτελζςματα του ΝΕΟΤ ΣΣ, τα οποία κα προκφψουν από τθν 1

θ
 Ιουλίου 2013 μζχρι τθν 

ολοκλιρωςθ τθσ ςυγχϊνευςθσ κα κεωροφνται ωσ αποτελζςματα τθσ EUROBANK. 
 

4. Δεδομζνου ότι το ςφνολο των μετοχϊν του ΝΕΟΤ ΣΣ ανικει ςτθν EUROBANK, το μετοχικό κεφάλαιο τθσ 
EUROBANK δεν κα αυξθκεί ςυνεπεία τθσ ςυγχϊνευςθσ (αφοφ τα μετοχικά δικαιϊματα τθσ τελευταίασ 
ςτο ΝΕΟ ΣΣ κα αποςβεςκοφν δια ςυγχφςεωσ) και δεν κα εκδοκοφν νζεσ μετοχζσ. Κατά ςυνζπεια, ςτθν 
εν λόγω ςυγχϊνευςθ δεν τίκεται κζμα ανταλλαγισ μετοχϊν. Σο μετοχικό κεφάλαιο τθσ EUROBANK μετά 
τθ ςυγχϊνευςθ κα εξακολουκεί να ανζρχεται ςε 2.590.875.059,50 ευρϊ, διαιροφμενο ςε 5.814.666.865 
μετοχζσ, εκ των οποίων α) 5.469.166.865 κοινζσ, ονομαςτικζσ, με δικαίωμα ψιφου, άυλεσ μετοχζσ, 
ονομαςτικισ αξίασ 0,30 ευρϊ θ κάκε μία και β) 345.500.000 προνομιοφχεσ, ονομαςτικζσ, χωρίσ 
δικαίωμα ψιφου, ζγχαρτεσ και εξαγοράςιμεσ μετοχζσ, ονομαςτικισ αξίασ 2,75 ευρϊ θ κάκε μία. 
 

5. Ιδιαίτερα πλεονεκτιματα για τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου και τουσ τακτικοφσ ελεγκτζσ των 
ςυγχωνευόμενων τραπεηϊν δεν παρζχονται δυνάμει τθσ παροφςασ ςυγχϊνευςθσ, οφτε προβλζπονται 
ςτο καταςτατικό τουσ οφτε άλλωσ υφίςτανται, με τθν ακόλουκθ εξαίρεςθ: Μζλθ του Δ.. και μζροσ του 
προςωπικοφ τθσ EUROBANK, κακϊσ και ςυνδεδεμζνων με αυτιν εταιρειϊν, ζχουν δικαιϊματα 
προαιρζςεωσ αγοράσ κοινϊν μετοχϊν τθσ EUROBANK (Stock Options), δυνάμει ςχετικοφ προγράμματοσ 
εγκρικζντοσ με αποφάςεισ (από 17.4.2006 και 21.11.2007) τθσ Γενικισ υνζλευςθσ τθσ EUROBANK, τα 
οποία δικαιοφνται να αςκιςουν (εν όλω ι εν μζρει, εφάπαξ ι τμθματικά) εντόσ των ετϊν 2013 ζωσ και 
2014, με τιμι απόκτθςθσ ανά μετοχι από 9,80 ζωσ 13,62 ευρϊ, κατά περίπτωςθ. 

 

Θ παροφςα γίνεται ςφμφωνα με το άρκρο 70 του κ.ν. 2190/1920. 

 

Ακινα, 23 Οκτωβρίου 2013 

ΣΑ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΑ ΤΜΒΟΤΛΙΑ  

ΣΩΝ ΤΓΧΩΝΕΤΟΜΕΝΩΝ ΠΙΣΩΣΙΚΩΝ ΙΔΡΤΜΑΣΩΝ 

 

Σράπεηα Eurobank Ergasias A.E.  

και  

ΝΕΟ ΣΑΧΤΔΡΟΜΙΚΟ ΣΑΜΙΕΤΣΘΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟ Α.Σ.Ε.» 

 

 

3.4.2.11 Ζναρξθ διαδικαςίασ ςυγχϊνευςθσ με τθ Νζα Proton 

Στισ 07.10.2013, τα Διοικθτικά Συμβοφλια τθσ Τράπεηασ και τθσ Νζασ Proton αποφάςιςαν τθν ζναρξθ τθσ 

διαδικαςίασ ςυγχωνεφςεωσ των δφο τραπεηϊν. Θ ςυγχϊνευςθ κα γίνει με απορρόφθςθ τθσ Νζασ Proton από 

τθν Eurobank, με ενοποίθςθ των ςτοιχείων ενεργθτικοφ και πακθτικοφ των δφο τραπεηϊν, με ςυνδυαςμζνθ 

εφαρμογι των διατάξεων του άρκρου 16 του ν. 2515/1997 και των άρκρων 69-78 του κ.ν. 2190/1920. Κοινι 

θμερομθνία ιςολογιςμϊν μεταςχθματιςμοφ ορίςτθκε θ 30
θ
 Λουνίου 2013. Στισ 15.10.2013 τα Διοικθτικά 

Συμβοφλια των ανωτζρω τραπεηϊν ενζκριναν το ςχζδιο ςφμβαςθσ ςυγχϊνευςθσ, το οποίο υπεβλικθ ςτισ 

διατυπϊςεισ δθμοςιότθτασ του άρκρου 7β του κ.ν.2190/1920 με καταχϊριςθ ςτο Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο 

ςτισ 17.10.2013 και αυκθμερόν δθμοςίευςθ ςτο Τεφχοσ Α.Ε. & Ε.Ρ.Ε. τθσ Εφθμερίδασ τθσ Κυβερνιςεωσ. 

Ρεραιτζρω, ςτισ 18.10.2013 αναρτικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 70 του κ.ν.2190/1920 ςε ςυνδυαςμό με το 

άρκρο 232 του ν. 4072/2012, ςτισ ιςτοςελίδεσ των ςυγχωνευόμενων τραπεηϊν περίλθψθ του ςχεδίου 
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ςφμβαςθσ ςυγχϊνευςθσ και αυκθμερόν ενθμζρωςαν το Υπουργείο Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ για τθν 

ανάρτθςθ αυτι. Τζλοσ, τθν ίδια θμζρα τζκθκαν ςτθ διάκεςθ των μετόχων τθσ Τράπεηασ, τόςο ςτισ ιςτοςελίδεσ 

των ςυγχωνευόμενων τραπεηϊν όςο και ςτθν ζδρα τθσ Νζασ Proton, τα από το νόμο απαιτοφμενα για τθν 

ενθμζρωςθ των μετόχων ζγγραφα και παράλλθλα δθμοςιεφκθκε ςχετικι ανακοίνωςθ. 

 

Ραρακάτω παρατίκεται αυτοφςια θ περίλθψθ του Σχεδίου Σφμβαςθσ Συγχωνεφςεωσ τθσ Eurobank με τθν 

Proton  

 

«τισ 15 Οκτωβρίου 2013 θ Σράπεηα Eurobank Ergasias Α.Ε. (εφεξισ «EUROBANK»), με ζδρα τθν Ακινα 

(Όκωνοσ αρ. 8) και με αρικμό Γενικοφ Εμπορικοφ Μθτρϊου 000223001000 και θ Νζα PROTON ΣΡΑΠΕΗΑ 

ΑΝΩΝΤΜΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ (εφεξισ «ΝΕΑ PROTON») με ζδρα τθν Ακινα (Ζςλιν και Αμαλιάδοσ αρ. 20) και με αρικμό 

Γενικοφ Εμπορικοφ Μθτρϊου 117913901000 υπζγραψαν χζδιο υμβάςεωσ υγχωνεφςεωσ. Σο ςχζδιο αυτό 

υποβλικθκε ςτισ διατυπϊςεισ δθμοςιότθτασ του άρκρου 7β του κ.ν. 2190/1920, όπωσ ιςχφει, με καταχϊριςθ 

ςτο Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο ςτισ 17.10.2013 και δθμοςίευςθ ςχετικϊν ανακοινϊςεων ςτθν Εφθμερίδα τθσ 

Κυβερνιςεωσ ςτισ 17.10.2013 (Σεφχοσ Α.Ε. και Ε.Π.Ε. υπ’ αρικ. 6977/17.10.2013). 

 

Οι βαςικοί όροι τθσ ςυγχϊνευςθσ είναι οι εξισ: 

 

6. Θ ςυγχϊνευςθ των ανωτζρω δφο πιςτωτικϊν ιδρυμάτων κα γίνει με απορρόφθςθ τθσ ΝΕΑ PROTON 
από τθν EUROBANK, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τoυ άρκρου 16 του ν. 2515/1997 και των άρκρων 69 επ. 
του κ.ν. 2190/1920 και ειδικότερα του άρκρου 78 του κ.ν. 2190/1920, δεδομζνου ότι θ EUROBANK 
κατζχει το ςφνολο των μετοχϊν τθσ ΝΕΑ PROTON. 
 

7. Θ ςυγχϊνευςθ κα γίνει με ενοποίθςθ των ςτοιχείων ενεργθτικοφ και πακθτικοφ των δφο 
ςυγχωνευόμενων πιςτωτικϊν ιδρυμάτων, όπωσ τα ςτοιχεία αυτά εμφανίηονται ςε ιςολογιςμοφσ των 
ςυγχωνευόμενων πιςτωτικϊν ιδρυμάτων με θμερομθνία 30.6.2013. Σα ανωτζρω ςτοιχεία ενεργθτικοφ 
και πακθτικοφ κα μεταφερκοφν ωσ ςτοιχεία του ιςολογιςμοφ τθσ EUROBANK μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ 
ςυγχϊνευςθσ. 

 

8. Θ ςυγχϊνευςθ κα ολοκλθρωκεί με τθν καταχϊριςθ ςτο οικείο Μθτρϊο τθσ ςχετικισ εγκριτικισ 
απόφαςθσ του Τπουργοφ Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτοσ, οπότε θ ΝΕΑ PROTON κα λυκεί χωρίσ να 
επακολουκιςει εκκακάριςι τθσ, ενϊ θ EUROBANK κα υποκαταςτακεί ςτο ςφνολο των δικαιωμάτων και 
των υποχρεϊςεων τθσ ΝΕΑ PROTON, περιλαμβανομζνων των διοικθτικϊν αδειϊν που ζχουν εκδοκεί 
υπζρ τθσ ΝΕΑ PROTON, εξομοιοφμενθ με κακολικι διάδοχο τθσ τελευταίασ. Οι πράξεισ τθσ ΝΕΑ 
PROTON που διενεργοφνται από τθν 1

θ
 Ιουλίου 2013 μζχρι τθν ολοκλιρωςθ τθσ ςυγχϊνευςθσ κα 

κεωροφνται, από λογιςτικι άποψθ, ότι διενεργοφνται για λογαριαςμό τθσ EUROBANK και τα ποςά τουσ 
κα μεταφερκοφν ςτα βιβλία τθσ τελευταίασ με ςυγκεντρωτικι εγγραφι κατά τθν ολοκλιρωςθ τθσ 
ςυγχϊνευςθσ. Σα οικονομικά αποτελζςματα τθσ ΝΕΑ PROTON, τα οποία κα προκφψουν από τθν 1

θ
 

Ιουλίου 2013 μζχρι τθν ολοκλιρωςθ τθσ ςυγχϊνευςθσ κα κεωροφνται ωσ αποτελζςματα τθσ 
EUROBANK. 

 

9. Δεδομζνου ότι το ςφνολο των μετοχϊν τθσ ΝΕΑ PROTON ανικει ςτθν EUROBANK, το μετοχικό 
κεφάλαιο τθσ EUROBANK δεν κα αυξθκεί ςυνεπεία τθσ ςυγχϊνευςθσ (αφοφ τα μετοχικά δικαιϊματα 
τθσ τελευταίασ ςτθ ΝΕΑ PROTON κα αποςβεςκοφν δια ςυγχφςεωσ) και δεν κα εκδοκοφν νζεσ μετοχζσ. 
Κατά ςυνζπεια, ςτθν εν λόγω ςυγχϊνευςθ δεν τίκεται κζμα ανταλλαγισ μετοχϊν. Σο μετοχικό 
κεφάλαιο τθσ EUROBANK μετά τθ ςυγχϊνευςθ κα εξακολουκεί να ανζρχεται ςε 2.590.875.059,50 
ευρϊ, διαιροφμενο ςε 5.814.666.865 μετοχζσ, εκ των οποίων α) 5.469.166.865 κοινζσ, ονομαςτικζσ, με 
δικαίωμα ψιφου, άυλεσ μετοχζσ, ονομαςτικισ αξίασ 0,30 ευρϊ θ κάκε μία και β) 345.500.000 
προνομιοφχεσ, ονομαςτικζσ, χωρίσ δικαίωμα ψιφου, ζγχαρτεσ και εξαγοράςιμεσ μετοχζσ, ονομαςτικισ 
αξίασ 2,75 ευρϊ θ κάκε μία. 

 

10. Ιδιαίτερα πλεονεκτιματα για τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου και τουσ τακτικοφσ ελεγκτζσ των 
ςυγχωνευόμενων τραπεηϊν δεν παρζχονται δυνάμει τθσ παροφςασ ςυγχϊνευςθσ, οφτε προβλζπονται 
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ςτο καταςτατικό τουσ οφτε άλλωσ υφίςτανται, με τθν ακόλουκθ εξαίρεςθ: Μζλθ του Δ.. και μζροσ του 
προςωπικοφ τθσ EUROBANK, κακϊσ και ςυνδεδεμζνων με αυτιν εταιρειϊν, ζχουν δικαιϊματα 
προαιρζςεωσ αγοράσ κοινϊν μετοχϊν τθσ EUROBANK (Stock Options), δυνάμει ςχετικοφ προγράμματοσ 
εγκρικζντοσ με αποφάςεισ (από 17.4.2006 και 21.11.2007) τθσ Γενικισ υνζλευςθσ τθσ EUROBANK, τα 
οποία δικαιοφνται να αςκιςουν (εν όλω ι εν μζρει, εφάπαξ ι τμθματικά) εντόσ των ετϊν 2013 ζωσ και 
2014, με τιμι απόκτθςθσ ανά μετοχι από 9,80 ζωσ 13,62 ευρϊ, κατά περίπτωςθ. 

 

Θ παροφςα γίνεται ςφμφωνα με το άρκρο 70 του κ.ν. 2190/1920. 

 

Ακινα, 18 Οκτωβρίου 2013 

 

ΣΑ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΑ ΤΜΒΟΤΛΙΑ  

ΣΩΝ ΤΓΧΩΝΕΤΟΜΕΝΩΝ ΠΙΣΩΣΙΚΩΝ ΙΔΡΤΜΑΣΩΝ 

 

Σράπεηα Eurobank Ergasias A.E.  

και  

Νζα PROTON ΣΡΑΠΕΗΑ ΑΝΩΝΤΜΘ ΕΣΑΙΡΕΙΑ» 

 

 

3.5 Επενδφςεισ 

3.5.1 Επενδφςεισ ςε ενςϊματα και άυλα πάγια περιουςιακά ςτοιχεία για τισ χριςεισ 2010, 2011 

και 2012 και τθν Ρερίοδο 01.01.-30.06.2013 

Στον ακόλουκο πίνακα παρατίκενται οι πραγματοποιθκείςεσ επενδφςεισ ςε ιδιοχρθςιμοποιοφμενα πάγια 

ςτοιχεία, ακίνθτα επενδφςεων, λογιςμικό και λοιπά άυλα περιουςιακά ςτοιχεία κατά τισ χριςεισ 2010-2012 

και τθν περίοδο 1.1-30.6.2013.  

 

Επενδφςεισ ςε ενςϊματα και άυλα περιουςιακά ςτοιχεία 2010 2011 2012 1.1-30.6.2013 

(ποςά ςε εκατ. ευρϊ)         

Οικόπεδα, κτίρια και βελτιϊςεισ ςε ακίνθτα τρίτων 29 27 12 4 

Ζπιπλα, λοιπόσ εξοπλιςμόσ, οχιματα 14 8 4 2 

Θ/Υ και λογιςμικά προγράμματα 21 19 12 5 

Επενδφςεισ ςε ακίνθτα 39 165 117 45 

Άυλα περιουςιακά ςτοιχεία 56 33 25 8 

Σφνολο επενδφςεων 159 252 170 63 

 

Στον ανωτζρω πίνακα δεν ζχουν περιλθφκεί επενδφςεισ ποςοφ €78,0 εκατ. για ακίνθτα που ζχουν περιζλκει 

ςτθν κατοχι του Ομίλου από πλειςτθριαςμοφσ και ζχουν μεταφερκεί από τα λοιπά ςτοιχεία ενεργθτικοφ ςτα 

ενςϊματα πάγια περιουςιακά ςτοιχεία του Ομίλου (επενδφςεισ ςε ακίνθτα) εντόσ του αϋ εξαμινου του 2013. 

*Συχόν αποκλίςεισ ςτα ςφνολα από το άκροιςμα των επιμζρουσ μεγεκϊν οφείλονται ςε ςτρογγυλοποιιςεισ. 

Πθγι: Δθμοςιευμζνεσ Ενοποιθμζνεσ Ετιςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ χριςθσ 2012 (τα ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2011 

προκφπτουν από τα ςυγκριτικά ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2012), Δθμοςιευμζνεσ Ενοποιθμζνεσ Ετιςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ 

τθσ χριςθσ 2011 (τα ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2010 προκφπτουν από τα ςυγκριτικά ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2011), οι οποίεσ ζχουν 

ςυνταχκεί από τθν Eurobank ςφμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. και ζχουν ελεγχκεί από Σακτικοφσ Ορκωτοφσ Ελεγκτζσ, και 

Δθμοςιευμζνεσ Ενοποιθμζνεσ ςυνοπτικζσ ενδιάμεςεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ για τθν περίοδο 01.01-30.06.2013, οι 

οποίεσ ζχουν ςυνταχκεί από τθν Eurobank ςφμφωνα με το ΔΛΠ 34 και δεν ζχουν ελεγχκεί από Σακτικοφσ Ορκωτοφσ 

Ελεγκτζσ. 
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3.5.2 Επενδφςεισ ςε Συμμετοχζσ για τισ χριςεισ 2010, 2011 και 2012 και τθν Ρερίοδο 1.1-

30.06.2013 

Οι κυριότερεσ επενδφςεισ ςε ςυμμετοχζσ του ομίλου Eurobank κατά τισ χριςεισ 2010-2012 παρουςιάηονται 

ςτον πίνακα που ακολουκεί: 

 
* Συχόν αποκλίςεισ ςτα ςφνολα από το άκροιςμα των επιμζρουσ μεγεκϊν οφείλονται ςε ςτρογγυλοποιιςεισ 

**τισ παραπάνω επενδφςεισ δεν περιλαμβάνεται θ κεφαλαιακι ενίςχυςθ του δικτφου υποκαταςτθμάτων ςτθν Πολωνία 
κατά €120 εκατ. τθ χριςθ 2010 και κατά € 450 εκατ. τθ χριςθ 2011  

ΑΜΚ: Αφξθςθ Μετοχικοφ Κεφαλαίου 

Πθγι: τοιχεία τθσ Σράπεηασ μθ ελεγμζνα από Ορκωτό Ελεγκτι. 

 

Αναλυτικά ςτοιχεία για τισ ςθμαντικότερεσ από τισ ανωτζρω επενδφςεισ αναφζρονται ςτθν ενότθτα 3.4 

«Πλθροφορίεσ για τθν Σράπεηα» του παρόντοσ Ενθμερωτικοφ Δελτίου. 

 

Ο Πμιλοσ δεν ζχει πραγματοποιιςει επενδφςεισ ςε κυγατρικζσ επιχειριςεισ κατά τθν περίοδο μετά τθν 

30.06.2013.  

 

3.5.3 Επενδφςεισ για τισ οποίεσ θ Τράπεηα ζχει αναλάβει ιςχυρζσ δεςμεφςεισ  

Σφμφωνα με διλωςθ τθσ Διοίκθςθσ τθσ Τράπεηασ, θ Τράπεηα δεν ζχει αναλάβει καμία ιςχυρι δζςμευςθ για 

τθν υλοποίθςθ ςθμαντικϊν μελλοντικϊν επενδφςεων και δεν υπάρχουν ςθμαντικζσ επενδφςεισ τθσ Τράπεηασ 

που βρίςκονται ςτο ςτάδιο τθσ υλοποίθςθσ.  

 

3.6 Επιςκόπθςθ τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ 1 

 

3.6.1 Ειςαγωγι 

Θ Τράπεηα Eurobank Ergasias A.E. είναι μια από τισ μεγαλφτερεσ τράπεηεσ ςτθν Ελλάδα, με ςθμαντικι κζςθ ςε 

πολλοφσ τομείσ τθσ λιανικισ και εταιρικισ τραπεηικισ, κακϊσ και ςτον τομζα διαχείριςθσ περιουςίασ. Τθν 

31.12.2012, βάςει του ετιςιου απολογιςμοφ τθσ, διζκετε δίκτυο 1.037 καταςτθμάτων, εκ των οποίων 421 

ςτθν Ελλάδα, 614 ςτθν Ν.Α. Ευρϊπθ, 1 ςτο Λουξεμβοφργο και 1 ςτο Θνωμζνο Βαςίλειο. Θ Τράπεηα Eurobank 

                                                                 
1
 Οι πλθροφορίεσ από τρίτα μζρθ ζχουν αναπαραχκεί πιςτά και, εξ όςων γνωρίηει θ Eurobank και είναι ςε κζςθ να 

βεβαιϊςει με βάςθ τισ πλθροφορίεσ που ζχουν δθμοςιευκεί από αυτό το τρίτο μζροσ, δεν υπάρχουν παραλιψεισ που κα 

κακιςτοφςαν τισ αναπαραγόμενεσ πλθροφορίεσ ανακριβείσ ι παραπλανθτικζσ. 

Επενδφςεισ ςτο μετοχικό κεφάλαιο ενοποιοφμενων 

κυγατρικϊν εταιρειϊν **
2010 2011 2012 Διευκρινιςεισ

(ποςά ςε εκατ. ευρϊ)

IMO Property Investments Sofia E.A.D. (Βουλγαρία) -                  -                  29.0         2012: Συμμετοχι ςε ΑΜΚ 

Eurobank Ergasias Leasing S.A. (Ελλάδα) -                  -                  50.0         2012: Συμμετοχι ςε ΑΜΚ 

Eurobank Υπθρεςίεσ Διαχείριςθσ Απαιτιςεων (Ελλάδα) -                  -                  16.0         2012: Συμμετοχι ςε ΑΜΚ 

Eurobank Υπθρεςίεσ Ρροϊκθςθσ και Διαχείριςθσ Ρροϊόντων 

Καταναλωτικισ και Στεγαςτικισ Ρίςτθσ Α.Ε. (Ελλάδα)
-                  -                  12.0         2012: Συμμετοχι ςε ΑΜΚ 

Eurobank Cyprus Ltd (Κφπροσ) 60.0         -                  -                  2010: Συμμετοχι ςε ΑΜΚ   

Public J.S.C Universal Bank (Ουκρανία) 64.6         -                  35.1         
2010: Συμμετοχι ςε ΑΜΚ 

2012: Αφξθςθ ποςοςτοφ 0,01% μζςω ςυμμετοχισ ςε ΑΜΚ

Bancpost S.A. (ουμανία) 0.1            20.0         -                  

2010: Εξαγορά ποςοςτοφ 0,04%

2011: Εξαγορά ποςοςτοφ 0,02% και αφξθςθ ποςοςτοφ 0,07% 

μζςω ςυμμετοχισ ςε ΑΜΚ με μετατροπι δανείου μειωμζνθσ 

εξαςφάλιςθσ

ERB New Europe Funding II BV (ουμανία) -                  10.0         -                  2011: Συμμετοχι ςε ΑΜΚ 

ERB Leasing IFN S.A. (ουμανία) 3.9            -                  10.9         2012: Συμμετοχι ςε ΑΜΚ 

IMO Property Investments Bucuresti S.A. (ουμανία) 32.0         2012: Συμμετοχι ςε ΑΜΚ 

Eurobank Tekfen A.S. (Τουρκία) -                  69.9         -                  2011: Αφξθςθ ποςοςτοφ 0,02% μζςω ςυμμετοχισ ςε ΑΜΚ

ΣΥΝΟΛΟ 128.7      99.8         185.0      
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Ergasias A.E. και οι εταιρείεσ του Ομίλου τθσ («Πμιλοσ Eurobank») παρζχουν ευρφ φάςμα υπθρεςιϊν, το 

οποίο περιλαμβάνει κυρίωσ: 

 

• Λιανικι Τραπεηικι 

• Τραπεηικι Μικρομεςαίων και Μεγάλων Επιχειριςεων 

• Διαχείριςθ Χαρτοφυλακίων (Asset Management)  

• Διαχείριςθ Ρεριουςίασ 

• Χρθματιςτθριακζσ Συναλλαγζσ 

• Επενδυτικι Τραπεηικι  

•  Διαχείριςθ Διακεςίμων 

• Χρθματοδοτικζσ Μιςκϊςεισ 

• Ρρακτορεία Επιχειρθματικϊν Απαιτιςεων 

• Αςφαλίςεισ 

• Real Estate 

 

Με βάςθ τα ςτοιχεία του ετιςιου απολογιςμοφ για το 2012, ο Πμιλοσ Eurobank δραςτθριοποιείται εκτόσ 

Ελλάδοσ ςε επτά χϊρεσ με παρουςία ςτο Λουξεμβοφργο, τθ Μεγάλθ Βρετανία, τθ ουμανία, τθ Βουλγαρία, τθ 

Σερβία, τθν Ουκρανία και τθν Κφπρο, εκπροςωποφμενοσ από 616 καταςτιματα και ςθμεία εξυπθρζτθςθσ 

πελατϊν, ενϊ οι εργαηόμενοι ςτισ χϊρεσ αυτζσ αντιςτοιχοφν ςτο 48,1% του ςυνολικοφ εργατικοφ δυναμικοφ 

του.  

Οι εγχϊριεσ δραςτθριότθτεσ του Ομίλου Eurobank για τθν περίοδο, που ζλθξε ςτισ 31.12.2012, υπολογίηονται 

ςτο 68% των ςυνολικϊν εςόδων ενϊ οι διεκνείσ δραςτθριότθτεσ υπολογίηονται ςτο υπόλοιπο 32%.  

 

3.6.2 Μακροοικονομικζσ εξελίξεισ και προοπτικζσ2 

 

Σθμειϊνεται ότι οι πλθροφορίεσ από τρίτα μζρθ που αναφζρονται ςτθν παροφςα ενότθτα, ζχουν 

αναπαραχκεί πιςτά και, εξ όςον γνωρίηει θ Τράπεηα και είναι ςε κζςθ να βεβαιϊςει με βάςθ τισ πλθροφορίεσ 

που ζχουν δθμοςιευκεί από το τρίτο μζροσ, δεν υπάρχουν παραλείψεισ που κα κακιςτοφςαν τισ 

αναπαραγόμενεσ πλθροφορίεσ ανακριβείσ ι παραπλανθτικζσ. 

 

3.6.2.1 Θ δθμοςιονομικι κρίςθ και θ προςπάκεια ςτακεροποίθςθσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ μζςω 
τθσ εφαρμογισ των προγραμμάτων ςτιριξθσ 

Το Μάιο του 2010 θ ελλθνικι κυβζρνθςθ προχϊρθςε ςε μια ςυμφωνία με τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι (ΕΕ), τθν 

Ευρωπαϊκι Κεντρικι Τράπεηα (ΕΚΤ) και το Διεκνζσ Νομιςματικό Ταμείο (ΔΝΤ) για ζνα τριετζσ πρόγραμμα 

αναχρθματοδότθςθσ και αναδιάρκρωςθσ φψουσ €110 δις. Σφμφωνα με το ςχεδιαςμό του ςυγκεκριμζνου 

προγράμματοσ κα καλφπτονταν οι ανάγκεσ χρθματοδότθςθσ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου ζωσ τα μζςα του 2012.  

                                                                 
2
 Για τθν ςυγγραφι τθσ ςυγκεκριμζνθσ ενότθτασ χρθςιμοποιικθκε πλθροφόρθςθ: α) από το 1ο και το 2ο Ρρόγραμμα 

Στακεροποίθςθσ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ και τισ ανακεωριςεισ τουσ, β) από τθν Ειςθγθτικι Ζκκεςθ των 

Ρροχπολογιςμϊν τθσ Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ για τα ζτθ 2010-2013, γ) από τθν ζκκεςθ World Economic Outlook του ΔΝΤ 

για τα ζτθ 2011 και 2012 δ) τθν ζκκεςθ τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ με τίτλο « Ζκκεςθ για τθν Ανακεφαλαιοποίθςθ και 

αναδιάταξθ του Ελλθνικοφ Τραπεηικοφ Τομζα και ε) από διάφορα τεφχθ των εβδομαδιαίων δελτίων «Greece Macro 

Monitor-Focus Notes», «7 Θμζρεσ Οικονομία» κακϊσ και του μθνιαίου δελτίου «New Europe Economics & Strategy» τθσ 

Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν Μελετϊν και Ρροβλζψεων τθσ Eurobank. Για τα ςτατιςτικά ςτοιχεία, πζρα από τισ 

προαναφερόμενεσ πθγζσ, χρθςιμοποιικθκαν και οι βάςεισ ςτατιςτικϊν δεδομζνων τθσ Ελλθνικισ Στατιςτικισ Αρχισ, τθσ 

Eurostat, του ΔΝΤ (World Economic Outlook Statistical Database), τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ και τθσ Ευρωπαϊκισ 

Επιτροπισ (AMECO). 
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Μζχρι το τζλοσ του Δεκεμβρίου του 2011 πζντε (5) διαδοχικζσ ανακεωριςεισ τθσ αρχικισ ςυμφωνίασ 

ΕΕ/ΕΚΤ/ΔΝΤ ολοκλθρϊκθκαν επιτυχϊσ, επιτρζποντασ τθν εκταμίευςθ κεφαλαίου φψουσ €73 δις. από το 

αρχικό δάνειο των €110 δις.
3
 Το πρωτογενζσ δθμοςιονομικό ζλλειμμα τθσ Ελλάδασ χωρίσ να 

ςυμπεριλαμβάνεται θ ςτιριξθ των χρθματοοικονομικϊν ιδρυμάτων, μειϊκθκε από 10,7% του ΑΕΡ το 2009 ςε 

2,7% το 2011
4
. Ραράλλθλα, το ζλλειμμα τρεχουςϊν ςυναλλαγϊν, εξαιρϊντασ τισ πλθρωμζσ για τθν ενζργεια, 

τα πλοία και τθν εξυπθρζτθςθ τόκων, μθδενίςτθκε ςτο τζλοσ του 2011 εξαιτίασ μεταξφ άλλων και των 

ςθμαντικϊν βελτιϊςεων ςτο μοναδιαίο κόςτοσ εργαςίασ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ
5
. 

Ραρ’ όλα αυτά, το παγκόςμιο δυςμενζσ δθμοςιονομικό περιβάλλον, θ αρνθτικι επίδραςθ των πρωτοφανϊν 

μζτρων λιτότθτασ και θ κακυςτερθμζνθ ι αποςπαςματικι εφαρμογι μιασ ςειράσ ςυμφωνθμζνων 

διαρκρωτικϊν και δθμοςιονομικϊν μεταρρυκμίςεων που ςτόχευαν ςτθν αντιμετϊπιςθ τθσ χρόνιασ ζλλειψθσ 

ανταγωνιςτικότθτασ, οδιγθςαν τθν ελλθνικι οικονομία ςε μια φφεςθ δυςμενζςτερθ από το αναμενόμενο. Το 

πραγματικό ΑΕΡ τθσ Ελλάδασ το 2011, τθν τζταρτθ ςυνεχόμενθ χρονιά φφεςθσ, μειϊκθκε κατά 7,1% ςε ετιςια 

βάςθ
6
. Αυτό κατζςτθςε αναγκαία τθν ανακεϊρθςθ προσ τα πάνω τθσ πρόβλεψθσ για το λόγο δθμοςίου 

χρζουσ προσ ΑΕΡ ςτο 183% του ΑΕΡ το 2020, επίπεδο που κεωρικθκε ωσ μθ διατθριςιμα
7
. H Ελλάδα 

ςυμφϊνθςε ζνα νζο πρόγραμμα χρθματοδότθςθσ και αναδιάρκρωςθσ με τθν ΕΕ, τθν ΕΚΤ και τισ χϊρεσ-μζλθ 

τθσ ευρωηϊνθσ, ςτθν ςυνάντθςθ του Eurogroup τθν 21θ Φεβρουαρίου 2012. Το νζο πρόγραμμα ςτόχευε ςτθ 

μείωςθ του λόγου δθμοςίου χρζουσ προσ ΑΕΡ κάτω από 120% ςτο 2020
8
 και περιελάμβανε: 

• το πρόγραμμα εκελοντικισ ανταλλαγισ χρζουσ ςε ςυμφωνία με τον Λδιωτικό τομζα που αφορά ςε 

ομόλογα ονομαςτικισ αξίασ €206 δις. ςτοχεφοντασ ςε διαγραφι χρζουσ φψουσ €110 δις. και ςε 

ςθμαντικι μείωςθ των ονομαςτικϊν επιτοκίων. Το πρόγραμμα ολοκλθρϊκθκε επιτυχϊσ το Μάρτιο / 

Απρίλιο 2012, 

• τθν απόδοςθ του ειςοδιματοσ των Κεντρικϊν Τραπεηϊν τθσ ηϊνθσ του ευρϊ από τα ομόλογα του 

Ελλθνικοφ Δθμοςίου που κατζχουν ςτα χαρτοφυλάκια τουσ, για τθ μείωςθ του ελλθνικοφ δθμοςίου 

χρζουσ, 

• τθ μείωςθ κατά 150 μονάδεσ βάςθσ ςτο επιτόκιο του αρχικοφ δανείου ΕΕ/ΕΚΤ/ΔΝΤ του Μαΐου 2010, 

• τθ νζα χρθματοδότθςθ ςυνολικοφ φψουσ €164,5 δις. (ςυμπεριλαμβανομζνου και του μθ 

εκταμιευμζνου ποςοφ του πρϊτου προγράμματοσ) από τον Ευρωπαϊκό Μθχανιςμό Χρθματοπιςτωτικισ 

Στακερότθτασ (ΕΜΧΣ) και το ΔΝΤ για να καλφψει τισ χρθματοδοτικζσ ανάγκεσ τθσ χϊρασ για τθν 

ανταλλαγι των ομολόγων, τθν ανακεφαλαιοποίθςθ των τραπεηϊν, τισ δθμοςιονομικζσ ανάγκεσ τθσ 

χϊρασ και τισ λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ του δθμοςίου τομζα. Στισ αρχζσ Μαΐου 2012 οι τζςςερισ 

                                                                 
3
 Βλζπε IMF Country Report No. 12/57, (Μάρτιοσ 2012, Ρίνακασ 18, ςελ. 82). Θ μελζτθ είναι διακζςιμθ ςτθν ακόλουκθ 

θλεκτρονικι διεφκυνςθ: http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2012/cr1257.pdf 
4
 Ρλζον θ Eurostat παρζχει δθμοςιεφει ςτοιχεία για το ζλλειμμα τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ των χωρϊν μελϊν τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (και τθσ Ευρωηϊνθσ) με και χωρίσ τθν επίπτωςθ τθσ υποςτιριξθσ των χρθματοπιςτωτικϊν ιδρυμάτων 

κατά τθ διάρκεια τθσ τρζχουςασ χρθματοπιςτωτικισ κρίςθσ. Τα ςτοιχεία είναι διακζςιμα ςτισ ακόλουκεσ θλεκτρονικζσ 

διευκφνςεισ:  

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/2-22042013-AP/EN/2-22042013-AP-EN.PDF  

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/government_finance_statistics/documents/SIF-fin_crisis_impact-

EDP.pdf  

Οι ςτόχοι τόςο του 1ου όςο και του 2ου Ρρογράμματοσ Στακεροποίθςθσ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ όςον αφορά το 

ζλλειμμα τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ δεν περιλαμβάνουν τθν ςτιριξθ των χρθματοπιςτωτικϊν ιδρυμάτων. 
5
 Βλζπε τα ςχετικά ςτοιχεία τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ για το Λςοηφγιο πλθρωμϊν: 

http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/Βαςικά_μεγζκθ_Λςοηυγίου_Ρλθρωμϊν-Ετιςια_ςτοιχεία.xls  
6
 Βλζπε Eurostat:  

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tec00115  
7
 Βλζπε IMF Country Report No. 12/57, (Μάρτιοσ 2012, Ρίνακασ A1, ςελ. 93). Θ μελζτθ είναι διακζςιμθ ςτθν ακόλουκθ 

θλεκτρονικι διεφκυνςθ: http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2012/cr1257.pdf 
8
 Για τισ λεπτομζρειεσ του νζου προγράμματοσ βλζπε: IMF Country Report No. 12/57, (Μάρτιοσ 2012, Box 1, ςελ 45). Θ 

μελζτθ είναι διακζςιμθ ςτθν ακόλουκθ θλεκτρονικι διεφκυνςθ:  

http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2012/cr1257.pdf 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2012/cr1257.pdf
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/2-22042013-AP/EN/2-22042013-AP-EN.PDF
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/government_finance_statistics/documents/SIF-fin_crisis_impact-EDP.pdf
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/government_finance_statistics/documents/SIF-fin_crisis_impact-EDP.pdf
http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/Βασικά_μεγέθη_Ισοζυγίου_Πληρωμών-Ετήσια_στοιχεία.xls
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tec00115
http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2012/cr1257.pdf
http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2012/cr1257.pdf
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ςυςτθμικζσ ελλθνικζσ τράπεηεσ ζλαβαν τθν πρϊτθ δόςθ φψουσ 18 δις. για τθν προςωρινι 

ανακεφαλαιοποίθςθ τουσ από το ΤΧΣ,  

• τθ νομοκζτθςθ ι / και εφαρμογι μιασ ςειράσ από δθμοςιονομικζσ και διαρκρωτικζσ αλλαγζσ. 

Επίςθσ, θ ΕE ζλαβε μζτρα για να επιταχφνει τθν αποδζςμευςθ των κεφαλαίων από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία 

Συνοχισ προσ τθν Ελλάδα (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ μείωςθσ ι εξάλειψθσ τθσ κρατικισ ςυμμετοχισ ςε 

διάφορα ζργα) κακϊσ και τθν υποςτιριξθ επενδφςεων που κα ωκιςουν ςτθν αναπτυξιακι προςπάκεια τθσ 

χϊρασ. 

Το νζο δανειακό πρόγραμμα βελτίωςε ςθμαντικά τθν οικονομικι κατάςταςθ και φερεγγυότθτα τθσ χϊρασ 

εξαιτίασ τόςο τθσ μείωςθσ του δθμοςίου χρζουσ όςο και τθσ αναμενόμενθσ μείωςθσ του κόςτουσ 

εξυπθρζτθςθσ του δθμοςίου χρζουσ από το 2012 και ζπειτα. Το πρόγραμμα αποτζλεςε μιασ πρϊτθσ τάξεωσ 

ευκαιρία για να απομακρυνκεί θ αβεβαιότθτα που περιζβαλε τθν ελλθνικι οικονομία από τα μζςα του 2010 

ςε ςχζςθ τόςο με τθ διατθρθςιμότθτα των δθμοςιονομικϊν μεγεκϊν τθσ όςο και με τθ ςτακερότθτα τθσ 

χϊρασ. 

Ραρ’ όλα αυτά, θ εφαρμογι του νζου προγράμματοσ επιβραδφνκθκε ςθμαντικά μετά το τζλοσ Απριλίου 2012. 

Θ εκτεταμζνθ προεκλογικι περίοδοσ, που κορυφϊκθκε με τισ διαδοχικζσ εκλογικζσ αναμετριςεισ το Μάιο και 

τον Λοφνιο του 2012, αφξθςε τθν πολιτικι αβεβαιότθτα και προκάλεςε ςθμαντικζσ κακυςτεριςεισ ςτθν 

εφαρμογι των διαρκρωτικϊν μεταρρυκμίςεων. Το οικονομικό κλίμα επιδεινϊκθκε και εξαιτίασ των 

αρνθτικϊν εξελίξεων από τισ επιπτϊςεισ τθσ κρίςθσ χρζουσ ςτισ υπόλοιπεσ χϊρεσ τθσ ηϊνθσ του ευρϊ. 

Ταυτόχρονα, και το ΔΝΤ αναγνϊριςε ότι θ περιοριςτικι δθμοςιονομικι πολιτικι είχε μεγαλφτερθ, από ότι 

προθγουμζνωσ αναμενόταν, αρνθτικι επίδραςθ ςτο ρυκμό μεταβολισ του ΑΕΡ. Ο ςυνδυαςμόσ των 

παραπάνω παραγόντων οδιγθςε ςε περαιτζρω μείωςθ τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ ςτθν ελλθνικι 

οικονομία. Σφμφωνα με τα ποιο πρόςφατα ςτοιχεία τθσ ΕΛΣΤΑΤ ο ρυκμόσ μεταβολισ του ΑΕΡ το 2012 ιταν -

6,4%
9
. Ιδθ, θ ελλθνικι κυβζρνθςθ ςτο ανακεωρθμζνο Μεςοπρόκεςμο Ρλαίςιο Δθμοςιονομικισ Στρατθγικισ 

2013-16 (εφεξισ «ΜΡΔΣ» ι «Ρρόγραμμα») (Φεβρουάριοσ 2013) αναμζνει το ρυκμό μεταβολισ του ΑΕΡ για το 

2013 ςτο -4,5%. Κετικοί ρυκμοί ανάπτυξθσ αναμζνονται από το 2014 και μετά χωρίσ να μπορεί να αποκλειςτεί 

μια πιο αρνθτικι εξζλιξθ.  

Θ ςυνζχιςθ τθσ εφαρμογισ των μζτρων ορκολογικοποίθςθσ των δθμοςίων δαπανϊν, τθσ αναμόρφωςθσ του 

δθμοςίου τομζα και τθσ δθμοςιονομικισ λιτότθτασ ςε ςυνδυαςμό με τθν διετι επιμικυνςθ τθσ χρονικισ 

διάρκειασ του προγράμματοσ δθμοςιονομικισ προςαρμογισ για το 2015-16 (όπωσ αυτι εγκρίκθκε ςτο 

Eurogroup τθσ 19θσ Νοεμβρίου 2012) οδιγθςαν ςτθν μείωςθ του δθμοςιονομικοφ ελλείμματοσ του 2012, 

χωρίσ να ςυμπεριλαμβάνεται θ ςτιριξθ των χρθματοπιςτωτικϊν ιδρυμάτων, ςτο 6,0% του ΑΕΡ από 9,8% του 

ΑΕΡ το 2011. Το αντίςτοιχο πρωτογενζσ ζλλειμμα μειϊκθκε ςε 1,0% από 2,7% το 2011. Σφμφωνα με το 

ανακεωρθμζνο ΜΡΔΣ 2013-16 (Φεβρουάριοσ 2013), το δθμοςιονομικό ζλλειμμα του 2013 αναμζνεται ςτο -

4,3% του ΑΕΡ ενϊ το πρωτογενζσ ιςοηφγιο του 2013 αναμζνεται, για πρϊτθ φορά, κετικό ςτο 0,3% του ΑΕΡ
10

. 

Οι εξελίξεισ από το μζτωπο του δθμοςίου χρζουσ δεν ιταν κακόλου ενκαρρυντικζσ μζχρι πρόςφατα. Τον 

Νοζμβριο του 2012 το δθμόςιο χρζοσ αναμενόταν ςτο 175.6% του ΑΕΡ το 2012 και ςτο 184.9% του ΑΕΡ το 

2016
11

. Ρροφανϊσ το δθμόςιο χρζοσ δεν ιταν διατθριςιμο ςε αυτά τα επίπεδα. Με βάςθ τα παραπάνω και 

μετά από τθν νομοκζτθςθ και εφαρμογι μιασ μακράσ λίςτασ προαπαιτοφμενων διαρκρωτικϊν 

μεταρρυκμίςεων κακϊσ και μζτρων δθμοςιονομικισ προςαρμογισ για τθν περίοδο 2013-16, το Eurogroup τθσ 

26θσ Νοεμβρίου 2012 κατζλθξε ςε ςυμφωνία για μια ςειρά από δράςεισ που ςκοπό είχαν τθ μείωςθ του 

                                                                 
9
 Βλζπε Eurostat:  

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tec00115  
10

 Βλζπε Eurostat:  

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/2-22042013-AP/EN/2-22042013-AP-EN.PDF  

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/government_finance_statistics/documents/SIF-fin_crisis_impact-

EDP.pdf 
11

 Βλζπε Μεςοπρόκεςμο πρόγραμμα Δθμοςιονομικισ Στρατθγικισ 2013-16: 

http://www.minfin.gr/content-

api/f/binaryChannel/minfin/datastore/a7/91/b0/a791b0bf4bc73a9679bac65792933157d4cf7b27/application/pdf/%CE%9C

%CE%95%CE%A3%CE%9F%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%9C%CE%9F_2013.pdf  

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tec00115
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/2-22042013-AP/EN/2-22042013-AP-EN.PDF
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/government_finance_statistics/documents/SIF-fin_crisis_impact-EDP.pdf
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/government_finance_statistics/documents/SIF-fin_crisis_impact-EDP.pdf
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/a7/91/b0/a791b0bf4bc73a9679bac65792933157d4cf7b27/application/pdf/%CE%9C%CE%95%CE%A3%CE%9F%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%9C%CE%9F_2013.pdf
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/a7/91/b0/a791b0bf4bc73a9679bac65792933157d4cf7b27/application/pdf/%CE%9C%CE%95%CE%A3%CE%9F%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%9C%CE%9F_2013.pdf
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/a7/91/b0/a791b0bf4bc73a9679bac65792933157d4cf7b27/application/pdf/%CE%9C%CE%95%CE%A3%CE%9F%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%9C%CE%9F_2013.pdf
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δθμόςιου χρζουσ ςτο 124,0% του ΑΕΡ το 2020 και κάτω από το 110,0% του ΑΕΡ το 2022
12

. Θ ςυγκεκριμζνθ 

εκτίμθςθ τθσ πορείασ του χρζουσ ιταν ςυνεπισ και με τθν προχπόκεςθ βιωςιμότθτασ του χρζουσ που ζκετε 

το ΔΝΤ. Οι νζεσ δράςεισ περιελάμβαναν: 

• τθ περαιτζρω μείωςθ κατά 100 μονάδεσ του επιτοκίου των διακρατικϊν δανείων του αρχικοφ δανείου 

ΕΕ/ΕΚΤ/ΔΝΤ (Μάιοσ 2012), 

• τθ μείωςθ κατά 10 μονάδεσ βάςθσ ςτο κόςτοσ των εγγυιςεων για τα δάνεια που ζχει λάβει θ Ελλάδα 

από τον ΕΜΧΣ, 

• τθν επζκταςθ τθσ λιξθσ των δανείων που ζχει λάβει θ Ελλάδα από το ΕΜΧΣ κατά 15 χρόνια κακϊσ και 

τθν αναβολι πλθρωμισ τόκων ςτο ΕΜΧΣ κατά 10 χρόνια, 

• τθ δζςμευςθ των κρατϊν μελϊν τθσ ευρωηϊνθσ ότι κα μεταβιβάςουν ςτθν Ελλάδα τα κζρδθ των 

κεντρικϊν τραπεηϊν τουσ και τθσ ΕΚΤ από το πρόγραμμα αγοράσ ομολόγων (SMP) τθσ τελευταίασ, 

• τθν εφαρμογι προγράμματοσ επαναγοράσ ομολόγων του Ελλθνικοφ Δθμοςίου (ΟΕΔ) που εκδόκθκαν 

μετά το πρόγραμμα εκελοντικισ ανταλλαγισ χρζουσ ςε ςυμφωνία με τον Λδιωτικό τομζα (ςυνολικι 

ονομαςτικι αξία των ΟΕΔ μετά το πρόγραμμα εκελοντικισ ανταλλαγισ χρζουσ ςε ςυμφωνία με τον 

Λδιωτικό τομζα: €62,3 δις.). 

Το Eurogroup τθσ 26θσ Νοεμβρίου 2012 ενζκρινε τθν τμθματικι εκταμίευςθ τθσ δόςθσ των €49,1 δις. με 

δεδομζνο ότι θ ελλθνικι κυβζρνθςθ κα ολοκλιρωνε τθν εφαρμογι μιασ ςειράσ διαρκρωτικϊν 

μεταρρυκμίςεων. Τα κεφάλαια αυτά περιλαμβάνουν: 

• €23,5 δις. για τθ διαδικαςία ανακεφαλαιοποίθςθσ των ςυςτθμικϊν ελλθνικϊν τραπεηϊν 

• €11,3 δις. για τθ χρθματοδότθςθ του προγράμματοσ επαναγοράσ ομολόγων 

• €11,8 δις. για τθ χρθματοδότθςθ του Ρροχπολογιςμοφ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ
13

.  

Θ υπερψιφιςθ των παραπάνω δράςεων από τα κοινοβοφλια των χωρϊν-μελϊν τθσ ηϊνθσ του ευρϊ, θ 

επιτυχθμζνθ διεξαγωγι του προγράμματοσ επαναγοράσ χρζουσ και θ νομοκζτθςθ και εφαρμογι των 

προαπαιτοφμενων διαρκρωτικϊν μεταρρυκμίςεων τθν περίοδο Δεκεμβρίου 2012-Νοεμβρίου 2013 οδιγθςε 

ςτθν τμθματικι εκταμίευςθ του ςυνόλου των 49.1 δις. Στισ 29 Απριλίου 2013 το Euro Working Group ενζκρινε 

τθν καταβολι των €2,8 δις. που απζμενε από τα €49,1 δις. με δεδομζνο ότι θ κυβζρνθςθ ςθμείωςε ςθμαντικι 

πρόοδο με το πρόγραμμα μεταρρφκμιςθσ του δθμοςίου τομζα και τθν περαιτζρω μείωςθ του κόςτουσ ςτον 

τομζα τθσ υγείασ. 

Ωσ ςυνζχεια των αποφάςεων του Eurogroup τθσ 26θσ Νοεμβρίου 2012, τo ΔΝΤ ενζκρινε και τθν δικι του 

ςυμβολι (€3,2 δις.) ςτο πρόγραμμα χρθματοδότθςθσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ ςτισ 16 Λανουαρίου 2013. Τα 

ςυγκεκριμζνα κεφάλαια προορίηονται για τθν χρθματοδότθςθ του Ρροχπολογιςμοφ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ.  

Θ πρόςφατθ ολοκλιρωςθ τθσ 3θσ αξιολόγθςθσ του 2ου Ρρογράμματοσ Στακεροποίθςθσ από τουσ 

εκπροςϊπουσ των δανειςτϊν οδιγθςε ςτθν εκταμίευςθ επιπλζον €4,2 δις. ςτο Eurogroup τθσ 13
θσ

 Μαΐου 

2013 και ενϊ θ κυβζρνθςθ ολοκλιρωςε τθν νομοκζτθςθ ι \ και εφαρμογι
14

 μιασ ακόμθ ςειράσ διαρκρωτικϊν 

μεταρρυκμίςεων. Το Eurogroup τθσ 13θσ Μαίου 2013
15

 αποφάςιςε για τθν εκταμίευςθ των €4.2 δις. που 

ςφμφωνα με το πρόγραμμα αντιςτοιχοφν ςτθ χρθματοδότθςθ για το πρϊτο τρίμθνο του 2013 και το ΔΝΤ 

ενζκρινε τθ δικι του ςυμμετοχι των €1,8 δις. ςτο τζλοσ Μαΐου 2013. Οι βαςικότερεσ από τισ διαρκρωτικζσ 

μεταρρυκμίςεισ περιλαμβάνουν: 

                                                                 
12

 Βλζπε IMF Country Report No. 13/20, (Λανουάριοσ 2013, ςελ. 2 & 31). Θ μελζτθ είναι διακζςιμθ ςτθν ακόλουκθ 

θλεκτρονικι διεφκυνςθ: http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2013/cr1320.pdf  
13

 Βλζπε τθν Ζκκεςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για τθν 1
θ
 Ανακεϊρθςθ του 2

ου
 Ρρογράμματοσ για τθ Στακεροποίθςθ τθσ 

Ελλθνικισ Οικονομίασ (Δεκζμβριοσ 2012, ςελ. 5) Διακζςιμθ ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ: 

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2012/pdf/ocp123_en.pdf  
14

 Ο Ν.4152/2013 με τίτλο «Επείγοντα Μζτρα Εφαρμογισ Των Ν. 4046/2012, 4093/2012 ΚΑΛ 4127/2013» ψθφίςτθκε από 

τθ Βουλι των Ελλινων ςτισ 28 Απριλίου 2013.  
15

 Για τισ αποφάςεισ του Eurogroup τθσ 13
θσ

 Μαίου 2013, τισ ςχετικζσ προβλζψεισ και τισ εκταμιεφςεισ των δόςεων του 

προγράμματοσ βλζπε τθν Ζκκεςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για τθν 2
θ
 Ανακεϊρθςθ του 2

ου
 Ρρογράμματοσ για τθ 

Στακεροποίθςθ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ (Μάιοσ 2013): 

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2013/op148_en.htm  

http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2013/cr1320.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2012/pdf/ocp123_en.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2013/op148_en.htm
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• το πρόγραμμα αναδιάρκρωςθσ του ανκρωπίνου δυναμικοφ ςτο ςφνολο του δθμοςίου τομζα 

(περιλαμβάνει και 15000 υποχωριςεισ δθμοςίων υπαλλιλων εκ των οποίων οι 4000 μζχρι το τζλοσ του 

2013), 

• τθ κζςπιςθ νζου Ζκτακτου Ειδικοφ Τζλουσ Ακινιτων (ΕΕΤΑ) που κα υπολογίηεται με βάςθ το εμβαδόν 

των θλεκτροδοτοφμενων επιφανειϊν των ακινιτων και κα ειςπράττεται μζςω των λογαριαςμϊν τθσ 

ΔΕΘ. ΤΟ ΕΕΤΑ κα είναι μειωμζνο κατά 15% ςε ςχζςθ ΕΕΤΘΔΕ του 2012, 

• τισ διατάξεισ για τθ ρφκμιςθ των λθξιπρόκεςμων οφειλϊν ςε εφορία και αςφαλιςτικά ταμεία κακϊσ 

και τθν αλλαγι τθσ διαδικαςίασ εξόφλθςθσ του ΦΡΑ, 

• τθν ενίςχυςθ τθσ νζασ Γενικισ Γραμματείασ Εςόδων του Υπουργείου Οικονομικϊν μζςω τθσ μεταφοράσ 

ςε αυτι τθσ ευκφνθσ για τον προλθπτικό φορολογικό ζλεγχο. Για τθν εκπλιρωςθ των ςκοπϊν τθσ θ νζα 

γραμματεία ενιςχφεται με μεταφορά αρμοδιοτιτων, πόρων και προςωπικοφ από τθν Γενικι 

Γραμματεία Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων και το ΣΔΟΕ. Ραράλλθλα, ςτθ νζα γραμματεία μεταφζρεται 

και θ ευκφνθ για τθ λειτουργία τθσ υπθρεςίασ Εςωτερικοφ Ελζγχου του Υπουργείου Οικονομικϊν.  

Ραράλλθλα, ςτο Eurogroup τθσ 13
θσ

 Μάιου 2013 εγκρίκθκε και θ τμθματικι καταβολι τθσ επόμενθσ δόςθσ 

του προγράμματοσ
16

 ςυνολικοφ φψουσ €3,3 δις. με δεδομζνο ότι θ κυβζρνθςθ κα ολοκλθρϊςει μια ςειρά από 

διαρκρωτικζσ μεταρρυκμίςεισ όπωσ:  

 τθ ςτελζχωςθ του νζου κεςμοφ του Εκνικοφ Συντονιςτι για τθν Καταπολζμθςθ τθσ Διαφκοράσ, που 

υπάγεται απευκείασ ςτον Ρρωκυπουργό. Βαςικι αποςτολι του νζου κεςμοφ κα είναι θ διαμόρφωςθ 

Εκνικισ Στρατθγικισ για τθν καταπολζμθςθ τθσ διαφκοράσ ςε όλα τα επίπεδα του δθμόςιου τομζα, θ 

παρακολοφκθςθ και θ αξιολόγθςθ τθσ εφαρμογισ τθσ ςτρατθγικισ αυτισ κακϊσ και ο ςυντονιςμόσ 

όλων των φορζων που εμπλζκονται ςτθν εφαρμογι τθσ ςυγκεκριμζνθσ εκνικισ ςτρατθγικισ. 

 τθν αναμόρφωςθ του νομοκετικοφ πλαιςίου για τα υπερχρεωμζνα νοικοκυριά. 

 τθν παρουςίαςθ ςτισ αρμόδιεσ αρχζσ τθσ ΕΕ ενόσ ολοκλθρωμζνου ςχεδίου για τθν αναμόρφωςθ του 

τομζα παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ αναδιάρκρωςθσ τθσ ΔΕΘ). 

Από τθν εναπομζνουςα χρθματοδότθςθ του 2
ου

 Ρρογράμματοσ Στακεροποίθςθσ θ Ελλθνικι Κυβζρνθςθ ζλαβε 

μζχρι το τζλοσ Λουλίου 2013 – και μετά τθν ολοκλιρωςθ μιασ μεγάλθσ λίςτασ διαρκρωτικϊν μεταρρυκμίςεων 

ςυμπεριλαμβανομζνων αυτϊν που μόλισ αναφζρκθκαν – ςυνολικά €7,8 δις. Σε αυτά ςυμπεριλαμβάνονται: 

 θ χρθματοδότθςθ από τον ΕΜΧΣ που αντιςτοιχεί ςτισ καταβολζσ για το 2
ο
 και το 3

ο
 τρίμθνο του 2013 

(€3,3 δις. και €2,5 δις. αντίςτοιχα), 

 θ μεταβίβαςθ των κερδϊν (€1,0 δις.) τθσ ΕΚΤ από τθν αγορά ελλθνικϊν ομολόγων ςτθ δευτερογενι 

αγορά ςφμφωνα με το πρόγραμμα τθσ Ραρζμβαςθσ ςτθ Δευτερογενι Αγορά (Securities Market 

Programme (SMP Holdings). 

 θ χρθματοδότθςθ από το ΔΝΤ για το 2
ο
 τρίμθνο του 2013. 

Μζχρι το τζλοσ του 2013 θ ελλθνικι κυβζρνθςθ κα λάβει ςυνολικά €7,7 δις. εκ των οποίων: 

 €1,0 δις. (€0,5 δις. από τον ΕΜΧΣ και €0,5 δις. από τα κζρδθ του προγράμματοσ SMP τθσ ΕΚΤ) με 

δεδομζνο ότι κα υλοποιθκοφν τζςςερισ ςυγκεκριμζνεσ μεταρρυκμίςεισ
17

, όπωσ: 

o θ ζνταξθ 12.500 δθμοςίων υπαλλιλων ςτο πρόγραμμα κινθτικότθτασ 

o το ςχζδιο αναδιάρκρωςθσ τθσ αμυντικισ βιομθχανίασ τθσ χϊρασ (ΕΛΒΟ, ΕΑΣ) και θ 
αναδιάρκρωςθ τθσ ΛΑΚΟ με ςκοπό τθν προϊκθςθ τθσ ιδιωτικοποίθςθσ τθσ κτλ. 

o το νζο Κϊδικα για τουσ δικθγόρουσ με ςκοπό τθν κατάργθςθ των εμποδίων ειςόδου ςτο 

ςυγκεκριμζνο κλάδο και τθν αφξθςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ. 

                                                                 
16

 Θ ςυγκεκριμζνθ δόςθ (Λοφνιοσ 2013) αντιςτοιχεί ςτθν χρθματοδότθςθ του προγράμματοσ για το δεφτερο τρίμθνο του 

2013. 
17

 Για τθ ςχετικι απόφαςθ του Eurogroup βλζπε: 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ecofin/137870.pdf και 7 Θμζρεσ Οικονομία 

(09/07/2013): http://www.eurobank.gr/Uploads/Reports/7HMERES_OIKONOMIA_09072013v.pdf  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ecofin/137870.pdf
http://www.eurobank.gr/Uploads/Reports/7HMERES_OIKONOMIA_09072013v.pdf
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o θ αναγνϊριςθ των οφειλϊν του δθμοςία ςτισ εταιρείεσ φδρευςθσ και αποχζτευςθσ Ακθνϊν 

και Κεςςαλονίκθσ (ΕΥΔΑΡ & ΕΥΑΚ) ϊςτε να επιτευχκεί μια ορκότερθ αποτίμθςθ ενόψει τθσ 

ζναρξθσ τθσ διαδικαςίασ ιδιωτικοποίθςθσ τουσ. 

 €3,1 δις. ωσ χρθματοδότθςθ από τον ΕΜΧΣ για το 4
ο
 τρίμθνο του 2013 με δεδομζνο ότι θ κυβζρνθςθ 

κα ολοκλθρϊςει μια ακόμθ λίςτα με διαρκρωτικζσ μεταρρυκμίςεισ που κυρίωσ περιλαμβάνουν τθν 

περαιτζρω απελευκζρωςθ των αγορϊν προϊόντων και υπθρεςιϊν, και των κλειςτϊν επαγγελμάτων, 

τθν ςυνζχιςθ τθσ αναμόρφωςθσ του δθμοςίου τομζα και του δικαςτικοφ ςυςτιματοσ, τθν προϊκθςθ 

μεταρρυκμίςεων που κα διευκολφνουν τισ εξαγωγζσ κτλ. 

 €3,6 δις. ωσ χρθματοδότθςθ από το ΔΝΤ για το 3
ο
 και το 4

ο
 τρίμθνο του 2013 με δεδομζνο ότι κα 

ζχουν ολοκλθρωκεί οι παραπάνω μεταρρυκμίςεισ, αλλά επίςθσ κα ζχει λυκεί και το πρόβλθμα του 

χρθματοδοτικοφ κενοφ του ελλθνικοφ προγράμματοσ για το 2
ο
 εξάμθνο του 2014. Σθμειϊνεται ότι το 

ΔΝΤ δε κα μπορζςει να καταβάλει τισ παραπάνω δόςεισ αν δεν επιλυκεί πρϊτα το πρόβλθμα του 

χρθματοδοτικοφ κενοφ του 2
ου

 εξαμινου του 2014. 

 

Τζλοσ, ςθμειϊςτε ότι θ Ελλάδα πζρα από τα παραπάνω απομζνει να λάβει ακόμθ €17,5 δις.
18

 για το 2014 Θ 

εκταμίευςθ των χρθμάτων είναι τριμθνιαία και προχποκζτει τθν επιτυχθμζνθ ολοκλιρωςθ των ςχετικϊν 

αξιολογιςεων από τουσ εκπροςϊπουσ των δανειςτϊν. 

 

3.6.2.2 Θ διαδικαςία ανακεφαλαιοποίθςθσ των πιςτωτικϊν ιδρυμάτων 

Θ τραπεηικι χρθματοδότθςθ του εγχϊριου ιδιωτικοφ τομζα μειϊκθκε κατά 4,0% το 2012 (2011: -3,2%) ςε 

ετιςια βάςθ εξαιτίασ όχι μόνο τθσ χαμθλισ πιςτωτικισ ηιτθςθσ αλλά και τθσ μειωμζνθσ ρευςτότθτασ. Για τουσ 

ίδιουσ λόγουσ και ςφμφωνα με τα πιο πρόςφατα ςτοιχεία τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ θ τραπεηικι 

χρθματοδότθςθ του εγχϊριου ιδιωτικοφ τομζα μειϊκθκε κατά -4,1% ςε ετιςια βάςθ τον Λοφνιο του 2013. Τα 

προβλιματα του ελλθνικοφ τραπεηικοφ ςυςτιματοσ όμωσ δεν περιορίηονται μόνο ςτθν χαμθλι πιςτωτικι 

ηιτθςθ. Μια ςειρά από άλλουσ παράγοντεσ το επθρεάηουν αρνθτικά ιδθ από το 2009. Οι κυριότεροι από 

αυτοφσ περιλαμβάνουν: 

•τθ μειωμζνθ ρευςτότθτα. Το ελλθνικό τραπεηικό ςφςτθμα ζχει αποκλειςκεί από τισ διεκνείσ αγορζσ ιδθ 

από το 2010. Θ χριςθ των μθχανιςμϊν παροχισ ρευςτότθτασ τθσ ΕΚΤ και τθσ Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ 

αποτελοφν ιδθ τθν μοναδικι οδό άντλθςθσ ρευςτότθτασ, Θ ςυνολικι ρευςτότθτα από τθν ΕΚΤ και τθν 

Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ ιταν €81,9 δις. ςτο τζλοσ Λουνίου 2013. Το αντίςτοιχο μζγεκοσ ςτο τζλοσ Λουνίου 

2012 ιταν €135,8 δις. (μείωςθ 39,6%)
19

. Τουσ τελευταίουσ μινεσ παρατθρικθκε μια βελτίωςθ όςον 

αφορά τθ χρθματοδότθςθ από τθν ΕΚΤ και τθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ εξαιτίασ κυρίωσ τθσ ςτακεροποίθςθσ 

του οικονομικοφ κλίματοσ ςτθν Ελλάδα και τθ ςχετικι μείωςθ τθσ ρευςτότθτασ κακϊσ και από τθν τάςθ 

επιςτροφισ των κατακζςεων (που επίςθσ οφείλεται ςτθν βελτίωςθ του οικονομικοφ κλίματοσ, κτλ) τουσ 

τελευταίουσ μινεσ. Ρρόκειται όμωσ για μια εφκραυςτθ ιςορροπία που μπορεί να διαταραχκεί εφκολα από 

μια ςειρά εγχϊριουσ και διεκνείσ παράγοντεσ. 

• τθν εκροι κατακζςεων. Οι κατακζςεισ του εγχϊριου ιδιωτικοφ τομζα ακολουκοφν ζντονα πτωτικι τάςθ 

από το τζλοσ του 2009. Τουσ πρϊτουσ μινεσ του 2013 μετά τθν βελτίωςθ του οικονομικοφ κλίματοσ και τθ 

μείωςθ τθσ αβεβαιότθτασ ςχετικά με τθν παραμονι τθσ χϊρασ ςτθ ηϊνθ του ευρϊ παρατθρικθκε μια τάςθ 

επιςτροφισ των κατακζςεων. Ριο ςυγκεκριμζνα, ςφμφωνα με τα ςτοιχεία τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ, οι 

κατακζςεισ του εγχϊριου ιδιωτικοφ ανζρχονταν ςε €164,1 δις. ςτο τζλοσ Μαρτίου 2013 από €150,6 δις. 

ςτο τζλοσ του Λουνίου 2012 (αφξθςθ 9,0%)
20

. Θ τάςθ αυτι αναςτράφθκε ςτθ ςυνζχεια εξαιτίασ α) των 

εξελίξεων ςτθν Κφπρο και β) τθσ ενίςχυςθσ τθσ αβεβαιότθτασ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ εξαιτίασ τθσ 

αποχϊρθςθσ τθσ ΔΘΜΑ από τθν κυβζρνθςθ ςυνεργαςίασ και τθσ κακυςτζρθςθσ ςτθν ολοκλιρωςθ τθσ 

                                                                 
18

 Βλζπε τθν Ζκκεςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για τθν 3
θ
 Ανακεϊρθςθ του 2

ου
 Ρρογράμματοσ για τθ Στακεροποίθςθ τθσ 

Ελλθνικισ Οικονομίασ (Λοφλιοσ 2013, Ρίνακασ 7, Ρίνακασ 9 ςελ.49): 

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2013/op148_en.htm 
19

 Βλζπε τα ςχετικά ςτοιχεία τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ. 
20

 Βλζπε τα ςχετικά ςτοιχεία τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ. 

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2013/op148_en.htm
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αξιολόγθςθσ από τουσ εκπροςϊπουσ των δανειςτϊν. Οι ςυνολικζσ κατακζςεισ (ιδιωτικζσ, κρατικζσ, 

εγχϊριεσ και κατοίκων εκτόσ ευρωηϊνθσ) τον Λοφνιο 2013 ζφταςαν τα €214,66δις. (€-1,5 δις. κακαρι 

μθνιαία ροι, 8,0% ο δωδεκάμθνοσ ρυκμόσ μεταβολισ)
21

. 

• τθν επιδείνωςθ τθσ ποιότθτασ του δανειακοφ χαρτοφυλακίου. Θ ελλθνικι οικονομία διινυςε ιδθ 5 ζτθ 

(2008-2012) με αρνθτικό ρυκμό ανάπτυξθσ του ΑΕΡ ενϊ και οι προοπτικζσ για το 2013 δεν είναι 

καλφτερεσ. Ππωσ ζχει ιδθ αναφερκεί παραπάνω, το ΜΡΔΣ 2013-16 προβλζπει αρνθτικό ρυκμό ανάπτυξθσ 

του ΑΕΡ για το 2013 ςτο -4,5%. Οριακά κετικόσ ρυκμόσ ανάπτυξθσ αναμζνεται για πρϊτθ φορά για το 2014 

χωρίσ προσ το παρόν να μπορεί να αποκλειςκεί μια πιο δυςμενισ εξζλιξθ. Το αποτζλεςμα τθσ φφεςθσ ςτθν 

πραγματικι οικονομία απεικονίηεται ςτουσ τραπεηικοφσ ιςολογιςμοφσ από τθν αφξθςθ των μθ-

εξυπθρετοφμενων δανείων. Σφμφωνα με τα ςτοιχεία τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ τα μθ εξυπθρετοφμενα 

δάνεια ςτο τζλοσ του Δεκεμβρίου 2012 ανζρχονταν ςτο 24,6% του ςυνολικοφ χαρτοφυλακίου ενϊ το 

αντίςτοιχο νοφμερο για το τζλοσ Δεκεμβρίου του 2011 ιταν 16,0%. Τα πιο πρόςφατα ςτοιχεία δείχνουν 

επιδείνωςθ των μθ εξυπθρετοφμενων δανείων αφοφ αυτά ζφταςαν ςτο 29,0% του ςυνολικοφ 

χαρτοφυλακίου ςτο τζλοσ Μαρτίου 2013
22

.  

• τισ κεφαλαιακζσ απϊλειεσ από το Ρρόγραμμα Ανταλλαγισ Χρζουσ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου (Μάρτιοσ 

2012). Στα πλαίςια εφαρμογισ του Ρρογράμματοσ Ανταλλαγισ Χρζουσ όπωσ αυτό εφαρμόςκθκε τον 

Μάρτιο και τον Απρίλιο του 2012, οι ελλθνικζσ τράπεηεσ αντάλλαξαν Ομόλογα του Ελλθνικοφ Δθμοςίου 

(GGBs) και άλλουσ τίτλουσ που αντιπροςϊπευαν υποχρεϊςεισ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου ι οργανιςμϊν που 

είχαν δανειςκεί με τθν εγγφθςθ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, ςυνολικισ αξίασ €48,6 δις. με τα νζα Ομόλογα 

του Ελλθνικοφ Δθμοςίου κακϊσ και ζντοκα γραμμάτια εκδιδόμενα από το ΕΤΧΣ. Οι ςυνολικζσ απϊλειεσ 

των ελλθνικϊν τραπεηϊν από το πρόγραμμα ανταλλαγισ ομολόγων ςε όρουσ κακαρισ παροφςασ αξίασ 

ανιλκαν ςτο 78,0% τθσ ονομαςτικισ αξίασ των παλαιϊν ομολόγων ι αλλιϊσ €37,7 δις. Από αυτά τα €5,8 

δις. είχαν ιδθ καταγραφεί ωσ προβλζψεισ για πιςτωτικοφσ κινδφνουσ από τίτλουσ του Ελλθνικοφ 

Δθμοςίου ςτα αποτελζςματα α’ εξαμινου 2011 των ελλθνικϊν τραπεηϊν
23.

 

Ιδθ από το 2010 ςτα πλαίςια του 1ου Ρρογράμματοσ Στακεροποίθςθσ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ, είχε ιδρυκεί 

το Ταμείο Χρθματοπιςτωτικισ Στακερότθτασ (ΤΧΣ) ωσ νομικό πρόςωπο ιδιωτικοφ δικαίου με μοναδικό βαςικό 

μζτοχο το Ελλθνικό Δθμόςιο και αρχικι διάρκεια επτά (7) ετϊν (και ςυγκεκριμζνα μζχρι 30.6.2017), 

παρατεινόμενθ αυτόματα για ζνα ακόμθ ζτοσ, εφόςον κατά τθ διάρκεια τθσ αρχικισ λιξθσ τουσ υφίςτανται ςε 

ιςχφ τίτλοι παραςτατικοί δικαιωμάτων κτιςθσ μετοχϊν, με δυνατότθτα παράταςθσ για δφο (2) ζτθ κατ’ 

ανϊτατο όριο (μετά από ςχετικι απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν), εφόςον θ παράταςθ είναι αναγκαία 

για τθν εκπλιρωςθ των ςκοπϊν του. Σκοπόσ του ΤΧΣ είναι θ διατιρθςθ τθσ ςτακερότθτασ του ελλθνικοφ 

τραπεηικοφ ςυςτιματοσ (ςυμπεριλαμβανομζνων και των κυγατρικϊν αλλοδαπϊν πιςτωτικϊν ιδρυμάτων που 

λειτουργοφν ςτθν ελλθνικι επικράτεια).  

Το αρχικό κεφάλαιο του ΤΧΣ είχε οριςκεί ςε €10,0 δις. αλλά μετά τισ αποφάςεισ του Μαρτίου 2012 το 

ςυνολικό του κεφάλαιο αυξικθκε ςτα €50,0 δις. (το 1,5 δις. ζχει καταβλθκεί από το 1ο Ρρόγραμμα 

Στακεροποίθςθσ μζχρι τθν 31/12/2011, τα €25,0 δις. καταβλικθκαν τον Απρίλιο του 2012 ενϊ 16 δις. 

καταβλικθκαν ωσ μζροσ τθσ δόςθσ που ενζκρινε το Eurogroup τθσ 26θσ Νοεμβρίου 2012). Σθμειϊνεται ότι 

κατά τθν 31 Δεκεμβρίου 2012 το καταβεβλθμζνο μετοχικό κεφάλαιο του ΤΧΣ ανερχόταν ςε €42,5 δις. ενϊ ςτισ 

30/06/2013 ανιλκε ςε €49,7 δις. Θ Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ ςε πρόςφατθ ζκκεςθ τθσ
24

 για τθν 

ανακεφαλαιοποίθςθ του ελλθνικοφ τραπεηικοφ ςυςτιματοσ ζχει υπολογίςει τισ ανάγκεσ ανακεφαλαιοποίθςθσ 

ωσ εξισ: 

                                                                 
21

 Βλζπε τα ςχετικά ςτοιχεία τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ. 
22

 Βλζπε τα ςχετικά ςτοιχεία τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ. 
23

 Βλζπε τθν ζκκεςθ τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ με τίτλο «Ζκκεςθ για τθν Ανακεφαλαιοποίθςθ και αναδιάταξθ του 

Ελλθνικοφ Τραπεηικοφ Τομζα». Διακζςιμθ ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ: 

 http://www.bankofgreece.gr/BogEkdoseis/Ζκκεςθ_για_τθν_ανακεφαλαιοποίθςθ.pdf  
24

 Βλζπε τθν ζκκεςθ τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ με τίτλο «Ζκκεςθ για τθν Ανακεφαλαιοποίθςθ και αναδιάταξθ του 

Ελλθνικοφ Τραπεηικοφ Τομζα». Διακζςιμθ ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ: 

http://www.bankofgreece.gr/BogEkdoseis/Report_on_the_recapitalisation_and_restructuring.pdf  

 http://www.bankofgreece.gr/BogEkdoseis/Ζκκεςθ_για_τθν_ανακεφαλαιοποίθςθ.pdf  

http://www.bankofgreece.gr/BogEkdoseis/Έκθεση_για_την_ανακεφαλαιοποίηση.pdf
http://www.bankofgreece.gr/BogEkdoseis/Report_on_the_recapitalisation_and_restructuring.pdf
http://www.bankofgreece.gr/BogEkdoseis/Έκθεση_για_την_ανακεφαλαιοποίηση.pdf
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• €40,5 δις. για κεφαλαιακζσ ανάγκεσ του ςυνόλου των εμπορικϊν τραπεηϊν. Στισ τζςςερισ 

«ςυςτθμικζσ» τράπεηεσ (Εκνικι Τράπεηα, Εurobank, Alpha Bank και Τράπεηα Ρειραιϊσ) αντιςτοιχοφν τα 

€27,5 δις. 

• €1,4 δις. από τθν κακαρι επίδραςθ τθσ εκκακάριςθσ και ανακεφαλαιοποίθςθσ των 7 τραπεηϊν 

(Αγροτικι Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ, Proton Bank, T-Bank, Αχαϊκι Συνεταιριςτικι, Συνεταιριςτικι Λαμίασ 

και Συνεταιριςτικι Λζςβου-Λιμνου) πζρα από τισ κεφαλαιακζσ ανάγκεσ που περιλαμβάνονται ςτα 

€40,5 δις. παραπάνω. 

• €3,1 δις. από το κόςτοσ των πικανϊν μελλοντικϊν εκκακαρίςεων τραπεηϊν ςτο βακμό που αυτό κα 

υπερβαίνει τισ κεφαλαιακζσ ανάγκεσ για τισ “μθ ςυςτθμικζσ” εμπορικζσ τράπεηεσ, κακϊσ και το κόςτοσ 

αναδιάρκρωςθσ των ςυνεταιριςτικϊν τραπεηϊν, εφόςον χρειαςτεί.  

• €5,0 δις. ωσ απόκεμα αςφαλείασ για τθν αντιμετϊπιςθ ενδεχόμενων εξελίξεων που κα μποροφςαν να 

αυξιςουν ι να μειϊςουν τισ κεφαλαιακζσ ανάγκεσ. Σφμφωνα με τθ ςχετικι ανάλυςθ τθσ τράπεηασ τθσ 

Ελλάδοσ, εξελίξεισ που κα μποροφςαν να αυξιςουν τισ κεφαλαιακζσ ανάγκεσ περιλαμβάνουν τθν 

επίδραςθ ςτισ τράπεηεσ από μια περαιτζρω επιδείνωςθ των μακροοικονομικϊν ςυνκθκϊν ενϊ 

εξελίξεισ που κα μποροφςαν να μειϊςουν τισ κεφαλαιακζσ ανάγκεσ περιλαμβάνουν τθν ιδιωτικι 

ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ανακεφαλαιοποίθςθσ, τθν αναγνϊριςθ αναβαλλόμενθσ φορολογίασ, τισ 

ενζργειεσ διαχείριςθσ λοιπϊν υποχρεϊςεων και τθν επίτευξθ ςυνεργιϊν από εξαγορζσ και 

ςυγχωνεφςεισ.  

Μζχρι ςιμερα θ ςυνολικι κεφαλαιακι ενίςχυςθ από το ΤΧΣ προσ το τραπεηικό ςφςτθμα ζχει ωσ εξισ: 

 Κεφαλαιακι ενίςχυςθ
25

: 

Eurobank € 5,8 δις.  

Εκνικι Τράπεηα € 8,7 δις. 

Alpha Bank €4,0 δις. 

Τράπεηα Ρειραιϊσ € 7,0 δις. 

Proton Bank €0,9 δις. 

Νζο Ταχυδρομικό Ταμιευτιριο €0,5 δις. 

 Κάλυψθ διαφοράσ μεταξφ αξίασ ενεργθτικοφ – πακθτικοφ ςε περιπτϊςεισ εξυγίανςθσ: 

Proton Bank € 0,3 δις. 

Αγροτικι Τράπεηα €7,5 δις. 

Νζο Ταχυδρομικό Ταμιευτιριο €3,7 δις. 

Συνεταιριςτικζσ Τράπεηεσ €0,3 δις. 

T-Bank €0,2 δις. 

FBB Bank € 0,3 δις. 

Pro bank € 0,2 δις. 

Σχετικά με τθ λειτουργία του ΤΧΣ βλ. επίςθσ ενότθτα 3.24.3 «Θεςμικό Πλαίςιο Λειτουργίασ τθσ Σράπεηασ». 

 

3.6.2.3 Οι μακροοικονομικζσ εξελίξεισ ςτισ χϊρεσ τθσ κεντρικισ και νοτιοανατολικισ Ευρϊπθσ και 
ςτθν Κφπρο 

H Νζα Ευρϊπθ ςυνεχίηει να βρίςκεται αντιμζτωπθ με ζνα ςχετικά αδφναμο εξωτερικό περιβάλλον, το οποίο 
κακοδθγείται από τθν κρίςθ χρζουσ τθσ Ευρωηϊνθσ. Επιπρόςκετα, το κλίμα ςτισ χρθματοοικονομικζσ αγορζσ 
τθσ περιοχισ επλιγθ από τθν αναταραχι ςτισ αναδυόμενεσ αγορζσ ςτα τζλθ του περαςμζνου Μαΐου. Αν και οι 
προοπτικζσ ανάπτυξθσ παραμζνουν άνιςεσ ανάμεςα ςτισ επιμζρουσ χϊρεσ, οι οικονομίεσ τθσ Νοτιανατολικισ 
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 Σθμειϊςτε ότι θ ςυνολικι κεφαλαιακι ενίςχυςθ των τριϊν από τισ τζςςερισ ςυςτθμικζσ τράπεηεσ (εκτόσ τθσ Eurobank) 

περιλαμβάνει και τθ ςυμμετοχι του ιδιωτικοφ τομζα. Για τθ ςυμμετοχι και του ιδιωτικοφ τομζα βλζπε ςτθν Ζκκεςθ τθσ 

Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για τθν 3θ Ανακεϊρθςθ του 2ου Ρρογράμματοσ για τθ Στακεροποίθςθ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ 

(Λοφλιοσ 2013, Ρίνακασ 7, Box 3, ςελ.36-37): 

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2013/op148_en.htm 

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2013/op148_en.htm


 

Σράπεηα Eurobank Ergasias A.E.        87                     

Ευρϊπθσ (Βουλγαρία, ουμανία και Σερβία) κα αναπτφςςονται κατά πάςα πικανότθτα με μετριοπακι ρυκμό 
μζςα ςτο 2013. Θ τελευταία κζςθ παραμζνει ςε ιςχφ όςο οι βαςικοί εμπορικοί εταίροι τθσ περιοχισ ςτθν 
ευρωηϊνθ αποφεφγουν μια βακφτερθ φφεςθ και δεν υπάρχουν άλλεσ απρόβλεπτεσ αρνθτικζσ εξωτερικζσ 
επιδράςεισ. 

Στθν Κφπρο, θ ςυμφωνία ςτθν οποία ζφκαςε θ νζα κυβζρνθςθ με τθν Τρόικα ςτο Εurogroup ςτο τζλοσ του 
περαςμζνου Μαρτίου πάνω ςε ζνα πακζτο βοθκείασ, ςυνζβαλλε ϊςτε θ Κφπροσ να αποφφγει μια άτακτθ 
χρεοκοπία. Ωςτόςο, θ οικονομία βρίςκεται τϊρα αντιμζτωπθ με ταχφτατα επιδεινοφμενεσ ςυνκικεσ ςτισ 
αγορζσ εργαςίασ και τραπεηικϊν πιςτϊςεων, χαμθλότερθ καταναλωτικι εμπιςτοςφνθ και με τθν πρόκλθςθ 
τθσ εφαρμογισ του προγράμματοσ προςαρμογισ τθν ίδια ςτιγμι.  

Θ εφαρμογι του πλαιςίου ςυμμετοχισ των κατακετϊν που ςτοχεφει ςτθν χρθματοδότθςθ τθσ εκκακάριςθσ 

τθσ δεφτερθσ μεγαλφτερθσ τράπεηασ (Λαϊκι Τράπεηα) μαηί με τθν αναδιάρκρωςθ και ανακεφαλαιοποίθςθ τθσ 

μεγαλφτερθσ τράπεηασ (Τράπεηα Κφπρου) βρίςκεται ςτο ςτάδιο τθσ εφαρμογισ. Αν και τα ρίςκα και οι 

αβεβαιότθτεσ είναι ακόμα ιδιαίτερα υψθλά, εκτιμάται ότι θ οικονομικι δραςτθριότθτα κα ςυρρικνωκεί κατά 

12% το 2013 επθρεαηόμενθ από τθν απϊλεια πλοφτου εξαιτίασ τθσ άμεςθσ αναδιάρκρωςθ του τραπεηικοφ 

τομζα, τα περιοριςτικά μζτρα δθμοςιονομικισ προςαρμογισ και τθν αβεβαιότθτα από τθν εφαρμογι των 

προςωρινϊν περιοριςτικϊν μζτρων εξαγωγισ κεφαλαίων. 

 

3.6.2.4 Οι προοπτικζσ και οι κίνδυνοι εφαρμογισ του προγράμματοσ 

Θ επιςτροφι ςε κετικοφσ ρυκμοφσ ανάπτυξθσ αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίκο για τθν επιτυχία τθσ 

αςκοφμενθσ οικονομικισ πολιτικισ. Το ΜΡΕΣ 2013-16 προβλζπει κετικοφσ ετιςιουσ ρυκμοφσ μεταβολισ του 

ΑΕΡ από το 2014 και μετά εφόςον βρεκοφν ουςιαςτικζσ απαντιςεισ για μια ςειρά από ανοικτά ηθτιματα- 

κινδφνουσ που αντιμετωπίηει θ ελλθνικι οικονομία. Οι κφριοι κίνδυνοι για τουσ επόμενουσ 12 μινεσ είναι 

δυνατό να διαχωριςτοφν ςτισ παρακάτω κατθγορίεσ: 

• Ρεριοριςμόσ τθσ ρευςτότθτασ ςτθν οικονομία. Οι λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου 

προσ τρίτουσ ςτα τζλθ Λουνίου 2013 ιταν €6,8 δις. μειωμζνεσ κατά €0,1 δις. ι -1,3% ςε ςχζςθ με το 

τζλοσ Μαΐου 2013. Σε ςχζςθ με το τζλοσ Δεκεμβρίου 2012 οι λθξιπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ ιταν 

μειωμζνεσ κατά -16,1%. Οι τελικζσ πλθρωμζσ για τθν ίδια περίοδο ανζρχονταν ςε μόλισ €3,4 δις. 

Σφμφωνα με το πρόγραμμα ζναντι ςτόχου 4,9 δις. ςφμφωνα με τθν πρόςφατθ ανακεϊρθςθ του 2ου 

Ρρογράμματοσ Στακεροποίθςθσ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ
26

. Σθμειϊνεται ότι θ ρευςτότθτα τθσ 

ελλθνικισ οικονομίασ μπορεί να ενιςχυκεί, πζρα από τθν εξόφλθςθ των λθξιπρόκεςμων υποχρεϊςεων 

και από τθν ταχφτερθ απορρόφθςθ των κονδυλίων που προβλζπονται από τα Ευρωπαϊκά Διαρκρωτικά 

Ταμεία (€3,9 δις. για το 2013), το πρόγραμμα ενίςχυςθσ Μικρομεςαίων Επιχειριςεων από τθσ 

Ευρωπαϊκι Τράπεηα Επενδφςεων (€1,0 δις.) κακϊσ και από τθν επανεκκίνθςθ των μεγάλων ζργων 

(βαςικοί οδικοί άξονεσ κτλ) που ζχουν τελματϊςει από τα μζςα του 2011
27

.  

• Σε κάκε περίπτωςθ, το ελλθνικό τραπεηικό ςφςτθμα είναι αναγκαίο να περιορίςει τθν εξάρτθςθ του 

από τθν ΕΚΤ ι τθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ αφοφ είναι πικανό ςτο μζλλον να αλλάξουν οι όροι παροχισ 

ρευςτότθτασ. 

• Ελλιπισ εφαρμογι των δθμοςιονομικϊν προςαρμογϊν ςτθν Ελλάδα. Μζχρι ςτιγμισ θ κυβζρνθςθ ζχει 

επιδείξει ςθμαντικζσ επιτυχίεσ ςτο πλαίςιο τθσ δθμοςιονομικισ προςαρμογισ. Το ζλλειμμα του 2012 

χωρίσ τθν ενίςχυςθ των χρθματοπιςτωτικϊν ιδρυμάτων ιταν ςτο 6,0% του ΑΕΡ αντί ςτόχου 6,6% του 
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 Βλζπε τουσ ςχετικοφσ λογαριαςμοφσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ όπωσ ανακοινϊνονται από το Υπουργείο Οικονομικϊν:  

http://www.minfin.gr/content-

api/f/binaryChannel/minfin/datastore/c0/bc/3e/c0bc3e723d77a3fe2a820543eac4f5500e76f9f6/application/pdf/%CE%94%

CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF+%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B5%CF%85%CF%83%CE

%B7%CF%82+%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%AF%CE%BF%CF%85+2013.pdf και τθν Ζκκεςθ τθσ Ευρωπαϊκισ 

Επιτροπισ για τθν 3
θ
 Ανακεϊρθςθ του 2

ου
 Ρρογράμματοσ για τθ Στακεροποίθςθ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ (Λοφλιοσ 2013, 

Ρίνακασ 7, Ρίνακασ 9 ςελ.49): 

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2013/op148_en.htm 
27

 Βλζπε τθν Ζκκεςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για τθν 1
θ
 Ανακεϊρθςθ του 2

ου
 Ρρογράμματοσ για τθ Στακεροποίθςθ τθσ 

Ελλθνικισ Οικονομίασ (Δεκζμβριοσ 2012, ςελ. 239) Διακζςιμθ ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ: 

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2012/pdf/ocp123_en.pdf  

http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/c0/bc/3e/c0bc3e723d77a3fe2a820543eac4f5500e76f9f6/application/pdf/%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF+%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82+%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%AF%CE%BF%CF%85+2013.pdf
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/c0/bc/3e/c0bc3e723d77a3fe2a820543eac4f5500e76f9f6/application/pdf/%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF+%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82+%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%AF%CE%BF%CF%85+2013.pdf
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/c0/bc/3e/c0bc3e723d77a3fe2a820543eac4f5500e76f9f6/application/pdf/%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF+%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82+%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%AF%CE%BF%CF%85+2013.pdf
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/c0/bc/3e/c0bc3e723d77a3fe2a820543eac4f5500e76f9f6/application/pdf/%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%BF+%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82+%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%AF%CE%BF%CF%85+2013.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2013/op148_en.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2012/pdf/ocp123_en.pdf
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ΑΕΡ
28

. Ραρ όλα αυτά, θ εξζλιξθ τθσ εκτζλεςθσ του Ρροχπολογιςμοφ τθσ Κεντρικισ Κυβζρνθςθσ για το 

πρϊτο εξάμθνο του 2013 δείχνει μια ςθμαντικι υςτζρθςθ των εςόδων εξαιτίασ τθσ ςυνεχιηόμενθσ 

φφεςθσ ςτθν οικονομία. Μζχρι ςτιγμισ ζχει αποφευχκεί θ λιψθ νζων μζτρων για τθν κάλυψθ τθσ 

υςτζρθςθσ εςόδων. Κάτι τζτοιο δεν μπορεί να αποκλειςτεί όμωσ ςτισ επόμενεσ ανακεωριςεισ του 2ου 

Ρρογράμματοσ Στακεροποίθςθσ. Μια τζτοια εξζλιξθ κα περιορίςει ακόμθ περιςςότερο τθν ρευςτότθτα 

ςτθν ελλθνικι οικονομία και κα δυςχεράνει ςθμαντικά τισ προςπάκειεσ εξόδου από τθν κρίςθ. Ωσ 

κετικό βιμα για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ υςτζρθςθσ των εςόδων κεωροφνται οι διατάξεισ για τθ ρφκμιςθ/ 

εξόφλθςθ οφειλϊν προσ το Ελλθνικό Δθμόςιο αλλά και οι διατάξεισ για τθν ενίςχυςθ του ρόλου τθσ 

νζασ Γενικισ Γραμματείασ Εςόδων. 

• Μειωμζνθ αποτελεςματικότθτα του προγράμματοσ αποκρατικοποιιςεων. Από τα μζςα του 2011 θ 

κυβζρνθςθ ξεκίνθςε τθν υλοποίθςθ ενόσ προγράμματοσ αποκρατικοποιιςεων επιχειριςεων και 

αξιοποίθςθσ τθσ περιουςίασ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου. Φορζασ υλοποίθςθσ των παραπάνω ζχει οριςτεί 

το Ταμείο Αξιοποίθςθσ τθσ Λδιωτικισ Ρεριουςίασ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου (ΤΑΛΡΕΔ). Μζχρι το τζλοσ του 

2012 τα ζςοδα από τισ αποκρατικοποιιςεισ και τθν αξιοποίθςθ τθσ ακίνθτθσ περιουςίασ ανζρχονταν ςε 

€1,6 δις. Για το 2013 τα προςδοκϊμενα ζςοδα αναμζνονται ςε €1,5 δις. Για το 2014, 2015 και 2016 οι 

αντίςτοιχοι ςτόχοι είναι €2,7 δις., €2,0 δις. και €2,1 δις
29

. Τα ςυγκεκριμζνα κεφάλαια προορίηονται για 

τθ μείωςθ του δθμοςίου χρζουσ. Οποιαδιποτε απόκλιςθ από τουσ ςτόχουσ αυτοφσ μπορεί να 

προκαλζςει τθν αυτόματθ λιψθ μζτρων για τον περιοριςμό των πρωτογενϊν δαπανϊν (με ανϊτατο 

όριο το €1,0 δις. περιορίηοντασ ακόμθ περιςςότερο τθ ρευςτότθτα τθσ ελλθνικισ οικονομίασ. Δεν 

πρζπει να παραβλζπουμε ςε αυτό το ςθμείο ότι οι αποκρατικοποιιςεισ και θ αξιοποίθςθ τθσ ακίνθτθσ 

περιουςίασ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, πζρα από τισ κετικζσ δθμοςιονομικζσ επιπτϊςεισ που 

ςυνεπάγονται, αποτελοφν και τθν κφρια πθγι προςζλκυςθσ άμεςων ξζνων επενδφςεων ςτθν ελλθνικι 

οικονομία τουλάχιςτον μεςοπρόκεςμα. Συνεπϊσ θ αναπτυξιακι τουσ δυναμικι είναι ςθμαντικι και γι’ 

αυτό είναι αναγκαίο να επιταχυνκοφν οι ςχετικζσ διαδικαςίεσ ςτο ΤΑIΡΕΔ. 

• Ελλιπισ εφαρμογι του προγράμματοσ διαρκρωτικϊν μεταρρυκμίςεων. Θ εφαρμογι των 

μεταρρυκμίςεων αν και ξεκίνθςε δυναμικά τουσ πρϊτουσ μινεσ μετά τθν υπογραφι του 1ου 

Ρρογράμματοσ Στακεροποίθςθσ ουςιαςτικά αδράνθςε κατά τθ διάρκεια του 2011 και του 2012 με 

εξαιρζςεισ τθν περίοδο τθσ κυβζρνθςθσ ςυνεργαςίασ. Σε αυτό το χρονικό πλαίςιο μια ςειρά από 

ςθμαντικζσ μεταρρυκμίςεισ ζχουν ολοκλθρωκεί ι πλθςιάηουν ςτθν ολοκλιρωςθ τουσ όπωσ οι 

μεταρρυκμίςεισ ςτον τομζα υγείασ, οι μεταρρυκμίςεισ με ςκοπό τθν αφξθςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ, 

ςτα εργαςιακά, οι διαρκρωτικζσ δθμοςιονομικζσ μεταρρυκμίςεισ κτλ. Εντοφτοισ, πολλά απομζνουν 

ακόμθ για να ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ το πρόγραμμα μεταρρυκμίςεων, πχ θ επιτυχθμζνθ προϊκθςθ των 

μεταρρυκμίςεων ςτο δικαςτικό ςφςτθμα. Σθμάδια κόπωςθσ ςτθν εφαρμογι του μεταρρυκμιςτικοφ 

προγράμματοσ κα εκλθφκοφν αρνθτικά από τισ αγορζσ και κα πλιξουν τθν αξιοπιςτία που μόλισ 

πρόςφατα άρχιςε να ανακτά θ ελλθνικι οικονομία. 

• Δυςμενείσ εξελίξεισ αναφορικά με τθ δθμοςιονομικι κρίςθ των χωρϊν τθσ ηϊνθσ του ευρϊ. Οι 

πρόςφατεσ εξελίξεισ ςτθν Κφπρο, θ πολιτικζσ εξελίξεισ ςτθν Λταλία (αδυναμία ςχθματιςμοφ αξιόπιςτθσ 

κυβζρνθςθσ που κα προωκιςει το απαραίτθτο μεταρρυκμιςτικό πρόγραμμα κτλ), θ δθμοςιονομικι 

κατάςταςθ τθσ Λςπανίασ αποτελοφν παράγοντεσ που μποροφν να επθρεάςουν αρνθτικά τισ εξελίξεισ 

ςτθν ελλθνικι οικονομία. 
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 Βλζπε Eurostat:  

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/2-22042013-AP/EN/2-22042013-AP-EN.PDF  

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/government_finance_statistics/documents/SIF-fin_crisis_impact-

EDP.pdf 
29

 Βλζπε τθν Ζκκεςθ του Διεκνοφσ Νομιςματικοφ Ταμείου για τθν 4
θ
 Ανακεϊρθςθ του 2

ου
 Ρρογράμματοσ για τθ 

Στακεροποίθςθ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ (Λοφλιοσ 2013, Ρίνακασ 1b, ςελ. 98): 

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2013/op148_en.htm 

 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/2-22042013-AP/EN/2-22042013-AP-EN.PDF
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/government_finance_statistics/documents/SIF-fin_crisis_impact-EDP.pdf
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/government_finance_statistics/documents/SIF-fin_crisis_impact-EDP.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2013/op148_en.htm
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3.6.3 Στρατθγικι  

Ρρωταρχικόσ ςτρατθγικόσ ςτόχοσ τθσ Τράπεηασ εξακολουκεί να είναι να αποδϊςει αξία ςτουσ μετόχουσ τθσ, 

κακϊσ και να ενιςχφςει τθν κεφαλαιακι τθσ επάρκεια. Για τθν επίτευξθ του ςτόχου αυτοφ, θ Τράπεηα ζχει 

επιλζξει μια ςειρά από ςτρατθγικζσ προτεραιότθτεσ που περιλαμβάνουν: 

1) Οργανικι βελτίωςθ τθσ ρευςτότθτασ και τθσ κεφαλαιακισ βάςθσ. Για τθ διαςφάλιςθ τθσ απαιτοφμενθσ 

ρευςτότθτασ και μείωςθ τθσ εξάρτθςθσ από το Ευρωςφςτθμα, με εντατικοποίθςθ των προςπακειϊν 

για προςζλκυςθ κατακζςεων, κυρίωσ ςτθν Ελλάδα, τθν πλιρθ αξιοποίθςθ εναλλακτικϊν πθγϊν 

ρευςτότθτασ από Ευρωπαϊκά και διεκνι προγράμματα (π.χ., ΕΤΕΑΝ, Jessica, ΕΣΡΑ, ΟΑΕΡ, EIB και EBRD) 

και τθν ενίςχυςθ τθσ αυτονομίασ των διεκνϊν δραςτθριοτιτων ςε ρευςτότθτα. 

2) Ενεργθτικι διαχείριςθ του δανειακοφ χαρτοφυλακίου με περαιτζρω μείωςθ των αναλαμβανόμενων 

κινδφνων και ανατιμολόγθςθ δανείων όπου είναι δυνατό. 

3) Συνζχιςθ τθσ αποτελεςματικισ διαχείριςθσ απαιτιςεων ςε κακυςτζρθςθ και ενδυνάμωςθ των 

μθχανιςμϊν ανάκτθςθσ κακυςτεροφμενων δανείων. Ενεργθτικι διαχείριςθ κεφαλαίων, ϊςτε να 

βελτιςτοποιθκεί θ προςαρμοςμζνο για κινδφνουσ κερδοφορία, εςτιάηοντασ ςτισ βαςικζσ πελατειακζσ 

ςχζςεισ και αυξάνοντασ τισ καλφψεισ. 

4) Ενδυνάμωςθ των πελατειακϊν ςχζςεων, ϊςτε να ςυνεχίςει να υποςτθρίηεται θ υγιισ ανάπτυξθ 

κερδοφόρων επιχειριςεων και τθσ ελλθνικισ οικονομίασ κατά τθ διάρκεια τθσ κρίςθσ. Ρρόκεςθ τθσ 

Τράπεηασ είναι θ διατιρθςθ των επιπζδων χορθγιςεων ςε λιανικοφσ και επιχειρθματικοφσ πελάτεσ, 

προτείνοντασ ευζλικτεσ αλλά δίκαιεσ λφςεισ και λαμβάνοντασ υπόψθ τισ οικονομικζσ δυνατότθτζσ τουσ 

όπωσ ζχουν διαμορφωκεί λόγω τθσ κρίςθσ, κακϊσ και τον πιςτωτικό κίνδυνο του πιςτοφχου. 

Ειδικότερα, θ Eurobank ζχει ιδθ και κα ςυνεχίςει να αναλαμβάνει ςειρά πρωτοβουλιϊν για τθν 

ενίςχυςθ τθσ εξωςτρζφειασ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ προωκϊντασ τισ εξαγωγζσ, ενιςχφοντασ τισ 

τουριςτικζσ επιχειριςεισ και προςελκφοντασ επενδφςεισ από το εξωτερικό. Θ Τράπεηα ζχει υλοποιιςει 

ζνα ολοκλθρωμζνο πρόγραμμα ενίςχυςθσ, ςτιριξθσ και αναπτυξιακισ ϊκθςθσ των ελλθνικϊν 

επιχειριςεων για τθν υπζρβαςθ τθσ κρίςθσ και τθν ανταπόκριςι τουσ ςτο ανταγωνιςτικό περιβάλλον 

τθσ επόμενθσ μζρασ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ, δίνοντασ ζμπρακτθ ςτιριξθ και τεχνογνωςία για το 

άνοιγμα ςε νζεσ αγορζσ ςε εκείνουσ που καταβάλλουν προςπάκεια να ανταποκρικοφν ςτθ δοκιμαςία 

τθσ κρίςθσ. 

5) Υπεράςπιςθ τθσ προ προβλζψεων κερδοφορίασ, με ανταγωνιςτικά καινοτόμα προϊόντα και υπθρεςίεσ, 

περαιτζρω βελτίωςθ τθσ εξυπθρζτθςθσ πελατϊν και δίνοντασ ζμφαςθ ςτθ δθμιουργία και ενίςχυςθ 

μακροχρόνιων πελατειακϊν ςχζςεων. 

6) Ρεραιτζρω μείωςθ του λειτουργικοφ κόςτουσ, το οποίο ζχει ιδθ μειωκεί τθν 30 Λουνίου 2013 κατά 27% 

από το 2008. 

7) Στιριξθ των Διεκνϊν Κυγατρικϊν του Ομίλου με ςτοχευμζνθ ανάπτυξθ εργαςιϊν, ανάλογα με τθ 

διακζςιμθ ρευςτότθτα από τισ τοπικζσ αγορζσ. 

8) Διατιρθςθ και βελτίωςθ τθσ εςωτερικισ ςυνοχισ, κακϊσ και τθσ προςωπικισ αφοςίωςθσ και 

κινθτοποίθςθσ του ςτελεχιακοφ τθσ δυναμικοφ. 

9) H κεφαλαιακι ενίςχυςθ του Ομίλου με τθν υλοποίθςθ πρόςκετων ενεργειϊν που ςκοπεφουν ςτθν 

βελτίωςθ τθσ κεφαλαιακισ επάρκειασ του Ομίλου, και οι οποίεσ κα ζχουν κετικι επίδραςθ ςτα 

κεφάλαια τθσ Eurobank και/ι ςτα ςτακμιςμζνα ςτοιχεία ενεργθτικοφ. 

Mε τθ ςυμμετοχι του ΤΧΣ κατά 98,6% ςτο κοινό μετοχικό τθσ κεφάλαιο, θ Τράπεηα προςαρμόηει τθ 

ςτρατθγικι τθσ ϊςτε να υλοποιθκεί, θ προβλεπόμενθ ςτο άρκρο 8 του Ν.3864/2010, τμθματικι ι άπαξ 

διάκεςθ των κοινϊν μετοχϊν του ΤΧΣ, εντόσ διετίασ από τθ ςυμμετοχι του ςτθν αφξθςθ (προκεςμίασ 

δυνάμενθσ να παρατακεί με απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν). Για το ςκοπό αυτό θ Διοίκθςθ, κα 

εκπονιςει ζνα ολοκλθρωμζνο επιχειρθςιακό ςχζδιο που κα επιτρζψει τθν προςζλκυςθ κεφαλαίων, ιδιωτικϊν, 

κεςμικϊν ι και ςτρατθγικϊν, από τθν Ελλάδα και το εξωτερικό. Το ςχζδιο αυτό, προςαρμοςμζνο ςτισ ανάγκεσ 

και τα νζα δεδομζνα τθσ ελλθνικισ τραπεηικισ αγοράσ και με τθν ςτιριξθ του νζου μετόχου, αναμζνεται να 

επιτρζψει τθ διατιρθςθ και επαφξθςθ τθσ εταιρικισ τθσ αξίασ, τθν πρόςβαςθ ςτισ διεκνείσ αγορζσ και τθν 

ταχφτερθ επιςτροφι τθσ ςε οργανικι κερδοφορία. Στόχοσ τθσ Διοίκθςθσ είναι θ διάκεςθ ενόσ ςθμαντικοφ 

ποςοςτοφ των μετοχϊν τθσ Τράπεηασ ςε ιδιϊτεσ επενδυτζσ ζωσ τα τζλθ Μαρτίου 2014. 
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3.6.4 Τραπεηικζσ δραςτθριότθτεσ ςτθν Ελλάδα 

 

3.6.4.1 Λιανικι Τραπεηικι 

Α. Λιανικι τραπεηικι (Retail Banking) 

 

Γενικά 

Πλεσ οι δραςτθριότθτεσ τθσ λιανικισ τραπεηικισ του Ομίλου ςτθν Ελλάδα εκτελοφνται από τθν Τράπεηα, θ 

οποία αποτελεί ζνα από τα μεγαλφτερα χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα ςτθν Ελλάδα διατθρϊντασ ςθμαντικό 

ρόλο ςτον κλάδο τθσ λιανικισ τραπεηικισ τθσ χϊρασ με περιςςότερουσ από 4 εκατ. κατακετικοφσ 

λογαριαςμοφσ, 373 υποκαταςτιματα και 634 ATM τθν 30.6.2013. Θ Τράπεηα προςφζρει ςτουσ πελάτεσ 

λιανικισ πλικοσ διαφορετικϊν κατακετικϊν, δανειακϊν και επενδυτικϊν προϊόντων κακϊσ και ευρφ φάςμα 

παραδοςιακϊν υπθρεςιϊν και προϊόντων. 

Λόγω τθσ οικονομικισ κρίςθσ θ Τράπεηα ςυνζχιςε να υιοκετεί μια πιο ςυντθρθτικι πολιτικι πιςτωτικισ 

επζκταςθσ, μζςω καναλιϊν προϊκθςθσ χαμθλοφ ρίςκου και προςεγγίηοντασ αυςτθρά επιλεγμζνο 

πελατολόγιο. 

Πςον αφορά ςτα ςτεγαςτικά δάνεια, θ ηιτθςθ επθρεάςτθκε αρνθτικά από τθν παρατεταμζνθ φφεςθ που 

ςθμειϊνει θ οικοδομικι δραςτθριότθτα και τον προβλθματιςμό που βιϊνουν τα νοικοκυριά ςχετικά με τθν 

απόκτθςθ κατοικίασ, τόςο ςτθν Ελλάδα όςο και ςτισ χϊρεσ τθσ Κεντρικισ, Ανατολικισ και Νοτιοανατολικισ 

Ευρϊπθσ που ζχει παρουςία θ Τράπεηα. Ραράλλθλα, θ ηιτθςθ για προϊόντα καταναλωτικισ πίςτθσ παρζμεινε 

περιοριςμζνθ, ενϊ θ ανάγκθ παροχισ ρευςτότθτασ προσ τον ιδιϊτθ επιχειρθματία υπιρξε επιτακτικι. 

Ραρά τθ μειωμζνθ ηιτθςθ για δανειςμό, ο Πμιλοσ Eurobank ςυνζχιςε τθ χρθματοδότθςθ προσ ιδιϊτεσ το 

2012, με € 85 εκατ. εκταμιεφςεισ ςτεγαςτικϊν δανείων και πάνω από €100 εκατ. νζα δάνεια προσ Μικρζσ 

Επιχειριςεισ. Το ςυνολικό χαρτοφυλάκιο Λδιωτϊν Ρελατϊν (Retail) ανιλκε ςε περίπου €29 δις. ςτο τζλοσ του 

2011 και ςε περίπου €28 δις. ςτο τζλοσ του 2012. Επιπρόςκετα, ο Πμιλοσ Eurobank παρείχε εναλλακτικζσ 

λφςεισ και ειδικά προγράμματα διευκόλυνςθσ για τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων όςων πελατϊν 

αντιμετϊπιςαν ουςιαςτικά οικονομικά προβλιματα. 

 

Δίκτυο Λιανικισ Σραπεηικισ  

Το Δίκτυο Λιανικισ Τραπεηικισ τθσ Eurobank, μζςω των 373 καταςτθμάτων του (31.12.2012) που καλφπτουν 

όλεσ τισ περιοχζσ τθσ Ελλάδασ με αξιόλογθ πλθκυςμιακι ςυγκζντρωςθ, ζχει ωσ κφριο ςτόχο τθν εξυπθρζτθςθ, 

τθ ςτιριξθ και τθ ςφαιρικι κάλυψθ των αναγκϊν των ιδιωτϊν πελατϊν, των ελευκζρων επαγγελματιϊν και 

των μικρϊν επιχειριςεων τθσ Τράπεηασ ενϊ παράλλθλα εξυπθρετεί τισ βαςικζσ ςυναλλακτικζσ ανάγκεσ και 

των υπολοίπων πελατϊν τθσ. 

 

Καταναλωτικά Δάνεια 

Το χαρτοφυλάκιο των καταναλωτικϊν δανείων του ομίλου Eurobank ςτθν ελλθνικι αγορά, 

ςυμπεριλαμβανομζνων των δανείων αυτοκινιτου, ανιλκε ςε €3,6 δις. τθν 31.12.2012. 

Κατά το 2012, θ Eurobank ςυνζχιςε τθν προϊκθςθ καταναλωτικϊν προϊόντων μζςω ςυγκεκριμζνων 

προωκθτικϊν ενεργειϊν ςτο υφιςτάμενο πελατολόγιό τθσ (κατακετικοί πελάτεσ και κάτοχοι ακινιτου με 

μακρά, αμοιβαία επωφελι ςυνεργαςία με τθν Τράπεηα) και ςε επιλεγμζνουσ νζουσ πελάτεσ με βαςικό 

κριτιριο τθ διατιρθςθ του πιςτωτικοφ κινδφνου ςε χαμθλά επίπεδα. Στο πλαίςιο αυτό, ζχοντασ εγκαινιάςει 

εδϊ και ζνα χρόνο τθν εφαρμογι τθσ τιμολογιακισ πολιτικισ “Value & Risk Based Pricing” με ςτόχο τθν 

παροχι ευνοϊκότερθσ και εξατομικευμζνθσ τιμολόγθςθσ ςτο «καλό» πελατολόγιο τθσ Τράπεηασ, επιτεφχκθκε 

αφενόσ θ διατιρθςθ των χορθγιςεων ςε ζνα ςτακερό ρυκμό κακ’ όλθ τθ διάρκεια του ζτουσ, εν μζςω μιασ 
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εξαιρετικά αρνθτικισ οικονομικισ ςυγκυρίασ και αφετζρου θ προςζλκυςθ πελατϊν με καλό πιςτωτικό 

προφίλ.  

Τθν ίδια ςτιγμι, ςυνεχίςτθκε θ προςπάκεια για ςτιριξθ των υφιςτάμενων πελατϊν που επικυμοφν να 

βελτιϊςουν ςυνολικά τθν ικανότθτα αποπλθρωμισ τουσ, προτείνοντασ τουσ μια ςειρά εξατομικευμζνων 

προγραμμάτων ςυγκζντρωςθσ ι ρφκμιςθσ οφειλϊν που ανταποκρίνονται ςτισ πραγματικζσ οικονομικζσ τουσ 

δυνατότθτεσ με γνϊμονα πάντα τθ διαςφάλιςθ των ςυμφερόντων τθσ Τράπεηασ.  

 

τεγαςτικά Δάνεια 

Οι ςυνζπειεσ τθσ διαρκοφσ κρίςθσ, ζχοντασ άμεςο αντίκτυπο και ςτον οικοδομικό κλάδο, επθρεάηουν 

ςθμαντικά τισ χορθγιςεισ Στεγαςτικϊν Δανείων. Θ Eurobank, προζβθ κατά το 2012 ςε εκταμιεφςεισ ςυνολικοφ 

φψουσ €85 εκατ. 

Τα υπόλοιπα ςτεγαςτικϊν δανείων του ομίλου Eurobank ςτθν ελλθνικι αγορά ανιλκαν ςε €12 δις. τθν 

31.12.2012.  

Θ Eurobank, και ςτθν κατθγορία των ςτεγαςτικϊν δανείων εφαρμόηει μια εξατομικευμζνθ τιμολογιακι 

πολιτικι (Value & Risk Based Pricing) με ςτόχο να επιβραβεφει τουσ πελάτεσ που παρουςιάηουν «καλφτερο 

πιςτωτικό προφίλ και ευρφτερθ ςχζςθ με τθν Τράπεηα». Λδιαίτερθ ζμφαςθ δόκθκε ςτθν τιμολογιακι πολιτικι 

ςυγκεκριμζνων ομάδων πελατϊν τθσ τράπεηασ, με ειδικά χαρακτθριςτικά, επιδιϊκοντασ ζτςι τθν διακράτθςι 

τουσ εδραιϊνοντασ τθ ςχζςθ και τθ ςυνεργαςία τουσ με τθν Τράπεηα. Στθν κατθγορία αυτι ανικουν οι 

πελάτεσ που διατθροφν τθ βαςικι κατακετικι/επενδυτικι τουσ ςχζςθ με τθν τράπεηα, κακϊσ επίςθσ και όςοι 

ανικουν ςε ειδικζσ κατθγορίεσ ςφμφωνα με τα κριτιρια τθσ Eurobank, όπωσ Μιςκοδοτοφμενοι, Personal & 

Private Banking πελάτεσ κλπ. 

 

Πράςινα Δάνεια 

Στθν κατθγορία των πράςινων δανείων για ιδιϊτεσ, ο Πμιλοσ Eurobank κατζχει ςθμαντικι κζςθ προςφζροντασ 

τα «Ρράςινα Δάνεια Κατοικίασ» με 3 βαςικζσ προϊοντικζσ κατθγορίεσ: α) Αγορά & Εγκατάςταςθ Οικιακϊν 

Φωτοβολταϊκϊν Συςτθμάτων, β) Ενεργειακι Αναβάκμιςθ Κατοικίασ, και γ) Επιδοτοφμενο Ρρόγραμμα 

«Εξοικονόμθςθ Κατ’ Οίκον».  

Από τον Λοφλιο του 2009 ο Πμιλοσ Eurobank ζχει διαγράψει μια ιδιαίτερα επιτυχθμζνθ πορεία ςτθ 

ςυγκεκριμζνθ αγορά, κακϊσ περίπου 3 ςτουσ 10 πελάτεσ που ζχουν δανειοδοτθκεί για να εγκαταςτιςουν 

οικιακό Φ/Β ςφςτθμα ζχουν λάβει δάνειο από τθν Τράπεηα. 

Επιπλζον, από το Φεβρουάριο του 2011, ο Πμιλοσ Eurobank ςυμμετζχει ςτο επιδοτοφμενο Ρρόγραμμα 

«Εξοικονόμθςθ Κατ’ Οίκον» με διαχειριςτι τθν ΕΤΕΑΝ και ςε ςυνεργαςία με το Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ και 

Κλιματικισ Αλλαγισ (ΥΡΕΚΑ). Ζχοντασ εξυπθρετιςει μζχρι ςιμερα περιςςότερουσ από 16.500 πελάτεσ θ 

Τράπεηα ζχει προεγκρίνει περιςςότερα από 9.500 δάνεια διαδραματίηοντασ ζτςι ζνα ςθμαντικό ρόλο ςτο 

Ρρόγραμμα. 

Το ςυνολικό χαρτοφυλάκιο των «Ρράςινων Δανείων Κατοικίασ» τθσ Τράπεηασ διαμορφϊκθκε ςτα €117 εκατ. 

ςτο τζλοσ του 2012 παρουςιάηοντασ αφξθςθ τθσ τάξθσ του 75% ςε ςχζςθ με το 2011, με τθν εν λόγω 

κατθγορία χορθγιςεων να απαρικμεί περί τουσ 7.000 πελάτεσ με πολφ καλι πιςτωτικι ςυμπεριφορά. 

 

Πιςτωτικζσ – Χρεωςτικζσ – Προπλθρωμζνεσ «Κάρτεσ/ Τπθρεςίεσ Αποδοχισ Καρτϊν» 

H Eurobank μία ευρεία γκάμα προϊόντων ςτθν αγορά των καρτϊν. Ο ςυνολικόσ αρικμόσ καρτϊν (πιςτωτικϊν, 

χρεωςτικϊν και προπλθρωμζνων) τθσ τράπεηασ ανζρχεται ςε 1,8 εκατ., ενϊ ο κφκλοσ εργαςιϊν (αγορζσ και 

αναλιψεισ μετρθτϊν) κατά τθν οικονομικι χριςθ 2012 ανιλκε ςε €1,1 δις. Τα ςυνολικά υπόλοιπα πιςτωτικϊν 

καρτϊν του ομίλου Eurobank διαμορφϊκθκαν ςτα €1,3 δις. ςτο τζλοσ του Δεκεμβρίου του 2012. 

Στον χϊρο τθσ αποδοχισ και εκκακάριςθσ ςυναλλαγϊν με πιςτωτικζσ και χρεωςτικζσ κάρτεσ (Acquiring) θ 

Eurobank διακζτει ζνα δίκτυο ςυνεργαηόμενων επιχειριςεων, το οποίο αρικμεί 50.000 φυςικά τερματικά 

POS, ενϊ ο αρικμόσ των επιχειριςεων ςτθν κατθγορία του θλεκτρονικοφ εμπορίου ανζρχεται ςε 3.500 
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ςυνεργαςίεσ. Κατά το 2012, ο ςυνολικόσ τηίροσ acquiring παρουςίαςε αφξθςθ τθσ τάξεωσ του 2% ςε ςχζςθ με 

το προθγοφμενο ζτοσ, ανερχόμενοσ ςτα € 1,7 δις. 

Θ Eurobank ςε ςυνεργαςία με τθν Alpha Bank και ςτο πλαίςιο του ζργου «CardLink» - προχϊρθςε ςε 

ενοποίθςθ των τερματικϊν POS των δφο τραπεηϊν ςε ζνα κοινό POS, ϊςτε το νζο τερματικό να ζχει τθ 

δυνατότθτα υποςτιριξθσ ςυναλλαγϊν και των δφο τραπεηϊν και να εξυπθρετεί τα μεγαλφτερα διεκνι 

ςυςτιματα πλθρωμϊν (Visa, MasterCard, American Express, Diners).  

Επιπλζον θ Eurobank μζςω των πιςτωτικϊν καρτϊν προςζφερε ςτο πελατολόγιο τθσ τθ δυνατότθτα 

εξόφλθςθσ των υποχρεϊςεων προσ το Δθμόςιο (φόροσ ειςοδιματοσ, τζλθ κυκλοφορίασ κλπ.) με άτοκεσ 

δόςεισ. Κατά τθ διετία 2011-2012, 70.000 πελάτεσ τθσ Τράπεηασ ζκαναν χριςθ αυτισ τθσ ςθμαντικισ 

διευκόλυνςθσ. 

Με γνϊμονα, τον εξορκολογιςμό του χαρτοφυλακίου και τθν περαιτζρω αναβάκμιςθ των υπθρεςιϊν προσ τον 

πελάτθ, υλοποιικθκε μία ςειρά από ςτοχευμζνεσ ενζργειεσ, όπωσ θ αντικατάςταςθ ανενεργϊν προϊόντων με 

αντίςτοιχα που παρζχουν μεγαλφτερθ αξία τόςο ςτον πελάτθ όςο και ςτθν τράπεηα, θ μείωςθ πιςτωτικϊν 

ορίων ςε ανενεργοφσ πελάτεσ, ενϊ μζςω τθσ αναβάκμιςθσ των μθνιαίων λογαριαςμϊν του πελάτθ είναι 

εφικτι θ επικοινωνία ςτοχευμζνων μθνυμάτων ςε επιλεγμζνα κοινά. 

 

Δάνεια προσ μικρζσ επιχειριςεισ και ελεφκερουσ επαγγελματίεσ 

Ραρόλο τον ανταγωνιςμό ςτθν ελλθνικι αγορά για τθ χοριγθςθ δανείων ςε ελεφκερουσ επαγγελματίεσ και 

μικρζσ επιχειριςεισ με ετιςιο κφκλο εργαςιϊν ζωσ €2,5 εκατ., θ Eurobank παραμζνει από τισ μεγαλφτερεσ 

τράπεηεσ ςτθν Ελλθνικι αγορά τραπεηικισ μικρϊν επιχειριςεων με χαρτοφυλάκιο δανείων που ανερχόταν ςε 

περίπου €6,5 δις. και αρικμοφςε 218 χιλ. πελάτεσ τθν 31 Δεκεμβρίου 2012, χάρθ ςτον ςυνεχι εμπλουτιςμό 

τθσ πελατειακισ τθσ βάςθσ και ςτθν αφξθςθ των ςταυροειδϊν πωλιςεων. 

Τα προςφερόμενα προϊόντα και υπθρεςίεσ περιλαμβάνουν μεταξφ άλλων: κεφάλαιο κίνθςθσ, χρθματοδότθςθ 

επαγγελματικοφ εξοπλιςμοφ και επαγγελματικϊν χϊρων, leasing, factoring, χρθματοδότθςθ μζςω επιταγϊν, 

ζκδοςθ βιβλιαρίου επιταγϊν, υπθρεςίεσ εμπορικϊν ςυναλλαγϊν, εγγυθτικζσ επιςτολζσ, αςφαλιςτικά και 

κατακετικά προϊόντα κακϊσ και διευκολφνςεισ υπερανάλθψθσ, ενϊ παρζχεται θ Eurobank Business Debit 

MasterCard –χρεωςτικι κάρτα. Ραράλλθλα, οι πελάτεσ ζχουν δυνατότθτα πλιρουσ διαχείριςθσ τθσ 

ςυνεργαςίασ τουσ μζςω του e-banking. 

 

 Το 2012 οι νζεσ χορθγιςεισ ξεπζραςαν τα €900 εκατ. μζςω νζων δανείων, χορθγιςεων υφιςτάμενων 

γραμμϊν και επιταγϊν, επιλογι που ςυνεχίηεται και το 2013 με επιπλζον χορθγιςεισ φψουσ ςχεδόν €380 

εκατ. το α’ εξάμθνο 2013. Το 2012 ςυνζχιςε τθ ςυνεργαςία με τθν Ευρωπαϊκι Τράπεηα Επενδφςεων και το 

ΕΤΕΑΝ, διαςφαλίηοντασ χαμθλότοκο δανειςμό, ενϊ υπζγραψε και αποκλειςτικι ςυνεργαςία με το EIF ςτο νζο 

πρόγραμμα Jeremie για περαιτζρω χορθγιςεισ €58 εκατ. Ακόμθ, ςτο πλαίςιο αναδιάρκρωςθσ τθσ αγοράσ 

προσ πιο ανταγωνιςτικζσ δραςτθριότθτεσ ιδιαίτερθ ζμφαςθ δόκθκε ςτον τουριςτικό κλάδο με tailor made 

bundle υπθρεςίεσ, και ςτουσ μικροφσ εξαγωγείσ κατ’ αρχάσ παρζχοντασ προϊόντα που διαςφαλίηουν 

ςυναλλακτικι ταχφτθτα και αςφάλεια και κατά δεφτερον προβάλλοντάσ τουσ ςτισ Διεκνείσ Αγορζσ μζςω των 

πρωτοβουλιϊν του Ομίλου «Exportgate.gr» και «Go International». Ρζρα από τθν παροχι ρευςτότθτασ, ο 

Πμιλοσ βελτίωςε το θλεκτρονικό περιβάλλον ςυναλλαγϊν για επαγγελματίεσ. Θ προϊκθςθ των θλεκτρονικϊν 

ςυναλλαγϊν (e-banking) οδιγθςε ςε αφξθςθ κατά 11% των πελατϊν – χρθςτϊν που επωφελοφνται από το 

χαμθλότερο ςχετικό κόςτοσ, ενϊ αναβακμίςτθκε θ Eurobank Business Debit Card ςε Master Card. Επίςθσ, θ 

Eurobank δθμιοφργθςε τον «Επαγγελματικό Λογαριαςμό», ζνα νζο ςφνκετο εργαλείο που ενςωματϊνει 

εφαρμογζσ διενζργειασ όλων των επιχειρθματικϊν – τραπεηικϊν ςυναλλαγϊν με δυνατι τθ μθδενικι 

οικονομικι επιβάρυνςθ για τον πελάτθ. 

Στόχο, ωςτόςο, αποτελεί πάντοτε θ διατιρθςθ τθσ υψθλισ ποιότθτασ του χαρτοφυλακίου ςε όλα τα ςτάδια 

εξυπθρζτθςθσ του πελάτθ.  

Το 2012 περαιτζρω €357 εκατ. εξαςφαλίςτθκαν με προςθμείωςθ με αποτζλεςμα το χαρτοφυλάκιο να είναι 

κατά 97% εξαςφαλιςμζνο. Από το 2010, ζχει τεκεί early warning signal system που επιτρζπει τον ζγκαιρο 

εντοπιςμό ενδείξεων πικανοφ πιςτωτικοφ κινδφνου ςε πελάτεσ που δεν ζχουν ακόμθ εμφανίςει 

κακυςτεριςεισ. Το ςφςτθμα αυτό ζχει πλζον ενςωματωκεί ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ. 
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Θ παρουςία τθσ Τραπεηικισ Μικρϊν Επιχειριςεων ςτισ χϊρεσ τθσ Κεντρικισ, Ανατολικισ και Νοτιοανατολικισ 

Ευρϊπθσ ζχει ςτθριχκεί ςτθ διαμόρφωςθ ενόσ ανάλογα ευζλικτου κεντροποιθμζνου ςυςτιματοσ 

προςαρμοηόμενου ςτισ ςυνκικεσ τθσ τοπικισ αγοράσ. Το 2012, ςτισ χϊρεσ τθσ Κεντρικισ, Ανατολικισ και 

Νοτιοανατολικισ Ευρϊπθσ, ο Πμιλοσ Eurobank εςτίαςε ςε επιλεκτικζσ χορθγιςεισ παρουςιάηοντασ μικρι 

μείωςθ κατά 7% του δανειακοφ χαρτοφυλακίου. Θ βελτίωςθ των εξειδικευμζνων υπθρεςιϊν αποτζλεςε 

προτεραιότθτα ςε όλεσ τισ χϊρεσ και αξίηει να ςθμειωκεί ότι ςτθ ουμανία θ ειςαγωγι πρωτοποριακοφ 

transactional package βραβεφτθκε ωσ “product of the year” ωσ μια πλιρθσ υπθρεςία cash management για τισ 

επιχειριςεισ. 

 

Κατακετικά Προϊόντα 

Θ Eurobank ςτα πλαίςια τθσ πελατοκεντρικισ τθσ προςζγγιςθσ και με ςτόχο τθν κάλυψθ των αναγκϊν των 

πελατϊν τθσ, ζχει ςχεδιάςει και προςφζρει μία ςειρά από κατακετικά προγράμματα και λφςεισ για όλεσ τισ 

ομάδεσ των πελατϊν τθσ όπωσ οι Μιςκωτοί και Συνταξιοφχοι, οι Ελεφκεροι Επαγγελματίεσ και οι πελάτεσ 

μεγάλθσ Οικονομικισ Επιφάνειασ (Affluent).  

 

Group Sales 

Θ Eurobank ζχει αναπτφξει μια ςειρά από προϊόντα και υπθρεςίεσ με ςτόχο τθν κάλυψθ των αναγκϊν των 

πελατϊν τθσ ςχετικά με ειςπράξεισ, πλθρωμζσ κ.λπ. Σε αυτό το πλαίςιο, ενδεικτικά αναφζρεται ότι 

προςφζρονται ςτουσ πελάτεσ τθσ Eurobank ολοκλθρωμζνεσ λφςεισ για τθ διαχείριςθ τθσ μιςκοδοςίασ 

εταιρείασ προσ το προςωπικό τθσ, τθν είςπραξθ οφειλϊν, τθν πλθρωμι προσ τρίτουσ κ.λπ. 

 

3.6.4.2 Ραροχι ολοκλθρωμζνων επιχειρθματικϊν λφςεων ςε πολφ μεγάλουσ και ςφνκετουσ 
εταιρικοφσ πελάτεσ 

Θ Μονάδα Global Corporate Clients ζχει τθν ευκφνθ για τθν παροχι ολοκλθρωμζνων επιχειρθματικϊν λφςεων 

ςτουσ πολφ μεγάλουσ και ςφνκετουσ εταιρικοφσ πελάτεσ, κακϊσ και ςτισ μεγάλεσ εταιρίεσ του ευρφτερου 

Δθμόςιου Τομζα ςτθν περιοχι τθσ Νοτιοανατολικισ Ευρϊπθσ. Συνολικά το χαρτοφυλάκιο αποτελείται από 30 

ομίλουσ ςε 4 χϊρεσ και επικεντρϊνεται κυρίωσ ςτον κλάδο των Ρετρελαιοειδϊν κατά 26%, τθσ Ενζργειασ κατά 

24%, και των Τθλεπικοινωνιϊν κατά 13%. Το δανειακό χαρτοφυλάκιο διαμορφϊκθκε περί τα €2,2 δις. το 

2012, παρουςιάηοντασ μείωςθ περί του 14,5% ςε ετιςια βάςθ. Εκτόσ από τθν αυτόνομθ παρουςία τθσ ςτθν 

Ελλάδα, θ Μονάδα ζχει αναλάβει τθ διαχείριςθ των μεγάλων και ςφνκετων πελατϊν ςε ςυνεργαςία με 

εξειδικευμζνεσ μονάδεσ ςτισ τράπεηεσ του Ομίλου ςε ουμανία, Σερβία και Βουλγαρία. 

Θ Μονάδα Structured Finance & Debt Capital Markets ζχει τθν ευκφνθ παροχισ εξειδικευμζνων και ιδιαίτερα 

δομθμζνων χρθματοδοτιςεων και λειτουργεί ωσ κζντρο τεχνογνωςίασ για όλεσ τισ χϊρεσ τθσ Κεντρικισ, 

Ανατολικισ και Νοτιοανατολικισ Ευρϊπθσ που ζχει παρουςία θ Τράπεηα. Αποτελείται από τζςςερα τμιματα 

που προςφζρουν πλιρεισ και ολοκλθρωμζνεσ υπθρεςίεσ ςτουσ αντίςτοιχουσ τομείσ:  

 

Project Finance 

Εξειδικευμζνο τμιμα που ζχει τθν ευκφνθ για τθ παροχι ενόσ ευρζωσ φάςματοσ υπθρεςιϊν, με κφριουσ 

άξονεσ τθν παροχι υπθρεςιϊν χρθματοοικονομικοφ ςυμβοφλου και τθ δόμθςθ και διοργάνωςθ ςφνκετων 

χρθματοδοτιςεων ςτουσ τομείσ των μεγάλων ζργων υποδομϊν και τθσ ενζργειασ ςτθν Ελλάδα και ςτισ χϊρεσ 

τθσ Νοτιανατολικισ Ευρϊπθσ. Κακϊσ δίνεται ζμφαςθ ςτθ δθμιουργία υψθλϊν αποδόςεων ςυνολικά από το 

2005 ζχουν ςυνδιοργανωκεί από το τμιμα χρθματοδοτιςεισ ζργων ςυνολικοφ φψουσ δανείων περίπου €3 

δις., όμωσ το χαρτοφυλάκιο του τμιματοσ δεν ξεπζραςε ποτζ τα €250 εκατ. 

 

Real Estate Finance 

Εξειδικευμζνο τμιμα που ζχει τθν ευκφνθ για τθν παροχι υπθρεςιϊν χρθματοοικονομικοφ ςυμβοφλου και τθ 

δόμθςθ και διοργάνωςθ ςφνκετων χρθματοδοτιςεων όλων των ειδϊν μεγάλων εμπορικϊν ακινιτων, όπωσ 
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μεγάλα οικιςτικά ζργα, κτιρια γραφείων, εμπορικά κζντρα και βιομθχανικά ακίνθτα. Το τμιμα ζχει τθν 

ευκφνθ του χαρτοφυλακίου Real Estate Finance τθσ Eurobank ςτθν Ελλάδα και ςτισ χϊρεσ τθσ Νοτιανατολικισ 

Ευρϊπθσ για χρθματοδοτιςεισ άνω των €20 εκατ. και ζχει ςυνδιοργανϊςει 13 ςυναλλαγζσ ςε 4 χϊρεσ 

ςυνολικοφ φψουσ περίπου €750 εκατ. κατά τθν τελευταία εξαετία. 

 

Leverage Finance & Special Situations 

Εξειδικευμζνο τμιμα που ζχει τθν ευκφνθ για τθ δόμθςθ και διοργάνωςθ ςφνκετων χρθματοδοτιςεων 

μόχλευςθσ (LBOs), κακϊσ και τθσ διαχείριςθσ ςχζςεων με εξειδικευμζνεσ εταιρίεσ επενδυτικϊν κεφαλαίων 

(Private Equity and Special Situation Funds). Το τμιμα ζχει τθν ευκφνθ του ςυνολικοφ χαρτοφυλακίου 

Leverage Finance τθσ Τράπεηασ ςτθν Ελλάδα και ςτισ χϊρεσ τθσ Νοτιανατολικισ Ευρϊπθσ και αναλαμβάνει 

κάποιεσ από τισ ιδιαιτζρωσ απαιτθτικζσ και περίπλοκεσ περιπτϊςεισ αναδιάρκρωςθσ δανείων ςτθν Ελλάδα και 

ςτισ λοιπζσ χϊρεσ που ζχει παρουςία θ Eurobank.  

 

Loan Syndications & Structured Debt Products  

Εξειδικευμζνο τμιμα που ζχει τθν ευκφνθ για τθ διοργάνωςθ και υλοποίθςθ ενόσ ευρζωσ φάςματοσ 

ςυναλλαγϊν εξειδικευμζνων και ιδιαίτερα δομθμζνων χρθματοδοτιςεων. Το τμιμα αναλαμβάνει ρόλο 

Κφριου Διοργανωτι ςε εταιρικά κοινοπρακτικά/ομολογιακά δάνεια (Syndicated Loans/Bond Loans), ςε 

μετατρζψιμα ομολογιακά δάνεια (Convertible Bonds), ςε χρθματοδοτιςεισ εταιρικϊν ςυγχωνεφςεων και 

εξαγορϊν (LBOs), ςε αναδιαρκρϊςεισ δανείων (restructurings) και ςε χρεόγραφα ςυνδεδεμζνα με μετοχζσ 

(Εquity Linked Notes). Επίςθσ, το τμιμα ζχει τθν ευκφνθ για τισ αγοραπωλθςίεσ κοινοπρακτικϊν δανείων ςτθ 

Δευτερογενι Αγορά, ενιςχφοντασ τθ κζςθ τθσ Eurobank ςτισ ευρωπαϊκζσ αγορζσ και ςυμβάλλοντασ ςτθ 

βελτιςτοποίθςθ τθσ ποιότθτασ του δανειακοφ τθσ χαρτοφυλακίου.  

 

3.6.4.3 Τραπεηικι Επιχειριςεων (Corporate Banking) 

 

Βαςικόσ ςτόχοσ του Corporate Banking αποτελεί θ διατιρθςθ τθσ ποιότθτασ του χαρτοφυλακίου μζςω των 

ςυνεχϊν επαναξιολογιςεων των πελατϊν, θ υλοποίθςθ προγράμματοσ ενίςχυςθσ των εξαςφαλίςεων με 

αποτζλεςμα τθν διατιρθςθ τθσ ονομαςτικισ τουσ αξίασ παρά τθ γενικι μείωςθ ςτισ αξίεσ των ενυπόκθκων 

ακινιτων και το PSI+ ςτα ενεχυριαςμζνα Ομόλογα του Ελλθνικοφ Δθμοςίου. Επιπλζον υλοποιικθκε 

πρόγραμμα προλθπτικϊν αναδιαρκρϊςεων & ρυκμίςεων δανείων, ανεβάηοντασ τα αντίςτοιχα υπόλοιπα ςε 

1,2 δις. Στο πλαίςιο αυτό, το Corporate Banking επζνδυςε ςτθν εκπαίδευςθ των 165 Relationship Managers ςε 

κζματα προβλθματικϊν πιςτοδοτιςεων & ειδικϊν χειριςμϊν ενϊ προζβθ ςε ςυνεργαςία με το Risk 

Management τθσ Τράπεηασ, ςτον ςχθματιςμό προβλζψεων ζναντι πικανϊν μελλοντικϊν επιςφαλειϊν με 

ςτόχο τθν κωράκιςθ και εξυγίανςθ του χαρτοφυλακίου. Λδιαίτερθ ζμφαςθ δόκθκε επίςθσ ςτθ διαχείριςθ των 

ςχζςεων βάςει αποδοτικότθτασ δεςμευμζνων κεφαλαίων (EVA, RAROC). 

Επιπλζον, προτεραιότθτα για το 2012 αποτζλεςε και θ πιςτοδοτικι ςτιριξθ ςε ςτρατθγικοφσ κλάδουσ τθσ 

Οικονομίασ. Ειδικότερα επετεφχκθ θ πλιρθσ διάκεςθ προγράμματοσ ςυγχρθματοδότθςθσ με τθν ΕΛΒ φψουσ 

~100 εκ ςε εξωςτρεφείσ επιχειριςεισ για καινοτόμεσ επενδφςεισ που δθμιουργοφν προςτικζμενθ αξία ςτθν 

Ελλθνικι οικονομία και αναβακμίηουν τισ αςτικζσ υποδομζσ. Θ επίδοςθ αυτι ςθματοδοτεί μία ςειρά από 

παρόμοιεσ κοινζσ δράςεισ προγραμμάτων EIB & ETEAN, JESSICA, ΤΕΡΛΧ κ.α. μζςω των οποίων το Corporate 

Banking αναμζνεται να διακζςει ςτθν αγορά άνω των 200 εκ ζωσ το τζλοσ του 2013.  

Επίςθσ πρζπει να ςθμειωκεί ότι κατά το τελευταίο τρίμθνο του 2012 ανακοινϊκθκε θ δζςμθ των 5 δράςεων 

ςτιριξθσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ: 1) Ρρωτοβουλία Στιριξθσ Ελλινων Εξαγωγζων, 2) Χρθματοδότθςθ 

Ρρϊτων Υλϊν και Ενδιάμεςων Αγακϊν, 3) Στιριξθ Κλάδου Τουριςμοφ, 4) Ρρόγραμμα Επιβράβευςθσ Συνεπϊν 

Επιχειριςεων και 5) Στιριξθ Μεςαίων (Βιϊςιμων) Επιχειριςεων. 

Τζλοσ ςε επίπεδο διεκνϊν εργαςιϊν, το Corporate Banking, ςυνζβαλλε ενεργά ςτθν κινθτοποίθςθ 

προγράμματοσ ςτιριξθσ φψουσ €700εκ από τθν Ευρωπαϊκι Τράπεηα Επενδφςεων (EIB), τθν EBRD και το IFC 

για τθν περαιτζρω χρθματοδότθςθ μεςαίων και μεγάλων Επιχειριςεων ςτθ ουμανία, τθ Βουλγαρία, τθ 

Σερβία και τθν Τουρκία. 
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Τραπεηικι Μεγάλων Επιχειριςεων (Large Corporate) 

Θ Τραπεηικι Μεγάλων Επιχειριςεων (Large Corporate) είναι υπεφκυνθ για τθ δθμιουργία και ανάπτυξθ των 

ςχζςεων με μεγάλουσ εταιρικοφσ πελάτεσ. Κφριοσ ςτόχοσ τθσ Eurobank για τθ ςυγκεκριμζνθ πελατειακι βάςθ 

είναι θ παροχι ολοκλθρωμζνων επιχειρθματικϊν λφςεων που ανταποκρίνονται ςτισ απαιτιςεισ 

χρθματοδότθςθσ, ςτθν προςταςία ζναντι του χρθματοπιςτωτικοφ κινδφνου και ςτισ ανάγκεσ διαχείριςθσ 

επενδφςεων. Τα κφρια ςχετικά προϊόντα τθσ Eurobank περιλαμβάνουν τθ χρθματοδότθςθ επενδφςεων και 

κεφαλαίου κίνθςθσ, δομθμζνθ (structured) χρθματοδότθςθ, παράγωγα προϊόντα αντιςτάκμιςθσ κινδφνου 

επιτοκίου και ςυναλλάγματοσ, προεξοφλθτικι χρθματοδότθςθ, κακϊσ και χρθματοδοτικι μίςκωςθ (leasing) 

για όλεσ τισ κατθγορίεσ ενεργθτικοφ. Επίςθσ, ςε ςυνεργαςία με το Corporate Transaction Banking παρζχονται 

προσ τουσ πελάτεσ υπθρεςίεσ που αφοροφν πρακτορεία επιχειρθματικϊν απαιτιςεων (factoring), εμπορικζσ 

ςυναλλαγζσ και διαχείριςθ διακεςίμων – ταμειακισ ρευςτότθτασ. Θ Eurobank επίςθσ οργανϊνει, διαχειρίηεται 

και ςυμμετζχει ςε κοινοπρακτικά και ομολογιακά δάνεια, παρζχοντασ παράλλθλα ςυμβουλζσ για 

ςυγχωνεφςεισ και εξαγορζσ. 

Το Large Corporate προχϊρθςε ςε προλθπτικζσ αναδιαρκρϊςεισ δανείων 37 Ομίλων πελατϊν, αυξάνοντασ 

παράλλθλα τισ εξαςφαλίςεισ τθσ Τράπεηασ κατά 14% με αποτζλεςμα τθ μείωςθ των δεςμευμζνων κεφαλαίων. 

Ραρά τισ αντιξοότθτεσ τθσ ςυνεχιηόμενθσ οικονομικισ κρίςθσ, το 2012 ζκλειςε με αφξθςθ των μικτϊν εςόδων 

κατά 11%, ωσ αποτζλεςμα του εξορκολογιςμοφ των τιμολογιςεων και τθσ διακράτθςθσ παράπλευρων 

εργαςιϊν. 

 

Δίκτυο Τραπεηικισ (Μεςαίων) επιχειριςεων (ΔΤΕ) 

Το Δίκτυο Τραπεηικισ Μεςαίων Επιχειριςεων εξυπθρετεί τουσ αντίςτοιχουσ εγχϊριουσ εταιρικοφσ πελάτεσ 

τθσ Τράπεηασ μζςα από 32 μονάδεσ (Business Centres) ςτελεχωμζνεσ από εξειδικευμζνουσ Account Officers, 

και επιπλζον 3 περιφερειακά κζντρα Administration, υπεφκυνα για τθν υποςτιριξθ του ςυνόλου των 

εργαςιϊν χορθγιςεων του χαρτοφυλακίου. Ραρά τθ δυςμενι οικονομικι ςυγκυρία, θ Τραπεηικι Μεςαίων 

Επιχειριςεων τθσ Eurobank, ςτιριξε με κάκε τρόπο τισ εγχϊριεσ επιχειριςεισ μζςω ςυγκεκριμζνων δράςεων: 

 Τθν προλθπτικι αναδιάρκρωςθ των χρθματοδοτιςεων βιϊςιμων εταιρειϊν. 

 Τθν προϊκθςθ προγραμμάτων ενίςχυςθσ των εξωςτρεφϊν επιχειριςεων.  

 Τθν επιβράβευςθ των ςυνεπϊν μικρομεςαίων επιχειριςεων με ωφζλειεσ ανταποδοτικότθτασ.  

 Τθν ενεργι ςυμμετοχι ςε ςυγχρθματοδοτιςεισ με διεκνείσ φορείσ (EIB, EBRD κ.α.). 
 

Ταυτόχρονα ςυνζχιςε με αμείωτθ ζνταςθ τθν υλοποίθςθ τθσ ςτρατθγικισ των τελευταίων ετϊν, 

επιτυγχάνοντασ: 

 Τθν προςαρμογι τθσ τιμολόγθςθσ των δανείων ςτα δεδομζνα τθσ αγοράσ, με βάςθ τουσ κινδφνουσ 
των χορθγιςεων και το κόςτοσ χριματοσ. 

 Τθ ςτενι παρακολοφκθςθ του πιςτωτικοφ κινδφνου με ςυχνό ζλεγχο του χαρτοφυλακίου ςε 
επίπεδο πιςτολθπτικισ αξιολόγθςθσ πελατϊν, επανεκτιμιςεων ενεχφρων και παρακολοφκθςθσ 
λθξιπρόκεςμων οφειλϊν. 

 
Επιπλζον κατά τθν τελευταία τριετία ζγινε ειδικι προςπάκεια για τθ διακράτθςθ των κατακζςεων, κυρίωσ 

μζςα από τθν προςζλκυςθ του κφριου λογαριαςμοφ όψεωσ των εταιρικϊν πελατϊν. Θ προςζλκυςθ αυτι ζγινε 

μζςω τθσ παροχισ νζων κατακετικϊν και ςυναλλακτικϊν προϊόντων και υπθρεςιϊν ςε ςυνεργαςία με το 

Corporate Transaction Banking και τισ κυγατρικζσ εταιρίεσ Eurobank Leasing και Eurobank Factors. 

 

Χρθματοδοτικι μίςκωςθ (Leasing) 

H Eurobank Leasing κατζχει ςτακερά τθν 1θ κζςθ ςτθν ελλθνικι αγορά χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ με μερίδιο 

21% (πθγι: Σφνολο Υπολοίπων Κεφαλαίων, δθμοςιευμζνα ςτοιχεία 2012 τθσ Ζνωςθσ Ελλθνικϊν Εταιρειϊν 

Χρθματοδοτικισ Μίςκωςθσ http://www.aglc.gr/index.php). Αυτι θ κζςθ βαςίηεται τόςο ςτθν πολυετι 

εμπειρία, όςο και ςτθ ςθμαντικι τεχνογνωςία ςε όλεσ τθσ κατθγορίεσ Leasing (ακινιτων ι εξοπλιςμοφ).  
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Στθν τρζχουςα οικονομικι ςυγκυρία, βαςικι επιλογι τθσ Eurobank Leasing, ιταν να ςυνεχίςει να ςτθρίηει 

ζμπρακτα τουσ πελάτεσ τθσ και να τουσ παρζχει ειδικά προϊόντα και υπθρεςίεσ.  

Βαςικι ςτρατθγικι από το 2010 και ιδιαίτερα εντόσ του 2012 αποτζλεςε θ διαςφάλιςθ τθσ αξίασ του 

χαρτοφυλακίου, και ειδικότερα των ακινιτων που αντιπροςωπεφουν και το μεγαλφτερο μζροσ του ςυνόλου. 

Συγκεκριμζνα, μζςα ςτο 2012 ολοκλθρϊκθκε θ τεχνικι αξιολόγθςθ όλων των ακινιτων ςε ςχζςθ με τα 

πρόςφατα νομοκετιματα, ενϊ ειδικι ομάδα ζργου τθσ εταιρείασ ανζλαβε να ολοκλθρϊςει τθν τακτοποίθςθ 

του ςυνόλου των ακινιτων με πολεοδομικζσ εκκρεμότθτεσ. 

Στο πλαίςιο βελτιςτοποίθςθσ τθσ εςωτερικϊν λειτουργιϊν τθσ και εφαρμόηοντασ τισ βζλτιςτεσ πρακτικζσ του 

κλάδου, θ Eurobank Leasing δρομολόγθςε ςειρά πρωτοβουλιϊν και δράςεων για τθν περαιτζρω ενδυνάμωςθ 

των μθχανιςμϊν και διαδικαςιϊν διαχείριςθσ παγίων αλλά και για τον λειτουργικό εξορκολογιςμό τθσ 

οργανωτικισ τθσ δομισ.  

 

 

3.6.4.4 Corporate Transaction Banking 

H Eurobank ςτοχεφοντασ ςτθ ςυνολικι κάλυψθ των εξειδικευμζνων αναγκϊν των εταιρικϊν πελατϊν για τθ 

διαχείριςθ του ςυναλλακτικοφ τουσ κυκλϊματοσ ςε ζνα διεκνοποιθμζνο περιβάλλον, δθμιοφργθςε τον Τομζα 

Group Corporate Transaction Banking (CTB) που λειτουργεί ςαν ζνα «one-stop shop» για υπθρεςίεσ 

Ειςπράξεων, Ρλθρωμϊν, διαχείριςθσ ρευςτότθτασ, Ειςαγωγϊν/ Εξαγωγϊν και Factoring. Για τθν καλφτερθ 

εξυπθρζτθςθ των επιχειριςεων ςε τοπικό αλλά και ςε διεκνζσ επίπεδο, θ Eurobank λειτουργεί με ζνα 

περιφερειακό (regional) μοντζλο με τοπικζσ μονάδεσ CTB ςτθν Ελλάδα, τθ ουμανία, τθ Βουλγαρία, τθ Σερβία 

και τθν Κφπρο με κεντρικό ςυντονιςμό από τθν Ελλάδα.  

 

3.6.4.5 Ναυτιλία  

Σκοπόσ τθσ ναυτιλιακισ μονάδασ τθσ Eurobank είναι θ χρθματοδότθςθ καταξιωμζνων εταιρειϊν με 

δοκιμαςμζνθ παρουςία είτε ωσ ιδιωτικζσ οικογενειακζσ μονάδεσ (50 πιςτοφχοι) είτε ωσ μθτρικζσ εταιρίεσ 

ειςθγμζνεσ ςτο χρθματιςτιριο (8 πιςτοφχοι). Oι ναυτιλιακζσ χορθγιςεισ απευκφνονται αποκλειςτικά ςε 

εταιρίεσ ελλθνικϊν ςυμφερόντων μεγάλου και μεςαίου αρικμοφ πλοίων και βοθκοφν ςτθ ςυγκζντρωςθ 

κεφαλαίων ςπανιότερα για τθν αγορά νεόδμθτων και κυρίωσ μεταχειριςμζνων πλοίων τα οποία εξυπθρετοφν 

τθ μεταφορά ξθροφ φορτίου υγρϊν καυςίμων και εμπορευματοκιβωτίων, κακϊσ επίςθσ ςε μικρότερθ κλίμακα 

και τθν Ελλθνικι ακτοπλοΐα. Στρατθγικι επιδίωξθ αποτελεί θ διατιρθςθ τθσ κζςθσ τθσ μονάδασ ςτθ 

ναυτιλιακι αγορά ωσ ςυντθρθτικισ πθγισ χρθματοδότθςθσ και μακροχρόνιασ εναλλακτικισ λφςθσ μζςα από 

καλά δομθμζνα προϊόντα και υπθρεςίεσ. Θ ςυνεχισ παρουςία τθσ Eurobank ςτθ ναυτιλιακι αγορά τα 

τελευταία 19 χρόνια προςφζρει τθ δυνατότθτα δθμιουργίασ μιασ μεγάλθσ κατακετικισ βάςθσ (USD 1.4 

billions) θ οποία ςιμερα μετά από ςχετικζσ απϊλειεσ εξακολουκεί να ξεπερνά το ςφνολο των ναυτιλιακϊν τθσ 

δανείων (USD 1.0 billions). Σε ςυνεργαςία με άλλεσ μονάδεσ τθσ Eurobank (Treasury, Private Banking, 

Corporate, Στεγαςτικι Ρίςτθ) και το εξειδικευμζνο ναυτιλιακό κατάςτθμα προςφζρονται ολοκλθρωμζνεσ 

υπθρεςίεσ εκμετάλλευςθσ ρευςτότθτασ, κάλυψθ επιχειρθματικϊν κινδφνων, αγορά ςθμαντικϊν ακινιτων και 

ομαλισ επιχειρθςιακισ λειτουργίασ των χρθματοδοτοφμενων και όχι μόνο πλοίων. Θ Eurobank διατθρεί τθν 

καλι ποιότθτα του ναυτιλιακοφ τθσ χαρτοφυλακίου, το οποίο παραμζνει ενιμερο και κερδοφόρο και 

βρίςκεται κοντά ςτθν πελατειακι τθσ βάςθ ςτθρίηοντασ με τισ δυνάμεισ τθσ τθν επικυμία τθσ να 

εκμεταλλευκεί τισ επενδυτικζσ ευκαιρίεσ τθσ ναυτιλιακισ αγοράσ. 

 

3.6.4.6 Ρρακτορεία Επιχειρθματικϊν Απαιτιςεων (Factoring) 

Στθν Ελλάδα, βαςικόσ παράγοντασ τθσ επιτυχθμζνθσ πορείασ του Ομίλου ςτο factoring αποτελεί θ προςεκτικι 

αντιμετϊπιςθ των υπό διαχείριςθ κινδφνων δεδομζνου και του ιδιαίτερα δφςκολου επιχειρθματικοφ 

περιβάλλοντοσ, θ δθμιουργία πρωτοπόρων χρθματοοικονομικϊν εργαλείων, όπωσ το «Reverse Factoring» 

κακϊσ και θ ανάπτυξθ ςυνεργειϊν και προϊόντων που ενιςχφουν τθν εξαγωγικι δραςτθριότθτα των ελλθνικϊν 

επιχειριςεων.  
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Ο Πμιλοσ ζχει παρουςία ςτο factoring ςτθ Βουλγαρία, τθ ουμανία και τθ Σερβία. 

 

3.6.4.7 Επενδυτικι τραπεηικι και κεφαλαιαγορζσ 

O Πμιλοσ Eurobank παρζχει ευρεία γκάμα υπθρεςιϊν επενδυτικισ τραπεηικισ ςτουσ πελάτεσ του, κακϊσ και 

πρόςβαςθ ςτισ παγκόςμιεσ κεφαλαιαγορζσ. Στισ υπθρεςίεσ αυτζσ περιλαμβάνονται αναδοχι τίτλων, ιδιωτικζσ 

τοποκετιςεισ, ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ, μεςιτεία, διαχείριςθ χαρτοφυλακίου, διαχείριςθ διακεςίμων, 

επιχειρθματικό κεφάλαιο venture capital και κάλυψθ ζρευνασ ςτθν Ελλάδα και ςτισ χϊρεσ τθσ 

Νοτιοανατολικισ Ευρϊπθσ. Για μεγάλα ζργα υποδομισ είναι επίςθσ διακζςιμεσ υπθρεςίεσ χρθματοδότθςθσ 

ζργων. 

 

Εurobank Equities 

Θ Eurobank Equities ΑΕΡΕΥ διατθρεί τθν θγετικι τθσ παρουςία ςτον χρθματιςτθριακό χϊρο, τθν τελευταία 

δεκαετία, καταλαμβάνοντασ και το 2012 τθν πρϊτθ κζςθ με μερίδιο αγοράσ, 16,1% μεταξφ των μελϊν του 

Χρθματιςτθρίου Ακθνϊν (Πθγι: Χρθματιςτιριο Ακθνϊν www.ase.gr) με βάςθ το φψοσ των ςυναλλαγϊν. Θ 

εταιρεία διακζτει μεγάλο χρθματιςτθριακό δίκτυο ςτθν Ελλάδα με 20.000 ενεργοφσ ιδιϊτεσ πελάτεσ.  

Κομβικό ρόλο ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν τθσ εταιρείασ διατθρεί το eurobanktrader.gr, θ 

πλατφόρμα θλεκτρονικϊν ςυναλλαγϊν τθσ Eurobank Equities, θ οποία χρθςιμοποιείται από 2.000 και πλζον 

ενεργοφσ πελάτεσ επιτρζποντάσ τουσ να ζχουν ηωντανι πρόςβαςθ ςτα χαρτοφυλάκιά τουσ, να εκτελοφν τισ 

ςυναλλαγζσ τουσ ςτα ςθμαντικότερα χρθματιςτιρια του κόςμου, και να κάνουν χριςθ ζξυπνων επενδυτικϊν 

εφαρμογϊν και εργαλείων τεχνικισ ανάλυςθσ.  

Στον τομζα τθσ Επενδυτικισ Τραπεηικισ, θ Eurobank Equities το 2012 ολοκλιρωςε ςθμαντικζσ ςυναλλαγζσ και 

προετοίμαςε τθν ιδιωτικοποίθςθ των κρατικϊν λαχείων όπου ενιργθςε, από κοινοφ με τθν Credit Suisse, ωσ 

χρθματοοικονομικόσ ςφμβουλοσ του Ταμείου Αξιοποίθςθσ τθσ Λδιωτικισ Ρεριουςίασ του Δθμοςίου (ΤΑΛΡΕΔ). 

Επιπλζον, το 2012 ςυνεχίςτθκαν και επιταχφνκθκαν οι διαδικαςίεσ ιδιωτικοποίθςθσ τθσ ΕΥΔΑΡ, ΕΥΑΚ και των 

Ρεριφερειακϊν Αεροδρομίων ςτισ οποίεσ θ Eurobank Equities λειτουργεί ωσ ςφμβουλοσ του ΤΑΛΡΕΔ. Τζλοσ, 

ςτον ιδιωτικό τομζα ανζλαβε τθ χρονιά που πζραςε, πλικοσ αναδιαρκρϊςεων από ςθμαντικζσ εταιρείεσ οι 

οποίεσ αναμζνεται να ολοκλθρωκοφν εντόσ του 2013, ενϊ εντόσ των επόμενων εβδομάδων αναμζνεται να 

ολοκλθρωκεί και θ διαδικαςία αποεπζνδυςθσ τθσ Αγροτικισ Τράπεηασ από τθν Ελλθνικι Βιομθχανία Ηάχαρθσ, 

θ οποία επαναλιφκθκε εντόσ του 2012. 

 

Διαχείριςθ διακεςίμων 

Θ Γενικι Διεφκυνςθ Διεκνϊν Κεφαλαιαγορϊν παρζχει μια ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ ςτθν Ελλάδα και ςτισ 

χϊρεσ τθσ Νοτιοανατολικισ Ευρϊπθσ με ζνα κεντρικό μοντζλο διαχείριςθσ διακεςίμων από τθν Ελλάδα, το 

οποίο ενοποιεί όλεσ τισ ςυναλλαγζσ και ελζγχει τθ διαχείριςθ του κινδφνου. Πλεσ οι κζςεισ 

παρακολουκοφνται κεντρικά (dealing room) ςτθν Ακινα. Σε κάκε χϊρα θ λειτουργία διαχείριςθσ διακεςίμων 

είναι τυποποιθμζνθ, αναφζρεται άμεςα ςτθν Ακινα και προςφζρει τζςςερισ βαςικζσ κατθγορίεσ υπθρεςιϊν: 

πωλιςεισ προϊόντων ςε εταιρίεσ κεςμικοφσ πελάτεσ και πελάτεσ τθσ λιανικισ και του private banking, λιψθ 

επενδυτικϊν κζςεων, διαχείριςθ των χαρτοφυλακίων των τοπικϊν τραπεηϊν και διαχείριςθ ρευςτότθτασ. 

Στρατθγικόσ ςτόχοσ του ομίλου τθσ Eurobank είναι να κακιερϊςει ςθμαντικι περιφερειακι παρουςία ςτουσ 

τομείσ διαπραγμάτευςθσ ςυναλλάγματοσ, επιτοκίων, ομολόγων και παράγωγων, διαχείριςθσ διακζςιμων και 

πωλιςεων χρθματοοικονομικϊν και επενδυτικϊν προϊόντων ςτισ αγορζσ που ζχει τραπεηικι παρουςία. 

Πςον αφορά ςτισ ςυναλλαγζσ για ίδιο λογαριαςμό, ο Πμιλοσ εφαρμόηει αυςτθρά όρια, τα οποία ελζγχονται 

κακθμερινά από τθ Διεφκυνςθ Διαχείριςθσ κινδφνων. Τα όρια των ςυναλλαγϊν περιλαμβάνουν το φψοσ τθσ 

ζκκεςθσ ςτον αντιςυμβαλλόμενο (ςφμφωνα με τθν αξιολόγθςθ του πιςτωτικοφ κινδφνου κάκε 

αντιςυμβαλλομζνου), το φψοσ ζκκεςθσ ςε ξζνεσ χϊρεσ και τα όρια ςυγκεντρϊςεων διαφόρων λιξεων, κακϊσ 

και τον ζλεγχο του “Value-at-Risk: (VaR). Το ςφςτθμα πλθροφορικισ ελζγχου των ςυναλλαγϊν υποςτθρίηει το 

dealing room ςτθν παρακολοφκθςθ και τθ διαχείριςθ των κζςεων και των ανοιγμάτων τθσ Eurobank με 

ακρίβεια και αποτελεςματικότθτα, ενϊ ζχει αναπτυχκεί και αναβακμίηεται ςυνεχϊσ μια υποςτθρικτικι 

πλατφόρμα πλθροφορικισ για τθ διαχείριςθ διακεςίμων. 
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Ο Πμιλοσ Eurobank κατζχει τθν 2θ κζςθ ςε ςφνολο 22 βαςικϊν διαπραγματευτϊν τθσ αγοράσ ςτθν πρωτογενι 

και τθ δευτερογενι ελλθνικι αγορά ομολόγων Ελλθνικοφ Δθμοςίου (πθγι: Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ 

http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Markets/HDAT/DispItem.aspx?Item_ID=3533&List_ID=1af869f3-57fb-

4de6-b9ae-bdfd83c66c95). Επίςθσ ο Πμιλοσ Eurobank αποτελεί ζνα από τουσ 43 βαςικοφσ διαπραγματευτζσ 

των ομολόγων που εκδίδει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρθματοπιςτωτικισ Στακερότθτασ (EFSF). 

Ο Πμιλοσ Eurobank δραςτθριοποιείται επίςθσ ςτα παράγωγα επιτοκίων που αποτελοφν αντικείμενο 

διαπραγμάτευςθσ μζςω χρθματιςτθρίου και ςτα παράγωγα ομολόγων ςτο EUREX, κακϊσ και ςτθ 

διαπραγμάτευςθ ομολόγων μζςω του EuroMTS, και ςυμμετζχει ενεργά ςτισ ςυναλλαγζσ εταιρικϊν ομολόγων 

τθσ Δυτικισ Ευρϊπθσ κακϊσ και κρατικϊν ομολόγων ςε ξζνο ι τοπικό νόμιςμα ςτθν τοπικι αγορά τθσ 

Νοτιοανατολικισ Ευρϊπθσ. Ταυτόχρονα, αναπτφςςει παρόμοια δραςτθριότθτα ςτθν πρωτογενι και 

δευτερογενι διαπραγμάτευςθ κρατικϊν ομολόγων μζςω των αντίςτοιχων τμθμάτων των κυγατρικϊν του ςτισ 

χϊρεσ τθσ Νοτιοανατολικισ Ευρϊπθσ. 

 

Υπθρεςίεσ Κεματοφυλακισ 

Ρρόςφατα ολοκλθρϊκθκε επιτυχϊσ θ μεταφορά του Fund Accounting & Middle Office τθσ Eurobank Asset 

Management ΑΕΔΑΚ ςτθν Τράπεηα, ωσ νζα Διεφκυνςθ Fund Administration Services ςτον Τομζα Institutional 

Services. Θ Διεφκυνςθ ζρχεται να διευρφνει τθ γκάμα των μεταςυναλλακτικϊν υπθρεςιϊν που προςφζρει ο 

Τομζασ ςε κεςμικοφσ επενδυτζσ-πελάτεσ. 

Ρρόκειται για ςτρατθγικό ςχεδιαςμό με ςτόχο τθν προςζλκυςθ πελατείασ, προςφζροντασ ςυμπλθρωματικζσ 

υπθρεςίεσ κεματοφυλακισ ςφμφωνα με τθ διεκνι πρακτικι. 

 

Υπθρεςίεσ Διατραπεηικϊν Σχζςεων και Ρλθρωμϊν  

Ο Πμιλοσ Eurobank ανζπτυξε πολλά νζα προϊόντα, ικανά να ανταποκρίνονται ςε εξειδικευμζνεσ ανάγκεσ των 

πελατϊν ςε κζματα πλθρωμϊν. Σε αναγνϊριςθ τθσ υψθλισ ποιότθτασ των ςχετικϊν υπθρεςιϊν, θ Deutsche 

Bank από το 2005 απονζμει ςτθν Eurobank ςτθν Ελλάδα το «Διεκνζσ βραβείο Εξαιρετικισ Ροιότθτοσ» για τισ 

διεκνείσ πλθρωμζσ ςε δολάρια και ευρϊ. 

 

3.6.4.8 Διαχείριςθ περιουςίασ 

Στθν Ελλάδα ο φορζασ διαχείριςθσ περιουςίασ είναι θ Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ. Θ εταιρεία είναι 

100% κυγατρικι τθσ Eurobank και προζκυψε από τθ ςυγχϊνευςθ τθσ Eurobank Asset Management ΑΕΡΕΥ και 

τθσ Eurobank ΑΕΔΑΚ το Νοζμβριο του 2011. Δραςτθριοποιείται ςτθν Ελλάδα και ςτο εξωτερικό με ςυνολικά 

κεφάλαια υπό διαχείριςθ ςτισ 31.12.2012 άνω των € 2,8 δις. 

Σχεδόν από το ξεκίνθμά τθσ, θ εταιρεία κατακτά τθν πρϊτθ κζςθ ςτθν Ελλθνικι αγορά αμοιβαίων κεφαλαίων, 

κζςθ τθν οποία διατθρεί ακόμθ και ςιμερα με μερίδιο αγοράσ 28% (31.12.2012 Πθγι: ΕΘΕ 

http://www.ethe.org.gr/index.php?view=mfmcassetcompany&mfCategory=ALL&reportDate=2011-09-

30&newmenu=Y&option=com_statistic&Itemid=21&lang=el), με ςυνολικά υπό διαχείριςθ αμοιβαία κεφάλαια 

€1,8 δις. (31.12.2012) και ζνα πλικοσ 65 αμοιβαίων κεφαλαίων. 

Το 2006 θ Eurobank ςυγκρότθςε τθν Eurobank Fund Management Company (LUX) SA ςτο Λουξεμβοφργο, όπου 

το φψοσ των κεφαλαίων ανζρχεται τθν 31.12.2012 ςτα €2,4 τρισ. Μζςω Λουξεμβοφργου θ εταιρεία 

ςυγκρότθςε μια ευρεία γκάμα προϊόντων (LF Funds και LF Funds of Funds), θ διάκεςθ των οποίων ςταδιακά 

διευρφνεται ςτισ χϊρεσ όπου ο Πμιλοσ Eurobank διακζτει παρουςία. Σιμερα, τα LF Funds και LF Funds of 

Funds διανζμονται ςτθ ουμανία, Βουλγαρία, Κφπρο, Ελλάδα και Λουξεμβοφργο. Ρθγι: 

http://www.alfi.lu/statistics-figures/luxembourg. 

Τα αμοιβαία κεφάλαια καλφπτουν μια ευρεία γκάμα επενδυτικϊν επιλογϊν παρζχοντασ ταυτόχρονα άμεςθ 

πρόςβαςθ ςε όλεσ τισ αγορζσ κεφαλαίου και χριματοσ ςτθν Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι τοποκετιςεισ των 

αμοιβαίων κεφαλαίων εςτιάηονται ςτισ μετοχικζσ και ομολογιακζσ αγορζσ τθσ Ελλάδασ, Ευρϊπθσ, Θ.Ρ.Α., 

Αςίασ κακϊσ και ςτισ αναδυόμενεσ αγορζσ των χωρϊν BRIC, τθσ Νοτιοανατολικισ Ευρϊπθσ και των Frontier 

Markets ικανοποιϊντασ κάκε επενδυτικό προφίλ. Θ εταιρεία προςφζρει ςιμερα 22 αμοιβαία κεφάλαια 

ενεργθτικοφ €740 εκατ.  

http://www.alfi.lu/statistics-figures/luxembourg
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Τθν 31.12.2012 είχε ςυνολικά διακριτά κεφάλαια υπό διαχείριςθ άνω των €500 εκατ. με δεκαπζντε (15) 

κεςμικά χαρτοφυλάκια με κεφάλαια άνω των €350 εκατ. - εκ των οποίων τα πζντε από τθν Κφπρο – και 

περίπου 350 χαρτοφυλάκια διακριτικισ διαχείριςθσ με κεφάλαια υπό διαχείριςθ άνω των €150 εκατ. 

Θ Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ ςυνεργάηεται με 15 διεκνϊσ αναγνωριςμζνουσ διαχειριςτζσ 

κεφαλαίων προςφζροντασ ζνα πλικοσ 1,500 αμοιβαίων κεφαλαίων διαφόρων κατθγοριϊν. Τθν 31.12.2012, 

τα αμοιβαία κεφάλαια τρίτων παρόχων που διατίκενται με βάςθ τθ διαδικαςία επιλογισ τθσ ομάδασ Fund 

Selection τθσ Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ ανζρχονταν ςε € 560 εκατ. 

 

Αςφάλειεσ 

Ο Πμιλοσ προςφζρει ςφγχρονα προϊόντα και υπθρεςίεσ ςτουσ περιςςότερουσ κλάδουσ Αςφαλίςεων Ηωισ και 

Γενικϊν Αςφαλίςεων ςτθν Ελλάδα μζςω τθσ Eurolife ERB Ανϊνυμοσ Εταιρεία Αςφαλίςεων Ηωισ και τθσ 

Eurolife ERB Ανϊνυμοσ Εταιρεία Γενικϊν Αςφαλίςεων αντίςτοιχα, οι οποίεσ, ςε ςφνολο αςφαλιςτικϊν 

εργαςιϊν, καταλαμβάνουν τθν 3
θ
 κζςθ τθσ αγοράσ ςτο ςφνολο αςφαλιςτικϊν εργαςιϊν (με βάςθ τα 

δθμοςιευμζνα ςτοιχεία για το 2012) και εμφανίηουν ςτακερά υψθλι κερδοφορία Τα αςφαλιςτικά προϊόντα 

αμφότερων των εταιρειϊν διατίκενται κυρίωσ από τα καταςτιματα τθσ Eurobank και μζςω 1.200 και πλζον 

ςυνεργαςιϊν με αςφαλιςτικοφσ διαμεςολαβθτζσ πανελλαδικά. Ο Πμιλοσ δραςτθριοποιείται ςτο 

bancassurance και ςτθ ουμανία. Ο Πμιλοσ κατζχει επίςθσ ςθμαντικι κζςθ (Πθγι: περιοδικι ζκδοςθ «Ιδιωτικι 

Αςφάλιςθ», τεφχοσ επτεμβρίου 2013) ςτθν ελλθνικι αγορά των μεςιτϊν αςφαλίςεων μζςω τθσ ERB 

Αςφαλιςτικζσ Υπθρεςίεσ ΑΕΜΑ, θ οποία παρζχει λφςεισ και ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ ςε εταιρίεσ και 

ιδιϊτεσ. 

 

Private Banking 

Το πελατολόγιο Private Banking ςτθν Ελλάδα ςυνεχίηει να δραςτθριοποιείται ςε ζνα περιβάλλον το οποίο, 

μετά από τθ ςχετικι ςτακερότθτα του τελευταίου εξαμινου του 2012, παραμζνει ρευςτό και ευμετάβλθτο 

τόςο ςε τοπικό όςο και ςε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Με γνϊμονα τισ ανάγκεσ των πελατϊν για διαφοροποίθςθ 

του ρίςκου τουσ ςε αυτι τθ ςυγκυρία, ο Πμιλοσ Eurobank, ανζπτυξε νζεσ λφςεισ κι επιλογζσ. Θ ζμφαςθ ςτθν 

πλατφόρμα προϊόντων και υπθρεςιϊν τθσ Ανοικτισ Αρχιτεκτονικισ ςυνεχίηεται με αμείωτο ρυκμό, 

προςφζροντασ ζτςι επιλογζσ οι οποίεσ ζρχονται να καλφψουν τισ ανάγκεσ των πελατϊν για προςταςία από 

επίκαιρουσ πιςτωτικοφσ και ςυςτθμικοφσ κινδφνουσ, οι οποίοι τουσ απαςχολοφν. Στθν κατεφκυνςθ αυτι, 

ενιςχφκθκε πρόςφατα θ γκάμα των Ξζνων Οίκων Διαχείριςθσ Αμοιβαίων Κεφαλαίων ανεβάηοντασ τον αρικμό 

τουσ ςε δεκαπζντε (15), όπωσ επίςθσ ςυνεχίςτθκαν και αυξικθκαν οι εκδθλϊςεισ για πελάτεσ με ςκοπό τθν 

ενθμζρωςι τουσ για τισ εξελίξεισ ςτθν Ελλάδα αλλά και ςτισ διεκνείσ αγορζσ με παρουςιάςεισ από τουσ 

ειδικοφσ αναλυτζσ τθσ Τράπεηασ και κάποιων ξζνων οίκων διαχείριςθσ κεφαλαίων. Τζλοσ, ςτα πλαίςια τθσ 

διαρκοφσ προςπάκειασ διαςφάλιςθσ τθσ υψθλισ ποιότθτασ των παρεχομζνων υπθρεςιϊν, θ Τράπεηα 

προχϊρθςε ςτθ διαδικαςία και απζκτθςε τθν πιςτοποίθςθσ ποιότθτασ κατά ISO 9001 από τον καταξιωμζνο 

φορζα TUV Hellas. 

 

3.6.5 Εργαςίεσ ςτο εξωτερικό 

O Πμιλοσ Eurobank ζχει αναπτφξει τα τελευταία χρόνια περιφερειακι παρουςία θ οποία εςτιάηεται ςε χϊρεσ-

μζλθ τθσ Ευρωηϊνθσ (Κφπροσ, Λουξεμβοφργο), χϊρεσ-μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ουμανία και 

Βουλγαρία) ςε υποψιφια μζλθ (Σερβία) κακϊσ και τθν Ουκρανία με ςυνολικά με χαρτοφυλάκια χορθγιςεων 

€9.354 εκατ., κατακζςεισ €9.163 εκατ., 580 καταςτιματα και 34 επιχειρθματικά κζντρα. Θ ςτιριξθ των 

δυναμικϊν επιχειριςεων και των νοικοκυριϊν ςτισ χϊρεσ αυτζσ αποτελεί βαςικι προτεραιότθτα του ομίλου 

Eurobank, ο οποίοσ ζτςι επιβεβαιϊνει το ςυςτθμικό του ρόλο ςτα δρϊμενα τθσ ευρφτερθσ αυτισ περιοχισ.  

Οι δραςτθριότθτεσ του ομίλου ςτισ χϊρεσ τθσ Κεντρικισ, Ανατολικισ και Νοτιοανατολικισ Ευρϊπθσ 

αντιμετϊπιςαν τθν υποτονικι αναπτυξιακι επίδοςθ των χωρϊν τθσ Νοτιοανατολικισ Ευρϊπθσ που ιταν 

περιςςότερο εμφανισ ςτο 2
ο
 εξάμθνο του 2012 και επθρζαςε τα αποτελζςματα όλου του χρόνου. Τα 

αποτελζςματα από τισ Διεκνείσ Δραςτθριότθτεσ διαμορφϊκθκαν ςτο €-56 εκατ. το 2012. Εντοφτοισ, θ 
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προςζλκυςθ κατακζςεων ςυνεχίςτθκε το 2012, με τα υπόλοιπα να αυξάνονται κατά €391 εκατ. ζναντι του 

2011. 

Ο Πμιλοσ ςυνζχιςε να ςτθρίηει κεςμικά τισ οικονομίεσ τθσ ευρφτερθσ περιοχισ μζςα από τθ ςυμμετοχι του 

ςτθν «Ρρωτοβουλία τθσ Βιζννθσ», θ οποία ζχει πλζον ςυγκροτιςει ομάδεσ εργαςίασ που αςχολοφνται με 

ςυγκεκριμζνα κζματα ευρζωσ ενδιαφζροντοσ, όπωσ θ ταχφτερθ απορρόφθςθ κονδυλίων από διάφορεσ πθγζσ, 

θ ενίςχυςθ των τοπικϊν νομιςμάτων μζςω τθσ ευρφτερθσ χριςθσ τουσ ςτθν χοριγθςθ δανείων, ο 

αποτελεςματικότεροσ χειριςμόσ επιςφαλϊν χορθγιςεων και οι επιπτϊςεισ τθσ Basel III ςτισ χϊρεσ τθσ 

Κεντρικισ, Ανατολικισ και Νοτιοανατολικισ Ευρϊπθσ και τζλοσ με τθν μεταφορά τθσ εποπτείασ των κυρίων 

τραπεηϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ υπό τθν Ευρωπαϊκι Κεντρικι Τράπεηα μαηί με τισ τοπικζσ Κεντρικζσ 

Τράπεηεσ. 

Επίςθσ, θ Eurobank ςυνεχίηει τθ ςυνεργαςία τθσ με διεκνείσ οργανιςμοφσ ο όπωσ με τθν Ευρωπαϊκι Τράπεηα 

Αναςυγκρότθςθσ και Ανάπτυξθσ (EBRD), το Διεκνι Χρθματοδοτικό Οργανιςμό (IFC) και τθν Ευρωπαϊκι 

Τράπεηα Επενδφςεων (EIB) για τθ διοχζτευςθ, μζςω των κυγατρικϊν τραπεηϊν ςτθ ουμανία, τθ Βουλγαρία 

και τθ Σερβία χορθγιςεων με ςκοπό τθν ενίςχυςθ μικρομεςαίων επιχειριςεων ςτθν περιοχι. Αυτζσ οι 

ςυμφωνίεσ ςυμπλθρϊκθκαν με πρόςκετεσ εξειδικευμζνεσ χρθματοδοτιςεισ ειςαγωγϊν –εξαγωγϊν (trade 

finance) από τουσ ίδιουσ οργανιςμοφσ και αποτελοφν ςτρατθγικι επιλογι τθσ Eurobank για τθν καλφτερθ 

αξιοποίθςθ των ευκαιριϊν που υπάρχουν διεκνϊσ για τθν ενίςχυςθ των οικονομιϊν και των επιχειριςεων τθσ 

περιοχισ. 

 

ουμανία 

Σε μια ακόμθ δφςκολθ χρονιά για τθν οικονομία τθσ ουμανίασ, θ Bancpost S.A. με 233 καταςτιματα και 9 

επιχειρθματικά κζντρα τθν 30.6.2013 ανταποκρίκθκε ςτισ προκλιςεισ, ζτςι ϊςτε να μειϊςει ςτο ελάχιςτο 

δυνατό τισ επιπτϊςεισ τθσ κρίςθσ, τόςο ςτουσ πελάτεσ τθσ, όςο και ςτισ δραςτθριότθτζσ τθσ. Ραράλλθλα, 

ςτιριξε τουσ πελάτεσ και τθν οικονομία για τθ δθμιουργία νζων προοπτικϊν ανάπτυξθσ. Για τθν τόνωςθ τθσ 

ρευςτότθτασ των επιχειριςεων και τθσ οικονομίασ, θ τράπεηα επζκτεινε τθ ςυνεργαςία τθσ με τοπικοφσ και 

διεκνείσ οργανιςμοφσ όπωσ τθν EBRD, IFC και EIB. Ο δείκτθσ κεφαλαιακισ επάρκειασ διατθρικθκε ςτο 15,22% 

των ιδίων κεφαλαίων υψθλότεροσ από το μζςο όρο των ουμανικϊν Τραπεηϊν που είναι 14,64% και από το 

όριο τθσ Κεντρικισ Τράπεηασ (10%). 

Το 2012 δθμιουργικθκε γραφείο Αγροτικισ Επιχειρθματικότθτασ για τθν προϊκθςθ πιςτωτικϊν προϊόντων 

και λφςεων ςτθ ουμανικι γεωργία και δθμιουργικθκε το “Fast Trade”, θλεκτρονικι πλατφόρμα ςυναλλαγϊν 

ςε ξζνο ςυνάλλαγμα για επιχειριςεισ, που διαφοροποιεί ςθμαντικά τθν Bancpost από τον ανταγωνιςμό. 

Θ αςφαλιςτικι Eurolife ERB κατζγραφε το 2012 αφξθςθ εςόδων 26%, παρουςίαςε τζςςερα νζα προϊόντα ςτθν 

αγορά και αφξθςε κατά δφο μονάδεσ το μερίδιό τθσ ςτισ αςφάλειεσ ηωισ, ενϊ ςτον τομζα Διαχείριςθσ 

Επιχειρθματικϊν Απαιτιςεων εμπλουτίςτθκαν τα παρεχόμενα προϊόντα διευρφνοντασ το μερίδιο του 

οργανιςμοφ ςτο factoring. 

Το 2012 θ Bancpost βελτίωςε περαιτζρω τθν αποτελεςματικότθτά τθσ, κακϊσ πζτυχε μείωςθ του 

λειτουργικοφ κόςτουσ κατά 21,8% τθν τελευταία τριετία (2009-2012). Υπό το πρίςμα των δφςκολων 

οικονομικϊν ςυνκθκϊν, θ Bancpost ανζλαβε ςθμαντικζσ πρωτοβουλίεσ ςτθ διαχείριςθ πιςτωτικοφ κινδφνου 

όπωσ θ εφαρμογι τιμολογιακισ πολιτικισ βάςει ρίςκου (Risk Based Pricing Model) και επιπροςκζτωσ ζδωςε 

ζμφαςθ ςτθ διάκεςθ διαφοροποιθμζνων προϊόντων αναδιάρκρωςθσ και ρφκμιςθσ οφειλϊν. Σαν αποτζλεςμα 

υπιρξε μείωςθ των προβλζψεων κατά 14% ςε ςφγκριςθ με τθν προθγοφμενθ χρονιά. 

 

Βουλγαρία 

Αν και το 2012 ιταν ζνα δφςκολο ζτοσ για τθ βουλγαρικι οικονομία, το τραπεηικό ςφςτθμα παρζμεινε 

ςτακερό και θ χϊρα πζραςε ςε τροχιά ςταδιακισ ανάκαμψθσ. Θ Eurobank Bulgaria A.D. (με 186 καταςτιματα 

και 8 επιχειρθματικά κζντρα τθν 30.6.2013) διατιρθςε τθν κερδοφορία τθσ ακολουκϊντασ μια ςτρατθγικι 

που βαςίηεται ςτθν ανάπτυξθ καινοτόμων και ολοκλθρωμζνων προϊόντων, δίνοντασ ζμφαςθ ςτθν ποιότθτα 

και ενιςχφοντασ τισ ςχζςεισ με τουσ πελάτεσ τθσ. Θ κεφαλαιακι επάρκεια τθσ Eurobank Bulgaria A.D. 

παρζμεινε το 2012 ςε υψθλά επίπεδα με δείκτθ ρευςτότθτασ 17,1% ςθμαντικά υψθλότερο από το ελάχιςτο 

όριο τθσ Κεντρικισ Τράπεηασ (12%) παρά τισ δυςμενείσ επιπτϊςεισ τθσ Ελλθνικισ κρίςθσ. Θ τράπεηα ςθμείωςε 



 

Σράπεηα Eurobank Ergasias A.E.        101                     

ιδιαίτερθ επιτυχία ςτθν προςζλκυςθ κατακζςεων, κυρίωσ ιδιωτϊν πελατϊν, φκάνοντασ τα €2.181 εκατ. Θ 

άνοδοσ των κατακζςεων οδιγθςε ςε μείωςθ τθσ εξάρτθςθσ τθσ τράπεηασ από τισ αγορζσ κεφαλαίων, ενϊ θ 

ςχζςθ δανείων προσ κατακζςεισ βελτιϊκθκε κατά 18 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ. Οι κατακζςεισ επιχειριςεων 

ςθμείωςαν ςτακερι άνοδο, ιδιαίτερα κατά το Δ’ τρίμθνο. Ακόμθ, θ τράπεηα, ςε ςυνεργαςία με το διεκνι 

χρθματοπιςτωτικό οργανιςμό (IFC) διαςφάλιςε USD 20 εκατ., που προορίηονται για τθν ανάπτυξθ και 

προϊκθςθ των εμπορικϊν δραςτθριοτιτων των Βουλγαρικϊν ειςαγωγικϊν/εξαγωγικϊν επιχειριςεων. 

Επιπλζον, για τθ ςτιριξθ των μικρομεςαίων επιχειριςεων, θ τράπεηα προςζφερε νζα δανειακά προϊόντα 

κακϊσ και προϊόντα factoring, εδραιϊνοντασ τθ κζςθ τθσ ςτισ ςχετικζσ αγορζσ. Ραράλλθλα, θ Eurobank 

Bulgaria A.D. παρείχε λφςεισ για τθ διευκόλυνςθ των πελατϊν ςε δυςχζρεια με κατάλλθλεσ αναδιαρκρϊςεισ 

κατά περίπτωςθ. 

 

Σερβία 

Από τθν απόκτθςι τθσ το 2003, θ Eurobank A.D. Beograd ςθμείωςε ζναν από τουσ μεγαλφτερουσ ρυκμοφσ 

ανάπτυξθσ ενεργθτικοφ μεταξφ των ιςχυρϊν τραπεηϊν τθσ χϊρασ και πλζον αποτελεί ςυςτθμικι τράπεηα, με 

δίκτυο 99 καταςτθμάτων και 8 επιχειρθματικϊν κζντρων τθν 30.6.2013. Σθμειϊνεται ότι, βάςει ςτοιχείων τθσ 

Κεντρικισ Τράπεηασ τθσ Σερβίασ το Δεκζμβριο του 2012, θ τράπεηα κατείχε μερίδιο 6% ςτισ κατακζςεισ και 

4,8% ςτα δάνεια τθσ χϊρασ, (Ρθγι: http://www.nbs.rs/internet/english/90/sb.html National Bank of Serbia) 

ποςοςτό μεγαλφτερο από το μερίδιό τθσ με βάςθ τον αρικμό καταςτθμάτων. Ραράλλθλα, θ τράπεηα 

ςυγκαταλζγεται ςτουσ market makers ςτθ διαχείριςθ διακεςίμων και ςυνεργάηεται με τισ μεγαλφτερεσ 

εταιρίεσ τθσ χϊρασ ςτθν τραπεηικι επιχειριςεων. 

Το 2012 διευρφνκθκαν περαιτζρω οι ςτενζσ ςχζςεισ τθσ Eurobank A.D. Beograd με διεκνείσ 

χρθματοπιςτωτικοφσ οργανιςμοφσ όπωσ το IFC, θ EBRD και το EIB ζτςι ϊςτε να ςτθριχκοφν οι χορθγιςεισ προσ 

εγχϊριεσ επιχειριςεισ και εταιρείεσ, ενϊ ξεκίνθςε θ διαδικαςία για τθν πρϊτθ ςφμβαςθ ανταλλαγισ 

νομιςμάτων (currency swap EUR/CHF) με τθν EBRD ςτθν περιοχι. 

Οι χορθγιςεισ εςτιάςτθκαν ςε κλάδουσ χαμθλοφ πιςτωτικοφ κινδφνου με τισ χορθγιςεισ προσ μεγάλεσ 

επιχειριςεισ να ςθμειϊνουν ςυντθρθτικι αφξθςθ κατά 22 εκατ. ευρϊ το 2012. 

Οι λειτουργικζσ δαπάνεσ μειϊκθκαν κατά 10% ςε ετιςια βάςθ, με το ςυνολικό κόςτοσ για τθν Eurobank ςτθ 

Σερβία να είναι χαμθλότερο κατά 30% ςε ςχζςθ με το 2008. Επιπροςκζτωσ, θ αποτελεςματικότερθ διαχείριςθ 

του πιςτωτικοφ κινδφνου πζτυχε μείωςθ ςτισ προβλζψεισ τθσ τάξεωσ του 6% ςε ςφγκριςθ με τθν προθγοφμενθ 

χρονιά. 

Ακόμθ, θ Eurobank A.D. Beograd ιταν από τισ πρϊτεσ τράπεηεσ που ξεκίνθςαν να προςφζρουν ςτισ αρχζσ του 

2010 καταναλωτικά δάνεια με ςτακερό επιτόκιο ςε τοπικό νόμιςμα (RSD), παρζχοντασ ςτουσ πελάτεσ 

ςτακερότθτα και προςταςία από ςυναλλαγματικζσ διακυμάνςεισ. 

Ο τομζασ τθσ εταιρικισ κοινωνικισ ευκφνθσ αποτελεί διαρκισ προτεραιότθτα από τθν θμζρα ςφςταςθσ τθσ 

Eurobank A.D. Beograd και θ προςφορά τθσ ςτθν ςερβικι κοινωνία ζχει αναγνωριςτεί από τθν θγεςία τθσ 

χϊρασ. 

Τα τελευταία χρόνια ζχει προςφζρει κεφάλαια φψουσ 3,7 εκατ. Ευρϊ ςε προγράμματα ενίςχυςθσ τθσ 

παιδείασ, του περιβάλλοντοσ, του πολιτιςμοφ αλλά και των τοπικϊν κοινωνιϊν.  

Το 2012 θ Eurobank A.D. Beograd αναγνωρίςτθκε ωσ ο μοναδικόσ χρθματοπιςτωτικόσ οργανιςμόσ με Δίπλωμα 

Κοινωνικισ Εταιρικισ Ευκφνθσ από τθν Σερβικι Επιτροπι για τθν Οικονομικι Ανάπτυξθ (NALED) ςε 

ςυνεργαςία με το Ταμείο Κοινωνικισ Ρρωτοβουλίασ Βαλκανίων (BCIF) και το Λνςτιτοφτο Βιϊςιμων Κοινοτιτων 

(ISC). 

 

Κφπροσ 

Στον πζμπτο χρόνο κερδοφόρασ λειτουργίασ τθσ, θ Eurobank Cyprus Ltd που δραςτθριοποιείται ςτουσ τομείσ 

του Wholesale Banking, ζχει ιδθ λάβει κζςθ ςτο τραπεηικό ςφςτθμα τθσ Κφπρου ςτθν Τραπεηικι 

Επιχειριςεων, το International Business Banking, το Private Banking και τθ Διαχείριςθ Ρεριουςίασ. Ραρά τθ 

διεκνι οικονομικι κρίςθ, θ οποία επθρζαςε και τθν κυπριακι οικονομία, θ Eurobank Cyprus Ltd κινικθκε με 

δυναμικοφσ ρυκμοφσ ανάπτυξθσ και κατά το 2012: οι κατακζςεισ αυξικθκαν κατά 15% ςε ετιςια βάςθ και 

http://www.nbs.rs/internet/english/90/sb.html
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ανιλκαν ςε €3,1 δις. Οι χορθγιςεισ ςθμείωςαν αφξθςθ 18% και ανιλκαν ςε €1,5 δις. Ραράλλθλα, θ τράπεηα 

επζκτεινε το δίκτυο παρουςίασ τθσ, ανοίγοντασ δφο νζα καταςτιματα ςε Ράφο και Λευκωςία και ενίςχυςε το 

ανκρϊπινο δυναμικό ςε όλο το δίκτυο φτάνοντασ ςυνολικά τα 7 τραπεηικά κζντρα, με ςτόχο τθν περαιτζρω 

βελτίωςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν. 

 

Ουκρανία 

Ραρά τισ προκλιςεισ, το 2012 θ πολιτικι και οικονομικι ςτακερότθτα επζςτρεψαν ςτθ χϊρα, επιτρζποντασ 

τθν πρόοδο τθσ Public J.S.C. Universal Bank. Θ γενικι αποκατάςταςθ και θ ςτακεροποίθςθ του εκνικοφ 

νομίςματοσ είχαν κετικι επίδραςθ ςτο τραπεηικό ςφςτθμα και τισ εργαςίεσ του. Θ Universal Bank διατιρθςε 

τθν ιςχυρι κεφαλαιακι τθσ βάςθ διακζτει τθν 30.6.2013 53 καταςτιματα και ζνα επιχειρθματικό κζντρο ςε 

κομβικά ςθμεία τθσ Ουκρανίασ και προςφζρει πλικοσ καινοτόμων προϊόντων και λφςεων ςε ιδιϊτεσ πελάτεσ 

και ςε επιχειριςεισ. 

Λδιαίτερθ ζμφαςθ ζχει δοκεί ςτθν περαιτζρω διεφρυνςθ του μεριδίου τθσ Universal Bank ςτθν τραπεηικι 

επιχειριςεων, ζνα τομζα με ςθμαντικζσ προοπτικζσ ανάπτυξθσ και κερδοφορίασ. Ραράλλθλα, θ τράπεηα 

ζλαβε τθ ςτρατθγικι απόφαςθ τθσ αφξθςθσ των προβλζψεων για το δανειακό τθσ χαρτοφυλάκιο, αυξάνοντασ 

ζτςι τα περικϊρια ενίςχυςθσ τθσ κερδοφορίασ τθσ όταν ωριμάςουν οι ςυνκικεσ ςτθν αγορά. 

 

Δυτικι Ευρϊπθ 

Ο Πμιλοσ δραςτθριοποιείται επίςθσ ςτο Θνωμζνο Βαςίλειο, όπου διατθρεί ζνα υποκατάςτθμα ςτο Λονδίνο. 

Το υποκατάςτθμα Λονδίνου απευκφνεται ςε εταιρίεσ με διεκνι δραςτθριότθτα, κυρίωσ ςε χϊρεσ τθσ 

Κεντρικισ και Νοτιοανατολικισ Ευρϊπθσ, αλλά και ςε ιδιϊτεσ πελάτεσ με ανάγκεσ για παροχι τραπεηικϊν 

υπθρεςιϊν ςε πολλζσ χϊρεσ. Στο Λουξεμβοφργο, ο Πμιλοσ ζχει αναπτφξει ςθμαντικι παρουςία ςτθ διαχείριςθ 

περιουςίασ, μζςω τθσ κυγατρικισ τράπεηασ Eurobank Private Bank Luxembourg S.A. Θ τράπεηα προςφζρει 

ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ ςε κζματα επενδφςεων ςε επιχειριςεισ και ιδιϊτεσ πελάτεσ, κακϊσ και υπθρεςίεσ 

κεματοφυλακισ ςε κεςμικοφσ επενδυτζσ. 

 

3.6.6 Άλλεσ δραςτθριότθτεσ 

Εκτόσ από τα προϊόντα και τισ υπθρεςίεσ που περιγράφονται ανωτζρω, ςτο πλαίςιο των δραςτθριοτιτων του 

ομίλου Eurobank ςτθν Ελλάδα και ςτο εξωτερικό προςφζρονται επίςθσ οι ακόλουκεσ υπθρεςίεσ: 

 

Αξιοποίθςθ και Εκμετάλλευςθ Ακινιτων 

Θ Eurobank Properties Α.Ε.Ε.Α.Ρ., κυγατρικι του Ομίλου Eurobank, ςυνζχιςε το επενδυτικό τθσ ζργο το 2012 

και παραμζνει μία εκ των μεγαλυτζρων εταιρειϊν επενδφςεων ςε ακίνθτθ περιουςία ςτθν Ελλάδα με 

χαρτοφυλάκιο υψθλισ ποιότθτασ και ςτακερι παρουςία ςε Ελλάδα και Ανατολικι Ευρϊπθ.  

Τθν 31.12.2012 το χαρτοφυλάκιο τθσ Eurobank Properties και των κυγατρικϊν τθσ περιλάμβανε 56 ακίνθτα. 

Τα περιςςότερα από τα ακίνθτα του χαρτοφυλακίου τθσ εταιρείασ βρίςκονται ςτθν Ελλάδα, 37 εκ των οποίων 

βρίςκονται ςτθν ευρφτερθ περιοχι των Ακθνϊν, 12 βρίςκονται ςε άλλεσ μεγάλεσ πόλεισ τθσ Ελλάδασ και 1 

οικόπεδο ςτθν περιοχι των Σπάτων. Στθν Κεντρικι και Ανατολικι Ευρϊπθ, θ εταιρεία κατζχει 2 εμπορικά 

ακίνθτα ςτθ Σερβία, 3 ςτθ ουμανία και 1 ςτθν Ουκρανία. 

Τθν 31.12.2012 θ εςωτερικι αξία τθσ εταιρείασ (NAV), θ οποία είναι ειςθγμζνθ ςτο Χ.Α., διαμορφϊκθκε ςε 

€628 εκατ. ι €10,30 ανά μετοχι, ζναντι €11,18 τθν 31.12.2011. Θ εφλογθ αξία των επενδφςεων ςε ακίνθτα 

διαμορφϊκθκε ςε €547 εκατ. Ραρά τθ δφςκολθ οικονομικι ςυγκυρία, θ Eurobank Properties Α.Ε.Ε.Α.Ρ. 

παρουςίαςε οριακι μόνο μείωςθ κατά 2% ςτα κακαρά τθσ κζρδθ για τθν περίοδο που ζλθξε τθν 31.12.2012 

(χωρίσ τθν επίπτωςθ τθσ αναπροςαρμογισ των τιμϊν των επενδφςεων ςε εφλογθ αξία). 

Ραράλλθλα, ο Πμιλοσ καταλαμβάνει μερίδιο ςτθν αγορά υπθρεςιϊν real estate, μζςω τθσ Eurobank 

Υπθρεςίεσ Ακινιτων A.E. που δραςτθριοποιείται ςτθν Ελλάδα, τθ ουμανία, τθ Βουλγαρία, τθ Σερβία, και τθν 

Ουκρανία. Το 2012 θ εταιρεία προςζφερε επίςθσ υπθρεςίεσ, όπωσ θ τακτοποίθςθ αυκαίρετων χϊρων, θ 

αξιολόγθςθ επενδφςεων ςε πράςινθ ανάπτυξθ, θ επαναδιαπραγμάτευςθ ενοικίων κ.λπ. 
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3.6.7 Εναλλακτικά δίκτυα διανομισ 

Το 2012 ιταν μια ακόμα ςθμαντικι χρονιά ανάπτυξθσ για τισ Θλεκτρονικζσ Υπθρεςίεσ του Ομίλου. Θ διάκεςθ 

νζων πρωτοποριακϊν υπθρεςιϊν, όπωσ οι εφαρμογζσ m-Banking για tablets και θ δυνατότθτα ςκαναρίςματοσ 

barcode για ευκολότερθ εξόφλθςθ λογαριαςμϊν, ςυνοδεφτθκε από αφξθςθ χριςθσ από τθν πελατεία.  

 

Eurobank Direct Banking  

Δίκτυο Self-service banking terminals (ΑΤΜ, APS) 

Το δίκτυο μθχανθμάτων self-service τθσ Eurobank αρικμοφςε τθν 30.6.2013, 1.106 ςθμεία εξυπθρζτθςθσ εκ 

των οποίων 402 ΑΤΜs και 472 Κζντρα Αυτόματων Συναλλαγϊν (ΚΑΣ) ςε καταςτιματα του δικτφου Λιανικισ 

Τραπεηικισ, κακϊσ και 232 ATMs τοποκετθμζνα ςε χϊρουσ εκτόσ καταςτθμάτων του δικτφου τθσ. Το δίκτυο 

των κυγατρικϊν εξωτερικοφ αρικμοφςε τθν 30.6.2013 1.087 ΑΤΜ και 290 ΚΑΣ. 

Στθν Ελλάδα, τα δφο κανάλια εξυπθρζτθςθσ (ΑΤΜ-ΚΑΣ), με ιδιαίτερα υψθλι διακεςιμότθτα για τουσ πελάτεσ 

τθσ Eurobank, ςυγκεντρϊνουν το 48% των ςυνολικϊν εγχριματων τραπεηικϊν ςυναλλαγϊν, και 

διεκπεραιϊνουν περιςςότερεσ από 37 εκατ. ςυναλλαγζσ ετθςίωσ. 

 

EuroPhone Βanking 

Μζςω του Contact Center τθσ Eurobank, παρζχονται κακθμερινά ςε 24ωρθ βάςθ, ςυνολικά 550 διαφορετικζσ 

ςυναλλαγζσ που αφοροφν ςε όλθ τθ γκάμα των προςφερόμενων προϊόντων και υπθρεςιϊν. Το 2012, το 

ςφνολο των εγχριματων και πλθροφοριακϊν ςυναλλαγϊν ανιλκε ςτα 3,67 εκατ. που αντιςτοιχεί ςε ςυνολικό 

φψοσ €330 εκατ. περίπου.  

 

Eurobank e-Banking 

Το e-Banking τθσ Eurobank αποτελεί ςιμερα μια ολοκλθρωμζνθ εμπειρία τραπεηικισ εξυπθρζτθςθσ, με 

πλθρότθτα διακζςιμων ςυναλλαγϊν, πρωτοποριακοφσ μθχανιςμοφσ διαςφάλιςθσ των ςυναλλαγϊν και 

διαδραςτικι 24ωρθ εξυπθρζτθςθ. H υπθρεςία e-Banking πλαιςιϊνεται και από μια ςειρά νζων εξελιγμζνων 

οnline υπθρεςιϊν όπωσ τα e-Statements, για ενθμζρωςθ μζςω θλεκτρονικϊν αντιγράφων κινιςεων και 

διακοπι των αντίςτοιχων φυςικϊν, και τισ Ειδοποιιςεισ, για άμεςθ ενθμζρωςθ των πελατϊν μζςω sms για 

πολλαπλά γεγονότα που αφοροφν ςτθν τραπεηικι τουσ ςχζςθ με τθ Eurobank. Επίςθσ, ειδικά για τισ 

επιχειριςεισ, προςφζρεται επιπλζον ζνασ μεγάλοσ αρικμόσ εξειδικευμζνων λφςεων, όπωσ θ υπθρεςία online 

ενθμζρωςθσ και διαχείριςθσ επιταγϊν «Cheque Express», θ υπθρεςία «Διαχείριςθσ ευςτότθτασ» για online 

ςυγκεντρωτικι ενθμζρωςθ για υπόλοιπο και κινιςεισ λογαριαςμϊν που τθροφνται και ςε άλλεσ τράπεηεσ, 

κακϊσ και θ θλεκτρονικι Υπθρεςία «Ειςαγωγϊν / Εξαγωγϊν». 

Το 2012, ο αρικμόσ ενεργϊν πελατϊν του e-Banking αυξικθκε κατά 16% και των ςυναλλαγϊν κατά21,3% 

ςυγκριτικά με το 2011. 

 

Eurobank m-Banking 

Θ Eurobank προςφζρει μια ολοκλθρωμζνθ υπθρεςία θλεκτρονικισ τραπεηικισ μζςω κινθτοφ τθλεφϊνου, θ 

οποία υποςτθρίηεται από τισ πλζον διαδομζνεσ διακζςιμεσ τεχνολογίεσ και κανάλια εξυπθρζτθςθσ (sms, 

mobile site, mobile apps). Θ εφαρμογι m-Banking τθσ Eurobank, θ οποία λανςαρίςτθκε το Νοζμβριο του 2009, 

διατίκεται από όλα τα Online Application Stores (Apple itunes, Android Market, Nokia Ovi Store). Μζςω του m-

Banking δίνεται θ δυνατότθτα ςτουσ πελάτεσ για online ενθμζρωςθ και ςυναλλαγζσ, εφρεςθ του κοντινότερου 

ΑΤΜ ι καταςτιματοσ τθσ Eurobank μζςω GPS και με βοθκθτικοφσ χάρτεσ, χριςιμα εργαλεία για ςυναλλαγζσ, 

κακϊσ και τθλεφωνικι εξυπθρζτθςθ χωρίσ αναμονι και χωρίσ κανζνα κόςτοσ. Τθν εφαρμογι m-Banking ζχουν 

εγκαταςτιςει πάνω από 100.000 χριςτεσ, ενϊ περίπου οι μιςοί από αυτοφσ τθν ζχουν χρθςιμοποιιςει για 

online ενθμζρωςθ κινιςεων και ςυναλλαγζσ. Μια ςειρά πρωτοποριακϊν προωκθτικϊν ενεργειϊν Mobile 

Marketing (Google Admob, Adwords) ςυνζβαλαν ςτθν αφξθςθ των ενεργϊν χρθςτϊν κατά 97% (Λαν -Δεκ 2012 

ζναντι Λαν - Δεκ. 2011) και των ςυναλλαγϊν κατά 122% (Λαν -Δεκ 2012 ζναντι Λαν - Δεκ. 2011). 
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Κζντρο Ρλθρωμϊν και Ειςπράξεων Live-Pay 

Το Μάιο του 2011, τζκθκε ςε χριςθ θ νζα υπθρεςία θλεκτρονικϊν πλθρωμϊν Live-Pay (www.livepay.gr) τθσ 

Eurobank, θ οποία δίνει τθ δυνατότθτα ςτουσ ιδιϊτεσ να εξοφλοφν τισ υποχρεϊςεισ τουσ προσ το Δθμόςιο, 

οργανιςμοφσ ι επιχειριςεισ ςτο internet, από τον υπολογιςτι ι το κινθτό τουσ τθλζφωνο, με τθ χριςθ 

πιςτωτικισ κάρτασ (Visa, MasterCard, Prepaid Visa) οποιαςδιποτε τράπεηασ. Ραράλλθλα, για τουσ χριςτεσ 

κινθτϊν τθλεφϊνων τελευταίασ τεχνολογίασ, είναι διακζςιμθ και θ ζκδοςθ του Live-Pay για κινθτά τθλζφωνα.  

 

Εξειδικευμζνεσ Υπθρεςίεσ B2B Θλεκτρονικοφ Εμπορίου 

Μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ εκκακάριςθσ ςυναλλαγϊν (e-Payments), θ Eurobank προςφζρει 

Υπθρεςίεσ Ειςπράξεων και Ρλθρωμϊν ςε ςυναλλακτικά κυκλϊματα. Συγκεκριμζνα, παρζχεται θ δυνατότθτα 

εξόφλθςθσ των τιμολογίων που εκδίδει θ προμθκεφτρια εταιρεία προσ τισ εταιρίεσ που εντάςςονται ςτο 

δίκτυο αγοραςτϊν τθσ, μζςω παγίων εντολϊν, με χρζωςθ λογαριαςμοφ ι με χρζωςθ πιςτωτικϊν ορίων. 

Επίςθσ, μζςω τθσ κυγατρικισ τθσ Business Exchanges SA, θ Eurobank προςφζρει υπθρεςίεσ για τθν 

θλεκτρονικι υποςτιριξθ τθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ εταιριϊν (θλεκτρονικοί διαγωνιςμοί-θλεκτρονικι 

διεκπεραίωςθ παραγγελιϊν-θλεκτρονικι αποκικευςθ και διακίνθςθ τιμολογίων).  

Επίςθσ, προςφζρεται και θ υπθρεςία θλεκτρονικϊν προμθκειϊν (e-Procurement), που ςυνίςτανται ςτθν 

αυτοματοποίθςθ, τθν οργάνωςθ και βελτιςτοποίθςθ των διαδικαςιϊν προμθκειϊν τόςο εςωτερικά ςε ζναν 

Οργανιςμό, όςο και ςε ςχζςθ με ςυναλλαςςόμενουσ Οργανιςμοφσ (Ρρομθκευτζσ, παρόχουσ υπθρεςιϊν 

κ.λ.π). Τζλοσ, το 2011 θ Eurobank ενζταξε ςτο χαρτοφυλάκιο των θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν τθσ και τθν 

υπθρεςία θλεκτρονικισ τιμολόγθςθσ (e-Invoicing), μζςω τθσ οποίασ δίνεται θ δυνατότθτα διακίνθςθσ 

τιμολογίων μεταξφ εκδότθ και παραλιπτθ ςε θλεκτρονικι μορφι. 

 

Online παρουςία Eurobank 

Θ θλεκτρονικι παρουςία τθσ Eurobank ενιςχφεται ςθμαντικά τόςο ςε επίπεδο ανάπτυξθσ νζων ιςτοςελίδων 

όςο και μζςω αξιοποίθςθσ των νζων μζςων και του interactive marketing. Το www.eurobank.gr 

αναβακμίςτθκε προςφζροντασ παράλλθλα και υπθρεςίεσ όπωσ αυτόματθ αποςτολι νζων μζςω RSS feeds, 

αναηιτθςθ Καταςτιματοσ/ΑΤΜ και με τθ βοικεια χαρτϊν (Google Maps), αποςτολι Οικονομικϊν αναλφςεων 

μζςω e-mail, κ.α. Οι επιςκζψεισ ςτο www.eurobank.gr τθν περίοδο Λανουαρίου – Δεκεμβρίου 2012 ξεπζραςαν 

τα 12,5 εκατ. από περίπου 2,6 εκατ. επιςκζπτεσ. Ραράλλθλα, θ Eurobank αξιοποιεί και τα νζα μζςα, είτε μζςω 

παρουςίασ ςε ιςτοςελίδεσ κοινωνικισ δικτφωςθσ (π.χ. YouTube Channel), είτε διαφθμιςτικά αξιοποιϊντασ τισ 

πλζον πρωτοποριακζσ περιοχζσ του interactive marketing (π.χ. keyword advertising, mobile marketing). Τζλοσ, 

με ιδιαίτερθ επιτυχία υλοποιικθκαν και ενζργειεσ προβολισ ςτα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ, με ςκοπό τθν 

προϊκθςθ κυρίωσ ενεργειϊν κοινωνικισ ευκφνθσ που εφαρμόηει θ Τράπεηα (Διαγωνιςμόσ Καινοτομίασ, 

Εκνικι Ομάδα Μπάςκετ, κ.α.). 

 

e-Business - Διεκνισ Ραρουςία ομίλου Eurobank 

Οι κυγατρικζσ του Ομίλου Eurobank ςτισ χϊρεσ τθσ Κεντρικισ, Ανατολικισ και Νοτιοανατολικισ Ευρϊπθσ 

προςφζρουν μια ποικιλία από πελατοκεντρικζσ λφςεισ θλεκτρονικισ τραπεηικισ. Οι τεχνολογικζσ πλατφόρμεσ 

διαφζρουν μεταξφ των διεκνϊν κυγατρικϊν, όλεσ όμωσ ακολουκοφν κοινζσ αρχζσ αναφορικά με τθν 

αςφάλεια παρζχοντασ ζνα αςφαλζσ περιβάλλον ςτουσ πελάτεσ και διατθρϊντασ παράλλθλα ευκολία χριςθσ. 

 

3.6.8 Εξαγορζσ 

 

3.6.8.1 Νζο Ταχυδρομικό Ταμιευτιριο Ελλάδοσ Α.Τ.Ε. 

 

Στισ 15 Λουλίου 2013 υπεγράφθ δεςμευτικι ςυμφωνία μεταξφ του ΤΧΣ και τθσ Eurobank για τθν απόκτθςθ του 

100% των μετοχϊν του Νζου Ταχυδρομικοφ Ταμιευτθρίου Ελλάδοσ Α.Τ.Ε. («Νζο ΤΤ»). Θ απόκτθςθ 

ολοκλθρϊκθκε τθν Ραραςκευι 30 Αυγοφςτου 2013 με τθ μεταβίβαςθ του ςυνόλου των μετοχϊν του Νζου ΤΤ 

http://www.eurobank.gr/
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και κατά ςυνζπεια αποτελεί πλζον κυγατρικι εταιρεία τθσ Eurobank, κατά ποςοςτό 100%. Στισ 30 

Σεπτεμβρίου 2013 τα Διοικθτικά Συμβοφλια τθσ Eurobank και του Νζου ΤΤ αποφάςιςαν τθν ζναρξθ τθσ 

διαδικαςίασ ςυγχωνεφςεωσ των δφο τραπεηϊν με απορρόφθςθ του Νζου ΤΤ από τθν Eurobank, με 

ςυνδυαςμζνθ εφαρμογι των διατάξεων του άρκρου 16 του ν. 2515/1997 και των άρκρων 69-78 του κ.ν. 

2190/1920. Κοινι θμερομθνία των ιςολογιςμϊν μεταςχθματιςμοφ ορίςτθκε θ 30
θ
 Λουνίου 2013. 

 

ΣΥΣΤΑΣΘ Νζου ΤΤ 

Το Νζο Ταχυδρομικό Ταμιευτιριο Ελλάδοσ Α.Τ.Ε., ςυςτικθκε ςτισ 18 Λανουαρίου 2013, με τθ μορφι τθσ 

ανωνφμου τραπεηικισ εταιρείασ, κατόπιν τθσ υπ’ αρικμόν 2124/Β.95/18.01.2013 Απόφαςθσ του Υπουργοφ 

Οικονομικϊν (ΦΕΚ 74/18.1.2013), με μοναδικό μζτοχο το «Ταμείο Χρθματοπιςτωτικισ Στακερότθτασ», αφοφ 

ζλαβε άδεια λειτουργίασ από τθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ (Απόφαςθ 7/2/18.1.2013 τθσ Επιτροπισ Μζτρων 

Εξυγίανςθσ). 

Ειδικότερα, ςτισ 18 Λανουαρίου 2013, τζκθκε ςε ειδικι εκκακάριςθ το «Ταχυδρομικό Ταμιευτιριο Ελλάδοσ 

Α.Τ.Ε.» («ΤΤ») και ςυςτικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 63
Ε
 του Ν. 3601/2007, το Νζο ΤΤ ωσ μεταβατικό 

πιςτωτικό ίδρυμα, ςτο οποίο μεταβιβάςτθκαν ςχεδόν όλεσ οι ςυμβατικζσ ςχζςεισ του Τ.Τ. με τρίτουσ και το 

ςφνολο ςχεδόν των περιουςιακϊν ςτοιχείων, ιδίωσ δε, το ςφνολο των κατακζςεων (ιδιωτϊν, τραπεηϊν και 

δθμοςίου), το δίκτυο των καταςτθμάτων και το υγιζσ ενεργθτικό (μζροσ του χαρτοφυλακίου των δανείων και 

των επενδφςεων) του Τ.Τ.  

 

ΜΕΤΟΧΛΚΟ ΚΕΦΑΛΑΛΟ  

Το Μετοχικό Κεφάλαιο (ΜΚ) του Νζου ΤΤ ανζρχεται ςε 500.000.000 ευρϊ και διαιρείται ςε 500.000.000 

κοινζσ, ονομαςτικζσ μετοχζσ, μετά ψιφου, ονομαςτικισ αξίασ ενόσ (1) ευρϊ θ κάκε μία.  

 

ΔΛΑΚΕΛΑ – ΕΔΑ  

Ωσ μεταβατικό πιςτωτικό ίδρυμα, θ χρονικι του διάρκεια ζχει οριςκεί ςε δφο (2) χρόνια από τθ ςφςταςι του.  

Ζδρα του Νζου ΤΤ είναι ο διμοσ Ακθναίων, τα γραφεία του βρίςκονται ςτθν οδό Ρεςμαηόγλου 2-6, Ακινα. Το 

Νζο ΤΤ δφναται με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και κατόπιν εγκρίςεωσ των αρμοδίων Νομιςματικϊν 

Αρχϊν να ιδρφει για τθν εξυπθρζτθςθ των ςκοπϊν τθσ υποκαταςτιματα, πρακτορεία και γραφεία ςτθν 

Ελλάδα και τθν αλλοδαπι. 

 

ΣΚΟΡΟΣ 

Το Νζο ΤΤ, το οποίο εποπτεφεται από τθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ, δφναται ςφμφωνα με το Καταςτατικό του να 

αςκεί όλεσ τισ τραπεηικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ αυτζσ αναφζρονται ςτο άρκρο 11, του Ν. 3601/2007 

(«Δραςτθριότθτεσ πιςτωτικϊν ιδρυμάτων») και να παρζχει όλεσ τισ τραπεηικζσ υπθρεςίεσ, όπωσ κάκε 

πιςτωτικό ίδρυμα. 

Ειδικότερα και ςφμφωνα με το άρκρο 3, του Καταςτατικοφ του Νζου ΤΤ «περί ςκοποφ», το οποίο 

περιλαμβάνεται ςτθν υπό αρικμόν 2124/Β.95/18.01.2013 Απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν: 

«κοπόσ τθσ Σράπεηασ είναι θ διαςφάλιςθ τθσ ςυνζχειασ των κρίςιμων τραπεηικϊν εργαςιϊν και υπθρεςιϊν 

πλθρωμϊν του πιςτωτικοφ ιδρφματοσ με τθν επωνυμία «ΝΕΟ ΣΑΧΤΔΡΟΜΙΚΟ ΣΑΜΙΕΤΣΘΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟ Α.Σ.Ε.» 

προκειμζνου να διατθρθκεί θ χρθματοπιςτωτικι ςτακερότθτα και να εξαςφαλιςτεί θ προςταςία των 

κατακετϊν και επενδυτϊν υπό τθν ζννοια του ν. 3746/2009, θ διαφφλαξθ τθσ αξίασ τθσ ειςφερόμενθσ ςτθν 

Σράπεηα περιουςίασ και θ ομαλι λειτουργία τθσ προσ μεγιςτοποίθςθ τθσ αξίασ τθσ μζχρι τθν εντόσ ευλόγου 

χρόνου πϊλθςθ των μετοχϊν τθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 63Σ του ν. 3601/2007. Προσ τον ςκοπό αυτόν θ 

Σράπεηα μπορεί να διενεργεί, για ίδιο λογαριαςμό ι για λογαριαςμό τρίτων, ςτθν Ελλάδα και ςτθν αλλοδαπι, 

είτε αυτοτελϊσ είτε ςε ςυνεργαςία, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κοινοπραξίασ, μετά τρίτων, του ςυνόλου, άνευ 

περιοριςμοφ και ετζρασ διακρίςεωσ, των (κυρίων και παρεπόμενων) εργαςιϊν, δραςτθριοτιτων, ςυναλλαγϊν 

και υπθρεςιϊν, που θ εκάςτοτε κείμενθ (θμεδαπι, κοινοτικι, αλλοδαπι) νομοκεςία επιτρζπει ςε πιςτωτικά 

ιδρφματα *…+». 
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ΔΛΟΛΚΘΤΛΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΛΟ  

 

Το Διοικθτικό Συμβοφλιο του Νζου ΤΤ αποτελείται από τα παρακάτω μζλθ: 

Γεϊργιοσ Κόντοσ, Ρρόεδροσ, Μθ Εκτελεςτικό Μζλοσ 

Χαράλαμποσ Σιγανόσ, Εκτελεςτικόσ Αντιπρόεδροσ και Διευκφνων Σφμβουλοσ, Εκτελεςτικό Μζλοσ 

Δθμιτριοσ Βλάχοσ, Αναπλθρωτισ Διευκφνων Σφμβουλοσ, Εκτελεςτικό Μζλοσ 

Γεϊργιοσ Ξυφαράσ, Εκτελεςτικό Μζλοσ 

Ευάγγελοσ Ακαναςίου, Ανεξάρτθτο Μθ Εκτελεςτικό Μζλοσ 

Δωρόκεοσ Σαμολαδάσ, Ανεξάρτθτο Μθ Εκτελεςτικό Μζλοσ 

Λωάννθσ Φίλοσ, Ανεξάρτθτο Μθ Εκτελεςτικό ΜζλοσΣταφροσ Λωάννου, Μθ Εκτελεςτικό Μζλοσ 

 

H κθτεία του Διοικθτικοφ Συμβουλίου λιγει ςτισ 7 Μαρτίου του ζτουσ 2015. 

Οι κ.κ. Γεϊργιοσ Κόντοσ, Χαράλαμποσ Σιγανόσ, Δθμιτριοσ Βλάχοσ, Γεϊργιοσ Ξυφαράσ, Ευάγγελοσ Ακαναςίου, 

Δωρόκεοσ Σαμολαδάσ και Λωάννθσ Φίλοσ εξελζγθςαν από τθν Ζκτακτθ Γενικι Συνζλευςθ τθσ 8θσ Μαρτίου 

2013. Στθν Ζκτακτθ Γενικι Συνζλευςθ τθσ 30
θσ

 Σεπτεμβρίου 2013 εξελζγθςαν ωσ μθ εκτελεςτικά μζλθ του Δ.Σ. 

οι κ.κ. Σταφροσ Λωάννου και Μιχαιλ Κολακίδθσ. Το Δ.Σ. ςυγκροτικθκε ςε ςϊμα ςτισ 8 Μαρτίου 2013 και 

επαναςυγκροτικθκε ςτισ 30 Σεπτεμβρίου 2013, κατόπιν τθσ εκλογισ των κ.κ. Σταφρου Λωάννου και Μιχαιλ 

Κολακίδθ. Τθν 1
θ
 Νοεμβρίου 2013 ο κ. Μιχαιλ Κολακίδθσ υπζβαλε τθν παραίτθςι ςου και αναμζνεται θ 

αντικατάςταςι του. 

 

Σθμειϊνεται ότι τα μζλθ του πρϊτου Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Νζου ΤΤ είχαν οριςτεί με τθν υπό αρικμόν 

2124/Β.95/18.1.2013 απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν *«Σφςταςθ μεταβατικοφ πιςτωτικοφ ιδρφματοσ με 

τθν επωνυμία «ΝΕΟ ΤΑΧΥΔΟΜΛΚΟ ΤΑΜΛΕΥΤΘΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.». 

 

 

ΔΛΚΤΥΟ ΚΑΤΑΣΤΘΜΑΤΩΝ – ΔΛΚΤΥΟ ΑΤΜ - ΑΛΚΜΟΣ ΡΟΣΩΡΛΚΟΥ 

Τo Δίκτυο των Καταςτθμάτων του Νζου ΤΤ ανζρχεται ςε 189 Καταςτιματα ςτθν Ελλθνικι Επικράτεια, ενϊ 

διακζτει δίκτυο 302 ATMs (Automated Teller Machines) με θμερομθνία 30.09.2013. 

Το προςωπικό του Νζου ΤΤ ανζρχεται ςε 2.435 (εξ αυτϊν 45 ςυμμετζχουν ςτο Ρρόγραμμα Εκελουςίασ Εξόδου 

και κα αποχωριςουν) υπαλλιλουσ μόνιμο προςωπικό και 368 άτομα παρεχόμενο προςωπικό με θμερομθνία 

31.10.2013. 

Το Νζο ΤΤ ζχει κεςπίςει από τον Λοφνιο του 2013 Ρρόγραμμα Εκελουςίασ Εξόδουτο οποίο ζχει ολοκλθρωκεί 

όςον αφορά ςτθν περίοδο διλωςθσ ςυμμετοχϊν.  

 

ΤΟΜΕΛΣ ΔΑΣΤΘΛΟΤΘΤΑΣ  

Το Νζο ΤΤ είτε άμεςα είτε μζςω των κυγατρικϊν του εταιρειϊν, δραςτθριοποιείται: 

 ςτθ λιανικι τραπεηικι,  

 ςτθν επιχειρθματικι τραπεηικι,  

 ςτισ κάρτεσ πλθρωμϊν,  

 ςτισ χρθματιςτθριακζσ ςυναλλαγζσ  

 ςτθν αγορά των Αμοιβαίων Κεφαλαίων,  

 ςτισ χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ  

 και ςτθν αγορά αςφαλιςτικϊν εργαςιϊν και, ειδικότερα, ςτθν αςφαλιςτικι διαμεςολάβθςθ.  
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ΚΥΓΑΤΛΚΕΣ του Ομίλου του Νζου ΤΤ 

Επωνυμία Αντικείμενο Δραςτθριότθτασ 
Ροςοςτό Συμμετοχισ 

30.09.2013 

«Ανϊνυμθ Εταιρεία Διαχείριςθσ 

Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ταχυδρομικοφ 

Ταμιευτθρίου & Ελλθνικϊν 

Ταχυδρομείων». 

Διαχείριςθ αμοιβαίων κεφαλαίων και 

παροχι επενδυτικϊν υπθρεςιϊν 

μζςω των Αμοιβαίων Κεφαλαίων. 

51% (άμεςα) 

«Hellenic Post Credit Ανϊνυμθ 

Εταιρεία Ραροχισ Ριςτϊςεων»  

Διαμεςολάβθςθ, ζκδοςθ και 

διαχείριςθ Χρεωςτικϊν και 

Ριςτωτικϊν Καρτϊν 

50% (άμεςα) 

«T Leasing Ανϊνυμθ Εταιρεία 

Χρθματοδοτικισ Μίςκωςθσ» 

Χρθματοδοτικζσ Μιςκϊςεισ  100% (άμεςα) 

«T Credit Ανϊνυμθ Εταιρεία 

Λειτουργικϊν Μιςκϊςεων» (μζςω τθσ 

T Leasing A.E.) 

Λειτουργικζσ Μιςκϊςεισ  99,9993% (ζμμεςα μζςω 

TLEASING Ανϊνυμθ Eταιρεία 

Χρθματοδοτικισ Μίςκωςθσ) 

 

ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

Σφμφωνα με το ιδρυτικό ΦΕΚ 74/18.1.2013, το μετοχικό κεφάλαιο του Νζου ΤΤ προςδιορίςκθκε ςτα €500 

εκατ. και καταβλικθκε πλιρωσ από το ΤΧΣ, το οποίο ιταν ο μοναδικόσ μζτοχόσ του, με τθ μορφι ομολόγων 

ΕΤΧΣ.  

Επιπλζον το ΤΧΣ κάλυψε αντί του ΤΕΚΕ (Ταμείο Εγγφθςθσ Κατακζςεων και Επενδφςεων) και ςφμφωνα με το 

Ν.4051/2012 το το ποςό τθσ διαφοράσ αξίασ μεταξφ των μεταβιβαηόμενων ςτοιχείων πακθτικοφ και ςτοιχείων 

ενεργθτικοφ (funding gap), ωσ ακολοφκωσ: Τθν 29
θ
 Λανουαρίου 2013 το ΤΧΣ κατζβαλε ςτο Νζο ΤΤ ποςό € 

2.730,8 εκατ. ςε ομόλογα ΕΤΧΣ, που ςχετιηόταν με τα 2/3 (προςζγγιςθ) του ςυνολικοφ funding gap, ςφμφωνα 

με τισ διατάξεισ του Ν.3601/2007, άρκρο 63Ε, παρ. 7.  

Βάςει τθσ Απόφαςθσ 11/21.5.2013 τθσ Επιτροπισ Μζτρων Εξυγίανςθσ τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ 

οριςτικοποιικθκε θ διαφορά αξίασ μεταξφ ςτοιχείων ενεργθτικοφ πακθτικοφ που μεταβιβάςτθκαν ςτο Νζο 

ΤΤ. Ειδικότερα το φψοσ των μεταβιβαςκζντων ςτοιχείων του πακθτικοφ κακορίςτθκε ςε €14.636.382.000 και 

το φψοσ των μεταβιβαςκζντων ςτοιχείων του ενεργθτικοφ ςε €10.903.828.000. Συνεπϊσ, το ποςό τθσ 

οριςτικισ διαφοράσ τουσ ανιλκε ςε €3.732.554.000. 

Κατόπιν τθσ άνω απόφαςθσ, τθν 14
θ
 Λουνίου 2013 το ΤΧΣ προζβθ ςτθν καταβολι του υπολοίπου ποςοφ με τθ 

μορφι ομολόγων ΕΤΧΣ ονομαςτικισ αξίασ € 1.001,7 εκατ. ςτο Νζο ΤΤ.  

Επίςθσ, τθν 14θ Φεβρουαρίου 2013 το ΤΧΣ κατζβαλε ποςό € 227,0 εκατ. αντί του ΤΕΚΕ, ςτο Νζο ΤΤ. Το ποςό 

αυτό είναι μζροσ του funding gap το ποίο κακορίςτθκε από τθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ, μετά τθν εκκακάριςθ 

τθσ πρϊθν T-Bank Α.Τ.Ε. και τθ μεταφορά των ςτοιχείων ενεργθτικοφ και πακθτικοφ τθσ ςτο ΤΤ, όπωσ είχε 

αρχικά κακοριςτεί από τθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ (Απόφαςθ ΕΡΑΚ 26/2/17.12.2011) και οριςτικοποιικθκε με 

τθν Απόφαςθ 2/1/09.04.2012 τθσ Επιτροπισ Μζτρων Εξυγίανςθσ τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ. 

Τα υπόλοιπα του λογαριςμοφ «Δάνεια και άλλεσ χορθγιςεισ ςε πελάτεσ (Μετά Ρροβλζψεων)» ςε ατομικι 

βάςθ με θμερομθνία 18.01.2013 ανζρχονταν ςε €7.265.260.685,79 και με θμερομθνία 30.06.2013 ανζρχονταν 

ςε €6.789.176.843,08. Τα υπόλοιπα του λογαριαςμοφ «Κατακζςεισ και άλλοι λογαριαςμοί πελατϊν», ςε 

ατομικι βάςθ, με θμερομθνία 18.01.2013 ανζρχονταν ςε € 11.049.782.883,91 και με θμερομθνία 30.06.2013 

ανζρχονταν ςε € 10.533.155.846,03. 

 

ΛΣΟΛΟΓΛΣΜΟΣ ΜΕΤΑΣΧΘΜΑΤΛΣΜΟΥ 

Τα παρακάτω ςτοιχεία οικονομικισ κζςθσ προκφπτουν από τον ιςολογιςμό μεταςχθματιςμοφ με θμερομθνία 

30.06.2013 που δθμοςιεφκθκε για τουσ ςκοποφσ τθσ ςυγχϊνευςθσ και για τον οποίο ςυντάχκθκε από 

ανεξάρτθτο ελεγκτι Λογιςτι (Μάριοσ Ψάλτθσ -ΑΜ ΣΟΕΛ 38081- τθσ ελεγκτικισ εταιρείασ Ρραισγουωτερχαουσ 

Κουπερσ) Ζκκεςθ Διαπιςτϊςεωσ τθσ λογιςτικισ αξίασ των περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων του 

Νζου ΤΤ ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 16 του Ν. 2515/1997. 
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(ποςά ςε €) 30.06.2013

ΕΝΕΓΘΤΛΚΟ

Μετρθτά και κατακζςεισ ςτθν Κεντρικι Τράπεηα 265.980.908,95                    

Απαιτιςεισ κατά πιςτωτικϊν ιδρυμάτων 154.279.436,11                    

Εμπορικό χαρτοφυλάκιο και λοιπά χρθμ/κα μζςα ςε εφλογθ αξία μζςω αποτελεςμάτων 72.456.105,98                      

Ραράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα 14.043.318,97                      

Δάνεια και άλλεσ χορθγιςεισ ςε πελάτεσ 7.577.952.529,70                 

Μείον: προβλζψεισ για επιςφαλείσ απαιτιςεισ (788.775.686,62)                  

Επενδφςεισ διακζςιμεσ προσ πϊλθςθ 964.803.281,72                    

Επενδφςεισ κατεχόμενεσ ζωσ τθ λιξθ 295.542.857,14                    

Χρεωςτικοί τίτλοι δανειακοφ χαρτοφυλακίου 4.460.160.510,14                 

Συμμετοχζσ ςε κυγατρικζσ και ςυγγενείσ εταιρείεσ 5.036.783,66                        

Ενςϊματα πάγια 110.871.384,06                    

Άχλα περιουςιακά ςτοιχεία 9.283.150,34                        

Αναβαλλόμενθ Φορολογικι Απαίτθςθ 23.885.545,27                      

Ρροκαταβολι φόρου ειςοδιματοσ 7.097.957,39                        

Λοιπά ςτοιχεία ενεργθτικοφ 434.211.630,31                    

Σφνολο ενεργθτικοφ 13.606.829.713,12               

ΥΡΟΧΕΩΣΕΛΣ

Υποχρεϊςεισ προσ πιςτωτικά ιδρφματα (2.417.692.241,31)               

Κατακζςεισ και άλλοι λογαριαςμοί πελατϊν (10.533.155.846,03)             

Ραράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα (8.565,85)                             

Αναβαλλόμενθ Φορολογικι Υποχρζωςθ (2.868.760,55)                      

Λοιπά ςτοιχεία πακθτικοφ (180.035.166,07)                  

Τρζχουςεσ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ -                                           

Λοιπζσ δανειακζσ υποχρεϊςεισ (32.061.382,74)                    

Σφνολο υποχρεϊςεων (13.165.821.962,56)             

ΛΔΛΑ ΚΕΦΑΛΑΛΑ

Μετοχικό κεφάλαιο (500.000.000,00)                  

Διαφορά από ζκδοςθ μετοχϊν υπζρ το άρτιο -                                           

Αποκεματικό Εφλογθσ Αξίασ Χρεογράφων (1.396.735,73)                      

Λοιπά αποκεματικά (2.112.944,94)                      

Αποτελζςματα είσ Νζον 62.501.930,11

Σφνολο Λδίων Κεφαλαίων (441.007.750,56)                  

Σφνολο Ρακθτικοφ (13.606.829.713,12)             

ΛΣΟΛΟΓΛΣΜΟΣ ΜΕΤΑΣΧΘΜΑΤΛΣΜΟΥ

 

Πθγι: Δθμοςιευμζνοσ ιςολογιςμόσ μεταςχθματιςμοφ Νζο Σαχυδρομικό Σαμιευτιριο τθσ 30.06.2013. 

 

 

3.6.8.2 Νζα Proton Τράπεηα Α.Ε. 

Θ νζα Proton Τράπεηα ΑΕ («Νζα Proton»), ιδρφκθκε ςτισ 9 Οκτωβρίου 2011, με απόφαςθ του Υπουργείου 

Οικονομικϊν ΥΑ 9250/9.10.2011 που δθμοςιεφκθκε ςτο ΦΕΚ 2246/9.10.2011, κατόπιν ειςιγθςθσ τθσ 

Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ, ςε εφαρμογι των διατάξεων 63Β, 63
Ε
 και 63ΣΤ του Νόμου 3601/2007 «Ανάλθψθ και 

άςκθςθ δραςτθριοτιτων από τα πιςτωτικά ιδρφματα, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των πιςτωτικϊν ιδρυμάτων 

και των επιχειριςεων παροχισ επενδυτικϊν υπθρεςιϊν και λοιπζσ διατάξεισ», όπωσ ςυμπλθρϊκθκε με το 

4021/2011 και ιςχφει. 

Με βάςθ το νόμο αυτό, ςτθ νεοϊδρυκείςα τράπεηα μεταφζρκθκαν το ςφνολο των κατακζςεων (ιδιωτϊν, 

τραπεηϊν και Δθμοςίου) και μζροσ του ενεργθτικοφ (χαρτοφυλάκια δανείων και τίτλων) τθσ παλιάσ Proton 

Bank, θ οποία τζκθκε υπό εκκακάριςθ. 
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H Νζα Proton λειτουργεί υπό το ςιμα Proton, και ενιςχφκθκε από το Σκζλοσ Εξυγίανςθσ του Ταμείου 

Εγγφθςθσ Κατακζςεων και Επενδφςεων. Το Ταμείο Χρθματοπιςτωτικισ Στακερότθτασ (ΤΧΣ) παρζςχε τα 

απαιτοφμενα κεφάλαια ςτθ νζα, «καλι» Τράπεηα και αποτζλεςε τον μοναδικό τθσ μζτοχο από τθν ίδρυςι τθσ 

μζχρι και τον Αφγουςτο του 2013.  

Στισ 15 Λουλίου 2013 υπεγράφθ δεςμευτικι ςυμφωνία μεταξφ του ΤΧΣ και τθσ Eurobank για τθν απόκτθςθ του 

100% τθσ Νζα Proton. Σφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ πϊλθςθσ, όπωσ αυτοί ορίςτθκαν από το ΤΧΣ, θ Eurobank 

κατζβαλε τίμθμα € 1 για τθν εξαγορά του 100% του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Νζασ Proton. Ρριν τθν 

ολοκλιρωςθ τθσ ςυναλλαγισ , το ΤΧΣ κάλυψε τισ κεφαλαιακζσ ανάγκεσ τθσ Νζασ Proton με αφξθςθ μετοχικοφ 

κεφαλαίου φψουσ € 395 εκατ. Θ ςυναλλαγι ολοκλθρϊκθκε τθν Ραραςκευι 30 Αυγοφςτου 2013 με τθ 

μεταβίβαςθ των μετοχϊν τθσ Νζα Proton και κατά ςυνζπεια αποτελεί πλζον κυγατρικι εταιρεία τθσ Eurobank, 

κατά ποςοςτό 100%. Στισ 7 Οκτωβρίου 2013 τα Διοικθτικά Συμβοφλια τθσ Eurobank και τθσ Νζασ Proton 

αποφάςιςαν τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ςυγχωνεφςεωσ των δφο τραπεηϊν. Θ ςυγχϊνευςθ κα γίνει με 

απορρόφθςθ τθσ Νζασ Proton από τθν Eurobank με ςυνδυαςμζνθ εφαρμογι των διατάξεων του άρκρου 16 

του ν. 2515/1997 και των άρκρων 69-78 του κ.ν. 2190/1920. Κοινι θμερομθνία των ιςολογιςμϊν 

μεταςχθματιςμοφ ορίςτθκε θ 30
θ
 Λουνίου 2013. 

Θ Νζα Proton δραςτθριοποιείται μζςω ενόσ δικτφου 28 καταςτθμάτων ςτουσ τομείσ τθσ λιανικισ και 

επιχειρθματικισ τραπεηικισ και ςτον τομζα τθσ παροχισ επενδυτικϊν υπθρεςιϊν. Το ςφνολο των 

εργαηόμενων ςτθν Νζα Proton ανζρχεται ςε 409 άτομα. Σθμειϊνεται ότι ςτον αρικμό των εργαηόμενων 

ςυμπεριλαμβάνεται και το προςωπικό που απαςχολείται ςτθν εκκακάριςθ τθσ παλιάσ Proton Bank.  

Θ Νζα Proton διακζτει μια κυγατρικι εταιρεία, τθν Proton ΑΕΔΑΚ, θ οποία ετζκθ υπό εκκακάριςθ τον Λοφνιο 

του 2012. Θ διαδικαςία τθσ εκκακάριςθσ βρίςκεται ςε προχωρθμζνο ςτάδιο κακϊσ ζχει διενεργθκεί το 

ςφνολο ςχεδόν των απαραίτθτων ενεργειϊν. Στθ κυγατρικι δεν απαςχολείται προςωπικό. 

 

Με βάςθ τισ δθμοςιευμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ για τθν πρϊτθ χριςθ τθσ Νζα Proton που ζλθξε ςτισ 

31.12.2012 το ςυνολικό ενεργθτικό, τα δάνεια πριν από προβλζψεισ, τα δάνεια μετά από προβλζψεισ και οι 

κατακζςεισ ανζρχονται ςε €841 εκατ., €1 286 εκατ., €522 εκατ. και € 1.002 εκατ., αντίςτοιχα. 

 

Θ Τράπεηα διοικείται από οκταμελζσ διοικθτικό ςυμβοφλιο (ΔΣ) με τθν παρακάτω ςφνκεςθ: 

 Ευςτάκιοσ Ραπαγεωργίου του Εμμανουιλ,  
Πρόεδροσ και Διευκφνων φμβουλοσ, Εκτελεςτικό Μζλοσ 

 Ραναγιϊτα Λπλιξιάν του Σπυρίδωνοσ, 
Αντιπρόεδροσ, Μθ Εκτελεςτικό Μζλοσ 

 Δθμιτριοσ ζππασ του Μιχαιλ, 
Εκτελεςτικό Μζλοσ 

 Τοφλα Ευκυμίου του Χαραλάμπουσ, 
Εκτελεςτικό Μζλοσ 

 Ραναγιϊτθσ Αντωνόπουλοσ του Ρζτρου,  
Ανεξάρτθτο Μθ Εκτελεςτικό Μζλοσ 

 Ραπανικολάου Σπυρίδων του Ραναγιϊτθ, 
Ανεξάρτθτο Μθ Εκτελεςτικό Μζλοσ 

 Σταφροσ Λωάννου του Ελευκερίου 

Μθ εκτελεςτικό Μζλοσ 

 Κωνςταντίνοσ Βουςβοφνθσ του Αντωνίου 

Μθ εκτελεςτικό Μζλοσ 

 

Το ωσ άνω Διοικθτικό Συμβοφλιο ςυγκροτικθκε ςε ςϊμα τθν 26.09.2013, κατόπιν εκλογισ, δυνάμει τθσ από 

26.09.2013 απόφαςθσ τθσ Ζκτακτθσ Γενικισ Συνζλευςθσ τθσ τθσ Νζασ Proton, δφο νζων μελϊν ςτθν ιδθ 

υφιςτάμενθ ςφνκεςι του, ωσ αυτι είχε οριςκεί αρχικϊσ από τθν Ζκτακτθ Γενικι Συνζλευςθ τθσ 3.11.2011 και 

όπωσ θ ςφνκεςθ αυτι, ςτθ ςυνζχεια, είχε διαμορφωκεί κατόπιν αντικαταςτάςεωσ, δια ςχετικισ απόφαςθσ 

αυτοφ (του Δ.Σ.), παραιτθκζντων μελϊν του. Θ κθτεία του ωσ άνω Διοικθτικοφ Συμβουλίουείναι διετισ, 
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αρξαμζνθ τθν 3.11.2011, παρατείνεται, δε, μζχρι τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ, εντόσ οποίασ πρζπει να ςυνζλκει θ 

τακτικι Γενικι Συνζλευςθ τθσ εταιρικισ χριςθσ του ζτουσ 2013, ςφμφωνα με το άρκρο 19 παράγ. 1 του κ.ν. 

2190/1920. 

 

ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Τα παρακάτω οικονομικά ςτοιχεία προκφπτουν από τισ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ πρϊτθσ 

υπερδωδεκάμθνθσ χριςθσ τθσ Νζασ Proton για τθν περίοδο 9 Οκτωβρίου 2011 – 31 Δεκεμβρίου 2012, οι 

οποίεσ ζχουν ελεγχκεί από τον ανεξάρτθτο ελεγκτι Λογιςτι Μιχαιλ Καραβά (ΑΜ ΣΟΕΛ 13371) τθσ ελεγκτικισ 

εταιρείασ «Deloitte Χατηθπαφλου, Σοφιανόσ και Καμπάνθσ Ανϊνυμθ Εταιρεία Ορκωτϊν Ελεγκτϊν και 

Συμβοφλων Επιχειριςεων». 

 

Στθν ζκκεςθ ελζγχου του ορκωτοφ ελεγκτι λογιςτι παρατίκεται Ζμφαςθ Κζματοσ για το γεγονόσ ότι -όπωσ 

αναφζρεται ςτθν ςθμείωςθ 2.1. των οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ Νζασ Proton- ςφμφωνα με το άρκρο 4 του 

Λδρυτικοφ Εγγράφου και Καταςτατικοφ τθσ τράπεηασ, θ διάρκεια λειτουργίασ τθσ ορίηεται ςε δφο ζτθ από τθν 

καταχϊριςθ ςτο ΓΕΜΘ τθσ απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομικϊν για τθ ςφςταςι τθσ, ιτοι μζχρι τθν 9
θ
 

Οκτωβρίου 2013, ενϊ ςφμφωνα με το άρκρο 3, ο ςκοπόσ τθσ Νζασ Proton είναι ο προβλεπόμενοσ από το 

άρκρο 63
Ε
 παρ. 3 του Ν.3601/2007 για τθ ςφςταςθ μεταβατικϊν πιςτωτικϊν ιδρυμάτων. 

Με τθν απόκτθςθ από τθν Eurobank του ςυνόλου των μετοχϊν τθσ Νζασ Proton που είχε ςτθν κατοχι του το 

Ταμείο Χρθματοπιςτωτικισ Στακερότθτασ, εκπλθρϊκθκε ο ςκοπόσ του μεταβατικοφ πιςτωτικοφ ιδρφματοσ, 

οπότε θ Νζα Proton δεν αποτελοφςε πλζον μεταβατικό πιςτωτικό ίδρυμα και ωσ εκ τοφτου δεν υπόκειτο 

ςτουσ χρονικοφσ περιοριςμοφσ του εδαφίου 9 του άρκρου 63
Ε
 του Ν. 3601/2007. Ακολοφκωσ, με τθν από 

4.10.2013 απόφαςθ τθσ Ζκτακτθσ Γενικισ Συνζλευςθσ του Μοναδικοφ Μετόχου τθσ Νζασ Proton 

αποφαςίςκθκε θ τροποποίθςθ του Καταςτατικοφ τθσ Νζασ Proton, μεταξφ άλλων, ωσ προσ τον ςκοπό (άρκρο 

3 παρ. 1) και τθ διάρκεια αυτισ (άρκρο 4), θ οποία ορίηεται πλζον ςε 99 ζτθ από τθν καταχϊριςθ ςτο ΓΕΜΘ 

τθσ απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομικϊν για τθ ςφςταςι τθσ. Θ τροποποίθςθ αυτι εγκρίκθκε με τθν με 

αρικμό Κ2-6274/8.10.2013 Απόφαςθ του Υφυπουργοφ Ανάπτυξθσ & Ανταγωνιςτικότθτασ, θ οποία 

καταχωρίςκθκε αυκθμερόν ςτο ΓΕΜΘ με Κωδικό Αρικμό Καταχϊριςθσ 105675 και δθμοςιεφκθκε ςτο Τεφχοσ 

ΑΕ-ΕΡΕ & ΓΕΜΘ τθσ Εφθμερίδασ τθσ Κυβερνιςεωσ (ΦΕΚ 6699/10.10.2013).  

 

(ποςά ςε χιλ. ευρϊ) 09.010.2011-31.12.2012

Ζςοδα από τόκουσ 118.586

Ζξοδα από τόκουσ (88.023)                                        

Κακαρά ζςοδα τόκων 30.563                                         

Κακαρά ζςοδα προμθκειϊν 6.443                                           

Σφνολο κακαρϊν εςόδων 41.907                                         

Σφνολο λειτουργικϊν εξόδων (προ προβλζψεων) (50.528)                                        

Σφνολο προβλζψεων και απομειϊςεων (614.349)                                      

Ηθμία πρό φόρων (622.970)                                      

Φόροσ ειςοδιματοσ -                                                   

Ηθμία χριςεωσ (622.970)                                      

ΕΡΛΛΕΓΜΕΝΑ ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ ΣΥΝΟΛΛΚΟΥ ΕΛΣΟΔΘΜΑΤΟΣ

 
Πθγι: Δθμοςιευμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Νζασ Proton για τθν υπερδωδεκάμθνθ χριςθ που ζλθξε ςτισ 
31.12.2012. 
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(ποςά ςε χιλ. €) 31.12.2012

ΕΝΕΓΘΤΛΚΟ

Ταμείο και διακζςιμα ςτθν κεντρικι τράπεηα 57.395               

Απαιτιςεισ κατά πιςτωτικϊν ιδρυμάτων 78.672               

Δάνεια και απαιτιςεισ κατά πελατϊν (μετά από προβλζψεισ) 521.863             

Λοιπά ςτοιχεία 182.731             

Σφνολο ενεργθτικοφ 840.661             

ΥΡΟΧΕΩΣΕΛΣ

Υποχρεϊςεισ ςε πελάτεσ 1.002.050          

Ρροβλζψεισ για κινδφνουσ και βάρθ 2.632                 

Λοιπά ςτοιχεία 33.269               

Σφνολο υποχρεϊςεων 1.037.951          

ΛΔΛΑ ΚΕΦΑΛΑΛΑ

Μετοχικό κεφάλαιο 283.125             

Υπζρ το άρτιο 231.875             

Λοιπά αποκεματικά (89.320)              

Αποτελζςματα είσ νζο (622.970)            

Σφνολο (197.290)            

Σφνολο υποχρεϊςεων και ιδίων κεφαλαίων 840.661             

ΕΡΛΛΕΓΜΕΝΑ ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘΣ ΚΕΣΘΣ

 
Πθγι: Δθμοςιευμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Νζασ Proton για τθν υπερδωδεκάμθνθ χριςθ που ζλθξε ςτισ 
31.12.2012. 

 

Οι δαπάνεσ για προβλζψεισ από επιςφαλείσ απαιτιςεισ που ςχθματίςτθκαν για τθν κάλυψθ κινδφνων του 

δανειακοφ χαρτοφυλακίου που μεταφζρκθκε ςτθν τράπεηα από τθν παλαιά Proton Τράπεηα Α.Ε. είχε ωσ 

επακόλουκο το αρνθτικό αποτζλεςμα για τθν υπερδωδεκάμθνθ χριςθ που ζλθξε τθν 31.12.2012, φψουσ €623 

εκατ., και τθ διαμόρφωςθ αρνθτικισ κακαρισ κζςθσ φψουσ € 197 εκατ. 

Μζροσ των ανωτζρω δαπανϊν για προβλζψεισ και απομειϊςεισ προκφπτει από τθ ςυμμετοχι τθσ τράπεηασ 

ςτο πρόγραμμα ανταλλαγισ των ομολόγων του ελλθνικοφ δθμοςίου (PSI+). Συγκεκριμζνα, ςτισ 11 Απριλίου 

2012, ολοκλθρϊκθκε θ ανταλλαγι των ομολόγων του ελλθνικοφ Δθμοςίου που διζπονται από δίκαιο 

αλλοδαπισ κακϊσ και των δανείων προσ το Ελλθνικό Δθμόςιο ι προσ τισ εταιρείεσ που ανικουν ςτο ελλθνικό 

Δθμόςιο και είναι εγγυθμζνα από το ελλθνικό Δθμόςιο. Θ Νζα Proton Τράπεηα A.E. διακρατοφςε πριν τθν 

ανταλλαγι, ομόλογα του ελλθνικοφ δθμοςίου ονομαςτικισ αξίασ 829.201 χιλ. ευρϊ ςτο Εμπορικό, κακϊσ και 

ςτο Χαρτοφυλάκιο Δανείων και Απαιτιςεων (LAR). Τα νζα ομόλογα που προζκυψαν μετά τθν ανταλλαγι και 

ςφμφωνα με τουσ όρουσ του PSI είχαν ονομαςτικι αξία 385.579 χιλ. ευρϊ. Θ επίδραςθ τθσ ανταλλαγισ των 

ομολόγων του ελλθνικοφ δθμοςίου (PSI+) ςτα αποτελζςματα τθσ υπερδωδεμάμθνθσ χριςθσ τθσ Νζασ Proton 

Τράπεηασ Α.Ε., θ οποία ζλθξε ςτισ 31 Δεκεμβρίου 2012, ιταν ηθμία τθσ τάξεωσ των 168.671 χιλ. ευρϊ. 
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(ποςά ςε χιλ. ευρϊ) 09.010.2011-31.12.2012

Κακαρζσ Ταμειακζσ οζσ από Λειτουργικζσ Δραςτθριότθτεσ (678.541)                                      

Κακαρζσ Ταμειακζσ οζσ από Επενδυτικζσ Δραςτθριότθτεσ 259.591                                       

Κακαρζσ Ταμειακζσ οζσ από Χρθματοδοτικζσ Δραςτθριότθτεσ 504.143                                       

Επίπτωςθ ςυναλλαγματικϊν διαφορϊν 119                                              

Κακαρι αφξθςθ/(μείωςθ) του ταμείου και ταμειακϊν ιςοδφναμων 85.312                                         

Ταμείο και ταμειακά ιςοδφναμα που μεταβιβάςτθκαν 21.626                                         

Ταμείο και ταμειακά ιςοδφναμα τζλουσ περιόδου 106.938                                       

ΕΡΛΛΕΓΜΕΝΑ ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ ΤΑΜΕΛΑΚΩΝ ΟΩΝ

 

Πθγι: Δθμοςιευμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Νζασ Proton για τθν υπερδωδεκάμθνθ χριςθ που ζλθξε ςτισ 
31.12.2012. 

 

 

ΛΣΟΛΟΓΛΣΜΟΣ ΜΕΤΑΣΧΘΜΑΤΛΣΜΟΥ 

Τα παρακάτω ςτοιχεία οικονομικισ κζςθσ προκφπτουν από τον ιςολογιςμό μεταςχθματιςμοφ με θμερομθνία 

30.06.2013 που δθμοςιεφκθκε για τουσ ςκοποφσ τθσ ςυγχϊνευςθσ και για τον οποίο ςυντάχκθκε από 

ανεξάρτθτο ελεγκτι Λογιςτι (Δζςποινα Μαρίνου -ΑΜ ΣΟΕΛ 17681- τθσ ελεγκτικισ εταιρείασ 

Ρραισγουωτερχαουσ Κουπερσ), Ζκκεςθ Διαπιςτϊςεωσ τθσ λογιςτικισ αξίασ των περιουςιακϊν ςτοιχείων και 

υποχρεϊςεων τθσ Νζασ Proton ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 16 του Ν. 2515/1997. 
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(ποςά ςε €) Δ.Λ.Ρ. 30.06.2013

ΕΝΕΓΘΤΛΚΟ

Ταμείο και διακζςιμα ςτθν κεντρικι τράπεηα 14.626.146             

Κατακζςεισ ςε άλλα πιςτωτικά ιδρφματα 43.758.899             

Δάνεια και απαιτιςεισ κατά πελατϊν 515.978.940           

Ραράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα διακρατοφμενα για εμπορικοφσ ςκοποφσ 4.528.094               

Χρεόγραφα εμπορικοφ χαρτοφυλακίου 144.662                  

Χρεόγραφα επενδυτικοφ χαρτοφυλακίου

   Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία διακζςιμα προσ πϊλθςθ 39.865.841             

Χαρτοφυλάκιο χρεωςτικϊν τίτλων LAR 56.148.211             

Επενδφςεισ ςε κυγατρικζσ και ςυγγενείσ 6.572.997               

Άχλα ςτοιχεία ενεργθτικοφ 82.710                    

Ενςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ 13.377.848             

Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ -                              

Λοιπά ςτοιχεία 53.504.158             

Σφνολο ενεργθτικοφ 748.588.506           

ΥΡΟΧΕΩΣΕΛΣ

Υποχρεϊςεισ ςε τράπεηεσ και πιςτωτικά ιδρφματα 5.981.914               

Υποχρεϊςεισ προσ πελάτεσ 979.539.658           

Ραράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα διακρατοφμενα για εμπορικοφσ ςκοποφσ 4.891.350               

Υποχρεϊςεισ από Ομολογίεσ 5.018.399               

Υποχρεϊςεισ παροχϊν προςωπικοφ λόγω εξόδου από τθν υπθρεςία 544.171                  

Ρροβλζψεισ για κινδφνουσ και βάρθ 2.632.000               

Λοιπζσ Υποχρεϊςεισ 6.540.518               

Σφνολο υποχρεϊςεων 1.005.148.010        

ΛΔΛΑ ΚΕΦΑΛΑΛΑ

Μδια κεφάλαια αποδιδόμενα ςτουσ μετόχουσ

Μετοχικό κεφάλαιο 283.125.000           

Λοιπά αποκεματικά 126.254.901           

Αποτελζςματα είσ νζο (665.939.405)          

Σφνολο (256.559.504)          

Σφνολο υποχρεϊςεων και ιδίων κεφαλαίων 748.588.506           

ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘΣ ΚΕΣΘΣ

 

Πθγι: Δθμοςιευμζνοσ ιςολογιςμόσ μεταςχθματιςμοφ Νζα Proton Bank τθσ 30.06.2013. 
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3.7 Κατανομι Εςόδων 

 

Ανάλυςθ Λειτουργικϊν Εςόδων ανά επιχειρθματικό τομζα και κατθγορία 

Τα ςυνολικά λειτουργικά ζςοδα του Ομίλου Eurobank περιλαμβάνουν τα κακαρά ζςοδα από τόκουσ, από 

τραπεηικζσ αμοιβζσ και προμικειεσ, λοιπά κακαρά ζςοδα και ζςοδα μεταξφ τομζων και αναλφονται ανά 

επιχειρθματικό τομζα για τισ χριςεισ 2010 - 2012 και τθν 01.01-30.06.2013 ωσ ακολοφκωσ: 

 

 

*φνολο εςόδων από ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ. 

Πθγι: α) Δθμοςιευμζνεσ Ενοποιθμζνεσ Ετιςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ χριςθσ 2012 (τα ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2011 

προκφπτουν από τα ςυγκριτικά ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2012) και Δθμοςιευμζνεσ Ενοποιθμζνεσ Ετιςιεσ Οικονομικζσ 

Καταςτάςεισ τθσ χριςθσ 2011 (τα ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2010 προκφπτουν από τα ςυγκριτικά ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2011), οι 

οποίεσ ζχουν ςυνταχκεί από τθν Eurobank ςφμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. και ζχουν ελεγχκεί από Σακτικοφσ Ορκωτοφσ Ελεγκτζσ.  

β) Δθμοςιευμζνεσ Ενοποιθμζνεσ ςυνοπτικζσ ενδιάμεςεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ για τθν περίοδο 01.01.-30.06.2013, οι 

οποίεσ ζχουν ςυνταχκεί από τθν Eurobank ςφμφωνα με το ΔΛΠ 34 και ζχουν επιςκοπθκεί από Σακτικοφσ Ορκωτοφσ 

Ελεγκτζσ. 

 

Ο Πμιλοσ είναι οργανωμζνοσ ςτουσ ακόλουκουσ επιχειρθματικοφσ τομείσ: 

Τραπεηικι Λδιωτϊν Ρελατϊν: περιλαμβάνει λογαριαςμοφσ όψεωσ πελατϊν, ταμιευτθρίου, κατακζςεισ και 

κατακετικά-επενδυτικά προϊόντα, πιςτωτικζσ και χρεωςτικζσ κάρτεσ, καταναλωτικά δάνεια, χορθγιςεισ 

μικρϊν επιχειριςεων και ςτεγαςτικά δάνεια. Τα ζςοδα από τον τομζα τθσ Τραπεηικισ Λδιωτϊν Ρελατϊν 

καταλαμβάνουν το μεγαλφτερο μζροσ των εςόδων του Ομίλου ςε κάκε χριςθ, με ποςοςτό που ανζρχεται από 

43% το 2010, ςε 50% το 2011, 39% το 2012 και 45% ςτισ 30.6.2013. 

Τραπεηικι Επιχειριςεων: περιλαμβάνει υπθρεςίεσ άμεςων χρεϊςεων, λογαριαςμοφσ όψεωσ, κατακζςεισ, 

ανοιχτοφσ αλλθλόχρεουσ λογαριαςμοφσ, δάνεια και άλλεσ πιςτωτικζσ διευκολφνςεισ, προϊόντα 

ςυναλλάγματοσ και παράγωγα προϊόντα για εταιρείεσ.  

Διαχείριςθ Επενδφςεων (Wealth Management): περιλαμβάνει υπθρεςίεσ Private Banking, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ διαχείριςθσ ιδιωτικισ και προςωπικισ περιουςίασ, ςε μεςαίου και υψθλοφ 

ειςοδιματοσ ιδιϊτεσ, αςφαλιςτικζσ υπθρεςίεσ, προϊόντα αμοιβαίων κεφαλαίων και κατακετικά-επενδυτικά, 

κακϊσ επίςθσ και χρθματοοικονομικι διαχείριςθ περιουςιακϊν ςτοιχείων κεςμικϊν πελατϊν. 

Επενδυτικι Τραπεηικι και Ρροϊόντα Κεφαλαιαγοράσ: περιλαμβάνει υπθρεςίεσ επενδυτικισ τραπεηικισ, 

ςυμπεριλαμβανομζνων χρθματοοικονομικϊν υπθρεςιϊν ςε εταιρείεσ, παροχισ ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν 

ςε κζματα ςυγχωνεφςεων και εξαγορϊν, κεματοφυλακισ, χρθματιςτθριακϊν υπθρεςιϊν, διαπραγμάτευςθσ 

χρθματοοικονομικϊν μζςων, χρθματοδοτιςεων επιχειριςεων και κεςμικϊν επενδυτϊν όπωσ επίςθσ και 

ειδικϊν χρθματοοικονομικϊν ςυμβουλϊν και διαμεςολαβιςεων τόςο ςε ιδιϊτεσ όςο και ςε μικρζσ και 

μεγάλεσ επιχειριςεισ. 

(ποςά ςε εκατ. ευρϊ) 2010

% επί του 

ςυνόλου 2011

% επί του 

ςυνόλου 2012

% επί του 

ςυνόλου

01.01-

30.6.2013

% επί του 

ςυνόλου

Τραπεηικι Λδιωτϊν Ρελατϊν 1,177 43% 1,112 50% 691 39% 308 45%

Τραπεηικι Επιχειριςεων 510 19% 597 27% 467 27% 236 34%

Διαχείριςθ Επενδφςεων 97 4% 77 3% 134 8% 85 12%

Επενδυτικι Τραπεηικι και  προϊόντα 

Κεφαλαιαγοράσ 147 5% -56 -3% 1 0% -169 -25%

Λοιπά 45 2% -143 -6% -69 -4% -36 -5%

Διεκνείσ Δραςτθριότθτεσ 754 28% 639 29% 531 30% 265 39%

Κζντρο απαλοιφισ -               -               -               -               -               -               -               

Συνολικά Ζςοδα Ομίλου* 2,730 100% 2,226 100% 1,755 100% 687 100%

Συνολικά λειτουργικά ζςοδα ανά επιχειρθματικό τομζα
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Διεκνείσ Δραςτθριότθτεσ: περιλαμβάνει τισ δραςτθριότθτεσ ςε ουμανία, Βουλγαρία, Σερβία, Κφπρο, 

Ουκρανία και Λουξεμβοφργο(για τισ χριςεισ 2011-2012). Σθμειϊνεται ότι κατά τθ διάρκεια τθσ χριςθσ 2012, θ 

Επιτροπι Στρατθγικοφ Σχεδιαςμοφ αποφάςιςε τθν ζνταξθ και παρακολοφκθςθ των δραςτθριοτιτων του 

Ομίλου ςε όλεσ τισ χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ ςε ζναν επιχειρθματικό τομζα υπό τθν ονομαςία «Διεκνείσ 

Δραςτθριότθτεσ». Ο νζοσ τομζασ περιλαμβάνει τισ δραςτθριότθτεσ του Ομίλου ςτθν ανατολικι και 

νοτιοανατολικι Ευρϊπθ και το Λουξεμβοφργο, οι οποίεσ κατά τισ προθγοφμενεσ περιόδουσ περιλαμβάνονταν 

ςτον τομζα τθσ Ελλάδασ. Τα κζρδθ προ φόρου από τισ δραςτθριότθτεσ του Ομίλου ςτο Λουξεμβοφργο 

ανιλκαν ςε € 21 εκατ. για τθ χριςθ 2012 ζναντι € 31 εκατ. ςτθ χριςθ 2011. Τα ςυγκριτικά ςτοιχεία ζχουν 

αναπροςαρμοςτεί αντίςτοιχα. 

Οι λοιπζσ δραςτθριότθτεσ του Ομίλου περιλαμβάνουν κυρίωσ επενδυτικζσ δραςτθριότθτεσ, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ διαχείριςθσ ακίνθτθσ περιουςίασ και των επενδφςεων ςε ακίνθτα, και τθ 

διαχείριςθ μθ-κατανεμθμζνου κεφαλαίου. 

θμαντικι θμείωςθ: Τα ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2010 περιλαμβάνουν τθ δραςτθριότθτα του Ομίλου ςτθν 

Τουρκία και εμφανίηονται ωσ ςυγκριτικά τθσ χριςθσ 2011 αναμορφωμζνα για τισ διακοπείςεσ δραςτθριότθτεσ 

ςτθν Ρολωνία βλ. ςχετικά ενότθτα 3.20.1 «Χρθματοοικονομικζσ πλθροφορίεσ ενοποιθμζνων οικονομικϊν 

καταςτάςεων 2010 και 2011», «Μθ ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ». Τα ςτοιχεία των χριςεων 2011-2012 

εμφανίηονται αναμορφωμζνα για τισ διακοπείςεσ δραςτθριότθτεσ ςτθν Τουρκία βλ. ςχετικά ενότθτα 3.20.6 

«Χρθματοοικονομικζσ πλθροφορίεσ ενοποιθμζνων οικονομικϊν καταςτάςεων 2011 και 2012», «Μθ 

ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ». 

 

Στον ακόλουκο πίνακα παρουςιάηεται ανάλυςθ των ςυνολικϊν λειτουργικϊν εςόδων του Ομίλου για κάκε 

ομάδα προϊόντων και υπθρεςιϊν με παρόμοια χαρακτθριςτικά, για τισ χριςεισ 2010-2012: 

Συνολικά λειτουργικά ζςοδα ανά κατθγορία εςόδων  

(ποςά ςε εκατ. ευρϊ) 2010 
% επί του 
ςυνόλου 2011 

% επί του 
ςυνόλου 2012 

% επί του 
ςυνόλου 

Χρθματοδοτικζσ δραςτθριότθτεσ 2.603 95% 2.531 114% 2.531 144% 

Κατακζςεισ και υπθρεςίεσ διαχείριςθσ 
επενδφςεων -286 -10% -348 -16% -562 -32% 

Κεφαλαιαγορζσ 332 12% -15 -1% -275 -16% 

Αςφαλιςτικζσ υπθρεςίεσ 37 1% 30 1% 30 2% 

Μθ τραπεηικζσ και λοιπζσ εργαςίεσ 44 2% 28 1% 31 2% 

Συνολικά Ζςοδα Ομίλου* 2.730 100% 2.226 100% 1.755 100% 

*φνολο εςόδων από ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ. 

Πθγι: Δθμοςιευμζνεσ Ενοποιθμζνεσ Ετιςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ χριςθσ 2012 (τα ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2011 

προκφπτουν από τα ςυγκριτικά ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2012) και Δθμοςιευμζνεσ Ενοποιθμζνεσ Ετιςιεσ Οικονομικζσ 

Καταςτάςεισ τθσ χριςθσ 2011 (τα ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2010 προκφπτουν από τα ςυγκριτικά ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2011), οι 

οποίεσ ζχουν ςυνταχκεί από τθν Eurobank ςφμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. και ζχουν ελεγχκεί από Σακτικοφσ Ορκωτοφσ Ελεγκτζσ. 

 

Τα ζςοδα από χρθματοδοτικζσ δραςτθριότθτεσ αποτελοφν ςτακερά τθ ςθμαντικότερθ -με διαφορά- πθγι 

κακαρϊν εςόδων για τον Πμιλο και διαμορφϊκθκαν ςε €2.531 εκατ. για τισ χριςεισ 2011 και 2012 ζναντι 

€2.603 εκατ. για τθ χριςθ 2010, ιτοι εμφανίηοντασ μείωςθ τθσ τάξεωσ του 2,8%, ζχοντασ επιδείξει ςχετικι 

ανκεκτικότθτα, προςαρμοηόμενεσ ςτισ επικρατοφςεσ ςυνκικεσ. 

Οι δραςτθριότθτεσ του Ομίλου ςτουσ τομείσ «Κατακζςεων και υπθρεςιϊν διαχείριςθσ επενδφςεων» και 

«Κεφαλαιαγορϊν» επθρεάςτθκαν ςθμαντικά δυςμενϊσ από τθ ςυνεχιηόμενθ κρίςθ του δθμοςίου χρζουσ 

ςτθν Ελλάδα (ειδικά λόγω τθσ άμεςθσ επίπτωςθσ ςτα κακαρά ζςοδα από τόκουσ ομολόγων των δφο 

προγραμμάτων ανταλλαγισ Ομολόγων Ελλθνικοφ Δθμοςίου), τθν αφξθςθ του κόςτουσ χρθματοδότθςθσ, τισ 

αρνθτικζσ ςυνζπειεσ τθσ ευρφτερθσ Ευρωπαϊκισ δθμοςιονομικισ κρίςθσ και τθ γενικότερθ ζντονθ 

αβεβαιότθτα ςτισ αγορζσ. 
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Γεωγραφικι κατανομι ςυνολικϊν κακαρϊν εςόδων 

Τα ςυνολικά ζςοδα του Ομίλου Eurobank περιλαμβάνουν μεταξφ άλλων κακαρά ζςοδα από τόκουσ, από 

τραπεηικζσ αμοιβζσ και προμικειεσ, ζςοδα από αςφαλιςτικζσ υπθρεςίεσ, αποτελζςματα χαρτοφυλακίου 

ςυναλλαγϊν και ζςοδα μεταξφ τομζων και αναλφονται ανά γεωγραφικό τομζα για τισ χριςεισ 2010 – 2012 ωσ 

ακολοφκωσ: 

Θ περιφερειακι παρουςία του Ομίλου εςτιάηεται ςε χϊρεσ-μζλθ τθσ Ευρωηϊνθσ (Ελλάδα, Κφπροσ, 

Λουξεμβοφργο), χϊρεσ-μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ουμανία και Βουλγαρία) κακϊσ και ςε υποψιφια μζλθ 

(Σερβία) και ςτθν Ουκρανία. Θ παρουςία τθσ ςτθ Νοτιοανατολικι Ευρϊπθ υποςτθρίηεται από ζνα ιςχυρό 

δίκτυο 615 καταςτθμάτων µε 8.390 άτομα προςωπικό τθν 31.12.2012. Ο ςυνολικόσ αρικμόσ των 

καταςτθμάτων Ομίλου Eurobank ανιλκε ςε 1.583 το 2010 (εξαιρουμζνθσ τθσ Ρολωνίασ 1.248), ςε 1.164 το 

2011 (εξαιρουμζνθσ τθσ Τουρκίασ 1.105) και ςε 1.037 το 2012. 

 

Στον πίνακα που ακολουκεί παρουςιάηεται ανάλυςθ των ςυνολικϊν λειτουργικϊν εςόδων του Ομίλου βάςει 

των χωρϊν που δραςτθριοποιείται ο Πμιλοσ: 

Συνολικά λειτουργικά ζςοδα ανά γεωγραφικό τομζα  

(ποςά ςε εκατ. ευρϊ) 2010 
% επί του 
ςυνόλου 2011 

% επί του 
ςυνόλου 2012 

% επί του 
ςυνόλου 

Ελλάδα 1.976 72% 1.580 71% 1.223 70% 

ουμανία 305 11% 243 11% 183 10% 

Βουλγαρία 171 6% 172 8% 142 8% 

Λοιπζσ Χϊρεσ 278 10% 231 10% 207 12% 

Συνολικά Ζςοδα Ομίλου* 2.730 100,00% 2.226 100,00% 1.755 100,00% 

*φνολο εςόδων από ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ. 

Πθγι: Δθμοςιευμζνεσ Ενοποιθμζνεσ Ετιςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ χριςθσ 2012 (τα ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2011 

προκφπτουν από τα ςυγκριτικά ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2012) και Δθμοςιευμζνεσ Ενοποιθμζνεσ Ετιςιεσ Οικονομικζσ 

Καταςτάςεισ τθσ χριςθσ 2011 (τα ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2010 προκφπτουν από τα ςυγκριτικά ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2011), οι 

οποίεσ ζχουν ςυνταχκεί από τθν Eurobank ςφμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. και ζχουν ελεγχκεί από Σακτικοφσ Ορκωτοφσ Ελεγκτζσ. 
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3.8 Οργανωτικι Διάρκρωςθ  

3.8.1 Ταμείο Χρθματοπιςτωτικισ Στακερότθτασ 

 

H Eurobank ζωσ τθν 23 Λουλίου 2012, ιταν μζλοσ του Ομίλου EFG, ο οποίοσ κατείχε το 44,7% των κοινϊν με 

δικαίωμα ψιφου μετοχϊν τθσ Τράπεηασ, μζςω 100% κυγατρικϊν τθσ απϊτατθσ μθτρικισ εταιρείασ «Private 

Financial Holdings Limited» θ οποία ανικε και ελζγχετο ζμμεςα από μζλθ τθσ οικογζνειασ Λάτςθ. 

Στισ 23 Λουλίου 2012, ο Πμιλοσ EFG μεταβίβαςε το 43,6% των κοινϊν με δικαίωμα ψιφου μετοχϊν τθσ 

Τράπεηασ που κατείχε ςε δζκα νομικά πρόςωπα, κάκε ζνα από τα οποία απζκτθςε το 4,4% περίπου, ενϊ ο 

Πμιλοσ EFG διατιρθςε το υπόλοιπο 1,1%. Ωσ αποτζλεςμα, από τθν 23 Λουλίου 2012, θ Τράπεηα ζπαυςε να 

τελεί υπό τον ζλεγχο του Ομίλου EFG. 

Στισ 15 Φεβρουαρίου 2013, ολοκλθρϊκθκε θ περίοδοσ αποδοχισ τθσ Ρροαιρετικισ Δθμόςιασ Ρρόταςθσ θ 

οποία είχε ανακοινωκεί από τθν Εκνικι Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ (ΕΤΕ) ςτισ 5 Οκτωβρίου 2012 για τθν απόκτθςθ 

του ςυνόλου των μετοχϊν τθσ Eurobank. Κατόπιν τθσ Δθμόςιασ Ρρόταςθσ που υπζβαλλε θ Εκνικι Τράπεηα τθσ 

Ελλάδοσ (ΕΤΕ) για τθν απόκτθςθ του ςυνόλου των μετοχϊν τθσ Eurobank, θ ΕΤΕ απζκτθςε το 84,4% των 

κοινϊν με δικαίωμα ψιφου μετοχϊν τθσ Eurobank. 

Στισ 19 Λουνίου 2013 ειςιχκθςαν προσ διαπραγμάτευςθ ςτο Χρθματιςτιριο Ακθνϊν 3.789.317.358 νζεσ κοινζσ 

με δικαίωμα ψιφου μετοχζσ, οι οποίεσ πρόεκυψαν από τθν αφξθςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Τράπεηασ 

για τθν άντλθςθ ςυνολικά €5.839 εκατ., καλυπτόμενθ με ειςφορά ςε είδοσ αποκλειςτικά από το Ταμείο 

Χρθματοπιςτωτικισ Στακερότθτασ (ΤΧΣ), ςφμφωνα με το Νόμο 3864/2010 και τθν Ρράξθ Υπουργικοφ 

Συμβουλίου 38/9.11.2012. Κατόπιν αυτισ τθσ αφξθςθσ το ποςοςτό του ΤΧΣ επί του μετοχικοφ κεφαλαίου των 

κοινϊν μετοχϊν ανιλκε ςτισ 19 Λουνίου 2013 από 0,0% ςε 98,6%, το δε ποςοςτό τθσ ΕΤΕ κατιλκε από 84,4% 

ςε 1,2%. 

Τζλοσ, ςτισ 5 Λουλίου 2013, κατόπιν τθσ απόφαςθσ τθσ Τακτικισ Γενικισ Συνζλευςθσ των Μετόχων τθσ 

Τράπεηασ τθσ 27θσ Λουνίου 2013 για τθν αφξθςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου με καταβολι μετρθτϊν θ οποία 

ςυντελζςκθκε με ιδιωτικι τοποκζτθςθ ςτουσ κατόχουσ υβριδικϊν τίτλων και τίτλων μειωμζνθσ εξαςφάλιςθσ 

με κατάργθςθ του δικαιϊματοσ προτίμθςθσ των υφιςτάμενων κοινϊν και προνομιοφχων μετόχων τθσ, το 

ποςοςτό ςυμμετοχισ του ΤΧΣ κατιλκε από 98,6% ςε 93,6%. 

Θ Τράπεηα ςτισ 30 Λουνίου 2013 ενοποίθςε 74 εταιρείεσ με τθ μζκοδο τθσ ολικισ ενοποίθςθσ και 8 εταιρείεσ 

με τθ μζκοδο τθσ κακαρισ κζςθσ. 

 

Ταμείο Χρθματοπιςτωτικισ Στακερότθτασ 

Το Ταμείο Χρθματοπιςτωτικισ Στακερότθτασ ιδρφκθκε τον Λοφλιο του 2010 (Ν. 3864/2010) ωσ νομικό 

πρόςωπο ιδιωτικοφ δικαίου, το οποίο δεν ανικει ςτο δθμόςιο τομζα, διακζτει διοικθτικι και οικονομικι 

αυτοτζλεια, λειτουργεί αμιγϊσ κατά τουσ κανόνεσ τθσ ιδιωτικισ οικονομίασ και διζπεται από τισ διατάξεισ του 

ιδρυτικοφ νόμου όπωσ ιςχφει. Ο ςκοπόσ του Ταμείου είναι θ διατιρθςθ τθσ ςτακερότθτασ του ελλθνικοφ 

τραπεηικοφ ςυςτιματοσ, μζςω τθσ ενίςχυςθσ τθσ κεφαλαιακισ επάρκειασ των πιςτωτικϊν ιδρυμάτων, 

ςυμπεριλαμβανομζνων και κυγατρικϊν αλλοδαπϊν πιςτωτικϊν ιδρυμάτων, εφόςον λειτουργοφν νόμιμα ςτθν 

Ελλάδα κατόπιν άδειασ τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ και μζςω τθσ κεφαλαιακισ ενίςχυςθσ μεταβατικϊν 

πιςτωτικϊν ιδρυμάτων που ςυςτινονται ςφμφωνα με το άρκρο 63Ε του Ν. 3601/2007. 

 

Σφμφωνα με το νόμο 4051/2012 από 01/02/2013 ωσ όργανα Διοίκθςθσ του Ταμείου ορίηονται το Γενικό 

Συμβοφλιο και θ Εκτελεςτικι Επιτροπι. 

Θ Εκτελεςτικι Επιτροπι είναι τριμελισ. Δφο εκ των μελϊν τθσ, ςυμπεριλαμβανομζνου του Διευκφνοντοσ 

Συμβοφλου, επιλζγονται μεταξφ προςϊπων με διεκνι εμπειρία ςε τραπεηικά κζματα ι ςε κζματα εξυγίανςθσ 

πιςτωτικϊν ιδρυμάτων. Ζνα εκ των μελϊν τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ υποδεικνφεται από τθ Τράπεηα τθσ 

Ελλάδοσ. Τα μζλθ τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ επιλζγονται από ειδικι προσ τοφτο επιτροπι αποτελοφμενθ 
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από ιςάρικμουσ εκπροςϊπουσ του Υπουργείου Οικονομικϊν και τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ, φςτερα από 

δθμόςια πρόςκλθςθ ενδιαφζροντοσ. Εκπρόςωποι τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ και τθσ Ευρωπαϊκισ Κεντρικισ 

Τράπεηασ δφνανται να ςυμμετζχουν ςτθν εν λόγω ειδικι επιτροπι ωσ παρατθρθτζσ. Τα μζλθ τθσ Εκτελεςτικισ 

Επιτροπισ διορίηονται, με απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν για πενταετι κθτεία, με δυνατότθτα 

ανανζωςθσ, μθ δυνάμενθ να υπερβεί τθν οριηόμενθ ςτθν παρ. 2 του άρκρου 2 του N. 3864/2010 θμερομθνία, 

ωσ ιςχφει. Τα µζλθ τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ δφνανται να παφονται, µε απόφαςθ του Υπουργοφ 

Οικονοµικϊν, και πριν τθ λιξθ τθσ κθτείασ τουσ, εφόςον κατά τθ διάρκειά τθσ ςυντρζξουν ςτο πρόςωπό τουσ 

παράγοντεσ που τουσ κακιςτοφν µθ επιλζξιµουσ µε βάςθ τα άρκρα 6 και 7 του Νόμου 3864/2010, ωσ ιςχφει. 

Θ υφιςτάμενθ ςφνκεςι τθσ ζχει ωσ εξισ: 

 Αναςταςία Σακελλαρίου - Διευκφνουςα Σφμβουλοσ 

 Γιϊργοσ Κουτςόσ - Αναπλθρωτισ Διευκφνων Σφμβουλοσ 

 Αναςτάςιοσ Γάγαλθσ - Μζλοσ 

 

Το Γενικό Συμβοφλιο είναι επταμελζσ. Ρζντε εκ των μελϊν του, ςυμπεριλαμβανομζνου του Ρροζδρου του, 

επιλζγονται μεταξφ προςϊπων με διεκνι εμπειρία ςε τραπεηικά κζματα. Τισ κζςεισ των υπολοίπων μελϊν του 

Γενικοφ Συμβουλίου ςυμπλθρϊνουν ζνασ εκπρόςωποσ του Υπουργείου Οικονομικϊν και ζνα πρόςωπο που 

ορίηεται από τθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ. Τα μζλθ του Γενικοφ Συμβουλίου επιλζγονται από ειδικι προσ τοφτο 

επιτροπι αποτελοφμενθ από ιςάρικμουσ εκπροςϊπουσ του Υπουργείου Οικονομικϊν και τθσ Τράπεηασ τθσ 

Ελλάδοσ, φςτερα από δθμόςια πρόςκλθςθ ενδιαφζροντοσ. Τα μζλθ του Γενικοφ Συμβουλίου διορίηονται, με 

απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν για πενταετι κθτεία, με δυνατότθτα ανανζωςθσ, μθ δυνάμενθ να 

υπερβεί τθν 30ι Λουνίου 2017 και δφνανται να παφονται, µε απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονοµικϊν, και πριν τθ 

λιξθ τθσ κθτείασ τουσ, εφόςον κατά τθ διάρκειά τθσ ςυντρζξουν ςτο πρόςωπό τουσ παράγοντεσ που τουσ 

κακιςτοφν µθ επιλζξιµουσ µε βάςθ τα άρκρα 6 και 7, του Νόμου 3864/2010, ωσ ιςχφει. 

Θ υφιςτάμενθ ςφνκεςι τoυ ζχει ωσ εξισ: 

 Χριςτοσ Σκλαβοφνθσ -Ρρόεδροσ 

 Αντρζασ Μπεροφτςοσ - Μθ Εκτελεςτικό Μζλοσ 

 Pierre Mariani - Μθ Εκτελεςτικό Μζλοσ 

 Ευτυχία Μιχαθλίδου - Μθ Εκτελεςτικό Μζλοσ, Εκπρόςωποσ του Υπουργείου Οικονομικϊν 

 Ευκφμιοσ K. Γκατηϊνασ - Μθ Εκτελεςτικό Μζλοσ, οριςκείσ Εκπρόςωποσ τθσ ΤτΕ 

 Λωάννθσ Ηαφειρίου - Μθ Εκτελεςτικό Μζλοσ 

 Stephan Wilcke - Μθ Εκτελεςτικό Μζλοσ 

 

Στισ ςυνεδριάςεισ του Γενικοφ Συμβουλίου και τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ δφνανται να ςυμμετζχουν ζνασ 

εκπρόςωποσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ και ζνασ εκπρόςωποσ τθσ Ευρωπαϊκισ Κεντρικισ Τράπεηασ ι οι 

αναπλθρωτζσ τουσ ωσ παρατθρθτζσ και χωρίσ δικαίωμα ψιφου. 

Πθγι: Διαδικτυακόσ τόποσ ςτου ΣΧ 

 

Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία 

Τα παρακάτω οικονομικά ςτοιχεία προκφπτουν από τισ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ χριςθσ που ζλθξε τθν 31 

Δεκεμβρίου 2012, οι οποίεσ ζχουν ελεγχκεί από τον ανεξάρτθτο ελεγκτι Λογιςτι κ. Νικόλαο Κ. Σοφιανό (ΑΜ 

ΣΟΕΛ 12231) τθσ ελεγκτικισ εταιρείασ «Deloitte Χατηθπαφλου, Σοφιανόσ και Καμπάνθσ Ανϊνυμθ Εταιρεία 

Ορκωτϊν Ελεγκτϊν και Συμβοφλων Επιχειριςεων». 
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Ποςά ςε € 21.07.2010 - 31.12.2011 01.01.2012 - 31.12.2012

Ζςοδα από τόκουσ 12.604.917                           232.317.496                         

Ζςοδα από προμικειεσ -                                           665.839.444                         

Δαπάνεσ προςωπικοφ (1.012.169)                           (1.998.033)                           

Γενικά διοικθτικά και λοιπά λειτουργικά ζξοδα (795.617)                              (2.939.177)                           

Απομείωςθ επενδφςεων και απαιτιςεων (219.999.999)                       (5.332.796.807)                    

Ρροβλζψεισ για υποχρεϊςεισ από funding gaps -                                           (1.021.783.514)                    

Αποςβζςεισ ενςϊματων και άυλων περιουςιακϊν ςτοιχείων (30.747)                                (48.626)                                

Λοιπά ζξοδα (2.343)                                  (301)                                     

Ηθμιά χριςθσ (209.235.958)                       (5.461.409.519)                    

Λοιπά ςυνολικά ζςοδα/(ζξοδα):

Αξιόγραφα διακζςιμα προσ πϊλθςθ -                                           -                                           

υγκεντρωτικά ςυνολικά ζςοδα/(ζξοδα) χριςθσ (209.235.958)                       (5.461.409.519)                    

Κατάςταςθ Συνολικοφ Ειςοδιματοσ

 

Πθγι: Δθμοςιευμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ του Σαμείου Χρθματοπιςτωτικισ τακερότθτασ για τθ χριςθ που ζλθξε ςτισ 
31.12.2012. 

 

Ποςά ςε € 31.12.2011 31.12.2012

ΕΝΕΓΘΤΛΚΟ

Ταμείο και διακζςιμα ςτθ Κεντρικι Τράπεηα 1.290.879.398 827.827.829

Επενδυτικό χαρτοφυλάκιο 1 34.695.433.223

Ενςϊματα περιουςιακά ςτοιχεία 157.734 154.255

Άυλα περιουςιακά ςτοιχεία 13.323 13.102

Ζςοδα χριςεωσ ειςπρακτζα -                                110.239.444

Απαιτιςεισ από τράπεηεσ υπό εκκακάριςθ -                                2.218.199.534

Λοιπζσ απαιτιςεισ 106.046 71.230

Σφνολο Ενεργθτικοφ 1.291.156.503 37.851.938.616

ΡΑΚΘΤΛΚΟ

Υποχρεϊςεισ για κάλυψθ funding gaps -                                1.021.783.514

Λοιπζσ υποχρεϊςεισ 392.460 800.579

Σφνολο πακθτικοφ 392.460 1.022.584.093

ΛΔΛΑ ΚΕΦΑΛΑΛΑ

Κεφάλαιο 1.500.000.000 42.500.000.000

Αποκεματικά -                                -                                

Αποτελζςματα εισ νζον (209.235.958)            (5.670.645.476)         

Μδια κεφάλαια 1.290.764.043 36.829.354.524

Σφνολο Υποχρεϊςεων & Λδίων Κεφαλαίων 1.291.156.503 37.851.938.616

Κατάςταςθ Οικονομικισ Κζςθσ

 
 
Πθγι: Δθμοςιευμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ του Σαμείου Χρθματοπιςτωτικισ τακερότθτασ για τθ χριςθ που ζλθξε ςτισ 
31.12.2012. 
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3.8.2 Πμιλοσ τθσ Eurobank 

 

Κυγατρικζσ 

Στον πίνακα που ακολουκεί παρατίκενται οι κυγατρικζσ του Ομίλου Eurobank κατά τθν 31.12.2010, 

31.12.2011, 31.12.2012 και 30.06.2013:  

Πνομα εταιρείασ  
 

31.12.2010  
 

31.12.2011  
 

31.12.2012  30.06.2013 

 Χϊρα 

Τομζασ δραςτθριότθτασ  εγκατάςταςθσ  

Be-Business Exchanges A.E. 
Δικτφων Διεταιρικϊν Συναλλαγϊν 
και παροχισ Λογιςτικϊν και 
Φορολογικϊν Υπθρεςιϊν  

98,01 98,01 98,01 98,01  Ελλάδα  

Θλεκτρονικό εμπόριο μζςω διαδικτφου. 
παροχι λογιςτικϊν και φορολογικϊν 
υπθρεςιϊν  

Best Direct A.E.  100,00 100,00 100,00 -  Ελλάδα  Διάφορεσ υπθρεςίεσ 

ΔΛΑΣ Α.Ε.Ε.Χ. 26,08 - - -  Ελλάδα  
Εταιρεία επενδφςεων χαρτοφυλακίου (Closed-end 
fund) 

Enalios Real Estate Development S.A. 
(1) 

  - 100,00 100,00  Ελλάδα  Επενδυτικζσ υπθρεςίεσ ακίνθτθσ περιουςίασ 

ERB Αςφαλιςτικζσ Υπθρεςίεσ Α.Ε.Μ.Α. 100,00 100,00 100,00 100,00  Ελλάδα  Μεςιτεία αςφαλίςεων 

Eurobank EFG Asset Management 
Α.Ε.Ρ.Ε.Υ. 

100,00 - - -  Ελλάδα  Υπθρεςίεσ διαχείριςθσ περιουςίασ 

Eurobank Asset Management 
Α.Ε.Δ.Α.Κ. 

100,00 100,00 100,00 100,00  Ελλάδα  
Υπθρεςίεσ διαχείριςθσ αμοιβαίων κεφαλαίων και 
περιουςίασ 

Eurobank Α.Ε. Οργανωτικϊν 
Συςτθμάτων Μιςκοδοςίασ και 
Συμβουλευτικϊν Υπθρεςιϊν 

100,00 100,00 100,00 100,00  Ελλάδα  
Ραροχι υπθρεςιϊν μιςκοδοςίασ και 
ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν 

Eurobank EFG Cards - Ρροϊόντα 
Καταναλωτικισ Ρίςτθσ και Συναφείσ 
Υπθρεςίεσ Α.Ε. 

100,00 100,00 - -  Ελλάδα  Διαχείριςθ πιςτωτικϊν καρτϊν 

Eurobank Equities Α.Ε.Ρ.Ε.Υ. 100,00 100,00 100,00 100,00  Ελλάδα  Χρθματιςτθριακζσ και ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ 

Eurobank Ergasias Leasing A.E. 100,00 100,00 100,00 100,00  Ελλάδα  Χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ 

Eurobank Factors Α.Ε.Ρ.Ε.Α. 100,00 100,00 100,00 100,00  Ελλάδα  Ρρακτορεία επιχειρθματικϊν απαιτιςεων 

Eurobank EFG Fin and Rent Ανϊνυμθ 
Εμπορικι Εταιρεία Εμπορίασ και 
Ενοικίαςθσ Αυτοκινιτων, Σκαφϊν και 
Εξοπλιςμοφ 

100,00 - - -  Ελλάδα  Μίςκωςθ και ενοικίαςθ μεταφορικϊν μζςων 

Eurobank Υπθρεςίεσ Διαχείριςθσ 
Απαιτιςεων Α.Ε. 

100,00 100,00 100,00 100,00  Ελλάδα  Διαχείριςθ λθξιπρόκεςμων απαιτιςεων πελατϊν 

Eurobank Υπθρεςίεσ Ρροϊκθςθσ και 
Διαχείριςθσ Ρροϊόντων 
Καταναλωτικισ και Στεγαςτικισ 
Ρίςτθσ Α.Ε. 

-  - 100,00 100,00  Ελλάδα  
Ρροϊκθςθ/διαχείριςθ προϊόντων καταναλωτικισ 
και ςτεγαςτικισ πίςτθσ 

Eurobank Properties Α.E. Επενδφςεων 
ςε Ακίνθτθ Ρεριουςία 

55,92 55,94 55,94 55,94  Ελλάδα  Επενδυτικζσ υπθρεςίεσ ακίνθτθσ περιουςίασ 

Eurobank Υπθρεςίεσ Ακινιτων Α.E. 100,00 100,00 100,00 100,00  Ελλάδα  Μεςιτικζσ υπθρεςίεσ ακινιτων 

Eurobank Υπθρεςίεσ Ενθμζρωςθσ 
Οφειλετϊν Α.Ε. 

- - 100,00 100,00  Ελλάδα  Ενθμζρωςθ οφειλετϊν με λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ 

Eurolife ERB Α.Ε.Γ.Α. 100,00 100,00 100,00 100,00  Ελλάδα  Αςφαλιςτικζσ υπθρεςίεσ 

Eurolife ERB Α.Ε.Α.Η. 100,00 100,00 100,00 100,00  Ελλάδα  Αςφαλιςτικζσ υπθρεςίεσ 

Global Διαχείριςθ Κεφαλαίων 
Α.Ε.Ρ.Ε.Υ. (1) 

99,50 99,50 99,50 99,50  Ελλάδα  Σφμβουλοι επενδφςεων 

Open 24 A.E Ραροχισ Υπθρεςιϊν 
Διαφιμιςθσ, Μάρκετινγκ, 
Ρροϊκθςθσ Ρωλιςεων, 
Αςφαλιςτικϊν Συμβοφλων 

100,00 100,00 - -  Ελλάδα  Διάφορεσ υπθρεςίεσ 

Ταφροσ Ρρότυπθ Ανάπτυξθ Α.Ε. 55,92 - - -  Ελλάδα  Επενδφςεισ ακινιτων 

Eurobank Bulgaria A.D. 99,99 99,99 99,99 99,99  Βουλγαρία  Τράπεηα 

Bulgarian Retail Services A.D. 100,00 100,00 100,00 100,00  Βουλγαρία  
Ραροχι χρθματοοικονομικϊν Υπθρεςιϊν και 
διαχείριςθ πιςτωτικϊν καρτϊν 

ERB Auto Leasing E.O.O.D. 100,00 100,00 100,00 100,00  Βουλγαρία  Μίςκωςθ και ενοικίαςθ μεταφορικϊν μζςων 

ERB Property Services Sofia A.D. 80,00 80,00 80,00 80,00  Βουλγαρία  Μεςιτικζσ υπθρεςίεσ ακινιτων 

ERB Leasing E.A.D. 100,00 100,00 100,00 100,00  Βουλγαρία  Χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ 

EFG Securities Bulgaria E.A.D. 100,00 - - -  Βουλγαρία  Χρθματιςτθριακζσ και επενδυτικζσ υπθρεςίεσ 

IMO 03 E.A.D. - 100,00 100,00 100,00  Βουλγαρία  Επενδυτικζσ υπθρεςίεσ ακίνθτθσ περιουςίασ 

IMO Central Office E.A.D. - 100,00 100,00 100,00  Βουλγαρία  Επενδυτικζσ υπθρεςίεσ ακίνθτθσ περιουςίασ 

IMO Property Investments Sofia 
E.A.D. 

100,00 100,00 100,00 100,00  Βουλγαρία  Επενδυτικζσ υπθρεςίεσ ακίνθτθσ περιουςίασ 

IMO Rila E.A.D. - 100,00 100,00 100,00  Βουλγαρία  Επενδυτικζσ υπθρεςίεσ ακίνθτθσ περιουςίασ 

ERB Hellas (Cayman Islands) Ltd 100,00 100,00 100,00 100,00  Νθςιά Cayman  
Εταιρεία ειδικοφ ςκοποφ για τθ ςυγκζντρωςθ 
κεφαλαίων 

EFG Hellas II (Cayman Islands) Ltd 100,00 100,00 - -  Νθςιά Cayman  
Εταιρεία ειδικοφ ςκοποφ για τθ ςυγκζντρωςθ 
κεφαλαίων 

Berberis Investments Ltd 100,00 100,00 100,00 100,00  Νθςιά Channel  Εταιρεία χαρτοφυλακίου 

ERB Hellas Funding Ltd 100,00 100,00 100,00 100,00  Νθςιά Channel  
Εταιρεία ειδικοφ ςκοποφ για τθ ςυγκζντρωςθ 
κεφαλαίων 

Eurobank Cyprus Ltd 100,00 100,00 100,00 100,00  Κφπροσ  Τράπεηα 

CEH Balkan Holdings Ltd 100,00 100,00 100,00 100,00  Κφπροσ  Εταιρεία χαρτοφυλακίου 
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Chamia Enterprises Company Ltd - 100,00 100,00 100,00  Κφπροσ  Εταιρεία επενδφςεων ειδικοφ ςκοποφ 

ERB New Europe Funding III Ltd 100,00 100,00 100,00 100,00  Κφπροσ  Ραροχι πιςτϊςεων 

Eurocredit Retail Services Ltd 100,00 - - -  Κφπροσ  Διαχείριςθ πιςτωτικϊν καρτϊν 

NEU II Property Holdings Ltd - 100,00 100,00 100,00  Κφπροσ  Εταιρεία χαρτοφυλακίου 

NEU III Property Holdings Ltd - 100,00 100,00 100,00  Κφπροσ  Εταιρεία χαρτοφυλακίου 

NEU Property Holdings Ltd 100,00 100,00 100,00 100,00  Κφπροσ  Εταιρεία χαρτοφυλακίου 

Eurobank Private Bank Luxembourg 
S.A. 

100,00 100,00 100,00 100,00  Λουξεμβοφργο  Τράπεηα 

Eurobank Fund Management 
Company (Luxembourg) S.A. 

100,00 100,00 100,00 100,00  Λουξεμβοφργο  Διαχείριςθ κεφαλαίων 

Eurobank Holding (Luxembourg) S.A. 100,00 100,00 100,00 100,00  Λουξεμβοφργο  Εταιρεία χαρτοφυλακίου 

ERB New Europe Funding B.V. 100,00 100,00 100,00 100,00  Ολλανδία  Ραροχι πιςτϊςεων 

ERB New Europe Funding II B.V. 100,00 100,00 100,00 100,00  Ολλανδία  Ραροχι πιςτϊςεων 

ERB New Europe Holding B.V. 100,00 100,00 100,00 100,00  Ολλανδία  Εταιρεία χαρτοφυλακίου 

EFG Leasing Poland Sp.z.o.o  100,00 - - -  Ρολωνία  Χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ 

EFG Poldystrybucja Sp.z.o.o  100,00 - - -  Ρολωνία  Διάφορεσ υπθρεςίεσ 

EFG Property Services Polska Sp.z.o.o  100,00 - - -  Ρολωνία  Μεςιτικζσ υπθρεςίεσ ακινιτων 

Bancpost S.A. 99,02 99,11 99,11 99,11  ουμανία  Τράπεηα 

Eliade Tower S.A. 55,92 55,94 55,94 55,94  ουμανία  Επενδφςεισ ακινιτων  

ERB IT Shared Services S.A. 100,00 100,00 100,00 100,00  ουμανία  Επεξεργαςία ςτοιχείων πλθροφορικισ 

ERB Leasing IFN S.A. 100,00 100,00 100,00 100,00  ουμανία  Χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ 

ERB Retail Services IFN S.A. 100,00 100,00 100,00 100,00  ουμανία  Διαχείριςθ πιςτωτικϊν καρτϊν 

Eurobank Finance S.A. 100,00 100,00 100,00 100,00  ουμανία  Επενδυτικζσ υπθρεςίεσ  

Eurobank Property Services S.A. 80,00 80,00 80,00 80,00  ουμανία  Μεςιτικζσ υπθρεςίεσ ακινιτων 

ERB Rom Consult S.A. 100,00 100,00 100,00 100,00  ουμανία  Συμβουλευτικζσ Υπθρεςίεσ 

Eurolife ERB Asigurari de Viata S.A. 100,00 100,00 100,00 100,00  ουμανία  Αςφαλιςτικζσ υπθρεςίεσ 

Eurolife ERB Asigurari Generale S.A. 100,00 100,00 100,00 100,00  ουμανία  Αςφαλιςτικζσ υπθρεςίεσ 

IMO Property Investments Bucuresti 
S.A. 100,00 100,00 100,00 100,00 

 ουμανία  Επενδυτικζσ υπθρεςίεσ ακίνθτθσ περιουςίασ 

IMO-II Property Investments S.A. 99,89 100,00 100,00 100,00  ουμανία  Επενδυτικζσ υπθρεςίεσ ακίνθτθσ περιουςίασ 

Retail Development S.A. 55,92 55,94 55,94 55,94  ουμανία  Επενδφςεισ ακινιτων 

Seferco Development S.A. 55,92 55,94 55,94 55,94  ουμανία  Επενδφςεισ ακινιτων 

Eurobank A.D. Beograd 99,98 99,98 99,98 99,98  Σερβία  Τράπεηα 

EFG Business Services d.o.o. Beograd 
100,00 100,00 100,00 100,00 

 Σερβία  
Ραροχι υπθρεςιϊν μιςκοδοςίασ και 
ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν 

ERB Asset Fin d.o.o. Beograd 100,00 100,00 100,00 100,00  Σερβία  Υπθρεςίεσ διαχείριςθσ περιουςίασ 

ERB Leasing A.D. Beograd 99,99 99,99 99,99 99,99  Σερβία  Χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ 

ERB Property Services d.o.o. Beograd 80,00 80,00 80,00 80,00  Σερβία  Μεςιτικζσ υπθρεςίεσ ακινιτων 

IMO Property Investments A.D. 
Beograd 

100,00 100,00 100,00 100,00  Σερβία  Επενδυτικζσ υπθρεςίεσ ακίνθτθσ περιουςίασ 

Reco Real Property A.D. 55,92 55,94 55,94 55,94  Σερβία  Επενδφςεισ ακινιτων  

EFG Istanbul Holding A.S. 100,00 100,00 100,00 100,00  Τουρκία  Εταιρεία χαρτοφυλακίου 

Eurobank Tekfen A.S. 99,24 99,26 - -  Τουρκία  Τράπεηα 

EFG Finansal Kiralama A.S. 99,23 99,26 - -  Τουρκία  Χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ 

EFG Istanbul Equities Menkul Degerler 
A.S. 

99,24 99,26 - - Τουρκία Χρθματιςτθριακζσ υπθρεςίεσ 

EFG Istanbul Portfoly Yonetimi A.S. - 99,26 - - Τουρκία Διαχείριςθ αμοιβαίων κεφαλαίων 

Public J.S.C. Universal Bank  99,96 99,96 99,97 99,97 Ουκρανία Τράπεηα 

ERB Property Services Ukraine LLC 100,00 100,00 100,00 100,00 Ουκρανία Μεςιτικζσ υπθρεςίεσ ακινιτων 

Eurobank EFG Ukraine Distribution 
LLC 

100,00 100,00 100,00 - Ουκρανία Διάφορεσ υπθρεςίεσ 

Anaptyxi 2006-1 Plc - - -   
Θνωμζνο 
Βαςίλειο 

Εταιρεία ειδικοφ ςκοποφ για τθ ςυγκζντρωςθ 
κεφαλαίων  

Anaptyxi APC Ltd - - -   
Θνωμζνο 
Βαςίλειο 

Εταιρεία ειδικοφ ςκοποφ για τθ ςυγκζντρωςθ 
κεφαλαίων  

Anaptyxi Holdings Ltd (2) - - -   
Θνωμζνο 
Βαςίλειο 

Εταιρεία ειδικοφ ςκοποφ για τθ ςυγκζντρωςθ 
κεφαλαίων  

Anaptyxi II Holdings Ltd (2)   - - - 
Θνωμζνο 
Βαςίλειο 

Εταιρεία ειδικοφ ςκοποφ για τθ ςυγκζντρωςθ 
κεφαλαίων  

Anaptyxi II Plc   - - - 
Θνωμζνο 
Βαςίλειο 

Εταιρεία ειδικοφ ςκοποφ για τθ ςυγκζντρωςθ 
κεφαλαίων  

Anaptyxi Options Ltd (2) - - -   
Θνωμζνο 
Βαςίλειο 

Εταιρεία ειδικοφ ςκοποφ για τθ ςυγκζντρωςθ 
κεφαλαίων  

Anaptyxi SME I Holdings Ltd (2) - - - - 
Θνωμζνο 
Βαςίλειο 

Εταιρεία ειδικοφ ςκοποφ για τθ ςυγκζντρωςθ 
κεφαλαίων  

Anaptyxi SME I Plc - - - - 
Θνωμζνο 
Βαςίλειο 

Εταιρεία ειδικοφ ςκοποφ για τθ ςυγκζντρωςθ 
κεφαλαίων  

Anaptyxi SME II 2009-1 Plc - -     
Θνωμζνο 
Βαςίλειο 

Εταιρεία ειδικοφ ςκοποφ για τθ ςυγκζντρωςθ 
κεφαλαίων  

Anaptyxi SME II APC Ltd - -     
Θνωμζνο 
Βαςίλειο 

Εταιρεία ειδικοφ ςκοποφ για τθ ςυγκζντρωςθ 
κεφαλαίων  

Anaptyxi SME II Holdings Ltd (2) - -     
Θνωμζνο 
Βαςίλειο 

Εταιρεία ειδικοφ ςκοποφ για τθ ςυγκζντρωςθ 
κεφαλαίων  

Andromeda Leasing I Holdings Ltd (2) - - - - 
Θνωμζνο 
Βαςίλειο 

Εταιρεία ειδικοφ ςκοποφ για τθ ςυγκζντρωςθ 
κεφαλαίων  

Andromeda Leasing I Plc - - - - 
Θνωμζνο 
Βαςίλειο 

Εταιρεία ειδικοφ ςκοποφ για τθ ςυγκζντρωςθ 
κεφαλαίων  

Daneion 2007-1 Plc - - - - 
Θνωμζνο 
Βαςίλειο 

Εταιρεία ειδικοφ ςκοποφ για τθ ςυγκζντρωςθ 
κεφαλαίων  

Daneion APC Ltd - - - - 
Θνωμζνο 
Βαςίλειο 

Εταιρεία ειδικοφ ςκοποφ για τθ ςυγκζντρωςθ 
κεφαλαίων  
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Daneion Holdings Ltd (2) - - - - 
Θνωμζνο 
Βαςίλειο 

Εταιρεία ειδικοφ ςκοποφ για τθ ςυγκζντρωςθ 
κεφαλαίων  

ERB Hellas Plc 100,00 100,00 100,00 100,00 
Θνωμζνο 
Βαςίλειο 

Εταιρεία ειδικοφ ςκοποφ για τθ ςυγκζντρωςθ 
κεφαλαίων 

Karta 2005-1 Plc - -     
Θνωμζνο 
Βαςίλειο 

Εταιρεία ειδικοφ ςκοποφ για τθ ςυγκζντρωςθ 
κεφαλαίων 

Karta APC Ltd - -     
Θνωμζνο 
Βαςίλειο 

Εταιρεία ειδικοφ ςκοποφ για τθ ςυγκζντρωςθ 
κεφαλαίων 

Karta Holdings Ltd (2) - -     
Θνωμζνο 
Βαςίλειο 

Εταιρεία ειδικοφ ςκοποφ για τθ ςυγκζντρωςθ 
κεφαλαίων 

Karta II Holdings Ltd (2)   - - - 
Θνωμζνο 
Βαςίλειο 

Εταιρεία ειδικοφ ςκοποφ για τθ ςυγκζντρωςθ 
κεφαλαίων  

Karta II Plc   - - - 
Θνωμζνο 
Βαςίλειο 

Εταιρεία ειδικοφ ςκοποφ για τθ ςυγκζντρωςθ 
κεφαλαίων  

Karta LNI 1 Ltd - -     
Θνωμζνο 
Βαςίλειο 

Εταιρεία ειδικοφ ςκοποφ για τθ ςυγκζντρωςθ 
κεφαλαίων  

Karta Options Ltd (2) - -     
Θνωμζνο 
Βαςίλειο 

Εταιρεία ειδικοφ ςκοποφ για τθ ςυγκζντρωςθ 
κεφαλαίων  

Saturn Finance Plc         
Θνωμζνο 
Βαςίλειο 

Εταιρεία ειδικοφ ςκοποφ για τθ ςυγκζντρωςθ 
κεφαλαίων  

Saturn Holdings Ltd(2)         
Θνωμζνο 
Βαςίλειο 

Εταιρεία ειδικοφ ςκοποφ για τθ ςυγκζντρωςθ 
κεφαλαίων  

Themeleion II Mortgage Finance Plc - - - - 
Θνωμζνο 
Βαςίλειο 

Εταιρεία ειδικοφ ςκοποφ για τθ ςυγκζντρωςθ 
κεφαλαίων  

Themeleion III Holdings Ltd (2) - - - - 
Θνωμζνο 
Βαςίλειο 

Εταιρεία ειδικοφ ςκοποφ για τθ ςυγκζντρωςθ 
κεφαλαίων  

Themeleion III Mortgage Finance Plc - - - - 
Θνωμζνο 
Βαςίλειο 

Εταιρεία ειδικοφ ςκοποφ για τθ ςυγκζντρωςθ 
κεφαλαίων  

Themeleion IV Holdings Ltd (2) - - - - 
Θνωμζνο 
Βαςίλειο 

Εταιρεία ειδικοφ ςκοποφ για τθ ςυγκζντρωςθ 
κεφαλαίων  

Themeleion IV Mortgage Finance Plc - - - - 
Θνωμζνο 
Βαςίλειο 

Εταιρεία ειδικοφ ςκοποφ για τθ ςυγκζντρωςθ 
κεφαλαίων  

Themeleion Mortgage Finance Plc - - - - 
Θνωμζνο 
Βαςίλειο 

Εταιρεία ειδικοφ ςκοποφ για τθ ςυγκζντρωςθ 
κεφαλαίων  

Themeleion V Holdings Ltd(2) -       
Θνωμζνο 
Βαςίλειο 

Εταιρεία ειδικοφ ςκοποφ για τθ ςυγκζντρωςθ 
κεφαλαίων  

Themeleion V Mortgage Finance Plc -       
Θνωμζνο 
Βαςίλειο 

Εταιρεία ειδικοφ ςκοποφ για τθ ςυγκζντρωςθ 
κεφαλαίων  

Themeleion VI Holdings Ltd(2) -       
Θνωμζνο 
Βαςίλειο 

Εταιρεία ειδικοφ ςκοποφ για τθ ςυγκζντρωςθ 
κεφαλαίων  

Themeleion VI Mortgage Finance Plc -       
Θνωμζνο 
Βαςίλειο 

Εταιρεία ειδικοφ ςκοποφ για τθ ςυγκζντρωςθ 
κεφαλαίων  

1. Αδρανισ /, δεν ενοποιείται, λόγω μθ ςθμαντικότθτασ 

2. Δεν ενοποιικθκε λόγω μθ ςθμαντικότθτασ 

Πθγι: Δθμοςιευμζνεσ Ενοποιθμζνεσ Ετιςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ των χριςεων 2010-2012, οι οποίεσ ζχουν ςυνταχκεί 
από τθν Eurobank ςφμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. και ζχουν ελεγχκεί από Σακτικοφσ Ορκωτοφσ Ελεγκτζσ και Δθμοςιευμζνεσ 
Ενοποιθμζνεσ ςυνοπτικζσ ενδιάμεςεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ για τθν περίοδο 01.01.-30.06.2013, οι οποίεσ ζχουν 
ςυνταχκεί από τθν Eurobank ςφμφωνα με το ΔΛΠ 34 και ζχουν επιςκοπθκεί από Σακτικοφσ Ορκωτοφσ Ελεγκτζσ. 

Σχετικά με τισ ςυμμετοχζσ του Ομίλου Eurobank ςθμειϊνονται τα εξισ: 

Χριςθ 2010: 

 Τον Απρίλιο του 2010, θ IMO Property Investments Sofia E.A.D. ξεκίνθςε τθ δραςτθριότθτά τθσ ωσ 

εταιρεία παροχισ επενδυτικϊν υπθρεςιϊν ακίνθτθσ περιουςίασ. 

 Το Μάιο του 2010, θ Eurobank EFG Χρθματιςτθριακι Α.Ε.Ρ.Ε.Υ. ςυγχωνεφκθκε με τθν Eurobank EFG 

Telesis Finance Α.Ε.Ρ.Ε.Υ., κυγατρικι του ομίλου με ποςοςτό 100%. Μετά τθ ςυγχϊνευςθ, θ Eurobank 

EFG Χρθματιςτθριακι Α.Ε.Ρ.Ε.Υ. μετονομάςτθκε ςε Eurobank EFG Equities Α.Ε.Ρ.Ε.Υ. 

 Τον Λοφλιο του 2010, θ Eurobank Properties Α.Ε. Επενδφςεων ςε Ακίνθτθ Ρεριουςία ςυγχωνεφκθκε με 

τθν Καλαμπόκθσ Τουρσ & Κάργκο Α.Ε. 

 Το Δεκζμβριο του 2010, ο Πμιλοσ Eurobank ίδρυςε ωσ 100% κυγατρικι του, τθν EFG New Europe 

Funding III Ltd, μια εταιρεία παροχισ πιςτϊςεων θ οποία ςυςτάκθκε ςτθν Κφπρο. 

 Συνεπεία τθσ ζγκριςθσ τθσ ςυγχϊνευςθσ τθσ ΔΛΑΣ Α.Ε.Ε.Χ. και τθσ Eurobank από τα Διοικθτικά 

Συμβοφλια των δφο εταιριϊν το Νοζμβριο του 2010, ο Πμιλοσ Eurobank απζκτθςε τον ζλεγχο τθσ 

ΔΛΑΣ Α.Ε.Ε.Χ. με το ιδθ υπάρχον ποςοςτό 26,08%. 

 Κατά τθ διάρκεια του ζτουσ, θ Eurobank ςε ςυνεργαςία με τον όμιλο Λαςκαρίδθ, απζκτθςε, μζςω τθσ 

κοινοπραξίασ Sinda Enterprises Company Limited, το 40% του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ “Μεςόγειοσ 

Α.Ε.”, θ οποία δραςτθριοποιείται ςτουσ κλάδουσ τθσ διαχείριςθσ νεροφ και αποβλιτων. 
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 Το Δεκζμβριο του 2010, θ επωνυμία και θ δραςτθριότθτα τθσ EFG Eurobank Mutual Funds 

Management Romania S.A.I. S.A. άλλαξαν. Θ νζα επωνυμία τθσ εταιρείασ είναι IMO-II Property 

Investments S.A., και παρζχει επενδυτικζσ υπθρεςίεσ ακίνθτθσ περιουςίασ. 

 

Χριςθ 2011: 

 Τον Λανουάριο του 2011, ο Πμιλοσ Eurobank ίδρυςε ωσ 100% κυγατρικζσ του, τισ IMO Rila E.A.D. και 

IMO Central Office E.A.D., εταιρίεσ παροχισ επενδυτικϊν υπθρεςιϊν ακίνθτθσ περιουςίασ, οι οποίεσ 

ςυςτάκθκαν ςτθ Βουλγαρία.  

 Τον Λανουάριο του 2011, ο Πμιλοσ Eurobank απζκτθςε το 75% τθσ Femion Ltd, εταιρείασ επενδφςεων 

ειδικοφ ςκοποφ, θ οποία ςυςτάκθκε ςτθν Κφπρο, το οποίο τον Απρίλιο του 2011 μειϊκθκε ςε 66,67%.  

 Το Φεβρουάριο του 2011, ο Πμιλοσ Eurobank ίδρυςε ωσ 100% κυγατρικζσ του, τισ NEU II Property 

Holdings Ltd και NEU III Property Holdings Ltd, εταιρίεσ χαρτοφυλακίου οι οποίεσ ςυςτάκθκαν ςτθν 

Κφπρο. 

 Το Μάρτιο του 2011, ολοκλθρϊκθκε θ ςυγχϊνευςθ των εταιρειϊν Eurobank Properties Α.Ε. 

Επενδφςεων ςε Ακίνθτθ Ρεριουςία και Ταφροσ Ρρότυπθ Ανάπτυξθ Α.Ε., με απορρόφθςθ τθσ 

δεφτερθσ από τθν πρϊτθ.  

 Τον Απρίλιο του 2011, θ τουρκικι εταιρεία EFG Istanbul Menkul Degerler A.S. μετονομάςτθκε ςε ΕFG 

Istanbul Equities Menkul Degerler A.S. 

 Το Μάιο του 2011, ολοκλθρϊκθκε θ ςυγχϊνευςθ τθσ Τράπεηασ EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. με τθ ΔΛΑΣ 

Α.Ε.Ε.Χ., με απορρόφθςθ τθσ δεφτερθσ από τθν πρϊτθ. 

 Τον Λοφνιο του 2011, θ ΕFG Eurobank Ergasias Χρθματοδοτικζσ Μιςκϊςεισ Α.Ε. ςυγχωνεφκθκε με τθν 

Eurobank EFG Fin & Rent Α.Ε. Εμπορίασ και Ενοικίαςθσ Αυτοκινιτων, Σκαφϊν και Εξοπλιςμοφ. 

 Τον Λοφνιο του 2011, θ επωνυμία και θ δραςτθριότθτα τθσ EFG Securities Bulgaria E.A.D. 

τροποποιικθκαν. Θ νζα επωνυμία τθσ εταιρείασ είναι ΛΜΟ 03 E.A.D. και παρζχει επενδυτικζσ 

υπθρεςίεσ ακίνθτθσ περιουςίασ. 

 Τον Αφγουςτο του 2011, ο Πμιλοσ Eurobank ίδρυςε τισ Karta II Holdings Ltd και Karta II PLC, εταιρίεσ 

ειδικοφ ςκοποφ, για τθν τιτλοποίθςθ χαρτοφυλακίου πιςτωτικϊν καρτϊν. 

 Τον Οκτϊβριο του 2011, ο Πμιλοσ Eurobank ίδρυςε τισ Anaptyxi II Holdings Limited και Anaptyxi II Plc, 

εταιρίεσ ειδικοφ ςκοποφ, για τθν τιτλοποίθςθ απαιτιςεων από δάνεια Μικρϊν Επιχειριςεων. 

 Το Νοζμβριο του 2011, ολοκλθρϊκθκε θ ςυγχϊνευςθ των εταιρειϊν Eurobank EFG Α.Ε.Δ.Α.Κ. και 

Eurobank EFG Asset Management Α.Ε.Ρ.Ε.Υ. με απορρόφθςθ τθσ δεφτερθσ από τθν πρϊτθ. Μετά τθ 

ςυγχϊνευςθ, θ Eurobank EFG Α.Ε.Δ.Α.Κ. μετονομάςτθκε ςε Eurobank EFG Asset Management 

Α.Ε.Δ.Α.Κ. 

 Το Νοζμβριο του 2011, ο Πμιλοσ Eurobank ςυμμετείχε ςτθν ίδρυςθ τθσ EFG Istanbul Portfoy Yonetimi 

A.S., εταιρείασ παροχισ υπθρεςιϊν διαχείριςθσ αμοιβαίων κεφαλαίων και περιουςίασ, με ποςοςτό 

99,26%, θ οποία εδρεφει ςτθν Τουρκία. 

 Το Νοζμβριο του 2011, ο Πμιλοσ Eurobank απζκτθςε ωσ 100% κυγατρικι του τθν Chamia Enterpises 

Company Limited, Ltd, εταιρεία επενδφςεων ειδικοφ ςκοποφ, θ οποία ςυςτάκθκε ςτθν Κφπρο. 

 Το Δεκζμβριο του 2011, ςτο πλαίςιο ςχεδίου αναδιοργάνωςθσ και ςυγχϊνευςθσ, θ εταιρεία 

Eurocredit Retail Services Ltd μεταβίβαςε το ςφνολο τθσ επιχειρθματικισ τθσ δραςτθριότθτασ, των 

περιουςιακϊν τθσ ςτοιχείων και υποχρεϊςεων ςτθν εταιρεία Eurobank EFG Cyprus Ltd. 

 Θ εταιρεία Global Διαχείριςθ Κεφαλαίων Α.Ε.Ρ.Ε.Υ. βρίςκεται ςε διαδικαςία εκκακάριςθσ.  

 Βάςει των όρων τθσ επενδυτικισ ςυμφωνίασ που υπογράφθκε με τθν Raiffeisen Bank International 

AG τον Φεβρουάριο του 2011, ο Πμιλοσ Eurobank αναγνϊριςε τθν 31
θ
 Μαρτίου 2011 τθν πϊλθςθ 
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των δραςτθριοτιτων του ςτθν Ρολωνία. Κατόπιν αυτοφ, οι κυγατρικζσ που δραςτθριοποιοφνται ςτθν 

Ρολωνία δεν περιλαμβάνονται ςτουσ πίνακεσ ςυμμετοχϊν των ενοποιθμζνων οικονομικϊν 

καταςτάςεων του ομίλου Eurobank.  

 

Χριςθ 2012: 

 Το Μάρτιο του 2012, θ εταιρεία EFG Hellas II (Cayman Islands) Ltd, Νθςιά Cayman ρευςτοποιικθκε. 

 Το Μάιο του 2012, ο Πμιλοσ αφξθςε τθ ςυμμετοχι του ςτθν Public J.S.C. Universal Bank από 99,96% 

ςε 99,97%.  

 Τον Λοφλιο του 2012, θ Τράπεηα ζγινε ο αποκλειςτικόσ μζτοχοσ τθσ Enalios Real Estate Developments 

S.A., μιασ αδρανοφσ εταιρείασ θ οποία δεν ενοποιείται λόγω μθ ςθμαντικότθτασ 

 Τον Οκτϊβριο του 2012, οι εταιρείεσ Anaptyxi SME II 2009-1 Plc, Anaptyxi SME II APC Ltd, Anaptyxi 

SME II Holdings Ltd, Karta 2005-1 Plc, Karta APC Ltd, Karta Holdings Ltd, Karta LNI 1 Ltd και Karta 

Options Ltd, Θνωμζνο Βαςίλειο ρευςτοποιικθκαν. 

 Το Νοζμβριο του 2012, θ επωνυμία τθσ «Eurobank Cards Α.Ε.» άλλαξε ςε «Eurobank Υπθρεςίεσ 

Ρροϊκθςθσ και Διαχείριςθσ Ρροϊόντων Καταναλωτικισ και Στεγαςτικισ Ρίςτθσ Α.Ε.» και 

δραςτθριοποιείται ςτθν προϊκθςθ και διαχείριςθ δανειακϊν/αςφαλιςτικϊν προϊόντων. Θ 

«Eurobank Υπθρεςίεσ Διαχείριςθσ Απαιτιςεων Α.Ε.» μετονομάςτθκε ςε «Eurobank Υπθρεςίεσ 

Ενθμζρωςθσ Οφειλετϊν Α.Ε.» και δραςτθριοποιείται ςτθν ενθμζρωςθ οφειλετϊν οι απαιτιςεισ των 

οποίων ζχουν καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ. 

 Το Δεκζμβριο του 2012, θ επωνυμία και θ δραςτθριότθτα τθσ «Open 24 A.E.» άλλαξαν. Θ νζα 

επωνυμία τθσ εταιρείασ είναι «Eurobank Υπθρεςίεσ Διαχείριςθσ Απαιτιςεων Α.Ε.» και 

δραςτθριοποιείται ςτθ διαχείριςθ λθξιπρόκεςμων απαιτιςεων πελατϊν ςτεγαςτικισ και 

καταναλωτικισ πίςτθσ. 

 Τθν 21 Δεκεμβρίου 2012, ο Πμιλοσ προχϊρθςε ςτθν πϊλθςθ τθσ Eurobank Tekfen A.S. και των 

κυγατρικϊν τθσ ςτθν Burgan Bank του Κουβζιτ, αφοφ ζλαβε τισ απαραίτθτεσ εγκρίςεισ από τισ 

αρμόδιεσ εποπτικζσ αρχζσ. Με βάςθ τουσ όρουσ τθσ ςυμφωνίασ, θ οποία ανακοινϊκθκε τθν 9 

Απριλίου 2012, θ Burgan Bank απζκτθςε το 99,3% τθσ Eurobank Tekfen, από τθν Eurobank και τον 

Πμιλο Tekfen, ζναντι τιμιματοσ 700 εκατ. τουρκικϊν λιρϊν περίπου (πολλαπλάςιο 1 επί τθσ 

λογιςτικισ αξίασ). Θ ςυναλλαγι αφξθςε το βαςικό δείκτθ κυρίων κεφαλαίων (Core Tier I) τθσ 

Eurobank κατά 60 μονάδεσ βάςθσ (ι κεφαλαιακό ιςοδφναμο ςχεδόν € 200 εκατ.) και βελτίωςε τθ 

ρευςτότθτά τθσ κατά περιςςότερο από € 400 εκατ. 

 

Περίοδοσ 01.01.-30.06.2013 

 Θ ετιςια Γενικι Συνζλευςθ τθσ «Be-Business Exchanges Α.Ε.» που πραγματοποιικθκε τον Λοφνιο του 

2013, αποφάςιςε τθ μεταβολι τθσ επωνυμίασ και τθ διεφρυνςθ τθσ δραςτθριότθτάσ τθσ. Θ νζα 

επωνυμία τθσ εταιρείασ είναι «Be-Business Exchanges Α.Ε. Δικτφων Εταιρικϊν Συναλλαγϊν και 

Ραροχισ Λογιςτικϊν και Φορολογικϊν Υπθρεςιϊν» και παρζχει επιπρόςκετα λογιςτικζσ και 

φορολογικζσ υπθρεςίεσ. 

 Το Μάρτιο του 2013, θ επωνυμία και θ δραςτθριότθτα τθσ Eurobank Securities S.A., που εδρζυει ςτθ 

ουμανία, μεταβλικθκαν. Θ νζα επωνυμία τθσ εταιρείασ είναι "ERB ROM Consult S.A." και παρζχει 

ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ. 

 Τον Λανουάριο του 2013, οι εταιρείεσ Anaptyxi 2006-1 Plc, Anaptyxi APC Ltd, Anaptyxi Holdings Ltd 

and Anaptyxi Options Ltd, Θνωμζνο Βαςίλειο ρευςτοποιικθκαν. 

 Το Φεβρουάριο του 2013, θ εταιρεία Best Direct S.A., Ελλάδα ρευςτοποιικθκε. Κατά τισ χριςεισ 2011 

και 2012 δεν είχε ενοποιθκεί λόγω μθ ςθμαντικότθτασ. 
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 Τον Λοφνιο του 2013, θ Τράπεηα προζβθ ςτθν πϊλθςθ τθσ εταιρείασ Eurobank EFG Ukraine 

Distribution LLC. 

 

Κοινοπραξίεσ / Συγγενείσ 

Οι ςυμμετοχζσ του Ομίλου Eurobank ςε ςυγγενείσ επιχειριςεισ και κοινοπραξίεσ λογίηονται ςτισ ενοποιθμζνεσ 

οικονομικζσ καταςτάςεισ με τθ μζκοδο τθσ κακαρισ κζςθσ και περιλαμβάνονται ςτο λογαριαςμό «Λοιπά 

ςτοιχεία ενεργθτικοφ». 

 

Στον πίνακα που ακολουκεί παρατίκενται οι ςυμμετοχζσ του Ομίλου Eurobank ςε κοινοπραξίεσ και ςυγγενείσ 

επιχειριςεισ κατά τθν 31.12.2010, 31.12.2011, 31.12.2012 και 30.06.2013:  

Επωνυμία εταιρείασ Ζδρα Τομζασ δραςτθριότθτασ  Ροςοςτό ςυμμετοχισ (%) Ομίλου Eurobank 

      31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 30.06.2013 

Rosequeens Properties SRL ουμανία 
Εταιρεία επενδφςεων ακίνθτθσ 
περιουςίασ - - 33,33 33,33 

Κάρντλινκ Α.Ε. Ελλάδα Διαχείριςθ ςυςτθμάτων POS 50,00 50,00 50,00 50,00 

ΤΕΦΛΝ Α.Ε. Εμπορίασ αυτοκινιτων 
και μθχανθμάτων Ελλάδα 

Εταιρεία χρθματοδότθςθσ 
πωλιςεων μεταφορικϊν μζςων 50,00 50,00 50,00 50,00 

Sinda Enterprises Company Ltd Κφπροσ 
Εταιρεία επενδφςεων ειδικοφ 
ςκοποφ 48,00 48,00 48,00 48,00 

Femion Ltd Κφπροσ 
Εταιρεία επενδφςεων ειδικοφ 
ςκοποφ  - 66,67 66,45 66,45 

Unitfinance A.E. Ρροϊκθςθσ 
τραπεηικϊν προϊόντων και 
υπθρεςιϊν Ελλάδα Χρθματοδοτικι επιχείρθςθ 40,00 40,00 40,00 40,00 

Rosequeens Properties Ltd Κφπροσ 
Εταιρεία επενδφςεων ειδικοφ 
ςκοποφ  -  - 33,33 33,33 

Odyssey GP S.a.r.l. Λουξεμβοφργο 
Εταιρεία επενδφςεων ειδικοφ 
ςκοποφ   -  -  - 20,00 

ΒD Financial Limited 
Βρετανικζσ Ραρκζνοι 
Νιςοι Χρθματοδοτικι επιχείρθςθ 49,90 - - - 

Πθγι: Δθμοςιευμζνεσ Ενοποιθμζνεσ Ετιςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ των χριςεων 2010-2012, οι οποίεσ ζχουν ςυνταχκεί 

από τθν Eurobank ςφμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. και ζχουν ελεγχκεί από Σακτικοφσ Ορκωτοφσ Ελεγκτζσ και Δθμοςιευμζνεσ 

Ενοποιθμζνεσ ςυνοπτικζσ ενδιάμεςεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ για τθν περίοδο 01.01.30.06.2013, οι οποίεσ ζχουν 

ςυνταχκεί από τθν Eurobank ςφμφωνα με το ΔΛΡ 34 και ζχουν επιςκοπθκεί από Τακτικοφσ Ορκωτοφσ Ελεγκτζσ. 

 

Θ εταιρεία BD Financial Limited αποτελοφςε ςυγγενι εταιρεία του Ομίλου μζχρι το Δεκζμβριο του 2011. Οι 

υπόλοιπεσ εταιρείεσ αποτελοφν τισ κοινοπραξίεσ του Ομίλου. Θ Odyssey GP Sarl είναι νζα ςυγγενισ εταιρεία 

του Ομίλου τθν 30.06.2013 (ενϊ τθν 31.12.2012 ιταν όλεσ κοινοπραξίεσ). 

Τθν 30 Λουνίου 2013, όλεσ οι κοινοπραξίεσ και θ ςυγγενισ εταιρεία του Ομίλου είναι μθ ειςθγμζνεσ. 

 

 

Χριςθ 2010: 

 Κατά τθ διάρκεια του ζτουσ 2010, θ Τράπεηα ςε ςυνεργαςία με τον όμιλο Λαςκαρίδθ απζκτθςε, μζςω 

τθσ κοινοπραξίασ «Sinda Enterprises Company Limited», το 40% του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ 

«Μεςόγειοσ Α.Ε.», θ οποία δραςτθριοποιείται ςτουσ κλάδουσ τθσ διαχείριςθσ νεροφ και αποβλιτων. 

 Μετά τθν ζγκριςθ τθσ ςυγχϊνευςθσ τθσ Δίασ Α.Ε.Ε.Χ. και τθσ Τράπεηασ από τα Διοικθτικά Συμβοφλια 

των δφο εταιρειϊν το Νοζμβριο του 2010, ο Πμιλοσ απζκτθςε τον ζλεγχο τθσ Δίασ Α.Ε.Ε.Χ. με το ιδθ 

υπάρχον ποςοςτό του 26,08%. 
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Χριςθ 2011: 

 Τον Λανουάριο του 2011, ο Πμιλοσ απζκτθςε το 75% τθσ Femion Ltd, εταιρείασ επενδφςεων ειδικοφ 

ςκοποφ θ οποία ςυςτάκθκε ςτθν Κφπρο. Τον Απρίλιο του 2011, ο Πμιλοσ μείωςε το ποςοςτό 

ςυμμετοχισ του ςτθν ανωτζρω εταιρεία από 75% ςε 66,67%. 

 Το Δεκζμβριο του 2011, ο Πμιλοσ προχϊρθςε ςτθν πϊλθςθ του ποςοςτοφ 49,90% που κατείχε ςτθ 

ςυγγενι εταιρεία BD Financial Limited. Θ ηθμιά από τθν πϊλθςθ ανιλκε ςε €7 εκατ. 

 

Χριςθ 2012: 

 Τον Αφγουςτο του 2012, ο Πμιλοσ απζκτθςε το 33,33% τθσ Rosequeens Properties Ltd, εταιρείασ 

επενδφςεων ειδικοφ ςκοποφ που ςυςτάκθκε ςτθν Κφπρο και θ οποία ελζγχει το 100% τθσ 

Rosequeens Properties SRL, εταιρείασ επενδφςεων ακίνθτθσ περιουςίασ θ οποία ςυςτάκθκε ςτθ 

ουμανία. 

 Το Δεκζμβριο του 2012, ο Πμιλοσ μείωςε το ποςοςτό ςυμμετοχισ του ςτθ Femion Ltd από 66,67% ςε 

66,45%. 

 

Περίοδοσ 01.01.-30.06.2013 

 Το Φεβρουάριο του 2013, ο Πμιλοσ απζκτθςε το 20% τθσ Odyssey GP S.a.r.l., εταιρείασ επενδφςεων 

ειδικοφ ςκοποφ που ςυςτάκθκε ςτο Λουξεμβοφργο. 

 

 

3.9 Ακίνθτα, Εγκαταςτάςεισ και Εξοπλιςμόσ 

Ακίνθτα 

Τθν 31.12.2012, το χαρτοφυλάκιο τθσ Eurobank περιλάμβανε ακίνθτα αναπόςβεςτθσ αξίασ € 1.192 εκατ., εκ 

των οποίων ακίνθτα με αναπόςβεςτθ αξία € 576 εκατ. είναι ιδιοχρθςιμοποιοφμενα, ενϊ ακίνθτα με 

αναπόςβεςτθ αξία € 616 εκατ. ζχουν επενδυτικό χαρακτιρα. Επιπλζον, ο Πμιλοσ τθν 31.12.2012 κατείχε 

ακίνθτα και λοιπό εξοπλιςμό που περιιλκαν ςτθν κατοχι του από πλειςτθριαςμοφσ με αναπόςβεςτθ αξία € 

523 εκατ. (ςυμπεριλαμβανομζνων των προκαταβολϊν που ζχουν δοκεί για τθν απόκτθςι τουσ). 

Στον πίνακα που ακολουκεί παρατίκενται τα μεγαλφτερα ςε αξία ιδιόκτθτα ακίνθτα του ομίλου Eurobank 

κατά τθν 31.12.2012:  

 

Διεφκυνςθ Τφποσ ακινιτου 
Ζκταςθ 

(τ.μ.) 

Εφλογθ αξία 
(€ εκατ.) 

31.12.2012 

Λωλκοφ 8, Σινιόςογλου, 
Φιλικισ Εταιρείασ, Αλ. 
Ραναγοφλθ, Νζα Λωνία 

Οικόπεδο και κτιριακό 
ςυγκρότθμα γραφείων 

54.227 98,9 

Bd. Dimitrie Pompeiu, 6A, 
Βουκουρζςτι, ουμανία 

Οικόπεδο και κτιριακό 
ςυγκρότθμα γραφείων 

22.704 
47,2 

 

Αγίου Δθμθτρίου 63, 
Άλιμοσ 

Οικόπεδο και κτιριακό 
ςυγκρότθμα γραφείων 

25.130 38,4 

25
θσ

 Μαρτίου, 
Κεςςαλονίκθσ & Τεϊ, 
Τάυροσ 

Οικόπεδο και κτιριακό 
ςυγκρότθμα γραφείων 

24.314 36,2 

Τατοΐου 8, Μεταμόρφωςθ Κατάςτθμα (Praktiker) 16.596 24,7 

Αγ. Κωνςαντίνου 59-61 
Μαροφςι 

Οικόπεδο και κτιριακό 
ςυγκρότθμα γραφείων 

12.125 23,6 

Βασ.Γεωργίου Α 3 Ρλατεία 
Συντάγματοσ Ακινα 

Ξενοδοχείο «King 
George» 

9.448 55,0 
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Δθμοτικι Οδόσ όδου-
Φανερωμζνθσ, Λξιά όδου 

Ξενοδοχείο «Καψισ» 51.416 51 

Πθγι: Επεξεργαςία ςτοιχείων από τθν Eurobank. 

 

Ο Πμιλοσ Eurobank εκμιςκϊνει ακίνθτα ςε τρίτουσ. Τα ζςοδα ενοικίων από τισ ανωτζρω εκμιςκϊςεισ ανιλκαν 

ςε €23 εκατ. ςτθ χριςθ 2012. Επιπλζον, ο Πμιλοσ μιςκϊνει ακίνθτα τα οποία χρθςιμοποιοφνται ωσ χϊροι 

καταςτθμάτων και γραφείων. Κατά τθ χριςθ 2012, ο Πμιλοσ κατζβαλε ςυνολικά ποςό φψουσ €71 εκατ. ςε 

ετιςια μιςκϊματα.  

Τθν 30.06.2013, δεν υπιρχαν ςθμαντικά εμπράγματα βάρθ επί των παγίων ςτοιχείων τθσ Eurobank και του 

Ομίλου τθσ. Ειδικότερα τθν 30.06.2013 θ μοναδικι προςθμείωςθ που ζχει εγγραφεί υπζρ τρίτου επί ακινιτων 

τθσ Eurobank Properties αφοροφςε προςθμείωςθ φψουσ €29,9 εκατ. υπζρ τθσ Εμπορικισ Τράπεηασ τθσ 

Ελλάδοσ Α.Ε. επί των ακινιτων τθσ Εταιρείασ που βρίςκονται ςτον Ταφρο, 25
θσ

 Μαρτίου & Κεςςαλονίκθσ. 

Με βάςθ τα μζχρι ςιμερα γνωςτά δεδομζνα, δεν υφίςτανται περιβαλλοντικοί περιοριςμοί, οι οποίοι 

δφνανται να επθρεάςουν ςθμαντικά τθ χριςθ των ακινιτων τθσ Eurobank.  

 

Μθχανογραφικι Υποδομι 

Οι λειτουργίεσ του Ομίλου Eurobank υποςτθρίηονται από 3 ςφγχρονα μθχανογραφικά κζντρα αδιαλείπτου 

λειτουργίασ που καλφπτουν πλιρωσ προδιαγραφζσ αςφαλείασ και όλα τα κριτιρια απρόςκοπτθσ λειτουργίασ, 

πιςτοποιθμζνα κατά ISO27001(2004) και ISO9001(2001) αντίςτοιχα. Είναι ςχεδιαςμζνα ςφμφωνα με βζλτιςτεσ 

διεκνείσ πρακτικζσ, αξιοποιϊντασ ευρζωσ τεχνικζσ Private Cloud, Virtualization και προςταςίασ 

περιβάλλοντοσ. 

Οι κεντρικζσ εφαρμογζσ τραπεηικϊν ςυναλλαγϊν ςτθν Ελλάδα και ςτισ χϊρεσ τθσ Κεντρικισ, Ανατολικισ και 

Νοτιοανατολικισ Ευρϊπθσ, ςτισ οποίεσ δραςτθριοποιείται ο Πμιλοσ, είναι ολοκλθρωμζνεσ ςτο πλαίςιο μιασ 

πελατοκεντρικισ και πολυκαναλικισ αρχιτεκτονικισ αδιαλείπτου λειτουργίασ. Ρλαιςιϊνονται από 

εξειδικευμζνα ςυςτιματα αναλφςεων, διάχυςθσ πλθροφορίασ και διαχείριςθσ κινδφνου βαςιηόμενα ςτο 

Corporate Data Warehouse.  

Θ Ρλθροφορικι του Ομίλου λειτουργεί βάςει ενόσ ςφγχρονου μοντζλου διαχείριςθσ υπθρεςιϊν (ΛΤ Service 

Management), πιςτοποιθμζνου κατά ISO 20000(2013). Μετριςεισ ςε διεκνζσ επίπεδο, επιβεβαιϊνουν τθν 

αποτελεςματικότθτα και τθ χρθςτι διαχείριςθ κόςτουσ, κατατάςςοντάσ τθν ςτισ κορυφαίεσ μονάδεσ 

Ρλθροφορικισ Τραπεηϊν ςε πανευρωπαϊκό επίπεδο τα τελευταία 6 χρόνια. 

 

3.10 Ευρεςιτεχνίεσ και ςιματα 

Από το 1992, θ Eurobank είναι δικαιοφχοσ διαφόρων ςθμάτων ςτθν Ελλάδα που περιζχουν τθν ζνδειξθ 

«Eurobank», ενϊ από το 1996 (ωσ μζλοσ του ομίλου EFG) μζχρι και το 2012 είχε το δικαίωμα να χρθςιμοποιεί 

τα ονόματα και ςιματα «EFG» και «Eurobank», όπωσ επίςθσ και τθν κυκλικι απεικόνιςθ που αποτελεί μζχρι 

ςιμερα το εταιρικό τθσ λογότυπο (ζναν κφκλο που περιζχει ζνα λατινικό L και ζνα Ελλθνικό Λ), μόνα τουσ ι 

ςυνδυαςμζνα με ζνα προϊόν ι υπθρεςία, ςτθν Ελλάδα και ςε άλλεσ χϊρεσ τθσ Κεντρικισ και Ανατολικισ 

Ευρϊπθσ και Νοτιοανατολικισ Μεςογείου, ςφμφωνα και με ςφμβαςθ τθν οποία θ Eurobank είχε ςυνάψει με 

το EFG Group (ςυγκεκριμζνα δε με το «EFG Bank European Financial Group S.A.»). Στισ 23 Λουλίου του 2012, 

οπότε θ Eurobank ζπαψε να είναι μζλοσ του ομίλου EFG, θ παραπάνω ςφμβαςθ, ωσ ίςχυε, ζλθξε με τθν 

αλλαγι ςτθ μετοχικι ςφνκεςθ τθσ Eurobank δεδομζνθσ τθσ απϊλειασ ελζγχου από τον Πμιλο EFG. Θ ςφμβαςθ 

προζβλεπε μια ςυγκεκριμζνθ μεταβατικι περίοδο αλλαγισ των λογοτφπων (rebranding period), ςτθ λιξθ τθσ 

οποίασ το EFG Group υποχρεοφται να ςταματιςει τθ χριςθ τθσ κυκλικισ απεικόνιςθσ ενϊ θ Eurobank 

υποχρεοφται να ςταματιςει τθ χριςθ του διακριτικοφ τίτλου «EFG». Στο πλαίςιο αυτό, θ Eurobank ζχει ιδθ 

ςταματιςει τθ χριςθ του ονόματοσ «EFG», με κφρια εξαίρεςθ τθ χριςθ του κωδικοφ BIC/SWIFT του Ομίλου, 

τθν οποία είναι υποχρεωμζνθ να ςταματιςει να χρθςιμοποιεί το αργότερο μζχρι τθ λιξθ του rebranding 

period, ιτοι μζχρι τθν 31.12.2013. Θ Eurobank είναι επίςθσ δικαιοφχοσ του κοινοτικοφ ςιματοσ «ERB» ενϊ 

ζχει προβεί ςε κατάκεςθ τθσ ζνδειξθσ αυτισ ωσ ςιματοσ, είτε μόνθσ τθσ είτε ςε ςυνδυαςμό με άλλθ ζνδειξθ, 
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ςτθ ωςία, Σερβία, Ουκρανία, Ελλάδα, Βουλγαρία, Κφπρο και ουμανία. Θ Eurobank δεν εξαρτάται ςε 

ςθμαντικό βακμό από τθ χριςθ ευρεςιτεχνιϊν. 

 

 

3.11 Κεφάλαια 

3.11.1 Ρθγζσ Κεφαλαίων 

Κφριεσ πθγζσ χρθματοδότθςθσ των δραςτθριοτιτων τθσ Eurobank είναι τα ίδια κεφάλαιά τθσ, οι κατακζςεισ 

(όψεωσ, ταμιευτθρίου, προκεςμίασ και repos) των πελατϊν τθσ, ο δανειςμόσ από το Ευρωςφςτθμα 

(ςυμπεριλαμβανομζνου του Ρρογράμματοσ Ενίςχυςθσ τθσ ευςτότθτασ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ με τθ 

μορφι ζκδοςθσ τίτλων εγγυθμζνων από το Ελλθνικό Δθμόςιο ςφμφωνα με το Ν. 3723/2008), ο διατραπεηικόσ 

δανειςμόσ και οι πιςτωτικοί τίτλοι. 

Τθν 31.12.2012, θ κακαρι χρθματοδότθςθ τθσ Τράπεηασ από τθν ΕΚΤ και από τθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ 

ανιλκε ςε €29 δις., ζναντι €31 δις. τθν 31.12.2011 και €20 δις. τθν 31.12.2010 αντίςτοιχα. Θ αυξθμζνθ 

πρόςβαςθ ςτισ αγορζσ εντόσ του 2013 επζτρεψε θ εν λόγω χρθματοδότθςθ να διαμορφωκεί ςε € 21,6 δις. τθν 

30.06.2013. 

Τθν 28 Μαΐου 2012, και τθν 21 Δεκεμβρίου 2012, και τθν 30 Απριλίου 2013 το ΕΤΧΣ προκατζβαλε ςτον Πμιλο 

ομόλογα ζκδοςθσ του Ευρωπαϊκοφ ΤΧΣ ονομαςτικισ αξίασ €3.970 εκατ., και €1.341 εκατ. και €528 εκατ. ζναντι 

τθσ ςυμμετοχισ του ςτθν επικείμενθ ανακεφαλαιοποίθςθ τθσ Τράπεηασ. Το ςφνολο των ωσ άνω ομολόγων 

αξιοποιικθκε για τθν άντλθςθ ρευςτότθτασ μζςω ςφναψθσ ςυμβάςεων επαναγοράσ ςτθ διατραπεηικι αγορά. 

 

Δομι Χρθματοδότθςθσ 

Θ Eurobank αντλεί ρευςτότθτα από το Ευρωςφςτθμα, τθ διατραπεηικι αγορά, τθν ζκδοςθ τίτλων και τισ 

προκεςμιακζσ και λοιπζσ κατακζςεισ. Θ δομι χρθματοδότθςθσ του Ομίλου τθν 31.12.2010, 31.12.2011, 

31.12.2012 και 30.06.2013 είχε ωσ εξισ: 

 

 

Πθγι: Επεξεργαςία ςτοιχείων από τθ Eurobank. 

 

Ο πίνακασ που ακολουκεί παρουςιάηει τθ ςφνοψθ του δανειςμοφ του Ομίλου Eurobank προσ και από 

πιςτωτικά ιδρφματα και πιςτωτικοφσ τίτλουσ/ λοιπζσ δανειακζσ υποχρεϊςεισ τθν 31.12.2010, 31.12.2011, 

31.12.2012 και 30.6.2013: 

(ποςά ςε εκατ. ευρϊ) Υπόλοιπο

% επί του 

ςυνόλου Υπόλοιπο

% επί του 

ςυνόλου Υπόλοιπο

% επί του 

ςυνόλου Υπόλοιπο

% επί του 

ςυνόλου

Δανειςμόσ από διατραπεηικι αγορά 4,739        5.7% 3,406        4.8% 2,772        4.4% 5,768        9.0%

Κακαρόσ δανειςμόσ από ΕΚΤ και κεντρικζσ τράπεηεσ 21,885      26.5% 31,525      44.4% 29,047      45.9% 21,733      34.1%

Ριςτωτικοί τίτλοι και λοιπζσ δανειακζσ υποχρεϊςεισ 5,389        6.5% 2,671        3.8% 1,365        2.2% 931           1.5%

Ρροκεςμιακζσ κατακζςεισ 28,436      34.5% 22,174      31.3% 21,531      34.0% 20,250      31.8%

Λοιπζσ κατακζςεισ 15,999      19.4% 10,285      14.5% 9,221        14.6% 9,935        15.6%

Σφνολο ιδίων κεφαλαίων 6,094        7.4% 875           1.2% (655)          -1.0% 5,123        8.0%

31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 30.06.2013
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Πθγι: Επεξεργαςία ςτοιχείων από τθ Eurobank. 

 

Στον πίνακα που ακολουκεί παρουςιάηεται θ εξζλιξθ του δανειςμοφ από το Ευρωςφςτθμα, κακϊσ και τα 

διακζςιμα ενζχυρα για τθν άντλθςθ ρευςτότθτασ από το Ευρωςφςτθμα για τισ περιόδουσ που 

παρουςιάηονται. 

 

* διακζςιμα ςτοιχεία ενεργθτικοφ ςε όρουσ cash value 

Πθγι: Επεξεργαςία ςτοιχείων από τθ Eurobank. 

 

Ρρόγραμμα ενίςχυςθσ ρευςτότθτασ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ 

Στο πλαίςιο παροχισ εγγφθςθσ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου για τθν ενίςχυςθ τθσ ρευςτότθτασ, θ Τράπεηα 

ςυμμετείχε ςτον δεφτερο πυλϊνα του προγράμματοσ ςφμφωνα με το Ν.3723/2008, ωσ εξισ: 

 

 

Πθγι: Επεξεργαςία ςτοιχείων από τθ Eurobank. 

 

 

Μδια Κεφάλαια 

Στον παρακάτω πίνακα παρατίκεται θ ανάλυςθ των Λδίων Κεφαλαίων του Ομίλου Eurobank για τισ χριςεισ 

2010, 2011 και 2012 και τθν περίοδο α’ εξαμινου 2013. 

(ποςά ςε εκατ. ευρϊ)

Υπόλοιπα % Διάρκρωςθ Υπόλοιπα % Διάρκρωςθ Υπόλοιπα % Διάρκρωςθ Υπόλοιπα % Διάρκρωςθ

Διατραπεηικόσ δανειςμόσ προσ/(από):

Διακζςιμα ςε κεντρικζσ τράπεηεσ και απαιτιςεισ από 

πιςτωτικά ιδρφματα                   7,169 -30.1%                   9,515 -33.0%                   6,036 -22.3%                   4,341 -18.1%

Συμφωνίεσ επαναπϊλθςθσ τίτλων (reverse repos) 1,010                 -4.2% 260                    -0.9% 132                    -0.5% 58                      -0.2%

Υποχρεϊςεισ προσ πιςτωτικά ιδρφματα (26,624)              111.7% (35,931)              124.6% (31,819)              117.8% (27,501)              114.4%

Kακαρόσ διατραπεηικόσ δανειςμόσ (Α) (18,445)              77.4% (26,156)              90.7% (25,651)              94.9% (23,102)              96.1%

Ριςτωτικοί τίτλοι και λοιπζσ δανειακζσ υποχρεϊςεισ:

Μεςοπρόκεςμοι τίτλοι (ΕΜΤΝ) (3,181)                13.3% (1,606)                5.6% (772)                   2.9% (382)                   1.6%

Δάνεια μειωμζνθσ εξαςφάλιςθσ (495)                   2.1% (300)                   1.0% (217)                   0.8% (205)                   0.9%

Ομόλογα από τιτλοποίθςθ (1,713)                7.2% (765)                   2.7% (376)                   1.4% (344)                   1.4%

Σφνολο ομολογιακϊν εκδόςεων (Β) (5,389)                22.6% (2,671)                9.3% (1,365)                5.1% (931)                   3.9%

Σφνολο κακαροφ δανειςμοφ* (Α+Β) (23,834)              100.0% (28,827)              100.0% (27,016)              100.0% (24,033)              100.0%

* εξαιρουμζνων των κατακζςεων πελατϊν

31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 30.06.2013

(ποςά ςε εκατ. ευρϊ) Δεκ-10 Δεκ-11 Δεκ-12 Λουν-13

Διακζςιμα ενζχυρα* 4,868                        4,803                        7,036                        5,624                        

ECB 21,710                      18,558                      17,001                      11,900                      

ΕLA -                            9,200                        12,000                      9,903                        

Ρεριγραφι

Θμερομθνία 

ζκδοςθσ

Θμερομθνία 

λιξθσ Νόμιςμα

Ονομαςτικι 

αξία (€ εκατ.) Επιτόκιο

Κυμαινόμενου επιτοκίου 21/12/2010 21/12/2013 EUR 4,280 3M Euribor + 12%

Κυμαινόμενου επιτοκίου 11/03/2011 11/03/2014 EUR 1,550 3M Euribor + 12%

Κυμαινόμενου επιτοκίου 27/05/2011 27/05/2014 EUR 332 3M Euribor + 12%

Κυμαινόμενου επιτοκίου 26/04/2013 26/04/2016 EUR 2,300 3M Euribor + 12%

Κυμαινόμενου επιτοκίου 08/05/2013 09/05/2016 EUR 1,650 3M Euribor + 12%

Κυμαινόμενου επιτοκίου 20/06/2013 22/06/2015 EUR 3,820 3M Euribor + 12%

Σφνολο 13,932
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*Συχόν αποκλίςεισ ςτα ςφνολα από το άκροιςμα των επιμζρουσ μεγεκϊν οφείλονται ςε ςτρογγυλοποιιςεισ. 

**Σα Pro-forma κεφάλαια, λαμβάνοντασ υπόψθ το ποςό τθσ ανακεφαλαιοποίθςθσ, ανζρχονται ςε €5.184 εκατ. 

Πθγι: Δθμοςιευμζνεσ Ενοποιθμζνεσ Ετιςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ χριςθσ 2012 (τα ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2011 

προκφπτουν από τα ςυγκριτικά ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2012) και τθσ χριςθσ 2011 (τα ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2010 προκφπτουν 

από τα ςυγκριτικά ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2011), οι οποίεσ ζχουν ςυνταχκεί από τθν Eurobank ςφμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. και 

ζχουν ελεγχκεί από Σακτικοφσ Ορκωτοφσ Ελεγκτζσ και Δθμοςιευμζνεσ Ενοποιθμζνεσ ςυνοπτικζσ ενδιάμεςεσ Οικονομικζσ 

Καταςτάςεισ για τθν περίοδο 01.01.-30.06.2013, οι οποίεσ ζχουν ςυνταχκεί από τθν Eurobank ςφμφωνα με το ΔΛΠ 34 και 

ζχουν επιςκοπθκεί από Σακτικοφσ Ορκωτοφσ Ελεγκτζσ. 

 

Μετοχικό κεφάλαιο - κοινζσ μετοχζσ: 

Στισ 31 Δεκεμβρίου 2012, το μετοχικό κεφάλαιο που αναλογεί ςτισ κοινζσ μετοχζσ τθσ Eurobank ανερχόταν ςε 

€ 1.228 εκατ. διαιροφμενο ςε 552.948.427 κοινζσ ονομαςτικζσ μετοχζσ με ψιφο, ονομαςτικισ αξίασ €2,22 θ 

κάκε μία. Στισ 30 Λουνίου 2013, το μετοχικό κεφάλαιο που αναλογεί ςτισ κοινζσ μετοχζσ τθσ Eurobank 

ανερχόταν ςε €1.153 εκατ. Διαιροφμενο ςε 3.844.612.201 κοινζσ ονομαςτικζσ μετοχζσ με ψιφο, ονομαςτικισ 

αξίασ €0,30 θ κάκε μία.  

Τθν 30 Απριλίου 2013, θ Ζκτακτθ Γενικι Συνζλευςθ ενζκρινε: 

a) τθ μείωςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Τράπεηασ μζςω ταυτόχρονθσ (i) αφξθςθσ τθσ ονομαςτικισ 

αξίασ των κοινϊν μετοχϊν με δικαίωμα ψιφου και παράλλθλθ μείωςθ του ςυνολικοφ αρικμοφ των 

κοινϊν μετοχϊν, μζςω ςυνζνωςισ τουσ με αναλογία δζκα μετοχζσ για κάκε νζα κοινι μετοχι 

(reverse split) και (ii) μείωςθσ τθσ ονομαςτικισ αξίασ τθσ νζασ (προερχόμενθσ από το reverse split) 

κοινισ μετοχισ ςε € 0,30, με ςκοπό το ςχθματιςμό ιςόποςου ειδικοφ αποκεματικοφ αξίασ € 1.211 

εκατ. ςφμφωνα με το άρκρο 4 παρ. 4α του Νόμου 2190/1920. Επίςθσ, εξουςιοδότθςε το Διοικθτικό 

Συμβοφλιο να ρευςτοποιιςει, το ςυντομότερο δυνατό, τισ μετοχζσ που ςχθματίηονται από τθν 

άκροιςθ των κλαςματικϊν υπολοίπων, που τυχόν προκφπτουν από το ανωτζρω reverse split, και τθν 

εν ςυνεχεία απόδοςθ του προϊόντοσ τθσ ρευςτοποίθςθσ ςτουσ δικαιοφχουσ. 

b) τθν ανακεφαλαιοποίθςθ τθσ Τράπεηασ κατά € 5.839 εκατ., ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Νόμου 

3864/2010 και τθσ Ρράξθσ Υπουργικοφ Συμβουλίου 38/9.11.2012. Θ αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου 

καλφπτεται εξ ολοκλιρου από το ΤΧΣ με ειςφορά ομολόγων κυριότθτασ του ιδίου και εκδόςεωσ του 

Ευρωπαϊκοφ ΤΧΣ, ωσ ακολοφκωσ: 

a. το μετοχικό κεφάλαιο τθσ Τράπεηασ αυξάνεται κατά € 1.136,8 εκατ. με τθν ζκδοςθ 

3.789.317.358 νζων κοινϊν μετοχϊν με ονομαςτικι αξία € 0,30 ανά μετοχι, και 

b. θ διαφορά από ζκδοςθ μετοχϊν υπζρ το άρτιο αυξάνεται κατά € 4.702 εκατ. 

Τθν 27 Λουνίου 2013, θ Τακτικι Γενικι Συνζλευςθ ενζκρινε τθν αφξθςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Τράπεηασ 

κατά € 62 εκατ., με καταβολι μετρθτϊν ςυνολικοφ ποςοφ € 317 εκατ. και ζκδοςθ νζων κοινϊν μετοχϊν 

ονομαςτικισ αξίασ € 0,30 ανά μετοχι, για ιδιωτικι τοποκζτθςθ ςτουσ κατόχουσ πζντε ςειρϊν προνομιοφχων 

τίτλων (Lower Tier I – Ζκδοςθ Α, Β, Γ, Δ και Ε) και ςτουσ κατόχουσ μιασ ςειράσ τίτλων μειωμζνθσ εξαςφάλιςθσ 

(Lower Tier II), με κατάργθςθ του δικαιϊματοσ προτίμθςθσ των υφιςτάμενων κοινϊν και προνομιοφχων 

μετόχων τθσ. Σε ςυνζχεια τθσ ανωτζρω απόφαςθσ τθσ Τακτικισ Γενικισ Συνζλευςθσ, τθσ πιςτοποίθςθσ τθσ 

κάλυψθσ με μετρθτά τθσ εν λόγω αφξθςθσ από το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθν 27 Λουνίου 2013 και τθσ 

καταχϊρθςθσ ςτο ΓΕΜΘ τθσ ςχετικισ ζγκριςθσ από το Υπουργείο Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ τθσ 3 

Λουλίου 2013: 

(ποςά ςε εκατ. ευρϊ) 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 30.06.2013

Μετοχικό κεφάλαιο-κοινζσ μετοχζσ 1,481                         1,228                      1,228                        1,153                     

Διαφορά από ζκδοςθ μετοχϊν υπζρ το άρτιο 1,450                         1,448                      1,448                        5,985                     

Κοινζσ μετοχζσ υπό ζκδοςθ -                             -                                316                        

Μείον: Μδιεσ μετοχζσ (13)                            (11)                         (3)                              -                             

Λοιπά αποκεματικά                          1,113                      (3,763)                        (4,922)                     (3,641)

Μετοχικό κεφάλαιο-προνομιοφχεσ μετοχζσ 950                            950                         950                           950                        

Ρρονομιοφχοι τίτλοι 791                            745                         367                           77                          

Δικαιϊματα τρίτων 322                            278                         277                           283                        

Σφνολο 6,094                         875                         (655)                          5,123                     

Μδια Κεφάλαια
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α) το μετοχικό κεφάλαιο τθσ Τράπεηασ αυξάνεται κατά € 62 εκατ. με τθν ζκδοςθ 205.804.664 νζων 

κοινϊν μετοχϊν με ονομαςτικι αξία € 0,30 ανά μετοχι, και 

β) θ διαφορά από ζκδοςθ μετοχϊν υπζρ το άρτιο αυξάνεται κατά € 255 εκατ. 

Πλεσ οι μετοχζσ διαπραγματεφονται ςτο Χρθματιςτιριο Ακθνϊν και ζχουν τα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ 

που προβλζπονται από τον ελλθνικό νόμο. Το κοινό μετοχικό κεφάλαιο τθσ Τράπεηασ είναι πλιρωσ 

καταβεβλθμζνο. 

 

Μετοχικό κεφάλαιο-προνομιοφχεσ μετοχζσ 

Τθν 12 Λανουαρίου 2009, θ Ζκτακτθ Γενικι Συνζλευςθ των μετόχων τθσ Τράπεηασ ενζκρινε τθν ζκδοςθ 

345.500.000 προνομιοφχων μετοχϊν χωρίσ δικαίωμα ψιφου, μθ διαπραγματεφςιμων, μθ μεταβιβάςιμων, μθ 

ςωρευτικισ ςτακερισ απόδοςθσ 10% φορολογικά εκπιπτόμενθσ, με ονομαςτικι αξία € 2,75 ζκαςτθ, ςφμφωνα 

με το Νόμο 3723/2008 «Ρρόγραμμα Ενίςχυςθσ τθσ ευςτότθτασ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ», οι οποίεσ 

αναλιφκθκαν από το Ελλθνικό Δθμόςιο ζναντι ίςθσ αξίασ ομολόγων. Θ ζκδοςθ ανιλκε ςε € 940 εκατ., μετά 

από ζξοδα, και ολοκλθρϊκθκε τθν 21 Μαΐου 2009. Σφμφωνα με το τρζχον νομικό και εποπτικό πλαίςιο, οι 

εκδοκείςεσ μετοχζσ περιλαμβάνονται για εποπτικοφσ ςκοποφσ ςτα core Tier I κεφάλαια του Ομίλου. Οι 

προνομιοφχεσ μετοχζσ παρζχουν δικαίωμα ςτακερισ μθ ςωρευτικισ απόδοςθσ 10% υπό τισ προχποκζςεισ 

διατιρθςθσ (μετά τθν καταβολι τθσ απόδοςθσ) του ελάχιςτου ορίου των δεικτϊν κεφαλαιακισ επάρκειασ (ςε 

απλι και ενοποιθμζνθ βάςθ), που κζτει θ Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ, τθσ φπαρξθσ αποκεματικϊν που δφναται να 

διανεμθκοφν κατά τθν ζννοια των διατάξεων του άρκρου 44α του Νόμου περί Ανωνφμων Εταιρειϊν 

2190/1920, και τθσ ζγκριςθσ τθσ Τακτικισ Γενικισ Συνζλευςθσ των μετόχων. Σφμφωνα με το Νόμο 3723/2008, 

όπωσ τζκθκε ςε ιςχφ, μετά τθν πάροδο πζντε ετϊν από τθν ζκδοςθ των προνομιοφχων μετοχϊν ι νωρίτερα, 

κατόπιν ςχετικισ ζγκριςθσ τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ, θ Τράπεηα μπορεί να εξαγοράςει τισ προνομιοφχεσ 

μετοχζσ ςτθν τιμι ζκδοςισ τουσ. Σε περίπτωςθ που μετά τθν πάροδο τθσ πενταετίασ, θ Τράπεηα δεν ζχει 

εξαγοράςει τισ ανωτζρω προνομιοφχεσ μετοχζσ οφτε ζχει λθφκεί από τθ Γενικι Συνζλευςθ των μετόχων τθσ 

απόφαςθ για τθν εξαγορά τουσ, θ απόδοςθ αυξάνεται, προοδευτικά και ςωρευτικά, κατά ποςοςτό 2% 

ετθςίωσ, κατόπιν απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομικϊν μετά από ειςιγθςθ τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ. 

Βάςει των αποτελεςμάτων του 2012 και του Νόμου 3723/2008 ςε ςυνδυαςμό με το άρκρο 44
α
 του Νόμου 

περί Ανωνφμων Εταιρειϊν 2190/1920, δεν επιτρζπεται θ διανομι μερίςματοσ ςτουσ κοινοφσ μετόχουσ οφτε θ 

καταβολι τθσ ςτακερισ απόδοςθσ ςτο Ελλθνικό Δθμόςιο ωσ προνομιοφχο μζτοχο. 

 

Ρρονομιοφχοι Τίτλοι 

Οι προνομιοφχοι τίτλοι αποτελοφν πρόςκετα βαςικά εποπτικά κεφάλαια (Lower Tier 1) για τον όμιλο 

Eurobank. Πλεσ οι υποχρεϊςεισ του εκδότθ αναφορικά με τουσ προνομιοφχουσ τίτλουσ καλφπτονται από 

εγγυιςεισ μειωμζνθσ εξαςφάλιςθσ από τθν Eurobank. Το Διοικθτικό Συμβοφλιο του εκδότθ ζχει τθ διακριτικι 

ευχζρεια να ανακοινϊνει τα προνομιοφχα μερίςματα τα οποία πλθρϊνονται από κεφάλαια νομίμωσ 

διακζςιμα ςτον εκδότθ. Τα προνομιοφχα μερίςματα ανακοινϊνονται και πλθρϊνονται ςτθν περίπτωςθ που θ 

Eurobank πλθρϊςει μζριςμα. 

Τθ 18 Μαρτίου 2005, ο Πμιλοσ, μζςω τθσ εταιρείασ ειδικοφ ςκοποφ, ERB Hellas Funding Limited, εξζδωςε 

προνομιοφχουσ τίτλουσ ποςοφ € 200 εκατ. οι οποίοι αποτελοφν πρόςκετα εποπτικά κεφάλαια (Lower Tier I 

Σειρά Α) για τον Πμιλο. Οι προνομιοφχοι τίτλοι δεν ζχουν προκακοριςμζνθ θμερομθνία αποπλθρωμισ και 

δίνουν ςτον εκδότθ το δικαίωμα πρόωρθσ αποπλθρωμισ τουσ ςτθν ονομαςτικι τουσ αξία ςτισ 18 Μαρτίου 

2010, και ετθςίωσ από τότε και ςτο εξισ. Πλεσ οι υποχρεϊςεισ του εκδότθ αναφορικά με τουσ προνομιοφχουσ 

τίτλουσ καλφπτονται από εγγυιςεισ μειωμζνθσ εξαςφάλιςθσ από τθν Τράπεηα. Οι τίτλοι πλθρϊνουν ςτακερό 

μθ-ςωρευτικό ετιςιο μζριςμα 6,75% για τα πρϊτα δφο ζτθ και ςτθ ςυνζχεια μθ-ςωρευτικό ετιςιο μζριςμα το 

οποίο κα κακορίηεται από το δεκαετζσ επιτόκιο Euro Swap πλζον 0,125% με ανϊτατο όριο το 8%. Θ απόδοςθ 

των τίτλων ζχει οριςτεί ςε 2,50% για τθν περίοδο από 18 Μαρτίου 2012 ζωσ 17 Μαρτίου 2013. Το μζριςμα 

των προνομιοφχων τίτλων πρζπει να δθλωκεί και να πλθρωκεί ςτθν περίπτωςθ που θ Τράπεηα διανείμει 



 

Σράπεηα Eurobank Ergasias A.E.        132                     

μζριςμα. Οι προνομιοφχοι τίτλοι είναι ειςθγμζνοι ςτα Χρθματιςτιρια του Λουξεμβοφργου και τθσ 

Φρανκφοφρτθσ. 

Τθ 2 Νοεμβρίου 2005, ο Πμιλοσ, μζςω τθσ εταιρείασ ειδικοφ ςκοποφ, ERB Hellas Funding Limited, εξζδωςε 

προνομιοφχουσ τίτλουσ ποςοφ € 400 εκατ. οι οποίοι αποτελοφν πρόςκετα εποπτικά κεφάλαια (Lower Tier I 

Σειρά Β) για τον Πμιλο. Οι προνομιοφχοι τίτλοι δεν ζχουν προκακοριςμζνθ θμερομθνία αποπλθρωμισ και 

δίνουν ςτον εκδότθ το δικαίωμα πρόωρθσ αποπλθρωμισ τουσ ςτθν ονομαςτικι τουσ αξία ςτισ 2 Νοεμβρίου 

2015, και ςε τριμθνιαία βάςθ από τότε και ςτο εξισ. Πλεσ οι υποχρεϊςεισ του εκδότθ αναφορικά με τουσ 

προνομιοφχουσ τίτλουσ καλφπτονται από εγγυιςεισ μειωμζνθσ εξαςφάλιςθσ από τθν Τράπεηα. Οι τίτλοι 

πλθρϊνουν ςτακερό μθ-ςωρευτικό ετιςιο μζριςμα 4,57% για τα πρϊτα δζκα ζτθ και ςτθ ςυνζχεια μθ-

ςωρευτικό ετιςιο μζριςμα το οποίο κα κακορίηεται από το 3μθνο Euribor πλζον 2,22%. Το μζριςμα των 

προνομιοφχων τίτλων πρζπει να δθλωκεί και να πλθρωκεί ςτθν περίπτωςθ που θ Τράπεηα διανείμει μζριςμα. 

Οι προνομιοφχοι τίτλοι είναι ειςθγμζνοι ςτο Χρθματιςτιριο του Λονδίνου. 

Τθν 9 Νοεμβρίου 2005, ο Πμιλοσ, μζςω τθσ εταιρείασ ειδικοφ ςκοποφ, ERB Hellas Funding Limited, εξζδωςε 

προνομιοφχουσ τίτλουσ ποςοφ € 150 εκατ. οι οποίοι αποτελοφν πρόςκετα εποπτικά κεφάλαια (Lower Tier I 

Σειρά Γ) για τον Πμιλο. Οι προνομιοφχοι τίτλοι δεν ζχουν προκακοριςμζνθ θμερομθνία αποπλθρωμισ και 

δίνουν ςτον εκδότθ το δικαίωμα πρόωρθσ αποπλθρωμισ τουσ ςτθν ονομαςτικι τουσ αξία ςτισ 9 Λανουαρίου 

2011, και ςε τριμθνιαία βάςθ από τότε και ςτο εξισ. Πλεσ οι υποχρεϊςεισ του εκδότθ αναφορικά με τουσ 

προνομιοφχουσ τίτλουσ καλφπτονται από εγγυιςεισ μειωμζνθσ εξαςφάλιςθσ από τθν Τράπεηα. Οι τίτλοι 

πλθρϊνουν ςτακερό μθ-ςωρευτικό μζριςμα που υπολογίηεται με ποςοςτό 6% ετθςίωσ και καταβάλλεται κάκε 

τρίμθνο. Το μζριςμα των προνομιοφχων τίτλων πρζπει να δθλωκεί και να πλθρωκεί ςτθν περίπτωςθ που θ 

Τράπεηα διανείμει μζριςμα. Οι προνομιοφχοι τίτλοι είναι ειςθγμζνοι ςτα Χρθματιςτιρια του Λονδίνου, τθσ 

Φρανκφοφρτθσ και του Euronext Άμςτερνταμ. 

Τθν 21 Δεκεμβρίου 2005, ο Πμιλοσ, μζςω τθσ εταιρείασ ειδικοφ ςκοποφ, ERB Hellas Funding Limited, εξζδωςε 

προνομιοφχουσ τίτλουσ φψουσ € 50 εκατ. οι οποίοι αποτελοφν μια ενιαία ζκδοςθ με τθν ιδθ υπάρχουςα 

ζκδοςθ ποςοφ € 150 εκατ. τθσ 9 Νοεμβρίου 2005. 

Τθν 29 Λουλίου 2009, ο Πμιλοσ, μζςω τθσ εταιρείασ ειδικοφ ςκοποφ, ERB Hellas Funding Limited, εξζδωςε €300 

εκατ. προνομιοφχων τίτλων οι οποίοι αποτελοφν εποπτικά κεφάλαια (Tier I Σειρά Δ) για τον Πμιλο. Θ ζκδοςθ 

αυτι ζγινε ςε ςυνζχεια τθσ από 30 Λουνίου 2009 απόφαςθσ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ τθσ Τράπεηασ, βάςει τθσ 

οποίασ επιτρζπεται θ τμθματικι ζκδοςθ αντίςτοιχων τίτλων μζχρι του ποςοφ των €500 εκατ. Οι προνομιοφχοι 

τίτλοι δεν ζχουν προκακοριςμζνθ θμερομθνία αποπλθρωμισ και παρζχουν ςτον εκδότθ το δικαίωμα 

πρόωρθσ αποπλθρωμισ πζντε χρόνια μετά τθν θμερομθνία ζκδοςθσ και ςε τριμθνιαία βάςθ από τότε και ςτο 

εξισ. Επιπρόςκετα, οι τίτλοι μετά τον Οκτϊβριο του 2014 είναι μετατρζψιμοι, κατόπιν άςκθςθσ του 

δικαιϊματοσ μετατροπισ είτε από τον εκδότθ είτε από τον ομολογιοφχο και υπό οριςμζνεσ ςυνκικεσ, ςε 

κοινζσ μετοχζσ Eurobank με ζκπτωςθ 12% από τθν τρζχουςα τιμι τθσ μετοχισ κατά το τελευταίο διάςτθμα 

που κα προθγθκεί τθσ ανταλλαγισ. Πλεσ οι υποχρεϊςεισ του εκδότθ αναφορικά με τουσ προνομιοφχουσ 

τίτλουσ καλφπτονται από εγγυιςεισ μειωμζνθσ εξαςφάλιςθσ από τθν Τράπεηα. Οι τίτλοι πλθρϊνουν ςτακερό 

μθ-ςωρευτικό μζριςμα που υπολογίηεται με ποςοςτό 8,25% ετθςίωσ και καταβάλλεται κάκε τρίμθνο. Το 

μζριςμα των προνομιοφχων τίτλων πρζπει να δθλωκεί και να πλθρωκεί ςτθν περίπτωςθ που θ Τράπεηα 

διανείμει μζριςμα. Οι προνομιοφχοι τίτλοι είναι ειςθγμζνοι ςτο Χρθματιςτιριο Αξιϊν του Λονδίνου. 

Τθν 30 Νοεμβρίου 2009, ο Πμιλοσ, μζςω τθσ εταιρείασ ειδικοφ ςκοποφ, ERB Hellas Funding Limited, εξζδωςε € 

100 εκατ. προνομιοφχων τίτλων οι οποίοι αποτελοφν εποπτικά κεφάλαια (Tier I Σειρά Ε) για τον Πμιλο. Οι όροι 

και οι ςυνκικεσ τθσ ζκδοςθσ είναι ίδιοι με τουσ προνομιοφχουσ τίτλουσ που εκδόκθκαν τθν 29 Λουλίου 2009, 

ενϊ θ δυνατότθτα μετατροπισ ςε κοινζσ μετοχζσ ιςχφει από το Φεβρουάριο του 2015. Οι προνομιοφχοι τίτλοι 

είναι ειςθγμζνοι ςτο Χρθματιςτιριο Αξιϊν του Λονδίνου. 

Το Φεβρουάριο του 2012, ο Πμιλοσ υπζβαλε προτάςεισ ςτουσ κατόχουσ προνομιοφχων τίτλων Σειράσ Α, Β και 

Γ για τθν επαναγορά των υφιςτάμενων τίτλων. Ο Πμιλοσ προχϊρθςε ςτθν επαναγορά τίτλων ςυνολικισ 

ονομαςτικισ αξίασ €325 εκατ. (Σειρά Α: €71 εκατ., Σειρά Β: €147 εκατ., Σειρά Γ: €107 εκατ.). Από τθν 

επαναγορά των προνομιοφχων τίτλων προζκυψε για τον Πμιλο κζρδοσ και αφξθςθ των βαςικϊν κυρίων 

κεφαλαίων (Core Tier I) κατά €188 εκατ. 
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Τθν 29
θ
 Απριλίου 2013, το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Τράπεηασ αποφάςιςε τθ διενζργεια προγράμματοσ 

διαχείριςθσ ςτοιχείων πακθτικοφ (Liability Management Exercise-LME) με αποδζκτεσ τουσ κατόχουσ πζντε 

ςειρϊν προνομιοφχων τίτλων (Lower Tier I - Ζκδοςθ Α, Β, C, D, Ε) και μιασ ςειράσ τίτλων μειωμζνθσ 

εξαςφάλιςθσ (Lower Tier IΛ) (οι Τίτλοι) που ζχουν εκδοκεί από εταιρείεσ ειδικοφ ςκοποφ που κατζχει. 

Ειδικότερα, το Διοικθτικό Συμβοφλιο αποφάςιςε θ υλοποίθςθ του LME ςε εκελοντικι βάςθ να γίνει ωσ 

ακολοφκωσ: 

α) εξαγορά από τθν Τράπεηα των Τίτλων ςτθν ονομαςτικισ τουσ αξία, και 

β) ταυτόχρονθ υποχρζωςθ ςυμμετοχισ των κομιςτϊν των Τίτλων με το ποςό τθσ εξαγοράσ ςε νζα 

αφξθςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου, καλυπτόμενθ με μετρθτά, ςε τιμι ζκδοςθσ ίδια με τθν τιμι 

ζκδοςθσ των κοινϊν μετοχϊν ςτθν αφξθςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου κατά € 5.839 εκατ. που κάλυψε 

το ΤΧΣ ςτο πλαίςιο του Νόμου 3864/2010, δθλ. € 1,54091078902977 ανά μετοχι. 

Τθν 27 Λουνίου 2013, θ Τακτικι Γενικι Συνζλευςθ ενζκρινε τθν ανωτζρω αφξθςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ 

Τράπεηασ κατά €62 εκατ. με καταβολι μετρθτϊν ςυνολικοφ ποςοφ € 317 εκατ. με ζκδοςθ νζων κοινϊν 

μετοχϊν ονομαςτικισ αξίασ €0,30 ανά μετοχι, για ιδιωτικι τοποκζτθςθ ςτουσ κατόχουσ πζντε ςειρϊν 

προνομιοφχων τίτλων (Lower Tier I – Ζκδοςθ Α, Β, C, D και Ε) και ςτουσ κατόχουσ μιασ ςειράσ τίτλων 

μειωμζνθσ εξαςφάλιςθσ (Lower Tier II). 

 

 

Ομολογιακό δάνειο μειωμζνθσ εξαςφάλιςθσ (Lower Tier-II) 

Τον Λοφνιο του 2007, ο Πμιλοσ εξζδωςε ομολογιακό δάνειο κυμαινόμενου επιτοκίου μζςω τθσ κυγατρικισ του 

ERB Hellas Plc. Τα ομόλογα λιγουν ςε δζκα ζτθ με δικαίωμα πρόωρθσ αποπλθρωμισ μετά από πζντε ζτθ. Ο 

τόκοσ πλθρϊνεται ανά τρίμθνο και υπολογίηεται με βάςθ το Euribor τριμινου, πλζον 160 μονάδων βάςθσ. Τα 

ομόλογα αποτελοφν ομολογιακό δάνειο μειωμζνθσ εξαςφάλιςθσ (Lower Tier II) για τον Πμιλο και είναι 

ειςθγμζνα ςτο Χρθματιςτιριο του Λουξεμβοφργου. Το Φεβρουάριο του 2012, ο Πμιλοσ υπζβαλε προτάςεισ 

ςτουσ κατόχουσ ομολογιακϊν δανείων μειωμζνθσ εξαςφάλιςθσ (Lower Tier II) για τθν επαναγορά των 

υφιςτάμενων τίτλων. Ο Πμιλοσ προχϊρθςε ςε μερικι επαναγορά τίτλων αξίασ €106 εκατ. (ονομαςτικι αξία), 

από τθν οποία προζκυψε κζρδοσ και αφξθςθ των βαςικϊν κυρίων κεφαλαίων (Core Tier I) κατά € 53 εκατ. 

επίςθσ εντόσ του 2012 ο Πμιλοσ προχϊρθςε ςτθν επαναγορά επιπλζον ομολογιακϊν δανείων μειωμζνθσ 

εξαςφάλιςθσ (Lower Tier II) αξίασ €71 εκατ. 

Τθν 31 Δεκεμβρίου 2012, θ ςυνολικι υποχρζωςθ ομολογιακϊν δανείων μειωμζνθσ εξαςφάλιςθσ (Lower Tier 

II) ανιλκε ςε € 290 εκατ. (2011: € 468 εκατ.), εκ των οποίων ποςό €73 εκατ. (2011: € 168 εκατ.) αφορά ςε 

ομόλογα που βρίςκονταν ςτθν κατοχι πελατϊν του Ομίλου και εμφανίηονταν ςτισ "Υποχρεϊςεισ προσ 

πελάτεσ". 

Το Μάιο του 2013, ο Πμιλοσ προχϊρθςε ςε μερικι αποπλθρωμι των ομολόγων μειωμζνθσ εξαςφάλιςθσ 

ποςοφ € 1 εκατ.  

Στο πλαίςιο του προγράμματοσ διαχείριςθσ ςτοιχείων πακθτικοφ (liability management exercise -"LME") που 

αποφαςίςτθκε από το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Τράπεηασ τθν 29 Απριλίου 2013, ο Πμιλοσ ανακοίνωςε 

πρόςκλθςθ προσ τουσ κατόχουσ τίτλων μειωμζνθσ εξαςφάλιςθσ για τθν επαναγορά του ςυνολικοφ υπολοίπου 

των εν κυκλοφορία τίτλων ονομαςτικισ αξίασ € 289 εκατ. Οι τίτλοι μειωμζνθσ εξαςφάλιςθσ που 

προςφζρκθκαν από τουσ κατόχουσ τουσ και ζγιναν αποδεκτοί από τον Πμιλο ανιλκαν ςε € 22 εκατ., 

ςυμπεριλαμβανομζνων εκείνων που κατζχονταν από πελάτεσ του Ομίλου και εμφανίηονταν ςτισ 

"Υποχρεϊςεισ προσ πελάτεσ". 

Τθν 30θ Λουνίου 2013, θ ςυνολικι υποχρζωςθ ομολογιακϊν δανείων μειωμζνθσ εξαςφάλιςθσ ανιλκε ςε € 267 

εκατ., εκ των οποίων ποςό € 62 εκατ. αφορά ςε ομόλογα που βρίςκονταν ςτθν κατοχι πελατϊν του Ομίλου 

και εμφανίηονταν ςτισ «Υποχρεϊςεισ προσ πελάτεσ».  

 

Καλυμμζνεσ ομολογίεσ και ομόλογα εγγφθςθσ Ελλθνικοφ Δθμοςίου 
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Τθν 30
θ
 Λουνίου 2013, οι καλυμμζνεσ ομολογίεσ και τα ομόλογα εγγφθςθσ Ελλθνικοφ Δθμοςίου ςτα πλαίςια 

του δεφτερου πυλϊνα του Ρρογράμματοσ Ενίςχυςθσ τθσ ευςτότθτασ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ ςυνολικισ 

αξίασ € 3.800 εκατ. και €13.932 εκατ., αντίςτοιχα, κατζχονταν πλιρωσ από τθν Τράπεηα και τισ κυγατρικζσ τθσ. 

Τον Λοφλιο του 2013, ζλθξαν τίτλοι αξίασ €100 εκατ., οι οποίοι είχαν εκδοκεί ςτα πλαίςια του προγράμματοσ 

ΕΜΤΝ από εταιρείεσ ειδικοφ ςκοποφ του Ομίλου. 

 

3.11.2 Ταμειακζσ οζσ 

 

Πλθροφορίεσ για τισ ταμειακζσ ροζσ του Ομίλου χριςεων 2010-2012 

Θ ανάλυςθ των ταμειακϊν διακεςίμων και ιςοδφναμων για τισ χριςεισ 2010-2012 παρατίκεται κατωτζρω: 

*Συχόν αποκλίςεισ ςτα ςφνολα από το άκροιςμα των επιμζρουσ μεγεκϊν οφείλονται ςε ςτρογγυλοποιιςεισ. 

Πθγι: Δθμοςιευμζνεσ Ενοποιθμζνεσ Ετιςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ χριςθσ 2012 (τα ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2011 

προκφπτουν από τα ςυγκριτικά ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2012) και τθσ χριςθσ 2011 (τα ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2010 προκφπτουν 

από τα ςυγκριτικά ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2011), οι οποίεσ ζχουν ςυνταχκεί από τθν Eurobank ςφμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. και 

ζχουν ελεγχκεί από Σακτικοφσ Ορκωτοφσ Ελεγκτζσ. 

 

Ο ακόλουκοσ πίνακασ παρουςιάηει ςυνοπτικά τισ ταμειακζσ ροζσ του Ομίλου Eurobank των χριςεων 2010-

2012: 

*Συχόν αποκλίςεισ ςτα ςφνολα από το άκροιςμα των επιμζρουσ μεγεκϊν οφείλονται ςε ςτρογγυλοποιιςεισ. 

Πθγι: Δθμοςιευμζνεσ Ενοποιθμζνεσ Ετιςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ χριςθσ 2012 (τα ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2011 

προκφπτουν από τα ςυγκριτικά ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2012) και τθσ χριςθσ 2011 (τα ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2010 προκφπτουν 

από τα ςυγκριτικά ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2011), οι οποίεσ ζχουν ςυνταχκεί από τθν Eurobank ςφμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. και 

ζχουν ελεγχκεί από Σακτικοφσ Ορκωτοφσ Ελεγκτζσ. 

 

Οι ταμειακζσ ροζσ από λειτουργικζσ δραςτθριότθτεσ κατά τισ χριςεισ 2010 και 2011 ιταν κετικζσ και 

διαμορφϊκθκαν ςε €3.832 εκατ. και €1.864 εκατ. αντίςτοιχα. Θ μείωςθ ςτθ χριςθ 2011 οφείλεται κυρίωσ ςτισ 

αυξθμζνεσ εκροζσ λόγω τθσ μείωςθσ των υποχρεϊςεων από κατακζςεισ πελατϊν, οι οποίεσ υπερκάλυψαν τισ 

ειςροζσ από τθν αφξθςθ των υποχρεϊςεων προσ χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα. Στθ χριςθ 2012, ο Πμιλοσ 

εμφάνιςε αρνθτικζσ ταμειακζσ ροζσ από λειτουργικζσ δραςτθριότθτεσ, κυρίωσ ωσ αποτζλεςμα τθσ μείωςθσ 

υποχρεϊςεων προσ χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα. 

Οι ταμειακζσ ροζσ από επενδυτικζσ δραςτθριότθτεσ κατά τθ χριςθ 2011 ιταν κετικζσ ποςοφ €222 εκατ. ζναντι 

αρνθτικϊν ποςοφ €1.448 εκατ. ςτθ χριςθ 2010, ωσ αποτζλεςμα, κυρίωσ, των ειςροϊν λόγω πωλιςεων 

(ποςά ςε εκατ. ευρϊ) 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012

Ταμείο και διακζςιμα ςε κεντρικζσ τράπεηεσ (εξαιρουμζνων των υποχρεωτικϊν κατακζςεων ςε 

κεντρικζσ τράπεηεσ) 2.192                       
1.024 1.076

Απαιτιςεισ από χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα 1.739                       1.868 997

Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ αποτιμϊμενα ςτθν εφλογθ αξία μζςω αποτελεςμάτων 113 232 141

Σφνολο 4.044 3.124 2.214

Ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα

(ποςά ςε εκατ. ευρϊ) 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012

Κακαρζσ ταμειακζσ ροζσ από/(ςε) ςυνεχιηόμενεσ λειτουργικζσ δραςτθριότθτεσ                         3.832                         1.864                           (941)

Κακαρζσ ταμειακζσ ροζσ από/(ςε) ςυνεχιηόμενεσ επενδυτικζσ δραςτθριότθτεσ                       (1.448)                             222                         1.594 

Κακαρζσ ταμειακζσ ροζσ από/(ςε) ςυνεχιηόμενεσ χρθματοδοτικζσ δραςτθριότθτεσ                       (2.436)                       (3.026)                       (1.506)

Επίδραςθ διακφμανςθσ ςυναλλαγματικϊν ιςοτιμιϊν ςτα ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα                               (5)                             (13)                             (16)

Κακαρι αφξθςθ/(μείωςθ) ςτα ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα από ςυνεχιηόμενεσ

δραςτθριότθτεσ                             (57)                           (953)                           (869)

Κακαρι αφξθςθ/(μείωςθ) ςτα ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα από μθ ςυνεχιηόμενεσ 

δραςτθριότθτεσ                             (81)                               33                             (41)

Ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα ζναρξθσ χριςθσ                         4.182                         4.044                         3.124 

Ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα λιξθσ χριςθσ                         4.044                         3.124                         2.214 

Συνοπτικι Eνοποιθμζνθ Κατάςταςθ Ταμειακϊν οϊν
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επενδυτικϊν τίτλων ζναντι εκροϊν λόγω αγορϊν επενδυτικϊν τίτλων ςτθ χριςθ 2010. Στθ χριςθ 2012, ο 

Πμιλοσ εμφάνιςε κετικζσ ταμειακζσ ροζσ από επενδυτικζσ δραςτθριότθτεσ ποςοφ €1.594 εκατ., κυρίωσ ωσ 

αποτζλεςμα τθσ αφξθςθσ των ειςροϊν από πωλιςεισ και λιξεισ επενδυτικϊν τίτλων. 

Οι ταμειακζσ ροζσ από χρθματοδοτικζσ δραςτθριότθτεσ κατά τισ χριςεισ 2010, 2011 και 2012 ιταν αρνθτικζσ 

και διαμορφϊκθκαν ςε €2.436 εκατ., €3.026 εκατ. και €1.506 εκατ. αντίςτοιχα, ωσ αποτζλεςμα, κυρίωσ των 

εκροϊν λόγω αποπλθρωμισ πιςτωτικϊν τίτλων. 

 

Πλθροφορίεσ για τισ ταμειακζσ ροζσ του Ομίλου περιόδου 01.01.-30.06.2013 

Ο ακόλουκοσ πίνακασ παρουςιάηει ςυνοπτικά τισ ταμειακζσ ροζσ του Ομίλου Eurobank για τθν περίοδο 

01.01.-30.06.2013 και τθν αντίςτοιχθ περίοδο του 2012 : 

 

 

*Συχόν αποκλίςεισ ςτα ςφνολα από το άκροιςμα των επιμζρουσ μεγεκϊν οφείλονται ςε ςτρογγυλοποιιςεισ. 

Πθγι: Δθμοςιευμζνεσ Ενοποιθμζνεσ ςυνοπτικζσ ενδιάμεςεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ για τθν περίοδο 01.01.-30.06.2013, 
οι οποίεσ ζχουν ςυνταχκεί από τθν Eurobank ςφμφωνα με το ΔΛΠ 34 και ζχουν επιςκοπθκεί από Σακτικοφσ Ορκωτοφσ 
Ελεγκτζσ. 

 

Οι ταμειακζσ ροζσ από λειτουργικζσ δραςτθριότθτεσ κατά τθν περίοδο 01.01.-30.06.2013 ιταν αρνθτικζσ και 

διαμορφϊκθκαν ςε € 2.489 εκατ. ζναντι κετικϊν ροϊν ποςοφ €99 εκατ. κατά τθν αντίςτοιχθ περίοδο του 

2012. H μείωςθ ςτθν τρζχουςα χριςθ οφείλεται κυρίωσ ςτισ αυξθμζνεσ εκροζσ λόγω τθσ μείωςθσ των 

υποχρεϊςεων προσ χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα, οι οποίεσ υπερκάλυψαν τισ ειςροζσ από τθν μείωςθ των 

απαιτιςεων από χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα και από πελάτεσ.  

Οι ταμειακζσ ροζσ από επενδυτικζσ δραςτθριότθτεσ κατά τθν περίοδο 01.01.-30.06.2013 ιταν κετικζσ ποςοφ 

€2.202 εκατ. ζναντι ποςοφ €1.152 εκατ. κατά τθν αντίςτοιχθ περίοδο του 2012, ωσ αποτζλεςμα, κυρίωσ, των 

αυξθμζνων ειςροϊν από πωλιςεισ και λιξεισ επενδυτικϊν τίτλων. 

Οι ταμειακζσ ροζσ από χρθματοδοτικζσ δραςτθριότθτεσ κατά τθν περίοδο 01.01.-30.06.2013 και τθν 

αντίςτοιχθ περίοδο του 2012 ιταν αρνθτικζσ και διαμορφϊκθκαν ςε €493 εκατ. ζναντι €1.319 εκατ. 

αντίςτοιχα, ωσ αποτζλεςμα, κυρίωσ των εκροϊν λόγω αποπλθρωμισ πιςτωτικϊν τίτλων και λοιπϊν 

δανειακϊν υποχρεϊςεων. 

 

 

(ποςά ςε εκατ. ευρϊ) 01.01.-30.06.2012 01.01.-30.06.2013

Κακαρζσ ταμειακζσ ροζσ από/(ςε) ςυνεχιηόμενεσ λειτουργικζσ

δραςτθριότθτεσ                                 99                          (2,489)

Κακαρζσ ταμειακζσ ροζσ από/(ςε) ςυνεχιηόμενεσ επενδυτικζσ

δραςτθριότθτεσ                            1,152                            2,202 

Κακαρζσ ταμειακζσ ροζσ από/(ςε) ςυνεχιηόμενεσ χρθματοδοτικζσ

δραςτθριότθτεσ                          (1,319)                             (493)

Επίδραςθ διακφμανςθσ ςυναλλαγματικϊν ιςοτιμιϊν ςτα ταμειακά

διακζςιμα και ιςοδφναμα                               (16)                                 (1)

Κακαρι αφξθςθ/(μείωςθ) ςτα ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα από

ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ                               (84)                             (781)

Κακαρι αφξθςθ/(μείωςθ) ςτα ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα από 

μθ ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ                               (40)                                    - 

Ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα ζναρξθσ χριςθσ                            3,124                            2,214 

Ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα λιξθσ χριςθσ                            3,000                            1,433 

Συνοπτικι Eνοποιθμζνθ Κατάςταςθ Ταμειακϊν οϊν



 

Σράπεηα Eurobank Ergasias A.E.        136                     

3.11.3 Ρεριοριςμοί ςτθ Χριςθ Κεφαλαίων 

Δεν υφίςτανται περιοριςμοί ςτθ χριςθ κεφαλαίων οι οποίοι επθρζαςαν ι ενδζχεται να επθρεάςουν 

ςθμαντικά, κατά άμεςο ι ζμμεςο τρόπο, τισ δραςτθριότθτεσ του Ομίλου Eurobank, πλθν όςων προβλζπονται 

από το κανονιςτικό πλαίςιο που διζπει τθ λειτουργία των τραπεηϊν (βλ. 3.24.3 «Θεςμικό Πλαίςιο λειτουργίασ 

τθσ Σράπεηασ - Περιοριςμοί ςτθ χριςθ κεφαλαίων»), ςυμπεριλαμβανομζνων των περιοριςμϊν που 

προβλζπονται ςτθν παρ. 3 του άρκρου 1 του Ν. 3723/2008, περί ενιςχφςεωσ τθσ ευςτότθτασ τθσ Οικονομίασ 

για τθν αντιμετϊπιςθ των επιπτϊςεων τθσ διεκνοφσ χρθματοοικονομικισ κρίςεωσ, όπωσ ιςχφει (μθ διανομι 

μερίςματοσ πζραν του 35% των κερδϊν), ςτο άρκρο 28 του Ν. 3756/2009 (απαγόρευςθ αγοράσ ιδίων μετοχϊν 

για το χρονικό διάςτθμα ςυμμετοχισ ςτα προγράμματα ενιςχφςεωσ τθσ ρευςτότθτασ, ςτο Ν. 3864/2010, ςτθ 

νομοκεςία περί κρατικϊν ενιςχφςεων και ςτισ ακολουκοφμενεσ πρακτικζσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ (βλ. 

ςχετικά ενότθτα 3.21 «Μεριςματικι πολιτικι» και ενότθτα 3.24.3 «Θεςμικό πλαίςιο λειτουργίασ τθσ Σράπεηασ 

- Σο ςχζδιο ενίςχυςθσ τθσ Ελλθνικισ οικονομίασ»). 

 

 

3.11.4 Διαχείριςθ Κινδφνων  

Θ ςτρατθγικι διαχείριςθσ κινδφνων διαμορφϊνεται από τθν Επιτροπι Κινδφνων του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

Θ δομι τθσ Eurobank, οι εςωτερικζσ διαδικαςίεσ και οι μθχανιςμοί ελζγχου διαςφαλίηουν τθν αρχι τθσ 

ανεξαρτθςίασ και τθν επαρκι εποπτεία. 

Το Διοικθτικό Συμβοφλιο ζχει εκχωριςει αρμοδιότθτεσ ςτθν Επιτροπι Κινδφνων για τθ ςτρατθγικι διαχείριςθ 

κινδφνων (π.χ. κατανομι κινδφνων ςε κατθγορίεσ, διαχείριςθ ενεργθτικοφ - πακθτικοφ και κζςπιςθ 

μθχανιςμϊν διαχείριςθσ κινδφνων) βάςει ποιοτικϊν και ποςοτικϊν αναλφςεων των διαφορετικϊν 

υποκατθγοριϊν κινδφνου. Οι κφριεσ ευκφνεσ τθσ Επιτροπισ είναι θ τακτικι παρακολοφκθςθ των κινδφνων, θ 

γνωμοδότθςθ και υποςτιριξθ νζων διαδικαςιϊν και δραςτθριοτιτων που ενζχουν κίνδυνο, θ ςυςτθματικι 

παρακολοφκθςθ των κινδφνων και των αποτελεςμάτων των αςκιςεων προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων 

(stress-tests), ο κακοριςμόσ των εγκριτικϊν ευχερειϊν των Επιτροπϊν Ριςτοδοτιςεων. Οι αποφάςεισ 

λαμβάνονται ομόφωνα.  

Θ Επιτροπι Κινδφνων, απαρτίηεται από τζςςερα μζλθ, τον Αντιπρόεδρο του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, 

ανεξάρτθτο μθ εκτελεςτικό μζλοσ, που προεδρεφει τθσ Επιτροπισ, το Διευκφνοντα Σφμβουλο, εκτελεςτικό 

μζλοσ , ζνα ακόμθ ανεξάρτθτο μθ εκτελεςτικό μζλοσ και τον εκπρόςωπο του ΤΧΣ, μθ εκτελεςτικό μζλοσ. 

Συνεδριάηει τουλάχιςτον τζςςερισ φορζσ το χρόνο, και τα πρακτικά των ςυνεδριάςεϊν τθσ υποβάλλονται ςτο 

Δ.Σ. Θ Επιτροπι Κινδφνων αναφζρεται ςτο Δ.Σ. ενϊ οι επιμζρουσ Επιτροπζσ Κινδφνων των κυγατρικϊν 

τραπεηϊν του εξωτερικοφ, οι οποίεσ ςυνεδριάηουν με τθν ίδια ςυχνότθτα, αναφζρονται ςτθν Επιτροπι 

Κινδφνων τθσ Μθτρικισ Τράπεηασ. 

Θ Γενικι Διεφκυνςθ Διαχείριςθσ Κινδφνων είναι ανεξάρτθτθ από τισ επιχειρθματικζσ μονάδεσ και ζχει τθν 

πλιρθ ευκφνθ παρακολοφκθςθσ των λειτουργικϊν και πιςτωτικϊν κινδφνων και των κινδφνων αγοράσ και 

ρευςτότθτασ του ομίλου Eurobank. Στθ Γενικι Διεφκυνςθ Διαχείριςθσ Κινδφνων αναφζρονται οι Τομείσ 

Ρίςτθσ, Ριςτωτικοφ Ελζγχου, Group Market & Counterparty Risk (GM&CR), Λειτουργικϊν Κινδφνων και θ 

Διεφκυνςθ Διεκνοφσ Ρίςτθσ. Θ Γενικι Διεφκυνςθ ζχει επικεφαλισ το Γενικό Διευκυντι (Risk Management) 

Chief Risk Officer, ο οποίοσ αναφζρεται ςτο Διευκφνοντα Σφμβουλο και ςτθν Επιτροπι Κινδφνων τθσ 

Τράπεηασ. Λόγω τθσ φφςθσ των δραςτθριοτιτων του, ο Πμιλοσ Eurobank εκτίκεται ςε διάφορουσ 

χρθματοοικονομικοφσ κινδφνουσ όπωσ πιςτωτικό κίνδυνο, κίνδυνο αγοράσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του 

ςυναλλαγματικοφ και επιτοκιακοφ κινδφνου) και κίνδυνο ρευςτότθτασ, θ διαχείριςθ των οποίων γίνεται ςε 

διάφορα επίπεδα του οργανιςμοφ. 

 

Επιτροπι Ελζγχου 

Ο κφριοσ ρόλοσ τθσ Επιτροπισ Ελζγχου ςυνίςταται ςτθ ςυνδρομι του Δ.Σ. αναφορικά με τθ διεκπεραίωςθ των 

εποπτικϊν του αρμοδιοτιτων που, κατά κφριο λόγο, αφοροφν:  
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 Τθν εξζταςθ τθσ επάρκειασ του Συςτιματοσ Εςωτερικοφ Ελζγχου και διαχείριςθσ κινδφνων, κακϊσ επίςθσ 

και τθσ επίβλεψθσ των διαδικαςιϊν κανονιςτικισ ςυμμόρφωςθσ.  

 Τθν εξζταςθ και εποπτεία τθσ διαδικαςίασ κατάρτιςθσ και ζκδοςθσ οικονομικϊν ςτοιχείων και των 

πλθροφοριϊν οι οποίεσ παρζχονται. 

 Τθν επιλογι, αξιολόγθςθ και ανεξαρτθςία των εξωτερικϊν ελεγκτϊν. 

 Τθν αποτελεςματικότθτα και αποδοτικότθτα τθσ λειτουργίασ του Εςωτερικοφ Ελζγχου και τθσ 

Κανονιςτικισ Συμμόρφωςθσ.  

 

Επιτροπι Κινδφνων 

Ο ρόλοσ τθσ Επιτροπισ Κινδφνων είναι να εγκρίνει όλεσ τισ ςτρατθγικζσ αποφάςεισ διαχείριςθσ του ςυνολικοφ 
κινδφνου του Ομίλου, που αφοροφν κυρίωσ ςε κζματα πιςτωτικϊν κινδφνων, κινδφνων αγοράσ κακϊσ 
λειτουργικϊν κινδφνων τθσ Τράπεηασ και των κυγατρικϊν.  

Θ Επιτροπι Κινδφνων είναι αρμόδια για τθν εποπτεία των ποςοτικϊν και ποιοτικϊν κεμάτων που ςχετίηονταν 

με τουσ πιςτωτικοφσ, τουσ λειτουργικοφσ κινδφνουσ και τουσ κινδφνουσ αγοράσ και ρευςτότθτασ, τθν 

ενθμζρωςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου για τθν δομι διαχείριςθσ κινδφνων, κακϊσ και το διοικθτικό 

κακοριςμό των εγκριτικϊν επιπζδων των πιςτωτικϊν ορίων τθσ Διοίκθςθσ.  

Επιπλζον, θ Επιτροπι Κινδφνων αποφαςίηει για μείηονοσ ςθμαςίασ κζματα διαχείριςθσ κινδφνου που 

ςχετίηονται με τθν ζγκριςθ πιςτωτικϊν πολιτικϊν και πολιτικϊν προβλζψεων, τα ανϊτατα επίπεδα ανάλθψθσ 

κινδφνου ανά γεωγραφικι περιοχι, ανά κλάδο ι ανά δανειακό χαρτοφυλάκιο, τα κζματα κινδφνων 

διαχείριςθσ ςτοιχείων ενεργθτικοφ και πακθτικοφ, κακϊσ και τθν μεκοδολογία και τα ςυςτιματα αξιολόγθςθσ 

κινδφνων. 

 

Επιτροπι Διαχειρίςεωσ Ενεργθτικοφ Ρακθτικοφ Ομίλου Eurobank- Group ALCO (G – ALCO) 

Ρρωταρχικόσ ρόλοσ του G – ALCO είναι: α) να διαμορφϊςει τισ πολιτικζσ ρευςτότθτασ και χρθματοδότθςθσ, 

τισ κατευκυντιριεσ γραμμζσ κακοριςμοφ επιτοκίων, τισ ςτρατθγικζσ επενδφςεων και αντιςτάκμιςθσ του 

ςυναλλαγματικοφ κίνδυνου του Κεφαλαίου για τισ κυγατρικζσ του ομίλου ςτθ Νοτιοανατολικι Ευρϊπθ, β) να 

εγκρίνει ι και να προτείνει αλλαγζσ ςε αυτζσ τισ πολιτικζσ ςφμφωνα με τθ διάκεςθ ανάλθψθσ κινδφνου τθσ 

Eurobank και του επιπζδου ζκκεςθσ, όπωσ κακορίηονται από τθν Επιτροπι Κινδφνων και τθ Διοίκθςθ (βλζπε 

ςχετικά ενότθτα 3.14.3 «Επιτροπζσ Διοικθτικοφ Συμβουλίου») και μζςα ςτο πλαίςιο που ζχει ςυςτακεί από τισ 

ρυκμιςτικζσ/εποπτικζσ αρχζσ.  

Ευκφνθ του G-ALCO είναι να εξετάηει – ςε μθνιαία βάςθ - τθ ςυνολικι εικόνα ρευςτότθτασ και τισ ςχετικζσ 

εξελίξεισ ςε επίπεδο Eurobank / Ομίλου Eurobank και χωρϊν/κυγατρικϊν. Στο πλαίςιο αυτό, τα τοπικά ALCOs 

των κυγατρικϊν ςτισ χϊρεσ του εξωτερικοφ αναφζρουν τακτικά ςτο G-ALCO τισ εξελίξεισ τθσ χϊρασ με βάςθ 

τισ παραπάνω αρχζσ και το κανονιςτικό τουσ περιβάλλον. 

 

Ριςτωτικόσ κίνδυνοσ 

Ριςτωτικόσ κίνδυνοσ είναι ο κίνδυνοσ επζλευςθσ ηθμίασ λόγω αδυναμίασ των αντιςυμβαλλομζνων να 

ανταποκρικοφν ςτισ ςυμβατικζσ δανειακζσ υποχρεϊςεισ τουσ προσ τον Πμιλο. Ρεριλαμβάνει δε και κινδφνουσ 

όπωσ τθσ χϊρασ κατοικίασ / ζδρασ / δραςτθριοποίθςθσ του αντιςυμβαλλομζνου, κακϊσ και κινδφνουσ που 

απορρζουν από απομείωςθ δικαιωμάτων και από το διακανονιςμό ςυναλλαγϊν. 

 

Εγκριτικι διαδικαςία πιςτοδοτιςεων 

 

Α. Ελλάδα 
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Οι εγκρίςεισ πιςτοδοτιςεων και θ περιοδικι επανεξζταςι τουσ αποτελοφν κεντροποιθμζνεσ διαδικαςίεσ τόςο 

ςτθ μθτρικι Eurobank, όςο και ςτισ κυγατρικζσ τθσ. Υπάρχει διαχωριςμόσ κακθκόντων μεταξφ αυτϊν που 

είναι υπεφκυνοι για τισ ςχζςεισ με τουσ πελάτεσ, αυτϊν που μετζχουν ςτθν εγκριτικι διαδικαςία, αυτϊν που 

πραγματοποιοφν τισ εκταμιεφςεισ βάςει των εγκρίςεων και των υπευκφνων για τθν παρακολοφκθςθ τθσ 

ποιότθτασ των πιςτοδοτιςεων. Για τθν αξιολόγθςθ τθσ πιςτολθπτικισ ικανότθτασ των επιχειριςεων με βιβλία 

γ' κατθγορίασ (επιχειρθματικό χαρτοφυλάκιο μεςαίων και μεγάλων επιχειριςεων), θ Eurobank χρθςιμοποιεί 

από το 2004 τθν εφαρμογι MRA (Moody's Risk Advisor). Γενικά για τθν πιςτολθπτικι αξιολόγθςθ (borrower 

rating) των επιχειριςεων χρθςιμοποιοφνται εςωτερικά υποδείγματα διαβάκμιςθσ που πλθροφν τισ 

προβλεπόμενεσ απαιτιςεισ του ςχετικοφ ςυμφϊνου Βαςιλείασ II και εφαρμόηεται εντεκαβάκμια (11) κλίμακα. 

Από το 2007 θ ςυνολικι αξιολόγθςθ ςτθρίηεται τόςο ςτο borrower rating τθσ επιχείρθςθσ, όςο και ςτισ 

καλφψεισ και εγγυιςεισ που αναφζρονται ςτο πιςτοδοτικό τθσ όριο, με χριςθ δεκατετραβάκμιασ (14) 

κλίμακασ (Transactional Rating). 

Ο Τομζασ Ρίςτθσ εξετάηει τισ προτάςεισ για πιςτοδοτιςεισ ςε μεγάλεσ και μεςαίεσ επιχειριςεισ και ετοιμάηει 

γραπτι ειςιγθςθ για κάκε πρόταςθ πριν τθν υποβολι τθσ ςτο αρμόδιο εγκριτικό κλιμάκιο, ςτο οποίο 

ςυμμετζχει με δικαίωμα ψιφου. Επίςθσ, ςυμμετζχει ςτισ αποφάςεισ για πιςτοδοτιςεισ ςε μικρζσ επιχειριςεισ 

(Small Business Banking) και ςε πιςτοφχουσ τθσ Στεγαςτικισ Ρίςτθσ, όταν θ ςυνολικι ζκκεςθ κινδφνου ξεπερνά 

το προκακοριςμζνο, κατά περίπτωςθ, όριο προσ ζναν πιςτοφχο (δανειολιπτθ). 

Θ εγκριτικι διαδικαςία για πιςτοδοτιςεισ προσ μικρζσ επιχειριςεισ (με κφκλο εργαςιϊν μζχρι € 2,5 εκατ.) 

γίνεται κεντροποιθμζνα, βάςει ςυγκεκριμζνων οδθγιϊν ςχετικά με τισ αποδεκτζσ εξαςφαλίςεισ κακϊσ και 

βάςει τθσ αρχισ του διττοφ ελζγχου (‘four-eyes’ principle). Θ αξιολόγθςθ ςτθρίηεται ςτθν ανάλυςθ τθσ 

οικονομικισ κατάςταςθσ του πιςτοφχου και ςε ςτατιςτικά υποδείγματα (statistical scorecards). 

Θ εγκριτικι διαδικαςία πιςτοδοτιςεων ςτθν Τραπεηικι Λδιωτϊν είναι κεντροποιθμζνθ. Υποςτθρίηεται από τθ 

χριςθ εξειδικευμζνων ςτατιςτικϊν υποδειγμάτων (credit scoring models), κακϊσ και τθν εφαρμογι κριτθρίων 

που βαςίηονται ςτθ ςυναλλακτικι ςυμπεριφορά των πιςτοφχων, το είδοσ και τθν ποιότθτα των εξαςφαλίςεων, 

τθν φπαρξθ ακίνθτθσ περιουςίασ και άλλων περιουςιακϊν ςτοιχείων κ.ά. Θ ςυνεχισ παρακολοφκθςθ των 

δεικτϊν ποιότθτασ του χαρτοφυλακίου και τθσ ςυμπεριφοράσ τυχόν εξαιρζςεων οδθγεί ςε άμεςθ 

προςαρμογι τθσ πιςτοδοτικισ πολιτικισ και των διαδικαςιϊν, όταν κρίνεται απαραίτθτο. 

 

Β. Διεκνείσ Δραςτθριότθτεσ 

Ραρόμοιεσ εγκριτικζσ διαδικαςίεσ πιςτοδοτιςεων με τθ μθτρικι Eurobank ζχουν και οι κυγατρικζσ τράπεηεσ 

ςτθ Ν. Ευρϊπθ. Ρροκειμζνου δε να διαςφαλιςκεί ο πλιρθσ εναρμονιςμόσ με τα ιςχφοντα ςτον Πμιλο και 

λόγω των αυξθμζνων κινδφνων, ιδιαίτερα ςτα επιχειρθματικά δάνεια ςτισ χϊρεσ τθσ Ν. Ευρϊπθσ, 

δθμιουργικθκε τον Απρίλιο του 2008 θ Διεφκυνςθ Ρίςτθσ για τισ κυγατρικζσ εξωτερικοφ. Οι βαςικζσ 

αρμοδιότθτζσ τθσ είναι: 

 αξιολόγθςθ των προτάςεων για επιχειρθματικζσ πιςτοδοτιςεισ που ξεπερνοφν το εγκριτικό όριο που 

ζχει θ κυγατρικι τράπεηα και υποβολι τουσ προσ ζγκριςθ ςτθν αρμόδια επιτροπι τθσ μθτρικισ 

Τράπεηασ (Regional Credit Committee) με ςυνοδευτικι, κατά περίπτωςθ, ειςιγθςθ, 

 ςφνταξθ και ανακεϊρθςθ - όταν απαιτείται - των Ρράξεων Διοίκθςθσ αναφορικά με τισ εγκριτικζσ 

διαδικαςίεσ και τα εγκριτικά κλιμάκια, 

 τιρθςθ ενιαίασ πολιτικισ πιςτοδοτιςεων ςτισ κυγατρικζσ εξωτερικοφ, ςφμφωνα με τα πρότυπα τθσ 

πολιτικισ πιςτοδοτιςεων του ομίλου Eurobank, 

 παρακολοφκθςθ πιςτοδοτιςεων προσ επιχειριςεισ υψθλοφ κινδφνου, και 

 εκπαίδευςθ του προςωπικοφ των κυγατρικϊν για κζματα που άπτονται των διαδικαςιϊν και τθσ 

πολιτικισ πιςτοδοτιςεων προσ επιχειριςεισ. 

 

 

Μζγιςτθ Ζκκεςθ Πιςτωτικοφ Κινδφνου προ εξαςφαλίςεων 
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Ο παρακάτω πίνακασ απεικονίηει τθ μζγιςτθ ζκκεςθ του Ομίλου Eurobank ςε πιςτωτικό κίνδυνο ςτισ 

31.12.2010, 31.12.2011 και 31.12.2012, χωρίσ να λθφκοφν υπ' όψθ τυχόν εξαςφαλίςεισ ι άλλα μζτρα 

προςταςίασ που δεν πλθροφν τα κριτιρια για ςυμψθφιςμό ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ. 

 

*Συχόν αποκλίςεισ ςτα ςφνολα από το άκροιςμα των επιμζρουσ μεγεκϊν οφείλονται ςε ςτρογγυλοποιιςεισ. 

Πθγι: Δθμοςιευμζνεσ Ενοποιθμζνεσ Ετιςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ χριςθσ 2012 (τα ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2011 

προκφπτουν από τα ςυγκριτικά ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2012) και τθσ χριςθσ 2011 (τα ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2010 προκφπτουν 

από τα ςυγκριτικά ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2011), οι οποίεσ ζχουν ςυνταχκεί από τθν Eurobank ςφμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. και 

ζχουν ελεγχκεί από Σακτικοφσ Ορκωτοφσ Ελεγκτζσ. 

 

Τα ςτοιχεία του ιςολογιςμοφ, που περιλαμβάνονται ςτον παραπάνω πίνακα, εμφανίηονται ςτθν κακαρι 

λογιςτικι τουσ αξία, όπωσ αυτι αναφζρεται ςτον ιςολογιςμό. Τα ςτοιχεία εκτόσ ιςολογιςμοφ περιλαμβάνουν 

εγγυιςεισ, πιςτωτικζσ επιςτολζσ, αχρθςιμοποίθτα πιςτωτικά όρια και ενζγγυεσ πιςτϊςεισ. 

 

Παρακολοφκθςθ πιςτωτικοφ κινδφνου 

Θ ποιότθτα των δανειακϊν χαρτοφυλακίων του Ομίλου Eurobank (επιχειρθματικά, καταναλωτικά και 

ςτεγαςτικά δάνεια ςτθν Ελλάδα και ςτο εξωτερικό), παρακολουκείται και αξιολογείται από τον Τομζα 

Ριςτωτικοφ Ελζγχου. 

Ο Τομζασ Ριςτωτικοφ Ελζγχου λειτουργεί ανεξάρτθτα από τισ άλλεσ μονάδεσ τθσ Eurobank και αναφζρεται 

απευκείασ ςτο Γενικό Διευκυντι (Risk Management) Chief Risk Officer. 

Οι κφριεσ δραςτθριότθτεσ του Τομζα Ριςτωτικοφ Ελζγχου περιλαμβάνουν: 

 παρακολοφκθςθ και επιςκόπθςθ των δανειακϊν χαρτοφυλακίων τθσ μθτρικισ Eurobank και των 

κυγατρικϊν τθσ, 

 πραγματοποίθςθ επί τόπου ελζγχων και ςφνταξθ γραπτϊν αναφορϊν προσ τθ Διοίκθςθ (field reviews) για 

τθν ποιότθτα των δανείων όλων των μονάδων πιςτοδοτιςεων του ομίλου Eurobank, 

 επίβλεψθ και ζλεγχο των μονάδων διαχείριςθσ πιςτωτικοφ κινδφνου ςτισ κυγατρικζσ εξωτερικοφ, 

 ςυμμετοχι ςτθν ανάπτυξθ, ζγκριςθ και εφαρμογι υποδειγμάτων αξιολόγθςθσ πιςτολθπτικισ ικανότθτασ, 

ςχεδιαςμζνων βάςει των χαρακτθριςτικϊν των ςυγκεκριμζνων δανειακϊν χαρτοφυλακίων, 

 ποιοτικι και ποςοτικι επικφρωςθ των υποδειγμάτων αξιολόγθςθσ πιςτολθπτικισ ικανότθτασ, τακτικι 

παρακολοφκθςθ τθσ αποτελεςματικότθτάσ τουσ και ενθμζρωςθ των εμπλεκόμενων μονάδων και τθσ 

Διοίκθςθσ, 

(ποςά ςε εκατ. ευρϊ) 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012

Ζκκεςθ πιςτωτικοφ κινδφνου ςτοιχείων ιςολογιςμοφ:

Απαιτιςεισ από χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα                          5.159                          6.988                          4.693 

Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ ςτθν εφλογθ αξία μζςω 

αποτελεςμάτων:

 - Ομόλογα                             287                             260                             403 

Ραράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα                          1.440                          1.818                          1.888 

Δάνεια και απαιτιςεισ από πελάτεσ:

Δάνεια ςε επιχειριςεισ (μεςαίεσ και μεγάλεσ)                       23.557                       22.485                       19.742 

Στεγαςτικά δάνεια                       17.119                       14.029                       14.221 

Καταναλωτικά δάνεια                          8.926                          7.048                          6.378 

Δάνεια ςε μικρζσ επιχειριςεισ                          8.995                          7.929                          7.500 

Μείον: πρόβλεψθ για πιςτωτικοφσ κινδφνουσ                       (2.329)                       (3.397)                       (4.670)

Επενδυτικοί τίτλοι:

 - Ομόλογα                       15.942                       11.058                          9.160 

Λοιπά ςτοιχεία ενεργθτικοφ                             754                             878                          1.308 

Ζκκεςθ πιςτωτικοφ κινδφνου ςτοιχείων εκτόσ ιςολογιςμοφ                          2.734                          2.400                          1.705 

Σφνολο 82.584                     71.496                     62.328                     

Μζγιςτθ Ζκκεςθ προ εξαςφαλίςεων
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 επίβλεψθ, υποςτιριξθ και ςυντιρθςθ τθσ εφαρμογισ Moody’s Risk Advisor (MRA), που χρθςιμοποιείται 

για τθ διαβάκμιςθ (borrower rating) των μεγάλων και μεςαίων επιχειριςεων, 

 δθμιουργία, επίβλεψθ και υποςτιριξθ τθσ εφαρμογισ Transactional Rating (TR), θ οποία υπολογίηει, για 

το επιχειρθματικό χαρτοφυλάκιο, τον τελικό κίνδυνο μιασ δανειακισ ςχζςθσ λαμβάνοντασ υπόψθ τθν 

πιςτολθπτικι ικανότθτα του πιςτοφχου και τισ προβλεπόμενεσ εξαςφαλίςεισ, 

 τακτικι παρακολοφκθςθ και παρουςίαςθ ανά τρίμθνο τθσ ςυνολικισ εικόνασ των πιςτοδοτικϊν 

ανοιγμάτων ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο και ςτθν Επιτροπι Κινδφνων τθσ Eurobank, μαηί με ςυνοδευτικζσ 

αναλφςεισ, 

 κακοριςμό τθσ πολιτικισ προβλζψεων και τακτικό ζλεγχο τθσ επάρκειασ των προβλζψεων ςε όλα τα 

δανειακά χαρτοφυλάκια του ομίλου Eurobank, 

 ςυμμετοχι ςτθν ζγκριςθ νζων πιςτωτικϊν πολιτικϊν και δθμιουργίασ νζων δανειακϊν προϊόντων, 

 παρουςία ςτισ ςυνεδριάςεισ των εγκριτικϊν Επιτροπϊν Ριςτοδοτιςεων, κακϊσ επίςθσ και των Επιτροπϊν 

Ριςτωτικϊν Χειριςμϊν, με δικαίωμα να προτείνει υποβάκμιςθ ι αναβάκμιςθ τθσ κατθγορίασ 

πιςτολθπτικισ ικανότθτασ ενόσ πιςτοφχου, 

 τθν ευκφνθ για τθν υλοποίθςθ τθσ Ρροςζγγιςθσ Εςωτερικϊν Διαβακμίςεων (Basel II IRB approach) ςε 

επίπεδο Oμίλου ςφμφωνα με το πλάνο ςταδιακισ εφαρμογισ, κακϊσ και τθν παρακολοφκθςθ μετά τθν 

υλοποίθςθ και τθν δθμιουργία και υποβολι ςχετικϊν αναφορϊν. 

 

Θ Τράπεηα ζχει κζςει όρια και ζχει κεςμοκετιςει διαδικαςίεσ ελζγχου ςχετικά με τθ ςυγκζντρωςθ κινδφνου 

ςε ζναν πιςτοφχο ζναν επιχειρθματικό όμιλο ι ζναν κλάδο οικονομικισ δραςτθριότθτασ. Οι ςυγκεντρϊςεισ 

κινδφνου παρακολουκοφνται ςε τακτικι βάςθ και παρουςιάηονται ςτθν Επιτροπι Κινδφνων (Risk Committee) 

του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Τράπεηασ προσ ζγκριςθ. 

 

Διαχείριςθ Λθξιπρόκεςμων Οφειλϊν 

Κάκε χορθγθτικι μονάδα διακζτει εξειδικευμζνο τμιμα που αςχολείται με τθν παρακολοφκθςθ τθσ 

αποπλθρωμισ δανείων που παρουςιάηουν κακυςτζρθςθ ςτθν αποπλθρωμι, αλλά δεν ζχουν μεταφερκεί 

ακόμθ ςε οριςτικι κακυςτζρθςθ. Στόχοσ τουσ είναι να βοθκιςουν τουσ πιςτοφχουσ με προοπτικζσ 

βιωςιμότθτασ να ανταποκρικοφν ςτισ υποχρεϊςεισ τουσ και να βελτιϊςουν τθ ςυνολικι αποδοτικότθτα των 

δανειακϊν χαρτοφυλακίων διατθρϊντασ το δείκτθ κακυςτεριςεων ςε χαμθλά επίπεδα. Θ λειτουργία των 

τμθμάτων αυτϊν υποςτθρίηεται από ζμπειρο προςωπικό το οποίο ετοιμάηει ςτατιςτικζσ αναλφςεισ που 

δείχνουν τθν διαχρονικι εξζλιξθ και τισ τάςεισ τθσ αγοράσ κακϊσ και τα τμιματα του χαρτοφυλακίου που 

εμφανίηουν υψθλό κίνδυνο. 

Στθ Τραπεηικι Λδιωτϊν θ λειτουργία αυτι είναι εξαιρετικά ςθμαντικι τα τελευταία χρόνια. Ζχουν γίνει 

μεγάλεσ επενδφςεισ για τθν ανάπτυξθ ςχετικισ τεχνογνωςίασ και για τθ χριςθ προθγμζνων τεχνολογικά 

ςυςτθμάτων προκειμζνου να επιτευχκεί ο παραπάνω ςτόχοσ. Το 2006 δθμιουργικθκε θ κυγατρικι εταιρεία 

Υπθρεςίεσ Διαχείριςθσ Απαιτιςεων Α.Ε. (ΥΔΑ) θ οποία ζχει τθν ευκφνθ για τθν διαχείριςθ λθξιπροκζςμων 

καταναλωτικϊν και ςτεγαςτικϊν δανείων. Θ εταιρεία χρθςιμοποιεί και εξωτερικοφσ ςυνεργάτεσ για να 

βελτιϊςει τθν αποτελεςματικότθτά τθσ ςτθν είςπραξθ των κακυςτερθμζνων οφειλϊν. 

Θ διαχείριςθ των δανείων ςε οριςτικι κακυςτζρθςθ ςε επίπεδο Ομίλου γίνεται από τον Τομζα 

Κακυςτεριςεων, που αναφζρεται απευκείασ ςτο Διευκφνοντα Σφμβουλο. Ζχει τθν ευκφνθ διαχείριςθσ των 

δανείων ςε οριςτικι κακυςτζρθςθ όλων των χορθγθτικϊν μονάδων με εξαίρεςθ τα δάνεια τθσ Καταναλωτικισ 

Ρίςτθσ τα οποία διαχειρίηεται θ ΥΔΑ.  

Από τθν αρχι τθσ χρθματοπιςτωτικισ κρίςθσ, θ Τράπεηα πιρε μια ςειρά από ςτρατθγικζσ πρωτοβουλίεσ που 

αφοροφν τθν διαχείριςθ λθξιπροκζςμων οφειλϊν. Οι ςτρατθγικζσ αυτζσ περιλαμβάνουν: 
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 Μθνιαία, ςε ανϊτατο διοικθτικό επίπεδο, παρακολοφκθςθ τθσ διαχείριςθσ λθξιπροκζςμων 

απαιτιςεων με προςδιοριςμό των ςτρατθγικϊν και παρακολοφκθςθ τθσ απόδοςισ τουσ 

 Δθμιουργία και/ι ενίςχυςθ κεντροποιθμζνων υπθρεςιϊν Λιανικισ Τραπεηικισ για τθν είςπραξθ 

απαιτιςεων 

 Ραρακολοφκθςθ και χειριςμόσ των ειδικισ αναφοράσ και των προβλθματικϊν πιςτοφχων Εταιρικισ 

Τραπεηικισ από εξειδικευμζνθ κεντρικι υπθρεςία κατά το προδικαςτικό ςτάδιό τουσ 

 Ενίςχυςθ τθσ ΥΔΑ και εφαρμογι πολιτικϊν είςπραξθσ βάςει πιςτωτικοφ κινδφνου ςε επίπεδο πελάτθ 

για τθν Λιανικι Τραπεηικι 

 Αυξθμζνθ ςυμμετοχι του δικτφου ςτθν Λιανικι Τραπεηικι και των ςτελεχϊν που ζχουν τθν 

επικοινωνία με τουσ πελάτεσ τθσ Εταιρικισ Τραπεηικισ, για τθν παρακολοφκθςθ και μείωςθ των 

κακυςτεριςεων είςπραξθσ απαιτιςεων ςτο αρχικό τουσ ςτάδιο  

 Άμεςθ και ενδελεχισ ζρευνα για φπαρξθ ακίνθτθσ περιουςίασ και διαδικαςία μετατροπισ μιασ 

ανοικτισ χρθματοδότθςθσ ςε καλυμμζνθ 

 Ανάπτυξθ πολιτικϊν για ρυκμίςεισ / αναδιαρκρϊςεισ δανείων και ενεργειϊν για τθν διαχείριςθ 

προβλθματικϊν πιςτοφχων που κρίνονται βιϊςιμοι. Τυποποιθμζνα προϊόντα ρφκμιςθσ ςτθν Λιανικι 

Τραπεηικι 

 Βελτίωςθ των μθχανογραφικϊν ςυςτθμάτων και των ςχετικϊν διαδικαςιϊν 

 Αναδιοργάνωςθ και ενίςχυςθ του Τομζα Κακυςτεριςεων περιλαμβανομζνων και βελτιϊςεων ςτα 

χρθςιμοποιοφμενα ςυςτιματα παρακολοφκθςθσ των ειςπράξεων και των νομικϊν διαδικαςιϊν, 

κακϊσ επίςθσ και βελτίωςθ του πλαιςίου ςυνεργαςίασ με τθ νομικι υπθρεςία τθσ Τράπεηασ και 

εξωτερικοφσ δικθγόρουσ 

 

Πρόςφατεσ εξελίξεισ 

Θ οικονομικι κρίςθ ςτθν Ελλάδα (το 2012 ιταν το τζταρτο ςυνεχόμενο ζτοσ φφεςθσ τθσ Οικονομίασ) είχε ωσ 

αποτζλεςμα τθν αφξθςθ του ποςοςτοφ ανεργίασ και τθ μείωςθ του διακεςίμου ειςοδιματοσ των 

καταναλωτϊν. Τα οικονομικά αποτελζςματα παρουςίαςαν χειροτζρευςθ και ιδιαίτερα αυτά των μικρϊν και 

μεςαίων επιχειριςεων. Αποτζλεςμα των παραπάνω ιταν θ ςθμαντικι αφξθςθ των δεικτϊν κακυςτζρθςθσ των 

αντίςτοιχων δανειακϊν χαρτοφυλακίων. 

Ρροκειμζνου να αντιμετωπίςει αυτζσ τισ αρνθτικζσ εξελίξεισ και να κωρακίςει τθν ποιότθτα των 

χαρτοφυλακίων τθσ θ Τράπεηα ζχει προβεί ςε μία ςειρά ενεργειϊν :  

 Υιοκζτθςθ αυςτθρότερων κριτθρίων κατά τθν ζγκριςθ νζων χορθγιςεων 

 Ρλιρθσ εφαρμογι τιμολόγθςθσ βάςει πιςτωτικοφ κινδφνου (Risk adjusted pricing) ςε όλα τα 

δανειακά χαρτοφυλάκια 

 Αφξθςθ των καλφψεων ςτα δανειακά χαρτοφυλάκια και μείωςθ των δανείων καταναλωτικισ πίςτθσ 

 Εκτεταμζνθ χριςθ «Συςτθμάτων Ζγκαιρθσ Ρροειδοποίθςθσ» (Early Warning Systems) ωσ μθχανιςμϊν 

εντοπιςμοφ και πρόλθψθσ κινδφνου 

 Δθμιουργία πρόςκετων επιτροπϊν για τθν πιο ςυχνι παρακολοφκθςθ πιςτοφχων υπό 

παρακολοφκθςθ και υψθλοφ κινδφνου τθσ Εταιρικισ Τραπεηικισ 

 Διενζργεια αναλφςεων και αξιολόγθςθσ ςυγκεκριμζνων κλάδων ςτθν Εταιρικι Τραπεηικι και 

εςτιαςμζνθ ςε περιοχζσ υψθλοφ κινδφνου ςτθν Λιανικι Τραπεηικι 

 Συχνότερθ επανεκτίμθςθ τθσ αξίασ των εξαςφαλίςεων 

 Ενεργι διαχείριςθ πιςτοδοτικϊν ορίων και ζγκαιρθ μείωςθ / κατάργθςι τουσ βάςει κινδφνου 
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 Συχνόσ ζλεγχοσ και προςαρμογι των ςυςτθμάτων διαβάκμιςθσ και των ςχετιηομζνων παραμζτρων 

κινδφνου (PD, LGD και EAD), όπου απαιτείται 

 Εντατικι διαχείριςθ είςπραξθσ απαιτιςεων όπωσ περιγράφεται παραπάνω 

 

Δάνεια ςε κακυςτζρθςθ 

Ζνα χρθματοοικονομικό ςτοιχείο ενεργθτικοφ βρίςκεται ςε κακυςτζρθςθ εάν ο αντιςυμβαλλόμενοσ δεν ζχει 

πραγματοποιιςει τισ ςυμβατικά προβλεπόμενεσ πλθρωμζσ ςτισ κακοριςμζνεσ θμερομθνίεσ. Τα ανοίγματα ςε 

κακυςτζρθςθ πζραν των 90 θμερϊν είναι αυτά ςτα οποία ο αντιςυμβαλλόμενοσ δεν ζχει πραγματοποιιςει 

ςυμβατικά προβλεπόμενεσ πλθρωμζσ για χρονικό διάςτθμα πζραν των 90 θμερϊν, ανεξάρτθτα από το εάν το 

ςτοιχείο ενεργθτικοφ είναι απομειωμζνο ι όχι. 

 

Απομειωμζνα δάνεια 

Ο Πμιλοσ Eurobank ελζγχει ςε κάκε θμερομθνία ιςολογιςμοφ κατά πόςο υπάρχει αντικειμενικι ζνδειξθ 

απομείωςθσ για ζνα χρθματοοικονομικό περιουςιακό ςτοιχείο, ι για μία ομάδα χρθματοοικονομικϊν 

ςτοιχείων ενεργθτικοφ. Αντικειμενικι ζνδειξθ απομείωςθσ υπάρχει όταν, ωσ αποτζλεςμα ενόσ ι 

περιςςοτζρων γεγονότων (ηθμιογόνο γεγονόσ), αναμζνεται αρνθτικι εξζλιξθ ςτισ μελλοντικζσ ταμειακζσ ροζσ 

που μπορεί να υπολογιςκεί με αξιοπιςτία. Ηθμιογόνα γεγονότα είναι: 

(α) ςθμαντικι οικονομικι δυςχζρεια του εκδότθ ι οφειλζτθ, 

(β) παραβίαςθ όρων ςφμβαςθσ, όπωσ ακζτθςθ υποχρζωςθσ ι κακυςτζρθςθ ςτθν πλθρωμι τόκων ι 

κεφαλαίου, 

(γ) ο Πμιλοσ Eurobank, για οικονομικοφσ ι νομικοφσ λόγουσ που ςχετίηονται με τθν οικονομικι δυςχζρεια του 

δανειολιπτθ προβαίνει ςε ρυκμίςεισ που υπό άλλεσ ςυνκικεσ δεν κα παρείχε, 

(δ) είναι πικανόν να αρχίςει διαδικαςία πτϊχευςθσ ι άλλθ διαδικαςία αναδιάρκρωςθσ χρεϊν του 

δανειολιπτθ, 

(ε) θ απϊλεια ενεργοφ αγοράσ για το ςυγκεκριμζνο χρθματοοικονομικό περιουςιακό ςτοιχείο, λόγω 

οικονομικϊν δυςκολιϊν, ι 

(ςτ) δεδομζνα που υποδθλϊνουν ότι υπάρχει μετριςιμθ μείωςθ ςτισ προβλεπόμενεσ μελλοντικζσ ταμειακζσ 

ροζσ μιασ ομάδασ δανείων / χρθματοοικονομικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων ενεργθτικοφ, μεταγενζςτερα τθσ 

αρχικισ τουσ αναγνϊριςθσ, ακόμα και αν θ μείωςθ δεν μπορεί να ςυνδεκεί με ςυγκεκριμζνα ςτοιχεία όπωσ: 

- δυςμενείσ μεταβολζσ ςτισ οικονομικζσ δυνατότθτεσ των δανειολθπτϊν τθσ ομάδασ, ι  

- οικονομικζσ ςυνκικεσ ςε εκνικό ι τοπικό επίπεδο που ςυςχετίηονται με ακζτθςθ όρων αποπλθρωμισ των 

δανείων τθσ ομάδασ. 

Ο Πμιλοσ Eurobank αξιολογεί αρχικά κατά πόςο ςτα ςθμαντικά δάνεια υπάρχει, ξεχωριςτά για το κακζνα, 

αντικειμενικι ζνδειξθ απομείωςθσ. Τα δάνεια που δεν είναι από μόνα τουσ ςθμαντικά αξιολογοφνται είτε 

ατομικά είτε ςυλλογικά. Τα δάνεια που αξιολογικθκαν ατομικά και δεν απομειϊκθκαν εντάςςονται ςε 

ομάδεσ με παρόμοια χαρακτθριςτικά κινδφνου που αξιολογοφνται για ςυλλογικι απομείωςθ. Τα δάνεια που 

αξιολογικθκαν ατομικά και για τα οποία ζχει αναγνωριςκεί και ςυνεχίηει να υπάρχει ηθμία απομείωςθσ, δεν 

περιλαμβάνονται ςτθ ςυλλογικι αξιολόγθςθ για απομείωςθ. 

 

Δάνεια ςε κακυςτζρθςθ αλλά μθ απομειωμζνα 

Δάνεια ςε κακυςτζρθςθ μπορεί να μθν υποςτοφν απομείωςθ, εφόςον δεν υπάρχει αντικειμενικι ζνδειξθ που 

να κάνει αναγκαία μια τζτοια ενζργεια. Με βάςθ τθν υπάρχουςα εμπειρία, καταναλωτικά δάνεια και δάνεια 

ςε μικρζσ επιχειριςεισ με κακυςτζρθςθ μικρότερθ των 90 θμερϊν, κακϊσ επίςθσ και ςτεγαςτικά δάνεια και 

πλιρωσ καλυμμζνα δάνεια ςε μεγάλεσ και μεςαίεσ επιχειριςεισ με κακυςτζρθςθ μζχρι 180 θμζρεσ, δεν 

κεωροφνται απομειωμζνα, εκτόσ κι αν υπάρχει ςυγκεκριμζνθ πλθροφόρθςθ περί του αντικζτου. 
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Πρόβλεψθ για ηθμίεσ απομείωςθσ 

Εάν υπάρξει αντικειμενικι ζνδειξθ ότι ζχει προκφψει ηθμία απομείωςθσ ςε δάνεια και απαιτιςεισ 

τοκοχρεολυτικισ απόςβεςθσ, τότε, το φψοσ τθσ ηθμίασ υπολογίηεται ωσ θ διαφορά μεταξφ του τρζχοντοσ 

υπολοίπου του ςτοιχείου του ενεργθτικοφ και τθσ παροφςασ αξίασ των κατ' εκτίμθςθ μελλοντικϊν ταμειακϊν 

ροϊν (εξαιρουμζνων των μελλοντικϊν ηθμιϊν) με ςυντελεςτι προεξόφλθςθσ το αρχικό πραγματικό επιτόκιο 

του δανείου. Το τρζχον υπόλοιπο του δανείου μειϊνεται μζςω ενόσ λογαριαςμοφ προβλζψεων για 

επιςφαλείσ απαιτιςεισ και το ποςόν τθσ ηθμίασ απομείωςθσ αναγνωρίηεται ςτα αποτελζςματα χριςεωσ. Στα 

δάνεια κυμαινομζνου επιτοκίου ο ςυντελεςτισ προεξόφλθςθσ είναι το τρζχον πραγματικό επιτόκιο που 

προβλζπεται από τθ ςφμβαςθ. Στθν πράξθ, ο υπολογιςμόσ τθσ απομείωςθσ ςε οριςμζνα χρθματοοικονομικά 

ςτοιχεία ενεργθτικοφ μπορεί να γίνει ςτθ βάςθ τθσ εφλογθσ αξίασ τουσ χρθςιμοποιϊντασ τισ τρζχουςεσ τιμζσ 

τθσ αγοράσ. 

Ο υπολογιςμόσ τθσ παροφςασ αξίασ των κατ' εκτίμθςθ μελλοντικϊν ταμειακϊν ροϊν ςτα δάνεια με υποκικθ ι 

ενζχυρο αντικατοπτρίηει τισ ταμειακζσ ροζσ που κα προζκυπταν από τθν αναγκαςτικι εκποίθςθ των 

εξαςφαλίςεων, ανεξάρτθτα από το εάν κάτι τζτοιο είναι πικανό να ςυμβεί. 

Ρροκειμζνου να γίνει ςυλλογικι αξιολόγθςθ απομείωςθσ, τα δάνεια ομαδοποιοφνται βάςει παρομοίων 

χαρακτθριςτικϊν κινδφνου (δθλ. ςτθ βάςθ τθσ διαδικαςίασ διαβάκμιςθσ που εφαρμόηει ο Πμιλοσ Eurobank 

λαμβάνοντασ υπόψθ το είδοσ τθσ απαίτθςθσ, τθ δραςτθριότθτα του αντιςυμβαλλομζνου και τθ γεωγραφικι 

τθσ κζςθ, τθ διάρκεια κακυςτζρθςθσ και άλλουσ ςχετικοφσ παράγοντεσ). Τα χαρακτθριςτικά αυτά 

χρθςιμοποιοφνται για τθν εκτίμθςθ των μελλοντικϊν ταμειακϊν ροϊν κάκε ομάδασ δανείων, αφοφ 

υποδθλϊνουν εν πολλοίσ τθν ικανότθτα των δανειολθπτϊν να αντιμετωπίςουν τισ ςυμβατικζσ τουσ 

υποχρεϊςεισ για τθν αποπλθρωμι των δανείων που αξιολογοφνται. 

Θ εκτίμθςθ των μελλοντικϊν ταμειακϊν ροϊν των δανείων που αξιολογοφνται ςυλλογικά ςτθρίηεται επίςθσ 

ςτισ ςυμβατικά προβλεπόμενεσ ταμειακζσ ροζσ των δανείων μιασ ομάδασ και ςε ιςτορικά ςτοιχεία ηθμιϊν 

απομείωςθσ που υπιρξαν ςε δάνεια με παρόμοια χαρακτθριςτικά. Τα ιςτορικά δεδομζνα προςαρμόηονται με 

βάςθ τισ παροφςεσ παρατθριςεισ για να αντανακλοφν τισ τρζχουςεσ ςυνκικεσ οι οποίεσ δεν υπιρχαν τθν 

περίοδο ςτθν οποία βαςίςκθκε θ ιςτορικι εμπειρία. Οι εκτιμιςεισ των αλλαγϊν ςτισ μελλοντικζσ ταμειακζσ 

ροζσ πρζπει να αντιςτοιχοφν και να είναι απόλυτα ςυνεπείσ με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται κατά 

περιόδουσ ςτα κρίςιμα δεδομζνα τθσ Οικονομίασ (π.χ. ποςοςτό ανεργίασ, τιμζσ ακινιτων, ι άλλοι παράγοντεσ 

που μπορεί να αλλάξουν τθν πικανότθτα δθμιουργίασ ηθμιϊν απομείωςθσ και το μζγεκόσ τουσ). Οι υποκζςεισ 

και θ μεκοδολογία που χρθςιμοποιοφνται ςτθν εκτίμθςθ μελλοντικϊν ταμειακϊν ροϊν ελζγχονται ςε τακτικι 

βάςθ προκειμζνου να ελαχιςτοποιθκεί θ διαφορά μεταξφ εκτιμιςεων και πραγματικϊν μεγεκϊν. 

Πταν ζνα δάνειο καταςτεί μθ ειςπράξιμο, τότε διαγράφεται με μείωςθ τθσ ςχετικισ πρόβλεψθσ για 

επιςφαλείσ απαιτιςεισ. Θ διαγραφι γίνεται αφοφ ολοκλθρωκοφν όλεσ οι απαιτοφμενεσ διαδικαςίεσ και 

οριςτικοποιθκεί το ποςόν τθσ ηθμίασ. Ανακτιςεισ διαγεγραμμζνων απαιτιςεων αναγνωρίηονται ςτον 

λογαριαςμό αποτελεςμάτων μζςω των ςχετικϊν εγγραφϊν ςτον λογαριαςμό προβλζψεων απομείωςθσ 

δανείων. 

Εάν, ςε μεταγενζςτερο χρόνο από τθν αρχικι αναγνϊριςθ ηθμίασ απομείωςθσ, αυτι μειωκεί αντικειμενικά 

λόγω επζλευςθσ κάποιου γεγονότοσ (π.χ. βελτίωςθ τθσ διαβάκμιςθσ πιςτολθπτικισ ικανότθτασ του 

δανειολιπτθ), τότε, θ διαφορά του ποςοφ τθσ πρόβλεψθσ αντιλογίηεται με ςχετικι εγγραφι ςτον λογαριαςμό 

προβλζψεων για επιςφαλείσ απαιτιςεισ και το ποςόν αναγνωρίηεται ςτα αποτελζςματα χριςεωσ. 
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Τα δάνεια και οι απαιτιςεισ ςυνοψίηονται ωσ εξισ: 

 

*Συχόν αποκλίςεισ ςτα ςφνολα από το άκροιςμα των επιμζρουσ μεγεκϊν οφείλονται ςε ςτρογγυλοποιιςεισ. 

Πθγι: Δθμοςιευμζνεσ Ενοποιθμζνεσ Ετιςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ χριςθσ 2012 (τα ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2011 

προκφπτουν από τα ςυγκριτικά ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2012) και τθσ χριςθσ 2011 (τα ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2010 προκφπτουν 

από τα ςυγκριτικά ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2011), οι οποίεσ ζχουν ςυνταχκεί από τθν Eurobank ςφμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. και 

ζχουν ελεγχκεί από Σακτικοφσ Ορκωτοφσ Ελεγκτζσ. 

 

Τα δάνεια ςε μεςαίεσ και μεγάλεσ επιχειριςεισ, κακϊσ και τα δάνεια ςε μικρζσ επιχειριςεισ καλφπτονται από 

εξαςφαλίςεισ τθν 31.12.2012 ςε ποςοςτό 49% και 70%, αντίςτοιχα. Τα καταναλωτικά δάνεια δεν καλφπτονται 

από εξαςφαλίςεισ, εκτόσ των δανείων για αγορά αυτοκινιτου, όπου παρακρατείται θ κυριότθτα του οχιματοσ 

ζωσ τθν αποπλθρωμι του δανείου. Τα ςτεγαςτικά δάνεια καλφπτονται πλιρωσ (από τα χρθματοδοτοφμενα 

ακίνθτα/κατοικίεσ). 

 

α) Ενιμερα μθ απομειωμζνα Δάνεια 

Θ ποιότθτα του χαρτοφυλακίου των δανείων και απαιτιςεων, τα οποία δεν παρουςιάηουν κακυςτζρθςθ και 

απομείωςθ τθσ αξίασ τουσ τθν 31 Δεκεμβρίου 2010, 2011 και 2012, αξιολογείται με βάςθ το ςφςτθμα 

πιςτωτικισ διαβάκμιςθσ του Ομίλου Eurobank. Οι παρακάτω πλθροφορίεσ βαςίηονται ςτο ςφςτθμα αυτό: 

 

*Συχόν αποκλίςεισ ςτα ςφνολα από το άκροιςμα των επιμζρουσ μεγεκϊν οφείλονται ςε ςτρογγυλοποιιςεισ. 

Πθγι: Δθμοςιευμζνεσ Ενοποιθμζνεσ Ετιςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ χριςθσ 2012 (τα ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2011 

προκφπτουν από τα ςυγκριτικά ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2012) και τθσ χριςθσ 2011 (τα ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2010 προκφπτουν 

από τα ςυγκριτικά ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2011), οι οποίεσ ζχουν ςυνταχκεί από τθν Eurobank ςφμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. και 

ζχουν ελεγχκεί από Σακτικοφσ Ορκωτοφσ Ελεγκτζσ. 

 

β) ε κακυςτζρθςθ και μθ απομειωμζνα 

Λαμβάνοντασ υπ' όψιν ιςτορικά ςτοιχεία, τα καταναλωτικά δάνεια και τα δάνεια ςε μικρζσ επιχειριςεισ που 

βρίςκονται ςε κακυςτζρθςθ μικρότερθ από 90 θμζρεσ, κακϊσ και τα ςτεγαςτικά και δάνεια ιδιωτϊν με 

εξαςφάλιςθ ακίνθτο (Home Equity) και τα πλιρωσ εξαςφαλιςμζνα δάνεια προσ επιχειριςεισ που βρίςκονται 

(ποςά ςε εκατ. ευρϊ) 2010 2011 2012

Ενιμερα μθ απομειωμζνα 44.529 34.742 28.129

Σε κακυςτζρθςθ και μθ απομειωμζνα 8.377 8.896 8.725

Απομειωμζνα:

-ςυλλογικι αξιολόγθςθ 3.379 4.113 5.498

-ατομικι αξιολόγθςθ 2.312 3.740 5.489

Σφνολο πριν από προβλζψεισ 58.597 51.491 47.841

Μείον: πρόβλεψθ για πιςτωτικοφσ κινδφνουσ (2.329)               (3.397)               (4.670)               

Σφνολο μετά από προβλζψεισ 56.268 48.094 43.171

Στο ςφνολο των δανείων και απαιτιςεων 

περιλαμβάνονται:

Δάνεια ςε κακυςτζρθςθ μεγαλφτερθ των 90 θμερϊν 5.635 7.898 10.919

Εκ των οποίων μθ εκτοκιηόμενα δάνεια 4.534 6.224 8.729

Δάνεια και απαιτιςεισ από πελάτεσ

(ποςά ςε εκατ. ευρϊ) 2010 2011 2012

Διαβάκμιςθ:

Αποδεκτόσ κίνδυνοσ 43.865 33.749 27.436

Υπό παρακολοφκθςθ και ειδικι αναφορά 664 993 693

Σφνολο 44.529 34.742 28.129

Ενιμερα μθ απομειωμζνα
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ςε κακυςτζρθςθ μικρότερθ από 180 θμζρεσ, δε κεωροφνται απομειωμζνα εκτόσ αν υπάρχουν ςυγκεκριμζνα 

ςτοιχεία που να υποδεικνφουν το αντίκετο. 

 

 

 

*Συχόν αποκλίςεισ ςτα ςφνολα από το άκροιςμα των επιμζρουσ μεγεκϊν οφείλονται ςε ςτρογγυλοποιιςεισ. 

Πθγι: Δθμοςιευμζνεσ Ενοποιθμζνεσ Ετιςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ χριςθσ 2012 (τα ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2011 

προκφπτουν από τα ςυγκριτικά ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2012) και τθσ χριςθσ 2011 (τα ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2010 προκφπτουν 

από τα ςυγκριτικά ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2011), οι οποίεσ ζχουν ςυνταχκεί από τθν Eurobank ςφμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. και 

ζχουν ελεγχκεί από Σακτικοφσ Ορκωτοφσ Ελεγκτζσ. 

 

γ) Απομειωμζνα δάνεια – ςυλλογικι αξιολόγθςθ 

Θ απομείωςθ δανείων που αξιολογοφνται ςυλλογικά διενεργείται με βάςθ ιςτορικά ςτοιχεία δανείων με 

παρόμοια χαρακτθριςτικά. 

Τα δάνεια και απαιτιςεισ ςε πελάτεσ που αξιολογοφνται ςυλλογικά, χωρίσ να λθφκοφν υπ' όψιν οι ταμειακζσ 

ροζσ των εξαςφαλίςεων που κατζχονται, ανζρχονται ςε €5.498 εκατ. τθν 31.12.2012 ζναντι €4.113 εκατ. τθν 

31.12.2011 και €3.379 εκατ. τθν 31.12.2010. Το ςυνολικό φψοσ των δανείων και απαιτιςεων που 

αξιολογοφνται ςυλλογικά και θ εφλογθ αξία των εξαςφαλίςεων που κατζχει ο Πμιλοσ Eurobank, ανά 

κατθγορία δανείων αναλφονται παρακάτω: 

(ποςά ςε εκατ. ευρϊ)

Μεςαίεσ και 

μεγάλεσ 

επιχειριςεισ Στεγαςτικά Καταναλωτικά

Μικρζσ 

επιχειριςεισ Σφνολο

Σε κακυςτζρθςθ ζωσ 29 θμζρεσ 1.424                    1.528                    1.262                          1.019                   5.233            

Σε κακυςτζρθςθ από 30 ζωσ 89 θμζρεσ 991                        548                        548                             567                       2.654            

Σε κακυςτζρθςθ από 90 ζωσ 180 θμζρεσ 269                        221                        -                                   -                            490                

Σφνολο 2.684                    2.297                    1.810                          1.586                   8.377            

Εφλογθ αξία εξαςφαλίςεων 1.730                    3.980                    -                                   970                       6.680            

31 Δεκεμβρίου 2010

Σε κακυςτζρθςθ και μθ απομειωμζνα

(ποςά ςε εκατ. ευρϊ)

Μεςαίεσ και 

μεγάλεσ 

επιχειριςεισ Στεγαςτικά Καταναλωτικά

Μικρζσ 

επιχειριςεισ Σφνολο

Σε κακυςτζρθςθ ζωσ 29 θμζρεσ 1.219                    1.733                    1.104                          1.077                   5.133            

Σε κακυςτζρθςθ από 30 ζωσ 89 θμζρεσ 1.274                    628                        386                             812                       3.100            

Σε κακυςτζρθςθ από 90 ζωσ 180 θμζρεσ 427                        236                        -                                   -                            663                

Σφνολο 2.920                    2.597                    1.490                          1.889                   8.896            

Εφλογθ αξία εξαςφαλίςεων 1.889                    5.287                    -                                   1.250                   8.426            

31 Δεκεμβρίου 2011

Σε κακυςτζρθςθ και μθ απομειωμζνα

(ποςά ςε εκατ. ευρϊ)

Μεςαίεσ και 

μεγάλεσ 

επιχειριςεισ Στεγαςτικά Καταναλωτικά

Μικρζσ 

επιχειριςεισ Σφνολο

Σε κακυςτζρθςθ ζωσ 29 θμζρεσ 1.117                    1.770                    897                             1.062                   4.846            

Σε κακυςτζρθςθ από 30 ζωσ 89 θμζρεσ 1.581                    641                        359                             575                       3.156            

Σε κακυςτζρθςθ από 90 ζωσ 180 θμζρεσ 469                        254                        -                                   -                            723                

Σφνολο 3.167                    2.665                    1.256                          1.637                   8.725            

Εφλογθ αξία εξαςφαλίςεων 1.916                    5.851                    -                                   1.077                   8.844            

Σε κακυςτζρθςθ και μθ απομειωμζνα

31 Δεκεμβρίου 2012
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*Συχόν αποκλίςεισ ςτα ςφνολα από το άκροιςμα των επιμζρουσ μεγεκϊν οφείλονται ςε ςτρογγυλοποιιςεισ. 

Πθγι: Δθμοςιευμζνεσ Ενοποιθμζνεσ Ετιςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ χριςθσ 2012 (τα ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2011 

προκφπτουν από τα ςυγκριτικά ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2012) και τθσ χριςθσ 2011 (τα ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2010 προκφπτουν 

από τα ςυγκριτικά ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2011), οι οποίεσ ζχουν ςυνταχκεί από τθν Eurobank ςφμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. και 

ζχουν ελεγχκεί από Σακτικοφσ Ορκωτοφσ Ελεγκτζσ. 

 

δ) Απομειωμζνα δάνεια – ατομικι αξιολόγθςθ 

Θ απομείωςθ των δανείων που αξιολογοφνται ατομικά διενεργείται όταν υπάρξουν αντικειμενικζσ ενδείξεισ 

για απομείωςθ. 

Τα απομειωμζνα δάνεια και απαιτιςεισ ςε πελάτεσ που αξιολογοφνται ανά περίπτωςθ, πριν λθφκοφν υπόψθ 

οι ταμειακζσ ροζσ από τισ υφιςτάμενεσ εξαςφαλίςεισ, ανζρχονται ςε €5.489 εκατ. τθν 31.12.2012 ζναντι 

€3.740 εκατ. τθν 31.12.2011 και € 2.312 εκατ. τθν 31.12.2010. Το ςυνολικό φψοσ των δανείων και απαιτιςεων 

που αξιολογοφνται ανά περίπτωςθ, και θ εφλογθ αξία των εξαςφαλίςεων που κατζχει ο Πμιλοσ Eurobank, ανά 

κατθγορία δανείων αναλφονται παρακάτω: 

 

*Συχόν αποκλίςεισ ςτα ςφνολα από το άκροιςμα των επιμζρουσ μεγεκϊν οφείλονται ςε ςτρογγυλοποιιςεισ. 

Πθγι: Δθμοςιευμζνεσ Ενοποιθμζνεσ Ετιςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ χριςθσ 2012 (τα ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2011 

προκφπτουν από τα ςυγκριτικά ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2012) και τθσ χριςθσ 2011 (τα ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2010 προκφπτουν 

από τα ςυγκριτικά ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2011), οι οποίεσ ζχουν ςυνταχκεί από τθν Eurobank ςφμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. και 

ζχουν ελεγχκεί από Σακτικοφσ Ορκωτοφσ Ελεγκτζσ. 

 

ε) Μθ εκτοκιηόμενα δάνεια 

Μθ εκτοκιηόμενα δάνεια και απαιτιςεισ κεωροφνται τα δάνεια που είναι υπεριμερα για δεδομζνθ χρονικι 

περίοδο, θ οποία ορίηεται από τθν πολιτικι του Ομίλου. Τα ςτεγαςτικά δάνεια και τα δάνεια ιδιωτϊν με 

εξαςφάλιςθ ακίνθτο (Home Equity) δεν εκτοκίηονται, όταν είναι υπεριμερα για περιςςότερεσ από 180 θμζρεσ, 

ενϊ τα καταναλωτικά για περιςςότερεσ από 90 θμζρεσ. Τα δάνεια ςε μεγάλεσ επιχειριςεισ δεν εκτοκίηονται 

όταν είναι ςε κακυςτζρθςθ για περιςςότερεσ από 180 θμζρεσ, ι και νωρίτερα εφόςον επζλκει κάποιο 

ςθμαντικό πιςτωτικό γεγονόσ που επιβάλει τθν μεταφορά τουσ ςε οριςτικι κακυςτζρθςθ. 

(ποςά ςε εκατ. ευρϊ)

Στεγαςτικά Καταναλωτικά Μικρζσ επιχειριςεισ Σφνολο

Δάνεια ςυλλογικά αξιολογθμζνα 815                                    1.536                                1.028                                3.379                                

Εφλογθ αξία εξαςφαλίςεων 1.292                                -                                         499                                    1.791                                

(ποςά ςε εκατ. ευρϊ) Στεγαςτικά Καταναλωτικά Μικρζσ επιχειριςεισ Σφνολο

Δάνεια ςυλλογικά αξιολογθμζνα 1.193                                1.999                                921                                    4.113                                

Εφλογθ αξία εξαςφαλίςεων 1.898                                -                                         436                                    2.334                                

Στεγαςτικά Καταναλωτικά Μικρζσ επιχειριςεισ Σφνολο

Δάνεια ςυλλογικά αξιολογθμζνα 1.788                                2.545                                1.165                                5.498                                

Εφλογθ αξία εξαςφαλίςεων 2.867                                -                                         651                                    3.518                                

Απομειωμζνα δάνεια - ςυλλογικι αξιολόγθςθ

31 Δεκεμβρίου 2011

31 Δεκεμβρίου 2012

31 Δεκεμβρίου 2010

(ποςά ςε εκατ. ευρϊ)

Μεςαίεσ και 

μεγάλεσ  

επιχειριςεισ

Μικρζσ

 επιχειριςεισ Σφνολο

Μεςαίεσ και 

μεγάλεσ  

επιχειριςεισ

Μικρζσ

 επιχειριςεισ Σφνολο

Μεςαίεσ και 

μεγάλεσ  

επιχειριςεισ

Μικρζσ

 επιχειριςεισ Σφνολο

Δάνεια απομειωμζνα ανά περίπτωςθ 1.623              689                  2.312  2.264              1.476               3.740  3.404              2.085               5.489  

Εφλογθ αξία εξαςφαλίςεων 816                 400                  1.216  1.119              914                  2.033  1.834              1.319               3.153  

31 Δεκεμβρίου 2010 31 Δεκεμβρίου 2011 31 Δεκεμβρίου 2012

Απομειωμζνα δάνεια - ατομικι αξιολόγθςθ
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*Συχόν αποκλίςεισ ςτα ςφνολα από το άκροιςμα των επιμζρουσ μεγεκϊν οφείλονται ςε ςτρογγυλοποιιςεισ. 

Πθγι: Δθμοςιευμζνεσ Ενοποιθμζνεσ Ετιςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ χριςθσ 2012 (τα ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2011 

προκφπτουν από τα ςυγκριτικά ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2012) και τθσ χριςθσ 2011 (τα ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2010 προκφπτουν 

από τα ςυγκριτικά ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2011), οι οποίεσ ζχουν ςυνταχκεί από τθν Eurobank ςφμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. και 

ζχουν ελεγχκεί από Σακτικοφσ Ορκωτοφσ Ελεγκτζσ. 

 

(ςτ) Προγράμματα αναδιάρκρωςθσ 

Λόγω τθσ ςυνεχιηόμενθσ χρθματοπιςτωτικισ και οικονομικισ κρίςθσ, ο Πμιλοσ ζχει αναπτφξει και εφαρμόηει 

διάφορα προγράμματα αναδιάρκρωςθσ δανείων, προκειμζνου να βελτιϊςει τθν ειςπραξιμότθτα και τθν 

ανακτθςιμότθτα των απαιτιςεϊν του, κακϊσ και να περιορίςει τισ ηθμιζσ, τόςο ςτθ λιανικι τραπεηικι όςο και 

ςτα δάνεια προσ μεςαίεσ και μεγάλεσ επιχειριςεισ. Θ ζκκεςθ του Ομίλου ςε δάνεια που υπόκεινται ςε 

προγράμματα αναδιάρκρωςθσ παρουςιάηεται αναλυτικά ςτθ ςθμείωςθ 7.2.1.2 «Δάνεια και απαιτιςεισ από 

πελάτεσ» - (ςτ) «Ρρογράμματα αναδιάρκρωςθσ δανείων και απαιτιςεων πελατϊν» των δθμοςιευμζνων 

ενοποιθμζνων οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ χριςθσ 2012. 

 

Ομόλογα εμπορικοφ και επενδυτικοφ χαρτοφυλακίου 

Θ ζκκεςθ του Ομίλου ςε ομόλογα εμπορικοφ και επενδυτικοφ χαρτοφυλακίου ανά κατθγορία πιςτωτικισ 

διαβάκμιςθσ τθν 31 Δεκεμβρίου 2010, 2011 και 2012, ςφμφωνα με τισ διαβακμίςεισ τθσ Moody's ι 

αντίςτοιχεσ διαβακμίςεισ απεικονίηεται αναλυτικά ςτθ ςθμείωςθ 7.2.1.3 «Ομόλογα εμπορικοφ και 

επενδυτικοφ χαρτοφυλακίου» των δθμοςιευμζνων ενοποιθμζνων οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ χριςθσ 2012 

(ςτοιχεία για το 2011 και 2012) και των δθμοςιευμζνων ενοποιθμζνων οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ χριςθσ 

2011 (ςτοιχεία για το 2010). 

 
  

(ποςά ςε εκατ. ευρϊ) 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012

- Δάνεια ςε επιχειριςεισ (μεςαίεσ και μεγάλεσ) 924                           1.261                       1.740                       

- Στεγαςτικά δάνεια 760                           1.127                       1.755                       

- Καταναλωτικά δάνεια 1.511                       1.975                       2.516                       

- Δάνεια ςε μικρζσ επιχειριςεισ 1.339                       1.861                       2.718                       

4.534                       6.224                       8.729                       

Μθ εκτοκιηόμενα δάνεια
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υγκζντρωςθ Πιςτωτικοφ Κινδφνου 

α) Γεωγραφικοί τομείσ 

Ο παρακάτω πίνακασ απεικονίηει τθ ςυγκζντρωςθ του πιςτωτικοφ κινδφνου του Ομίλου Eurobank ανά 

γεωγραφικι περιοχι τθν 31.12.2010, 31.12.2011 και 31.12.2012. Θ κατθγοριοποίθςθ τθσ ζκκεςθσ ςε 

πιςτωτικό κίνδυνο ζχει βαςιςτεί ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ των αντιςυμβαλλόμενων. 

 

 

 

*Συχόν αποκλίςεισ ςτα ςφνολα από το άκροιςμα των επιμζρουσ μεγεκϊν οφείλονται ςε ςτρογγυλοποιιςεισ. 

Πθγι: Δθμοςιευμζνεσ Ενοποιθμζνεσ Ετιςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ χριςθσ 2012 (τα ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2011 

προκφπτουν από τα ςυγκριτικά ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2012) και τθσ χριςθσ 2011 (τα ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2010 προκφπτουν 

από τα ςυγκριτικά ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2011), οι οποίεσ ζχουν ςυνταχκεί από τθν Eurobank ςφμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. και 

ζχουν ελεγχκεί από Σακτικοφσ Ορκωτοφσ Ελεγκτζσ. 

(ποςά ςε εκατ. ευρϊ) Ελλάδα

Λοιπζσ Χϊρεσ 

Δυτικισ Ευρϊπθσ

Χϊρεσ Ν.Α. & 

Α. Ευρϊπθσ Λοιπζσ Χϊρεσ Σφνολο

Απαιτιςεισ από χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα 984 3.638 318 219 5.159

Ραράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα 392 813 44 191 1.440

Δάνεια και απαιτιςεισ από πελάτεσ:

Δάνεια ςε επιχειριςεισ (μεςαίεσ και μεγάλεσ) 16.718 769 5.894 176 23.557

Στεγαςτικά δάνεια 11.413 68 5.617 21 17.119

Καταναλωτικά δάνεια 6.398 1 2.517 10 8.926

Δάνεια ςε μικρζσ επιχειριςεισ 7.039 0 1.946 10 8.995

Ομόλογα 9.788 2.752 3.265 424 16.229

Λοιπά ςτοιχεία ενεργθτικοφ 621 29 101 3 754

Σφνολο 53.353 8.070 19.702 1.054 82.179

31 Δεκεμβρίου 2010

(ποςά ςε εκατ. ευρϊ) Ελλάδα

Λοιπζσ Χϊρεσ 

Δυτικισ Ευρϊπθσ

Χϊρεσ Ν.Α. & 

Α. Ευρϊπθσ

Λοιπζσ 

Χϊρεσ Σφνολο

Απαιτιςεισ από χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα 93 4.588 2.099 208 6.988

Ραράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα 740 678 32 368 1.818

Δάνεια και απαιτιςεισ από πελάτεσ:

Δάνεια ςε επιχειριςεισ (μεςαίεσ και μεγάλεσ) 15.347 913 5.880 345 22.485

Στεγαςτικά δάνεια 11.793 67 2.150 19 14.029

Καταναλωτικά δάνεια 5.568 0 1.470 10 7.048

Δάνεια ςε μικρζσ επιχειριςεισ 6.683 0 1.246 0 7.929

Ομόλογα 6.208 1.947 2.976 187 11.318

Λοιπά ςτοιχεία ενεργθτικοφ 740 35 102 1 878

Σφνολο 47.172 8.228 15.955 1.138 72.493

31 Δεκεμβρίου 2011

(ποςά ςε εκατ. ευρϊ) Ελλάδα

Λοιπζσ Χϊρεσ 

Δυτικισ Ευρϊπθσ

Χϊρεσ Ν.Α. & 

Α. Ευρϊπθσ

Λοιπζσ 

Χϊρεσ Σφνολο

Απαιτιςεισ από χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα 39 3.452 988 214 4.693

Ραράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα 925 595 4 364 1.888

Δάνεια και απαιτιςεισ από πελάτεσ:

Δάνεια ςε επιχειριςεισ (μεςαίεσ και μεγάλεσ) 14.007 825 4.478 432 19.742

Στεγαςτικά δάνεια 12.051 62 2.089 19 14.221

Καταναλωτικά δάνεια 5.020 3 1.355 0 6.378

Δάνεια ςε μικρζσ επιχειριςεισ 6.470 0 1.030 0 7.500

Ομόλογα 5.154 2.191 2.015 203 9.563

Λοιπά ςτοιχεία ενεργθτικοφ 1.196 41 68 3 1.308

Σφνολο 44.862 7.169 12.027 1.235 65.293

31 Δεκεμβρίου 2012
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β) Σομείσ δραςτθριότθτασ 

Ο παρακάτω πίνακασ απεικονίηει τον πιςτωτικό κίνδυνο του Ομίλου Eurobank ανά κλάδο δραςτθριότθτασ των 

αντιςυμβαλλόμενων τθν 31.12.2010, 31.12.2011 και 31.12.2012. 

 

 

 

 

 

 

*Συχόν αποκλίςεισ ςτα ςφνολα από το άκροιςμα των επιμζρουσ μεγεκϊν οφείλονται ςε ςτρογγυλοποιιςεισ. 

Πθγι: Δθμοςιευμζνεσ Ενοποιθμζνεσ Ετιςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ χριςθσ 2012 (τα ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2011 

προκφπτουν από τα ςυγκριτικά ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2012) και τθσ χριςθσ 2011 (τα ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2010 προκφπτουν 

από τα ςυγκριτικά ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2011), οι οποίεσ ζχουν ςυνταχκεί από τθν Eurobank ςφμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. και 

ζχουν ελεγχκεί από Σακτικοφσ Ορκωτοφσ Ελεγκτζσ. 

 

Θ ζκκεςθ ςε πιςτωτικό κίνδυνο του Ομίλου ςε λοιποφσ κλάδουσ αφορά κυρίωσ το δθμόςιο τομζα. 

  

(ποςά ςε εκατ. ευρϊ)

Εμπόριο και 

υπθρεςίεσ Λδιϊτεσ Βιομθχανία Ναυτιλία Καταςκευζσ Λοιπά Σφνολο

Απαιτιςεισ από χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα 5.159 -                       -                       -                       -                       -                       5.159

Ραράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα 1.062 1 40 65 34 238 1.440

Δάνεια και απαιτιςεισ από πελάτεσ:

Δάνεια ςε επιχειριςεισ (μεςαίεσ και μεγάλεσ) 13.430 538 5.264 1.295 2.305 725 23.557

Στεγαςτικά δάνεια -                       17.119 -                       -                       -                       -                       17.119

Καταναλωτικά δάνεια -                       8.926 -                       -                       -                       -                       8.926

Δάνεια ςε μικρζσ επιχειριςεισ 7.448 137 806 -                       506 98 8.995

Ομόλογα 2.123 -                       76 -                       68 13.962 16.229

Λοιπά ςτοιχεία ενεργθτικοφ 320 8 1 -                       1 424 754

Σφνολο 29.542 26.729 6.187 1.360 2.914 15.447 82.179

31 Δεκεμβρίου 2010

(ποςά ςε εκατ. ευρϊ)

Εμπόριο και 

υπθρεςίεσ Λδιϊτεσ Βιομθχανία Ναυτιλία Καταςκευζσ Λοιπά Σφνολο

Απαιτιςεισ από χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα 6.988 -                       -                       -                       -                       -                       6.988

Ραράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα 1.014 1 50 77 60 616 1.818

Δάνεια και απαιτιςεισ από πελάτεσ:

Δάνεια ςε επιχειριςεισ (μεςαίεσ και μεγάλεσ) 12.918 548 4.922 1.033 2.294 770 22.485

Στεγαςτικά δάνεια -                       14.029 -                       -                       -                       -                       14.029

Καταναλωτικά δάνεια -                       7.048 -                       -                       -                       -                       7.048

Δάνεια ςε μικρζσ επιχειριςεισ 6.563 257 631 -                       414 64 7.929

Ομόλογα 1.502 -                       11 0 54 9.751 11.318

Λοιπά ςτοιχεία ενεργθτικοφ 435 3 0 -                       0 440 878

Σφνολο 29.420 21.886 5.614 1.110 2.822 11.641 72.493

31 Δεκεμβρίου 2011

(ποςά ςε εκατ. ευρϊ)

Εμπόριο και 

υπθρεςίεσ Λδιϊτεσ Βιομθχανία Ναυτιλία Καταςκευζσ Λοιπά Σφνολο

Απαιτιςεισ από χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα 4.693 -                       -                       -                       -                       -                       4.693

Ραράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα 926 0 35 52 70 805 1.888

Δάνεια και απαιτιςεισ από πελάτεσ:

Δάνεια ςε επιχειριςεισ (μεςαίεσ και μεγάλεσ) 11.285 473 4.254 970 2.005 755 19.742

Στεγαςτικά δάνεια -                       14.221 -                       -                       -                       -                       14.221

Καταναλωτικά δάνεια -                       6.378 -                       -                       -                       -                       6.378

Δάνεια ςε μικρζσ επιχειριςεισ 6.276 152 617 -                       416 39 7.500

Ομόλογα 1.425 -                       66 -                       51 8.021 9.563

Λοιπά ςτοιχεία ενεργθτικοφ 334 8 1 -                       1 964 1.308

Σφνολο 24.939 21.232 4.973 1.022 2.543 10.584 65.293

31 Δεκεμβρίου 2012
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Βαςιλεία ΙΙ – Πιςτωτικόσ κίνδυνοσ 

Στο πλαίςιο τθσ ςτρατθγικισ για εφαρμογι των βζλτιςτων διεκνϊν πρακτικϊν ςτθ διαχείριςθ των κινδφνων, θ 

Eurobank υλοποίθςε μεγάλθσ κλίμακασ ζργο για τθ ςταδιακι υιοκζτθςθ τθσ Ρροςζγγιςθσ Εςωτερικϊν 

Διαβακμίςεων – ΡΕΔ (Internal Rating Based Approach – IRB) βάςει των απαιτιςεων τθσ Βαςιλείασ ΛΛ.  

Συγκεκριμζνα, με ιςχφ από 1 Λανουαρίου 2008, κατόπιν ζγκριςθσ τθσ Τραπζηθσ τθσ Ελλάδοσ, ο Πμιλοσ 

Eurobank εφαρμόηει: 

 τθ Κεμελιϊδθ Ρροςζγγιςθ Εςωτερικϊν Διαβακμίςεων (Foundation IRB) για το επιχειρθματικό 

χαρτοφυλάκιο τθσ Eurobank ςτθν Ελλάδα, 

 τθν Εξελιγμζνθ Ρροςζγγιςθ Εςωτερικϊν Διαβακμίςεων (Advanced IRB) για τα χαρτοφυλάκια Λιανικισ 

Τραπεηικισ τθσ Eurobank ςτθν Ελλάδα δθλ. ςτεγαςτικά δάνεια, δάνεια προσ μικρζσ επιχειριςεισ (SBB) κακϊσ 

και πιςτωτικζσ κάρτεσ και ανακυκλοφμενα δάνεια Καταναλωτικισ Ρίςτθσ.  

Από τον Σεπτζμβριο του 2009 θ ΡΕΔ (Foundation IRB) εφαρμόςτθκε και ςτο χαρτοφυλάκιο χρθματοδοτικϊν 

μιςκϊςεων προσ επιχειριςεισ τθσ Eurobank Leasing, ενϊ τον Μάρτιο του 2010 εντάχκθκαν ςτθν ΡΕΔ 

(Advanced IRB approach) και τα τοκοχρεωλυτικά δάνεια Καταναλωτικισ Ρίςτθσ (δάνεια αυτοκινιτου και 

προςωπικά δάνεια), ςφμφωνα με το πλάνο ςταδιακισ εφαρμογισ.  

Κατά ςυνζπεια, ςτισ 31.12.2012, θ εφαρμογι τθσ ΡΕΔ καλφπτει το μεγαλφτερο μζροσ των δανειακϊν 

χαρτοφυλακίων, ιτοι 83% περίπου των ςυνολικϊν δανείων του ομίλου Eurobank (αφαιρουμζνων των 

μόνιμων εξαιρζςεων).  

Επίςθσ, ςφμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του Ομίλου για τθν ςταδιακι εφαρμογι τθσ ΡΕΔ, τον Λοφλιο του 

2011 υποβλικθκε προσ τθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ θ αίτθςθ για τθν ζνταξθ των δανειακϊν χαρτοφυλακίων τθσ 

ουμανίασ και τθσ Βουλγαρίασ. Θ εξζταςθ τθσ αίτθςθσ δεν ζχει ακόμα πραγματοποιθκεί από τθν ΤτΕ.  

Κατά τθ διάρκεια του 2012 πραγματοποιικθκαν τα ακόλουκα: 

 Ετιςια επικφρωςθ ςκοροκαρτϊν και ςυςτθμάτων διαβάκμιςθσ για όλα τα δανειακά χαρτοφυλάκια 

τθσ Ελλάδοσ ςτθν ΡΕΔ. Λαμβάνοντασ υπόψθ τα αποτελζςματα τθσ επικφρωςθσ, κατά τθν διάρκεια του 2012 

αναπροςαρμόςτθκαν τα ςυςτιματα διαβάκμιςθσ κακϊσ επίςθσ και οι παράμετροι κινδφνου ςτον υπολογιςμό 

των κεφαλαιακϊν απαιτιςεων, βάςει των διακζςιμων ςτοιχείων, προκειμζνου να ενςωματωκεί θ επίπτωςθ 

τθ ςυνεχιηόμενθσ φφεςθσ και των υψθλότερων ηθμιϊν.  

 Υποβολι αναλυτικϊν τριμθνιαίων αναφορϊν ςτα πλαίςια του Ρυλϊνα 1 κακϊσ και μθνιαία εκτίμθςθ 

κεφαλαιακϊν απαιτιςεων. 

 Αξιολόγθςθ τθσ επάρκειασ του εςωτερικοφ κεφαλαίου όςον αφορά ςτον πιςτωτικό κίνδυνο, ςτον 

κίνδυνο ςυγκζντρωςθσ και ςτον υπολειπόμενο κίνδυνο, όπωσ προβλζπεται από τθ Διαδικαςία Αξιολόγθςθσ 

τθσ Επάρκειασ του Εςωτερικοφ Κεφαλαίου (ΔΑΕΕΚ) ςτα πλαίςια του Ρυλϊνα 2 και ειδικότερα τθσ ΡΔΤΕ 

2595/20.8.2007.  

 Δθμοςιοποίθςθ των απαιτοφμενων ςτοιχείων του Ρυλϊνα 3.  

 Αξιολόγθςθ κινδφνων βάςει ερωτθματολογίου ΕΒΑ, ςε τακτά χρονικά διαςτιματα. 

 Συμμετοχι ςτθν διαμόρφωςθ του capital plan (ΤτΕ) και restructuring plan (ΘFSF) όςον αφορά ςτον 
πιςτωτικό κίνδυνο και τισ κεφαλαιακζσ απαιτιςεισ των δανειακϊν χαρτοφυλακίων.  

 Ετιςια επικφρωςθ και βελτιςτοποίθςθ των εφαρμογϊν MRA για τα, υπό ζνταξθ ςτθν ΡΕΔ, 

επιχειρθματικά χαρτοφυλάκια ςτθν ουμανία και Βουλγαρία με βάςθ τα τοπικά δεδομζνα και αξιολόγθςθ 

των εν λόγω χαρτοφυλακίων με το επικαιροποιθμζνο MRA. Ετιςια επαναξιολόγθςθ των χρθματοδοτιςεων 

ακίνθτθσ περιουςίασ (real estate financing) ςφμφωνα με τθ μεκοδολογία slotting. 

 Ετιςια επικφρωςθ των ςυςτθμάτων διαβάκμιςθσ (scorecards) και θ επικαιροποίθςθ των 

παραμζτρων κινδφνου (PD, LGD, EAD) και για τα, υπό ζνταξθ ςτθν ΡΕΔ, δανειακά χαρτοφυλάκια Λιανικισ 

Τραπεηικισ των δφο χωρϊν.  
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Κίνδυνοσ Αγοράσ 

Ο Πμιλοσ Eurobank εκτίκεται ςε κινδφνουσ αγοράσ. Οι κίνδυνοι αγοράσ προκφπτουν από ανοικτζσ κζςεισ ςε 

προϊόντα επιτοκίων, προϊόντα ςυναλλάγματοσ και μετοχικά προϊόντα, ι ςυνδυαςμό αυτϊν. 

Ο Πμιλοσ εφαρμόηει τθ μζκοδο τθσ Αξίασ ςε Κίνδυνο (Value at Risk - VaR) για τθ διαχείριςθ και 

παρακολοφκθςθ των κινδφνων αγοράσ ςε Ελλάδα και Κφπρο. 

 

Value at Risk (VaR) – Αξία ε Κίνδυνο 

Θ μζκοδοσ VaR χρθςιμοποιείται για τθν εκτίμθςθ του χρθματοοικονομικοφ κινδφνου, υπολογίηοντασ τθν 

πικανι αρνθτικι μεταβολι τθσ αγοραίασ αξίασ ενόσ χαρτοφυλακίου ςε ςυγκεκριμζνο διάςτθμα εμπιςτοςφνθσ 

και για προκακοριςμζνθ διάρκεια. Το VaR που υπολογίηει ο Πμιλοσ είναι βαςιςμζνο ςε διάςτθμα 

εμπιςτοςφνθσ 99% και περίοδο διακράτθςθσ 1 θμζρασ, και υπολογιςμζνο με τθ μζκοδο προςομοίωςθσ Monte 

Carlo (με χριςθ πλιρουσ επανατιμολόγθςθσ των κζςεων). 

Τα μοντζλα VaR είναι ςχεδιαςμζνα για τθν εκτίμθςθ των κινδφνων αγοράσ υπό κανονικζσ ςυνκικεσ. Γίνεται θ 

υπόκεςθ ότι οι ποςοςτιαίεσ μεταβολζσ των παραγόντων κινδφνου υπό κανονικζσ ςυνκικεσ ακολουκοφν τθν 

κανονικι κατανομι πικανοτιτων.  

Ραρόλο που το VaR είναι ζνα ςθμαντικό εργαλείο για τθν εκτίμθςθ των κινδφνων αγοράσ, βαςίηεται ςε 

υποκζςεισ οι οποίεσ ζχουν ςυγκεκριμζνουσ περιοριςμοφσ. Για το λόγο αυτό τα πραγματικά αποτελζςματα 

παρακολουκοφνται ςυςτθματικά και μζςω τθσ διενζργειασ εκ των υςτζρων ελζγχων ("back testing") ελζγχεται 

θ εγκυρότθτα των υποκζςεων και των παραμζτρων που χρθςιμοποιοφνται. 

Επειδι θ μζκοδοσ VaR αποτελεί βαςικό εργαλείο για τθν παρακολοφκθςθ των κινδφνων αγοράσ ςτουσ 

οποίουσ εκτίκεται ο Πμιλοσ, ζχουν κεςπιςτεί όρια VaR για όλεσ τισ ανοικτζσ κζςεισ (εμπορικά και επενδυτικά 

χαρτοφυλάκια), ενϊ θ πραγματικι ζκκεςθ του Ομίλου παρακολουκείται από τθ Διοίκθςθ του ομίλου ςε 

κακθμερινι βάςθ. Ραρόλα αυτά, θ χριςθ αυτισ τθσ μεκοδολογίασ δεν εξαςφαλίηει ότι δεν κα προκφψουν 

ηθμιζσ ζξω από αυτά τα όρια ςε περίπτωςθ ακραίων μεταβολϊν ςτθν αγορά. 

 

Μζςθ τιμι VaR ανά κατθγορία κινδφνου (εμπορικό και επενδυτικό χαρτοφυλάκιο 
(1)

) - Ελλάδα και Κφπροσ 

 

Πθγι: Δθμοςιευμζνεσ Ενοποιθμζνεσ Ετιςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ χριςθσ 2012 (τα ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2011 

προκφπτουν από τα ςυγκριτικά ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2012) και τθσ χριςθσ 2011 (τα ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2010 προκφπτουν 

από τα ςυγκριτικά ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2011), οι οποίεσ ζχουν ςυνταχκεί από τθν Eurobank ςφμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. και 

ζχουν ελεγχκεί από Σακτικοφσ Ορκωτοφσ Ελεγκτζσ. 

 (1)
Θ διακφμανςθ των επιτοκίων ζχει λθφκεί υπόψθ ςε όλα τα χαρτοφυλάκια. Θ διακφμανςθ των περικωρίων 

φερεγγυότθτασ (credit spreads) ζχει λθφκεί υπόψθ μόνο ςτισ κζςεισ του εμπορικοφ και του διακζςιμου προσ 

πϊλθςθ χαρτοφυλακίου. 

Θ διαφοροποίθςθ κινδφνων επιδρά κετικά μειϊνοντασ το ςυνολικό VaR που ςυμπεριλαμβάνει τον επιτοκιακό, 

ςυναλλαγματικό και μετοχικό κίνδυνο. 

 

υναλλαγματικόσ Κίνδυνοσ 

Θ χρθματοοικονομικι κζςθ και οι ταμειακζσ ροζσ του ομίλου Eurobank εκτίκενται ςε κίνδυνο λόγω των 

διακυμάνςεων των ςυναλλαγματικϊν ιςοτιμιϊν ζναντι του νομίςματοσ αναφοράσ (ΕUR). Θ Επιτροπι 

(ποςά ςε εκατ. ευρϊ) 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012

Κίνδυνοσ Επιτοκίου 45 32 42

Κίνδυνοσ Συναλλάγματοσ 2 3 2

Μετοχικόσ Κίνδυνοσ 12 9 5

φνολο VaR 52 36 42
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Κινδφνων τθσ Eurobank κακορίηει τα όρια ςτα επίπεδα ζκκεςθσ ςε κίνδυνο ςυναλλάγματοσ, τα οποία 

παρακολουκοφνται κακθμερινά. 

 

Κίνδυνοσ Επιτοκίου 

H χρθματοοικονομικι κζςθ και οι ταμειακζσ ροζσ του Ομίλου Eurobank εκτίκενται ςε κίνδυνο λόγω των 

διακυμάνςεων ςτα ιςχφοντα επιτόκια αγοράσ. Ο επιτοκιακόσ κίνδυνοσ ςε ταμειακζσ ροζσ, είναι ο κίνδυνοσ οι 

μελλοντικζσ ταμειακζσ ροζσ ενόσ χρθματοοικονομικοφ μζςου να μεταβλθκοφν λόγω των αλλαγϊν ςτα 

επιτόκια τθσ αγοράσ. Ο κίνδυνοσ επιτοκίου ςτθν εφλογθ αξία είναι ο κίνδυνοσ θ αξία ενόσ 

χρθματοοικονομικοφ μζςου να μεταβλθκεί λόγω των αλλαγϊν ςτα επιτόκια τθσ αγοράσ. Θ Επιτροπι Κινδφνων 

τθσ Τράπεηασ κακορίηει το όριο επιτοκιακοφ κινδφνου που μπορεί να αναλθφκεί και θ ζκκεςθ ςτον κίνδυνο 

παρακολουκείται κακθμερινά. 

 

Μετοχικόσ Κίνδυνοσ 

Ο κίνδυνοσ τιμισ μετοχϊν ορίηεται ωσ ο κίνδυνοσ μείωςθσ τθσ εφλογθσ αξίασ, ωσ αποτζλεςμα τθσ μεταβολισ 

των μετοχικϊν δεικτϊν και τθσ αξίασ μεμονωμζνων μετοχϊν. Θ ζκκεςθ ςε κίνδυνο διακφμανςθσ των τιμϊν 

των μετοχϊν για τον Πμιλο προζρχεται κυρίωσ από το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο. Θ Επιτροπι Κινδφνων τθσ 

Eurobank κακορίηει όρια ςτα επίπεδα ζκκεςθσ ςε κίνδυνο, τα οποία παρακολουκοφνται κακθμερινά. 

 

Κίνδυνοσ ρευςτότθτασ 

Ο Πμιλοσ εκτίκεται κακθμερινά ςε κινδφνουσ ρευςτότθτασ από αναλιψεισ κατακζςεων, λιξεισ τίτλων 

μεςοπρόκεςμθσ ι μακροπρόκεςμθσ διάρκειασ, χρθματοδοτιςεισ δανείων και εγγυιςεισ. Επιπρόςκετα, οι 

μεταβολζσ ςτουσ λογαριαςμοφσ ενεχφρου για ςυναλλαγζσ χρθματοδότθςθσ με χριςθ εξαςφαλίςεων 

(ςυμφωνίεσ τφπου repo από τθν ΕΚΤ και τθν αγορά) και για ςυμβόλαια ανταλλαγισ ενεχφρου με ςκοπό τθν 

μείωςθ του κινδφνου αντιςυμβαλλομζνου (CSAs, GMRAs) ζχουν ωσ αποτζλεςμα τθ μείωςθ των επιπζδων 

ρευςτότθτασ. Ο Πμιλοσ διατθρεί διακζςιμα για να καλφψει όλεσ αυτζσ τισ ανάγκεσ. Θ Επιτροπι Κινδφνων τθσ 

Τράπεηασ κακορίηει τα επαρκι όρια ρευςτότθτασ ζτςι ϊςτε θ Τράπεηα να είναι ςε κζςθ να καλφψει τισ 

ενδεχόμενεσ ανάγκεσ λόγω αναμενόμενων ι εκτάκτων εκροϊν 

Θ προθγοφμενθ εμπειρία ζχει δείξει ότι οι ανάγκεσ ρευςτότθτασ που δθμιουργοφνται από καταπτϊςεισ 

εγγυθτικϊν και πιςτωτικϊν επιςτολϊν είναι ςθμαντικά λιγότερεσ από το ποςό τθσ δζςμευςθσ. Το ίδιο ιςχφει 

και για τισ δεςμεφςεισ για αφξθςθ τθσ πίςτωςθσ, όπου το ςυνολικό ςυμβατικό ποςό δεν αντιπροςωπεφει κατ’ 

ανάγκθ μελλοντικζσ ανάγκεσ μετρθτϊν, κακϊσ αρκετζσ από αυτζσ τισ δεςμεφςεισ κα λιξουν, κα τερματιςτοφν 

χωρίσ να χρθματοδοτθκοφν ι κα ανακλθκοφν. 

Κεμελιϊδθσ αρχι τθσ διοίκθςθσ του Ομίλου, είναι θ αντιςτοίχιςθ (matching) και θ ελεγχόμενθ αναντιςτοιχία 

(mismatch) των θμερομθνιϊν λιξθσ των ςτοιχείων ενεργθτικοφ και των υποχρεϊςεων. Είναι αςυνικιςτο για 

τράπεηεσ να ζχουν πλιρθ αντιςτοίχιςθ, κακϊσ μεγάλο μζροσ των Τραπεηικϊν εργαςιϊν περιλαμβάνει 

δανειςμό με μζςθ διάρκεια μεγαλφτερθ από τθν μζςθ διάρκεια τθσ χρθματοδότθςθσ. Οι λιξεισ των ςτοιχείων 

ενεργθτικοφ και υποχρεϊςεων και θ δυνατότθτα αντικατάςταςθσ, με αποδεκτό κόςτοσ, των τοκοφόρων 

υποχρεϊςεων κατά τθ λιξθ τουσ, αποτελοφν ςθμαντικοφσ παράγοντεσ για τον κακοριςμό του επιπζδου 

ρευςτότθτασ και τθν κερδοφορία του Ομίλου. 

 

Ρλαίςιο Διαχείριςθσ Κινδφνου ευςτότθτασ 

Θ Ρολιτικι Διαχείριςθσ Κινδφνου ευςτότθτασ του Ομίλου Eurobank ορίηει τθν ακόλουκθ εποπτικι και 

ελεγκτικι δομι : 

 Θ Επιτροπι Κινδφνων τθσ Eurobank είναι υπεφκυνθ για τθ λιψθ αποφάςεων για τθ διαχείριςθ του 

κινδφνου ρευςτότθτασ, τθν διαμόρφωςθ του ςχετικοφ πλαιςίου και των πολιτικϊν και για τθν 

παρακολοφκθςθ των ποςοτικϊν και ποιοτικϊν διαςτάςεων του κινδφνου ρευςτότθτασ. 
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 Θ Επιτροπι Διαχείριςθσ Ενεργθτικοφ και Υποχρεϊςεων του ομίλου Eurobank (Assets and Liabilities 

Committee) είναι εξουςιοδοτθμζνθ να διαμορφϊνει και να εφαρμόηει τθν πολιτικι διαχείριςθσ 

ρευςτότθτασ και να ελζγχει τθ διακζςιμθ ρευςτότθτα ςε μθνιαία βάςθ. 

 Θ Διεφκυνςθ Διαχείριςθσ Διακεςίμων του Ομίλου Eurobank (Treasury) είναι υπεφκυνθ για τθν 

εφαρμογι τθσ ςτρατθγικισ του Ομίλου Eurobank όςον αφορά ςτθ ρευςτότθτα και για τθν 

προετοιμαςία και παρακολοφκθςθ του προχπολογιςμοφ ρευςτότθτασ του Ομίλου. 

 Ο Τομζασ Global Market and Counterparty Risk Sector (GMCRS) είναι υπεφκυνοσ για τθν εκτίμθςθ, 

παρακολοφκθςθ και ενθμζρωςθ ςχετικά με το επίπεδο ρευςτότθτασ του Ομίλου Eurobank. 

 

Οι παρακάτω αναφορζσ ετοιμάηονται ςε περιοδικι βάςθ: 

(α) Θ εποπτικι ανάλυςθ του ανοίγματοσ ρευςτότθτασ ςε χρονικζσ περιόδουσ (liquidity gap) μαηί με τουσ 

εποπτικοφσ δείκτεσ ρευςτότθτασ. 

(β) Οι αςκιςεισ προςομοίωςθσ καταςτάςεων κρίςθσ. Οι αςκιςεισ αυτζσ αξιολογοφν τον αντίκτυπο ενόσ 

αρικμοφ γεγονότων ςτθ ρευςτότθτα του Ομίλου Eurobank. 

(γ) Ρροειδοποιθτικοί δείκτεσ ςχετιηόμενων με τθν ρευςτότθτα. 

 

Στοιχεία ενεργθτικοφ διακρατοφμενα για τθν αντιμετϊπιςθ του κινδφνου ρευςτότθτασ 

Ο Πμιλοσ Eurobank κατζχει ζνα διαφοροποιθμζνο χαρτοφυλάκιο μετρθτϊν και ςτοιχείων ενεργθτικοφ άμεςα 

ρευςτοποιιςιμων, προκειμζνου να εξυπθρετιςει τισ υποχρεϊςεισ του και ενδεχόμενεσ αναλιψεισ 

κατακζςεων ςε ακραίεσ ςυνκικεσ τθσ αγοράσ. Τα διακρατοφμενα ςτοιχεία ενεργθτικοφ του ομίλου Eurobank 

για τθν αντιμετϊπιςθ του κινδφνου ρευςτότθτασ περιλαμβάνουν τα παρακάτω: 

(α) Ταμείο και διακζςιμα ςε κεντρικζσ τράπεηεσ. 

(β) Ομόλογα άμεςα ρευςτοποιιςιμα και λοιπά χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ που είναι αποδεκτά 

ωσ εγγφθςθ ςε ςυναλλαγζσ τφπου repo. 

(γ) Διατραπεηικζσ κατακζςεισ (interbank placings) με λιξθ εντόσ ενόσ μινα. 

Τα μθ χρθςιμοποιθκζντα ςτοιχεία ενεργθτικοφ, τα οποία περιλαμβάνουν ςτοιχεία ενεργθτικοφ υψθλισ 

ικανότθτασ ρευςτοποίθςθσ και που είναι αποδεκτά από τισ Κεντρικζσ Τράπεηεσ, παρζχουν δυνθτικό απόκεμα 

ρευςτότθτασ αξίασ € 7,3 δις. τθν 31 Δεκεμβρίου 2012 (2011: € 4,9 δις.). Επιπρόςκετα, ο Πμιλοσ κατζχει και 

άλλουσ τφπουσ ςτοιχείων ενεργθτικοφ υψθλισ ρευςτοποίθςθσ ςφμφωνα με τουσ οριςμοφσ των εποπτικϊν 

αρχϊν, αξίασ € 2,2 δις. (ρευςτοποιιςιμθ αξία) (2011: € 1,9 δις.). 

 

Χρονοανάλυςθ υποχρεϊςεων 

Στον παρακάτω πίνακα παρουςιάηονται οι ςυμβατικζσ μθ προεξοφλθμζνεσ ταμειακζσ ροζσ για τισ χριςεισ 

2010-2012. Τα ςτοιχεία των υποχρεϊςεων μθ οριςμζνθσ λιξθσ (κατακζςεισ όψεωσ και ταμιευτθρίου) 

εμφανίηονται ςτθν ''εντόσ 1 μινα'' κατθγορία. Ο Πμιλοσ ζχει ςυνάψει ςυμβάςεισ μείωςθσ πιςτωτικοφ 

κινδφνου με τουσ αντιςυμβαλλόμενουσ ςτθ διατραπεηικι αγορά (ISDA/CSA). Λόγω αυτϊν των ςυμβάςεων, ο 

Πμιλοσ ζχει ιδθ δϊςει εξαςφαλίςεισ ιςόποςεσ με τθν αποτίμθςθ των κακαρϊν του υποχρεϊςεων από 

παράγωγα ςτθ διατραπεηικι αγορά. Εξαιτίασ αυτοφ αποτυπϊνονται μόνο οι υποχρεϊςεισ από παράγωγα που 

δεν καλφπτονται από ςυμβάςεισ ISDA/CSA, θ ςχετικι υποχρζωςθ παρουςιάηεται ςτθν εφλογθ αξία ςτθν 

''εντόσ 1 μινα'' κατθγορία. 

Ρρζπει να ςθμειωκεί ότι ο παρακάτω πίνακασ παρουςιάηει το χειρότερο πικανό ςενάριο αφοφ βαςίηεται ςτθν 

παραδοχι ότι όλεσ οι υποχρεϊςεισ κα αποπλθρωκοφν νωρίτερα από το αναμενόμενο (όλεσ οι προκεςμιακζσ 

κατακζςεισ αποςφρονται ςτθ ςυμβατικι τουσ λιξθ). Το πρόςφατο παρελκόν ζχει δείξει ότι ακόμθ και ςε 

περιόδουσ ςυςτθμικισ χρθματοοικονομικισ κρίςθσ, θ πικανότθτα ενόσ τζτοιου γεγονότοσ είναι εξαιρετικά 

μικρι. 
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(1)

 Από το ςφνολο των χρεογράφων από τιτλοποίθςθ φψουσ € 1,2 δις. που περιλαμβάνονται ςτο διάςτθμα εντόσ ενόσ 

ζτουσ, εκροζσ φψουσ € 0,4 δις. καλφπτονται από αντίςτοιχεσ ειςροζσ από ςτεγαςτικά δάνεια που λιγουν ςτον ίδιο χρονικό 

ορίηοντα. 

 

 
(1)

 Οι εκροζσ από τα χρεόγραφα από τιτλοποίθςθ καλφπτονται πλιρωσ από αντίςτοιχεσ ειςροζσ από ςτεγαςτικά δάνεια που 

λιγουν ςτον ίδιο χρονικό ορίηοντα. 

*Συχόν αποκλίςεισ ςτα ςφνολα από το άκροιςμα των επιμζρουσ μεγεκϊν οφείλονται ςε ςτρογγυλοποιιςεισ. 

Πθγι: Δθμοςιευμζνεσ Ενοποιθμζνεσ Ετιςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ χριςθσ 2012 (τα ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2011 

προκφπτουν από τα ςυγκριτικά ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2012) και τθσ χριςθσ 2011 (τα ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2010 προκφπτουν 

από τα ςυγκριτικά ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2011), οι οποίεσ ζχουν ςυνταχκεί από τθν Eurobank ςφμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. και 

ζχουν ελεγχκεί από Σακτικοφσ Ορκωτοφσ Ελεγκτζσ. 

 

Λόγω τθσ κρίςθσ του ελλθνικοφ χρζουσ, οι Ελλθνικζσ τράπεηεσ απζκτθςαν μζροσ τθσ χρθματοδότθςισ τουσ 

από τθν Ευρωπαϊκι Κεντρικι Τράπεηα (ΕΚΤ) και τθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ (ΤτΕ). Τθν 31.12.2012, θ κακαρι 

χρθματοδότθςθ που είχε λάβει θ Τράπεηα από αυτζσ τισ πθγζσ ανερχόταν ςε € 29 δις. ζναντι € 31 δις. τθν 

31.12.2011 και € 20 δις. τθν 31.12.2010. 

 

Λειτουργικόσ κίνδυνοσ 

Αναγνωρίηοντασ το γεγονόσ ότι ο λειτουργικόσ κίνδυνοσ ενυπάρχει ςε κάκε επιχειρθματικι δραςτθριότθτα, θ 

οργανωτικι διακυβζρνθςι του ξεκινά από το Διοικθτικό Συμβοφλιο, τθν Εκτελεςτικι Επιτροπι και τα Ανϊτερα 

Διευκυντικά ςτελζχθ και καταλιγει ςτουσ επικεφαλισ και τα ςτελζχθ κάκε επιχειρθματικισ μονάδασ. Το 

(ποςά ςε εκατ. ευρϊ)

Εντόσ 1 

μινα

1 ζωσ 3 

μινεσ

3 μινεσ ζωσ 1 

ζτοσ

Άνω του 1 

ζτουσ

(ειςροζσ)/ 

εκροζσ

Χρθματοοικονομικζσ υποχρεϊςεισ εκτόσ παραγϊγων:

 -Υποχρεϊςεισ προσ χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα 15.303          10.373          407                   748                26.831          

- Υποχρεϊςεισ προσ πελάτεσ 27.683          7.878            8.030               1.038            44.629          

- Μεςοπρόκεςμοι τίτλοι (EMTN) 5                     640                890                   2.960            4.495            

 - Χρεόγραφα από τιτλοποίθςθ (αποπλθρωμζσ κεφαλαίου και τόκων) (1) 35                  72                  1.075               566                1.748            

- Λοιπζσ υποχρεϊςεισ 202                248                399                   1.116            1.965            

43.228          19.211          10.801             6.428            79.668          

Ραράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα 64 -                     -                        -                     64                  

31 Δεκεμβρίου 2010

Χρονοανάλυςθ Υποχρεϊςεων

(ποςά ςε εκατ. ευρϊ)

Εντόσ 1 

μινα

1 ζωσ 3 

μινεσ

3 μινεσ ζωσ 1 

ζτοσ

Άνω του 1 

ζτουσ

(ειςροζσ)/ 

εκροζσ

Χρθματοοικονομικζσ υποχρεϊςεισ εκτόσ παραγϊγων:

 -Υποχρεϊςεισ προσ χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα 24.962          4.641            575                   5.989            36.167          

- Υποχρεϊςεισ προσ πελάτεσ 18.536          5.450            6.739               2.052            32.777          

- Μεςοπρόκεςμοι τίτλοι (EMTN) 6                     529                181                   1.618            2.334            

 - Χρεόγραφα από τιτλοποίθςθ (αποπλθρωμζσ κεφαλαίου και τόκων) (1) 12                  24                  108                   657                801                

- Λοιπζσ υποχρεϊςεισ 137                268                467                   1.001            1.873            

43.653          10.912          8.070               11.317          73.952          

Ραράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα 137 -                     -                        -                     137                

31 Δεκεμβρίου 2011

(ποςά ςε εκατ. ευρϊ)

Εντόσ 1 

μινα

1 ζωσ 3 

μινεσ

3 μινεσ ζωσ 1 

ζτοσ

Άνω του 1 

ζτουσ

(ειςροζσ)/ 

εκροζσ

Χρθματοοικονομικζσ υποχρεϊςεισ εκτόσ παραγϊγων:

 -Υποχρεϊςεισ προσ χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα 30.457          302                559                   586                31.904          

- Υποχρεϊςεισ προσ πελάτεσ 15.975          5.309            8.450               1.452            31.186          

- Μεςοπρόκεςμοι τίτλοι (EMTN) -                     395                103                   530                1.028            

 - Χρεόγραφα από τιτλοποίθςθ (αποπλθρωμζσ κεφαλαίου και τόκων) (1) 6                     13                  58                     299                376                

- Λοιπζσ υποχρεϊςεισ 119                90                  528                   1.005            1.742            

46.557          6.109            9.698               3.872            66.236          

Ραράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα 132 -                     -                        -                     132                

31 Δεκεμβρίου 2012



 

Σράπεηα Eurobank Ergasias A.E.        155                     

πλαίςιο οργανωτικισ διακυβζρνθςθσ εφαρμόηεται ςε όλεσ τισ χϊρεσ δραςτθριοποίθςθσ του Ομίλου 

αντίςτοιχα. 

Κάκε κυγατρικι τράπεηα του Ομίλου ζχει ςυςτιςει μια Μονάδα Λειτουργικοφ Κινδφνου θ οποία είναι 

αρμόδια για τθν εφαρμογι τθσ ςτρατθγικισ και του πλαιςίου διαχείριςθσ λειτουργικϊν κινδφνων του Ομίλου, 

ςτισ περιοχζσ δραςτθριοποίθςισ τθσ. 

Το Διοικθτικό Συμβοφλιο παρακολουκεί, μζςω τθσ Επιτροπισ Κινδφνων, το επίπεδο και το προφίλ 

λειτουργικοφ κινδφνου, ςυμπεριλαμβανομζνου του φψουσ των λειτουργικϊν ηθμιϊν, τθσ ςυχνότθτασ και τθσ 

επίπτωςισ τουσ, και μζςω τθσ Επιτροπισ Ελζγχου, τα κζματα λειτουργικοφ κινδφνου που ςχετίηονται με 

μθχανιςμοφσ ελζγχων. Θ Επιτροπι Διαχείριςθσ Λειτουργικϊν Κινδφνων που λειτουργεί ςε κάκε χϊρα, 

αξιολογεί το λειτουργικό κίνδυνο, διαςφαλίηει ότι κάκε επιχειρθματικι μονάδα διακζτει τισ κατάλλθλεσ 

πολιτικζσ και διαδικαςίεσ για τθ διαχείριςθ του λειτουργικοφ τθσ κινδφνου και προβαίνει ςτθν άμεςθ λιψθ 

διορκωτικϊν μζτρων, όταν εντοπίηεται μια περιοχι υψθλοφ κινδφνου. 

Θ κφρια ευκφνθ για τθ διαχείριςθ του λειτουργικοφ κινδφνου βρίςκεται ςτουσ αντίςτοιχουσ επικεφαλισ κάκε 

επιχειρθματικισ μονάδασ. Ο Τομζασ Λειτουργικϊν Κινδφνων είναι υπεφκυνοσ για τον κακοριςμό και τθν 

εφαρμογι τθσ μεκοδολογίασ για τθν αναγνϊριςθ, τθν αξιολόγθςθ και τθ δθμιουργία αναφορϊν λειτουργικοφ 

κινδφνου ςτο πλαίςιο των αποφάςεων του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και τθσ Επιτροπισ Κινδφνων, και τθν 

εφαρμογι ρυκμιςτικϊν απαιτιςεων και κατευκυντιριων γραμμϊν του Ομίλου. Επίςθσ είναι υπεφκυνοσ για 

τθν παρακολοφκθςθ του επιπζδου και του προφίλ λειτουργικοφ κινδφνου και τθν υποβολι ςχετικϊν 

αναφορϊν ςτθν Επιτροπι Κινδφνων, κακϊσ και για τον κακοριςμό και τθν εφαρμογι τθσ μεκοδολογίασ για 

τον υπολογιςμό των κεφαλαιακϊν απαιτιςεων για το λειτουργικό κίνδυνο.  

Το πλαίςιο διαχείριςθσ λειτουργικϊν κινδφνων και οι ςχετικζσ πολιτικζσ του Ομίλου Eurobank ζχουν ωσ ςτόχο: 

 τθ δθμιουργία ενόσ πλαιςίου λειτουργικϊν κινδφνων και τθσ διακυβζρνθςισ του, 

ευκυγραμμίηοντασ τθ δομι και τισ διαδικαςίεσ με τισ βζλτιςτεσ διεκνείσ τραπεηικζσ πρακτικζσ, 

 τθν ειςαγωγι διαδικαςιϊν αναγνϊριςθσ κινδφνων, όπωσ θ αυτοαξιολόγθςθ κινδφνων από τισ 

μονάδεσ, οι δεικτϊν λειτουργικϊν κινδφνων όπου απαιτείται, θ ςυλλογι γεγονότων λειτουργικοφ 

κινδφνου, και θ ανάλυςθ ςεναρίων, 

 τθ δθμιουργία κοινοφ οριςμοφ και ςυνεποφσ προςζγγιςθσ ωσ προσ το λειτουργικό κίνδυνο ϊςτε να 

καταςτεί δυνατι θ κοινι αναγνϊριςθ και θ ομαδοποίθςθ του λειτουργικοφ κινδφνου ςε επίπεδο 

Ομίλου, 

 τθν κακιζρωςθ μιασ δυναμικισ κουλτοφρασ διαχείριςθσ λειτουργικοφ κινδφνου ςτον Πμιλο, 

ςυνδζοντασ τισ επιχειρθματικζσ δραςτθριότθτεσ με τον ζλεγχο του κινδφνου, 

 τθ δθμιουργία ολοκλθρωμζνων αναφορϊν λειτουργικοφ κινδφνου, 

 τθν τιρθςθ των κατευκυντιριων γραμμϊν του Ομίλου και τθ ςυμμόρφωςθ με τισ τοπικζσ 

ρυκμιςτικζσ απαιτιςεισ και πρακτικζσ που ςχετίηονται με το λειτουργικό κίνδυνο ςτισ χϊρεσ ςτισ 

οποίεσ δραςτθριοποιείται ο Πμιλοσ, 

 τθν επίτευξθ ανταγωνιςτικοφ πλεονεκτιματοσ όςον αφορά τθ διαχείριςθ λειτουργικϊν κινδφνων 

μζςω τθσ λιψθσ αποφάςεων με βάςθ τον κίνδυνο (risk-based approach), και 

 τθν αξιοποίθςθ τθσ διεκνοφσ γνϊςθσ και των καλϊν πρακτικϊν διαχείριςθσ λειτουργικοφ κινδφνου. 

Επί του παρόντοσ, θ Eurobank εφαρμόηει τθν Τυποποιθμζνθ Ρροςζγγιςθ για τον υπολογιςμό των 

κεφαλαιακϊν απαιτιςεων ζναντι λειτουργικϊν κινδφνων, όπωσ ορίηεται ςτθ ςχετικι Οδθγία τθσ Ε.Ε. για τθν 

κεφαλαιακι επάρκεια και τουσ ςχετικοφσ κανονιςμοφσ τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ. 
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3.11.5 Κεφαλαιακι Επάρκεια 

Στον πίνακα που ακολουκεί παρουςιάηονται τα ςυνολικά εποπτικά κεφάλαια, το ςφνολο του ςτακμιςμζνου 

ζναντι κινδφνων ενεργθτικοφ και θ κεφαλαιακι επάρκεια του Ομίλου Eurobank τθν 31.12.2010, 31.12.2011 

και τθν 31.12.2012: 

(ποςά ςε εκατ. ευρϊ) 31.12.2010 31.12.2011 (2)

Pro-forma (1) 

31.12.2012

Μδια κεφάλαια που αναλογοφν ςτουσ κατόχουσ κοινϊν μετοχϊν και 

προνομιοφχων τίτλων 5.772 447 4.941

Συν: Εποπτικά δικαιϊματα τρίτων 232 210 209

Μείον: Υπεραξία (533)                         (299)                         (258)                             

Μείον: Λοιπζσ εποπτικζσ αναπροςαρμογζσ (384)                         (336)                         (471)                             

Συνολικά Βαςικά Κεφάλαια (Tier I ) 5.087 22 4.421

Συμπλθρωματικά Κεφάλαια Tier II - Δάνεια μειωμζνθσ εξαςφάλιςθσ 799 468 290

Μείον: Λοιπζσ εποπτικζσ αναπροςαρμογζσ (253)                         (258)                         (290)                             

Συνολικά Εποπτικά Κεφάλαια 5.633                       231                           4.421                           

Σφνολο Στακμιςμζνου Ενεργθτικοφ 47.974                     46.153                     37.999                         

Δείκτεσ:

Δείκτθσ Βαςικϊν Κυρίων Κεφαλαίων τθσ Ευρωπαϊκισ Τραπεηικισ Αρχισ (ΕΒΑ) 9,0% -1,6% 10,8%

Δείκτθσ Βαςικϊν Λδίων Κεφαλαίων (Tier I) 10,6% 0,0% 11,6%

Δείκτθσ κεφαλαιακισ επάρκειασ 11,7% 0,5% 11,6%

Δείκτεσ Κεφαλαιακισ Επάρκειασ

 
(1) 

Pro-forma κεφαλαιακι κζςθ με το ποςό τθσ ανακεφαλαιοποίθςθσ αξίασ € 5,8 δις. 

(2)
 Oι δείκτεσ EBA, Tier I και ο Δείκτθσ κεφαλαιακισ επάρκειασ κα διαμορφϊνονταν ςε 9,8%, 11,5% και 12,0% αντίςτοιχα, 

εάν δεν είχαν λθφκεί υπόψθ το PSI και τα ςτοχεία τθσ Πολωνίασ.
 

Πθγι: Δθμοςιευμζνεσ Ενοποιθμζνεσ Ετιςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ χριςθσ 2012 (τα ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2011 
προκφπτουν από τα ςυγκριτικά ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2012) και Δθμοςιευμζνεσ Ενοποιθμζνεσ Ετιςιεσ Οικονομικζσ 
Καταςτάςεισ τθσ χριςθσ 2011 (τα ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2010 προκφπτουν από τα ςυγκριτικά ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2011), οι 
οποίεσ ζχουν ςυνταχκεί από τθν Eurobank ςφμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. και ζχουν ελεγχκεί από Σακτικοφσ Ορκωτοφσ Ελεγκτζσ.  

 

Στον πίνακα που ακολουκεί παρουςιάηονται τα εποπτικά ίδια κεφάλαια του Ομίλου Eurobank, το ςφνολο του 

ςτακμιςμζνου ζναντι κινδφνων ενεργθτικοφ και θ κεφαλαιακι επάρκεια τθν 30.06.2013 (με ςυγκριτικά 

ςτοιχεία τθσ 31.12.2012), υπολογιηόμενα ςφμφωνα με τθν απόφαςθ τθσ 13/28.03.2013 τθσ Εκτελεςτικισ 

Επιτροπισ τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ. 
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(1) Περιλαμβάνεται το ςυνολικό ποςό τθσ ανακεφαλαιοποίθςθσ φψουσ €5.839 δις. 

(2) Οι δείκτεσ Equity Core Tier I, Core Tier I, Total Tier I και ο Δείκτθσ κεφαλαιακισ επάρκειασ (Total CAD) κα διαμορφωκοφν 

ςε 7,6%, 7,6%, 7,8% και 7,9% αντίςτοιχα, εφόςον λθφκοφν υπόψθ θ ενςωμάτωςθ του Νζου Σαχυδρομικοφ Σαμιευτθρίου 

Ελλάδοσ Α.Σ.Ε και τθσ Νζασ Proton Σράπεηασ Α.Ε. Επιπρόςκετα, οι δείκτεσ Equity Core Tier I, Core Tier I, Total Tier I και ο 

Δείκτθσ κεφαλαιακισ επάρκειασ (Total CAD) κα διαμορφωκοφν ςε 8,1%, 8,1% 8,2% και 8,3% αντίςτοιχα, εφόςον λθφκεί 

υπόψθ θ ςυμφωνία με τθ Fairfax Financial Holdings Limited και εφόςον αυτι ολοκλθρωκεί ςφμφωνα με το ςχεδιαςμό τθσ 

(βλ. ςχετικά ενότθτα 3.23 «θμαντικζσ αλλαγζσ ςτθν οικονομικι κζςθ τθσ Σράπεηασ και του Ομίλου»). 

Πθγι: Επεξεργαςία ςτοιχείων από τθ Eurobank για τθν περίοδο α’ εξαμινου 2013. 

 

Το Μάρτιο του 2013, θ Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ εξζδωςε Ρράξθ τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ (13/28.03.2013) που 

τροποποιεί τθν υπ’ αρ 2630/29.10.2010 ΡΔ/ΤΕ, κακορίηοντασ τον ελάχιςτο δείκτθ κφριων βαςικϊν ιδίων 

κεφαλαίων ςτο 9% ενϊ ανακεωρεί τον οριςμό των εποπτικϊν ιδίων κεφαλαίων. Λαμβάνοντασ υπόψθ το 

ςυνολικό ποςό τθσ ανακεφαλαιοποίθςθσ €5.839 εκατ., ο Δείκτθσ Κυρίων Βαςικϊν Λδίων Κεφαλαίων (Core Tier 

I) διαμορφϊκθκε ςε 7,3% τθν 31.12.2012 και 6,5% τθν 30.6.2013. 

Σφμφωνα με τα ςτοιχεία κεφαλαιακισ επάρκειασ του Ομίλου τθν 30 Λουνίου 2013, το ελάχιςτο ποςοςτό 9%, 

δεν επιτυγχάνεται. O Πμιλοσ πραγματοποιεί ςειρά ενεργειϊν για τθν αποκατάςταςθ του ςχετικοφ δείκτθ, 

όπωσ, θ ενοποίθςθ του Νζου Ταχυδρομικοφ Ταμιευτθρίου Ελλάδοσ Α.Τ.Ε. και τθσ Νζασ Proton Τράπεηασ A.E., 

θ ανακοινωμζνθ μετοχικι ςυνεργαςία με τθν Fairfax Holding Limited ςτθν Eurobank Properties ΑΕΕΑΡ ενϊ 

εξετάηει τθν αναδιάρκρωςθ και βελτιςτοποίθςθ των εργαςιϊν του Ομίλου ςτθν Ελλάδα και ςτο Εξωτερικό, με 

ςκοπό τθν βελτίωςθ τθσ κερδοφορίασ και τθν απελευκζρωςθ κεφαλαίων (βλ. ςχετικά και Ενότθτα 3.11.5 

«Κεφαλαιακι Επάρκεια». Τζλοσ, θ εφαρμογι του προγράμματοσ ςυγχϊνευςθσ με το Νζο Ταχυδρομικό 

Ταμιευτιριο Ελλάδοσ Α.Τ.Ε. και τθ Νζα Proton Τράπεηα Α.Ε., θ εξαγορά των οποίων αναμζνεται να 

ολοκλθρωκεί μζχρι το τζλοσ του 2013, αναμζνεται να παρζχει ςθμαντικζσ ςυνζργειεσ και να ενιςχφςει 

περαιτζρω τθν κεφαλαιακι βάςθ του Ομίλου. 

Κατά τθ διάρκεια των τελευταίων τεςςάρων ετϊν, ο Πμιλοσ επικεντρϊκθκε ςτθν ενίςχυςθ τθσ κεφαλαιακισ 

του κζςθσ λαμβάνοντασ πρωτοβουλίεσ που δθμιουργοφν ι αποδεςμεφουν βαςικά κφρια κεφάλαια (Core Tier 

I) και/ι μειϊνουν το ςφνολο του ςτακμιςμζνου ενεργθτικοφ. Αυτό επιτεφχκθκε με τθν ενεργό μείωςθ του 

κινδφνου που ςχετίηεται με τα δανειακά χαρτοφυλάκια, μζςω τθσ κζςπιςθσ αυςτθρότερων πιςτοδοτικϊν 

πολιτικϊν και τθσ μετατόπιςθσ τθσ ςφνκεςθσ του δανειακοφ χαρτοφυλακίου προσ αςφαλζςτερα δάνεια. 

Επιπρόςκετα, προχϊρθςε ςε διάφορεσ ςτρατθγικζσ πρωτοβουλίεσ, όπωσ ςτθν πϊλθςθ των δραςτθριοτιτων 

(ποςά ςε εκατ. ευρϊ)

Pro-forma

31.12.2012 (1) 30.6.2013 (2)

Μδια κεφάλαια που αναλογοφν ςτουσ κατόχουσ κοινϊν μετοχϊν και 

προνομιοφχων τίτλων 4,526 4,762

Συν: Εποπτικά δικαιϊματα μειοψθφίασ 209                    214                    

Μείον: Υπεραξία (258)                  (258)                  

Μείον: Λοιπζσ εποπτικζσ αναπροςαρμογζσ (417)                  (447)                  

Μείον: Αναβαλλόμενθ φορολογικι απαίτθςθ (1,283)               (2,044)               

Σφνολο Κυρίων Βαςικϊν Λδίων Κεφαλαίων (Core Tier I) 2,778                 2,228                 

Ρρονομιοφχοι τίτλοι 367                    77                      

Συμπλθρωματικά Μδια Κεφάλαια (Tier II  capita l ) - Δάνεια Μειωμζνθσ 

εξαςφάλιςθσ 290                    267                    

Μείον: Λοιπζσ εποπτικζσ αναπροςαρμογζσ (346)                  (247)                  
Συνολικά Εποπτικά Κεφάλαια 3,089                 2,325                 

Σφνολο Στακμιςμζνου Ενεργθτικοφ 37,999               34,104               

Δείκτεσ

Δείκτθσ Κφριων Βαςικϊν Λδίων Κεφαλαίων (Equity Tier I) 7.3% 6.5%

Δείκτθσ Κυρίων Βαςικϊν Λδίων Κεφαλαίων (Core Tier I) 7.3% 6.5%

Δείκτθσ Βαςικϊν Λδίων Κεφαλαίων (Total  Tier I) 8.1% 6.8%
Δείκτθσ κεφαλαιακισ επάρκειασ (Total  CAD) 8.1% 6.8%

Δείκτεσ Κεφαλαιακισ Επάρκειασ
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ςτθν Ρολωνία και τθν Τουρκία, το πρόγραμμα διαχείριςθσ υποχρεϊςεων μζςω τθσ επαναγοράσ 

προνομιοφχων τίτλων και ομολογιακϊν δανείων μειωμζνθσ εξαςφάλιςθσ και ςτθ ςυγχϊνευςθ με τθ ΔΛΑΣ 

Α.Ε.Ε.Χ. Από το τζλοσ του 2008 ζχουν δθμιουργθκεί/ ι αποδεςμευκεί ςυνολικά κεφάλαια αξίασ €2,5 δις. 

 

Κεφαλαιακζσ Ανάγκεσ τθσ Eurobank 

Μετά τθν αξιολόγθςθ του επιχειρθματικοφ ςχεδίου και των κεφαλαιακϊν αναγκϊν τθσ Eurobank, τθ 19 

Απριλίου 2012 θ ΤτΕ κατζλθξε ςτο ςυμπζραςμα ότι θ Eurobank είναι βιϊςιμθ και τθν 8 Νοεμβρίου 2012 τθν 

ενθμζρωςε ότι τα βαςικά κεφάλαια (Tier I) πρζπει να αυξθκοφν κατά €5.839 εκατ. Θ Τράπεηα, το ΤΧΣ και το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρθματοπιςτωτικισ Στακερότθτασ (Ευρωπαϊκό ΤΧΣ), υπζγραψαν τθν 28 Μαΐου 2012 μια 

τριμερι ςυμφωνία προεγγραφισ, όπωσ τροποποιικθκε ςτισ 21/12/2012 και ςτισ 30/4/2013, για τθν 

προκαταβολι τθσ ειςφοράσ του ΕΤΧΣ ζναντι τθσ ςυμμετοχισ του ςτθ αφξθςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ 

Τράπεηασ με ομόλογα ζκδοςθσ του Ευρωπαϊκοφ ΤΧΣ ονομαςτικισ αξίασ € 3.970 εκατ., € 1.341 εκατ. και € 528 

εκατ. (ςφνολο € 5.839 εκατ.). Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά, αναφζρονται ςτθν ενότθτα 3.4.2.5 

«Κεφαλαιακζσ ανάγκεσ τθσ Eurobank» του παρόντοσ Ενθμερωτικοφ Δελτίου. 

Το Μάρτιο του 2013, θ Τράπεηα τθσ Ελλάδασ εξζδωςε Ρράξθ τθσ Εκτελεςτικισ τθσ Επιτροπισ (13/ 28.03.2013) 

που τροποποιεί τθν υπ’ αρ 2630/29.10.2010 ΡΔ/ΤΕ, κακορίηοντασ τον ελάχιςτο δείκτθ κφριων βαςικϊν ιδίων 

κεφαλαίων ςτο 9% ενϊ ανακεωρεί τον οριςμό των εποπτικϊν ιδίων κεφαλαίων. Λαμβάνοντασ υπόψθ το 

ςυνολικό ποςό τθσ ανακεφαλαιοποίθςθσ € 5.839 εκατ., ο Δείκτθσ Κυρίων Βαςικϊν Λδίων Κεφαλαίων (Core Tier 

I) διαμορφϊκθκε ςε 7,3% τθν 31.12.2012 και 6,5% τθν 30.06.2013.  

Λαμβάνοντασ υπόψθ τθν ενςωμάτωςθ του Νζου Ταχυδρομικοφ Ταμιευτθρίου Ελλάδοσ Α.Τ.Ε. και τθσ Νζασ 

Proton Τράπεηασ Α.Ε., που κα ενοποιθκοφν ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ του τρίτου τριμινου του 2013, ο 

pro-forma δείκτθσ Equity Core Tier I, Core Tier I, Total Tier I και ο Δείκτθσ κεφαλαιακισ επάρκειασ (Total CAD) 

κα διαμορφωκοφν ςε 7,6%, 7,6% 7,8% και 7,9% αντίςτοιχα.  

Επιπρόςκετα των ανωτζρω, λαμβάνοντασ υπόψθ τθ ςυμφωνία με τθ Fairfax Financial Holdings Limited και 

εφόςον αυτι ολοκλθρωκεί ςφμφωνα με το ςχεδιαςμό τθσ (βλ. ςχετικά ενότθτα 3.23 «Σθμαντικζσ αλλαγζσ 

ςτθν οικονομικι κζςθ τθσ Τράπεηασ και του Ομίλου»), οι pro-forma δείκτεσ Equity Core Tier I, Core Tier I, Total 

Tier I και δείκτθσκεφαλαιακισ επάρκειασ (Total CAD) ανζρχονται ςε ςε 8,1%, 8,1%, 8,2% 8,3% αντίςτοιχα.  

Ο Πμιλοσ υλοποιεί ενζργειεσ προκειμζνου να εναρμονιςτεί με τισ νζεσ απαιτιςεισ για τθν κεφαλαιακι 

επάρκεια, όπωσ θ υλοποίθςθ τθσ ςυμφωνίασ με τθ Faifax Holdings Limited, ενϊ παράλλθλα εξετάηει 

επιπρόςκετεσ ενζργειεσ οι οποίεσ ςχετίηονται με τθν αναδιάρκρωςθ, μεταςχθματιςμό ι βελτιςτοποίθςθ των 

δραςτθριοτιτων ςτθν Ελλάδα και το εξωτερικό που κα δθμιουργιςουν ι κα αποδεςμεφςουν κεφάλαια ι/και 

κα μειϊςουν τα ςτακμιςμζνα ςτοιχεία ενεργθτικοφ και οι οποίεσ ςε ςυνδυαςμό με τισ προαναφερκείςεσ 

ενζργειεσ κα ενιςχφςουν τθν κεφαλαιακι βάςθ του Ομίλου ςε επίπεδα πάνω από τα ελάχιςτα που 

απαιτοφνται βλ. ςχετικά ενότθτα 2.1 «Κίνδυνοι που ςχετίηονται με τθ μθ ικανοποίθςθ των εποπτικϊν 

κριτθρίων κεφαλαιακισ επάρκειασ» και 2.5 «Κίνδυνοι που ςυνδζονται με τθν επιχειρθματικι δραςτθριότθτα | 

Με βάςθ τα δεδομζνα τθσ περιόδου που ζλθξε ςτισ 30 Ιουνίου 2013 ςτθν ζκκεςθ επιςκόπθςθσ του Ορκωτοφ 

Ελεγκτι – Λογιςτι τθσ Σράπεηασ ζγινε αναφορά ςχετικά με τθ δυνατότθτα τθσ Σράπεηασ να ςυνεχίςει τθν 

επιχειρθματικι τθσ δραςτθριότθτα». 

Εάν ο Πμιλοσ δεν ικανοποιιςει το όριο του 9% για τα κφρια βαςικά κεφάλαια (Core Tier I), είναι πικανόν να 

υιοκετιςει επιπλζον μζτρα που κα επιβλθκοφν από τθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ, ςφμφωνα με τον Ν. 3601/2007  

(βλ. ενότθτα 3.24.3 «Θεςμικό Πλαίςιο Λειτουργίασ τθσ Σράπεηασ»), ςυμπεριλαμβανομζνου του οριςμοφ 

επιτρόπου από τθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ.  
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3.11.6 Ριςτολθπτικι Διαβάκμιςθ 

Στον ακόλουκο πίνακα παρουςιάηεται θ τρζχουςα πιςτολθπτικι διαβάκμιςθ τθσ Τράπεηασ, όπωσ ζχει 

αξιολογθκεί από τουσ διεκνείσ οίκουσ των Moody’s Investors Services Limited («Moody´s»), Standard & Poor’s 

Credit Market Services Europe Limited («Standard and Poor’s») και Fitch Ratings Ltd («Fitch»): 

Διεκνισ οίκοσ 
πιςτολθπτικισ 
αξιολόγθςθσ 

Μακροπρόκεςμθ 
Πιςτολθπτικι 
Διαβάκμιςθ 

Βραχυπρόκεςμθ 
Ριςτολθπτικι 
Διαβάκμιςθ 

Ρροοπτικι 
Χρθματοοικονομικι 

Κζςθ — Τράπεηα 
Θμερομθνία 

Ριςτοποίθςθσ 

Moody’s Caa2 Not Prime Αρνθτικι Ε 14.01.2013 

Standard and Poor’s CCC C Αρνθτικι - 11.04.2013 

Fitch B- B Στακερι - 17.05.2013 

Πθγι: Εκκζςεισ και δελτία τφπου των ανωτζρω Διεκνϊν Οίκων Πιςτολθπτικισ Αξιολόγθςθσ. Θ Σράπεηα βεβαιϊνει ότι οι 

πλθροφορίεσ αυτζσ ζχουν αναπαραχκεί πιςτά και ότι, εξ όςων γνωρίηει και είναι ςε κζςθ να βεβαιϊςει με βάςθ τισ 

πλθροφορίεσ που ζχουν δθμοςιευκεί από τουσ ανωτζρω Οίκουσ, δεν υπάρχουν παραλείψεισ που κα κακιςτοφςαν τισ 

αναπαραγόμενεσ πλθροφορίεσ ανακριβείσ ι παραπλανθτικζσ. 

Οι Moody´s, Standard and Poor’s και Fitch είναι εταιρείεσ εγκατεςτθμζνεσ ςτο Θνωμζνο Βαςίλειο και ζχουν 

εγγραφεί ςφμφωνα με τον Κανονιςμό 1060/2009, ςφμφωνα με ςχετικι λίςτα που ζχει αναρτιςει θ European 

Securities Market Authority (ςτο εξισ θ ESMA) με τελευταία θμερομθνία επικαιροποίθςθσ τθν 31.10.2011. 
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3.11.7 Ραράγωγα 

Ο Πμιλοσ Eurobank χρθςιμοποιεί τα παρακάτω παράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα για αντιςτάκμιςθ 

χρθματοπιςτωτικϊν κινδφνων και για εμπορικοφσ ςκοποφσ: 

Οι προκεςμιακζσ ςυμβάςεισ ςυναλλάγματοσ (currency forwards) αποτελοφν υποχρεϊςεισ αγοράσ ι πϊλθςθσ 

ξζνων και εγχϊριων νομιςμάτων. Τα ςυμβόλαια μελλοντικισ εκπλιρωςθσ ςυναλλάγματοσ και επιτοκίων 

(currency and interest rate futures) αποτελοφν ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ (α) για τθν είςπραξθ ι τθν πλθρωμι 

ενόσ κακαροφ ποςοφ, το οποίο προςδιορίηεται με βάςθ τισ μεταβολζσ των τιμϊν ςυναλλάγματοσ και των 

επιτοκίων αναφοράσ και (β) για τθν αγορά ι πϊλθςθ ςυναλλάγματοσ ι χρθματοοικονομικϊν μζςων ςε 

δεδομζνθ μελλοντικι χρονικι ςτιγμι και ςε τιμι διαμορφωμζνθ ςε οργανωμζνθ χρθματαγορά. Δεδομζνου ότι 

τα ςυμβόλαια μελλοντικισ εκπλιρωςθσ είναι εξαςφαλιςμζνα με χρθματικά διακζςιμα ι χρεόγραφα, και οι 

μεταβολζσ ςτθν εφλογθ αξία τουσ τακτοποιοφνται θμερθςίωσ με τθν ανταλλαγι, ο πιςτωτικόσ τουσ κίνδυνοσ 

είναι αμελθτζοσ. 

Οι ςυμβάςεισ ανταλλαγισ ςυναλλάγματοσ και επιτοκίων (currency and interest rate swaps) αποτελοφν 

δεςμεφςεισ ανταλλαγισ ενόσ ςυνόλου ταμειακϊν ροϊν ζναντι άλλου. Οι ςυμβάςεισ ανταλλαγισ αποςκοποφν 

ςτθν ανταλλαγι ςυναλλάγματοσ ι επιτοκίων (π.χ. ανταλλαγι ςτακεροφ επιτοκίου ζναντι κυμαινόμενου 

επιτοκίου) ι ςτο ςυνδυαςμό όλων αυτϊν (π.χ. ςυμβάςεισ αμοιβαίασ ανταλλαγισ ςυναλλάγματοσ και 

επιτοκίων - cross currency interest rate swaps). Κατά τθ ςυναλλαγι δε λαμβάνει χϊρα ανταλλαγι κεφαλαίου, 

εκτόσ από ςυγκεκριμζνεσ ςυμβάςεισ ανταλλαγισ ςυναλλάγματοσ. Ο πιςτωτικόσ κίνδυνοσ ςτον οποίο εκτίκεται 

ο Πμιλοσ Eurobank, αποτελείται από το ενδεχόμενο κόςτοσ αντικατάςταςθσ των ςυμβάςεων ανταλλαγισ, ςε 

περίπτωςθ που οι αντιςυμβαλλόμενοι δεν είναι ςυνεπείσ ωσ προσ τθν ικανοποίθςθ των υποχρεϊςεϊν τουσ. Ο 

κίνδυνοσ αυτόσ παρακολουκείται διαρκϊσ με βάςθ τισ εφλογεσ αξίεσ, τθν αναλογία τθσ ονομαςτικισ αξίασ που 

αναφζρεται ςτθ ςφμβαςθ και τθ ρευςτότθτα τθσ αγοράσ. 

Ρροκειμζνου να παρακολουκείται το επίπεδο του αναλθφκζντοσ πιςτωτικοφ κινδφνου, ο Πμιλοσ αξιολογεί 

τουσ αντιςυμβαλλόμενουσ χρθςιμοποιϊντασ τισ ίδιεσ τεχνικζσ με αυτζσ που χρθςιμοποιεί κατά τθ χοριγθςθ 

δανείων ι/και αναπροςαρμόηει με βάςθ τισ τρζχουςεσ αξίεσ αγοράσ τισ αμφοτεροβαρείσ ςυμβάςεισ των 

οποίων θ αξία είναι πζραν ενόσ προκακοριςμζνου ορίου. 

Τα δικαιϊματα προαίρεςθσ ςυναλλάγματοσ και επιτοκίων είναι ςυμβάςεισ ςφμφωνα με τισ οποίεσ ο πωλθτισ 

χορθγεί ςτον αγοραςτι το δικαίωμα αλλά όχι τθν υποχρζωςθ, να αγοράςει (call option) ι να πωλιςει (put 

option) ςε προκακοριςμζνθ θμερομθνία ι ςε προκακοριςμζνθ περίοδο, ςυγκεκριμζνθ ποςότθτα 

ςυναλλάγματοσ ι ςυγκεκριμζνο χρθματοοικονομικό μζςο ςε προκακοριςμζνθ τιμι. Ο αγοραςτισ καταβάλλει 

ςτον πωλθτι ζνα τίμθμα για το δικαίωμα (premium), ωσ αντάλλαγμα του κινδφνου από τθ διακφμανςθ των 

τιμϊν ςυναλλάγματοσ ι των επιτοκίων που ο τελευταίοσ αναλαμβάνει. Τα δικαιϊματα αγοράσ είτε είναι 

διαπραγματεφςιμα ςε κάποια αγορά, είτε διαπραγματεφονται απευκείασ μεταξφ των ενδιαφερομζνων μερϊν 

(OTC). Ο πιςτωτικόσ κίνδυνοσ ςτον οποίο εκτίκεται ο Πμιλοσ, αφορά αγοραςκζντα δικαιϊματα και 

περιορίηεται ςτθ λογιςτικι τουσ αξία, θ οποία είναι και θ εφλογθ αξία τουσ. 

Θ ονομαςτικι αξία οριςμζνων κατθγοριϊν των χρθματοοικονομικϊν μζςων είναι ενδεικτικι τθσ αξίασ με τθν 

οποία αναγνωρίηονται ςτον ιςολογιςμό, χωρίσ να προςδιορίηει απαραίτθτα τα ποςά των μελλοντικϊν 

ταμειακϊν ροϊν τουσ, ι ακόμθ τθν εφλογθ αξία τουσ και για το λόγο αυτό δεν αντικατοπτρίηει τον πιςτωτικό 

κίνδυνο και τον κίνδυνο αγοράσ ςτον οποίο εκτίκεται ο Πμιλοσ. Τα παράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα 

κακίςτανται κετικά (ενεργθτικό) ι αρνθτικά (υποχρεϊςεισ) λόγω των μεταβολϊν των ςυγκεκριμζνων 

επιτοκίων ι τιμϊν ςυναλλάγματοσ που ςχετίηονται με αυτά. Θ ςυνολικι ςυμβατικι ι ονομαςτικι αξία των 

παραγϊγων χρθματοοικονομικϊν μζςων που κατζχει ο Πμιλοσ, κατά πόςο αυτά κακίςτανται κετικά ι 

αρνθτικά και κατά ςυνζπεια θ ςυνολικι τουσ εφλογθ αξία, μπορεί να μεταβλθκεί ςθμαντικά μζςα ςτθ χριςθ.  

Θ εφλογθ αξία των παραγϊγων χρθματοοικονομικϊν μζςων που κατζχονται, παρατίκεται ςτον παρακάτω 

πίνακα: 

 



 

Σράπεηα Eurobank Ergasias A.E.        161                     

*Συχόν αποκλίςεισ ςτα ςφνολα από το άκροιςμα των επιμζρουσ μεγεκϊν οφείλονται ςε ςτρογγυλοποιιςεισ. 

Πθγι: Δθμοςιευμζνεσ Ενοποιθμζνεσ Ετιςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ χριςθσ 2012 (τα ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2011 

προκφπτουν από τα ςυγκριτικά ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2012) και Δθμοςιευμζνεσ Ενοποιθμζνεσ Ετιςιεσ Οικονομικζσ 

Καταςτάςεισ τθσ χριςθσ 2011 (τα ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2010 προκφπτουν από τα ςυγκριτικά ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2011), οι 

οποίεσ ζχουν ςυνταχκεί από τθν Eurobank ςφμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. και ζχουν ελεγχκεί από Σακτικοφσ Ορκωτοφσ Ελεγκτζσ. 

 

Τα λοιπά παράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα περιλαμβάνουν εξωχρθματιςτθριακά δικαιϊματα προαίρεςθσ 

αγοράσ μετοχϊν, ςυμβόλαια μελλοντικισ εκπλιρωςθσ επί δεικτϊν που διαπραγματεφονται ςε χρθματιςτιριο, 

δικαιϊματα προαίρεςθσ αγοράσ και πϊλθςθσ δεικτϊν που διαπραγματεφονται ςε χρθματιςτιριο, ςυμβάςεισ 

ανταλλαγισ εμπορευμάτων και ςυμβάςεισ ανταλλαγισ πιςτωτικϊν κινδφνων (credit default swaps). 

  

(ποςά ςε εκατ. ευρϊ)

Ονομαςτικι 

αξία Απαιτιςεων Υποχρεϊςεων

Ονομαςτικι 

αξία Απαιτιςεων Υποχρεϊςεων

Ονομαςτικι 

αξία Απαιτιςεων Υποχρεϊςεων

Ραράγωγα διακρατοφμενα για εμπορικοφσ ςκοποφσ

Εξωχρθματιςτθριακά παράγωγα ςυναλλάγματοσ

-  Ρροκεςμιακζσ ςυμβάςεισ ςυναλλάγματοσ 926                16                 13                    1.264          42                 26                    832              11                 8                      

-  Ρροκεςμιακζσ ςυμβάςεισ ανταλλαγισ ςυναλλάγματοσ 9.073            19                 295                  10.330        15                 69                    2.147          11                 6                      

- Εξωχρθματιςτθριακά δικαιϊματα προαίρεςθσ αγοράσ και

πϊλθςθσ ςυναλλάγματοσ 7.459            243              241                  2.112          65                 55                    780              29                 27                    

278              549                  122              150                  51                 41                    

Εξωχρθματιςτθριακά παράγωγα επιτοκίων

-  Συμβάςεισ ανταλλαγισ επιτοκίων 32.555          817              971                  26.765        1.369           1.189              19.929        1.559           1.411              

-  Συμβάςεισ ανταλλαγισ ςυναλλάγματοσ και επιτοκίων 3.283            173              106                  4.045          104              122                  4.342          130              118                  

-  Ρροκεςμιακζσ ςυμφωνίεσ επιτοκίων 1.318            0                   0                      418              0                   -                       -                   -                    -                       

-  Εξωχρθματιςτθριακά δικαιϊματα προαίρεςθσ επιτοκίων 15.931          41                 56                    14.375        141              173                  10.384        108              156                  

1.031           1.133              1.614           1.484              1.797           1.685              

Διαπραγματεφςιμα ςυμβόλαια μελλοντικισ εκπλιρωςθσ

επιτοκίων 105                7                   6                      61                7                   6                      577              0                   1                      

Διαπραγματεφςιμα ςυμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεςθσ

επιτοκίων 323                0                   0                      95                0                   0                      -                   -                    -                       

1.038           1.139              1.621           1.490              1.797           1.686              

Λοιπά παράγωγα

Ρροκεςμιακζσ ςυμβάςεισ χρεογράφων 13                  0 0 -                   -                    -                       -                   -                    -                       

Λοιπά παράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα (βλ. παρακάτω) 688                4                   4                      740              8                   10                    2.828          21                 7                      

4                   4                      8                   10                    21                 7                      

Σφνολο παραγϊγων διακρατοφμενων για εμπορικοφσ

ςκοποφσ 1.320           1.692              1.751           1.650              1.869           1.734              

Ραράγωγα διακρατοφμενα για αντιςτάκμιςθ εφλογθσ

αξίασ

Συμβάςεισ ανταλλαγισ επιτοκίων 6.867            57                 714                  4.742          33                 1.180              2.582          16                 490                  

Συμβάςεισ ανταλλαγισ ςυναλλάγματοσ και επιτοκίων 66                  0 22                    59                0 31                    24                0 16                    

57                 736                  33                 1.211              16                 506                  

Ραράγωγα διακρατοφμενα για αντιςτάκμιςθ ταμειακϊν

ροϊν 

Συμβάςεισ ανταλλαγισ επιτοκίων 8.693            41                 109                  7.479          20                 113                  4.975          0                   393                  

Συμβάςεισ ανταλλαγισ ςυναλλάγματοσ και επιτοκίων 3.912            4                   134                  4.142          13                 32                    5.351          3                   44                    

45                 243                  33                 145                  3                   437                  

Ραράγωγα διακρατοφμενα για αντιςτάκμιςθ κακαρϊν

επενδφςεων ςε κυγατρικζσ εξωτερικοφ

Ρροκεςμιακζσ ςυμβάςεισ ςυναλλάγματοσ/ ανταλλαγισ

ςυναλλάγματοσ 601                18                 10                    494              1                   7                      11                (0)                  0                      

Σφνολο παραγϊγων ςτοιχείων ενεργθτικοφ /

υποχρεϊςεων διακρατοφμενων για αντιςτάκμιςθ

κινδφνων 120              989                  67                 1.363              19                 943                  

Σφνολο παραγϊγων χρθματοοικονομικϊν μζςων 1.440           2.681              1.818           3.013              1.888           2.677              

31 Δεκεμβρίου 2010 31 Δεκεμβρίου 2011 31 Δεκεμβρίου 2012

Ραράγωγα Χρθματοοικονομικά Μζςα

Εφλογθ Αξία Εφλογθ Αξία Εφλογθ Αξία
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3.11.8 Ενδεχόμενεσ Υποχρεϊςεισ και Δεςμεφςεισ 

 

I. Λειτουργικζσ μιςκϊςεισ 

α) Μιςκϊςεισ ςτισ οποίεσ οι εταιρείεσ του Ομίλου λειτουργοφν ωσ μιςκωτισ 

Τα πλθρωτζα μιςκϊματα από μθ ακυρϊςιμεσ λειτουργικζσ μιςκϊςεισ ζχουν ωσ εξισ: 

 

*Συχόν αποκλίςεισ ςτα ςφνολα από το άκροιςμα των επιμζρουσ μεγεκϊν οφείλονται ςε ςτρογγυλοποιιςεισ. 

Πθγι: Δθμοςιευμζνεσ Ενοποιθμζνεσ Ετιςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ χριςθσ 2012 (τα ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2011 

προκφπτουν από τα ςυγκριτικά ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2012) και Δθμοςιευμζνεσ Ενοποιθμζνεσ Ετιςιεσ Οικονομικζσ 

Καταςτάςεισ τθσ χριςθσ 2011 (τα ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2010 προκφπτουν από τα ςυγκριτικά ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2011), οι 

οποίεσ ζχουν ςυνταχκεί από τθν Eurobank ςφμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. και ζχουν ελεγχκεί από Σακτικοφσ Ορκωτοφσ Ελεγκτζσ. 

 

Το ςφνολο των ελάχιςτων μελλοντικϊν ειςπρακτζων μιςκωμάτων που κα λθφκοφν από μθ ακυρϊςιμεσ 

υπενοικιάςεισ δεν είναι ςθμαντικό.  

 

β) Μιςκϊςεισ ςτισ οποίεσ οι εταιρείεσ του Ομίλου λειτουργοφν ωσ εκμιςκωτισ 

Τα ειςπρακτζα μιςκϊματα από μθ ακυρϊςιμεσ λειτουργικζσ μιςκϊςεισ ζχουν ωσ εξισ: 

 

*Συχόν αποκλίςεισ ςτα ςφνολα από το άκροιςμα των επιμζρουσ μεγεκϊν οφείλονται ςε ςτρογγυλοποιιςεισ. 

Πθγι: Δθμοςιευμζνεσ Ενοποιθμζνεσ Ετιςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ χριςθσ 2012 (τα ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2011 

προκφπτουν από τα ςυγκριτικά ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2012) και Δθμοςιευμζνεσ Ενοποιθμζνεσ Ετιςιεσ Οικονομικζσ 

Καταςτάςεισ τθσ χριςθσ 2011 (τα ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2010 προκφπτουν από τα ςυγκριτικά ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2011), οι 

οποίεσ ζχουν ςυνταχκεί από τθν Eurobank ςφμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. και ζχουν ελεγχκεί από Σακτικοφσ Ορκωτοφσ Ελεγκτζσ. 

 

Στα ανωτζρω ποςά για το 2011 περιλαμβάνονται πλθρωτζα μιςκϊματα από μθ ακυρϊςιμεσ λειτουργικζσ 

μιςκϊςεισ αξίασ € 3,3 εκατ. που ςχετίηονται με τισ μθ ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ ςτθν Τουρκία. 

  

(ποςά ςε εκατ. ευρϊ)

Γιπεδα και 

Κτίρια

Ζπιπλα, εξοπλιςμόσ 

και οχιματα

Γιπεδα και 

Κτίρια

Ζπιπλα, εξοπλιςμόσ 

και οχιματα

Γιπεδα και 

Κτίρια

Ζπιπλα, εξοπλιςμόσ 

και οχιματα

Εντόσ ενόσ ζτουσ 50 2 31 1 24 1

Από ζνα ζωσ πζντε ζτθ 62 3 31 1 18 1

Άνω των πζντε ετϊν 10 0 4        - 4        - 

122 5 66 2 46 2

31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012

Μιςκϊςεισ όπου  ο Πμιλοσ είναι μιςκωτισ 

(ποςά ςε εκατ. ευρϊ)

Γιπεδα και 

Κτίρια

Ζπιπλα, εξοπλιςμόσ 

και οχιματα

Γιπεδα και 

Κτίρια

Ζπιπλα, εξοπλιςμόσ 

και οχιματα

Γιπεδα και 

Κτίρια

Ζπιπλα, εξοπλιςμόσ 

και οχιματα

Εντόσ ενόσ ζτουσ 65 0 16 1 13 1

Από ζνα ζωσ πζντε ζτθ 63 1 45 2 31 0

Άνω των πζντε ετϊν 16        - 5        - 0        - 

Σφνολο 144 1 66 3 44 1

Μιςκϊςεισ όπου  ο Πμιλοσ είναι εκμιςκωτισ 

31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012
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ΛΛ. Ενδεχόμενεσ υποχρεϊςεισ και λοιπζσ δεςμεφςεισ 

 

 

*Συχόν αποκλίςεισ ςτα ςφνολα από το άκροιςμα των επιμζρουσ μεγεκϊν οφείλονται ςε ςτρογγυλοποιιςεισ. 

Πθγι: Δθμοςιευμζνεσ Ενοποιθμζνεσ Ετιςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ χριςθσ 2012 (τα ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2011 
προκφπτουν από τα ςυγκριτικά ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2012) και Δθμοςιευμζνεσ Ενοποιθμζνεσ Ετιςιεσ Οικονομικζσ 
Καταςτάςεισ τθσ χριςθσ 2011 (τα ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2010 προκφπτουν από τα ςυγκριτικά ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2011), οι 
οποίεσ ζχουν ςυνταχκεί από τθν Eurobank ςφμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. και ζχουν ελεγχκεί από Σακτικοφσ Ορκωτοφσ Ελεγκτζσ 
και Δθμοςιευμζνεσ Ενοποιθμζνεσ ςυνοπτικζσ ενδιάμεςεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ για τθν περίοδο 01.01-30.06.2013, οι 
οποίεσ ζχουν ςυνταχκεί από τθν Eurobank ςφμφωνα με το ΔΛΠ 34 και ζχουν επιςκοπθκεί από Σακτικοφσ Ορκωτοφσ 
Ελεγκτζσ. 

 

Στα ανωτζρω ποςά για το 2011 περιλαμβάνονται ενδεχόμενεσ υποχρεϊςεισ αξίασ € 367 εκατ. που ςχετίηονται 

με τισ μθ ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ ςτθν Τουρκία. 

 

ΛΛΛ. Δεςμεφςεισ Ενεργθτικοφ 

 

*Συχόν αποκλίςεισ ςτα ςφνολα από το άκροιςμα των επιμζρουσ μεγεκϊν οφείλονται ςε ςτρογγυλοποιιςεισ. 

Πθγι: Δθμοςιευμζνεσ Ενοποιθμζνεσ Ετιςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ χριςθσ 2012 (τα ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2011 

προκφπτουν από τα ςυγκριτικά ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2012) και Δθμοςιευμζνεσ Ενοποιθμζνεσ Ετιςιεσ Οικονομικζσ 

Καταςτάςεισ τθσ χριςθσ 2011 (τα ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2010 προκφπτουν από τα ςυγκριτικά ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2011), οι 

οποίεσ ζχουν ςυνταχκεί από τθν Eurobank ςφμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. και ζχουν ελεγχκεί από Σακτικοφσ Ορκωτοφσ Ελεγκτζσ. 

 

Ειδικότερα, τα δεςμευμζνα ςτοιχεία ενεργθτικοφ κατά τθν 31.12.2012 ανζρχονταν ςε €36.124 εκατ. και 

περιλάμβαναν: 

 Δεςμευμζνεσ κατακζςεισ ςε τράπεηεσ ποςοφ € 3.216 εκατ. από τισ οποίεσ: α) ποςό € 2.183 εκατ. αφοροφςε 

ςε χρθματικζσ εγγυιςεισ που είχαν δοκεί ςε χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα για τθν κάλυψθ κυρίωσ των 

κακαρϊν υποχρεϊςεων του Ομίλου από πράξεισ ςε παράγωγα χρθματοοικονομικά προϊόντα βάςει 

ςυμβάςεων ISDA/CSA β) ποςό € 181 εκατ. αφοροφςε ςε χρθματικζσ εγγυιςεισ που είχαν δοκεί ςτο 

πλαίςιο του προγράμματοσ τιτλοποιιςεων δανείων του Ομίλου και γ) ποςό € 852 εκατ. αφοροφςε ςε 

απαιτιςεισ ζναντι τραπεηϊν οι οποίεσ είχαν ενεχυριαςκεί ςε κεντρικζσ τράπεηεσ. 

 Δάνεια πελατϊν ποςοφ € 25.868 εκατ. από τα οποία: α) ποςό € 4.269 εκατ. αφοροφςε ςε τιτλοποιθμζνα 

δάνεια β) ποςό € 4.445 εκατ. αφοροφςε ςε ενεχυριαςμζνα δάνεια ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ ζκδοςθσ 

καλυμμζνων ομολογιϊν και γ) ποςό € 17.154 εκατ. αφοροφςε ςε λοιπά δάνεια, τα οποία είχαν 

ενεχυριαςκεί ςε κεντρικζσ και λοιπζσ τράπεηεσ. Σχετικά με τα ςθμεία α και β ανωτζρω, το μεγαλφτερο 

μζροσ των δανείων αυτϊν είχε χρθςιμοποιθκεί εμμζςωσ (μζςω των τιτλοποιθμζνων ι καλυμμζνων 

ομολογιϊν) για τθν άντλθςθ ρευςτότθτασ από κεντρικζσ τράπεηεσ. 

(ποςά ςε εκατ. ευρϊ) 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 30.06.2013

Εγγυιςεισ και πιςτωτικζσ επιςτολζσ ςε αναμονι 974 902 581 742

Λοιπζσ εγγυιςεισ και αχρθςιμοποίθτα πιςτωτικά όρια 1,595 1,337 1,046 977

Ενζγγυεσ πιςτϊςεισ 165 161 78 63

Κεφαλαιουχικζσ δαπάνεσ 9 7 8 9

Σφνολο 2,743 2,407 1,713 1792

Ενδεχόμενεσ υποχρεϊςεισ & λοιπζσ δεςμεφςεισ

(ποςά ςε εκατ. ευρϊ) 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012

Δεςμευμζνεσ κατακζςεισ ςε Τράπεηεσ 3.159 5.697 3.216

Δάνεια πελατϊν 20.003 29.209 25.868

Αξιόγραφα εμπορικοφ και επενδυτικοφ χαρτοφυλακίου 13.379 8.884 6.464

Λοιπά Στοιχεία Ενεργθτικοφ 188 270 576

Σφνολο 36.729 44.060 36.124

Δεςμεφςεισ Ενεργθτικοφ 
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 Αξιόγραφα εμπορικοφ και επενδυτικοφ χαρτοφυλακίου ποςοφ € 6.464 εκατ. που είχαν δοκεί ςτο πλαίςιο 

διενζργειασ πράξεων πωλιςεωσ χρεογράφων με ςυμφωνία επαναγοράσ τουσ (repos) κακϊσ και ςτο 

πλαίςιο άντλθςθσ ρευςτότθτασ από κεντρικζσ τράπεηεσ και διεκνι χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα. 

 Λοιπά ςτοιχεία ενεργθτικοφ € 576 εκατ. από τα οποία: α) ποςό € 330 εκατ. αφοροφςε ςε απαιτιςεισ από 

το ταμείο εγγφθςθσ κατακζςεων και επενδφςεων και β) ποςό € 246 εκατ. αφοροφςε ςε ενεχυριαςμζνθ 

απαίτθςθ που ςχετίηεται με χρθματοοικονομικι εγγφθςθ για τον πιςτωτικό κίνδυνο του Ελλθνικοφ 

Δθμοςίου. 

 

Επιπλζον, τθν 31 Δεκεμβρίου 2012: 

α) ομόλογα εγγφθςθσ Ελλθνικοφ Δθμοςίου ςυνολικισ ονομαςτικισ αξίασ € 16.276 εκατ. (ρευςτοποιιςιμθ αξία 

€ 11.794 εκατ.) που ζχει εκδϊςει ο Πμιλοσ ςτο πλαίςιο του δεφτερου πυλϊνα του Ρρογράμματοσ Ενίςχυςθσ 

τθσ ευςτότθτασ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ και τα οποία ζχει διακρατιςει πλιρωσ, είχαν ενεχυριαςτεί ςε 

κεντρικζσ τράπεηεσ και διεκνι χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα. 

β) το Ταμείο Χρθματοπιςτωτικισ Στακερότθτασ είχε προκαταβάλει ςτον Πμιλο τίτλουσ με εφλογθ αξία € 5.343 

εκατ. (ονομαςτικι αξία € 5.311 εκατ.) ζναντι τθσ ςυμμετοχισ του ςτθν ανακεφαλαιοποίθςθ τθσ Τράπεηασ, εκ 

των οποίων τίτλοι με εφλογθ αξία € 4.550 εκατ. είχαν ενεχυριαςτεί ςτο πλαίςιο ςυμφωνιϊν επαναγοράσ. 

γ) ο Πμιλοσ είχε δανειςτεί ι αποκτιςει μζςω ςυμφωνιϊν επαναπϊλθςθσ τίτλων (reverse repos) τίτλουσ με 

εφλογθ αξία € 193 εκατ., θ πλειοψθφία των οποίων είχε ενεχυριαςτεί ςτο πλαίςιο ςυμφωνιϊν επαναγοράσ.  

 

IV. Φορολογικόσ Ζλεγχοσ Ομίλου Eurobank 

Θ Eurobank ζχει φορολογικά ανζλεγκτθ τθ χριςθ 2010 και ζχει λάβει φορολογικό πιςτοποιθτικό (ζκκεςθ 

φορολογικισ ςυμμόρφωςθσ χωρίσ επιφφλαξθ) από τουσ ορκωτοφσ ελεγκτζσ για τισ χριςεισ 2011 και 2012. 

Οι ενοποιοφμενεσ εταιρείεσ που εδρεφουν ςτο εξωτερικό φορολογοφνται με τουσ τοπικοφσ φορολογικοφσ 

νόμουσ. 

Οι κατά τθν 30.6.2013 ελλθνικζσ κυγατρικζσ εταιρείεσ του ομίλου (πλθν αυτϊν που δεν υπόκεινται ςε 

υποχρεωτικό ζλεγχο από ορκωτοφσ ελεγκτζσ) ζχουν λάβει φορολογικό πιςτοποιθτικό (ζκκεςθ φορολογικισ 

ςυμμόρφωςθσ χωρίσ επιφφλαξθ) από τουσ ορκωτοφσ ελεγκτζσ για τισ χριςεισ 2011 και 2012. 

Κατωτζρω παρατίκεται πίνακασ με τισ ανζλεγκτεσ χριςεισ των ενοποιοφμενων εταιρειϊν κατά τθν 30
θ
 Λουνίου 

2013: 
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ΕΝΟΡΟΛΟΥΜΕΝΕΣ ΕΤΑΛΛΕΣ ΜΕ ΤΘ ΜΕΚΟΔΟ ΤΘΣ ΟΛΛΚΘΣ ΕΝΟΡΟΛΘΣΘΣ 
Φορολογικά  

Ανζλεγκτεσ χριςεισ 

Επωνυμία των εταιριϊν με ζδρα ςτο εξωτερικό   

IMO 3 E.A.D. (Βουλγαρία) 2008 - 2012 

Eurobank Bulgaria A.D. (Βουλγαρία) 2008 - 2012 

Bulgarian Retail Services Α.D. (Βουλγαρία) 2009 - 2012 

EFG Auto Leasing E.O.O.D. (Βουλγαρία) 2008 - 2012 

EFG Leasing E.A.D. (Βουλγαρία) 2008 - 2012 

EFG Property Services Sofia A.D. (Βουλγαρία) 2005 - 2012 

IMO Property Investments Sofia E.A.D. (Βουλγαρία) 2011 - 2012 

ΛΜΟ Rila EAD (Βουλγαρία) 2011 - 2012 

IMO Central Office EAD (Βουλγαρία) 2011 - 2012 

CEH Balkan Holdings Limited (Κφπροσ) 2007 - 2012 

Eurobank Cyprus Ltd (Κφπροσ) 2010 - 2012 

NEU Property Holdings LTD (Κφπροσ) 2010 - 2012 

NEU II Property Holdings LTd (Κφπροσ) 2011 - 2012 

NEU III Property Holdings LTd (Κφπροσ) 2011 - 2012 

EFG New Europe Funding III Ltd (Κφπροσ) 2011 - 2012 

Chamia Enterprises Company Ltd (Κφπροσ) 2011 - 2012 

Eurobank Private Bank (Luxembourg) S.A. (Λουξεμβοφργο) 2008 - 2012 
Eurobank EFG Fund Management Company (Luxembourg) S.A. 
(Λουξεμβροφργο) 2010 – 2012 

Eurobank EFG Holding (Luxembourg) S.A. (Λουξεμβοφργο)  2007 - 2012 

Bancpost S.A. (ουμανία)  2011 - 2012 

Eurobank Securities S.A. (ουμανία) 2004 - 2012 

Eurobank Finance S.A. (ουμανία) 2005 - 2012 

EFG Leasing IFN S.A. (ουμανία) 2008 - 2012 

IMO-II Property Investments S.A. (ουμανία) 2007 - 2012 

Eurobank Property Services S.A. (ουμανία) 2005 - 2012 

ERB Retail Services IFN S.A. (ουμανία) 2007 - 2012 

ERB IT Shared Services S.A. (ουμανία) 2008 - 2012 

Eurolife ERB Asigurari de Viata S.A. (ουμανία) 2008 - 2012 

Eurolife ERB Asigurari Generale S.A. (ουμανία) 2008 - 2012 

Eliade Tower S.A. (ουμανία) 2008 - 2012 

ΛΜΟ Propery Investments Bucuresti S.A. (ουμανία) 2007 - 2012 

Retail Development S.A. (ουμανία) 2008 - 2012 

Seferco Development S.A. (ουμανία) 2008 - 2012 

Eurobank A.D. Beograd (Σερβία) 2008- 2012 

ERB Property Services d.o.o. Beograd (Σερβία) 2005 - 2012 

IMO Property Investments A.D. Beograd (Σερβία) 2007 - 2012 

ERB Leasing AD Beograd (Σερβία)  2008- 2012 

RECO Real Property A.D. (Σερβία) 2007 - 2012 

ERB Asset Fin d.o.o. Beograd (Σερβία)  2008 - 2012 

EFG Business Services d.o.o. Beograd (Σερβία) in liquidation 2008 - 2012 

  

P.J.S.C. Universal Bank (Ουκρανία) 2011 - 2012 

EFG Property Services Ukraine LLC (Ουκρανία) 2008 - 2012 

ERB New Europe Funding B.V. (Ολλανδία) 2006 - 2012 

ERB New Europe Funding ΛΛ B.V. (Ολλανδία) 2008 - 2012 

ERB New Europe Holding B.V. (Ολλανδία) 2007 - 2012 

Επωνυμία των εταιρειϊν με ζδρα ςτθν Ελλάδα   

Be-Business Exchanges A.E., Δικτφων Εταιρικϊν Συναλλαγϊν  2010 

Eurobank Business Services Α.Ε.  2010 

Eurobank Household Lending Α.Ε. – Υπθρεςίεσ προϊκθςθσ και Διαχείριςθσ 
Ρροϊόντων Καταναλωτικισ και Στεγαςτικισ Ρίςτθσ Α.Ε.  

2008, 
2009,2010 

Eurobank Ergasias Χρθματοδοτικζσ Μιςκϊςεισ Α.Ε.  2010 

Eurolife ERB Ανϊνυμοσ Εταιρεία Γενικϊν Αςφαλίςεων  2009, 2010 

Eurolife ERB Ανϊνυμοσ Εταιρεία Αςφαλίςεων Ηωισ 2010 

Eurobank Factors A.E.Ρ.Ε.Α.  
2007, 

2008,2009,2010  
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ERB Αςφαλιςτικζσ Υπθρεςίεσ Α.Ε. Μεςιτείασ Αςφαλίςεων  2010 

Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.  
2008, 2009, 

2010 

Eurobank Properties A.E.Ε.Α.Ρ. 
2008, 2009, 

2010 

Eurobank Υπθρεςίεσ Ακινιτων Α.Ε.  2010 

Eurobank Υπθρεςίεσ Ενθμζρωςθσ Οφειλετϊν Α.Ε. 2010 

ΕΝΟΡΟΛΟΥΜΕΝΕΣ ΕΤΑΛΛΕΣ ΜΕ ΤΘ ΜΕΚΟΔΟ ΤΘΣ ΚΑΚΑΘΣ ΚΕΣΘΣ   

Κάρντλινκ Α.Ε.  2010 

Τεφίν Α.Ε. Εμπορίασ αυτοκινιτων και μθχανθμάτων 2010 - 2012 

Unitfinance A.E. Ρροϊκθςθσ Τραπεηικϊν Ρροϊόντων και Υπθρεςιϊν  2010 - 2012 

Sinda Enterprises Company Limited 2010 - 2012 

Femion Ltd 2010 - 2012 

Rosequeens Properties Limited 2011 – 2012 

Rosequeens Properties SRL (ουμανία) 2011 - 2012 

Πθγι: Επεξεργαςία ςτοιχείων από τθν Eurobank. 

 

Οι λοιπζσ ενοποιοφμενεσ εταιρείεσ που δεν αναφζρονται ςτον ανωτζρω πίνακα κεωρείται ότι δεν ζχουν 

φορολογικά ανζλεγκτεσ χριςεισ δεδομζνου ότι ςτισ χϊρεσ που εδρεφουν οι εταιρίεσ αυτζσ δεν προβλζπεται 

από τθ νομοκεςία τακτικόσ φορολογικόσ ζλεγχοσ. 

Για τισ ανζλεγκτεσ φορολογικζσ χριςεισ, υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολισ πρόςκετων φόρων και 

προςαυξιςεων, κατά το χρόνο που αυτζσ κα εξεταςκοφν και κα οριςτικοποιθκοφν. Για τισ ανζλεγκτεσ χριςεισ 

ζχει ςχθματιςκεί επαρκισ ςχετικι πρόβλεψθ.  

 

Ζκκεςθ Φορολογικισ Συμμόρφωςθσ 

Για τθ χριςθ 2011 και εντεφκεν, οι Ελλθνικζσ Ανϊνυμεσ Εταιρείεσ και οι Εταιρείεσ Ρεριοριςμζνθσ Ευκφνθσ που 

οι ετιςιεσ οικονομικζσ τουσ καταςτάςεισ ελζγχονται υποχρεωτικά, υποχρεοφνται να λαμβάνουν «Ετιςιο 

Ριςτοποιθτικό» που προβλζπεται ςτθν παρ. 5 του άρκρου 82 του Ν. 2238/1994, το οποίο εκδίδεται μετά από 

φορολογικό ζλεγχο που διενεργείται από τον ίδιο Νόμιμο Ελεγκτι ι ελεγκτικό γραφείο που ελζγχει τισ ετιςιεσ 

οικονομικζσ καταςτάςεισ. Κατόπιν ολοκλιρωςθσ του φορολογικοφ ελζγχου, ο Νόμιμοσ Ελεγκτισ ι ελεγκτικό 

γραφείο εκδίδει ςτθν εταιρεία «Ζκκεςθ Φορολογικισ Συμμόρφωςθσ» και ςτθν ςυνζχεια ο Νόμιμοσ Ελεγκτισ ι 

ελεγκτικό γραφείο τθν υποβάλλει θλεκτρονικά ςτο Υπουργείο Οικονομικϊν το αργότερο εντόσ 10 θμερϊν από 

τθν καταλθκτικι θμερομθνία ζγκριςθσ του ιςολογιςμοφ τθσ εταιρείασ από τθ Γενικι Συνζλευςθ τον Μετόχων. 

Το Υπουργείο Οικονομικϊν επιλζγει δείγμα εταιρειϊν τουλάχιςτον τθσ τάξθσ του 9% για ζλεγχο από τισ 

αρμόδιεσ ελεγκτικζσ υπθρεςίεσ του Υπουργείου. Ο ζλεγχοσ αυτόσ κα πρζπει να ολοκλθρωκεί ςε διάςτθμα όχι 

μεγαλφτερο των 18 μθνϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ «Ζκκεςθσ Φορολογικισ Συμμόρφωςθσ» ςτο 

Υπουργείο Οικονομικϊν. Με το πζρασ των 18 μθνϊν από τθν ζκδοςθ τθσ Ζκκεςθσ Φορολογικισ Συμμόρφωςθσ 

χωρίσ επιφφλαξθ και με τθν προχπόκεςθ ότι δεν ζχουν εντοπιςτεί φορολογικζσ παραβάςεισ από τουσ 

ελζγχουσ του Υπουργείου Οικονομικϊν, ο ζλεγχοσ κεωρείται περαιωμζνοσ. Σφμφωνα με πρόςφατθ Εγκφκλιο 

του Υπουργείου Οικονομικϊν (ΡΟΛ 1236/18.10.2013) οι ανωτζρω ζλεγχοι διενεργοφνται από τισ αρμόδιεσ 

ελεγκτικζσ υπθρεςίεσ και ολοκλθρϊνονται, για τισ επιχειριςεισ με διαχειριςτικζσ περιόδουσ που ζλθξαν ζωσ 

και τθν 31.03.2012, ζωσ και τθν 30/4/2014. Για τισ επιχειριςεισ με διαχειριςτικζσ περιόδουσ που λιγουν μετά 

τθν 31.03.2012 οι ωσ άνω ζλεγχοι διενεργοφνται και ολοκλθρϊνονται ςε διάςτθμα δεκαοχτϊ (18) μθνϊν από 

τθν θμερομθνία υποβολισ του ετιςιου φορολογικοφ πιςτοποιθτικοφ ςτθ βάςθ δεδομζνων τθσ Γ.Γ.Ρ.Σ. από 

τουσ Νόμιμουσ Ελεγκτζσ και τα ελεγκτικά γραφεία. Δυνατότθτα άλλου ελζγχου υπάρχει μόνο ςτθν περίπτωςθ 

ενδείξεων για ςθμαντικζσ παραβάςεισ που δεν εντοπίςτθκαν από τον διενεργθκζντα ζλεγχο. 
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3.12 Ρλθροφορίεσ για τισ τάςεισ 

Το Μάιο του 2010 θ ελλθνικι κυβζρνθςθ προχϊρθςε ςε ςυμφωνία με τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι (ΕΕ), τθν 

Ευρωπαϊκι Κεντρικι Τράπεηα (ΕΚΤ) και το Διεκνζσ Νομιςματικό Ταμείο (ΔΝΤ) για ζνα τριετζσ πρόγραμμα 

αναχρθματοδότθςθσ και αναδιάρκρωςθσ φψουσ €110 δις. Λόγω των δυςμενϊν εξελίξεων και των κεμάτων 

εφαρμογισ, θ Ελλάδα ςυμφϊνθςε ζνα νζο πρόγραμμα χρθματοδότθςθσ και αναδιάρκρωςθσ με τθν 

Ευρωπαϊκι Επιτροπι, τθν ΕΚΤ και τισ χϊρεσ-μζλθ τθσ ηϊνθσ του ευρϊ, ςτθ ςυνάντθςθ του Eurogroup ςτισ 21 

Φεβρουαρίου 2012 με ςτόχο τθ μείωςθ του λόγου δθμοςίου χρζουσ προσ ΑΕΡ κάτω από 120% μζχρι το 2020.  

Με βάςθ τισ παραπάνω εξελίξεισ και μετά από τθ νομοκζτθςθ ι/και εφαρμογι προαπαιτοφμενων 

διαρκρωτικϊν μεταρρυκμίςεων κακϊσ και μζτρων δθμοςιονομικισ προςαρμογισ για τθν περίοδο 2013-16, το 

Eurogroup τθσ 26θσ Νοεμβρίου 2012 κατζλθξε ςε ςυμφωνία για μια ςειρά από ενζργειεσ που αποςκοποφν 

ςτθ μείωςθ του δθμόςιου χρζουσ ςτο 124% του ΑΕΡ μζχρι το 2020 και κάτω από το 110% του ΑΕΡ το 2022. Θ 

ςυγκεκριμζνθ εκτίμθςθ τθσ πορείασ του χρζουσ είναι ςυνεπισ με τθν προχπόκεςθ βιωςιμότθτασ του χρζουσ 

που ζκεςε το ΔΝΤ. 

Επιπλζον, θ επιτυχθμζνθ διεξαγωγι του προγράμματοσ επαναγοράσ χρζουσ, άνοιξε το δρόμο για τθν 

καταβολι των €46,3 δις. από τθ δόςθ του δανείου του ΕΜΧΣ (EFSF), όπωσ αυτι εγκρίκθκε ςτο Eurogroup τθσ 

26
θσ

 Νοεμβρίου 2012.  

Για το β’ εξάμθνο του 2013, οι κατακζςεισ πελατϊν ςτθν Ελλάδα εκτιμάται ότι κα παρουςιάςουν μικρι 

αφξθςθ ςε ςχζςθ με το αϋεξάμθνο του 2013, παρά τθ ςθμαντικι μείωςθ που ςθμειϊκθκε τον Απρίλιο του 

2013 εξαιτίασ τθσ εφαρμογισ του προγράμματοσ χρθματοδοτικισ ςτθρίξεωσ ςτθν Κφπρο από τθν Ευρωπαϊκι 

Επιτροπι, το Διεκνζσ Νομιςματικό Ταμείο και τθν Ευρωπαϊκι Κεντρικι Τράπεηα. Στισ χϊρεσ εκτόσ Ελλάδοσ 

όπου ο Πμιλοσ ζχει παρουςία οι κατακζςεισ πελατϊν αναμζνεται ότι κα είναι αυξθμζνεσ ςε ςχζςθ με το 

πρϊτο εξάμθνο του 2013, εκτόσ τθσ Κφπρου, όπου λόγω τθσ εφαρμογισ του προγράμματοσ χρθματοδοτικισ 

ςτθρίξεωσ, εκτιμάται ότι θ αφξθςθ δεν κα είναι ιδιαίτερα ςθμαντικι.  

Τα μθ εξυπθρετοφμενα δάνεια ςτθν Ελλάδα κατά τθ διάρκεια του β’ εξαμινου τθσ τρζχουςασ χριςθσ 

αναμζνεται να ακολουκιςουν τθν αυξθτικι τάςθ του α’ εξαμινου του 2013, αλλά με χαμθλότερο ρυκμό 

αφξθςθσ λόγω τθσ προςδοκϊμενθσ μικρότερθσ φφεςθσ ςτθν Ελλθνικι οικονομία το 2013. Οι προβλζψεισ ςτα 

χαρτοφυλάκια χορθγιςεων τθσ Τράπεηασ για το β’ εξάμθνο του 2013 αναμζνονται ςε επίπεδα υψθλότερα από 

εκείνα του α’ εξαμινου. Στισ χϊρεσ εκτόσ Ελλάδοσ όπου ο Πμιλοσ ζχει παρουςία οι προβλζψεισ των 

δανειακϊν χαρτοφυλακίων για το β’ εξάμθνο του 2013 αναμζνεται να είναι μειωμζνεσ ςε ςχζςθ με αυτζσ του 

α’ εξαμινου. 

Οι νζεσ χορθγιςεισ αναμζνεται να μειωκοφν ςε ςχζςθ με το πρϊτο εξάμθνο του 2013 και ςε ςυνδυαςμό με τισ 

αποπλθρωμζσ των υφιςτάμενων χορθγιςεων τα δανειακά χαρτοφυλάκια ςτθν Ελλάδα οδθγοφνται ςε 

απομόχλευςθ. Στθ Ν.Α. Ευρϊπθ όπου ο Πμιλοσ ζχει παρουςία, τα δάνεια ςε ςχζςθ με το πρϊτο εξάμθνο του 

2013 αναμζνονται ελαφρϊσ αυξθμζνα ςυνζπεια τθσ αναμενόμενθσ ανάπτυξθσ. 

Πςον αφορά ςτον ιςολογιςμό του Ομίλου, εκτόσ από τισ ωσ άνω αλλαγζσ ςχετικά με δάνεια και κατακζςεισ, θ 

Τράπεηα ζωσ τα μζςα του 2013 μείωςε τθ χρθματοδότθςι τθσ από τθν ΕΚΤ., κακϊσ θ ρευςτότθτα 

επθρεάςτθκε κετικά κατά κφριο λόγο από τθν επιςτροφι κατακζςεων κακϊσ και από τθν αξιοποίθςθ των 

ομολόγων εκδόςεωσ ΕΤΧΣ ποςοφ €5,5 δις. μζςω ςφναψθσ ςυμβάςεων επαναγοράσ ςτθν αγορά. Θ 

χρθματοδότθςθ από τθν ΕΚΤ αναμζνεται να μειωκεί ζωσ το τζλοσ του 2013. 

Επίςθσ, λαμβάνοντασ υπόψθ (i) τισ αυξανόμενεσ προοπτικζσ ςτακεροποίθςθσ και βελτίωςθσ τθσ ελλθνικισ 

οικονομίασ, οι οποίεσ οδιγθςαν και ςτθν πρόςφατθ βελτίωςθ τθσ προοπτικισ τθσ πιςτολθπτικισ αξιολόγθςθσ 

τθσ Ελλάδασ (ii) τθ ςυνεχι αφξθςθ τθσ εφλογθσ αξίασ των ελλθνικϊν ομολόγων, που ςθματοδοτεί τθ 

ςθμαντικι βελτίωςθ του περικωρίου φερεγγυότθτασ (credit spread), και (iii) ότι μετά το PSI+ δεν ζλαβε χϊρα 

πιςτωτικό γεγονόσ ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, τθν 31 Μαρτίου 2013 ο Πμιλοσ 

προχϊρθςε ςτον αντιλογιςμό ηθμιάσ απομείωςθσ ποςοφ € 75 εκατ., θ οποία αρχικά αναγνωρίςτθκε το 2011, 

για ςυγκεκριμζνο ΟΕΔ το οποίο δεν είχε ανταλλαχκεί ςτο πρόγραμμα PSI+. Συνολικά για το 2013, ο Πμιλοσ δεν 

αναμζνει ςθμαντικζσ πρόςκετεσ ηθμιζσ απομείωςθσ ςε απαιτιςεισ που είτε άμεςα ι ζμμεςα ο εκδότθσ είναι 

το Ελλθνικό Δθμόςιο κακϊσ και ςε ομόλογα ζκδοςθσ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου. 
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Τα κακαρά ζςοδα από τόκουσ αμοιβζσ και προμικειεσ για το υπόλοιπο του 2013 αναμζνεται να ςυνεχίςουν 

να επθρεάηονται από τθν παρατεταμζνθ φφεςθ ςτθν ελλθνικι οικονομία ενϊ τα κακαρά χρθματοοικονομικά 

αποτελζςματα δεν αναμζνεται να επθρεαςτοφν από ζκτακτεσ ηθμίεσ. 

Θ πορεία των λειτουργικϊν εξόδων του Ομίλου για το β’ εξάμθνο του 2013 κα ςυνεχίςει να ακολουκεί τισ 

πτωτικζσ τάςεισ που ιδθ καταγράφει κάκε χρόνο από το 2008 και ζχει ιδθ καταγράψει το πρϊτο εξάμθνο του 

2013. 

Συνολικά για το 2013, θ εκτίμθςθ τθσ Τράπεηασ είναι ότι είναι ζτοσ ςθμαντικϊν προκλιςεων τόςο ςε 

μακροοικονομικό επίπεδο όςο και για το τραπεηικό ςφςτθμα. Εντοφτοισ, θ πρόςφατθ επιτυχισ ολοκλιρωςθ 

των ανακεφαλοποιιςεων των τεςςάρων ςυςτθμικϊν τραπεηϊν αποτελεί κετικό βιμα προσ τθν 

ςτακεροποίθςθ του οικονομικοφ περιβάλλοντοσ. Πςον αφορά ςτισ χϊρεσ τθσ κεντρικισ και νοτιοανατολικισ 

Ευρϊπθσ, παρά τισ αυξθμζνεσ αβεβαιότθτεσ και τουσ κινδφνουσ, μθ εξαιρϊντασ και τθν πολιτικι αςτάκεια, θ 

πλειοψθφία των οικονομιϊν ςτθν περιοχι αναμζνεται να ζχει κάποια ανάκαμψθ θ οποία κα ςυνεπάγεται 

ενίςχυςθ των χρθματοπιςτωτικϊν εργαςιϊν, υπό τθν προχπόκεςθ ότι οι βαςικοί εμπορικοί εταίροι τθσ 

περιοχισ ςτθν ευρωηϊνθ κα αποφφγουν μια βακφτερθ φφεςθ και δεν κα υπάρχουν άλλεσ αρνθτικζσ 

εξωτερικζσ επιδράςεισ. Εξαίρεςθ αποτελεί θ Κφπροσ, θ οικονομία τθσ οποία αναμζνεται να βρεκεί για 

δεφτερο ζτοσ ςε φφεςθ και ςτθν οποία εφαρμόηεται πρόγραμμα χρθματοδοτικισ ςτθρίξεωσ από τθν 

Ευρωπαϊκι Επιτροπι, τθν Ευρωπαϊκι Κεντρικι Τράπεηα και το Διεκνζσ Νομιςματικό Ταμείο. Ραρόλεσ τισ 

ευρφτερεσ ςυνζπειεσ από τθν εφαρμογι του εν λόγω προγράμματοσ ςτθν κυπριακι οικονομία, αναμζνεται ότι 

θ Eurobank Cyprus κα διατθριςει τα αποτελζςματα και τθ χρθματοοικονομικι κζςθ τθσ, εξαιτίασ του 

εξειδικευμζνου επιχειρθματικοφ μοντζλου τθσ.  

 

Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ εξαγοράσ του Νζου Ταχυδρομικοφ Ταμιευτθρίου και τθσ Νζασ Proton Τράπεηασ θ 

κατακετικι βάςθ κα αυξθκεί κατά €11 δις. Επίςθσ αναμζνεται να δθμιουργθκοφν ςθμαντικζσ ςυνζργειεσ ςτον 

όμιλο, φψουσ €200 εκατ. ετθςίωσ από το 2015 και μετά κυρίωσ λόγω των εξισ: 

 Ρερίπου 42% από μείωςθ λειτουργικϊν εξόδων λόγω τθσ κεντροποίθςθσ των δραςτθριοτιτων διοίκθςθσ 

και ΛΤ και τθσ ορκολογικοποίθςθσ του υπαλλθλικοφ δυναμικοφ. Ρερίπου 38% από μείωςθ του κόςτουσ 

χρθματοδότθςθσ, κυρίωσ λόγω τθ μείωςθσ των επιτοκίων κατακζςεων του Νζου ΤΤ και τθσ Νζασ Proton, 

εξαιτίασ τθσ ζνταξισ τουσ ςε ζνα ςυςτθμικό τραπεηικό όμιλο, αλλά και από τθν μείωςθ τθσ εξάρτθςθσ τθσ 

Eurobank από τθν χρθματοδότθςθ ELA, με τθν χρθςιμοποίθςθ των διακεςίμων ενεχφρων του Νζου ΤΤ,  

 Ρερίπου 16% από αφξθςθ εςόδων, εξαιτίασ αυξθμζνων ςταυροειδϊν πωλιςεων προϊόντων, μζςω 

χρθςιμοποίθςθσ εξειδικευμζνων ςυςτθμάτων διαχείριςθσ (CRM) ςτισ πελατειακζσ βάςεισ του Νζου ΤΤ και 

τθσ Νζασ Proton.  

 Ρερίπου 4% από μείωςθ κινδφνου, με αυξθμζνεσ ειςπράξεισ δανείων ςε κακυςτζρθςθ, χρθςιμοποιϊντασ 

τισ βζλτιςτεσ πρακτικζσ, οργανωτικζσ δομζσ, διαδικαςίεσ και ςυςτιματα τθσ Eurobank.  

Ο νζοσ Πμιλοσ, μετά τισ αποκτιςεισ του Νζου Ταχυδρομικοφ Ταμιευτθρίου ΑΤΕ και τθσ Νζασ Proton, (με 

ςτοιχεία 30.06.2013) κα απαςχολεί περίπου 21 χιλ. εργαηόμενουσ και κα διακζτει ςυνολικό δίκτυο άνω των 

1.200 καταςτθμάτων με παρουςία ςε 7 χϊρεσ, ιςχυροποιϊντασ ςθμαντικά τα βαςικά του μεγζκθ δεδομζνου 

ότι (με ςτοιχεία 30.06.2013): 

• Οι κατακζςεισ αυξάνονται κατά €11,5 δις. περίπου, αφξθςθ που υπερβαίνει κατά €4,2 δις. τθν 

αντίςτοιχθ αφξθςθ των δανείων.  

• Ο λόγοσ δανείων προσ κατακζςεισ βελτιϊνεται ςε 116% (από 132% με βάςθ ςτοιχεία Μαρτίου 2013).  

• Το ςυνολικό ενεργθτικό αυξάνεται κατά περίπου €14 δισ. και διαμορφϊνεται ςε περίπου €82 δις. 

 

Θ εξαγορά των 2 τραπεηϊν ςυνειςζφερε το 15% του δανειακοφ χαρτοφυλακίου (μετά από προβλζψεισ) και το 

34% των κατακζςεων του νζου Ομίλου. Αναλυτικά τα οικονομικά ςτοιχεία του Νζου Ταχυδρομικοφ 

Ταμιευτθρίου Ελλάδοσ Α.Τ.Ε. και τθσ Νζασ Proton Τράπεηασ Α.Ε. παρατίκενται ςτθν ενότθτεσ 3.6.8.1 «Νζο 

Ταχυδρομικό Ταμιευτιριο Ελλάδοσ Α.Τ.Ε.» και ςτθν ενότθτα 3.6.8.2 «Νζα ProtonΤράπεηα Α.Ε.». 
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Τα Διοικθτικά Συμβοφλια τθσ Eurobank και του Νζου ΤΤ ςτθν από 30 Σεπτεμβρίου 2013 ςυνεδρίαςι τουσ 

αποφάςιςαν τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ςυγχωνεφςεωσ τουσ. Θ ςυγχϊνευςθ κα γίνει με απορρόφθςθ του 

Νζου ΤΤ από τθν Eurobank, με ενοποίθςθ των ςτοιχείων ενεργθτικοφ και πακθτικοφ των δφο τραπεηϊν, με 

ςυνδυαςμζνθ εφαρμογι των διατάξεων του άρκρου 16 του ν. 2515/1997 και των άρκρων 69-78 του κ.ν. 

2190/1920. Κοινι θμερομθνία των ιςολογιςμϊν μεταςχθματιςμοφ ορίςτθκε θ 30
θ
 Λουνίου 2013. 

Επίςθσ ςτισ 7.10.2013, τα Διοικθτικά Συμβοφλια τθσ Τράπεηασ και τθσ Νζασ Proton αποφάςιςαν τθν ζναρξθ 

τθσ διαδικαςίασ ςυγχωνεφςεωσ των δφο τραπεηϊν. Θ ςυγχϊνευςθ κα γίνει με απορρόφθςθ τθσ Νζασ Proton 

από τθν Eurobank, με ενοποίθςθ των ςτοιχείων ενεργθτικοφ και πακθτικοφ των δφο τραπεηϊν, με 

ςυνδυαςμζνθ εφαρμογι των διατάξεων του άρκρου 16 του ν. 2515/1997 και των άρκρων 69-78 του κ.ν. 

2190/1920. Κοινι θμερομθνία ιςολογιςμϊν μεταςχθματιςμοφ ορίςτθκε θ 30θ Λουνίου 2013. 

Θ νομικι ολοκλιρωςθ των ςυγχωνεφςεων αναμζνεται να ολοκλθρωκεί εντόσ του 2013 ενϊ θ λειτουργικι 

ςυγχϊνευςθ των δφο τραπεηϊν αναμζνεται να ολοκλθρωκεί εντόσ των επόμενων 9 μθνϊν. 

Θ ενοποίθςθ των δφο τραπεηϊν κα πραγματοποιθκεί ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ εννεαμινου 2013 με τθ 

μζκοδο τθσ ςυνζνωςθσ ςυμφερόντων. 

Αναφορικά με το λειτουργικό μοντζλο του νζου τραπεηικοφ ςχιματοσ, κα ακολουκθκεί το μοντζλο 

λειτουργίασ τθσ Eurobank, υιοκετϊντασ τα υφιςτάμενα λειτουργικά ςυςτιματα, όπωσ και εφαρμογζσ και 

διαδικαςίεσ, με προςαρμογζσ όπου απαιτοφνται. Θ λειτουργικι ςυγχϊνευςθ κα πραγματοποιθκεί ςε 

ξεχωριςτζσ φάςεισ ανά τράπεηα και κα περιλαμβάνει τθν μετάπτωςθ των ςυςτθμάτων ςτισ υποδομζσ τθσ 

Eurobank με διατιρθςθ του εμπορικοφ ςιματοσ του Νζου Ταχυδρομικοφ Ταμιευτθρίου Α.Τ.Ε. Θ Τράπεηα κα 

μελετιςει όλεσ τισ δυνατζσ επιλογζσ για τον εξορκολογιςμό τθσ λειτουργίασ του ςυνολικοφ δικτφου 

καταςτθμάτων και ΑΤΜs των τριϊν τραπεηϊν. 

Επιπλζον, θ Τράπεηα ςτο πλαίςιο τθσ δζςμευςθσ για περαιτζρω βελτίωςθ τθσ λειτουργικισ 

αποτελεςματικότθτασ, αποφάςιςε να κζςει ςε λειτουργία Ρρόγραμμα Εκελοφςιασ Εξόδου. Το Ρρόγραμμα 

απευκφνεται ςτουσ εργαηόμενουσ τθσ Τράπεηασ και των περιςςότερων κυγατρικϊν εταιρειϊν τθσ ςτθν 

Ελλάδα, οι οποίοι ζχουν τελευταία ςυνεχι υπθρεςία μεγαλφτερθ των 18 μθνϊν. 

 

3.13 Ρροβλζψεισ ι εκτιμιςεισ κερδϊν 

Θ Διοίκθςθ τθσ Τράπεηασ δθλϊνει ότι δεν ζχει προβεί ςε οποιαδιποτε ανακοίνωςθ πρόβλεψθσ ι εκτίμθςθσ 

τθσ κερδοφορίασ για τθν τρζχουςα ι για τισ επόμενεσ χριςεισ.  

Σε ςυνζχεια τθσ υπογραφισ, τθν 28 Μαΐου 2012, Σφμβαςθσ Ρροεγγραφισ μεταξφ Τράπεηασ και ΤΧΣ, θ 

Τράπεηα υπζβαλε τθν 31 Οκτωβρίου 2012 (μζςω του Υπουργείου Οικονομικϊν) ςτθ Γενικι Διεφκυνςθ 

Ανταγωνιςμοφ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ ςχζδιο αναδιάρκρωςθσ (restructuring plan) ςφμφωνα με το 

Ν.3864/2010. Εν ςυνεχεία και ςυνεπεία των εξαγορϊν και ςυγχωνεφςεων που ζλαβαν χϊρα ςτον τραπεηικό 

κλάδο ζκτοτε, το υποβλθκζν ςχζδιο αναδιάρκρωςθσ κατζςτθ μθ αντιπροςωπευτικό και θ Γενικι Διεφκυνςθ 

Ανταγωνιςμοφ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ ηιτθςε τθν εκ νζου υποβολι ςχεδίου αναδιαρκρϊςεωσ 

προκειμζνου να γίνουν οι απαραίτθτεσ επικαιροποιιςεισ. Θ Τράπεηα ζχει αρχίςει ιδθ τθ ςυνεργαςία με τθ 

Γενικι Διεφκυνςθ Ανταγωνιςμοφ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για τθν οριςτικοποίθςθ του (νζου) ςχεδίου 

αναδιάρκρωςθσ. H διαδικαςία τθσ οριςτικοποίθςθσ αναμζνεται να ολοκλθρωκεί μζχρι το τζλοσ του ζτουσ.  

Ωσ εκ τοφτου, το υποβλθκζν τθν 31 Οκτωβρίου 2012 ςχζδιο αναδιάρκρωςθσ δεν ενζχει υποχρεϊςεισ για τθν 

Τράπεηα, ενόψει τθσ υποβολισ του νζου ςχεδίου. Πταν υποβλθκεί από τθν Τράπεηα και εγκρικεί από το ΤΧΣ 

και τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι, το νζο ςχζδιο αναδιάρκρωςθσ κα παρακολουκείται από ειδικι επιτροπι εντόσ 

τθσ Τράπεηασ ςτθν οποία κα ςυμμετζχει ο εκπρόςωποσ του ΤΧΣ και ο Επίτροποσ προκειμζνου να ελζγχεται θ 

υλοποίθςι του. H Τράπεηα δεςμεφεται να γνωςτοποιιςει τα βαςικά ςτοιχεία και τισ παραδοχζσ του νζου 

ςχεδίου αναδιαρκρϊςεωσ ςτο πλαίςιο του ν.3340/2005. 

Θ Τράπεηα ενθμερϊνει το επενδυτικό κοινό ςχετικά με τα οικονομικά τθσ ςτοιχεία μζςω τακτικϊν και 

ζκτακτων επίςθμων Δελτίων Τφπου, παρζχοντασ ιςότιμθ και ζγκυρθ πλθροφόρθςθ, βάςει των υποχρεϊςεϊν 

τθσ που απορρζουν από το εποπτικό πλαίςιο τθσ κεφαλαιαγοράσ ςτθν Ελλάδα.  

  



 

Σράπεηα Eurobank Ergasias A.E.        170                     

 

 

3.14 Διοικθτικά, διαχειριςτικά και εποπτικά όργανα και ανϊτερα διοικθτικά ςτελζχθ 

Σφμφωνα με τθ Διοίκθςθ τθσ Τράπεηασ, τα διοικθτικά, διαχειριςτικά και εποπτικά όργανα και ανϊτερα 

διοικθτικά ςτελζχθ είναι τα μζλθ του Διοικθτικοφ τθσ Συμβουλίου, οι Γενικοί Διευκυντζσ – Μζλθ τθσ 

Διοικθτικισ Επιτροπισ και τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ , ο Νομικόσ Σφμβουλοσ, ο Επικεφαλισ τθσ Γενικισ 

Διεφκυνςθσ Εςωτερικοφ Ελζγχου και ο Επικεφαλισ τθσ Διεφκυνςθσ Κανονιςτικισ Συμμόρφωςθσ Ομίλου.  

 

 

3.14.1 Διοικθτικό Συμβοφλιο  

Θ Τράπεηα διοικείται από το Διοικθτικό Συμβοφλιο («Δ.Σ.») το οποίο είναι ςυλλογικά υπεφκυνο για τθν 

μακροπρόκεςμθ επιτυχία τθσ Τράπεηασ. Το Δ.Σ. αςκεί τισ αρμοδιότθτζσ του αποτελεςματικά και ςφμφωνα με 

τισ διεκνείσ βζλτιςτεσ πρακτικζσ. 

 

Σφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο καταςτατικό τθσ Τράπεηασ, το Δ.Σ. αποτελείται από τρία (3) ζωσ είκοςι (20) 

μζλθ, ενϊ ςφμφωνα με τθ Σφμβαςθ Ρλαιςίου Συνεργαςίασ (Relationship Framework Agreement-RFA) που 

υπζγραψε θ Τράπεηα ςτισ 12.7.2013 με το ΤΧΣ, το ανωτζρω εφροσ ορίηεται ειδικότερα μεταξφ επτά (7) και 

δεκαπζντε (15) μελϊν (ςυμπεριλαμβανομζνων των Εκπροςϊπων του Ελλθνικοφ Δθμοςίου και του ΤΧΣ). 

Επιπλζον, ςτθν RFA προβλζπεται ότι: 

α) ο αρικμόσ των μελϊν Δ.Σ. πρζπει να είναι μονόσ, 

β) θ πλειοψθφία των μελϊν του Δ.Σ. πρζπει να είναι μθ εκτελεςτικά μζλθ και τουλάχιςτον τα μιςά από τα μθ 

εκτελεςτικά να είναι ανεξάρτθτα, με κριτιρια ανεξαρτθςίασ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο ν.3016/2002 και 

τθν Σφςταςθ τθσ Ε.Ε. 2005/162/EC και  

γ) το Δ.Σ. πρζπει να περιλαμβάνει τουλάχιςτον δφο (2) εκτελεςτικά μζλθ. 

Τα μζλθ του Δ.Σ. εκλζγονται από τθ Γενικι Συνζλευςθ των μετόχων, θ οποία κακορίηει τον ακριβι αρικμό των 

μελϊν του Δ.Σ. και το χρόνο τθσ κθτείασ τουσ και ορίηει τα ανεξάρτθτα μθ εκτελεςτικά μζλθ του. Μζλοσ του 

Δ.Σ. μπορεί να εκλεγεί και νομικό πρόςωπο. Δεν υφίςτανται περιοριςμοί ςτθν επανεκλογι και παφςθ των 

μελϊν του Δ.Σ. Θ Γενικι Συνζλευςθ των μετόχων μπορεί να εκλζγει και αναπλθρωματικά μζλθ του Δ.Σ. με 

ςκοπό τθν αναπλιρωςθ μελϊν αυτοφ τα οποία παραιτοφνται, αποβιϊνουν ι αποβάλλουν τθν ιδιότθτά τουσ 

με οποιονδιποτε άλλο τρόπο. Εφόςον θ αναπλιρωςθ ελλειπόντων, κατά τα ανωτζρω, μελϊν του Δ.Σ. δεν 

είναι εφικτι από αναπλθρωματικά μζλθ που ζχουν τυχόν εκλεγεί από τθ Γενικι Συνζλευςθ των μετόχων, το 

Δ.Σ. μπορεί με απόφαςθ των απομενόντων μελϊν του, εφόςον αυτά είναι τουλάχιςτον 3, να εκλζξει νζα μζλθ 

ςε αντικατάςταςθ των ελλειπόντων. Το Δ.Σ. δικαιοφται επίςθσ, εφόςον ο αρικμόσ των απομενόντων μελϊν 

υπερβαίνει το ιμιςυ των μελϊν όπωσ είχαν πριν από τθν επζλευςθ των γεγονότων απϊλειασ τθσ ιδιότθτασ 

του/ων μζλουσ/ων και εφόςον αυτά είναι τουλάχιςτον 3, να ςυνεχίςει τθ διαχείριςθ και τθν εκπροςϊπθςθ 

τθσ Τράπεηασ, χωρίσ να προβεί ςε αντικατάςταςθ των ελλειπόντων μελϊν.  

 

Το Δ.Σ. εκλζγει από τα μζλθ του τον Ρρόεδρο και ζναν ζωσ τρεισ Αντιπροζδρουσ. Πταν ο Ρρόεδροσ 

απουςιάηει, κωλφεται ι δεν υπάρχει, τα κακικοντά του (όπωσ αυτά ορίηονται με διατάξεισ του νόμου ι του 

καταςτατικοφ) αςκεί ο Αντιπρόεδροσ. Σε περίπτωςθ απουςίασ ι κωλφματοσ του Αντιπροζδρου, κακικοντα 

Ρροζδρου αςκεί ο Διευκφνων Σφμβουλοσ, όπωσ ζχει οριςτεί από το Διοικθτικό Συμβοφλιο. 

 

Ο Ρρόεδροσ του Δ.Σ. θγείται του Δ.Σ. και διαςφαλίηει τθν αποτελεςματικότθτά του ςε όλο το εφροσ τθσ 

λειτουργίασ του, ενϊ ςφμφωνα με τθν RFA πρζπει να είναι μθ εκτελεςτικόσ και να μθν κατζχει κζςθ Ρροζδρου 

ςτισ Επιτροπζσ Κινδφνων και Ελζγχου του Δ.Σ. Ο Διευκφνων Σφμβουλοσ είναι υπεφκυνοσ για τθν ανάπτυξθ και 

υλοποίθςθ τθσ ςτρατθγικισ ςφμφωνα με το διαχρονικό ςτόχο τθσ Τράπεηασ. Είναι επιφορτιςμζνοσ να θγείται 

του Ομίλου και να τον οδθγεί ςτθν επίτευξθ των ςτόχων του.  
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Το Δ.Σ. ςυνεδριάηει τακτικά τουλάχιςτον δφο φορζσ κάκε τρίμθνο και όποτε άλλοτε απαιτείται μετά από 

πρόςκλθςθ που γνωςτοποιείται ςτα μζλθ του, δφο τουλάχιςτον εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθ ςυνεδρίαςθ, 

διαφορετικά, θ λιψθ απόφαςθσ επιτρζπεται μόνο εφ’ όςον παρίςτανται ι αντιπροςωπεφονται όλα τα μζλθ 

του Δ.Σ. και κανείσ δεν αντιλζγει ςτθν πραγματοποίθςθ τθσ ςυνεδρίαςθσ και τθ λιψθ αποφάςεων. Ππωσ 

προαναφζρκθκε, τθ ςφγκλθςθ του ΔΣ μπορεί να ηθτιςει και ο εκπρόςωποσ του ΤΧΣ ςτο Δ.Σ., για το διάςτθμα 

που θ Τράπεηα τελεί υπό κακεςτϊσ ανακεφαλαιοποίθςθσ. 

 

Το Δ.Σ. βρίςκεται ςε απαρτία και ςυνεδριάηει εγκφρωσ, όταν παρίςτανται ι αντιπροςωπεφονται τουλάχιςτον 

το ιμιςυ πλζον ενόσ από τα μζλθ του. Οι αποφάςεισ του Δ.Σ. λαμβάνονται ζγκυρα με απόλυτθ πλειοψθφία 

των μελϊν που παρίςτανται ι αντιπροςωπεφονται. Σε περίπτωςθ ιςοψθφίασ, δεν υπεριςχφει θ ψιφοσ του 

Ρροζδρου του Δ.Σ. Σθμειϊνεται ότι κατά το 2012, το Δ.Σ. πραγματοποίθςε 21 ςυνεδριάςεισ και θ μζςθ 

ςυμμετοχι των μελϊν ιταν 82% (2011: 75%). Επιςθμαίνεται ότι ςτθν RFA, που υπεγράφθ τον Λοφλιο του 2013, 

προβλζπεται πλζον ότι θ υποχρεωτικι ελάχιςτθ ςυμμετοχι των μελϊν ςτισ ςυνεδριάςεισ του Δ.Σ., ςε ατομικό 

επίπεδο, κα πρζπει να διαμορφϊνεται πάνω από το 85%.  

Τα υποβαλλόμενα ςτο Δ.Σ. ζγγραφα κοινοποιοφνται μαηί με τθν πρόςκλθςθ. Οι αποφάςεισ λαμβάνονται μετά 

από ςυηιτθςθ κατά τθν οποία αναπτφςςονται διεξοδικά τα κζματα τθσ θμερθςίασ διάταξθσ προσ ικανοποίθςθ 

όλων των παριςτάμενων μελϊν. Τα πρακτικά των ςυνεδριάςεων του Δ.Σ. τθροφνται από τον Γραμματζα του 

Δ.Σ., εγκρίνονται ςε επόμενεσ ςυνεδριάςεισ του και υπογράφονται από όλα τα παριςτάμενα μζλθ του Δ.Σ.  

Το Δ.Σ. εκπροςωπεί τθν Τράπεηα επί δικαςτθρίου και εξωδίκωσ και μπορεί να ανακζτει τθν άςκθςθ του 

ςυνόλου ι μζρουσ των εξουςιϊν του, διαχείριςθσ και εκπροςϊπθςθσ, ςε ζνα ι περιςςότερα πρόςωπα του 

Δ.Σ. ι μθ, υπαλλιλουσ τθσ Τράπεηασ ι τρίτουσ, κακορίηοντασ και τθν ζκταςθ των ανατικζμενων εξουςιϊν. Τα 

πρόςωπα ςτα οποία ανατίκενται οι ανωτζρω εξουςίεσ δεςμεφουν τθν Τράπεηα, ωσ όργανα αυτισ, ςε όλθ τθν 

ζκταςθ των εξουςιϊν που τουσ ανατζκθκαν. Ρεραιτζρω, το Δ.Σ. ζχει, επιπλζον των αρμοδιοτιτων που 

προβλζπει ο νόμοσ, τθν αρμοδιότθτα να εκδίδει πάςθσ φφςθσ ομολογιακά δάνεια εκτόσ από αυτά που 

υπάγονται ςτθν αρμοδιότθτα τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ και να παρζχει ςτα μζλθ του ι ςε διευκυντζσ τθσ 

Τράπεηασ ι μετζχοντεσ με οποιονδιποτε τρόπο ςτθ διεφκυνςθ αυτισ, άδεια, ςφμφωνα με το αρκ.23 παρ.1 

του κ.ν.2190/1920, για τθ ςυμμετοχι τουσ ςε διοικθτικά ςυμβοφλια ι ςτθ διεφκυνςθ εταιρειϊν που 

επιδιϊκουν ςκοποφσ όμοιουσ ι παρεμφερείσ με το ςκοπό τθσ Τράπεηασ. 

 

Τα μζλθ του Δ.Σ. και κάκε τρίτο πρόςωπο, ςτο οποίο ζχουν ανατεκεί από αυτό αρμοδιότθτεσ, απαγορεφεται 

να επιδιϊκουν ίδια ςυμφζροντα που αντιβαίνουν ςτα ςυμφζροντα τθσ Τράπεηασ. Πλα τα μζλθ του Δ.Σ. και 

κάκε τρίτο πρόςωπο, ςτο οποίο ζχουν ανατεκεί από αυτό αρμοδιότθτεσ, οφείλουν να αποκαλφπτουν ζγκαιρα 

ςτα υπόλοιπα μζλθ του Δ.Σ. τα ίδια ςυμφζροντά τουσ που ενδζχεται να ανακφψουν από ςυναλλαγζσ τθσ 

Τράπεηασ οι οποίεσ εμπίπτουν ςτα κακικοντά τουσ, κακϊσ και κάκε άλλθ ςφγκρουςθ ιδίων ςυμφερόντων με 

αυτά τθσ εταιρείασ ι ςυνδεδεμζνων με αυτιν επιχειριςεων κατά τθν ζννοια του άρκρου 42ε του παρόντοσ 

νόμου, που ανακφπτει κατά τθν άςκθςθ των κακθκόντων τουσ.  

 

Το ςθμερινό Διοικθτικό Συμβοφλιο αποτελείται από οκτϊ μζλθ, κατόπιν τθσ από 31.10.2013 παραίτθςθσ του 

Αναπλθρωτι Διευκφνοντοσ Συμβοφλου κ. Μιχαιλ Κολακίδθ, εκτελεςτικοφ μζλουσ του Δ.Σ. το οποίο 

αναμζνεται να αντικαταςτακεί, οφτωσ ϊςτε να επανζλκει ο αρικμόσ των μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου 

ςτα εννζα μζλθ. Το Διοικθτικό Συμβοφλιο, με τθ ςχετικι ςυναίνεςθ του ΤΧΣ, αποφάςιςε τθ διαχείριςθ και 

εκπροςϊπθςθ τθσ Τράπεηασ με τα εναπομείναντα μζλθ του μζχρι τθν εκλογι νζου εκτελεςτικοφ μζλουσ ςε 

αντικατάςταςθ του παραιτθκζντοσ. Από τα οκτϊ μζλθ, ζνα εκ των οποίων είναι εκτελεςτικό, τζςςερα είναι μθ 

εκτελεςτικά και τρία είναι ανεξάρτθτα μθ εκτελεςτικά. Επιςθμαίνεται ότι μεταξφ των ανωτζρω οκτϊ μελϊν 

του Δ.Σ. είναι ο εκπρόςωποσ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου διοριςμζνοσ ςφμφωνα με το ν.3723/2008, ςτισ 

23.6.2010 και ο εκπρόςωποσ του Ταμείου Χρθματοπιςτωτικισ Στακερότθτασ (ΤΧΣ) διοριςμζνοσ ςφμφωνα με 

το ν.3864/2010, ςτισ 27.6.2013, οι οποίοι ςυμμετζχουν ωσ πρόςκετα μθ εκτελεςτικά μζλθ αυτοφ.  

 

 



 

Σράπεηα Eurobank Ergasias A.E.        172                     

Το Δ.Σ. τθσ Τράπεηασ εξελζγθ από τθν Τακτικι Γενικι Συνζλευςθ τθσ 27θσ Λουνίου 2013 κατόπιν ςχετικισ 

πρόταςθσ του ΤΧΣ, ελζγχοντοσ μετόχου τθσ Τράπεηασ, και ςυγκροτικθκε αυκθμερόν ςε ςϊμα. Θ ςθμερινι 

ςφνκεςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τθν προαναφερόμενθ παραίτθςθ, ζχει ωσ εξισ: 

Διοικθτικό Συμβοφλιο 

Πνομα Λδιότθτα 

Γεϊργιοσ Α. Δαυίδ Ρρόεδροσ, Μθ Εκτελεςτικό Μζλοσ 

Γεϊργιοσ Κ. Γόντικασ Επίτιμοσ Ρρόεδροσ, Μθ Εκτελεςτικό Μζλοσ 

Ευςτράτιοσ - Γεϊργιοσ Α. Αράπογλου Αντιπρόεδροσ, Ανεξάρτθτο Μθ Εκτελεςτικό Μζλοσ  

Χριςτοσ Λ. Μεγάλου Διευκφνων Σφμβουλοσ 

Σπυρίδων Λ. Λορεντηιάδθσ Ανεξάρτθτο Μθ Εκτελεςτικό Μζλοσ  

Δθμιτριοσ Κ. Ραπαλεξόπουλοσ Ανεξάρτθτο Μθ Εκτελεςτικό Μζλοσ  

Δθμιτριοσ Α. Γεωργοφτςοσ  Μθ Εκτελεςτικό Μζλοσ - Εκπρόςωποσ Δθμοςίου 

Kenneth Howard Prince-Wright Μθ Εκτελεςτικό Μζλοσ - Εκπρόςωποσ ΤΧΣ 

Θ κθτεία του ςθμερινοφ Δ.Σ. είναι τριετισ, παρατεινόμενθ μζχρι τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ, εντόσ τθσ οποίασ κα 

ςυνζλκει θ Τακτικι Γενικι Συνζλευςθ των μετόχων του 2016. 

 

Ακολοφκωσ παρατίκενται ςφντομα βιογραφικά ςθμειϊματα των μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

Γιϊργοσ Α. Δαυίδ  

O κ. Γιϊργοσ Δαυίδ είναι Ρρόεδροσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Coca-Cola HBC A.G. Από τθν αποφοίτθςι 

του από το Ρανεπιςτιμιο του Εδιμβοφργου το 1959, ο κ. Δαυίδ ζχει αποκτιςει μεγάλθ εγχϊρια και διεκνι 

εμπειρία τόςο ςε κζματα επιχειριςεων όςο και φιλανκρωπίασ. Είναι μζλοσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ 

εταιρίασ Ρζτροσ Ρετρόπουλοσ ΑΒΕΕ. Είναι διαχειριςτικό μζλοσ του Λδρφματοσ Α. Γ. Λεβζντθ, πρόεδροσ του 

Κζντρου Μικραςιατικϊν Σπουδϊν, μζλοσ του Τιμθτικοφ Συμβουλίου του Ελλθνικοφ Λδρφματοσ Ευρωπαϊκισ και 

Εξωτερικισ Ρολιτικισ (ΕΛΛΑΜΕΡ) και Regent του Ρανεπιςτθμίου του Εδιμβοφργου. 

Ευςτράτιοσ - Γεϊργιοσ Α. Αράπογλου 

Γεννικθκε το 1951. Το 2010 ανζλαβε Διευκφνων Σφμβουλοσ Εμπορικισ Τραπεηικισ και μζλοσ του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου τθσ EFG Hermes Holding SA, ειςθγμζνθσ ςτα χρθματιςτιρια Καΐρου και Λονδίνου. Διετζλεςε 

Ρρόεδροσ και Διευκφνων Σφμβουλοσ του ομίλου τθσ Εκνικισ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ (2004-2009) και Ρρόεδροσ 

τθσ Ελλθνικισ Ζνωςθσ Τραπεηϊν. Ρροθγουμζνωσ είχε διατελζςει Διευκφνων Σφμβουλοσ και Global Head of the 

Banks & Securities Industry για τον όμιλο Citigroup (2000-2004), με βάςθ το Λονδίνο, Γενικόσ Διευκυντισ τθσ 

Citibank ςτθν Ελλάδα (1997-2000), Γενικόσ Διευκυντισ τθσ τράπεηασ American Express ςτθν Ελλάδα (1994-

1997) και εκτελεςτικόσ Ρρόεδροσ τθσ Λονικισ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ (1991-1993). Τθν περίοδο 1978-1991 

εργάςκθκε ςτο Λονδίνο με τουσ επενδυτικοφσ οργανιςμοφσ Paine Webber και Citicorp Investment Bank όπου 

ειδικεφτθκε ςε κζματα διεκνϊν κεφαλαιαγορϊν.  

Είναι Αντιπρόεδροσ του Δ. Σ. τθσ εταιρείασ ΤΛΤΑΝ Α.Ε. ειςθγμζνθσ ςτο Χ.Α. και μζλοσ του Δ.Σ. τθσ ναυτιλιακισ 

εταιρείασ ΤΕΝ Inc., ειςθγμζνθσ ςτο χρθματιςτιριο τθσ Νεασ Υόρκθσ. Ζχει διατελζςει μζλοσ ςυμβουλίων 

εκπαιδευτικϊν και πολιτιςτικϊν οργανιςμϊν όπωσ του Institute of Corporate Culture Affairs ςτθ 

Φρανκφοφρτθ ωσ Ρρόεδροσ, ενϊ ςιμερα είναι Ρρόεδροσ του International Board of Advisors του 

πανεπιςτθμίου Tufts τθσ Βοςτϊνθσ.  

Σποφδαςε Μακθματικά ςτο Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν, Ναυπθγικι και Ωκεανομθχανικι ςτο πανεπιςτιμιο τθσ 

Γλαςκϊβθσ και Διοίκθςθ ςτο Ρανεπιςτιμια Brunel ςτο Λονδίνο. 

Γεϊργιοσ Κ. Γόντικασ 

Γεννικθκε ςτθν Ράτρα το 1920. Ζχει διατελζςει Διευκφνων Σφμβουλοσ (Ευρωεπενδυτικι Τράπεηα), 

Σφμβουλοσ Διοικιςεωσ (Banco Portugues de Investimento), Διευκφνων Σφμβουλοσ (ΕΤΕΒΑ), ςτζλεχοσ τθσ 

Διεκνοφσ Τράπεηασ Αναςυγκροτιςεωσ και Αναπτφξεωσ (ΛBRD) και του Διεκνοφσ Οργανιςμοφ Χρθματοδότθςθσ 

(IFC). Κατζχει Master’s Degree in Government and Economics από το Ρανεπιςτιμιο Harvard. 
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Χριςτοσ Λ. Μεγάλου, Διευκφνων Σφμβουλοσ 

Γεννικθκε ςτθν Ακινα το 1959. Από τον Φεβρουάριο 2013 μζχρι τθν εκλογι του ςτθ κζςθ του Διευκφνοντοσ 

Συμβοφλου του Ομίλου Eurobank, ιταν Αντιπρόεδροσ Νοτίου Ευρϊπθσ (Λςπανία, Λταλία, Ρορτογαλία, Ελλάδα 

και Κφπροσ) τθσ Επενδυτικισ Τράπεηασ Credit-Suisse Europe με ζδρα το Λονδίνο. Από τον Μάιο 2010 μζχρι τον 

Φεβρουάριο 2013, ιταν Διευκφνων Σφμβουλοσ και Επικεφαλισ Νοτίου Ευρϊπθσ τθσ Επενδυτικισ Τράπεηασ.  

Από το 2002 μζχρι τον Μάιο 2010, ιταν Διευκφνων Σφμβουλοσ και Επικεφαλισ για τθν Ελλάδα. Για τθν 

περίοδο 1997 – 2002, διατζλεςε Διευκυντισ για τθν Ελλάδα και Κφπρο τθσ Επενδυτικισ Τράπεηασ Credit-

Suisse Europe, ςτο Λονδίνο.  

Από το 1989 μζχρι το 1997, ιταν Διευκυντισ ςτθν BZW (Barclays de Zoete Wedd), τθν Επενδυτικι Τράπεηα τθσ 

Barclays Worldwide.  

Από το 1986 μζχρι το 1989, εργάςτθκε ςτθν Αγροτικι Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ.  

Από το 1984 μζχρι το 1986, εργάςτθκε ςτθν Arthur Andersen & Co ςτθν Ελλάδα.  

Είναι Ρρόεδροσ Ελλινων Τραπεηιτϊν Μεγάλθσ Βρετανίασ, από το 2010 μζχρι ςιμερα.  

Είναι πτυχιοφχοσ του Ελλθνικοφ και Καποδιςτριακοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν (Bsc in Economics) και κάτοχοσ 

MBA από το Ρανεπιςτιμιο Aston Μεγάλθσ Βρετανίασ (1981 – 1982). Είναι παντρεμζνοσ και ζχει δφο κόρεσ.  

Δθμιτρθσ Κ. Ραπαλεξόπουλοσ  

Ο Δθμιτριοσ Ραπαλεξόπουλοσ γεννικθκε ςτθν Ακινα το 1962. Είναι παντρεμζνοσ και ζχει τρία παιδιά. Μιλάει 

Αγγλικά, Γαλλικά και Γερμανικά. Σποφδαςε Θλεκτρολόγοσ- Μθχανικόσ (Dipl. EL-Ing. ETH, 1985) ςτο 

Ομοςπονδιακό Ρολυτεχνείο τθσ Ηυρίχθσ και Διοίκθςθ Επιχειριςεων (M.B.A. 1987) ςτο Ρανεπιςτιμιο 

HARVARD των ΘΡΑ. Εργάςκθκε ωσ Σφμβουλοσ Επιχειριςεων ςτθν McKinsey & Company Inc ςτισ ΘΡΑ και τθ 

Γερμανία. Από το 1991 εργάηεται ςτθν ΑΕ ΤΣΛΜΕΝΤΩΝ ΤΛΤΑΝ ςε διάφορεσ οικονομικζσ κζςεισ και από το 1996 

ορίςτθκε Διευκφνων Σφμβουλοσ. Είναι μζλοσ των Διοικθτικϊν Συμβουλίων του ΣΕΒ (Συνδζςμου Ελλθνικϊν 

Βιομθχανιϊν) για τθ Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ, του Λδρφματοσ Οικονομικϊν και Βιομθχανικϊν Ερευνϊν, και του 

European Round Table of Industrialists (ERT). 

Σπφροσ Λ. Λορεντηιάδθσ  

Γεννικθκε ςτθν Αλεξάνδρεια τθσ Αιγφπτου το 1946. Απόφοιτοσ του Τμιματοσ Ρολιτικϊν και Οικονομικϊν 

Επιςτθμϊν τθσ Νομικισ Σχολισ του Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν, είναι Ορκωτόσ Ελεγκτισ Λογιςτισ και διετζλεςε 

μζλοσ του τετραμελοφσ Επιςτθμονικοφ Συμβουλίου του ΣΟΕΛ (2000-2005). Ξεκίνθςε τθν επαγγελματικι του 

ςταδιοδρομία ςτθν Arthur Andersen και ζγινε εταίροσ του Διεκνοφσ Οργανιςμοφ το 1983. Το 1986 μετζβθ ςτο 

Κάιρο ωσ επικεφαλισ του Ελεγκτικοφ Τμιματοσ τθσ Arthur Andersen Αιγφπτου. Το 1991 επζςτρεψε ςτο 

Γραφείο τθσ Ακινασ και το 1998 ανζλαβε Ρρόεδροσ και Διευκφνων Σφμβουλοσ τθσ Andersen Ελλάδοσ. Το 2002 

ςυνεργάςτθκε με τθν Ernst & Young Νοτιοανατολικισ Ευρϊπθσ ωσ Σφμβουλοσ ςτο Ελεγκτικό Τμιμα τθσ 

εταιρείασ. Διετζλεςε από τισ αρχζσ του 2005 Σφμβουλοσ Διοίκθςθσ ςτθν Εμπορικι Τράπεηα ςε κζματα 

Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ και Χρθματοοικονομικισ Ρλθροφόρθςθσ, και αργότερα ζγινε μζλοσ του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου και Ρρόεδροσ τθσ Επιτροπισ Ελζγχου τθσ Εμπορικισ Τράπεηασ και των κυγατρικϊν τθσ ςτα 

Βαλκάνια. Είναι μζλοσ τθσ Επιτροπισ Ελζγχου ςτο Διεκνι Αερολιμζνα Ακθνϊν / Ελευκζριοσ Βενιηζλοσ και 

ςυμμετζχει ςε Διοικθτικά Συμβοφλια αρικμοφ Μθ Κερδοςκοπικϊν Οργανιςμϊν. Από τον Λοφλιο του 2007 είναι 

ανεξάρτθτο μθ εκτελεςτικό μζλοσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και Αντιπρόεδροσ τθσ Επιτροπισ Ελζγχου του 

Ομίλου τθσ Eurobank. Τθν 31 Οκτωβρίου 2012 ανζλαβε κακικοντα Ρροζδρου τθσ Επιτροπισ Ελζγχου του 

Ομίλου τθσ Eurobank.  

Δθμιτριοσ Α. Γεωργοφτςοσ  

Κακθγθτισ ςτα Χρθματοοικονομικά ςτο Οικονομικό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν. Είναι απόφοιτοσ του 

Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν (Ρτυχίο ςτα Οικονομικά), του London School of Economics (M.Sc. in Economics) και 

του Ρανεπιςτθμίου του Essex (Ph. D. in Economics). Ειδικεφεται ςε κζματα Διαχείριςθσ Κινδφνων και Διεκνοφσ 

Χρθματοοικονομικισ. Ζχει εργαςτεί ςαν οικονομολόγοσ ςτθ Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ και ζχει διδάξει ςτο Trinity 

College του πανεπιςτθμίου Cambridge κακϊσ και ςτα πανεπιςτιμια του Essex και Κριτθσ. Ζχει υπθρετιςει 
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ςαν μζλοσ Διοικθτικοφ Συμβουλίου ςε εταιρείεσ Επενδφςεων Χαρτοφυλακίου και ςαν μζλοσ ομάδων εργαςίασ 

του Δθμοςίου ςε κζματα φορολογίασ επιχειριςεων και αςφαλιςτικϊν ταμείων. 

Kenneth Howard Prince-Wright, Μθ Εκτελεςτικόσ Σφμβουλοσ 

Θ καριζρα του Howard ςτο management ξεκίνθςε ςτθ Mobil Oil το 1982. Στθ ςυνζχεια, ανζλαβε ωσ Director of 

Planning and Business Development ςτθν Pepsi International (1987-1989). Κατόπιν, μετακινικθκε ςτθ Diageo 

(1990-1999), ςε διάφορεσ κζςεισ ευκφνθσ ςτισ επιχειριςεισ ποτϊν τθσ εταιρείασ, όπου του ανατζκθκαν 

διοικθτικά κακικοντα ςτθν Ελλάδα, το Θνωμζνο Βαςίλειο και τθν περιοχι Αςίασ-Ειρθνικοφ. Διατζλεςε επίςθσ 

Group Audit Director πριν από τθν τελευταία του κζςθ ωσ CFO για τθν Burger King EMEA. 

Ο Howard εντάχκθκε ςτον Πμιλο Τιτάν το 2002 ωσ CFO του Ομίλου, υπεφκυνοσ για τισ δραςτθριότθτζσ του ςε 

όλο τον κόςμο. Κατά τθ διάρκεια τθσ κθτείασ του ςτον Πμιλο, ζπαιξε ςθμαντικό ρόλο ςτθν ανάπτυξι του, 

ςυμβάλλοντασ ςτθν επιτυχι εξαγορά και ενςωμάτωςθ των νζων επιχειριςεων ςτισ ΘΡΑ, τθν Αίγυπτο και τα 

Βαλκάνια. 

Το 2008 ανζλαβε ςτθ Saxo Bank ωσ Senior Executive Director και CFO, με ζδρα τθ Δανία και το 2009 ζγινε 

μζλοσ του Ομίλου Antenna, αναλαμβάνοντασ τθ κζςθ του CFO του Ομίλου. O Howard αποχϊρθςε από τον 

Antenna το 2012 για να αςχολθκεί με περιφερειακά ζργα ςχετικά με τθν ςυγκζντρωςθ τθσ βιομθχανίασ 

δομικϊν υλικϊν ςε ςυνεργαςία με επιχειριςεισ δομικϊν υλικϊν και ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια. 

Ο Howard κατζχει τθ κζςθ του Fellow ςτο Institute of Chartered Accountants in England and Wales και κατζχει 

κζςεισ ςε διάφορα άλλα διοικθτικά ςυμβοφλια εταιρειϊν, ενϊ παρζχει ςυμβουλζσ ςε εταιρείεσ και 

φιλανκρωπικζσ οργανϊςεισ. Ο Howard είναι Βρετανόσ πολίτθσ, γεννθμζνοσ το 1956. Είναι παντρεμζνοσ και 

ζχει δφο γιουσ. 

 

3.14.2 Διαχειριςτικά, εποπτικά όργανα και ανϊτερα διοικθτικά ςτελζχθ 

Ο Διευκφνων Σφμβουλοσ τθσ Τράπεηασ ςυςτινει Επιτροπζσ προσ υποβοικθςθ του ζργου του, οι 

ςθμαντικότερεσ από τισ οποίεσ είναι θ Διοικθτικι Επιτροπι (Executive Board) και θ Εκτελεςτικι Επιτροπι 

(Management Committee). 

 

Διοικθτικι Επιτροπι (Executive Board) 

Θ Διοικθτικι Επιτροπι ςυνεδριάηει εβδομαδιαία και οι βαςικζσ τθσ αρμοδιότθτεσ αφοροφν: 

 Το ςτρατθγικό ςχεδιαςμό τθσ Τράπεηασ  

 Τθν ζγκριςθ του ετιςιου προχπολογιςμοφ τθσ Τράπεηασ και του μακροπρόκεςμου επιχειρθματικοφ 

ςχεδίου, πριν από τθν υποβολι τουσ προσ το Δ.Σ. 

 τθν ζγκριςθ/ εκτζλεςθ ςτρατθγικϊν ςυνεργαςιϊν, εξαγορϊν ι πωλιςεων 

 Τθ διατιρθςθ και ανάλθψθ δράςεων αναφορικά με τισ ανάγκεσ εποπτικϊν και εςωτερικϊν κεφαλαίων 

που απαιτοφνται για τθν κάλυψθ όλων των τφπων κινδφνων (ςυμπεριλαμβανομζνων των κινδφνων 

ςτρατθγικισ και φιμθσ, κακϊσ και άλλων μθ ποςοτικά προςδιορίςιμων κινδφνων), διαςφαλίηοντασ ότι οι 

ανάγκεσ ςε κεφάλαια ικανοποιοφνται ςε κάκε περίπτωςθ 

 Τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςτρατθγικισ και των βαςικϊν δεικτϊν απόδοςθσ τθσ Τράπεηασ, 

ςυμπεριλαμβανομζνων των οικονομικϊν ςτοιχείων ανά τομζα δραςτθριότθτασ. 

Οι αποφάςεισ που λαμβάνονται ςε αυτζσ τισ ςυνεδριάςεισ και δεν αφοροφν τθν περαιτζρω υποβολι κεμάτων 

ςτθν Εκτελεςτικι ι άλλεσ επιτροπζσ τθσ Τράπεηασ, καταχωροφνται ςε πρακτικά.  

Θ ςφνκεςθ τθσ επιτροπισ ζχει ωσ εξισ: 
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Διοικθτικι Επιτροπι (Executive Board)   

Χριςτοσ Μεγάλου  Διευκφνων Σφμβουλοσ Ρρόεδροσ 

Κωνςταντίνοσ Βουςβοφνθσ Γενικόσ Διευκυντισ Τραπεηικισ Επιχειριςεων & Επενδυτικισ 
Τραπεηικισ Ομίλου 

Μζλοσ 

Σταφροσ Λωάννου* Γενικόσ Διευκυντισ Retail Banking Μζλοσ 

Φωκίων Καραβίασ Γενικόσ Διευκυντισ Capital Markets & Wealth Management Μζλοσ 

Χριςτοσ Αδάμ Γενικόσ Διευκυντισ -Risk Management- Chief Risk Officer Μζλοσ 

* Ο κ. . Ιωάννου εκτελεί, επί του παρόντοσ, και χρζθ επικεφαλισ ςτθν Γενικι Διεφκυνςθ Εργαςιϊν, Σεχνολογίασ & 

Οργάνωςθσ Ομίλου 

 

Εκτελεςτικι Επιτροπι (Management Committee) 

Οι βαςικζσ αρμοδιότθτεσ τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ αφοροφν:  

 Τθν υλοποίθςθ τθσ ςτρατθγικισ του Ομίλου τθσ Τράπεηασ  

 Το ςχεδιαςμό και τον ζλεγχο των εργαςιϊν του Ομίλου τθσ Τράπεηασ, διαςφαλίηοντασ υψθλά επίπεδα 

απόδοςθσ κακϊσ και ικανοποίθςθσ των πελατϊν τθσ  

 Τθ δθμιουργία κατάλλθλων ςυςτθμάτων εςωτερικοφ ελζγχου και τθ διαςφάλιςθ τθσ ορκισ τιρθςισ τουσ 

 Τθν διαςφάλιςθ τθσ ςυμμόρφωςθσ όλων των δραςτθριοτιτων του Ομίλου τθσ Τράπεηασ προσ το ιςχφον 

τοπικό, κρατικό ι ευρωπαϊκό κανονιςτικό και νομοκετικό πλαίςιο 

  Τθν παρακολοφκθςθ των επιδόςεων κάκε Επιχειρθματικισ Μονάδασ και χϊρασ ςε ςφγκριςθ με τον 

προχπολογιςμό και τθ διαςφάλιςθ λιψθσ των απαραίτθτων διορκωτικϊν μζτρων, όπου απαιτείται 

 Τθν επίβλεψθ τθσ ποιότθτασ των υπθρεςιϊν που παρζχονται από τον Πμιλο τθσ Τράπεηασ 

διαςφαλίηοντασ ότι αυτζσ υπερβαίνουν τισ ποιοτικζσ προδιαγραφζσ του κλάδου 

 Τθν επικαιροποίθςθ και ζγκριςθ του Internal Control Manual του Ομίλου, πριν τθν υποβολι του ςτθν 

Επιτροπι Ελζγχου 

 Τθν παρακολοφκθςθ των επιδόςεων κάκε Επιτροπισ ι /και προςϊπου, ςτουσ οποίουσ ζχει εκχωριςει 

μζροσ των αρμοδιοτιτων τθσ  

 

Θ Εκτελεςτικι Επιτροπι ςυνεδριάηει κάκε τρεισ εβδομάδεσ και οι αποφάςεισ που λαμβάνονται 

καταγράφονται ςε πρακτικά. 

Θ ςφνκεςθ τθσ Επιτροπισ ζχει ωσ εξισ:  
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Εκτελεςτικι Επιτροπι (Management Committee)   

Χριςτοσ Μεγάλου  Διευκφνων Σφμβουλοσ Ρρόεδροσ 

   

Κωνςταντίνοσ Βουςβοφνθσ Γενικόσ Διευκυντισ Τραπεηικισ Επιχειριςεων & Επενδυτικισ Τραπεηικισ 
Ομίλου 

Μζλοσ 

Σταφροσ Λωάννου* Γενικόσ Διευκυντισ Retail Banking Μζλοσ 

Φωκίων Καραβίασ Γενικόσ Διευκυντισ Capital Markets & Wealth Management Μζλοσ 

Χριςτοσ Αδάμ Γενικόσ Διευκυντισ -Risk Management- Chief Risk Officer Μζλοσ 

Δζςποινα Ανδρεάδου Γενικόσ Διευκυντισ Εςωτερικοφ Ελζγχου Ομίλου (χωρίσ δικαίωμα 
ψιφου) 

Μζλοσ 

Διμοσ Αρχοντίδθσ Γενικόσ Διευκυντισ Group Private Banking Μζλοσ 

Κϊςτασ Βαςιλείου Γενικόσ Διευκυντισ Corporate & Investment Banking  Μζλοσ 

Ιβθ Βίγκα Γενικόσ Διευκυντισ Ρίςτθσ Μζλοσ 

Μιχάλθσ Βλαςταράκθσ Γενικόσ Διευκυντισ Δικτφου Καταςτθμάτων Μζλοσ 

Ακθνά Δεςφπρθ Γενικόσ Διευκυντισ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ Ομίλου Μζλοσ 

Ευάγγελοσ Κάββαλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Τραπεηικισ Μικρϊν Επιχειριςεων Μζλοσ 

Ρζτροσ Κατςοφλασ Γενικόσ Διευκυντισ Στρατθγικισ Ομίλου Μζλοσ 

Χάρθσ Κοκολογιάννθσ Γενικόσ Διευκυντισ Group Finance & Control (Chief Financial Officer) Μζλοσ 

Γιϊργοσ Μαρίνοσ Γενικόσ Διευκυντισ Commercial Banking  Μζλοσ 

* Ο κ. . Ιωάννου εκτελεί, επί του παρόντοσ, και χρζθ επικεφαλισ ςτθν Γενικι Διεφκυνςθ Εργαςιϊν, Σεχνολογίασ & 

Οργάνωςθσ Ομίλου 

 

Ακολοφκωσ παρατίκενται ςφντομα βιογραφικά ςθμειϊματα των Γενικϊν Διευκυντϊν - Μελϊν τθσ Διοικθτικισ 

Επιτροπισ, τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ, των ανωτζρων διοικθτικϊν ςτελεχϊν (μθ ςυμπεριλαμβανομζνων των 

μελϊν Δ.Σ. τα οποία παρουςιάςτθκαν παραπάνω):  

 

Κωνςταντίνοσ Α. Βουςβοφνθσ (Γενικόσ Διευκυντισ - Μζλοσ τθσ Διοικθτικισ & τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ) 

Γενικόσ Διευκυντισ Τραπεηικισ Επιχειριςεων & Επενδυτικισ Τραπεηικισ Ομίλου και μζλοσ Δ.Σ. εταιριϊν του 

Ομίλου ςτθν Ελλάδα και ςτθν Ν.Α. Ευρϊπθ. Γεννικθκε ςτθν Ακινα το 1961. Ζχει διατελζςει Ρρόεδροσ του Δ.Σ. 

τθσ Eurobank Equities Α.Ε.Ρ.Ε.Υ., Διευκφνων Σφμβουλοσ τθσ EFG Telesis Finance, Επικεφαλισ Εταιρικισ και 

Επενδυτικισ Τραπεηικισ για δραςτθριότθτεσ ςε Κεντρικι και Ανατολικι Ευρϊπθ, Ελλάδα, Μζςθ Ανατολι και 

Αφρικι (Bank of America, Ακινα & Λονδίνο), Γενικόσ Διευκυντισ Ελλάδασ και Κφπρου (Bank of America, 

Ακινα), Relationship Manager (National Westminster Bank, Ακινα), ςτζλεχοσ του Special Assets Group 

(Continental Bank, Ακινα). Κατζχει ΜΒΑ από το Manchester Business School και Ρτυχίο Οικονομικϊν 

Επιςτθμϊν από το Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν. 

Σταφροσ Ε. Λωάννου (Γενικόσ Διευκυντισ - Μζλοσ τθσ Διοικθτικισ & τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ) 

Γενικόσ Διευκυντισ Retail Banking. Ο κ. Λωάννου εκτελεί επί του παρόντοσ, και χρζθ επικεφαλισ ςτθν Γενικι 

Διεφκυνςθ Εργαςιϊν, Τεχνολογίασ & Οργάνωςθσ Ομίλου. Γεννικθκε ςτθν Αλεξάνδρεια τθσ Αιγφπτου το 1961. 

Ζχει διατελζςει επικεφαλισ ςτθν Τράπεηα Barclays PLC με ευκφνθ ςτουσ χϊρουσ Retail, Private Banking & 

Operations. Το 2003 εξελζγθ μζλοσ του ΔΣ τθσ Millennium Bank με ευκφνθ ςτουσ τομείσ Retail, Private Banking 

& Business Banking. Από το 2005 ζωσ το 2008 κιτευςε ωσ Διευκφνων Σφμβουλοσ ςτθν Τράπεηα Eurobank A.D. 

Belgrade, ςτθ Σερβία, τθσ οποίασ και παραμζνει μζλοσ του ΔΣ μζχρι και ςιμερα. Από το 2012 ζχει οριςτεί 

μζλοσ ςτο ΔΣ τθσ SC Bancpost S.A., ςτθ ουμανία και από τον Λανουάριο 2013 επιτελεί τον ρόλο του 

Αντιπροζδρου του ΔΣ τθσ Bulgaria AD. Κατζχει πτυχίο ςτθ Διοίκθςθ Επιχειριςεων από το Οικονομικό 

Ρανεπιςτιμιο Ρειραιά και Masters in Banking & Finance από το University of Wales, United Kingdom. Είναι 

μζλοσ του Institute of Bankers, UK, του Οικονομικοφ Επιμελθτθρίου τθσ Ελλάδοσ και Ρρόεδροσ τθσ Επιτροπισ 

Ρεριβάλλοντοσ τθσ Eurobank. 

Φωκίων Χ. Καραβίασ (Γενικόσ Διευκυντισ - Μζλοσ τθσ Διοικθτικισ & τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ) 

Γενικόσ Διευκυντισ Capital Markets & Wealth Management. Γεννικθκε ςτθν Ακινα το 1964. Ζχει διατελζςει 

Αναπλθρωτισ Γενικόσ Διευκυντισ και Treasurer (Eurobank), Διευκυντισ Διαχείριςθσ Διακεςίμων (Τζλεςισ 
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Τράπεηα Επενδφςεων), Head Trader παραγϊγων προϊόντων (Citibank) και Risk Management Officer 

(JPMorgan, Νζα Υόρκθ). Κατζχει Δίπλωμα τθσ Σχολισ Χθμικϊν Μθχανικϊν του Ε.Μ.Ρ., Master και Διδακτορικό 

από το University of Pennsylvania. 

Χριςτοσ Ν. Αδάμ (Γενικόσ Διευκυντισ – Μζλοσ τθσ Διοικθτικισ & τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ)  

Γεννικθκε ςτθν Ακινα το 1958. Ζχει διατελζςει Αναπλθρωτισ Γενικόσ Διευκυντισ από το 2005 και 

Επικεφαλισ του Τομζα Ριςτωτικοφ Ελζγχου από το 1998. Από τον Νοζμβριο του 1990 ζωσ τον Μάρτιο του 

1997 ιταν Senior Account Officer και Senior Manager ςτο Corporate Division. Από τον Νοζμβριο του 1987 ζωσ 

τον Νοζμβριο του 1990 είχε κακικοντα Account officer του τμιματοσ εταιρικϊν πελατϊν ςτθν ΑNZ Grindlays 

S.A. και από τον Λανουάριο του 1987 ζωσ τον Οκτϊβριο του 1987 εργάςκθκε ςτθν ERGOBANK ςτο τμιμα 

Ριςτωτικοφ Ελζγχου των κεντρικϊν υπθρεςιϊν. Είναι μζλοσ των Διοικθτικϊν Συμβουλίων ςτισ κυγατρικζσ 

εταιρίεσ του Ομίλου, Eurobank Factors A.E., Eurobank Υπθρεςίεσ Διαχείριςθσ Απαιτιςεων Α.Ε., Eurobank 

Υπθρεςίεσ Ενθμζρωςθσ Οφειλετϊν Α.Ε. και Eurobank Υπθρεςίεσ Ακινιτων Α.Ε. και μζλοσ του Supervisory 

Board τθσ κυγατρικισ τράπεηασ Εurobank Bulgarian A.D. Κατζχει ΜΒΑ με ειδίκευςθ ςτα Χρθματοοικονομικά 

από το Ρανεπιςτιμιο του Michigan, Ann Arbor, USA με πλιρθ υποτροφία από το ίδρυμα Fulbright και 

Δίπλωμα Οικονομικϊν τθσ Οικονομικισ Σχολισ του Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν. Είναι παντρεμζνοσ και ζχει δφο 

κόρεσ.  

Δζςποινα Ε. Ανδρεάδου (Γενικόσ Διευκυντισ – Μζλοσ τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ) 

Επικεφαλισ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Εςωτερικοφ Ελζγχου του Ομίλου Eurobank. Γεννικθκε ςτθν Κφπρο το 

1962. Εργάςτθκε ωσ Ορκωτόσ Λογιςτισ-Ελεγκτισ ςτισ εταιρείεσ Ernst & Young (1985-1990) ςτο Θνωμζνο 

Βαςίλειο και ςτθν PricewaterhouseCoopers (1990-1998) ςτθν Ελλάδα. Εντάχκθκε ςτθν Τράπεηα ωσ επικεφαλισ 

του Εςωτερικοφ Ελζγχου το 1998. Είναι Ορκωτόσ Λογιςτισ Ελεγκτισ, Μζλοσ του Institute of Chartered 

Accountants of England and Wales (ICAEW). Είναι κάτοχοσ πτυχίου BSc (Hons) Economics με εξειδίκευςθ ςτθ 

Λογιςτικι και Χρθματοοικονομικά ςτο London School of Economics and Political Science. Επίςθσ ζκανε 

ςπουδζσ Διοίκθςθσ Επιχειριςεων ςτο University of Manchester Institute of Science & Technology.  

Διμοσ Λ. Αρχοντίδθσ (Γενικόσ Διευκυντισ – Μζλοσ τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ) 

Ο Διμοσ είναι Γενικόσ Διευκυντισ τθσ Eurobank από τον Λοφλιοϋ10 και μζλοσ τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ από 

τον Λοφλιοϋ13. Ανζλαβε κακικοντα επικεφαλισ του Group Private Banking τον Μάρτιοϋ08 και εργάηεται ςτθν 

Τράπεηα από τον Δεκζμβριοϋ01. Στθν προθγοφμενθ κζςθ του ςτθν Τράπεηα, ιταν επικεφαλισ του Global 

Market Sales ςτο Dealing Room, όπου είχε τθν ευκφνθ ομάδων που αςχολοφνταν με ποικίλεσ δραςτθριότθτεσ 

ςτισ διεκνείσ Κεφαλαιαγορζσ, όπωσ διοργάνωςθ & αναδοχζσ εκδόςεων χρζουσ, ανάπτυξθ και πωλιςεισ ςε 

παράγωγα & δομθμζνα προϊόντα. Στο παρελκόν ζχει εργαςκεί ςτθν εταιρεία Συμβοφλων Monitor ςε 

διάφορεσ αποςτολζσ ςτισ ΘΡΑ, τα Θνωμζνα Αραβικά Εμιράτα και τθν Ελλάδα (1995-96). Θ τραπεηικι του 

καριζρα άρχιςε το 1997 ςτθν Bankers Trust ςτο Λονδίνο, όπου αςχολικθκε με τθν ανάπτυξθ και τιμολόγθςθ 

μετοχικϊν παραγϊγων, καλφπτοντασ τισ ανάγκεσ Κεςμικϊν πελατϊν ςτθν Ελλάδα και τθν Τουρκία επίςθσ ςε 

δομθμζνα προϊόντα ςτακεροφ ειςοδιματοσ και εξειδικευμζνεσ ςυναλλαγζσ διαχείριςθσ 

ενεργθτικοφ/πακθτικοφ. Μετά τθν εξαγορά τθσ Bankers Trust από τθν Deutsche Bank (Λοφνιοσ ϋ99), εργάςκθκε 

ςτθν Μονάδα Δομθμζνων Ριςτωτικϊν Ραραγϊγων ςτο Λονδίνο. 

Ο Διμοσ κατζχει τίτλουσ μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν κακϊσ και διδακτορικό ςε Business Economics 

(ςυνδυαςμόσ Ph.D.ςε Οικονομικά και MBA) από το Ρανεπιςτιμιο Harvard & Harvard Business School ςτισ 

ΘΡΑ, όπου φοίτθςε με πλιρθ υποτροφία. Θ διδακτορικι του διατριβι εςτιάςτθκε ςτισ ςτρατθγικζσ ςυμμαχίεσ 

και τον οικονομικό τουσ αντίκτυπο ςτουσ μετόχουσ μειοψθφίασ. Αποφοίτθςε με υψθλό αριςτείο (Summa Cum 

Laude)από το Hamilton College ςτισ ΘΡΑ το 1991, όπου ςποφδαςε Οικονομικά και Μακθματικά και ζλαβε 

επιμζρουσ διακρίςεισ και ςτα δφο πεδία, με αποτζλεςμα τθν ζνταξι του ςτθν τιμθτικι λζςχθ Phi Beta Kappa 

(ΦΒΚ) Academic Honor Society. Τζλοσ, ςτα πλαίςια των πανεπιςτθμιακϊν του ςπουδϊν, φοίτθςε ςτο London 

School of Economics τθν ακαδθμαϊκι χρονιά 1989-90, όπου και παρακολοφκθςε μακιματα ςε Οικονομικά και 

Μακθματικά. 

Κϊςτασ Β. Βαςιλείου (Γενικόσ Διευκυντισ – Μζλοσ τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ) 

Ο Κϊςτασ Βαςιλείου είναι μζλοσ τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ τθσ Eurobank και διατελεί επικεφαλισ τθσ 

Γενικισ Διεφκυνςθσ Corporate & Investment Banking. Είναι υπεφκυνοσ για τουσ μεγαλφτερουσ εταιρικοφσ 

πελάτεσ τθσ τράπεηασ, κακϊσ επίςθσ και επικεφαλισ των εξειδικευμζνων τμθμάτων του Loan Syndications, 

Leverage Finance & Special Situations, Project Finance και Real Estate Finance, μιασ ομάδασ με 25 
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επαγγελματίεσ με ζδρα τθν Ακινα και τθν περιοχι των Βαλκανίων. Είναι επίςθσ μζλοσ του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου τθσ Eurobank Κφπρου. Ρριν τθν ζνταξι του ςτθ Eurobank ςτα τζλθ του 2005, ο κ. Βαςιλείου ιταν 

Country Manager με χϊρεσ ευκφνθσ τθν Ελλάδα, Κφπρο όςο και τθν περιοχι των Βαλκανίων τθσ Bank of 

Tokyo-Mitsubishi, με ζδρα το Λονδίνο. Ζχοντασ 15 χρόνια εμπειρίασ ςτον τομζα των Debt Capital Markets, 

Structured Finance και Corporate Banking, ζχει εμπλακεί ενεργά ςτισ περιςςότερεσ μεγάλεσ χρθματοδοτιςεισ 

τόςο ςτθν Ελλάδα όςο και ςτθ Νοτιοανατολικι Ευρϊπθ, ολοκλθρϊνοντασ επιτυχϊσ περιςςότερεσ από 100 

ςυναλλαγζσ ςε 8 διαφορετικζσ χϊρεσ, με ςυνολικό ποςό χρθματοδοτιςεων άνω των 20 δις. ευρϊ. Επιπλζον 

ολοκλιρωςε οριςμζνεσ από τισ μεγαλφτερεσ εταιρικζσ αναδιαρκρϊςεισ χρζουσ ςτθν Ελλάδα. 

Ο κ. Βαςιλείου είναι κάτοχοσ MBA από το Ρανεπιςτιμιο τθσ Βοςτόνθσ το 1998 και πτυχιοφχοσ ςτθ Διοίκθςθ 

Επιχειριςεων από το Οικονομικό Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν το 1994. Γεννικθκε ςτα Λωάννινα το 1972. 

Ιβθ Φ. Βίγκα (Γενικόσ Διευκυντισ – Μζλοσ τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ) 

Γενικόσ Διευκυντισ Τομζα Ρίςτθσ. Γεννικθκε ςτθν Ράτρα το 1949. ‘Εργάςτθκε ςτθν Chase Manhattan Bank , 

Athens Branch (1979 -1992) όπου διετζλεςε corporate account officer και αναπλθρωτισ Διευκυντισ του 

τμιματοσ Corporate Banking. Από το 1993 ζωσ το 1999 διετζλεςε Διευκυντισ Corporate Banking ςτθν Τράπεηα 

Cyprus Popular Bank, Athens. Στθν ςυνζχεια ανζλαβε Γενικόσ Διευκυντισ τθσ Τράπεηασ Telesis (2000-2001).Με 

τθν απορροφθςθ τθσ τθσ τελευταίασ απο τθν EUROBANK , ανζλαβε επικεφαλισ του Τομζα Ρίςτθσ τθσ 

Τράπεηασ. Κατζχει MSc in Economics από το University College London 

Μιχαιλ Γ. Βλαςταράκθσ (Γενικόσ Διευκυντισ – Μζλοσ τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ) 

Επικεφαλισ του Δικτφου Καταςτθμάτων Μζλοσ των Διοικθτικϊν Συμβουλίων τθσ Bancpost S.A. (ουμανία), 

Eurobank ASSET Management A.E.Δ.Α.Κ., Eurolife ERB Ανϊνυμοσ Εταιρεία Αςφαλίςεων Ηωισ, Eurolife ERB 

Ανϊνυμοσ Εταιρεία Γενικϊν Αςφαλίςεων, Eurobank Business Services A.Ε., Eurobank Household Lending, τθσ 

Ελλθνικισ Εταιρίασ Διοίκθςθσ Επιχειριςεων και του Τραπεηικοφ Διαμεςολαβθτι. Γεννικθκε ςτθν Ακινα το 

1962. Ο κ. Βλαςταράκθσ δραςτθριοποιείται ςτον τραπεηικό χϊρο τα τελευταία 25 χρόνια ζχοντασ διατελζςει 

ςε κζςεισ ευκφνθσ ςτισ τράπεηεσ Eurobank, Ευρωεπενδυτικι Τράπεηα, Barclays Bank ςτθν Ελλάδα και το 

Θνωμζνο Βαςίλειο, κακϊσ επίςθσ και ςτθν Εκνικι Τράπεηα. Τα τελευταία 10 χρόνια ζχει ςυμβάλει από 

διάφορεσ κζςεισ ευκφνθσ ςτθν ανάπτυξθ τθσ Λιανικισ Τραπεηικισ ςτθν Ελλάδα και τθν Νοτιοανατολικι 

Ευρϊπθ. Είναι κάτοχοσ MBA in Financial Services από το ALBA Graduate Business School και πτυχίου 

Οικονομικϊν Επιςτθμϊν από το Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν. Ζχει επίςθσ μετεκπαιδευτεί, ςε κζματα Στρατθγικοφ 

Marketing ςτο Harvard Business School και Διοίκθςθσ ςτο IMD. 

Ακθνά Α. Δεςφπρθ (Γενικόσ Διευκυντισ – Μζλοσ τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ) 

Θ κυρία Ακθνά Δεςφπρθ γεννικθκε το 1963. Είναι κάτοχοσ πτυχίου ΜΒΑ του Ευρωπαϊκοφ Λνςτιτοφτου 

Διοίκθςθσ Επιχειριςεων INSEAD και πτυχίου Διοίκθςθσ Επιχειριςεων του Οικονομικοφ Ρανεπιςτθμίου 

Ακθνϊν. Θ κα Δεςφπρθ είναι Μζλοσ τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ, Γενικόσ Διευκυντισ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ 

τθσ Τράπεηασ Eurobank Ergasias. Στο παρελκόν ζχει διατελζςει Σφμβουλοσ Διοίκθςθσ τθσ Τράπεηασ EFG 

Eurobank Ergasias (2002 – 2008), ιδρυτικό μζλοσ, Γενικόσ Διευκυντισ και Μζλοσ Δ.Σ. τθσ EFG Eurobank 

Χρθματιςτθριακι Α.Ε. (1997 – 2001), ιδρυτικό μζλοσ και Μζλοσ Δ.Σ. τθσ ΣΛΓΜΑ Χρθματιςτθριακι Α.Ε. (1990 – 

1997), ιδρυτικόσ μζτοχοσ και Μζλοσ Δ.Σ. τθσ Sigma Money Brokers. Από το 1987 ζωσ το 1990 εργάςκθκε ςτθν 

Continental Bank ςτο Λονδίνο ωσ Βοθκόσ Διευκυντισ ςτθ Διεφκυνςθ Εξαγορϊν και Συγχωνεφςεων τθσ 

Τράπεηασ. Ζχει διατελζςει Ρρόεδροσ Δ.Σ. τθσ WWF Ελλάδοσ, Ρρόεδροσ Δ.Σ. του Συλλόγου Αποφοίτων του 

INSEAD ςτθν Ελλάδα και Μζλοσ Δ.Σ. του Λδρφματοσ Ευρωπαϊκισ & Εξωτερικισ Ρολιτικισ (ΕΛΛΑΜΕΡ). 

Ευάγγελοσ Λ. Κάββαλοσ (Γενικόσ Διευκυντισ - Μζλοσ τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ) 

Επικεφαλισ Τραπεηικισ Μικρϊν Επιχειριςεων. Γεννικθκε ςτθν Ακινα το 1960. Μζλοσ Δ.Σ. εταιρειϊν του 

Ομίλου ςτθν Ελλάδα και ςτθ Ν.Α. Ευρϊπθ. Ζχει διατελζςει Διευκυντισ Στεγαςτικισ Ρίςτθσ (Ευρωεπενδυτικι 

Τράπεηα), Αναπλθρωτισ Διευκυντισ Στεγαςτικισ Ρίςτθσ (Interbank), Διευκφνων Σφμβουλοσ (Στεγαςτικι 

Α.Ε.Ε), Διευκυντισ και Σφμβουλοσ Διοικιςεωσ (Εκνικι Στεγαςτικι Τράπεηα), Εκτελεςτικόσ Σφμβουλοσ (Housing 

Mortgage Corporation, Θ.Ρ.Α), Αντιπρόεδροσ (Nova Mortgage Bankers, Θ.Ρ.Α), Επικεφαλισ τμιματοσ 

Marketing (N.Y.M. Financial Corporation, U.S.A). Κατζχει M.B.A. από το Adelphi University τθσ Νζασ Υόρκθσ και 

Ρτυχίο Οικονομικϊν από το Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν. 

Ρζτροσ Σ. Κατςοφλασ (Γενικόσ Διευκυντισ - Μζλοσ τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ) 

Ο Ρζτροσ Κατςοφλασ γεννικθκε το 1966 και είναι παντρεμζνοσ. Είναι πτυχιοφχοσ του τμιματοσ Επιςτιμθσ 

Υπολογιςτϊν του Ρανεπιςτιμιου Κριτθσ (1988). Επίςθσ είναι κάτοχοσ μεταπτυχιακϊν τίτλων M.Sc. ςε 
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Software Engineering και MBA από το Aston University του Birmingham τθσ Μεγάλθσ Βρετάνιασ (1990 and 

1993 αντίςτοιχα). 

Από τον Λοφλιο 1993 ωσ τον Οκτϊβριο 1996 εργάςτθκε ςτθ διεφκυνςθ επενδυτικισ τραπεηικισ τθσ Barclays 

Bank (BZW) ςτθν Ακινα ωσ αναλυτισ corporate finance. Από τον Οκτϊβριο 1996 ωσ τον Δεκζμβριο 1997 

εργάςτθκε ςτθ Διεφκυνςθ μετόχων τθσ BZW (Barclays de Zoete Wedd) ςτο Λονδίνο ωσ αναλυτισ μετοχϊν 

αναδυόμενων αγορϊν. Από τον Λανουάριο 1998 ωσ τον Απρίλιο 2010 εργάςτθκε ςτθ Διεφκυνςθ μετοχϊν τθσ 

επενδυτικισ τράπεηασ τθσ Credit Suisse ςτο Λονδίνο ωσ Διευκυντισ Ανάλυςθσ ευρωπαϊκϊν μετοχϊν 

τθλεπικοινωνιακϊν εταιρειϊν και μετοχϊν ελλθνικϊν εταιρειϊν. 

Από τον Μάιο 2010 ωσ τον Λοφλιο 2013 εργάςτθκε ςτθν NBG Securities, αρχικά ςτο Λονδίνο και από τον 

Λανουάριο 2011 ςτθν Ακινα όπου ιταν επικεφαλισ του τμιματοσ μετοχϊν κεςμικϊν επενδυτϊν. Τον Λοφλιο 

του 2011 ανζλαβε επικεφαλισ των χρθματιςτθριακϊν δραςτθριοτιτων τθσ NBG Securities. 

Από τον Αφγουςτο του 2013 είναι Γενικόσ Διευκυντισ Στρατθγικισ Ομίλου ςτθ Eurobank.  

Είναι μθ εκτελεςτικό μζλοσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου των εταιρειϊν Κορρζσ Α.Ε. και IMC Α.Ε. 

Χάρθσ Β. Κοκολογιάννθσ (Γενικόσ Διευκυντισ - Μζλοσ τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ) 

Γενικόσ Διευκυντισ Group Finance & Control (Chief Financial Officer). Γεννικθκε ςτθν Ακινα το 1967. Ορκωτόσ 

Λογιςτισ – Ελεγκτισ, μζλοσ του Chartered Institute of Management Accountant (C.I.M.A.). Κατζχει 

μεταπτυχιακό τίτλο (ΜΒΑ) από το University of Warwick (UK) και Ρτυχίο του Τμιματοσ Οργάνωςθσ και 

Διοίκθςθσ Επιχειριςεων από το Οικονομικό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν (πρϊθν ΑΣΟΕΕ). Από τον Λανουάριο του 

2008 μζχρι τον Λοφλιο του 2013 διετζλεςε Επικεφαλισ του Τομζα Group Finance and Control τθσ Eurobank ενϊ 

από τον Λοφλιο 2013 ανζλαβε κακικοντα Group CFO.  

Ζχει διατελζςει Audit Supervisor ςτθν Deloitte (Tax, Audit, Management Consultant), Group CFO (Lafarge 

Cement - Heracles General Cement Company), Director of Finance and Control (L’Oreal Hellas), Group Financial 

Manager (PLIAS Group). 

Γεϊργιοσ Ρ. Μαρίνοσ (Γενικόσ Διευκυντισ - Μζλοσ τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ) 

Επικεφαλισ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Commercial Banking τθσ Eurobank, Ρρόεδροσ του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου τθσ Eurobank Ergasias Χρθματοδοτικζσ Μιςκϊςεισ Α.Ε. και Μζλοσ Διοικθτικϊν Συμβουλίων 

κυγατρικϊν εταιρειϊν τθσ Eurobank ςτθν Ελλάδα και ςτο εξωτερικό. Τα τελευταία 30 χρόνια εργάηεται ςτον 

Τομζα των Ριςτοδοτιςεων τόςο ςε Ελλθνικζσ όςο και ςε Ξζνεσ Τράπεηεσ. Λδρυτικό Στζλεχοσ του Corporate 

Banking τθσ Eurobank από το ξεκίνθμά τθσ (12/1990). Σποφδαςε ςτον Καναδά και τθν Αγγλία και είναι κάτοχοσ 

MBA από το Ρανεπιςτιμιο του Warwick (Αγγλία). 

Γεϊργιοσ Δ. Καλλιμόπουλοσ (Νομικόσ Σφμβουλοσ)  

Ρτυχίο Νομικισ Σχολισ Ακθνϊν, Διδάκτωρ Ρανεπιςτθμίου Tübingen, Γερμανίασ. Κακθγθτισ του Αςτικοφ 

Δικαίου Νομικισ Σχολισ Ακθνϊν, Επίτιμοσ Ρρόεδροσ τθσ Ζνωςθσ Αςτικολόγων, Ρρόεδροσ τθσ Ελλθνικισ 

Ενϊςεωσ Τραπεηικοφ Δικαίου & Δικαίου τθσ Κεφαλαιαγοράσ, Νομικόσ Σφμβουλοσ ΕΤΕΒΑ (1970 - 1978), 

Δικαςτικόσ Σφμβουλοσ τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ (1978 - 1986), Νομικόσ Σφμβουλοσ του Ρρωκυπουργοφ Ξ. 

Ηολϊτα (1989 - 1990), Μζλοσ του Νομικοφ Συμβουλίου τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ (1986 - 2006), Ρρόεδροσ 

του Νομικοφ Συμβουλίου τθσ Ελλθνικισ Ζνωςθσ Τραπεηϊν (2007 - ςιμερα), Νομικόσ Σφμβουλοσ Eurobank 

Ergasias (2008 - ςιμερα). Κφριεσ δθμοςιεφςεισ: «Die Simulation im bürgerlichen Recht» 1966, «Θ μθ γνιςια 

Διοίκθςθ αλλοτρίων» 1978, «Το Δίκαιο του χριματοσ» 1993, «Plastic and e-money-Towards a cashless 

society?» 1994, «The introduction of Euro and its consequences for monetary obligations» 1999, 

«Βιοτεχνολογία & Αςτικό Δίκαιο» 2001, «Ηθτιματα δικαιοπρακτικοφ τφπου» 1983, «Σωρευτικι αναδοχι 

χρζουσ και εγγφθςθ» 1985, «Κεϊρθςθ, εν είδει προλόγου, κεμάτων του Τραπεηικοφ Δικαίου» 2007, «Σκζψεισ 

για τθν ζννοια και λειτουργία τθσ αμζλειασ» 2010. 

 

3.14.3 Επιτροπζσ Διοικθτικοφ Συμβουλίου  

Το Δ.Σ. υποβοθκείται ςτο ζργο του από επιτροπζσ ςτισ οποίεσ ανακζτει οριςμζνεσ από τισ αρμοδιότθτζσ του, 

εγκρίνει τθ ςφνκεςθ και τον Κανονιςμό Λειτουργίασ τουσ, λαμβάνει από αυτζσ τακτικζσ και ζκτακτεσ εκκζςεισ 

και αξιολογεί τισ επιδόςεισ τουσ. Οι ςυνιςτϊμενεσ από το Δ.Σ. επιτροπζσ είναι θ Επιτροπι Ελζγχου, θ Επιτροπι 

Κινδφνων, θ Επιτροπι Αποδοχϊν και θ Επιτροπι Ανωτάτων Στελεχϊν. 
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Επιτροπι Ελζγχου  

Ο κφριοσ ρόλοσ τθσ Επιτροπισ Ελζγχου ςυνίςταται ςτθ ςυνδρομι του Δ.Σ. αναφορικά με τθ διεκπεραίωςθ των 

εποπτικϊν του αρμοδιοτιτων που, κατά κφριο λόγο, αφοροφν:  

 Τθν εξζταςθ τθσ επάρκειασ του Συςτιματοσ Εςωτερικοφ Ελζγχου και των ςυςτθμάτων διαχείριςθσ 

κινδφνων, κακϊσ επίςθσ και τθσ επίβλεψθσ των διαδικαςιϊν κανονιςτικισ ςυμμόρφωςθσ 

 Τθν εξζταςθ και εποπτεία τθσ διαδικαςίασ κατάρτιςθσ και ζκδοςθσ οικονομικϊν ςτοιχείων και των 

πλθροφοριϊν οι οποίεσ παρζχονται 

 Τθν επιλογι, αξιολόγθςθ και ανεξαρτθςία των εξωτερικϊν ελεγκτϊν 

 Τθν αποτελεςματικότθτα και αποδοτικότθτα τθσ λειτουργίασ του Εςωτερικοφ Ελζγχου και τθσ 

Κανονιςτικισ Συμμόρφωςθσ.  

Τα μζλθ τθσ Επιτροπισ Ελζγχου εκλζγονται από τθ Γενικι Συνζλευςθ των μετόχων, για περίοδο 3 ετϊν, μετά 

από πρόταςθ του Δ.Σ. Θ Επιτροπι Ελζγχου απαρτίηεται από τουλάχιςτον τρία μθ εκτελεςτικά μζλθ και το 75% 

τουλάχιςτον των μθ εκτελεςτικϊν μελϊν πρζπει να είναι ανεξάρτθτα. Θ ςθμερινι Επιτροπι Ελζγχου 

αποτελείται από τρία μθ εκτελεςτικά μζλθ, δφο εκ των οποίων είναι ανεξάρτθτα.  

Θ Επιτροπι Ελζγχου ςυνεδριάηει τουλάχιςτον οκτϊ φορζσ το χρόνο ι ςυχνότερα, όπωσ το απαιτοφν οι 

περιςτάςεισ, αναφζρεται ςτο Δ.Σ. ςε τριμθνιαία βάςθ, ςχετικά με τισ δραςτθριότθτζσ τθσ και υποβάλει τα 

πρακτικά των ςυνεδριάςεϊν τθσ κακϊσ και ετιςια αναφορά των δραςτθριοτιτων τθσ ςτο Δ.Σ. Οι αποφάςεισ 

τθσ Επιτροπισ Ελζγχου λαμβάνονται με απόλυτθ πλειοψθφία των παριςταμζνων μελϊν. Σε περίπτωςθ που 

κάποια απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Ελζγχου δεν λθφκεί ομόφωνα, ενθμερϊνεται το Δ.Σ.  

Θ Επιτροπι εξετάηει τον Κανονιςμό Λειτουργίασ τθσ κάκε τρία χρόνια και τον ανακεωρεί ανάλογα, εκτόσ εάν 

ςθμαντικζσ αλλαγζσ απαιτοφν ανακεϊρθςθ ςε ςυντομότερο χρονικό διάςτθμα. Ο Κανονιςμόσ Λειτουργίασ 

εγκρίνεται από το Δ.Σ. Τουλάχιςτον μία φορά το χρόνο, θ Επιτροπι προβαίνει ςε αυτοαξιολόγθςθ, τα 

αποτελζςματα τθσ οποίασ ςυηθτοφνται με το Δ.Σ.  

Θ εν λόγω επιτροπι απαρτίηεται από τα ακόλουκα μζλθ:  

Επιτροπι Ελζγχου   

Σπφροσ Λ. Λορεντηιάδθσ Ρρόεδροσ (ανεξάρτθτο μθ εκτελεςτικό μζλοσ) 

Ευςτράτιοσ-Γεϊργιοσ Α. Αράπογλου Μζλοσ ( ανεξάρτθτο μθ εκτελεςτικό μζλοσ) 

Kenneth Howard Prince- Wright 
(1)

 Μζλοσ (μθ εκτελεςτικό μζλοσ) 

(1) Ο κ. Κ. H. Prince-Wright ςυμμετζχει ςτθν Επιτροπι Ελζγχου βάςει τθσ ςφμβαςθσ πλαιςίου ςυνεργαςίασ που ςυνιψε θ Σράπεηα με το 

Ελλθνικό Σαμείο Χρθματοπιςτωτικισ τακερότθτασ ςτισ 12 Ιουλίου 2013.  

 

Επιτροπι Κινδφνων Ο ρόλοσ τθσ Επιτροπισ Κινδφνων είναι να εγκρίνει τισ ςτρατθγικζσ αποφάςεισ διαχείριςθσ 

του κινδφνου (π.χ. τθ διάκεςθ ανάλθψθσ κινδφνου, τθ διάρκρωςθ του ιςολογιςμοφ και τθ δομι διαχείριςθσ 

κινδφνου). Θ Επιτροπι Κινδφνων είναι αρμόδια για τθν εποπτεία των ποςοτικϊν και ποιοτικϊν κεμάτων που 

ςχετίηονται με τουσ πιςτωτικοφσ, τουσ λειτουργικοφσ κινδφνουσ και τουσ κινδφνουσ αγοράσ και ρευςτότθτασ, 

κακϊσ και να κακορίηει διοικθτικά τα εγκριτικά επίπεδα των πιςτωτικϊν ορίων τθσ Διοίκθςθσ.  

Τα μζλθ τθσ Επιτροπισ Κινδφνων διορίηονται και εγκρίνονται ετθςίωσ από το Δ.Σ. Θ Επιτροπι Κινδφνων 

αποτελείται από τζςςερα μζλθ, ζνα εκ των οποίων είναι εκτελεςτικό, ζνα μθ εκτελεςτικό και δφο ανεξάρτθτα 

μθ εκτελεςτικά.  

Θ εν λόγω επιτροπι, απαρτίηεται από τα ακόλουκα μζλθ:  

Επιτροπι Κινδφνων   

Ευςτράτιοσ-Γεϊργιοσ Α. Αράπογλου Ρρόεδροσ ( ανεξάρτθτο μθ εκτελεςτικό μζλοσ)  

Χριςτοσ Λ. Μεγάλου Μζλοσ (εκτελεςτικό) 

Σπφροσ Λ. Λορεντηιάδθσ Μζλοσ (ανεξάρτθτο μθ εκτελεςτικό μζλοσ) 

Kenneth Howard Prince- Wright 
(1)

 Μζλοσ (μθ εκτελεςτικό μζλοσ) 

(1)
 Ο κ. Κ. H. Prince-Wright ςυμμετζχει ςτθν Επιτροπι Κινδφνων βάςει τθσ ςφμβαςθσ πλαιςίου ςυνεργαςίασ που ςυνιψε θ 

Σράπεηα με το Ελλθνικό Σαμείο Χρθματοπιςτωτικισ τακερότθτασ ςτισ 12 Ιουλίου 2013, 
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Θ Επιτροπι Κινδφνων ςυνεδριάηει τουλάχιςτον τζςςερισ φορζσ το χρόνο και τα πρακτικά των ςυνεδριάςεϊν 

τθσ υποβάλλονται ςτο Δ.Σ. Άλλα ςτελζχθ τθσ Τράπεηασ ενδζχεται να κλθκοφν να παραςτοφν ςτισ 

ςυνεδριάςεισ. Οι αποφάςεισ λαμβάνονται με απόλυτθ πλειοψθφία των παριςταμζνων μελϊν. Απαρτία 

υφίςταται όταν παρίςταται θ πλειοψθφία των μελϊν τθσ Επιτροπισ.  

Τουλάχιςτον μία φορά κάκε δφο χρόνια, θ Επιτροπι προβαίνει ςε αυτοαξιολόγθςθ και εξετάηει τον Κανονιςμό 

Λειτουργίασ τθσ. Θ αυτοαξιολόγθςι τθσ κακϊσ και τυχόν αλλαγζσ ςτον Κανονιςμό Λειτουργίασ, που 

κεωροφνται απαραίτθτεσ, υποβάλλονται ςτο Δ.Σ. προσ ζγκριςθ. 

 

Επιτροπι Αποδοχϊν 

Το Δ.Σ. ζχει ανακζςει ςτθν Επιτροπι Αποδοχϊν τθν ευκφνθ για τθν παροχι εξειδικευμζνων και ανεξάρτθτων 

ςυμβουλϊν επί κεμάτων που ςχετίηονται με τθν Ρολιτικι Αποδοχϊν και τθν εφαρμογι τθσ ςε επίπεδο 

Τράπεηασ και Ομίλου. Τθν ευκφνθ για τθν ζγκριςθ, επικαιροποίθςθ και επίβλεψθ τθσ εφαρμογισ τθσ 

Ρολιτικισ Αποδοχϊν ςε επίπεδο Τράπεηασ και Ομίλου ζχουν τα μθ εκτελεςτικά μζλθ του Δ.Σ. 

Τα μζλθ τθσ Επιτροπισ Αποδοχϊν διορίηονται και εγκρίνονται κάκε δφο χρόνια από το Δ.Σ. Θ ςθμερινι 

Επιτροπι Αποδοχϊν αποτελείται από τρία μθ εκτελεςτικά μζλθ. Δφο εκ των μελϊν είναι ανεξάρτθτα ενϊ o 

εκπρόςωποσ του ΤΧΣ, ζχει διοριςτεί ωσ τρίτο μζλοσ τθσ Επιτροπισ, ςφμφωνα με ςχετικζσ ςυμβατικζσ 

υποχρεϊςεισ. Ο Ρρόεδροσ τθσ Επιτροπισ είναι ζνα από τα ανεξάρτθτα μζλθ. Θ Επιτροπι Αποδοχϊν 

ςυνζρχεται τουλάχιςτον δφο φορζσ το χρόνο και τθροφνται πρακτικά των ςυνεδριάςεων.  

Τουλάχιςτον μία φορά κάκε δφο χρόνια, θ Επιτροπι προβαίνει ςε αυτοαξιολόγθςθ και εξετάηει τον Κανονιςμό 

Λειτουργίασ τθσ. Θ αυτοαξιολόγθςι τθσ, κακϊσ και τυχόν αλλαγζσ ςτον Κανονιςμό Λειτουργίασ που 

κεωροφνται απαραίτθτεσ, υποβάλλονται ςτο Δ.Σ. προσ ζγκριςθ. 

Θ ςφνκεςθ τθσ επιτροπισ ζχει ωσ εξισ: 

Επιτροπι Αποδοχϊν   

Ευςτράτιοσ – Γεϊργιοσ Α. Αράπογλου  Ρρόεδροσ (Ανεξάρτθτο μθ εκτελεςτικό μζλοσ) 

Δθμιτριοσ Κ. Ραπαλεξόπουλοσ Μζλοσ (Ανεξάρτθτο μθ εκτελεςτικό μζλοσ) 

Kenneth H. Prince – Wright 
(1)

 Μζλοσ (Μθ εκτελεςτικό μζλοσ) 
(1)

 Ο κ. K. H. Prince - Wright ςυμμετζχει ςτθν Επιτροπι Αποδοχϊν, βάςει τθσ ςφμβαςθσ πλαιςίου ςυνεργαςίασ που ςυνιψε 

θ Σράπεηα με το Ελλθνικό Σαμείο Χρθματοπιςτωτικισ τακερότθτασ ςτισ 12 Ιουλίου 2013.  

 

Επιτροπι Ανωτάτων Στελεχϊν 

Το Δ.Σ. ζχει ανακζςει ςτθν Επιτροπι Ανωτάτων Στελεχϊν τθν ευκφνθ για τθν εξζταςθ κεμάτων που 

ςχετίηονται με τθν επάρκεια, τθν αποδοτικότθτα και τθν αποτελεςματικότθτα του Δ.Σ., και των ανωτάτων 

διοικθτικϊν ςτελεχϊν, κακϊσ και το διοριςμό των ανωτάτων ςτελεχϊν τθσ διοίκθςθσ. 

Τα μζλθ τθσ Επιτροπισ Ανωτάτων Στελεχϊν διορίηονται και εγκρίνονται κάκε δφο χρόνια από το Δ.Σ. Θ 

ςθμερινι Επιτροπι Ανωτάτων Στελεχϊν αποτελείται από τζςςερα μθ εκτελεςτικά μζλθ. Δφο εκ των μελϊν 

είναι ανεξάρτθτα ενϊ o εκπρόςωποσ του ΤΧΣ, ζχει διοριςτεί ωσ μζλοσ τθσ Επιτροπισ, ςφμφωνα με ςχετικζσ 

ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ. Θ Επιτροπι Ανωτάτων Στελεχϊν ςυνζρχεται τουλάχιςτον δφο φορζσ το χρόνο, 

τθροφνται πρακτικά των ςυνεδριάςεων και ο Ρρόεδροσ τθσ Επιτροπισ παρουςιάηει όλεσ τισ ςχετικζσ 

αποφάςεισ τθσ ςτο Δ.Σ.  

Τουλάχιςτον μία φορά κάκε δφο χρόνια, θ Επιτροπι προβαίνει ςε αυτοαξιολόγθςθ και εξετάηει τον Κανονιςμό 

Λειτουργίασ τθσ. Θ αυτοαξιολόγθςι τθσ, κακϊσ και τυχόν αλλαγζσ ςτον Κανονιςμό Λειτουργίασ τθσ που 

κεωροφνται απαραίτθτεσ υποβάλλονται ςτο Δ.Σ. προσ ζγκριςθ. 

Θ ςφνκεςθ τθσ επιτροπισ ζχει ωσ εξισ: 

Επιτροπι Ανωτάτων Στελεχϊν   

Ευςτράτιοσ – Γεϊργιοσ Α. Αράπογλου Ρρόεδροσ (Ανεξάρτθτο μθ εκτελεςτικό μζλοσ) 

Γεϊργιοσ Α. Δαυίδ Μζλοσ (Μθ εκτελεςτικό μζλοσ) 

Δθμιτριοσ Κ. Ραπαλεξόπουλοσ Μζλοσ (Ανεξάρτθτο μθ εκτελεςτικό μζλοσ) 

Kenneth H. Prince - Wright 
(1)

 Μζλοσ (Μθ εκτελεςτικό μζλοσ) 

(1)
 Ο κ. K. H. Prince - Wright ςυμμετζχει ςτθν Επιτροπι Ανωτάτων τελεχϊν, βάςει τθσ ςφμβαςθσ πλαιςίου ςυνεργαςίασ 

που ςυνιψε θ Σράπεηα με το Ελλθνικό Σαμείο Χρθματοπιςτωτικισ τακερότθτασ ςτισ 12 Ιουλίου 2013. 
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3.14.4 Ελεγκτικζσ Μονάδεσ  

Θ Τράπεηα ζχει κεςπίςει μία ςειρά εξειδικευμζνων ελεγκτικϊν μονάδων που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ 

του ςυςτιματοσ εςωτερικοφ ελζγχου και των οποίων θ κφρια ευκφνθ είναι να λειτουργοφν ωσ ανεξάρτθτοι 

ελεγκτικοί μθχανιςμοί. Οι πιο ςθμαντικζσ ελεγκτικζσ μονάδεσ κακϊσ και τα βαςικά κακικοντα και 

αρμοδιότθτζσ τουσ περιγράφονται παρακάτω: 

 

3.14.4.1 Εςωτερικόσ Ζλεγχοσ  

Ο βαςικόσ ρόλοσ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Εςωτερικοφ Ελζγχου (ΓΔΕΕ) είναι θ υποςτιριξθ του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου και τθσ Επιτροπισ Ελζγχου με τθν παροχι ανεξάρτθτων και ςυςτθματικϊν αξιολογιςεων τθσ 

επάρκειασ, τθσ αποτελεςματικότθτασ και τθσ αποδοτικότθτασ όλων των επιμζρουσ μθχανιςμϊν εςωτερικοφ 

ελζγχου που διζπουν τθ λειτουργία τθσ Τράπεηασ και των κυγατρικϊν τθσ. Οι περιοχζσ που υπάγονται ςτον 

ζλεγχο τθσ ΓΔΕΕ περιλαμβάνουν τόςο τθν Τράπεηα όςο και τισ κυγατρικζσ τθσ ςτθν Ελλάδα και ςτο εξωτερικό. 

Ρροκειμζνου να διαφυλαχκεί θ ανεξαρτθςία τθσ, θ ΓΔΕΕ αναφζρεται απευκείασ ςτθν Επιτροπι Ελζγχου, είναι 

ανεξάρτθτθ από μονάδεσ τθσ Τράπεηασ που ζχουν επιχειρθςιακζσ αρμοδιότθτεσ ενϊ για διοικθτικά κζματα 

αναφζρεται ςτο Διευκφνοντα Σφμβουλο. 

Θ ΓΔΕΕ απαρτίηεται από τθ Διεφκυνςθ Εςωτερικοφ Ελζγχου (Internal Audit Division), τθ Διεφκυνςθ Ειδικϊν 

Ελζγχων (Forensic Audit Division), και τθ Διεφκυνςθ Ελζγχου Διεκνϊν Δραςτθριοτιτων (International Audit 

Division). 

Θ μεκοδολογία που εφαρμόηει θ ΓΔΕΕ είναι βαςιςμζνθ ςτθν αξιολόγθςθ κίνδυνων (risk based) και εξετάηει τθν 

φπαρξθ και τθν επάρκεια των μθχανιςμϊν ελζγχου που απαιτοφνται για τθν κάλυψθ των αντίςτοιχων 

κινδφνων. Θ αξιολόγθςθ των κινδφνων καλφπτει όλεσ τισ μονάδεσ, τισ λειτουργίεσ, τισ διαδικαςίεσ και τα 

πλθροφοριακά ςυςτιματα τθσ Τράπεηασ και ςυνιςτά τθ βάςθ τθσ εκπόνθςθσ του πλάνου ελζγχου, το οποίο 

υποβάλλεται ςτθν Επιτροπι Ζλεγχου προσ ζγκριςθ. Θ ςυχνότθτα και το εφροσ των ελζγχων εξαρτάται από το 

επίπεδο του κινδφνου ςε κάκε επιχειρθματικι μονάδα τθσ Τράπεηασ και των κυγατρικϊν τθσ. 

Θ ΓΔΕΕ ακολουκεί το Ρλαίςιο Επαγγελματικισ Εφαρμογισ Εςωτερικοφ Ελζγχου του Διεκνοφσ Λνςτιτοφτου 

Εςωτερικϊν Ελεγκτϊν (ΛΛΑ) και ζχει πιςτοποιθκεί για τθ διενζργεια ελζγχων ςφμφωνα με τα Ρρότυπα του IIA. 

Στα πλαίςια του ελζγχου τθσ ποιότθτασ των λειτουργιϊν του εςωτερικοφ ελζγχου, και ςφμφωνα με τισ 

βζλτιςτεσ πρακτικζσ, λειτουργεί ανεξάρτθτο τμιμα “Quality Assurance”.  

Το προςωπικό τθσ ΓΔΕΕ διακζτει ςθμαντικι τραπεηικι και ελεγκτικι εμπειρία. Ζνασ ςθμαντικόσ αρικμόσ 

ελεγκτϊν ζχει εμπειρία από χρθματοοικονομικά ιδρφματα και ελεγκτικζσ εταιρείεσ του εξωτερικοφ και θ 

πλειοψθφία του προςωπικοφ διακζτει πιςτοποιιςεισ από διεκνϊσ αναγνωριςμζνουσ φορείσ και ςϊματα 

ελεγκτϊν, όπωσ ICAEW, ACCA, CIA και CISA. 

Επικεφαλισ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Εςωτερικοφ Ελζγχου είναι θ κα Ανδρεάδου τθσ οποίασ ακολουκεί το 

βιογραφικό.  

Δζςποινα Ε. Ανδρεάδου 

Επικεφαλισ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Εςωτερικοφ Ελζγχου. Γεννικθκε ςτθν Κφπρο το 1962. Είναι Ορκωτόσ 

Λογιςτισ Ελεγκτισ, Μζλοσ του Institute of Chartered Accountants of England and Wales (ICAEW). Σποφδαςε 

Οικονομικά και Διοίκθςθ Επιχειριςεων ςτο London School of Economics and Political Science και ςτο 

University of Manchester Institute of Science & Technology. Εργάςτθκε ωσ Ορκωτόσ Λογιςτισ-Ελεγκτισ ςτισ 

εταιρείεσ Pricewaterhouse Coopers και Ernst & Young ςτθν Ελλάδα και ςτο Θνωμζνο Βαςίλειο. 

Αρχζσ Εςωτερικοφ Ελζγχου 

Ο Πμιλοσ ζχει κεςπίςει ζνα Σφςτθμα Εςωτερικοφ Ελζγχου που βαςίηεται ςε βζλτιςτεσ διεκνείσ πρακτικζσ και 

ζχει ςχεδιαςτεί για να παρζχει εφλογθ διαςφάλιςθ όςον αφορά τθν επίτευξθ των ςτόχων ςτισ ακόλουκεσ 

κατθγορίεσ:  

 τθν αποδοτικότθτα και αποτελεςματικότθτα των εργαςιϊν 
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 τθν αξιοπιςτία και τθν πλθρότθτα των οικονομικϊν καταςτάςεων κακϊσ και των καταςτάςεων 

διοικθτικισ πλθροφόρθςθσ  

 τθ ςυμμόρφωςθ με το ιςχφον νομικό και κανονιςτικό πλαίςιο. 

 

Οι βαςικζσ αρχζσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται το ςφςτθμα εςωτερικοφ ελζγχου του Ομίλου περιγράφονται 

κατωτζρω: 

 Ρεριβάλλον Ελζγχου: Το περιβάλλον ελζγχου αποτελεί το κεμζλιο για όλα τα επιμζρουσ ςτοιχεία του 

ςυςτιματοσ εςωτερικοφ ελζγχου, παρζχει πεικαρχία και ςυνοχι και ενδυναμϊνει τθ ςυνείδθςθ του 

ζλεγχου από τουσ εργαηόμενουσ. Θ ακεραιότθτα και οι υψθλζσ θκικζσ αξίεσ που εκπορεφονται από τθ 

φιλοςοφία διοίκθςθσ, τον τρόπο λειτουργίασ κακϊσ και τισ κατάλλθλεσ προςλιψεισ και πολιτικζσ 

κατάρτιςθσ, διαςφαλίηουν τθν ικανότθτα του προςωπικοφ του Ομίλου. Θ οργανωτικι δομι του Ομίλου 

είναι κατάλλθλθ για το μζγεκοσ και τθν πολυπλοκότθτα του οργανιςμοφ, παρζχοντασ ςαφϊσ 

κακοριςμζνεσ αρμοδιότθτεσ και ξεκάκαρεσ γραμμζσ διοίκθςθσ.  

 

 Διαχείριςθ Κινδφνων: Ο Πμιλοσ αναγνωρίηει ότι θ ανάλθψθ κινδφνων αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ των 

δραςτθριοτιτων του. Ζχει κακιερϊςει επομζνωσ μθχανιςμοφσ για τον εντοπιςμό αυτϊν των κινδφνων και 

τθν αξιολόγθςθ των πικανϊν επιπτϊςεϊν τουσ ςτθν επίτευξθ των ςτόχων του Ομίλου. Δεδομζνου ότι οι 

ςυνκικεσ ςτθν οικονομία, τθ βιομθχανία, το κανονιςτικό και λειτουργικό πλαίςιο κα ςυνεχίςουν να 

αλλάηουν, οι μθχανιςμοί διαχείριςθσ κινδφνου κα πρζπει να κακορίηονται (και να εξελίςςονται), κατά 

τρόπο που να επιτρζπει τον εντοπιςμό και τθν αντιμετϊπιςθ των ιδιαίτερων και των νζων κινδφνων που 

ςυνδζονται με τισ αλλαγζσ αυτζσ.  

 

 Ελεγκτικοί Μθχανιςμοί: Οι μθχανιςμοί του ςυςτιματοσ εςωτερικοφ ελζγχου αποτυπϊνονται ςτισ 

πολιτικζσ και τισ λεπτομερείσ διαδικαςίεσ που ζχουν ςχεδιαςτεί προκειμζνου να διαςφαλίηεται ότι οι 

εργαςίεσ εκτελοφνται με αςφάλεια και όλεσ οι ςυναλλαγζσ καταγράφονται με ακρίβεια, ςφμφωνα με τισ 

κατευκυντιριεσ οδθγίεσ και τουσ κανονιςμοφσ που ζχει ορίςει θ Διοίκθςθ. Οι μθχανιςμοί αυτοί καλφπτουν 

το ςφνολο των οργανωτικϊν και επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων, ςε όλα τα διοικθτικά επίπεδα και ςε 

όλεσ τισ λειτουργίεσ. Ζνα από τα κφρια μζτρα ςε επίπεδο οργάνωςθσ που εξαςφαλίηει τθν 

αποτελεςματικότθτα του ελζγχου του Ομίλου είναι ο διαχωριςμόσ των κακθκόντων. Οι αρμοδιότθτεσ που 

διαχωρίηονται είναι: θ εγκριτικι (όρια, υπερβάςεισ ορίου, ειδικζσ ςυναλλαγζσ), θ ςυναλλακτικι, θ 

διοικθτικι (διοικθτικζσ πλθροφορίεσ, εκκακάριςθ, επιβεβαιωτικοί ζλεγχοι, ζλεγχοι ζγκριςθσ ςυναλλαγϊν, 

ζλεγχοι τεκμθρίωςθσ ςυναλλαγϊν, τιρθςθ αρχείου, φφλαξθ) και θ ελεγκτικι (ςυμφωνίεσ, παρακολοφκθςθ 

ορίων, ζγκριςθ υπζρβαςθσ ορίων, διαχείριςθ κινδφνων, ζλεγχοι ςυμμόρφωςθσ, απογραφζσ).  

 

 Ρλθροφόρθςθ και Επικοινωνία: Οι πλθροφορίεσ πρζπει να εντοπίηονται, να ςυλλζγονται και να 

μεταφζρονται ςε μορφι και χρόνο τζτοιο ϊςτε να επιτρζπουν ςτουσ εργαηόμενουσ να αςκοφν τα 

κακικοντά τουσ. Ο Πμιλοσ ζχει δθμιουργιςει αποτελεςματικά κανάλια επικοινωνίασ προκειμζνου να 

εξαςφαλίηεται ότι οι πλθροφορίεσ μεταφζρονται προσ όλεσ τισ κατευκφνςεισ μζςα ςτουσ κόλπουσ του 

οργανιςμοφ. Υπάρχουν επίςθσ οι ςχετικοί μθχανιςμοί για να λαμβάνουν τθν κατάλλθλθ εξωτερικι 

πλθροφόρθςθ κακϊσ και να επικοινωνοφν αποτελεςματικά με τρίτα μζρθ, ςυμπεριλαμβανομζνων των 

εποπτικϊν αρχϊν, των μετόχων και των πελατϊν.  

 

 Ραρακολοφκθςθ και ζλεγχοσ: Ο Πμιλοσ ζχει κεςπίςει μθχανιςμοφσ για το ςυνεχι ζλεγχο των 

δραςτθριοτιτων ςτο πλαίςιο τθσ ςυνικουσ πορείασ των εργαςιϊν. Αυτοί περιλαμβάνουν τακτικζσ 

διαχειριςτικζσ και εποπτικζσ δραςτθριότθτεσ κακϊσ και άλλεσ ενζργειεσ που διενεργεί το προςωπικό κατά 

τθν άςκθςθ των κακθκόντων του, οι οποίεσ αξιολογοφν τθν απόδοςθ των ςυςτθμάτων εςωτερικοφ 

ελζγχου. Γίνονται επίςθσ ανεξάρτθτεσ αξιολογιςεισ του ςυςτιματοσ εςωτερικοφ ελζγχου από τθν Γενικι 

Διεφκυνςθ Εςωτερικοφ Ελζγχου, το πεδίο εφαρμογισ και θ ςυχνότθτα των οποίων εξαρτϊνται κατά κφριο 
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λόγο από τθν αξιολόγθςθ των κινδφνων και τθν αποτελεςματικότθτα των εφαρμοηόμενων διαδικαςιϊν 

ελζγχου. Τυχόν ελλείψεισ του ςυςτιματοσ εςωτερικοφ ελζγχου επιςθμαίνονται μζςω τθσ ιεραρχίασ και τα 

ςοβαρά κζματα αναφζρονται ςτθ Διοίκθςθ, τθν Επιτροπι Ελζγχου και το Δ.Σ. 

 

3.14.4.2 Κανονιςτικι Συμμόρφωςθ 

Το Δ.Σ. ζχει ανακζςει τθν ευκφνθ για τθν επίβλεψθ τθσ δραςτθριότθτασ τθσ Διεφκυνςθσ Κανονιςτικισ 

Συμμόρφωςθσ Ομίλου ςτθν Επιτροπι Ελζγχου τθσ Τράπεηασ, θ οποία διορίηει τον Επικεφαλισ τθσ Διεφκυνςθσ 

Ομίλου και αξιολογεί το ζργο του. Ο Επικεφαλισ τθσ Διεφκυνςθσ Κανονιςτικισ Συμμόρφωςθσ Ομίλου 

αναφζρεται άμεςα ςτθν Επιτροπι Ελζγχου και για διοικθτικά κζματα ςτο Διευκφνοντα Σφμβουλο. Θ 

Διεφκυνςθ είναι υπεφκυνθ για τθν Τράπεηα και το ςφνολο των κυγατρικϊν τθσ εταιρειϊν. 

Οι αρμοδιότθτεσ τθσ Διεφκυνςθσ Κανονιςτικισ Συμμόρφωςθσ ενδεικτικά αφοροφν: 

 τθ διαχείριςθ κεμάτων που αφοροφν ςτθν καταπολζμθςθ τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων από παράνομεσ 
δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (money laundering), ςφμφωνα με τουσ 
ιςχφοντεσ νόμουσ και κανονιςμοφσ. Θ Διεφκυνςθ είναι υπεφκυνθ για τθν υιοκζτθςθ των απαραίτθτων 
πολιτικϊν και διαδικαςιϊν και για τθν παρακολοφκθςθ τθσ εφαρμογισ τουσ. Είναι, επίςθσ, υπεφκυνθ για 
τθν παροχι εκπαίδευςθσ και κακοδιγθςθσ ςτο προςωπικό κακϊσ και για τθ ςυνεργαςία με τισ αρμόδιεσ 
Aρχζσ 

 τθν άμεςθ και ζγκυρθ ανταπόκριςθ ςε αιτιματα Εποπτικϊν και άλλων Αρχϊν και τθ ςυνεργαςία μαηί 
τουσ, προκειμζνου να διευκολυνκεί το ζργο τουσ 

 τθ κζςπιςθ εςωτερικϊν κωδίκων δεοντολογίασ και τθν παρακολοφκθςθ τθσ τιρθςισ τουσ από το 
προςωπικό  

 τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςυμμόρφωςθσ με τθ νομοκεςία και τισ κανονιςτικζσ διατάξεισ αναφορικά με τισ 
Αγορζσ Χρθματοπιςτωτικϊν Μζςων (MiFID) 

 τθ ςυνεργαςία με άλλεσ διευκφνςεισ τθσ Eurobank και των κυγατρικϊν ςχετικά με το χειριςμό ηθτθμάτων 

τραπεηικοφ απορριτου και προςταςίασ των δεδομζνων 

 τθν ενθμζρωςθ τθσ Διοίκθςθσ και τθν παροχι ςυμβουλϊν ςχετικά με τισ επιπτϊςεισ τυχόν νζων νόμων 

και κανονιςμϊν που εμπίπτουν ςτο εφροσ των αρμοδιοτιτων τθσ διεφκυνςθσ 

 το ςυντονιςμό του ζργου των υπευκφνων κανονιςτικισ ςυμμόρφωςθσ των καταςτθμάτων εξωτερικοφ και 

των κυγατρικϊν εςωτερικοφ και εξωτερικοφ ϊςτε να ςυμμορφϊνονται ςτισ απαιτιςεισ του εν ιςχφ 

ρυκμιςτικοφ πλαιςίου, αντίςτοιχα προςαρμοςμζνου ςτισ κανονιςτικζσ απαιτιςεισ τθσ κάκε χϊρασ.  

 

Επικεφαλισ τθσ Διεφκυνςθσ Κανονιςτικισ Συμμόρφωςθσ του Ομίλου είναι θ κα Μ. Σκαλιςτιρθ, τθσ οποίασ το 

βιογραφικό παρατίκεται ακολοφκωσ. 

 

Μαρίνα Μ. Σκαλιςτιρθ 

Επικεφαλισ τθσ Διεφκυνςθσ Κανονιςτικισ Συμμόρφωςθσ του Ομίλου Eurobank. Γεννικθκε ςτθν Ακινα το 

1964. Κατζχει πτυχίο Οικονομικϊν από το Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν και μεταπτυχιακό τίτλο (MSc) από το London 

School of Economics and Political Science. Ζχει εργαςκεί ςτθ Γενικι Διεφκυνςθ Εςωτερικοφ Ελζγχου (Eurobank 

Ergasias Α.Ε.), ωσ Σφμβουλοσ Επιχειριςεων (PricewaterhouseCoopers) κακϊσ και ςτισ Διευκφνςεισ 

Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν (Cadbury Schweppes Plc, Esso Petroleum Co) ςτο Λονδίνο. 
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3.14.5 Δθλϊςεισ μελϊν διοικθτικϊν, διαχειριςτικϊν και εποπτικϊν οργάνων κακϊσ και 

ανϊτερων διοικθτικϊν ςτελεχϊν  

Τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, τα ανϊτερα διοικθτικά ςτελζχθ, κακϊσ και τα μζλθ των ανωτζρω 

Επιτροπϊν διλωςαν τα ακόλουκα: 

 

1. Εκτόσ από τισ δραςτθριότθτζσ τουσ που ςυνδζονται με τθν ιδιότθτά τουσ και τθ κζςθ τουσ ςτθν Τράπεηα, 

και όςων ςυνδζονται με τθν ιδιότθτα του εταίρου και με ςυμμετοχζσ ςε διοικθτικά, διαχειριςτικά και 

εποπτικά όργανα και αναφζρονται παρακάτω ςτο ςθμείο 3 τθσ παροφςασ ενότθτασ, δεν αςκοφν άλλεσ 

επαγγελματικζσ δραςτθριότθτεσ που να είναι ςθμαντικζσ για τθν Τράπεηα, με τισ ακόλουκεσ εξαιρζςεισ: 

 Ο κ. Δθμιτριοσ Ραπαλεξόπουλοσ είναι μθχανολόγοσ-μθχανικόσ και Διευκφνων Σφμβουλοσ ςτθν 

εταιρεία Α.Ε. ΤΣΛΜΕΝΤΩΝ ΤΛΤΑΝ. 

 Ο κ. Σπυρίδων Λορεντηιάδθσ είναι Ορκωτόσ Ελεγκτισ Λογιςτισ ςε αναςτολι. 

 Ο κ. Δθμιτριοσ Γεωργοφτςοσ, εκπρόςωποσ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, ςφμφωνα με το ν. 3723/2008, 

είναι Κακθγθτισ Ρανεπιςτθμίου. 

 Ο κ. Γεϊργιοσ Καλλιμόπουλοσ είναι Κακθγθτισ του Αςτικοφ Δικαίου Νομικισ Σχολισ Ακθνϊν. 

 

2. Δε διατθροφν οικογενειακοφσ δεςμοφσ με μζλθ των διοικθτικϊν, διαχειριςτικϊν ι εποπτικϊν οργάνων τθσ 

Τράπεηασ ι ανϊτερα διευκυντικά ςτελζχθ τθσ. 

 

3. Δεν διατελοφν ςιμερα μζλθ διοικθτικϊν, διαχειριςτικϊν και εποπτικϊν οργάνων, οφτε είναι εταίροι ςε 

άλλθ εταιρεία ι νομικό πρόςωπο, εξαιρουμζνων των κυγατρικϊν εταιρειϊν τθσ Τράπεηασ και τθν ιδιότθτα 

που κατζχουν ςιμερα ςε αυτζσ, με τισ ακόλουκεσ εξαιρζςεισ: 

 Ο κ. Γεϊργιοσ Δαυίδ είναι ανεξάρτθτο μθ εκτελεςτικό μζλοσ Δ.Σ. τθσ ΡΕΤΟΣ ΡΕΤΟΡΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε., 

μζλοσ Δ.Σ. των εταιρειϊν BOVAL S.A. και KAR-TESS HOLDING SARL, Αντιπρόεδροσ και μθ εκτελεςτικό 

μζλοσ Δ.Σ. τθσ FILLMORE TRADING ΑΚΤΕΞΕ, Ρρόεδροσ και μθ εκτελεςτικό μζλοσ Δ.Σ. τθσ COCA-COLA 

HBC AG κακϊσ και μζλοσ Δ.Σ. του THE A.G. LEVENTIS FOUNDATION και τθσ LEVENTIS HOLDING S.A. 

 Ο κ. Γεϊργιοσ Γόντικασ είναι ςιμερα μζλοσ Δ.Σ. των εταιρειϊν Global Χρθματοδοτιςεισ Επενδφςεων 

Α.Ε. και Global Finance International Limited. 

 Ο κ. Ευςτράτιοσ – Γεϊργιοσ Αράπογλου είναι Αντιπρόεδροσ και μθ εκτελεςτικό μζλοσ Δ.Σ. τθσ Α.Ε. 

ΤΣΛΜΕΝΤΩΝ ΤΛΤΑΝ και μθ εκτελεςτικό μζλοσ Δ.Σ. των εταιρειϊν TEN Inc (Tsakos Energy Navigation) 

και EFG Hermes Holding SAE. 

 Ο κ. Χριςτοσ Μεγάλου είναι Ρρόεδροσ του Hellenic Banker Association–UK, μοναδικόσ μζτοχοσ και 

μοναδικό μζλοσ Δ.Σ. τθσ Tite Capital Limited-UK (αδρανισ εταιρεία). 

 Ο κ. Σπυρίδων Λορεντηιάδθσ είναι μζλοσ Audit Committee ςτθν Athens International Airports S.A. και 

ετερόρρυκμοσ εταίροσ ςτθν Λορεντηιάδθσ Λουδοβίκοσ & ΣΛΑ Ε.Ε. 

 Ο κ. Δθμιτριοσ Ραπαλεξόπουλοσ είναι Διευκφνων Σφμβουλοσ και εκτελεςτικό μζλοσ Δ.Σ. ςτθν Α.Ε. 

ΤΣΛΜΕΝΤΩΝ ΤΛΤΑΝ, μζλοσ ςτον Σφνδεςμο Επιχειριςεων και Βιομθχανιϊν (Σ.Ε.Β.), Αντιπρόεδροσ ςτο 

ΣΕΒ Συμβοφλιο για τθν Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ, μζλοσ ςτο Μδρυμα Οικονομικϊν & Βιομθχανικϊν Ερευνϊν 

(ΛΟΒΕ) και μζλοσ ςτο Ελλθνικό Μδρυμα Ευρωπαϊκισ & Εξωτερικισ Ρολιτικισ (ΕΛΛΑΜΕΡ). 

 Ο κ. Kenneth Howard Prince-Wright είναι Ρρόεδροσ και Μζτοχοσ τθσ Basil Mansions Management 

Company Limitied, Μζλοσ Δ.Σ. του Make A Wish Charitable Foundation, Μζτοχοσ ςτθν South Asian 

Real Estate Limited και Partner (no shareholding) ςτθν Βelsize Capital Limited. 
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 Ο κ. Κωνςταντίνοσ Βουςβοφνθσ είναι μθ εκτελεςτικό μζλοσ Δ.Σ. ςτθν εταιρεία Ρ.Γ. Νίκασ Α.Β.Ε.Ε. 

καιΜζλοσ Δ.Σ. τθσ εταιρείασ Chipita A.B.E.E.. 

 Ο κ. Φωκίων Καραβίασ είναι Μθ Εκτελεςτικό Μζλοσ Δ.Σ. τθσ Ελλθνικά Χρθματιςτιρια Α.Ε. 

Συμμετοχϊν Εκκακάριςθσ Διακανονιςμοφ και Καταχϊρθςθσ (Ε.Χ.Α.Ε.). 

 Ο κ. Σταφροσ Λωάννου είναι Αντιπρόεδροσ Δ.Σ. τθσ Κάρντλινκ Α.Ε. 

 Θ κα Δζςποινα Ανδρεάδου είναι Μζτοχοσ (100%) και Διαχειριςτισ τθσ HOBAN VENTURES LTD. 

 Ο κ. Κϊςτασ Βαςιλείου είναι εταίροσ ςτισ εταιρείεσ KULTIA A.E. (με ποςοςτό 49%) και ΑΦΟΛ 

ΚΑΑΜΡΕΛΑ ΑΕΒΕ (με ποςοςτό <3,5%). 

 Ο κ. Μιχαιλ Βλαςταράκθσ είναι μζλοσ Δ.Σ. ςτθν Μεςολαβθτισ Τραπεηικϊν Επενδυτικϊν Υπθρεςιϊν 

και μζλοσ Δ.Σ. ςτθν Ελλθνικι Εταιρεία Διοικιςεωσ Επιχειριςεων. 

 Θ κα Ακθνά Δεςφπρθ είναι μζτοχοσ (30%) ςτθν εταιρεία PRIME FOODS S.A., Ρρόεδροσ εποπτικοφ 

ςυμβουλίου τθσ ΚΑΤΑΣΚΘΝΩΤΛΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΛΛΣΜΟΣ ΥΡΑΛΛΘΛΩΝ ΕΤΑΛΛΩΝ ΡΕΤΕΛΑΛΟΥ «ΤΟ 

ΜΕΛΤΕΜΛ» Σ.Ρ.Ε. και μζλοσ τθσ οικονομικισ επιτροπισ τθσ WWF ΕΛΛΑΣ. 

 Ο κ. Ευάγγελοσ Κάββαλοσ είναι μζλοσ Δ.Σ. τθσ εταιρείασ Unitfinance A.E. Ρροϊκθςθσ Τραπεηικϊν 

Ρροϊόντων και Υπθρεςιϊν. 

 Ο κ. Ρζτροσ Κατςοφλασ είναι μζλοσ Δ.Σ. ςτισ εταιρείεσ ΚΟΕΣ Α.Ε. και ΛΜC A.E. 

 

4. Δεν διατζλεςαν μζλθ διοικθτικϊν, διαχειριςτικϊν και εποπτικϊν οργάνων ι εταίροι ςε άλλθ εταιρεία ι 

νομικό πρόςωπο, εξαιρουμζνων των κυγατρικϊν εταιρειϊν τθσ Τράπεηασ, ςε οποιαδιποτε ςτιγμι των 

πζντε τελευταίων ετϊν, με τισ ακόλουκεσ εξαιρζςεισ: 

 Ο κ. Γεϊργιοσ Δαυίδ υπιρξε Ρρόεδροσ και μθ εκτελεςτικό μζλοσ Δ.Σ. τθσ COCA COLA ΕΛΛΘΝΛΚΘ 

ΕΤΑΛΕΛΑ ΕΜΦΛΑΛΩΣΕΩΣ Α.Ε. , ανεξάρτθτο μθ εκτελεςτικό μζλοσ Δ.Σ. των εταιρειϊν ΑΧΑ 

ΑΣΦΑΛΛΣΤΛΚΘ και Α.Ε. ΤΣΛΜΕΝΤΩΝ ΤΛΤΑΝ και μζλοσ Δ.Σ. τθσ TROVAL INVESTMENT CORP. 

 Ο κ. Γεϊργιοσ Γόντικασ υπιρξε Ρρόεδροσ Δ.Σ. τθσ εταιρείασ Global Χρθματοδοτιςεισ Επενδφςεων 

Α.Ε. και ανεξάρτθτο μθ εκτελεςτικό μζλοσ Δ.Σ. τθσ ΒΛΟΧΑΛΚΟ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΛ ΑΛΟΥΜΛΝΛΟΥ Α.Ε.  

 O κ. Ευςτράτιοσ – Γεϊργιοσ Αράπογλου υπιρξε Ρρόεδροσ Δ.Σ. ςτον Πμιλο ΕΚΝΛΚΘ ΤΑΡΕΗΑ ΤΘΣ 

ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. και μθ εκτελεςτικό μζλοσ Δ.Σ. τθσ ΤΑΡΕΗΑ ΚΥΡΟΥ. 

 Ο κ. Χριςτοσ Μεγάλου διετζλεςε ςτθν Credit-Suisse Securities (Europe) Limited –UK, με ζδρα το 

Λονδίνο, αρχικά Managing Director and Country Manager for Greece (2002-5/2010), ςτθ ςυνζχεια 

Managing Director and co-Head of Investment Banking for Southern Europe (5/2010-2/2013) και εν 

ςυνεχεία Vice Chairman Southern Europe, Investment Banking Departmment (2/2013-6/2013). 

Επίςθσ, υπιρξε εταίροσ (30%) ςτθν Pantechnicon Limited British Virgin Islands.  

 Ο κ. Κωνςταντίνοσ Βουςβοφνθσ διετζλεςε Μθ Εκτελεςτικό Μζλοσ Δ.Σ. τθσ Ελλθνικά Χρθματιςτιρια 

Α.Ε. Συμμετοχϊν Εκκακάριςθσ Διακανονιςμοφ και Καταχϊρθςθσ (Ε.Χ.Α.Ε.). 

 Ο κ. Δθμιτριοσ Ραπαλεξόπουλοσ υπιρξε μζλοσ Δ.Σ. τθσ LAMDA DEVELOPMENT A.E. 

 Ο κ. Kenneth Howard Prince-Wright υπιρξε Group CFO τθσ Titan Cement Company S.A., CFO και 

Senior Executive Director τθσ Saxo Bank και Group CFO τθσ Antenna Group S.A. 

 Ο κ. Φωκίων Καραβίασ υπιρξε Ρρόεδροσ Δ.Σ. τθσ Global Επενδυτικά Κεφάλαια Νζασ Ευρϊπθσ 

Α.Ε.Ε.Χ., Ρρόεδροσ και εκτελεςτικό μζλοσ Δ.Σ. τθσ ΔΛΑΣ Α.Ε.Ε.Χ. και ετερόρρυκμοσ εταίροσ, εκ 

πατρικισ κλθρονομιάσ, τθσ Χ. Καραβίασ – Ευγ. Λάμπρου ΡΤΛ – ΡΑΛΑΛ Ε.Ε. 

 Ο κ. Δθμοςκζνθσ Αρχοντίδθσ υπιρξε μθ εκτελεςτικό μζλοσ Δ.Σ. τθσ εταιρείασ ΟΡΑΡ Α.Ε. 

 Ο κ. Κϊςτασ Βαςιλείου υπιρξε εταίροσ (με ποςοςτό <3%) και μζλοσ Δ.Σ. τθσ εταιρείασ EAT IT A.E. 

 Θ κα. Ακθνά Δεςφπρθ διετζλεςε Ρρόεδροσ, Μζλοσ Δ.Σ. και Μζλοσ τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ τθσ 

WWF ΕΛΛΑΣ, και Ρρόεδροσ Δ.Σ. ςτον Ελλθνικό Σφλλογο Αποφοίτων Ευρωπαϊκοφ Λνςτιτοφτου 
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Διοίκθςθσ Επιχειριςεων (INSEAD). 

 Ο κ. Γεϊργιοσ Καλλιμόπουλοσ υπιρξε μθ εκτελεςτικό μζλοσ Δ.Σ. τθσ ΕΛΛΘΝΛΚΑ ΡΕΤΕΛΑΛΑ Α.Ε. 

5. Δεν ζχει υπάρξει οποιαδιποτε καταδικαςτικι απόφαςθ δικαςτθρίου εναντίον τουσ για τζλεςθ δόλιασ 

πράξθσ κατά τα πζντε τελευταία ζτθ. 

 

6. Δεν ςυμμετείχαν ςε οποιαδιποτε διαδικαςία πτϊχευςθσ, αναγκαςτικισ διαχείριςθσ ι εκκακάριςθσ κατά 

τθ διάρκεια των πζντε τελευταίων ετϊν. 

 

7. Δεν ζχουν γίνει αποδζκτεσ οποιαςδιποτε δθμόςιασ επίςθμθσ κριτικισ ι/και κφρωςθσ εκ μζρουσ των 

καταςτατικϊν ι ρυκμιςτικϊν αρχϊν (ςυμπεριλαμβανομζνων τυχόν επαγγελματικϊν οργανϊςεων ςτισ 

οποίεσ μετζχουν), και δεν ζχουν παρεμποδιςτεί από δικαςτιριο να ενεργοφν με τθν ιδιότθτα του μζλουσ 

διοικθτικοφ, διαχειριςτικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ εκδότθ ι να παρζμβουν ςτθν διαχείριςθ ι ςτο 

χειριςμό των υποκζςεων ενόσ εκδότθ κατά τθ διάρκεια των πζντε τελευταίων ετϊν με τθν ακόλουκθ 

εξαίρεςθ:  

 Ο κ. Σπυρίδων Λορεντηιάδθσ αναφζρει ότι θ Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ με τθν υπ’αρικμ. 

59/602/11.11.2011 απόφαςι τθσ διαπίςτωςε ότι θ εταιρεία «ΦΟΛΝΛΞ ΜΕΤΟΛΑΛΦ ΕΜΡΟΛΚΘ 

ΑΝΩΝΥΜΘ ΑΣΦΑΛΛΣΤΛΚΘ ΕΤΑΛΕΛΑ», κακολικι διάδοχο τθσ οποίασ αποτελεί θ εταιρεία 

«GROUPORAMA ΦΟΛΝΛΞ Α.Ε.» δεν προζβθ ςε εμπρόκεςμθ γνωςτοποίθςθ προσ τθν Επιτροπι 

Κεφαλαιαγοράσ των από 24.1.2005, 3.1.2006 και 29.3.2006 πρακτικϊν του Διοικθτικοφ τθσ 

Συμβουλίου, και του επζβαλε, υπό τθν ιδιότθτά του ωσ μζλοσ τότε του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ 

ανωτζρω εταιρείασ, («ΦΟΛΝΛΞ ΜΕΤΟΛΑΛΦ ΕΜΡΟΛΚΘ ΑΝΩΝΥΜΘ ΑΣΦΑΛΛΣΤΛΚΘ ΕΤΑΛΕΛΑ»), τθν 

ποινι τθσ επίπλθξθσ για κάκε μια από τισ ανωτζρω περιπτϊςεισ, ςφμφωνα με τθν διάταξθ του 

άρκρου 4 παρ. 3 ν. 3016/2012, ςε ςυνδυαςμό με τθν διάταξθ του άρκρου 10 παρ. 1 του ίδιου νόμου. 

Εν ςυνεχεία, θ Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ με τθν υπ’αρικμ. 12/613/30.3.2012 απόφαςι τθσ 

ανακάλεςε τθν επίπλθξθ εκείνθ που αφοροφςε τθ μθ εμπρόκεςμθ γνωςτοποίθςθ του από 24.1.2005 

πρακτικοφ τθσ ανωτζρω εταιρείασ. 

 

8. Οι υποχρεϊςεισ που απορρζουν από το αξίωμα τουσ δεν δθμιουργοφν ςτο πρόςωπό τουσ οποιαδιποτε 

υφιςτάμενθ ι δυνθτικι ςφγκρουςθ με ιδιωτικά τουσ ςυμφζροντα ι άλλεσ υποχρεϊςεισ τουσ.  

 

9. Θ τοποκζτθςθ ςτο αξίωμά τουσ δεν είναι αποτζλεςμα οποιαςδιποτε ρφκμιςθσ ι ςυμφωνίασ μετόχων τθσ 

Τράπεηασ ι ςυμφωνίασ μεταξφ τθσ Τράπεηασ και πελατϊν τθσ, προμθκευτϊν τθσ ι άλλων προςϊπων, με 

εξαίρεςθ τθν τοποκζτθςθ του κ. Χριςτου Μεγάλου ςτθ κζςθ του Διευκφνοντοσ Συμβοφλου τθσ Τράπεηασ 

και του κ. Kenneth Howard Prince-Wright ωσ μθ εκτελεςτικοφ μζλου Δ.Σ., οι οποίεσ ζγιναν κατόπιν ςχετικισ 

πρόταςθσ του Ταμείου Χρθματοπιςτωτικισ Στακερότθτασ (ΤΧΣ), ελζγχοντοσ μετόχου τθσ Τράπεηασ, κατϋ 

εφαρμογι των διατάξεων του Ν. 3864/2010. Επίςθσ ςε εφαρμογι του Ν. 3723/2008, το Ελλθνικό Δθμόςιο 

όριςε ωσ εκπρόςωπο του Δθμοςίου ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Τράπεηασ τον κ. Δθμιτριο Γεωργοφτςο. 

 

10. Ρλθν των περιοριςμϊν που προκφπτουν από τθν κείμενθ νομοκεςία, δεν υφίςταται ςτο πρόςωπό τουσ 

οποιοςδιποτε ςυμβατικόσ περιοριςμόσ ο οποίοσ αφορά τθ διάκεςθ, εντόσ οριςμζνθσ χρονικισ περιόδου, 

των κινθτϊν αξιϊν τθσ Τράπεηασ που κατζχουν. 

 

11. Δεν κατζχουν μετοχζσ τθσ Τράπεηασ και δεν ςυναλλάχκθκαν ςε μετοχζσ ι οποιαδιποτε παράγωγα επί 

μετοχϊν τθσ Τράπεηασ κατά το τελευταίο ζτοσ, με εξαίρεςθ τα ακόλουκα:  

 Ο κ. Φωκίων Καραβίασ, Γενικόσ Διευκυντισ και Μζλοσ τθσ Διοικθτικισ και Εκτελεςτικισ Επιτροπισ, 

τθν 17.10.2013 κατείχε 64.896 μετοχζσ τθσ Τράπεηασ, τισ οποίεσ απζκτθςε λόγω τθσ ςυμμετοχισ του 

ςτθν αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Τράπεηασ, θ οποία ςυντελζςκθκε με ιδιωτικι τοποκζτθςθ 

προσ τουσ κατόχουσ πζντε ςειρϊν υβριδικϊν τίτλων (Lower Tier 1 – Series A,B, C, D και E) και τουσ 

κατόχουσ μίασ ςειράσ τίτλων μειωμζνθσ εξαςφάλιςθσ (Lower Tier 2), με μζςθ τιμι κτιςθσ 

1,54091078902977 ευρϊ. 

 Ο κ. Χριςτοσ Αδάμ, Γενικόσ Διευκυντισ και Μζλοσ τθσ Διοικθτικισ και Εκτελεςτικισ Επιτροπισ, τθν 
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5.11.2013 κατείχε 1 μετοχι.  

 Ο κ. Δθμοςκζνθσ Αρχοντίδθσ, Γενικόσ Διευκυντισ και Μζλοσ τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ, ςτισ 

13.9.2012 απζκτθςε απζκτθςε 1.200 μετοχζσ με μζςθ τιμι κτιςθσ τα 1,14 ευρϊ. Σιμερα δεν κατζχει 

μετοχζσ τθσ Τράπεηασ. 

 Ο κ. Μιχαιλ Βλαςταράκθσ, Γενικόσ Διευκυντισ Δικτφου Καταςτθμάτων και Μζλοσ τθσ Εκτελεςτικισ 

Επιτροπισ, τθν 24.10.2013 κατείχε 33.944 μετοχζσ τθσ Τράπεηασ, εκ των οποίων 32.448 μετοχζσ τισ 

απζκτθςε λόγω τθσ ςυμμετοχισ του ςτθν αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Τράπεηασ, θ οποία 

ςυντελζςκθκε με ιδιωτικι τοποκζτθςθ προσ τουσ κατόχουσ πζντε ςειρϊν υβριδικϊν τίτλων (Lower 

Tier 1 – Series A,B, C, D και E) και τουσ κατόχουσ μίασ ςειράσ τίτλων μειωμζνθσ εξαςφάλιςθσ (Lower 

Tier 2), με μζςθ τιμι κτιςθσ 1,54091078902977 ευρϊ. 

 Ο κ. Γεϊργιοσ Μαρίνοσ, Γενικόσ Διευκυντισ, Μζλοσ τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ, τθν 17.10.2013 

κατείχε 15.000 μετοχζσ τθσ Τράπεηασ, τισ οποίεσ απζκτθςε τθν 13.9.2013με μζςθ τιμι κτιςθσ 0,6263 

ευρϊ. 

 Ο κ. Ευάγγελοσ Κάββαλοσ, Γενικόσ Διευκυντισ, Μζλοσ τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ, τθν 17.10.2013 

κατείχε 32.448 μετοχζσ τθσ Τράπεηασ, τισ οποίεσ απζκτθςε λόγω τθσ ςυμμετοχισ του ςτθν αφξθςθ 

μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Τράπεηασ, θ οποία ςυντελζςκθκε με ιδιωτικι τοποκζτθςθ προσ τουσ 

κατόχουσ πζντε ςειρϊν υβριδικϊν τίτλων (Lower Tier 1 – Series A,B, C, D και E) και τουσ κατόχουσ 

μίασ ςειράσ τίτλων μειωμζνθσ εξαςφάλιςθσ (Lower Tier 2), με μζςθ τιμι κτιςθσ 1,54091078902977 

ευρϊ. 

 

Θ επαγγελματικι διεφκυνςθ των μελϊν των διοικθτικϊν, διαχειριςτικϊν και εποπτικϊν οργάνων κακϊσ και 

των ανϊτερων διοικθτικϊν ςτελεχϊν, για τουσ ςκοποφσ του παρόντοσ ενθμερωτικοφ δελτίου, είναι θ ζδρα τθσ 

Τράπεηασ, Πκωνοσ 8, Τ.Κ. 10557, Ακινα. 

 

 

3.14.6 Σφγκρουςθ ςυμφερόντων 

Δεν υφίςτανται περιπτϊςεισ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων μεταξφ του Ομίλου και των μελϊν των διοικθτικϊν, 

διαχειριςτικϊν και εποπτικϊν οργάνων, κακϊσ και των ανϊτερων διοικθτικϊν ςτελεχϊν του.  
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3.15 Αμοιβζσ και Οφζλθ  

Αναλυτικά οι ςυνολικζσ αμοιβζσ των μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, των ανϊτερων διοικθτικϊν ςτελεχϊν 

κακϊσ και των μελϊν των εποπτικϊν, διοικθτικϊν και διαχειριςτικϊν οργάνων τθσ Τράπεηασ, τόςο από τθν 

Τράπεηα όςο και από τισ ενοποιοφμενεσ με αυτιν εταιρείεσ για τθν χριςθ 2012, παρατίκενται ςτον ακόλουκο 

πίνακα:  

Ονοματεπϊνυμο Λδιότθτα 

Μεικτζσ 

Αποδοχζσ 

(€)(9)  

Αμοιβζσ 

Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου 

(€)(10)  

Σφνολο 

Κακαρϊν 

Αμοιβϊν 

Γεϊργιοσ Δαυίδ(1) Ρρόεδροσ, Μθ Εκτελεςτικό Μζλοσ   6.000 3.794 

Ευκφμιοσ Χριςτοδοφλου(2) Ρρόεδροσ, Μθ Εκτελεςτικό Μζλοσ  351.667 211.943 

Γεϊργιοσ Γόντικασ Επίτιμοσ Ρρόεδροσ, Μθ εκτελεςτικό Μζλοσ   1.667 1.054 

Ευςτράτιοσ Αράπογλου(3) Αντιπρόεδροσ, Ανεξάρτθτο Μθ Εκτελεςτικό Μζλοσ  - - 

Χριςτοσ Μεγάλου(3) Διευκφνων Σφμβουλοσ - - - 

Νικόλαοσ Νανόπουλοσ (2) Διευκφνων Σφμβουλοσ  255.921 156.000 226.819 

Μιχαιλ Κολακίδθσ (4) Αναπλθρωτισ Διευκφνων Σφμβουλοσ 253.258 156.000 222.490 

Νικόλαοσ Καραμοφηθσ(2) Αναπλθρωτισ Διευκφνων Σφμβουλοσ  245.000 156.000 224.862 

Βφρων Μπαλλισ(2) Αναπλθρωτισ Διευκφνων Σφμβουλοσ  254.098 156.000 229.454 

Νικόλαοσ Ραυλίδθσ(2) Εκτελεςτικό Μζλοσ 260.139 28.500 147.958 

Νικόλαοσ Σταςινόπουλοσ(2) Μθ Εκτελεςτικό Μζλοσ   6.000 3.794 

Σπυρίδων Λορεντηιάδθσ Ανεξάρτθτο Μθ Εκτελεςτικό Μζλοσ    143.667 86.585 

Ακανάςιοσ Μαρτίνοσ(2) Ανεξάρτθτο Μθ Εκτελεςτικό Μζλοσ   25.667 15.976 

Δθμιτριοσ Ραπαλεξόπουλοσ Ανεξάρτθτο Μθ Εκτελεςτικό Μζλοσ    31.500 19.607 

Ραναγιϊτθσ Τριδιμασ(2) Ανεξάρτθτο Μθ Εκτελεςτικό Μζλοσ   51.500 31.547 

Αγγελικι Φράγκου(2) Ανεξάρτθτο Μθ Εκτελεςτικό Μζλοσ   7.667 4.848 

Δθμιτριοσ Γεωργοφτςοσ(5)  Μθ Εκτελεςτικόσ Μζλοσ - Εκπρόςωποσ Δθμοςίου   24.000  14.939 

Kenneth H. Prince - Wright(3) (5)  Μθ Εκτελεςτικόσ Μζλοσ - Εκπρόςωποσ ΤΧΣ   - - 

Χριςτοσ Γκλαβάνθσ(2) (6) Μθ Εκτελεςτικόσ Μζλοσ - Εκπρόςωποσ ΤΧΣ   29.000  18.051 

Κωνςταντίνοσ Βουςβοφνθσ Γενικόσ Διευκυντισ – Μζλοσ τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ  369.218  195.264 

Σταφροσ Λωάννου Γενικόσ Διευκυντισ – Μζλοσ τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ  391.883  207.174 

Φωκίων Καραβίασ Γενικόσ Διευκυντισ – Μζλοσ τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ  384.591  199.685 

Χριςτοσ Αδάμ Γενικόσ Διευκυντισ – Μζλοσ τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ 243.996 24.000 144.921 

Δζςποινα Ανδρεάδου Γενικόσ Διευκυντισ – Μζλοσ τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ 278.263  147.869 

Δθμοςκζνθσ Αρχοντίδθσ Γενικόσ Διευκυντισ – Μζλοσ τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ 333.453 48.000 196.503 

Κωνςταντίνοσ Βαςιλείου Γενικόσ Διευκυντισ – Μζλοσ τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ 335.726  177.711 

Ιβθ Βίγκα Γενικόσ Διευκυντισ – Μζλοσ τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ 295.001  156.519 

Μιχαιλ Βλαςταράκθσ Γενικόσ Διευκυντισ – Μζλοσ τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ 379.898  200.586 

Ακθνά Δεςφπρθ Γενικόσ Διευκυντισ – Μζλοσ τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ 379.148  200.002 

Ευάγγελοσ Κάββαλοσ Γενικόσ Διευκυντισ – Μζλοσ τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ 380.808  201.155 

Ρζτροσ Κατςοφλασ(7) Γενικόσ Διευκυντισ – Μζλοσ τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ -  - 

Χαράλαμποσ Κοκολογιάννθσ Γενικόσ Διευκυντισ – Μζλοσ τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ 325.156  172.101 

Γεϊργιοσ Μαρίνοσ Γενικόσ Διευκυντισ – Μζλοσ τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ  374.558  197.778 

Ρόλα Χατηθςωτθρίου(8) Γενικόσ Διευκυντισ – Μζλοσ τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ  382.978   201.981 

Γεϊργιοσ Καλλιμόπουλοσ Νομικόσ Σφμβουλοσ 344.285  188.165 

Μαρίνα Σκαλιςτιρθ 
Επικεφαλισ τθσ Διεφκυνςθσ Κανονιςτικισ Συμμόρφωςθσ 
Ομίλου  

144.582  78.789 
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Πθγι: Επεξεργαςία οικονομικϊν ςτοιχείων από τθν Σράπεηα 
 

(1) Εξελζγθ μθ εκτελεςτικό μζλοσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου με απόφαςθ του Δ ςτισ 23.09.2012 ενϊ κατόπιν των αποφάςεων 

τθσ Σακτικισ Γενικισ υνζλευςθσ και του Διοικθτικοφ υμβουλίου ςτισ 27.06.2013 εξελζγθ Πρόεδροσ Δ, μθ εκτελεςτικό μζλοσ. 

(2) Οι κ.κ. Ευκφμιοσ Χριςτοδοφλου, Νικόλαοσ Νανόπουλοσ, Νικόλαοσ Καραμοφηθσ, Βφρων Μπαλλισ, Νικόλαοσ Παυλίδθσ, Νικόλαοσ 

ταςινόπουλοσ, Ακανάςιοσ Μαρτίνοσ, Παναγιϊτθσ Σριδιμασ, Αγγελικι Φράγκου και Χριςτοσ Γκλαβάνθσ ιταν μζλθ του Δ 

μζχρι τθν 27.06.2013. 

(3) Οι κ.κ. Ευςτράτιοσ Αράπογλου, Χριςτοσ Μεγάλου και Kenneth H. Prince – Wright δεν ζλαβαν αμοιβζσ κατά τθν χριςθ 2012 

γιατί εξελζγθςαν μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου με απόφαςθ τθσ Σακτικισ Γενικισ υνζλευςθσ ςτισ 27.06.2013. 

(4)  Αποχϊρθςε τθν 31.10.2013 

(5) Εκπρόςωποσ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου κατ' εφαρμογι των διατάξεων του Ν. 3723/2008. 

(6) Εκπρόςωποσ του Ελλθνικοφ Σαμείου Χρθματοπιςτωτικισ τακερότθτασ κατ' εφαρμογι των διατάξεων του Ν. 3864/2010. 

(7) Προςλιφκθκε ςτθν Σράπεηα τθν 01.08.2013 

(8)  Αποχϊρθςε τθν 16.07.2013 

(9) Περιλαμβάνονται και εργοδοτικζσ ειςφορζσ. 

(10) Περιλαμβάνονται οι αμοιβζσ από ςυμμετοχι ςτο Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ Σράπεηασ και κυγατρικϊν τθσ εταιρειϊν κακϊσ και 

οι αμοιβζσ από ςυμμετοχι ςε Επιτροπζσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ Σράπεηασ. 

 

Τα εκτελεςτικά μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, τα ανϊτερα διοικθτικά ςτελζχθ κακϊσ και τα μζλθ των 

εποπτικϊν, διοικθτικϊν και διαχειριςτικϊν οργάνων τθσ Τράπεηασ ζχουν δικαίωμα χριςθσ εταιρικοφ 

αυτοκινιτου, εταιρικισ πιςτωτικισ κάρτασ για ζξοδα περιποίθςθσ πελατείασ και κινθτοφ τθλεφϊνου. 

Σθμειϊνεται ότι τα ανωτζρω πρόςωπα δεν καλφπτονται με πρόςκετα αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια για παροχζσ 

ςφνταξθσ, ηωισ και υγείασ, πζραν των προβλεπόμενων για τουσ υπαλλιλουσ τθσ Τράπεηασ. 

Θ Διοίκθςθ τθσ Τράπεηασ βεβαιϊνει ότι το ςυνολικό φψοσ των ποςϊν, που ζχει προβλζψει ι καταλογίςει για 

τθ χριςθ 2012 ςτα δεδουλευμζνα ζξοδά τθσ για ςυντάξεισ, αποηθμιϊςεισ ι παρεμφερι οφζλθ των μελϊν των 

διοικθτικϊν, διαχειριςτικϊν και εποπτικϊν οργάνων, ανζρχεται ςτο ποςό των € 1.437.652 και ότι θ πρόβλεψθ 

αυτι είναι επαρκισ, όπωσ προκφπτει από τθν από 22.3.2013 ειδικι αναλογιςτικι μελζτθ, ςφμφωνα με τα 

οριηόμενα ςτο πρότυπο 19 των IAS.  

Δεν υπάρχουν ςυμφωνίεσ τθσ Τράπεηασ με μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ ι με το προςωπικό τθσ, οι 

οποίεσ να προβλζπουν τθν καταβολι αποηθμίωςθσ ςε περίπτωςθ παραίτθςθσ ι απόλυςθσ χωρίσ βάςιμο λόγο 

ι τερματιςμοφ τθσ κθτείασ ι τθσ απαςχόλθςισ τουσ εξαιτίασ δθμόςιασ πρόταςθσ, εκτόσ από τθν περίπτωςθ 

του Νομικοφ Συμβοφλου, ο οποίοσ ζχει το δικαίωμα να λάβει €200 χιλ. κατά τθ λιξθ τθσ ςφμβαςισ του. 

Σφμφωνα με διλωςθ τθσ Διοίκθςθσ τθσ Τράπεηασ, πζραν των ανωτζρω αμοιβϊν, δεν υφίςτανται άλλεσ 

αμοιβζσ και οφζλθ για τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, τα ανϊτερα διοικθτικά ςτελζχθ και τα μζλθ των 

εποπτικϊν, διοικθτικϊν και διαχειριςτικϊν οργάνων τθσ Τράπεηασ από τθν Τράπεηα ι/και τισ κυγατρικζσ τθσ 

εταιρείεσ. 

 

3.16 Τρόποσ λειτουργίασ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου – Εταιρικι διακυβζρνθςθ 

3.16.1 Ειςαγωγι 

Στο πλαίςιο του άρκρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπωσ ιςχφει, θ Τράπεηα ςυμπεριλαμβάνει ωσ ειδικό τμιμα 

τθσ ετιςιασ Ζκκεςθσ Διαχείριςθσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, τθ Διλωςθ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ, θ οποία 

περιλαμβάνει τουλάχιςτον τα ακόλουκα πλθροφοριακά ςτοιχεία αναφορικά με: 

 τον Κϊδικα και τισ πρακτικζσ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ τθσ Τράπεηασ 

 τθ ςφνκεςθ και τον τρόπο λειτουργίασ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και των υπόλοιπων διοικθτικϊν, 

διαχειριςτικϊν και εποπτικϊν οργάνων 

 τον τρόπο λειτουργίασ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ των μετόχων, τισ βαςικζσ εξουςίεσ τθσ και τα 

δικαιϊματα των μετόχων τθσ Τράπεηασ και τον τρόπο άςκθςισ τουσ  

 το ςφςτθμα εςωτερικοφ ελζγχου τθσ Τράπεηασ και τθ διαχείριςθ κινδφνων ςε ςχζςθ με τθ διαδικαςία 

ςφνταξθσ των Οικονομικϊν Καταςτάςεων 

 τουσ κατόχουσ τίτλων που παρζχουν ειδικά δικαιϊματα ελζγχου και τισ ίδιεσ μετοχζσ (Οδθγία 
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2004/25/EU) 

Οι λοιπζσ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται από τθν Οδθγία 2004/25/EU ςχετικά με ςθμαντικζσ ςυμμετοχζσ, 

αρμοδιότθτεσ για ζκδοςθ νζων μετοχϊν και περιοριςμοφσ δικαιωμάτων ψιφου παρατίκενται ςτισ ςχετικζσ 

ενότθτεσ τθσ Ζκκεςθσ Διαχείριςθσ του Δ.Σ. 

 

3.16.2 Κϊδικασ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ τθσ Τράπεηασ – Ρρακτικζσ 

Σφμφωνα με τθν ελλθνικι νομοκεςία και τισ διεκνείσ βζλτιςτεσ πρακτικζσ εταιρικισ διακυβζρνθςθσ, θ 

Eurobank και οι κυγατρικζσ τθσ ζχουν υιοκετιςει και εφαρμόηουν Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ ο οποίοσ 

βαςίηεται ςτον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ του Θνωμζνου Βαςιλείου. 

Ο Κϊδικασ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ και οι αντίςτοιχεσ πρακτικζσ εταιρικισ διακυβζρνθςθσ ζχουν αναρτθκεί 

ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Τράπεηασ www.eurobank.gr.  

Ειδικότερα οι αρχζσ εταιρικισ διακυβζρνθςθσ που εφαρμόηει θ Eurobank και ο Πμιλόσ τθσ διαςφαλίηουν ότι: 

 θ ςφνκεςθ και λειτουργία του Διοικθτικοφ Συμβουλίου εξαςφαλίηει τθ διαφάνεια και ςυνζπεια κατά 

τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων 

 για όλουσ τουσ μετόχουσ υφίςταται ίςθ μεταχείριςθ και προςταςία των ςυμφερόντων τουσ, 

λαμβάνουν δε, επαρκι και ζγκαιρθ ενθμζρωςθ για τθν πορεία των εργαςιϊν τθσ Eurobank και του 

ομίλου τθσ 

 το Internal Control Manual τθσ Eurobank, το οποίο εγκρίκθκε με τθν υπ. αρικμ. 12/30.7.2003 Ρράξθ 

Διοίκθςθσ και τροποποιικθκε για τελευταία φορά ςτισ 27.9.2012, οι Κανονιςμοί Εςωτερικισ 

Διακυβζρνθςθσ των κυγατρικϊν και θ οργανωτικι διάρκρωςθ τθσ Eurobank και του Ομίλου τθσ 

ζχουν ωσ αποτζλεςμα τθ ςαφι και διακριτι κατανομι ευκυνϊν και αρμοδιοτιτων κακϊσ και τθ 

δθμιουργία ιςχυροφ περιβάλλοντοσ εςωτερικοφ ελζγχου 

 αποτρζπονται καταςτάςεισ εςωτερικϊν και εξωτερικϊν ςυγκροφςεων ςυμφερόντων 

Τζλοσ, θ Eurobank, προκειμζνου να διαςφαλίηει τθ βζλτιςτθ εφαρμογι των αρχϊν τθσ εταιρικισ 

διακυβζρνθςθσ ςε όλο το φάςμα των δραςτθριοτιτων τθσ, ζχει ςυςτιςει εξειδικευμζνθ Διεφκυνςθ Εταιρικισ 

Διακυβζρνθςθσ Ομίλου Eurobank, θ οποία αποτυπϊνει τα πλαίςια διοίκθςθσ, λειτουργίασ και ελζγχου που 

αφοροφν τθν Eurobank και τισ κυγατρικζσ τθσ, φροντίηει για τθν ορκι εφαρμογι τουσ και φζρει τθν ευκφνθ 

τθσ ενθμζρωςθσ των αρμοδίων εποπτικϊν αρχϊν, ςφμφωνα με τισ εκάςτοτε νομοκετικζσ ρυκμίςεισ. 

Θ Τράπεηα ςυμμορφϊνεται με το ιςχφον πλαίςιο Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ, το οποίο ζχει υιοκετιςει και 

χρθςιμοποιεί, όπωσ αυτό κακορίηεται από τισ διατάξεισ τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ (κυρίωσ τισ διατάξεισ του 

κ.ν. 2190/1920, του ν.3016/2002, του ν.3693/2008, τθσ απόφ. ΕΚ 5/204/2000 και τθσ ΡΔΤΕ 2577/2006), τουσ 

κανονιςμοφσ και το Καταςτατικό τθσ Τράπεηασ κακϊσ και τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ του Θνωμζνου 

Βαςιλείου όπωσ αναφζρκθκε ανωτζρω.  

 

  

http://www.eurobank.gr/
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3.17 Υπάλλθλοι 

Στισ 30 Λουνίου 2013, θ Eurobank απαςχολοφςε 17.166 εργαηομζνουσ ςε ενοποιθμζνθ βάςθ, κατανεμθμζνουσ 

μεταξφ Ελλάδασ και Λοιπϊν Χωρϊν ωσ εξισ: 

Κατανομι προςωπικοφ ανά γεωγραφικι περιοχι  

  2010 2011 2012 30.6.2013 

Ελλάδα 9.633 9.251 9.037 8.987 

Δίκτυο διανομισ 3.963 3.835 3.697 3.678 

Κεντρικά γραφεία 5.670 5.416 5.340 5.309 

Λοιπζσ Χϊρεσ 10.317 8.869 8.390 8.179 

Δίκτυο διανομισ 6.015 4.915 4.613 4.516 

Κεντρικά γραφεία 4.302 3.954 3.777 3.663 

Σφνολο 19.950 18.120 17.427 17.166 

Μθ ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ 2.767 1.036    

Δίκτυο διανομισ 1.886 527    

Κεντρικά γραφεία 881 509    

Σφνολο 22.717 19.156 17.427 17.166 

Πθγι: Επεξεργαςία ςτοιχείων από τθν Eurobank. 

 

Οι Λοιπζσ Χϊρεσ όπου ο Πμιλοσ απαςχολεί προςωπικό είναι οι: ουμανία, Βουλγαρία, Σερβία, Κφπροσ, 

Ουκρανία και Λουξεμβοφργο. Οι μθ ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ του ομίλου περιλαμβάνουν τισ χϊρεσ 

Ρολωνία για το 2010 και Τουρκία για το 2011. Οι δραςτθριότθτεσ του Λουξεμβοφργου το 2012 απεικονίηονται 

ςτισ Λοιπζσ Χϊρεσ με αντίςτοιχθ προςαρμογι των ςτοιχείων του 2011.  

Ο αρικμόσ προςωπικοφ του ομίλου Eurobank ανά επιχειρθματικό τομζα για τισ χριςεισ 2010, 2011,2012 και 

για το Α’ εξάμθνο του 2013 παρατίκεται ςτον πίνακα που ακολουκεί: 

Κατανομι προςωπικοφ ανά τομζα δραςτθριότθτασ  

  2010 2011 2012 
1.1.-

30.6.2013 

Τραπεηικι Λδιωτϊν Ρελατϊν 5.028 4.667 4.716 4.742 

Τραπεηικι Επιχειριςεων 588 505 571 564 

Διαχείριςθ Επενδφςεων 432 436 418 418 

Επενδυτικι Τραπεηικι & Ρροϊόντα Κεφαλαιαγοράσ 283 273 296 290 

Λοιπά 3.302 3.370 3.036 2.973 

Ελλάδα 9.633 9.251 9.037 8.987 

Διεκνείσ Δραςτθριότθτεσ 10.317 8.869 8.390 8.179 

Σφνολο 19.950 18.120 17.427 17.166 

Μθ ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ 2.767 1.036 0 0 

Σφνολο 22.717 19.156 17.427 17.166 

Πθγι: Επεξεργαςία ςτοιχείων από τθν Eurobank. 

 

O Πμιλοσ επενδφει ςτθ ςυνεχι εκπαίδευςθ των ανκρϊπων του και ενιςχφει διαρκϊσ κάκε προςπάκεια 

προςανατολιςμοφ τουσ ςε τομείσ όπου μποροφν να αναπτυχκοφν τόςο ςε επαγγελματικό όςο και ςε 

προςωπικό επίπεδο. Για το ςκοπό αυτό, ζχει αναπτυχκεί ζνα ολοκλθρωμζνο και ςφγχρονο πλαίςιο 

Εκπαίδευςθσ μζςω του οποίου παρζχονται ςτοχευμζνα εκπαιδευτικά προγράμματα προςαρμοςμζνα ςτισ 

γνϊςεισ και τισ δεξιότθτεσ που απαιτεί κάκε κζςθ ξεχωριςτά. Λδιαίτερθ ζμφαςθ δίνεται ςτθν ανάπτυξθ 

θγετικϊν και διοικθτικϊν ικανοτιτων με εκπαιδευτικά προγράμματα που πραγματοποιοφνται ςε ςυνεργαςία 

με καταξιωμζνουσ εκπαιδευτικοφσ φορείσ (Οικονομικό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν, Διεκνζσ Ρανεπιςτιμιο 

Κεςςαλονίκθσ, ALBA, Harvard Business Publishing, κ.α). Ραράλλθλα, με ςτόχο τθν εμβάκυνςθ ςτθ γνϊςθ του 

αντικειμζνου εργαςίασ, θ Eurobank επενδφει και ςε εκπαιδευτικά προγράμματα που οδθγοφν ςτθν απόκτθςθ 

επίςθμθσ Ριςτοποίθςθσ (π.χ. ΤτΕ).  
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Θ διαδικαςία επιλογισ προςωπικοφ του ομίλου Eurobank, είτε αφορά εξωτερικοφσ είτε εςωτερικοφσ 

υποψθφίουσ, εςτιάηει ςτθν αντικειμενικότθτα, τθ διαφάνεια και τθν ίςθ μεταχείριςθ. Βαςίηεται ςε 

προκακοριςμζνα κριτιρια, πλιρωσ εναρμονιςμζνα με τισ αξίεσ και το όραμα τθσ Eurobank και τισ πιο 

ςφγχρονεσ μεκοδολογίεσ αξιολόγθςθσ, οι οποίεσ εφαρμόηονται από τθν Τράπεηα και όλεσ τισ κυγατρικζσ 

εταιρίεσ ςτθν Ελλάδα και το εξωτερικό.  

Ο Πμιλοσ αποδίδει ςθμαντικι ζμφαςθ ςτθν ανάπτυξθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ του και ζτςι εφαρμόηει ζνα 

ολοκλθρωμζνο πλαίςιο επαγγελματικισ ανάπτυξθσ που απευκφνεται ςτο ςφνολο του προςωπικοφ με 

διακριτά προγράμματα και εφαρμογζσ για όλα τα ιεραρχικά επίπεδα και ςτόχο τθ διαρκι ενίςχυςθ τθσ 

οργανωτικισ απόδοςθσ μζςω τθσ ςτοχευμζνθσ ανάπτυξθσ των ατομικϊν δυνατοτιτων. 

Θ Τράπεηα ζχει κεςπίςει Ρολιτικι Αποδοχϊν, θ οποία αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ εταιρικισ 

διακυβζρνθςισ τθσ και είναι ςφμφωνθ προσ τθ ςυνολικι πολιτικι λειτουργίασ τθσ και τθν επιχειρθματικι 

ςτρατθγικι τθσ, ζχει ςαν ςτόχο τθν ευκυγράμμιςθ των ατομικϊν ςτόχων των εργαηομζνων με τουσ 

μακροχρόνιουσ επιχειρθματικοφσ ςτόχουσ και ςτρατθγικι τθσ Τράπεηασ και με τθ μακροπρόκεςμθ δθμιουργία 

αξίασ για τουσ μετόχουσ.  

Θ Ρολιτικι Αποδοχϊν ζχει κεςπιςτεί και εφαρμόηεται ςφμφωνα με τθ Ρράξθ Διοικθτι 2650/19.01.2012 τθσ 

Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ. 

Ο Πμιλοσ ζχει υιοκετιςει ζνα ανταγωνιςτικό πλαίςιο αμοιβϊν και παροχϊν για τουσ εργαηομζνουσ του με 

ςκοπό τθν προςζλκυςθ, απαςχόλθςθ και διατιρθςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ του. Οι βαςικζσ του αρχζσ 

είναι: 

 Θ διαςφάλιςθ ότι οι αποδοχζσ είναι επαρκείσ για τθ διακράτθςθ και προςζλκυςθ ςτελεχϊν με τθν 

κατάλλθλθ εξειδίκευςθ και εμπειρία. 

 Θ εςωτερικι ιςορροπία μεταξφ των μονάδων. 

 Θ αποφυγι ανάλθψθσ υπερβολικϊν κινδφνων. 

 Θ ςφνδεςθ των αμοιβϊν με τθν αξιολόγθςθ ςε βάκοσ χρόνου των επιτυγχανόμενων επιδόςεων 

Ο Πμιλοσ ςτθν Ελλάδα προςφζρει μια ςειρά ςθμαντικϊν παροχϊν για τον εργαηόμενο και τθν οικογζνειά του. 

Ρρόκειται για Αςφαλιςτικά Ρρογράμματα που καλφπτουν τουσ τομείσ τθσ Υγείασ, Ηωισ και Σφνταξθσ, κακϊσ 

και για προγράμματα που ςτοχεφουν ςτθν περαιτζρω ενίςχυςθ τθσ οικογζνειασ του εργαηομζνου μζςω 

ειδικϊν παροχϊν/επιδομάτων. 

Ο κφριοσ ςυνταξιοδοτικόσ φορζασ για τουσ εργαηομζνουσ τθσ Eurobank είναι το ΛΚΑ και ο επικουρικόσ φορζασ, 

που καλφπτει το 70% περίπου των εργαηομζνων τθσ είναι το ΛΚΑ ΕΤΕΑΜ. Το υπόλοιπο 30% των εργαηομζνων 

καλφπτονται επικουρικά από το ΤΑΡΛΛΤΑΤ. Το Ταμείο κοινωνικισ αςφάλιςθσ που καλφπτει τουσ εργαηομζνουσ 

τθσ Eurobank για ιατροφαρμακευτικι περίκαλψθ είναι το ΤΑΥΤΕΚΩ (Ταμείο Αςφάλιςθσ Υπαλλιλων Τραπεηϊν 

και Επιχειριςεων Κοινισ Ωφελείασ). 

Στθν Eurobank ςτθν Ελλάδα, λειτουργοφν τρία πρωτοβάκμια ςυνδικαλιςτικά ςωματεία εργαηομζνων, ωσ 

αποτζλεςμα των ςυγχωνεφςεων με τισ Τράπεηεσ Ακθνϊν, Κριτθσ και Εργαςίασ. Θ Eurobank επιδιϊκει τθ 

διαςφάλιςθ δίκαιθσ και αντικειμενικισ μεταχείριςθσ ςε ηθτιματα αμοιβϊν και τθν παροχι ίςων ευκαιριϊν ςε 

όλουσ τουσ εργαηομζνουσ τθσ. Το αντιπροςωπευτικό ςωματείο είναι το «Σωματείο Union Eurobank» με το 

οποίο ςυηθτοφνται και ςυμφωνοφνται οι εκάςτοτε Επιχειρθςιακζσ Συλλογικζσ Συμβάςεισ. 

Θ πλειοψθφία του προςωπικοφ είναι μζλθ ςε κάποιο από τα παραπάνω ςυνδικαλιςτικά ςωματεία. Κάκε ζνα 

από τα εν λόγω ςωματεία υπάγεται ςτθν Ομοςπονδία Τραπεηοχπαλλθλικϊν Οργανϊςεων Ελλάδοσ (ΟΤΟΕ), τθ 

μεγαλφτερθ ςυνδικαλιςτικι οργάνωςθ του τραπεηικοφ κλάδου, θ οποία με τθ ςειρά τθσ είναι μζλοσ τθσ 

Γενικισ Συνομοςπονδίασ Εργατϊν Ελλάδοσ (ΓΣΕΕ). Συνικωσ, οι κλαδικζσ ςυλλογικζσ διαπραγματεφςεισ 

πραγματοποιοφνται μεταξφ των εκπροςϊπων των ελλθνικϊν τραπεηϊν και τθσ ΟΤΟΕ και ςτθ ςυνζχεια 

υλοποιοφνται από τθν κάκε τράπεηα, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ Eurobank. 

Θ Eurobank διακζτει Εςωτερικό Κανονιςμό Εργαςίασ, τον «Οργανιςμό Υπθρεςίασ», ο οποίοσ κεςπίςτθκε ςτισ 

12.09.2000 με Επιχειρθςιακι Συλλογικι Σφμβαςθ ςτθν οποία αντιςυμβαλλόμενοι είναι θ Eurobank και το 

αντιπροςωπευτικό ςωματείο τθσ. Στον Οργανιςμό Υπθρεςίασ υπάγεται όλο το προςωπικό τθσ Eurobank, εκτόσ 
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από τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, τουσ Γενικοφσ Διευκυντζσ, Νομικοφσ Συμβοφλουσ, Δικθγόρουσ, 

άλλα ςτελζχθ και τουσ εργαηομζνουσ τθσ Eurobank με ςφμβαςθ οριςμζνου χρόνου. 

Ο Οργανιςμόσ Υπθρεςίασ τθσ Eurobank ρυκμίηει μεταξφ άλλων τα παρακάτω: 

 Τα κακικοντα του εργαηομζνου και τισ υποχρεϊςεισ τθσ Eurobank 

 Τισ τακτικζσ αποδοχζσ του προςωπικοφ που αποτελοφνται από ζναν ενιαίο μιςκό (ςυνολικόσ 

ςυμβατικόσ μιςκόσ) ο οποίοσ ςυμφωνείται μεταξφ του υπαλλιλου και τθσ Eurobank και καλφπτει τισ 

εκάςτοτε νόμιμεσ αποδοχζσ  

 Τθ διαδικαςία προςλιψεων  

 Τθν αξιολόγθςθ των εργαηομζνων  

 Τισ ϊρεσ εργαςίασ 

 Τισ μετακζςεισ 

 Τθν πεικαρχικι διαδικαςία 

 Τθ λφςθ τθσ εργαςιακισ ςχζςθσ 

 

Λογιςτικζσ αρχζσ παροχϊν προσ το προςωπικό 

α. Συνταξιοδοτικζσ υποχρεϊςεισ 

Ο Πμιλοσ Eurobank παρζχει οριςμζνα προγράμματα ςυνταξιοδότθςθσ κακοριςμζνων ειςφορϊν. Οι ετιςιεσ 

ειςφορζσ που καταβάλλει ο Πμιλοσ επενδφονται και τοποκετοφνται ςε ειδικζσ κατθγορίεσ προϊόντων. Οι 

υπάλλθλοι, εφόςον πλθροφν τισ προχποκζςεισ του προγράμματοσ, ςυμμετζχουν ςτθν απόδοςθ των ανωτζρω 

επενδφςεων. Οι ειςφορζσ του ομίλου αναγνωρίηονται ωσ ζξοδο ςτθ χριςθ κατά τθν οποία καταβάλλονται. 

 

β. Ρρόβλεψθ αποηθμίωςθσ προςωπικοφ λόγω εξόδου από τθν υπθρεςία (SLSRI) 

Σφμφωνα με τθν ιςχφουςα εργατικι νομοκεςία, ο Πμιλοσ ςχθματίηει πρόβλεψθ αποηθμίωςθσ προςωπικοφ 

λόγω εξόδου από τθν υπθρεςία για υπαλλιλουσ που δικαιοφνται εφάπαξ αποηθμίωςθ, όταν αυτοί 

παραμζνουν ςτθν υπθρεςία μζχρι τθ ςυνικθ θλικία ςυνταξιοδότθςθσ. Θ αποηθμίωςθ αυτι υπολογίηεται 

βάςει των ετϊν υπθρεςίασ και των απολαβϊν των υπαλλιλων κατά τθν θμερομθνία ςυνταξιοδότθςθσ. Το 

ποςό τθσ πρόβλεψθσ ςχθματίηεται βάςει αναλογιςτικισ μελζτθσ, χρθςιμοποιϊντασ τθ μζκοδο τθσ 

προβλεπόμενθσ πιςτωτικισ μονάδασ. Σφμφωνα με τθ μζκοδο αυτι, το κόςτοσ για αποηθμίωςθ εξόδου από 

τθν υπθρεςία αναγνωρίηεται ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων κατά τθ διάρκεια των χρόνων υπθρεςίασ των 

υπαλλιλων, ςφμφωνα με αναλογιςτικζσ αποτιμιςεισ που πραγματοποιοφνται κάκε χρόνο. Θ υποχρζωςθ τθσ 

αποηθμίωςθσ εξόδου από τθν υπθρεςία υπολογίηεται ωσ θ παροφςα αξία των αναμενόμενων μελλοντικϊν 

ταμειακϊν εκροϊν, χρθςιμοποιϊντασ επιτόκια ευρωπαϊκϊν εταιρικϊν ομολόγων υψθλισ πιςτωτικισ 

διαβάκμιςθσ, με όρουσ λιξθσ που προςεγγίηουν τουσ όρουσ τθσ ςχετικισ υποχρζωςθσ. Τα αναλογιςτικά κζρδθ 

ι ηθμιζσ που προκφπτουν από τον υπολογιςμό τθσ αποηθμίωςθσ αποχϊρθςθσ για το Πμιλο αναγνωρίηονται 

απευκείασ ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων. 

Ο Πμιλοσ Eurobank ςχθματίηει επιπλζον πρόβλεψθ λαμβάνοντασ υπόψθ πικανζσ αποχωριςεισ προςωπικοφ 

προ τθσ κανονικισ ςυνταξιοδότθςθσ βάςει των όρων προθγουμζνων προγραμμάτων εκελουςίασ εξόδου. Ο 

Πμιλοσ ςχθματίηει πρόβλεψθ αποηθμίωςθσ, όταν ζχει ςυγκεκριμζνεσ δεςμεφςεισ που απορρζουν είτε από ζνα 

λεπτομερζσ επίςθμο ςχζδιο που ζχει ανακοινωκεί και δεν μπορεί να αποςυρκεί είτε από αμοιβαία 

ςυμφωνθκζντεσ όρουσ αποχϊρθςθσ. Αποηθμιϊςεισ πλθρωτζεσ μετά τθν πάροδο 12 μθνϊν από τθν 

θμερομθνία ιςολογιςμοφ, προεξοφλοφνται ςτθν παροφςα αξία τουσ. 

 

Ρρόγραμμα Διάκεςθσ Δικαιωμάτων Ρροαίρεςθσ Αγοράσ Μετοχϊν (stock options) 
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Δυνάμει των από 17.04.2006 και 21.11.2007 αποφάςεων τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ των μετόχων τθσ Eurobank, 

είχε εγκρικεί πενταετοφσ διάρκειασ πρόγραμμα διάκεςθσ, δικαιωμάτων προαιρζςεωσ αγοράσ μετοχϊν τθσ 

(Stock Options), ςε μζλθ του προςωπικοφ και του Δ.Σ. τθσ Eurobank και ςυνδεδεμζνων με αυτιν εταιρειϊν, 

και είχε εξουςιοδοτθκεί το Διοικθτικό Συμβοφλιο να διακζτει τα εν λόγω δικαιϊματα, εφάπαξ ι τμθματικά, 

κατά το διάςτθμα μζχρι τθν Τακτικι Γενικι Συνζλευςθ του ζτουσ 2011. Θ εν λόγω εξουςιοδότθςθ ζλθξε τθν 

31.12.2011 και το 2012 δεν χορθγικθκαν νζα δικαιϊματα προαίρεςθσ αγοράσ. 

Επίςθσ, το Δ.Σ. είχε εξουςιοδοτθκεί να εκδίδει μετοχζσ ςτουσ κατόχουσ δικαιωμάτων προαίρεςθσ που ζχουν 

αςκιςει τα δικαιϊματά τουσ ςτο πλαίςιο του υφιςτάμενου προγράμματοσ παροχισ δικαιωμάτων προαίρεςθσ. 

Το 2011 και 2012 δεν αςκικθκαν δικαιϊματα προαίρεςθσ αγοράσ μετοχϊν. 
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Τα υφιςτάμενα, με θμερομθνία 31.12.2012, δικαιϊματα προαιρζςεωσ αγοράσ μετοχϊν, είχαν ωσ εξισ: 

- μζχρι 14.000 μετοχζσ, μποροφν να αποκτθκοφν εν όλω ι εν μζρει εφάπαξ ι τμθματικά, κατ’ επιλογι του 

δικαιοφχου, μία φορά ανά θμερολογιακό τρίμθνο του ζτουσ 2013, με τιμι απόκτθςθσ 9,80 ευρϊ ανά μετοχι 

- μζχρι 1.201.121 μετοχζσ, μποροφν να αποκτθκοφν εν όλω ι εν μζρει εφάπαξ ι τμθματικά, κατ’ επιλογι 

του δικαιοφχου, εντόσ του μθνόσ Δεκεμβρίου του ζτουσ 2013, με τιμι απόκτθςθσ 13,62 ευρϊ ανά μετοχι και 

- μζχρι 1.799.945 μετοχζσ, μποροφν να αποκτθκοφν εν όλω ι εν μζρει εφάπαξ ι τμθματικά, κατ’ επιλογι 

του δικαιοφχου, μία φορά ανά θμερολογιακό τρίμθνο εκάςτου των ετϊν 2013 και 2014, με τιμι απόκτθςθσ 

9,90 ευρϊ ανά μετοχι.  

Ο ανωτζρω αρικμόσ των προσ απόκτθςθ μετοχϊν και τιμι απόκτθςθσ ανά μετοχι υπόκεινται εκάςτοτε ςε 

αναπροςαρμογι με μακθματικό τρόπο, με ςχετικι απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, εφόςον ςτο 

διάςτθμα από τθν ζκδοςθ των πιςτοποιθτικϊν που πιςτοποιοφν τα ανωτζρω δικαιϊματα μζχρι τθν άςκθςθ 

των δικαιωμάτων αυτϊν επζλκουν μεταβολζσ ςτο μετοχικό κεφάλαιο ι τισ μετοχζσ τθσ Eurobank που 

αλλοιϊνουν τθν οικονομικι αξία των ανωτζρω παραςχεκζντων δικαιωμάτων. 

Σθμειϊνουμε ότι, ςφμφωνα με τα προαναφερκζντα, θ τιμι απόκτθςθσ των δικαιωμάτων προαίρεςθσ για τα 

θμερολογιακά ζτθ 2013 και 2014, πρόκειται να προςαρμοςτεί λόγω των εταιρικϊν πράξεων που αποφάςιςε θ 

από 30.4.2013 Ζκτακτθ Γενικι Συνζλευςθ των μετόχων (reverse split, μείωςθ ονομαςτικισ αξίασ και ΑΜΚ με 

ειςφορά ομολόγων από το ΤΧΣ, ωσ αναλφεται ςτθν ενότθτα 3.24.1 «Μετοχικό κεφάλαιο».) 

Σθμειϊνεται ότι θ τιμι απόκτθςθσ των παραπάνω δικαιωμάτων προαίρεςθσ είναι πολφ υψθλότερθ από τθν 

τρζχουςα χρθματιςτθριακι τιμι τθσ μετοχισ τθσ Τράπεηασ.  

  
                                                                 
30

 Τον Δεκζμβριο του 2007είναι θ τελευταία φορά που αςκικθκαν δικαιϊματα προαίρεςθσ. 
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3.18 Κφριοι μζτοχοι 

Κατά τθν θμερομθνία τθσ Ζκτακτθσ Γενικισ Συνζλευςθσ τθσ 26θσ Αυγοφςτου 2013, το μετοχικό κεφάλαιο τθσ 

Eurobank ανιρχετο ςτο ποςό των €2.165.250.059,50 και διαιρείτο ςε 4.395.916.865 ςυνολικά ονομαςτικζσ 

μετοχζσ εκ των οποίων: (i) 4.050.416.865 μετοχζσ κοινζσ, με ψιφο, άυλεσ, ειςθγμζνεσ ςτο Χρθματιςτιριο 

Ακθνϊν, ονομαςτικισ αξίασ €0,30 θ κακεμία, και (ii) 345.500.000 προνομιοφχεσ μετοχζσ, χωρίσ δικαίωμα 

ψιφου, ενςϊματεσ, μθ μεταβιβάςιμεσ και μθ δεκτικζσ ειςαγωγισ ςε οργανωμζνθ αγορά εκδοκείςεσ 

ςφμφωνα με το ν. 3723/2008, ονομαςτικισ αξίασ €2,75 θ κακεμία. 

Θ από 26.8.2013 Ζκτακτθ Γενικι Συνζλευςθ των Μετόχων τθσ Τράπεηασ αποφάςιςε τθν αφξθςθ του μετοχικοφ 

κεφαλαίου κατά ποςό € 425.625.000,00, με ειςφορά από το Ταμείο Χρθματοπιςτωτικισ Στακερότθτασ του 

100% των μετοχϊν του Νζου Ταχυδρομικοφ Ταμιευτθρίου Ελλάδοσ Α.Τ.Ε., κυριότθτασ του Ταμείου, με τθν 

ζκδοςθ 1.418.750.000 νζων κοινϊν μετοχϊν, ονομαςτικισ αξίασ €0,30 και τιμισ διάκεςθσ € 0,48 θ κάκε μία 

(παροφςα ΑΜΚ). Θ ςυνολικι υπζρ το άρτιον αξία των νζων μετοχϊν, ποςοφ €255.375.000,00, αποφαςίςτθκε 

να αχκεί ςτον λογαριαςμό «Διαφορά από ζκδοςθ μετοχϊν υπζρ το άρτιο».  

Κατόπιν των ανωτζρω, το μετοχικό κεφάλαιο τθσ Τράπεηασ το οποίο αντιςτοιχεί ςτισ κοινζσ μετοχζσ τθσ 

ανιλκε ςε €1.640.750.059,50, διαιροφμενο ςε 5.469.166.865 κοινζσ ονομαςτικζσ με ψιφο μετοχζσ, 

ονομαςτικισ αξίασ €0,30 θ κάκε μία. 

Στον ακόλουκο πίνακα παρουςιάηεται: α) θ μετοχικι ςφνκεςθ τθσ Eurobank τθν 21 Αυγοφςτου 2013, 

θμερομθνία καταγραφισ τθσ Ζκτακτθσ Γενικισ Συνζλευςθσ τθσ 26θσ Αυγοφςτου 2013, θ οποία ενζκρινε, 

μεταξφ άλλων, τθν παροφςα αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου, και β) θ μετοχικι ςφνκεςθ τθσ Τράπεηασ, όπωσ 

αυτι διαμoρφϊνεται μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ παροφςασ αφξθςθσ του μετοχικοφ κεφαλαίου (μετά τθν ΑΜΚ):  

 

 
 

Πθγι: Επεξεργαςία ςτοιχείων από τθν Σράπεηα 
(*) 

φμφωνα με το Ν. 3556/2007.
 

 

Σθμειϊνεται ότι, με βάςθ τισ γνωςτοποιιςεισ που ζχουν αποςταλεί ςτθν Τράπεηα δυνάμει του ν. 3556/2007, 

κατά τθν 21.8.2013, κανζνα άλλο φυςικό ι νομικό πρόςωπο πλθν του Ταμείου Χρθματοπιςτωτικισ 

Στακερότθτασ, δεν κατείχε κοινζσ μετοχζσ τθσ Τράπεηασ, που να αντιπροςωπεφουν ποςοςτό ίςο ι μεγαλφτερο 

του 5% του ςυνόλου των δικαιωμάτων ψιφου που απορρζουν από αυτιν τθν κατθγορία μετοχϊν τθσ 

Τράπεηασ. Στθν Eurobank δεν υφίςταντο μζτοχοι με ειδικά δικαιϊματα ι κάτοχοι άλλων τίτλων πλθν μετοχϊν 

με τισ ακόλουκεσ εξαιρζςεισ: 

α) Το Ελλθνικό Δθμόςιο ςυμμετζχει ςτο μετοχικό κεφάλαιο τθσ Eurobank κατά ποςό €950.125.000,00 που 

αντιςτοιχεί ςε 345.500.000 προνομιοφχεσ μετοχζσ, χωρίσ δικαίωμα ψιφου, ενςϊματεσ, μθ μεταβιβάςιμεσ και 

μθ δεκτικζσ ειςαγωγισ ςε οργανωμζνθ αγορά, ονομαςτικισ αξίασ €2,75 θ κάκε μία, οι οποίεσ εκδόκθκαν 

ςφμφωνα με το ν. 3723/2008. Βάςει του παραπάνω νόμου, το Ελλθνικό Δθμόςιο ζχει ορίςει εκπρόςωπό του 

ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Τράπεηασ, ωσ πρόςκετο μζλοσ αυτοφ, ο οποίοσ δικαιοφται να κζτει βζτο ςε 

ςτρατθγικζσ αποφάςεισ, ςε αποφάςεισ που μεταβάλλουν ουςιωδϊσ τθ νομικι ι χρθματοοικονομικι κζςθ τθσ 

Τράπεηασ και για τθν ζγκριςθ των οποίων απαιτείται απόφαςθ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ και αποφάςεισ ςχετικά 

με τθν διανομι μερίςματοσ και τθν πολιτικι παροχϊν προσ τα μζλθ Δ.Σ. κακϊσ και τουσ Γενικοφσ Διευκυντζσ 

και τουσ αναπλθρωτζσ τουσ, με απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν ι εφόςον ο εκπρόςωποσ κρίνει ότι θ 

απόφαςθ αυτι δφναται να κζςει ςε κίνδυνο τα ςυμφζροντα των κατακετϊν θ να επθρεάςει ουςιωδϊσ τθ 

φερεγγυότθτα και τθν εφρυκμθ λειτουργία τθσ Τράπεηασ. 

ΜΕΤΟΧΟΛ ΤΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ 21.08.2013

Μζτοχοσ

Αρικμόσ 

Μετοχϊν

Δικ/τα 

Ψιφου

% Δικ/των

 Ψιφου

Αρικμόσ 

Μετοχϊν

Δικ/τα 

Ψιφου

% Δικ/των

 Ψιφου

Ταμείο Χρθματοπιςτωτικισ Στακερότθτασ 3,789,317,358 3,789,317,358 93.6% 5,208,067,358 5,208,067,358 95.2%

Λδιϊτεσ Επενδυτζσ 84,270,401 84,270,401 2.1% 84,270,401 84,270,401 1.5%

Κεςμικοί Επενδυτζσ & Λοιπά Νομικά Ρρόςωπα 176,829,106 176,829,106 4.4% 176,829,106 176,829,106 3.2%

Σφνολο 4,050,416,865 4,050,416,865 100.0% 5,469,166,865 5,469,166,865 100.0%

ΡΛΝ ΤΘΝ ΑΜΚ* ΜΕΤΑ ΤΘΝ ΑΜΚ
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β) Εκτόσ των ανωτζρω, υφίςτανται ςιμερα και ςτο μζλλον ενδζχεται να προκφψουν (περαιτζρω) κάτοχοι 

μετατρζψιμων ομολογιϊν, ςυνεπεία εκδόςεωσ, δυνάμει τθσ από 30.6.2009 αποφάςεωσ τθσ Γενικισ 

Συνζλευςθσ τθσ Eurobank, ομολογιακοφ δανείου, διάρκειασ 91 ετϊν, ςυνολικοφ ονομαςτικοφ ποςοφ ζωσ 

€500.000.000, από τα οποία ζχουν εκδοκεί και διατεκεί ςιμερα €400.000.000, εξαγοράςιμου και 

μετατρζψιμου ςε κοινζσ μετοχζσ τθσ Eurobank, μετά τθν πάροδο πενταετίασ από τθν ζκδοςι του, το οποίο 

καλφφκθκε από κυγατρικζσ τθσ Eurobank, προκειμζνου αυτζσ να εκδϊςουν και να διακζςουν ςτθν αγορά 

ιςόποςουσ υβριδικοφσ τίτλουσ ανταλλάξιμουσ με μετοχζσ τθσ Eurobank. Εξ’ αυτϊν, προνομιοφχοι τίτλοι 

ονομαςτικοφ ποςοφ €379.000.000 ευρίςκονται ςιμερα ςτθν κατοχι τθσ Eurobank. Με τθν από 11.7.2011 

απόφαςθ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ τθσ Eurobank, τροποποιικθκαν οι όροι τθσ από 30.6.2009 απόφαςθσ τθσ 

Γενικισ Συνζλευςθσ, αυξικθκε το ςυνολικό ποςό του μετατρζψιμου ομολογιακοφ δανείου κατά €100.000.000, 

υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο αρικμόσ των κοινϊν μετοχϊν που κα προκφψουν από τθν τυχόν μετατροπι των 

ομολογιϊν που κα εκδοκοφν μετά τθν 11.7.2011 δεν κα υπερβαίνει το 10% του ςυνολικοφ αρικμοφ των 

κοινϊν μετοχϊν τθσ Eurobank κατά τον χρόνο ζκδοςθσ του δανείου και παραςχζκθκε εξουςιοδότθςθ ςτο 

Διοικθτικό Συμβοφλιο αυτισ να αποφαςίςει τουσ ειδικότερουσ όρουσ ζκδοςθσ των νζων μετατρζψιμων 

ομολογιϊν. 

Ππωσ προαναφζρκθκε, μετά τθν παροφςα αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου, το Ταμείο Χρθματοπιςτωτικισ 

Στακερότθτασ (ΤΧΣ) κατζχει το 95,2% των κοινϊν μετοχϊν τθσ Τράπεηασ. Ρζραν των όςων προβλζπονται ςτο 

Ν. 3864/2010, οι ςχζςεισ τθσ Τράπεηασ με το ΤΧΣ ρυκμίηονται περαιτζρω με τθν από 12.7.2013 Σφμβαςθ 

Ρλαιςίου Συνεργαςίασ (Relationship Framework Agreement), όπωσ προβλζπεται και από το μνθμόνιο 

Οικονομικισ και Χρθματοπιςτωτικισ Ρολιτικισ (Memorandum of Economic and Financial Policies), θ οποία 

ρυκμίηει τισ ςχζςεισ μεταξφ τθσ Τράπεηασ και του ΤΧΣ ωσ μετόχου τθσ κακϊσ και τα κζματα που ςχετίηονται, 

μεταξφ άλλων, με (α) τθν εταιρικι διακυβζρνθςθ τθσ Τράπεηασ, (β) τθν κατάρτιςθ και ζγκριςθ του Σχεδίου 

Αναδιάρκρωςθσ, (γ) τισ ςθμαντικζσ υποχρεϊςεισ που πθγάηουν από το Σχζδιο Αναδιάρκρωςθσ και τθν 

παρακολοφκθςθ τθσ υλοποίθςθσ του Σχεδίου Αναδιάρκρωςθσ και των ςυνεπαγομζνων αναλαμβανόμενων 

κινδφνων τθσ Τράπεηασ, (δ) τα ςθμαντικά ηθτιματα για τα οποία απαιτείται θ ςυναίνεςθ του ΤΧΣ και (ε) τον 

χειριςμό των ςθμαντικϊν δικϊν τθσ Τράπεηασ. 

Ειδικότερα το ΤΧΣ ζχει, δυνάμει τθσ ανωτζρω Σφμβαςθσ, δικαιϊματα που ςχετίηονται με τθν εταιρικι 

διακυβζρνθςθ τθσ Τράπεηασ, όπωσ: 

1. το δικαίωμα, ωσ μζτοχοσ που ζχει τθν πλειοψθφία των δικαιωμάτων ψιφου, να εκλζγει το Διοικθτικό 

Συμβοφλιο τθσ Τράπεηασ και να επιλζγει τον Ρρόεδρο του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και τον Διευκφνοντα 

Σφμβουλο και, ςε ςυμφωνία με τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, τον/ουσ αναπλθρωτι/ζσ του και τα άλλα 

εκτελεςτικά μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, 

2. το δικαίωμα να ορίηει μζχρι δφο εκπροςϊπουσ του ωσ μθ εκτελεςτικά μζλθ ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ 

Τράπεηασ, οι οποίοι ενεργϊντασ από κοινοφ ι χωριςτά, ζχουν, πζραν των προβλεπόμενων ςτο ν. 3864/2010, 

τα εξισ δικαιϊματα:  

- το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθν Επιτροπι Ελζγχου, τθν Επιτροπι Κινδφνων, τθν Επιτροπι Αποδοχϊν 

και τθν Επιτροπι Ανωτάτων Στελεχϊν,  

- το δικαίωμα να ηθτοφν τθ ςφγκλθςθ των ανωτζρω Επιτροπϊν τθσ Τράπεηασ ςτισ οποίεσ ςυμμετζχουν, 

- το δικαίωμα να προςκζτουν κζματα θμεριςιασ διάταξθσ ςτισ ςυνεδριάςεισ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ, 

του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και των ανωτζρω Επιτροπϊν τθσ Τράπεηασ ςτισ οποίεσ ςυμμετζχουν,  

- το δικαίωμα να εγκρίνουν τον Οικονομικό Διευκυντι, τον Επικεφαλισ για τθ Διαχείριςθ Κινδφνων, 

τον Επικεφαλισ για τθν Οργάνωςθ και τον Επικεφαλισ του Εςωτερικοφ Ελζγχου τθσ Τράπεηασ και τθν 

απομάκρυνςθ αυτϊν, 

-  το δικαίωμα να εγκρίνουν τουσ όρουσ και τα κριτιρια για τον διοριςμό του Ρροζδρου τθσ Επιτροπισ 

Ελζγχου και τθσ Επιτροπι Κινδφνων και 

- το δικαίωμα διενζργειασ ςυνολικισ αξιολόγθςθσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, τθσ Εκτελεςτικισ 

Επιτροπισ, τθσ Επιτροπισ Ελζγχου, τθσ Επιτροπισ Κινδφνων, τθσ Επιτροπισ Αποδοχϊν και τθσ 

Επιτροπισ Ανωτάτων Στελεχϊν τθσ Τράπεηασ. 

- Το ΤΧΣ, απευκυνόμενο προσ τον Ρρόεδρο του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, ορίηει εγγράφωσ τουσ εκπροςϊπουσ 

του ι τουσ αντικαταςτάτεσ τουσ. Το Διοικθτικό Συμβοφλιο οφείλει χωρίσ κακυςτζρθςθ, και ςε κάκε 
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περίπτωςθ το αργότερο εντόσ δζκα θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ από το ΤΧΣ των εκπροςϊπων του (ι των 

αντικαταςτατϊν αυτϊν), να ορίςει τουσ εκπροςϊπουσ αυτοφσ ωσ (μθ εκτελεςτικά) μζλθ Δ.Σ ι, εφόςον 

απαιτείται, κα πρζπει να ςυγκαλζςει το ςυντομότερο δυνατό που επιτρζπεται από το νόμο τθ Γενικι 

Συνζλευςθ, προκειμζνου να προβεί ςτον οριςμό αυτό. 

3. το δικαίωμα να ορίηει παρατθρθτι χωρίσ δικαίωμα ψιφου ςε ςυνεδριάςεισ τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ, 

τθσ Διοικθτικισ Επιτροπισ, τθσ Κεντρικισ Επιτροπισ Ριςτοδοτιςεων και τθσ Επιτροπισ Διαχείριςθσ 

Ενεργθτικοφ-Ρακθτικοφ τθσ Τράπεηασ.  

4. το δικαίωμα να λαμβάνει δζκα θμζρεσ πριν τθ ςυνεδρίαςθ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ (Τακτικισ ι Ζκτακτθσ) 

τθν πρόςκλθςθ, τισ ετιςιεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ (όπου απαιτείται), τισ τυχόν αναφορζσ του Δ.Σ. και των 

ελεγκτϊν κακϊσ και οποιδιποτε άλλθ αναφορά ι πλθροφορία θ οποία είναι αναγκαία προκειμζνου το ΤΧΣ να 

προετοιμαςτεί καταλλιλωσ οφτωσ ϊςτε να αςκιςει τα δικαιϊματα ψιφου του ςτθ Γενικι Συνζλευςθ. 

Επιπλζον, το ΤΧΣ δικαιοφται να ηθτά διευκρινίςεισ ι περαιτζρω πλθροφορίεσ και θ Τράπεηα οφείλει να τισ 

παρζχει εγγράφωσ, εντόσ τριϊν θμερϊν από τθν παραλαβι αιτιματοσ του ΤΧΣ ι, εφόςον απομζνουν 

λιγότερο θμζρεσ μζχρι τθ ςυνεδρίαςθ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ, το αργότερο τθν θμζρα πριν από τθ 

ςυνεδρίαςθ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ. 

Ρεραιτζρω, θ Τράπεηα, ςφμφωνα με τθν εν λόγω Σφμβαςθ Ρλαιςίου Συνεργαςίασ, υποχρεοφται να λαμβάνει 

τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ ςυναίνεςθ του ΤΧΣ για όλα τα ςθμαντικά κζματα που ορίηονται ςτθ Σφμβαςθ 

αυτι, όπωσ, μεταξφ άλλων, τισ ςθμαντικζσ εταιρικζσ πράξεισ (π.χ. αυξιςεισ μετοχικοφ κεφαλαίου, 

ςυγχωνεφςεισ κλπ), ςθμαντικζσ επενδφςεισ ι μεταβιβάςεισ περιουςιακϊν ςτοιχείων, το Σχζδιο 

Αναδιάρκρωςθσ που προβλζπεται ςτο νόμο 3864/2010, τα ςθμαντικά ηθτιματα που αφοροφν το ανκρϊπινο 

δυναμικό, τθ ςφνκεςθ τθσ Διοικθτικισ Επιτροπισ (Executive Board) και τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ 

(Management Committee) τθσ Τράπεηασ κακϊσ και τθ διαχείριςθ των ςθμαντικϊν επίδικων υποκζςεων. 

Ρεριςςότερα ςτοιχεία παρατίκενται ςτθν ενότθτα 3.24.3 «Κεςμικό Ρλαίςιο Λειτουργίασ τθσ Τράπεηασ». 

Επιςθμαίνεται ότι τα όργανα Διοίκθςθσ τθσ Eurobank ςυνεχίηουν να είναι αρμόδια για τισ αποφάςεισ τθσ 

κακθμερινισ λειτουργίασ τθσ και να κακορίηουν, ανεξάρτθτα, τθν εμπορικι ςτρατθγικι και πολιτικι τθσ 

Eurobank, ςφμφωνα με το Σχζδιο Αναδιάρκρωςθσ.  

Υπόδειγμα τθσ ωσ άνω ςφμβαςθσ πλαιςίου ςυνεργαςίασ βρίςκεται αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα του ΤΧΣ 

(http://www.hfsf.gr/files/rfa/RFA_%20HFSF%20full%20voting%20rights.pdf).  

Τθν 22 Φεβρουαρίου 2013, θ Τράπεηα όριςε τθν Grant Thorton ωσ Επίτροπο τθσ (Monitoring Trustee). Ο 

Επίτροποσ κα παρακολουκεί τθ ςυμμόρφωςθ με τουσ κανόνεσ τθσ εταιρικισ διακυβζρνθςθσ και τισ πρακτικζσ 

λειτουργίασ, κακϊσ και τθν εφαρμογι του ςχεδίου αναδιάρκρωςθσ και κα αναφζρεται ςτθν Ευρωπαϊκι 

Επιτροπι. 

Σφμφωνα με το άρκρο 8 του Ν 3864/2010, το ΤΧΣ αποφαςίηει τον τρόπο και τθ διαδικαςία διάκεςθσ των 

μετοχϊν εντόσ διετίασ από τθ ςυμμετοχι του ςτθν αφξθςθ των ιδίων κεφαλαίων τθσ Τράπεηασ. Θ διάκεςθ 

μπορεί να γίνεται τμθματικά ι άπαξ, κατά τθν κρίςθ του Ταμείου, υπό τθν προχπόκεςθ ότι οι μετοχζσ 

διατίκενται εντόσ διετίασ. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν, φςτερα από ειςιγθςθ του Ταμείου, 

δφναται να παρατείνεται θ ωσ άνω προκεςμία. Στόχοσ τθσ Διοίκθςθσ είναι θ διάκεςθ ενόσ ςθμαντικοφ 

ποςοςτοφ των μετοχϊν τθσ Τράπεηασ ςε ιδιϊτεσ επενδυτζσ ζωσ τα τζλθ Μαρτίου 2014. 

 

Μδιεσ Μετοχζσ 

Με βάςθ το ν. 3756/2009, οι τράπεηεσ που ςυμμετζχουν ςτα προγράμματα ενίςχυςθσ τθσ ρευςτότθτασ του ν. 

3723/2008, δεν επιτρζπεται, ςε όλο το χρονικό διάςτθμα ςυμμετοχισ τουσ, να αγοράηουν ίδιεσ μετοχζσ.  

  

http://www.hfsf.gr/files/rfa/RFA_%20HFSF%20full%20voting%20rights.pdf
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3.19 Συναλλαγζσ με ςυνδεόμενα μζρθ 

Σφμφωνα με διλωςθ τθσ Τράπεηασ οι ςυναλλαγζσ με ςυνδεόμενα μζρθ όπωσ αυτά ορίηονται από τον 

Κανονιςμό 1606/2002, τισ διατάξεισ του ςχετικοφ Ρροτφπου (Δ.Λ.Ρ. 24) και παρακολουκοφνται διακριτά από 

τον Πμιλο, παρατίκενται παρακάτω, ςφμφωνα με τθν Ενότθτα 19 του Ραραρτιματοσ Λ του Κανονιςμοφ 

809/2004 τθσ Επιτροπισ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 

Σθμειϊνεται ότι ζωσ τθν 23 Λουλίου 2012, θ Τράπεηα ιταν μζλοσ του Ομίλου EFG, ενεργόσ μθτρικι εταιρεία 

του οποίου είναι θ «European Financial Group EFG (Luxembourg) S.A.», ενϊ απϊτατθ μθτρικι εταιρεία είναι θ 

«Private Financial Holdings Limited», θ οποία ανικει και ελζγχεται ζμμεςα από μζλθ τθσ οικογζνειασ Λάτςθ. 

Ριο ςυγκεκριμζνα, ο Πμιλοσ EFG κατείχε το 44,70% των κοινϊν με δικαίωμα ψιφου μετοχϊν τθσ Τράπεηασ, 

μζςω 100% κυγατρικϊν τθσ απϊτατθσ μθτρικισ εταιρείασ.  

Το Μάιο του 2013 μετά τθν πλιρθ κάλυψθ τθσ ανακεφαλαιοποίθςθσ τθσ Τράπεηασ αξίασ € 5.839 εκατ., το ΤΧΣ 

κατζςτθ ο ελζγχων μζτοχοσ και ςυνδεόμενο μζροσ τθσ Τράπεηασ. Τθν 19
θ
 Λουνίου 2013, το ΤΧΣ απζκτθςε 

3.789.317.358 κοινζσ με δικαίωμα ψιφου μετοχζσ τθσ Τράπεηασ, που αντιπροςωπεφουν το 98,6% του κοινοφ 

μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ. Μετά τθν ζκδοςθ 205.804.664 νζων κοινϊν μετοχϊν τον Λοφλιο, όπωσ 

αποφαςίςκθκε κατά τθν Ετιςια Γενικι Συνζλευςθ τθσ 27 Λουνίου 2013, το ποςοςτό των δικαιωμάτων ψιφου 

που κατζχει το ΤΧΣ ςτθν Eurobank μειϊκθκε ςε 93,6%, ενϊ μετά τθν παροφςα αφξθςθ του μετοχικοφ 

κεφαλαίου που εγκρίκθκε από τθν Ζκτακτθ Γενικι Συνζλευςθ τθσ 26 Αυγοφςτου 2013, το ποςοςτό 

ςυμμετοχισ του ΤΧΣ αναμζνεται να αυξθκεί ςε 95,2%. 

Τθ 12 Λουλίου 2013, θ Τράπεηα υπζγραψε με το ΤΧΣ μία Σφμβαςθ Ρλαιςίου Συνεργαςίασ (Relationship 

Framework Agreement-RFA), που κακορίηει τουσ όρουσ ςυνεργαςίασ μεταξφ τθσ Τράπεηασ και του ΤΧΣ και τα 

κζματα που ςχετίηονται, μεταξφ άλλων, με τθν εταιρικι διακυβζρνθςθ τθσ Τράπεηασ και τθν κατάρτιςθ και 

ζγκριςθ του Σχεδίου Αναδιάρκρωςθσ. Τθν 26 Αυγοφςτου 2013, θ Σφμβαςθ Ρλαιςίου Συνεργαςίασ εγκρίκθκε 

από τθν Ζκτακτθ Γενικι Συνζλευςθ ςφμφωνα με το άρκρο 23α του Νόμου 2190/1920. Στο πλαίςιο τθσ 

ανωτζρω ςφμβαςθσ, τα όργανα λιψθσ αποφάςεων τθσ Τράπεηασ κα ςυνεχίςουν να κακορίηουν ανεξάρτθτα, 

μεταξφ άλλων, τθν επιχειρθματικι ςτρατθγικι και πολιτικι τθσ Τράπεηασ (ςυμπεριλαμβανομζνων των 

επιχειρθματικϊν ςχεδίων και προχπολογιςμϊν), ςφμφωνα με το Σχζδιο Αναδιάρκρωςθσ. Οι αποφάςεισ 

ςχετικά με τθν κακθμερινι λειτουργία τθσ Τράπεηασ κα ςυνεχίςουν να λαμβάνονται, ανάλογα με τθν 

περίπτωςθ, από τα αρμόδια όργανα και τουσ υπαλλιλουσ τθσ Τράπεηασ, ςφμφωνα με τισ κεςμοκετθμζνεσ, εκ 

του νόμου αρμοδιότθτεσ και κακικοντα πίςτθσ. 

Ο Πμιλοσ κεωρεί ωσ ςυνδεόμενα μζρθ τισ λοιπζσ ελλθνικζσ τράπεηεσ, οι οποίεσ ςτο πλαίςιο τθσ 

ανακεφαλαιοποίθςθσ, ελζγχονται από κοινοφ ι επθρεάηονται ςθμαντικά από το ΤΧΣ, κακϊσ και τα βαςικά 

μζλθ τθσ διοίκθςθσ του ΤΧΣ. Οι ςυναλλαγζσ του Ομίλου με τισ ελλθνικζσ τράπεηεσ που ςυνδζονται με το ΤΧΣ 

διενεργοφνται ςτα ςυνικθ πλαίςια των εργαςιϊν και με όρουσ αγοράσ, δεν επθρεάηονται από το ΤΧΣ ωσ ο 

ελζγχων μζτοχοσ τθσ Τράπεηασ και για δεν περιλαμβάνονται ςτον πίνακα με τισ διεταιρικζσ ςυναλλαγζσ τθσ 

περιόδου 1.1-30.6.2013, που παρατίκεται παρακάτω. 

Εκτόσ των προαναφερκειςϊν ςυναλλαγϊν με τισ ελλθνικζσ τράπεηεσ που ςυνδζονται με το ΤΧΣ, ο Πμιλοσ 

πραγματοποιεί τραπεηικζσ ςυναλλαγζσ με τα ςυνδεόμενα μζρθ μζςα ςτα ςυνικθ πλαίςια των εργαςιϊν και 

με όρουσ αγοράσ. Οι ςυναλλαγζσ αυτζσ περιλαμβάνουν δάνεια, κατακζςεισ και εγγυιςεισ. Επιπλζον, μζςα ςτα 

ςυνικθ πλαίςια των επενδυτικϊν τραπεηικϊν του εργαςιϊν, ο Πμιλοσ ενδζχεται να κατζχει χρεωςτικοφσ και 

ςυμμετοχικοφσ τίτλουσ των ςυνδεόμενων μερϊν. Ο όγκοσ και τα υπόλοιπα των ςυναλλαγϊν με τα 

ςυνδεόμενα μζρθ ςτο τζλοσ τθσ χριςθσ παρατίκενται παρακάτω: 
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* Συχόν αποκλείςεισ ςτα ςφνολα από το άκροιςμα των επιμζρουσ μεγεκϊν οφείλονται ςε ςτρογγυλοποιιςεισ. 

Πθγι: Δθμοςιευμζνεσ ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ χριςθσ 2012 (που ςυμπεριλαμβάνουν και τα ςυγκριτικά 

τθσ χριςθσ 2011) και τθσ χριςθσ 2011 για τα ςυγκριτικά τθσ χριςθσ 2010 που ζχουν ςυνταχκεί από τθν Σράπεηα βάςει 

Δ.Π.Χ.Α. και ζχουν ελεγχκεί από Ορκωτό Ελεγκτι Λογιςτι.  

 (1)Σθν 31 Δεκεμβρίου 2011, τα δάνεια και απαιτιςεισ από πελάτεσ καλφπτονται από εγγυιςεισ ςε μετρθτά ποςοφ € 211 εκατ. 

(2)τα βαςικά μζλθ τθσ Διοίκθςθσ περιλαμβάνονται τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου, τα μζλθ τθσ Διοίκθςθσ του Ομίλου και τθσ 

μθτρικισ του και τα ςτενά ςυγγενικά τουσ πρόςωπα. 

Ακολοφκωσ παρουςιάηονται ο όγκοσ και τα υπόλοιπα των ςυναλλαγϊν με τα ςυνδεόμενα μζρθ τθσ περιόδου 

1.1-30.6.2013 (με ςυγκριτικά ςτοιχεία περιόδου 1.1-30.6.2012 όςον αφορά ςτον όγκο ςυναλλαγϊν και 

ςυγκριτικά ςτοιχεία τζλουσ χριςθσ 2012 όςον αφορά ςτα υπόλοιπα ςυναλλαγϊν): 

 

* Συχόν αποκλίςεισ ςτα ςφνολα από το άκροιςμα των επιμζρουσ μεγεκϊν οφείλονται ςε ςτρογγυλοποιιςεισ. 

Πθγι: Δθμοςιευμζνεσ ςυνοπτικζσ ενοποιθμζνεσ ενδιάμεςεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ για το εξάμθνο που ζλθξε τθν 30 

Ιουνίου 2013, οι οποίεσ ζχουν ςυνταχκεί από τθν Σράπεηα βάςει Δ.Π.Χ.Α. και ζχουν επιςκοπθκεί από Ορκωτό Ελεγκτι 

Λογιςτι.  

 (1)τα βαςικά μζλθ τθσ Διοίκθςθσ περιλαμβάνονται τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου, τα μζλθ τθσ Διοίκθςθσ του Ομίλου και του 

βαςικοφ μετόχου και τα ςτενά ςυγγενικά τουσ πρόςωπα. Σθν 30 Ιουνίου 2013, ο όγκοσ και τα υπόλοιπα των ςυναλλαγϊν με τα βαςικά 

μζλθ τθσ διοίκθςθσ του ΣΧ δεν είναι ςθμαντικά.  

Δεν ζχουν αναγνωριςτεί προβλζψεισ για δάνεια που χορθγικθκαν ςε ςυνδεόμενα μζρθ. Οι χορθγιςεισ ζχουν 

δοκεί ςτα πλαίςια των πιςτοδοτικϊν πολιτικϊν τθσ Τράπεηασ. Θ Τράπεηα χορθγεί δάνεια ςτουσ υπαλλιλουσ 

τθσ με προνομιακοφσ όρουσ ςε ςχζςθ με τα δάνεια ςε τρίτουσ. Θ πολιτικι αυτι, που ακολουκείται από όλεσ 

τισ Τράπεηεσ εν γζνει ςτθν Ελλάδα, ιςχφει μόνο για τουσ υπαλλιλουσ και όχι για τα ςτενά ςυγγενικά τουσ 

(ποςά ςε εκατ. ευρϊ)*

Πμιλοσ 

EFG

Βαςικά 

μζλθ 

Δοίκθςθσ 

(ΒΔΜ)
(2)

Εταιρείεσ 

υπό τον 

ζλεγχο των 

ΒΔΜ και 

ςυγγενείσ 

επιχειριςεισ

Πμιλοσ 

EFG

Βαςικά 

μζλθ 

Δοίκθςθσ 

(ΒΔΜ)
(2)

Εταιρείεσ 

υπό τον 

ζλεγχο των 

ΒΔΜ και 

ςυγγενείσ 

επιχειριςεισ

Πμιλοσ 

EFG

Βαςικά 

μζλθ 

Δοίκθςθσ 

(ΒΔΜ)
(2)

Εταιρείεσ 

υπό τον 

ζλεγχο των 

ΒΔΜ και 

ςυγγενείσ 

επιχειριςεισ

Απαιτιςεισ από χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα 2             -               - 0              - - - - -

Απαιτιςεισ από παράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα -             -               - - - 1                 -                -                -                 

Χαρτοφυλάκιο επενδυτικϊν τίτλων 82           -               10               82            - 7                 -                -                -                 

Δάνεια και απαιτιςεισ από πελάτεσ (1) 64           19             121             1              15             335             -                11              26               

Λοιπά ςτοιχεία ενεργθτικοφ 1             0               0                 -               -               -                 -                -                -                 

Υποχρεϊςεισ προσ χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα 55           -               - 54            - - -                -                -                 

Υποχρεϊςεισ προσ πελάτεσ 
(1)

1             53             239             4              42             345             -                12              20               

Λοιπζσ υποχρεϊςεισ 4             1               0                 0              1               0                 -                1                -                 

Κακαρά ζςοδα από τόκουσ 1             (1)             0                 5              (1)             (2)               1               (0)              0                 

Κακαρά ζςοδα από τραπεηικζσ αμοιβζσ και προμικειεσ (4)           -               2                 0              - 0                 (0)              0                0                 

Λοιπά λειτουργικά ζςοδα/(ζξοδα) 1             0               (2)                (5)             (0)             (0)               (0)              (1)              (0)               

Εγγυθτικζσ που εκδόκθκαν 271         1               1                 272          -               2                 - - 1                 

Εγγυθτικζσ που ελιφκθςαν 271         0               56               271          0               50               - 0                -                 

31 Δεκεμβρίου 2010 31 Δεκεμβρίου 2011 31 Δεκεμβρίου 2012



 

Σράπεηα Eurobank Ergasias A.E.        201                     

πρόςωπα ι εταιρείεσ που ελζγχονται από αυτοφσ. Οι προνομιακοί όροι αναφζρονται κυρίωσ ςτο χαμθλότερο 

επιτοκιακό περικϊριο για ςτεγαςτικά δάνεια, όπου θ εξαςφάλιςθ διζπεται από τουσ ςυνικεισ 

επιχειρθματικοφσ όρουσ. 

 

Ραροχζσ προσ τα βαςικά μζλθ τθσ Διοίκθςθσ (μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και λοιπά βαςικά μζλθ τθσ 

Διοίκθςθσ του Ομίλου) 

Οι αμοιβζσ των βαςικϊν μελϊν τθσ Διοίκθςθσ που ζχουν τθ μορφι βραχυπρόκεςμων παροχϊν, ωσ αυτζσ 

απεικονίηονται ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ, ανιλκαν ςε € 6,9 εκατ. για τθν χριςθ 2012 ζναντι € 7,3 εκατ. 

ςτθν χριςθ 2011 και € 7,5 εκατ. ςτθ χριςθ 2010. Επίςθσ, οι αμοιβζσ των βαςικϊν μελϊν τθσ Διοίκθςθσ που 

ζχουν τθ μορφι μακροπρόκεςμων παροχϊν, όπωσ απεικονίηονται ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ, ανιλκαν ςε 

€ 0,5 εκατ. το 2012 (εκ των οποίων ποςό € 0,1 εκατ. αφοροφςε παροχζσ ςε ςυμμετοχικοφσ τίτλουσ) ζναντι € 

1,8 εκατ. το 2011 (εκ των οποίων ποςό € 1,3 εκατ. αφοροφςε παροχζσ ςε ςυμμετοχικοφσ τίτλουσ) και € 2,6 

εκατ. το 2010 (εκ των οποίων ποςό € 2,1 εκατ. αφοροφςε παροχζσ ςε ςυμμετοχικοφσ τίτλουσ). 

Οι αμοιβζσ των βαςικϊν μελϊν τθσ Διοίκθςθσ που ζχουν τθ μορφι βραχυπρόκεςμων παροχϊν ανιλκαν ςτισ 

30 Λουνίου 2013 ςε € 3,1 εκατ. (30 Λουνίου 2012: € 3,4 εκατ.), και μακροπρόκεςμων παροχϊν (εξαιρουμζνων 

των παροχϊν ςε ςυμμετοχικοφσ τίτλουσ) ςε € 0,3 εκατ. (30 Λουνίου 2012: € 0,2 εκατ.). Επιπρόςκετα, τθν 30 

Λουνίου 2013 αναγνωρίςτθκε ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων ζςοδο € 0,1 εκατ. από τθν ακφρωςθ 

δικαιωμάτων προαίρεςθσ αγοράσ μετοχϊν (30 Λουνίου 2012: € μθδζν). 
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3.20 Χρθματοοικονομικζσ πλθροφορίεσ για τα περιουςιακά ςτοιχεία και τισ υποχρεϊςεισ του 

Ομίλου, τθ χρθματοοικονομικι του κζςθ και τα αποτελζςματά του 

 

Οι χρθματοοικονομικζσ πλθροφορίεσ που παρατίκενται ςτο παρόν κεφάλαιο αφοροφν ςτισ δθμοςιευμζνεσ 

Ενοποιθμζνεσ Ετιςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ των χριςεων που ζλθξαν ςτισ 31.12.2010, 31.12.2011 και 

31.12.2012, κακϊσ και τθν περίοδο 01.01.-30.06.2013, οι οποίεσ ςυντάχκθκαν από τθν Eurobank βάςει των 

Διεκνϊν Ρροτφπων Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ (Δ.Ρ.Χ.Α). 

Οι χρθματοοικονομικζσ πλθροφορίεσ για τθ χριςθ 2012 προζρχονται από τισ δθμοςιευμζνεσ Ενοποιθμζνεσ 

Ετιςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ χριςθσ 2012, ενϊ οι χρθματοοικονομικζσ πλθροφορίεσ για τθ χριςθ 

2011 είναι αυτζσ που δθμοςιεφονται ωσ ςυγκριτικά ςτοιχεία ςτισ Ενοποιθμζνεσ Ετιςιεσ Οικονομικζσ 

Καταςτάςεισ τθσ χριςθσ 2012. Οι χρθματοοικονομικζσ πλθροφορίεσ για τθ χριςθ 2010 είναι αυτζσ που 

δθμοςιεφονται ωσ ςυγκριτικά ςτοιχεία ςτισ δθμοςιευμζνεσ Ενοποιθμζνεσ Ετιςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ 

τθσ χριςθσ 2011.  

Οι Ενοποιθμζνεσ Ετιςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ Eurobank για τισ χριςεισ που ζλθξαν τθν 31.12.2010 

και 31.12.2011 εγκρίκθκαν με τισ από 28.06.2011 και 29.06.2012 αποφάςεισ των Ετιςιων Τακτικϊν Γενικϊν 

Συνελεφςεων των μετόχων τθσ Eurobank αντίςτοιχα. Οι Ενοποιθμζνεσ Ετιςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ 

Eurobank για τθ χριςθ που ζλθξε τθν 31.12.2012 εγκρίκθκαν με τθν από 27.03.2013 απόφαςθ του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου. Οι προαναφερόμενεσ Ενοποιθμζνεσ Ετιςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ ζχουν ελεγχκεί από τθν 

ελεγκτικι εταιρεία PricewaterhouseCoopers A.E. 

Θ Eurobank ζχει ςυντάξει ζκκεςθ για κάκε χριςθ, θ οποία περιλαμβάνει ςθμειϊςεισ και πλθροφορίεσ επί των 

ενοποιθμζνων οικονομικϊν καταςτάςεων και θ οποία αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ αυτϊν των οικονομικϊν 

καταςτάςεων. Οι ανωτζρω οικονομικζσ καταςτάςεισ είναι διακζςιμεσ ςτα γραφεία τθσ Eurobank ςτθ 

διεφκυνςθ Φιλελλινων 10 και Ξενοφϊντοσ 13, 1
οσ

 όροφοσ, 10557, Ακινα, κακϊσ και ςτθν θλεκτρονικι τθσ 

διεφκυνςθ: http://www.eurobank.gr. 

Οι χρθματοοικονομικζσ πλθροφορίεσ για τθν περίοδο 01.01.-31.06.2013 προζρχονται από τισ ςχετικζσ 

δθμοςιευμζνεσ ςυνοπτικζσ ενδιάμεςεσ ενοποιθμζνεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ περιόδου α’ εξαμινου 

2013 που ςυνοδεφονται από ςυγκριτικά ςτοιχεία του α’ εξαμινου 2012. 

Οι Ενοποιθμζνεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ περιόδου α’ εξαμινου 2013 εγκρίκθκαν με τθν από 30.08.2013 

απόφαςθ του Διοικθτικοφ τθσ Συμβουλίου και ζχουν επιςκοπθκεί από τακτικό ελεγκτι - λογιςτι. 

 

3.20.1 Χρθματοοικονομικζσ πλθροφορίεσ ενοποιθμζνων οικονομικϊν καταςτάςεων 2010 και 

2011 

 

Μθ ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ: 

Σθμειϊνεται ότι βάςει των όρων τθσ επενδυτικισ ςυμφωνίασ που υπογράφθκε με τθν Raiffeisen Bank 

International AG (RBI) το Φεβρουάριο του 2011, ο Πμιλοσ αναγνϊριςε τθν 31 Μαρτίου 2011 τθν πϊλθςθ των 

δραςτθριοτιτων του ςτθν Ρολωνία ζναντι ςυνολικοφ τιμιματοσ € 718 εκατ. Το τίμθμα υπόκειται ςε 

αναπροςαρμογι βάςει τθσ εφλογθσ αξίασ των κακαρϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων τθσ Polbank EFG κατά τθν 

ολοκλιρωςθ τθσ ςυναλλαγισ και περιλαμβάνει τθν ελάχιςτθ αξία του δικαιϊματοσ προαίρεςθσ πϊλθςθσ του 

ποςοςτοφ 13% που κα κατζχει ο Πμιλοσ ςτο ενιαίο ςχιμα με τθν RBI ςτθν Ρολωνία. Τθν 31 Δεκεμβρίου 2011, 

το ςυνολικό τίμθμα αυξικθκε ςε € 952 εκατ., προκειμζνου να ςυμπεριλθφκεί το ποςό που ςυνειςζφερε ο 

Πμιλοσ ςτθν Polbank EFG πριν από τθν θμερομθνία ολοκλιρωςθσ τθσ ςυναλλαγισ και το οποίο βάςει τθσ 

ςυμφωνίασ αποτελεί απαίτθςθ του Ομίλου από τον αποκτϊντα. Θ τελευταία ζγκριςθ από τισ εποπτικζσ αρχζσ 

δόκθκε τθν 17 Απριλίου 2012.  

Τα αποτελζςματα των δραςτθριοτιτων του Ομίλου ςτθν Ρολωνία παρουςιάηονται ωσ μθ ςυνεχιηόμενεσ 

δραςτθριότθτεσ ςτον ακόλουκο πίνακα. Στθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων και ςτθν κατάςταςθ ταμειακϊν 

http://www.eurobank.gr/
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ροϊν παρουςιάηονται διακριτά τα αποτελζςματα και οι ταμειακζσ ροζσ, αντίςτοιχα, από ςυνεχιηόμενεσ και 

από μθ ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ. Τα ςυγκριτικά ςτοιχεία ζχουν αναπροςαρμοςκεί αντίςτοιχα. 

 

 

* Συχόν αποκλίςεισ ςτα ςφνολα από το άκροιςμα των επιμζρουσ μεγεκϊν οφείλονται ςε ςτρογγυλοποιιςεισ. 

Πθγι: Δθμοςιευμζνεσ Ενοποιθμζνεσ Ετιςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ χριςθσ 2011 (τα ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2010 
προκφπτουν από τα ςυγκριτικά ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2011), οι οποίεσ ζχουν ςυνταχκεί από τθν Eurobank ςφμφωνα με τα 
Δ.Π.Χ.Α. και ζχουν ελεγχκεί από Σακτικοφσ Ορκωτοφσ Ελεγκτζσ. 

 

Θ επίδραςθ τθσ πϊλθςθσ των δραςτθριοτιτων τθσ Ρολωνίασ ςτον ενοποιθμζνο ιςολογιςμό του Ομίλου 

παρουςιάηεται ςτθν ενότθτα 3.20.3 «Χρθματοοικονομικζσ Πλθροφορίεσ Ενοποιθμζνων Ιςολογιςμϊν τθσ 

31.12.2010 και 31.12.2011». 

  

(ποςά ςε εκατ. ευρϊ)* 2010 2011

Κακαρά ζςοδα από τόκουσ 151                              38                  

Κακαρά ζςοδα από τραπεηικζσ αμοιβζσ και προμικειεσ 41                                9                    

Λοιπά ζςοδα από μθ ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ 2                                  (0)                  

Λειτουργικά ζξοδα (146)                            (39)                

Ρροβλζψεισ για πιςτωτικοφσ κινδφνουσ από δάνεια και απαιτιςεισ πελατϊν (89)                              (18)                

Κζρδθ/(ηθμιζσ) προ φόρου από μθ ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ ζωσ τθν 31 Μαρτίου 2011 (41)                              (10)                

Φόροσ ειςοδιματοσ 8                                  2                    

Κζρδθ/(ηθμιζσ) προ κερδϊν από τθν πϊλθςθ μθ ςυνεχιηόμενων δραςτθριοτιτων (33)                              (8)                  

Κζρδθ προ φόρων από τθν πϊλθςθ μθ ςυνεχιηόμενων δραςτθριοτιτων -                                   183               

Φόροσ κερδϊν από τθν πϊλθςθ μθ ςυνεχιηόμενων δραςτθριοτιτων -                                   (32)                

Κακαρά κζρδθ/(ηθμιζσ) περιόδου από μθ ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ που αναλογοφν ςτουσ μετόχουσ (33)                              143               
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3.20.2 Χρθματοοικονομικζσ πλθροφορίεσ Ενοποιθμζνων Αποτελεςμάτων Χριςεων 2010 - 2011 

 

Στον ακόλουκο πίνακα παρατίκενται τα ενοποιθμζνα ςτοιχεία των αποτελεςμάτων του Ομίλου Eurobank για 

τισ χριςεισ 2010 - 2011: 

 

 

* Συχόν αποκλίςεισ ςτα ςφνολα από το άκροιςμα των επιμζρουσ μεγεκϊν οφείλονται ςε ςτρογγυλοποιιςεισ. 

Πθγι: Δθμοςιευμζνεσ Ενοποιθμζνεσ Ετιςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ χριςθσ 2011 (τα ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2010 
προκφπτουν από τα ςυγκριτικά ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2011), οι οποίεσ ζχουν ςυνταχκεί από τθν Eurobank ςφμφωνα με τα 
Δ.Π.Χ.Α. και ζχουν ελεγχκεί από Σακτικοφσ Ορκωτοφσ Ελεγκτζσ εκτόσ των Αναπροςαρμοςμζνων αποτελεςμάτων ανά 
μετοχι τα οποία ζχουν προκφψει από επεξεργαςία οικονομικϊν ςτοιχείων από τθν Eurobank. 

Αναπροςαρμοςμζνα αποτελζςματα ανά μετοχι: τα βαςικά και προςαρμοςμζνα κζρδθ ανά μετοχι για τισ χριςεισ 2010 και 
2011 ζχουν προςαρμοςκεί ϊςτε να λθφκεί υπόψθ θ ςυνζνωςθ των κοινϊν μετοχϊν (reverse split) με αναλογία 10 παλαιζσ 
κοινζσ μετοχζσ ςε 1 νζα κοινι μετοχι βάςει των αποφάςεων τθσ Ζκτακτθσ Γενικισ υνζλευςθσ τθσ 30 Απριλίου 2013. 

  



 

Σράπεηα Eurobank Ergasias A.E.        205                     

 

Στον ακόλουκο πίνακα παρατίκενται τα ενοποιθμζνα ςυνολικά ζςοδα του Ομίλου Eurobank για τισ χριςεισ 

2010 - 2011: 

* Συχόν αποκλίςεισ ςτα ςφνολα από το άκροιςμα των επιμζρουσ μεγεκϊν οφείλονται ςε ςτρογγυλοποιιςεισ. 

Πθγι: Δθμοςιευμζνεσ Ενοποιθμζνεσ Ετιςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ χριςθσ 2011 (τα ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2010 
προκφπτουν από τα ςυγκριτικά ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2011), οι οποίεσ ζχουν ςυνταχκεί από τθν Eurobank ςφμφωνα με τα 
Δ.Π.Χ.Α. και ζχουν ελεγχκεί από Σακτικοφσ Ορκωτοφσ Ελεγκτζσ. 

 

Θ Διοίκθςθ του Ομίλου Eurobank ζχει κακορίςει τουσ επιχειρθματικοφσ τομείσ με βάςθ τισ εςωτερικζσ 

αναφορζσ που επιςκοποφνται από τθν επιτροπι Στρατθγικοφ Σχεδιαςμοφ (Strategic Planning Group). Οι 

ανωτζρω αναφορζσ χρθςιμοποιοφνται για τθ διάκεςθ των πόρων και τθν αξιολόγθςθ τθσ απόδοςθσ κάκε 

τομζα, προκειμζνου να λθφκοφν οι ςτρατθγικζσ αποφάςεισ. Θ επιτροπι Στρατθγικοφ Σχεδιαςμοφ διαχωρίηει 

τισ επιχειρθματικζσ δραςτθριότθτεσ τόςο από τθν πλευρά του επιχειρθματικοφ τομζα όςο και με γεωγραφικά 

κριτιρια. Γεωγραφικά, θ διοίκθςθ αξιολογεί τθν απόδοςθ των δραςτθριοτιτων ςτθν Ελλάδα και ςτισ 

υπόλοιπεσ χϊρεσ τθσ Νζασ Ευρϊπθσ. Θ Ελλάδα διαχωρίηεται περαιτζρω ςε τραπεηικι ιδιωτϊν πελατϊν, 

τραπεηικι επιχειριςεων, διαχείριςθ επενδφςεων, επενδυτικι τραπεηικι και προϊόντα κεφαλαιαγοράσ, ενϊ θ 

Νζα Ευρϊπθ ελζγχεται και αξιολογείται ςε επίπεδο χϊρασ. Ο Πμιλοσ ενοποιεί επιχειρθματικοφσ τομείσ όταν 

ζχουν κοινά οικονομικά χαρακτθριςτικά και αναμζνεται να ζχουν κοινι οικονομικι ανάπτυξθ 

μακροπρόκεςμα. 

Σθμειϊνεται ότι με εξαίρεςθ τθν Ελλάδα, καμία άλλθ χϊρα δε ςυνειςφζρει, μεμονωμζνα, πάνω από το 10% 

των ενοποιθμζνων κακαρϊν εςόδων. Ο Πμιλοσ είναι οργανωμζνοσ ςτουσ ακόλουκουσ επιχειρθματικοφσ 

τομείσ: 

 

(ποςά ςε εκατ. ευρϊ)*

Κακαρά κζρδθ (ηθμίεσ) χριςθσ 84 (5.496)         

Λοιπά αποτελζςματα χριςθσ απευκείασ ςτθν κακαρι κζςθ:

Αντιςτάκμιςθ ταμειακϊν ροϊν

μεταβολι ςτθν εφλογθ αξία, μετά από φόρουσ (51)               (2)                  

μεταφορά ςτο λογαριαςμό αποτελεςμάτων, μετά από φόρουσ (2)                  (53)               (15)               (17)               

Χαρτοφυλάκιο διακεςίμων προσ πϊλθςθ επενδυτικϊν τίτλων

μεταβολι ςτθν εφλογθ αξία, μετά από φόρουσ (191)             (167)             

μεταφορά ηθμιϊν από απομείωςθ τίτλων Ελλθνικοφ Δθμοςίου ςτο 

λογαριαςμό αποτελεςμάτων, μετά από φόρουσ -                    250

μεταφορά ηθμιϊν από απομείωςθ λοιπϊν επενδυτικϊν τίτλων ςτο 

λογαριαςμό αποτελεςμάτων, μετά από φόρουσ 5                   354

μεταφορά ςτο λογαριαςμό αποτελεςμάτων, μετά από φόρουσ 36                 (150)             (13)               424               

μεταβολι ςτθν εφλογθ αξία μετά από φόρουσ-ςυγγενείσ επιχειριςεισ (3)                  -                    

μεταφορά ςτο λογαριαςμό αποτελεςμάτων, μετά από φόρουσ 7                   4                   -                    -                    

Συναλλαγματικζσ διαφορζσ

μεταβολι ςτθν εφλογθ αξία, μετά από φόρουσ (28)               (41)               

μεταφορά ςτο λογαριαςμό αποτελεςμάτων, μετά από φόρουσ 0                   (28)               79                 38                 

Λοιπά αποτελζςματα χριςθσ (227)             445               

Συνολικό αποτζλεςμα χριςθσ μετά από φόρο που αναλογεί ςε:

Μετόχουσ

  από ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ (128)             (5.216)         

  από μθ ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ (29)               (157)             153               (5.063)         

Δικαιϊματα τρίτων

  από ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ 14                 14                 12                 12                 

(143)             (5.051)         

ΕΝΟΡΟΛΘΜΕΝΘ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΣΥΝΟΛΛΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

2010 2011
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 Σραπεηικι Ιδιωτϊν Πελατϊν: περιλαμβάνει λογαριαςμοφσ όψεωσ πελατϊν, ταμιευτθρίου, κατακζςεισ 

και κατακετικά-επενδυτικά προϊόντα, πιςτωτικζσ και χρεωςτικζσ κάρτεσ, καταναλωτικά δάνεια, 

χορθγιςεισ μικρϊν επιχειριςεων και ςτεγαςτικά δάνεια. 

 Σραπεηικι Επιχειριςεων: περιλαμβάνει υπθρεςίεσ άμεςων χρεϊςεων, λογαριαςμοφσ όψεωσ, 

κατακζςεισ, ανοιχτοφσ αλλθλόχρεουσ λογαριαςμοφσ, δάνεια και άλλεσ πιςτωτικζσ διευκολφνςεισ, 

προϊόντα ςυναλλάγματοσ και παράγωγα προϊόντα για εταιρείεσ. 

 Διαχείριςθ Επενδφςεων (Wealth Management): περιλαμβάνει υπθρεςίεσ Private Banking, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ διαχείριςθσ ιδιωτικισ και προςωπικισ περιουςίασ, ςε μεςαίου και υψθλοφ 

ειςοδιματοσ ιδιϊτεσ, αςφαλιςτικζσ υπθρεςίεσ, προϊόντα αμοιβαίων κεφαλαίων και κατακετικά-

επενδυτικά, κακϊσ επίςθσ και χρθματοοικονομικι διαχείριςθ περιουςιακϊν ςτοιχείων κεςμικϊν 

πελατϊν. 

 Επενδυτικι Σραπεηικι και Προϊόντα Κεφαλαιαγοράσ: περιλαμβάνει υπθρεςίεσ επενδυτικισ τραπεηικισ, 

ςυμπεριλαμβανομζνων χρθματοοικονομικϊν υπθρεςιϊν ςε εταιρείεσ, παροχισ ςυμβουλευτικϊν 

υπθρεςιϊν ςε κζματα ςυγχωνεφςεων και εξαγορϊν, κεματοφυλακισ, χρθματιςτθριακϊν υπθρεςιϊν, 

διαπραγμάτευςθσ χρθματοοικονομικϊν μζςων, χρθματοδοτιςεων επιχειριςεων και κεςμικϊν 

επενδυτϊν όπωσ επίςθσ και ειδικϊν χρθματοοικονομικϊν ςυμβουλϊν και διαμεςολαβιςεων τόςο ςε 

ιδιϊτεσ όςο και ςε μικρζσ και μεγάλεσ επιχειριςεισ. 

 Νζα Ευρϊπθ: περιλαμβάνει τισ δραςτθριότθτεσ ςε ουμανία, Βουλγαρία, Σερβία, Κφπρο, Ουκρανία και 

Τουρκία. 

 Λοιπζσ δραςτθριότθτεσ του Ομίλου: περιλαμβάνουν κυρίωσ επενδυτικζσ δραςτθριότθτεσ, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ διαχείριςθσ ακίνθτθσ περιουςίασ και των επενδφςεων ςε ακίνθτα, και τθ 

διαχείριςθ μθ-κατανεμθμζνου κεφαλαίου. 

 

Τα ζςοδα που προκφπτουν από τισ ςυναλλαγζσ μεταξφ των επιχειρθματικϊν τομζων κατανζμονται με βάςθ 

αμοιβαίωσ ςυμφωνθμζνουσ όρουσ που προςεγγίηουν τισ τιμζσ τθσ αγοράσ. 

 

Ειδικότερα, θ ανάλυςθ των αποτελεςμάτων χριςθσ ανά επιχειρθματικό τομζα, κακϊσ και τα ςυνεπαγόμενα 

αποτελζςματα προ και μετά φόρων για τισ οικονομικζσ χριςεισ 2010 - 2011 ζχει ωσ ακολοφκωσ: 

 

* Συχόν αποκλίςεισ ςτα ςφνολα από το άκροιςμα των επιμζρουσ μεγεκϊν οφείλονται ςε ςτρογγυλοποιιςεισ. 

(ποςά ςε εκατ. €)*

Τραπεηικι 

Λδιωτϊν 

Ρελατϊν

Τραπεηικι 

Επιχειριςεων

Διαχείριςθ 

Επενδφςεων

Επενδυτικι 

Τραπεηικι και  

προϊόντα 

Κεφαλαιαγοράσ Λοιπά Νζα Ευρϊπθ

Κζντρο 

απαλοιφισ Σφνολο

Κακαρά ζςοδα από τόκουσ 1.091              469                    4                       16                             (56)           579                      -                  2.103             

Κακαρά ζςοδα από τραπεηικζσ αμοιβζσ

και προμικειεσ 59                    61                       48                    61                             2               132                      -                  363                 

Λοιπά κακαρά ζςοδα 27                    (20)                     45                    70                             99            43                        -                  264                 

Ζςοδα από τρίτουσ 1.177              510                    97                    147                          45            754                      -                  2.730             

Ζςοδα μεταξφ τομζων 104                 2                         (32)                   (44)                           17            (3)                         (44)             -                      

Συνολικά ζςοδα 1.281              512                    65                    103                          62            751                      (44)             2.730             

Λειτουργικά ζξοδα (507)                (113)                   (69)                   (77)                           (78)           (480)                    44               (1.280)            

Ρροβλζψεισ για πιςτωτικοφσ κινδφνουσ

από δάνεια και απαιτιςεισ πελατϊν (909)                (93)                     (1)                     (0)                              (0)             (270)                    -                  (1.273)            

Συνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ (135)                306                    (5)                     26                             (16)           1                          -                  177                 

Μθ ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ -                       -                          -                        -                                (41)           -                           -                  (41)                  

Δκαιϊματα τρίτων -                       -                          -                        -                                (18)           (1)                         -                  (19)                  

Κζρδθ προ φόρου που αναλογοφν ςτουσ

μετόχουσ (135)                306                    (5)                     26                             (75)           -                           -                  117                 

Ενεργθτικό ανά τομζα 24.184            18.122               2.101               15.324                     5.158       22.299                -                  87.188           

31 Δεκεμβρίου 2010
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* Συχόν αποκλείςεισ ςτα ςφνολα από το άκροιςμα των επιμζρουσ μεγεκϊν οφείλονται ςε ςτρογγυλοποιιςεισ. 

θμείωςθ: τισ ζκτακτεσ ηθμιζσ από αποτιμιςεισ περιλαμβάνονται οι ηθμιζσ απομείωςθσ από ζκκεςθ ςε χρζοσ Ελλθνικοφ 

Δθμοςίου και λοιπζσ ζκτακτεσ ηθμιζσ από αποτιμιςεισ. 

Πθγι: Δθμοςιευμζνεσ Ενοποιθμζνεσ Ετιςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ χριςθσ 2011 (τα ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2010 
προκφπτουν από τα ςυγκριτικά ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2011), οι οποίεσ ζχουν ςυνταχκεί από τθν Eurobank ςφμφωνα με τα 
Δ.Π.Χ.Α. και ζχουν ελεγχκεί από Σακτικοφσ Ορκωτοφσ Ελεγκτζσ. 

 

Το 2011 επθρεάςτθκε ςθμαντικά από τθν εγχϊρια δθμοςιονομικι και οικονομικι κρίςθ. Ραρά το ιδιαίτερα 

δυςμενζσ και απαιτθτικό περιβάλλον, ο Πμιλοσ Eurobank ανταπεξιλκε ςτισ αντίξοεσ ςυνκικεσ που 

διαμορφϊκθκαν κατά τθ διάρκεια του ζτουσ. 

H απόδοςθ των πζντε βαςικϊν επιχειρθματικϊν τομζων αναλφεται ωσ εξισ: 

Ο τομζασ Τραπεηικισ Λδιωτϊν πελατϊν το 2011 παρουςίαςε οριακι κάμψθ ςτα ζςοδα από τόκουσ, τθσ τάξεωσ 

του 2%, παρά το ιδιαίτερα αυξθμζνο κόςτοσ κατακζςεων, το οποίο αντιςτακμίςτθκε από ανατιμολόγθςθ του 

δανειακοφ χαρτοφυλακίου. Κετικι ςυνειςφορά είχε και θ διατιρθςθ των δεικτϊν αποτελεςματικότθτασ, με 

το δείκτθ Κόςτοσ / Ζςοδα να διαμορφϊνεται ςε 40% το 2011, ζναντι 38% το 2010. Οι προβλζψεισ για 

πιςτωτικοφσ κινδφνουσ από δάνεια και απαιτιςεισ πελατϊν ανιλκαν ςε € 943 εκατ., αυξθμζνεσ κατά 4% ςε 

ςχζςθ με το 2010. Τα ζςοδα από προμικειεσ μειϊκθκαν κατά € 23 εκατ.  

Ο τομζασ Τραπεηικισ Επιχειριςεων ςθμείωςε κατά το 2011 αφξθςθ ςτα κακαρά ζςοδα από τόκουσ κατά € 77 

εκατ. Ο δείκτθσ Κόςτοσ / Ζςοδα διατθρικθκε ςε ιδιαίτερα χαμθλά επίπεδα (19%% το 2011 και 22%% το 2010), 

ςυγκρινόμενοσ με άλλουσ βαςικοφσ επιχειρθματικοφσ τομείσ.  

Τα αποτελζςματα του τομζα Διαχείριςθσ Επενδφςεων επθρεάςτθκαν από τθ γενικότερθ μεταβαλλόμενθ 

δθμοςιονομικι κατάςταςθ τθσ Ελλάδασ, παρά τθν αφξθςθ των κακαρϊν εςόδων από τόκουσ κατά €8 εκατ., 

λόγω αφξθςθσ των αςφαλιςτικϊν υπθρεςιϊν. Τα ζςοδα από προμικειεσ μειϊκθκαν κατά € 10 εκατ. Θ 

μεγαλφτερθ επίδραςθ τθσ χρθματοοικονομικισ κρίςθσ, όπωσ ιταν αναμενόμενο, αντικατοπτρίηεται ςτον 

τομζα Επενδυτικισ Τραπεηικισ & Ρροϊόντων Κεφαλαιαγοράσ, του οποίου τα ςυνολικά ζςοδα μειϊκθκαν κατά 

€182 εκατ. Επιπλζον, ςτθ δφςκολθ αυτι ςυγκυρία θ άντλθςθ ρευςτότθτασ από τισ διεκνείσ κεφαλαιαγορζσ 

αποτζλεςε μια ιδιαίτερα επίπονθ διαδικαςία θ οποία ενζχει αυξθμζνο κόςτοσ.  

(ποςά ςε εκατ. €)*

Τραπεηικι 

Λδιωτϊν 

Ρελατϊν

Τραπεηικι 

Επιχειριςεων

Διαχείριςθ 

Επενδφςεων

Επενδυτικι 

Τραπεηικι και  

προϊόντα 

Κεφαλαιαγοράσ Λοιπά Νζα Ευρϊπθ

Κζντρο 

απαλοιφισ Σφνολο

Κακαρά ζςοδα από τόκουσ 1.066              546                    12                    (78)                           (59)           552                      -                  2.039             

Κακαρά ζςοδα από τραπεηικζσ αμοιβζσ 

και προμικειεσ 36                    62                       38                    27                             0               129                      -                  292                 

Λοιπά κακαρά ζςοδα 10                    (12)                     36                    12                             (77)           26                        -                  (5)                    

Ζςοδα από τρίτουσ 1.112              596                    86                    (39)                           (136)         707                      -                  2.326             

Ζςοδα μεταξφ τομζων 96                    (1)                        (33)                   (40)                           23            (2)                         (43)             -                      

Συνολικά ζςοδα 1.208              595                    53                    (79)                           (113)         705                      (43)             2.326             

Λειτουργικά ζξοδα (458)                (110)                   (66)                   (60)                           (85)           (462)                    43               (1.198)            

Ρροβλζψεισ για πιςτωτικοφσ κινδφνουσ 

από δάνεια και απαιτιςεισ πελατϊν (943)                (146)                   (2)                     (0)                              (0)             (242)                    -                  (1.333)            

Συνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ, προ 

ζκτακτων ηθμιϊν από αποτιμιςεισ (βλ. 

ςθμείωςθ) (193)                339                    (15)                   (139)                         (198)         1                          -                  (205)               

Ζκτακτεσ ηθμιζσ (1)                     (162)                   (228)                 (5.364)                      (994)         -                           -                  (6.749)            

Μθ ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ -                       -                          -                        -                                173          -                           -                  173                 

Δικαιϊματα τρίτων -                       -                          -                        -                                (13)           (1)                         -                  (14)                  

Κζρδθ προ φόρου που αναλογοφν ςτουσ 

μετόχουσ (194)                177                    (243)                 (5.503)                      (1.032)     (0)                         -                  (6.795)            

Κζρδθ προ φόρου που αναλογοφν ςτουσ 

μετόχουσ, προ ζκτακτων ηθμιϊν από 

αποτιμιςεισ (193)                339                    (15)                   (139)                         (38)           (0)                         -                  (46)                  

Ενεργθτικό ανά τομζα 22.598            16.137               2.019               16.498                     3.697       15.873                -                  76.822           

31 Δεκεμβρίου 2011
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Αντίςτοιχθ αρνθτικι επίδραςθ εμφανίηεται και ςτον τομζα «Λοιπά», του οποίου τα ζςοδα μειϊκθκαν κατά 

€175 εκατ., λόγω τθσ δθμιουργίασ ειδικοφ αποκεματικοφ φψουσ € 130 εκατ. για τθν κάλυψθ ενδεχόμενων 

μελλοντικϊν κινδφνων. 

Ο τομζασ τθσ «Νζασ Ευρϊπθσ» παρουςίαςε μειωμζνα ςυνολικά ζςοδα κατά €47 εκατ. Θ εξομάλυνςθ των 

μακροοικονομικϊν ςυνκθκϊν και των προοπτικϊν ςτισ χϊρεσ που δραςτθριοποιοφταν ο Πμιλοσ και οι 

ςτοχευμζνεσ αναπτυξιακζσ επιλογζσ, επιτρζπουν τθν περαιτζρω ανάπτυξθ των εργαςιϊν του Ομίλου 

Eurobank ςτουσ τομείσ τραπεηικισ επιχειριςεων και τραπεηικισ ιδιωτϊν, κακϊσ και τθν αξιοποίθςθ των 

δυνατοτιτων που προςφζρουν οι εγχϊριεσ και οι διεκνείσ αγορζσ για τθν αυτοτελι χρθματοδότθςθ των 

δραςτθριοτιτων. 

Ακολουκεί ανάλυςθ των επί μζρουσ λογαριαςμϊν των αποτελεςμάτων του Ομίλου Eurobank για τισ 

εξεταηόμενεσ χριςεισ: 

 

Κακαρά Ζςοδα από Σόκουσ 

Τα ενοποιθμζνα κακαρά ζςοδα από τόκουσ για τισ χριςεισ 2010 - 2011 αναλφονται ωσ ακολοφκωσ: 

 

* Συχόν αποκλίςεισ ςτα ςφνολα από το άκροιςμα των επιμζρουσ μεγεκϊν οφείλονται ςε ςτρογγυλοποιιςεισ. 

Πθγι: Δθμοςιευμζνεσ Ενοποιθμζνεσ Ετιςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ χριςθσ 2011 (τα ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2010 
προκφπτουν από τα ςυγκριτικά ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2011), οι οποίεσ ζχουν ςυνταχκεί από τθν Eurobank ςφμφωνα με τα 
Δ.Π.Χ.Α. και ζχουν ελεγχκεί από Σακτικοφσ Ορκωτοφσ Ελεγκτζσ. 

 

Τα ςυνολικά κακαρά ζςοδα από τόκουσ διαμορφϊκθκαν ςε € 2,08 δις. και €2,25 δις. ςτισ χριςεισ 2011 και 

2010 αντίςτοιχα, παρουςιάηοντασ μείωςθ τθσ τάξεωσ του 7,9% το 2011 ζναντι του 2010. Τα κακαρά ζςοδα 

από τόκουσ από ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ διαμορφϊκθκαν ςε € 2,04 δις. και € 2,10 δις. ςτισ χριςεισ 

2011 και 2010 αντίςτοιχα, παρουςιάηοντασ οριακι μείωςθ τθσ τάξεωσ του 3,0% το 2011 ζναντι του 2010. Θ 

παραπάνω μείωςθ οφείλεται κυρίωσ ςτθν αφξθςθ του κόςτουσ χρθματοδότθςθσ κατά τθν εξεταηόμενθ 

περίοδο.  

Με βάςθ τα παραπάνω δεδομζνα, το κακαρό περικϊριο επιτοκίου, (ιτοι ο λόγοσ των κακαρϊν εςόδων από 

τόκουσ προσ το μζςο όρο του ενεργθτικοφ για τθ χριςθ) διαμορφϊκθκε ςε 2,63% και 2,52% για τισ χριςεισ 

2010 και 2011 (εξαιρουμζνων των μθ ςυνεχιηόμενων δραςτθριοτιτων τθσ Ρολωνίασ) αντίςτοιχα (βλ. ενότθτα 

3.20.16 «Επιλεγμζνοι Χρθματοοικονομικοί Δείκτεσ»). 

(ποςά ςε εκατ. €) * 2010 2011 Δ% 

Τόκοι ζςοδα

Ρελάτεσ 3.019 3.130 4%

Χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα 88 125 42%

Χαρτοφυλάκιο ςυναλλαγϊν 20 54 170%

Λοιποί επενδυτικοί τίτλοι 766 811 6%

Ραράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα 1.056 1.169 11%

Σφνολο 4.949 5.289 7%

Τόκοι ζξοδα

Ρελάτεσ (1.043)                     (1.118)                     7%

Χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα (330)                         (709)                         115%

Ριςτωτικοί τίτλοι και λοιπζσ δανειακζσ

υποχρεϊςεισ (151)                         (106)                         -30%

Ραράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα (1.322)                     (1.317)                     0%

Σφνολο (2.846)                     (3.250)                     14%

Σφνολο από ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ 2.103                       2.039                       -3%

Σφνολο από μθ ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ 151                           38                             -75%

Κακαρά ζςοδα από τόκουσ 2.254                       2.077                       -8%

Κακαρά Ζςοδα από Τόκουσ
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Τα κακαρά ζςοδα από τόκουσ (από ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ) αντιπροςωπεφουν το 77,0% και το 87,7% 

των ςυνολικϊν λειτουργικϊν εςόδων του Ομίλου Eurobank για τισ χριςεισ 2010 και 2011 αντίςτοιχα. Τα 

κακαρά ποςά από τόκουσ εξαρτϊνται ςε μεγάλο βακμό τόςο από το φψοσ των τοκοφόρων ςτοιχείων 

ενεργθτικοφ και πακθτικοφ, κακϊσ και το κακαρό περικϊριο επιτοκίου. 

 

Κακαρά ζςοδα από τραπεηικζσ αμοιβζσ και προμικειεσ  

Τα ενοποιθμζνα κακαρά ζςοδα από τραπεηικζσ αμοιβζσ και προμικειεσ για τισ χριςεισ 2010 και 2011 

παρατίκενται ςτον παρακάτω πίνακα: 

 

* Συχόν αποκλίςεισ ςτα ςφνολα από το άκροιςμα των επιμζρουσ μεγεκϊν οφείλονται ςε ςτρογγυλοποιιςεισ. 

Πθγι: Δθμοςιευμζνεσ Ενοποιθμζνεσ Ετιςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ χριςθσ 2011 (τα ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2010 
προκφπτουν από τα ςυγκριτικά ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2011), οι οποίεσ ζχουν ςυνταχκεί από τθν Eurobank ςφμφωνα με τα 
Δ.Π.Χ.Α. και ζχουν ελεγχκεί από Σακτικοφσ Ορκωτοφσ Ελεγκτζσ. 

Τα ςυνολικά ζςοδα από τραπεηικζσ αμοιβζσ και προμικειεσ (από ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ) 

υποχϊρθςαν κατά 20% ςε ετιςια βάςθ και διαμορφϊκθκαν ςε € 292 εκατ. το 2011, από € 363 εκατ. το 2010, 

κυρίωσ λόγω τθσ μείωςθσ των προμθκειϊν από αμοιβαία κεφάλαια και υπθρεςίεσ κεφαλαιαγοράσ κατά 22% 

περίπου, κακϊσ και τθσ κάμψθσ των εςόδων από εργαςίεσ ςχετιηόμενεσ με χορθγιςεισ, κατά 14% περίπου. 

 

Αποτελζςματα Χαρτοφυλακίου υναλλαγϊν και Επενδυτικϊν Σίτλων 

Τα αποτελζςματα του χαρτοφυλακίου ςυναλλαγϊν και επενδυτικϊν τίτλων του Ομίλου Eurobank (από 

ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ) διαμορφϊκθκαν το 2011 ςε ηθμίεσ € 70 εκατ., ζναντι κερδϊν € 162 εκατ. το 

2010. Ειδικότερα, τα αποτελζςματα από ομόλογα και λοιπά χρθματοοικονομικά μζςα διαμορφϊκθκαν το 

2011 ςε € 121 εκατ. ζναντι € 193 εκατ. το 2010, παρουςιάηοντασ μείωςθ τθσ τάξεωσ του 37% ςε ετιςια βάςθ. 

Λόγω των δυςμενϊν ςυνκθκϊν των αγορϊν ςθμειϊκθκαν αρνθτικά αποτελζςματα από παράγωγα 

χρθματοοικονομικά μζςα που διαμορφϊκθκαν ςε ηθμίεσ φψουσ € 107 εκατ. το 2011 ζναντι ηθμιϊν € 45 εκατ. 

το 2010. 

 

*Συχόν αποκλίςεισ ςτα ςφνολα από το άκροιςμα των επιμζρουσ μεγεκϊν οφείλονται ςε ςτρογγυλοποιιςεισ. 

(ποςά ςε εκατ. €) 2010 2011 Δ% 

Ρρομικειεσ και λοιπά ζςοδα χορθγιςεων 161                           138                           -14%

Ρρομικειεσ αμοιβαίων κεφαλαίων και  

διαχείριςθσ περιουςίασ 50                             39                             -22%

Ρρομικειεσ  υπθρεςιϊν κεφαλαιαγοράσ 65                             39                             -40%

Λοιπζσ προμικειεσ 87                             76                             -13%

Σφνολο από ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ 363                           292                           -20%

Σφνολο από μθ ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ 41                             9                               -78%

Σφνολο 404                           301                           -25%

Κακαρά ζςοδα από τραπεηικζσ αμοιβζσ και προμικειεσ

(ποςά ςε εκατ. €) 2010 2011 Δ% 

Ομόλογα και λοιπά χρθματοοικονομικά μζςα 193                           121                           -37%

Μετοχζσ και αμοιβαία κεφάλαια 1                               -                                -100%

Κζρδθ (ηθμίεσ) από παράγωγα χρθματοοικονομικά

μζςα (45)                           (107)                         138%

Ρροβλζψεισ απομείωςθσ για επενδυτικοφσ τίτλουσ (4)                              (91)                           2175%

Συναλλαγματικζσ διαφορζσ 17                             7                               -59%

Σφνολο από ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ 162                           (70)                           -143%

Σφνολο από μθ ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ 4                               -                                -100%

Σφνολο 166                           (70)                           -142%

Αποτελζςματα Χαρτοφυλακίου Συναλλαγϊν και Επενδυτικϊν Τίτλων
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Πθγι: Δθμοςιευμζνεσ Ενοποιθμζνεσ Ετιςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ χριςθσ 2011 (τα ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2010 
προκφπτουν από τα ςυγκριτικά ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2011), οι οποίεσ ζχουν ςυνταχκεί από τθν Eurobank ςφμφωνα με τα 
Δ.Π.Χ.Α. και ζχουν ελεγχκεί από Σακτικοφσ Ορκωτοφσ Ελεγκτζσ. 

Ωσ αποτζλεςμα των δυςμενϊν μακροοικονομικϊν ςυνκθκϊν, το Μάρτιο του 2011 ο Πμιλοσ Eurobank 

αναγνϊριςε πρόβλεψθ απομείωςθσ ςε ςυλλογικι βάςθ φψουσ € 130 εκατ. για εταιρικοφσ επενδυτικοφσ 

τίτλουσ και παράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα. Ωσ τθν 31
θ
 Δεκεμβρίου 2011, το μεγαλφτερο μζροσ τθσ 

ανωτζρω πρόβλεψθσ κατανεμικθκε ςε εταιρικοφσ επενδυτικοφσ τίτλουσ και λοιπά χρθματοοικονομικά μζςα. 

 

Λειτουργικά Ζξοδα 

Τα ενοποιθμζνα λειτουργικά ζξοδα για τισ χριςεισ 2010 - 2011 αναλφονται ωσ ακολοφκωσ: 

 

* Συχόν αποκλίςεισ ςτα ςφνολα από το άκροιςμα των επιμζρουσ μεγεκϊν οφείλονται ςε ςτρογγυλοποιιςεισ. 

Πθγι: Δθμοςιευμζνεσ Ενοποιθμζνεσ Ετιςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ χριςθσ 2011 (τα ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2010 
προκφπτουν από τα ςυγκριτικά ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2011), οι οποίεσ ζχουν ςυνταχκεί από τθν Eurobank ςφμφωνα με τα 
Δ.Π.Χ.Α. και ζχουν ελεγχκεί από Σακτικοφσ Ορκωτοφσ Ελεγκτζσ. 

 

Τα ςυνολικά λειτουργικά ζξοδα του Ομίλου Eurobank (από ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ) διαμορφϊκθκαν 

ςε € 1.280 εκατ. και € 1.198 εκατ. κατά τισ χριςεισ 2010 και 2011 αντίςτοιχα, παρουςιάηοντασ μείωςθ τθσ 

τάξεωσ του 6% το 2011. Θ επίδοςθ αυτι, είναι αποτζλεςμα τθσ αποκλιμάκωςθσ του λειτουργικοφ κόςτουσ, 

κακϊσ και τθσ ευρφτερθσ εκλογίκευςθσ τθσ λειτουργίασ του Ομίλου Eurobank. 

Οι αμοιβζσ και τα ζξοδα προςωπικοφ αναλφονται ωσ εξισ: 

 

* Συχόν αποκλίςεισ ςτα ςφνολα από το άκροιςμα των επιμζρουσ μεγεκϊν οφείλονται ςε ςτρογγυλοποιιςεισ. 

Πθγι: Δθμοςιευμζνεσ Ενοποιθμζνεσ Ετιςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ χριςθσ 2011 (τα ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2010 
προκφπτουν από τα ςυγκριτικά ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2011), οι οποίεσ ζχουν ςυνταχκεί από τθν Eurobank ςφμφωνα με τα 
Δ.Π.Χ.Α. και ζχουν ελεγχκεί από Σακτικοφσ Ορκωτοφσ Ελεγκτζσ. 

(ποςά ςε εκατ. €) 2010 2011 Δ% 

Αμοιβζσ και ζξοδα προςωπικοφ 714 674 -6%

Διοικθτικά ζξοδα 347 322 -7%

Αποςβζςεισ και απομειϊςεισ ενςϊματων

πάγιων ςτοιχείων 87 83 -5%

Αποςβζςεισ και απομειϊςεισ άυλων πάγιων

ςτοιχείων 28 30 7%

Ενοίκια λειτουργικϊν μιςκϊςεων 104 89 -14%

Σφνολο από ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ 1.280 1.198 -6%

Σφνολο από μθ ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ 146 39 -73%

Σφνολο 1.426 1.237 -13%

Λειτουργικά Ζξοδα 

(ποςά ςε εκατ. €) 2010 2011 Δ% 

Μιςκοί, θμερομίςκια και ζκτακτεσ αμοιβζσ 520 500 -4%

Ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ
102 99

-3%

Αμοιβζσ ςυνταξιοδότθςθσ και λοιπζσ παροχζσ

μετά τθν ζξοδο από τθν υπθρεςία 

29 27

-7%

Λοιπά ζξοδα
63 48

-24%

Σφνολο από ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ
714 674

-6%

Σφνολο από μθ ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ
58 16

-72%

Σφνολο 772 690 -11%

Αμοιβζσ και ζξοδα προςωπικοφ
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Ο μζςοσ αρικμόσ των εργαηομζνων του Ομίλου Eurobank για το ζτοσ 2011 ανερχόταν ςε 19.659, ζναντι 20.289 

το 2010 (εξαιρουμζνων των κυγατρικϊν τθσ Ρολωνίασ). 

 

Λοιπζσ ζκτακτεσ ηθμίεσ από αποτιμιςεισ 

(ποςά ςε εκατ. €) 2010 2011

Ρροβλζψεισ για πιςτωτικοφσ κινδφνουσ από εταιρικά ομόλογα και μετοχζσ -                     423

Μεταφορά ςυναλλαγματικϊν διαφορϊν ςτο κακαρό αποτζλεςμα -                     71

Ηθμιζσ από τθν πϊλθςθ ςυγγενϊν επιχειριςεων -                     7

Σφνολο - 501

Λοιπζσ ζκτακτεσ ηθμιζσ από αποτιμιςεισ

 

* Συχόν αποκλίςεισ ςτα ςφνολα από το άκροιςμα των επιμζρουσ μεγεκϊν οφείλονται ςε ςτρογγυλοποιιςεισ. 

Πθγι: Δθμοςιευμζνεσ Ενοποιθμζνεσ Ετιςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ χριςθσ 2011 (τα ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2010 
προκφπτουν από τα ςυγκριτικά ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2011), οι οποίεσ ζχουν ςυνταχκεί από τθν Eurobank ςφμφωνα με τα 
Δ.Π.Χ.Α. και ζχουν ελεγχκεί από Σακτικοφσ Ορκωτοφσ Ελεγκτζσ. 

 

Ωσ αποτζλεςμα των δυςμενϊν μακροοικονομικϊν ςυνκθκϊν ςτθν Ελλάδα, ο Πμιλοσ αναγνϊριςε ηθμιζσ 

απομείωςθσ αξίασ € 410 εκατ. για μετοχζσ, οι οποίεσ κατά κφριο λόγο διαπραγματεφονται ςτο Χ.Α. και των 

οποίων θ μείωςθ ςτθν εφλογθ αξία κάτω από το κόςτοσ κτιςθσ τουσ κεωρείται ςθμαντικι ι παρατεταμζνθ. 

Θ μεταφορά ςυναλλαγματικϊν διαφορϊν ςτο κακαρό αποτζλεςμα αφορά δάνειο αορίςτου διάρκειασ προσ 

τθν Eurobank Tekfen A.S., το οποίο αποπλθρϊκθκε με τθν ολοκλιρωςθσ τθσ πϊλθςισ τθσ (21.12.2012). 

 

Κζρδθ (Ηθμίεσ) προ φόρων 

Τα αποτελζςματα προ φόρων του Ομίλου Eurobank (από ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ) για τθ χριςθ 2011 

διαμορφϊκθκαν ςε ηθμίεσ φψουσ € 6.955 εκατ. ζναντι κερδϊν € 177 εκατ. για τθ χριςθ 2010. Το 2010, οι 

δραςτθριότθτεσ του Ομίλου επθρεάςτθκαν δυςμενϊσ από τθν κρίςθ του δθμοςίου χρζουσ ςτθν Ελλάδα, θ 

οποία ακολοφκθςε τθν εξίςου δφςκολθ παγκόςμια κρίςθ του 2009. Το 2011, ωςτόςο τα αποτελζςματα 

επθρεάςτθκαν καταλυτικά από τθ ηθμία απομείωςθσ από ζκκεςθ ςε χρζοσ Ελλθνικοφ Δθμοςίου φψουσ € 6,0 

δις. περίπου. 

Τθν 30 Λουνίου 2011, ο Πμιλοσ αναγνϊριςε ηθμιά απομείωςθσ αξίασ € 830 εκατ., προ φόρων, για τα ΟΕΔ που 

ζλθγαν πριν από τθν 31 Δεκεμβρίου 2020 και τα οποία πλθροφςαν τα κριτιρια του προγράμματοσ ανταλλαγισ 

ομολόγων με τθν εκελοντικι ςυμμετοχι του ιδιωτικοφ τομζα (PSI). Ωσ αποτζλεςμα τθσ ςυμμετοχισ τθσ 

Τράπεηασ ςτο πρόγραμμα (PSI+), ο Πμιλοσ αναγνϊριςε τθν 31 Δεκεμβρίου 2011 ηθμιά απομείωςθσ € 5.779 

εκατ. προ φόρων, για τα ΟΕΔ και για τουσ λοιποφσ τίτλουσ ονομαςτικισ αξίασ € 7.336 εκατ. που 

ανταλλάχκθκαν ςτο πλαίςιο του PSI+ το 2012, εκ των οποίων € 830 εκατ. είχαν αναγνωριςτεί τθν 30 Λουνίου 

2011. 

Οι κφριοι όροι του προγράμματοσ εκελοντικισ ανταλλαγισ ομολόγων (PSI+) παρουςιάηονται αναλυτικά ςτθ 

ςθμείωςθ 5 των δθμοςιευμζνων ενοποιθμζνων οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ χριςθσ 2011. 

Ωςτόςο, παρά τισ δυςμενείσ ςυνκικεσ τθσ αγοράσ και το ςθμαντικά υψθλότερο κόςτοσ χρθματοδότθςθσ, ο 

Πμιλοσ Eurobank διατιρθςε κετικά τα προ-προβλζψεων αποτελζςματά του, ωσ αποτζλεςμα τθσ ςυνεχοφσ 

ανατιμολόγθςθσ των ςτοιχείων ενεργθτικοφ και τθσ αυςτθρισ διαχείριςθσ του κόςτουσ. Το 2011 τα 

λειτουργικά κζρδθ προ προβλζψεων για πιςτωτικοφσ κινδφνουσ από δάνεια και απαιτιςεισ και εκτάκτων 

ηθμιϊν από αποτιμιςεισ διαμορφϊκθκαν ςε €1.128 εκατ., μειωμζνα ςε ετιςια βάςθ κατά 22%. 
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Φόροσ ειςοδιματοσ 

Ο φόροσ ειςοδιματοσ επί των προ φόρων κακαρϊν κερδϊν του Ομίλου Eurobank για τισ εξεταηόμενεσ 

χριςεισ 2010 και 2011 αναλφεται ςτον παρακάτω πίνακα: 

 

* Συχόν αποκλίςεισ ςτα ςφνολα από το άκροιςμα των επιμζρουσ μεγεκϊν οφείλονται ςε ςτρογγυλοποιιςεισ. 

Πθγι: Δθμοςιευμζνεσ Ενοποιθμζνεσ Ετιςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ χριςθσ 2011 (τα ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2010 
προκφπτουν από τα ςυγκριτικά ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2011), οι οποίεσ ζχουν ςυνταχκεί από τθν Eurobank ςφμφωνα με τα 
Δ.Π.Χ.Α. και ζχουν ελεγχκεί από Σακτικοφσ Ορκωτοφσ Ελεγκτζσ. 

 

Ο υπολογιςμόσ τθσ αναβαλλόμενθσ φορολογικισ απαίτθςθσ ςχετικά με τθν απομείωςθ του 53,5% τθσ 

ονομαςτικισ αξίασ των ομολόγων που ςυμμετζχουν ςτο πρόγραμμα PSI+ βαςίςτθκε ςτο γεγονόσ ότι θ 

Τράπεηα αναμζνεται να ζχει επαρκι φορολογθτζα κζρδθ ςτα επόμενα 5 ζτθ, μετά τθν οριςτικοποίθςθ τθσ 

φορολογικισ ηθμιάσ, όπωσ ορίηεται από τθν υφιςτάμενθ φορολογικι νομοκεςία τθν 31 Δεκεμβρίου 2011. Τθ 

14 Φεβρουαρίου 2012 ψθφίςτθκε ο Νόμοσ 4046/2012, ο οποίοσ προβλζπει ότι οι φορολογικζσ ηθμιζσ που 

προκφπτουν από τθν ανταλλαγι ομολόγων ςτα πλαίςια του προγράμματοσ PSI+ κα εκπζςουν φορολογικά ςε 

ιςόποςεσ δόςεισ κατά τθ διάρκεια ηωισ των νζων ομολόγων που κα αποκτθκοφν. 

Σφμφωνα με το Νόμο 3943/2011, ο φορολογικόσ ςυντελεςτισ των εταιρειϊν από τον Λανουάριο του 2011, 

μειϊκθκε από 24% ςε 20% (2010: 24%). Επιπλζον, τα μερίςματα που κα διανεμθκοφν το 2012 υπόκεινται ςε 

παρακρατοφμενο φόρο 25% (21% για τα μερίςματα που κα διανεμθκοφν το 2011). 

Ο φόροσ ειςοδιματοσ για τθ χριςθ 2010 περιλαμβάνει ποςό €45 εκατ., το οποίο αφορά τθν ζκτακτθ ειςφορά 

φόρου που επιβλικθκε με το Νόμο 3845/2010 ςτα κακαρά ζςοδα των εταιρειϊν για τθ χριςθ του 2009. 

 

Αποτελζςματα χριςθσ μετά από φόρουσ 

Tα αποτελζςματα μετά από φόρουσ από ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ του Ομίλου Eurobank για τθ χριςθ 

2011 διαμορφϊκθκαν ςε ηθμίεσ € 5.639 εκατ., ζναντι κερδϊν € 117 εκατ., για τθ χριςθ 2010, κυρίωσ ωσ 

αποτζλεςμα τθσ επίπτωςθσ ςυμμετοχισ τθσ Τράπεηασ ςτο πρόγραμμα (PSI+), βλ. ςχετικά ανωτζρω. 

  

(ποςά ςε εκατ. €) 2010 2011

Τρζχων φόροσ 64 6

Αναβαλλόμενοι φόροι (69)                        (1.342)                  

Φόροι εξωτερικοφ
20 20

Ζκτακτθ ειςφορά φόρου
45

Συνολικι φορολογικι ηθμιά/(ωφζλεια) από ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ 60                          (1.316)                  

Συνολικι φορολογικι ηθμιά/(ωφζλεια) από μθ ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ (8)                           30                          

Σφνολο 52                          (1.286)                  

Φόροσ Ειςοδιματοσ
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3.20.3 Χρθματοοικονομικζσ Ρλθροφορίεσ Ενοποιθμζνων Λςολογιςμϊν τθσ 31.12.2010 και 

31.12.2011 

 

Μθ ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ: 

Τα αποτελζςματα των δραςτθριοτιτων του Ομίλου ςτθν Ρολωνία παρουςιάηονται ωσ μθ ςυνεχιηόμενεσ 

δραςτθριότθτεσ (βλ. ανωτζρω). Οι κυριότερεσ κατθγορίεσ απαιτιςεων και υποχρεϊςεων των πωλθκζντων 

δραςτθριοτιτων του Ομίλου ςτθν Ρολωνία τθν 31.03.2011 παρατίκενται ςτον ακόλουκο πίνακα: 

 

*Συχόν αποκλίςεισ ςτα ςφνολα από το άκροιςμα των επιμζρουσ μεγεκϊν οφείλονται ςε ςτρογγυλοποιιςεισ. 

Πθγι: Δθμοςιευμζνεσ ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ χριςθσ που ζχουν ςυνταχκεί από τθν Σράπεηα βάςει 

Δ.Π.Χ.Α. και ζχουν ελεγχκεί από Ορκωτό Ελεγκτι Λογιςτι.  

 

Στον ακόλουκο πίνακα παρατίκενται τα ενοποιθμζνα ςτοιχεία των ιςολογιςμϊν του Ομίλου Eurobank για τισ 

χριςεισ που ζλθξαν τθν 31.12.2010 και τθν 31.12.2011: 

 

* Συχόν αποκλίςεισ ςτα ςφνολα από το άκροιςμα των επιμζρουσ μεγεκϊν οφείλονται ςε ςτρογγυλοποιιςεισ. 

Πθγι: Δθμοςιευμζνεσ Ενοποιθμζνεσ Ετιςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ χριςθσ 2011 (τα ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2010 
προκφπτουν από τα ςυγκριτικά ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2011), οι οποίεσ ζχουν ςυνταχκεί από τθν Eurobank ςφμφωνα με τα 
Δ.Π.Χ.Α. και ζχουν ελεγχκεί από Σακτικοφσ Ορκωτοφσ Ελεγκτζσ. 

(ποςά ςε εκατ. ευρϊ)* 31.03.2011

Απαιτιςεισ από χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα 819                                 

Δάνεια και απαιτιςεισ από πελάτεσ 5.011                             

Λοιπά ςτοιχεία ενεργθτικοφ 662                                 

Σφνολο ενεργθτικοφ που πωλικθκε 6.492                             

Υποχρεϊςεισ προσ χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα 2.277                             

Υποχρεϊςεισ προσ πελάτεσ 3.548                             

Λοιπζσ υποχρεϊςεισ 192                                 

Σφνολο υποχρεϊςεων που πωλικθκαν 6.017                             

(ποςά ςε εκατ. €)* 31.12.2010 31.12.2011

ΕΝΕΓΘΤΛΚΟ

Ταμείο και διακζςιμα ςε κεντρικζσ τράπεηεσ 3.606                       3.286                       

Απαιτιςεισ από χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα 5.159                       6.988                       

Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ ςτθν εφλογθ αξία μζςω αποτελεςμάτων 638                           503                           

Ραράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα 1.440                       1.818                       

Δάνεια και απαιτιςεισ από πελάτεσ 56.268                     48.094                     

Χαρτοφυλάκιο επενδυτικϊν τίτλων 16.563                     11.383                     

Ενςϊματα πάγια ςτοιχεία 1.237                       1.304                       

Άυλα πάγια ςτοιχεία 734                           465                           

Λοιπά ςτοιχεία ενεργθτικοφ 1.543                       2.981                       

Σφνολο ενεργθτικοφ 87.188                     76.822                     

ΥΡΟΧΕΩΣΕΛΣ

Υποχρεϊςεισ προσ χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα 1.144                       1.043                       

Εξαςφαλιςμζνεσ υποχρεϊςεισ προσ χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα 25.480                     34.888                     

Ραράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα 2.681                       3.013                       

Υποχρεϊςεισ προσ πελάτεσ 44.435                     32.459                     

Ριςτωτικοί τίτλοι και λοιπζσ δανειακζσ υποχρεϊςεισ 5.389                       2.671                       

Λοιπζσ υποχρεϊςεισ 1.965                       1.873                       

Σφνολο υποχρεϊςεων 81.094                     75.947                     

ΛΔΛΑ ΚΕΦΑΛΑΛΑ

Μετοχικό κεφάλαιο-κοινζσ μετοχζσ 1.478                       1.226                       

Διαφορά από ζκδοςθ μετοχϊν υπζρ το άρτιο 1.440                       1.439                       

Λοιπά αποκεματικά 1.113                       (3.763)                     

Μετοχικό κεφάλαιο-προνομιοφχεσ μετοχζσ 950                           950                           

Ρρονομιοφχοι τίτλοι 791                           745                           

Δικαιϊματα τρίτων 322                           278                           

Σφνολο 6.094                       875                           

Σφνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεϊςεων 87.188                     76.822                     

ΡΛΝΑΚΑΣ ΕΝΟΡΟΛΘΜΕΝΩΝ ΛΣΟΛΟΓΛΣΜΩΝ



 

Σράπεηα Eurobank Ergasias A.E.        214                     

Θ δθμοςιονομικι κρίςθ ςτθν Ελλάδα, θ οποία ακολοφκθςε τθν εξίςου ςοβαρι παγκόςμια κρίςθ του 2009 και 

θ μετζπειτα οριςτικοποίθςθ του προγράμματοσ εκελοντικισ ανταλλαγισ ομολόγων (PSI+), επθρζαςε ςε 

ςθμαντικό βακμό δυςμενϊσ τισ δραςτθριότθτεσ του Ομίλου Eurobank, οι οποίεσ προςαρμόςτθκαν ανάλογα 

ςτισ επικρατοφςεσ ςυνκικεσ. Συνεπεία αυτϊν, το 2011 το ςφνολο του ενεργθτικοφ μειϊκθκε κατά 11,9% ςε 

ςχζςθ με το 2010 και διαμορφϊκθκε ςε € 76,8 δις. 

 

Στθ ςυνζχεια ακολουκεί ανάλυςθ των ςθμαντικότερων μεγεκϊν του ενοποιθμζνου ιςολογιςμοφ για τισ 

χριςεισ 2010 και 2011. 

 

Απαιτιςεισ από χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα 

Θ ανάλυςθ των απαιτιςεων από χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα του Ομίλου Eurobank ςτισ 31.12.2010 και 

31.12.2011 παρατίκεται ςτον παρακάτω πίνακα: 

 

* Συχόν αποκλίςεισ ςτα ςφνολα από το άκροιςμα των επιμζρουσ μεγεκϊν οφείλονται ςε ςτρογγυλοποιιςεισ. 

Πθγι: Δθμοςιευμζνεσ Ενοποιθμζνεσ Ετιςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ χριςθσ 2011 (τα ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2010 
προκφπτουν από τα ςυγκριτικά ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2011), οι οποίεσ ζχουν ςυνταχκεί από τθν Eurobank ςφμφωνα με τα 
Δ.Π.Χ.Α. και ζχουν ελεγχκεί από Σακτικοφσ Ορκωτοφσ Ελεγκτζσ. 

 

Θ εφλογθ αξία των χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων του ενεργθτικοφ που ο Πμιλοσ Eurobank αποδζχκθκε ωσ 

ενζχυρο και τα οποία μποροφν να πωλθκοφν ι να ενεχυριαςτοφν περαιτζρω ανερχόταν ςε € 294 εκατ. ζναντι 

€ 1.168 εκατ. το 2010. Οι πιςτωτικοί τίτλοι που ζγιναν αποδεκτοί επανενεχυριάςτθκαν ςτθν πλειοψθφία τουσ 

ςτα πλαίςια ςυμφωνιϊν επαναγοράσ χρεογράφων και λοιπϊν ςυμφωνιϊν ενεχυρίαςθσ με κεντρικζσ ι λοιπζσ 

τράπεηεσ. 

 

Δάνεια και Απαιτιςεισ από Πελάτεσ 

Το υπόλοιπο του δανειακοφ χαρτοφυλακίου του Ομίλου Eurobank παρουςίαςε μείωςθ κατά τθν περίοδο 

2010 -2011, λόγω τθσ επιλεκτικισ πιςτωτικισ επζκταςθσ και του χαμθλοφ ρυκμοφ ανάπτυξθσ των δανείων του 

Ομίλου, επθρεαςμζνο από τθ μακροοικονομικι κρίςθ. Τθν 31.12.2011, το υπόλοιπο των χορθγιςεων προ 

προβλζψεων ςε πελάτεσ του Ομίλου Eurobank διαμορφϊκθκε ςε € 51.491 εκατ. Συγκεκριμζνα, τα δάνεια 

προσ νοικοκυριά (καταναλωτικά και ςτεγαςτικά) ανιλκαν ςε € 21.077 εκατ., ενϊ τα δάνεια προσ επιχειριςεισ 

ςε € 30.414 εκατ. Το 76,5% του δανειακοφ χαρτοφυλακίου του Ομίλου Eurobank αφοροφςε ςτθν Ελλάδα τθν 

31.12.2011. 

Θ ανάλυςθ των δανείων και απαιτιςεων από πελάτεσ του Ομίλου Eurobank ςτισ 31.12.2010 και 31.12.2011 

παρατίκεται ςτον παρακάτω πίνακα: 

 

(ποςά ςε εκατ. €) 2010 2011

Δεςμευμζνεσ κατακζςεισ ςε τράπεηεσ 3.159 4.697

Τρεχοφμενοι λογαριαςμοί και υπόλοιπα ςε διακανονιςμό με

τράπεηεσ

249 249

Τοποκετιςεισ ςε τράπεηεσ
741 1.782

Συμφωνίεσ επαναπϊλθςθσ τίτλων (Reverse Repos)
1.010 260

Σφνολο 5.159 6.988

Απαιτιςεισ από χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα
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* Συχόν αποκλίςεισ ςτα ςφνολα από το άκροιςμα των επιμζρουσ μεγεκϊν οφείλονται ςε ςτρογγυλοποιιςεισ. 

Πθγι: Δθμοςιευμζνεσ Ενοποιθμζνεσ Ετιςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ χριςθσ 2011 (τα ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2010 
προκφπτουν από τα ςυγκριτικά ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2011), οι οποίεσ ζχουν ςυνταχκεί από τθν Eurobank ςφμφωνα με τα 
Δ.Π.Χ.Α. και ζχουν ελεγχκεί από Σακτικοφσ Ορκωτοφσ Ελεγκτζσ. 

 

Οι ςυνολικζσ χορθγιςεισ του Ομίλου Eurobank κατά τθ χριςθ 2011 μειϊκθκαν κατά € 7,1 δις. 

παρουςιάηοντασ μείωςθ τθσ τάξεωσ του 12,1%. Τα δάνεια προσ νοικοκυριά (καταναλωτικά και ςτεγαςτικά) 

μειϊκθκαν κατά 19,1% το 2011 ζναντι του 2010 και διαμορφϊκθκαν ςε € 21,1 δις., ζναντι € 26,0 δις. το 2010. 

Οι χορθγιςεισ προσ επιχειριςεισ μειϊκθκαν κατά 6,6% το 2011 ζναντι του 2010 και διαμορφϊκθκαν ςε € 30,4 

δις. ζναντι € 32,5 δις. το 2010. Τα δάνεια προσ νοικοκυριά (καταναλωτικά και ςτεγαςτικά) κατά τθν 

31.12.2011 αποτελοφςαν το 40,9% επί των ςυνολικϊν χορθγιςεων του Ομίλου Eurobank, και τθν 31.12.2010 

το 44,4%%. 

Θ μείωςθ των καταναλωτικϊν δανείων οφείλεται ςτθ ςτρατθγικι απόφαςθ για μεταςτροφι του 

χαρτοφυλακίου υπζρ των δανείων χαμθλότερου πιςτωτικοφ κινδφνου με εξαςφαλίςεισ. Θ μείωςθ των 

ςτεγαςτικϊν δανείων οφείλεται ςτθ γενικότερθ πτϊςθ τθσ αγοράσ. Ο Πμιλοσ Eurobank ςτθρίηει τα νοικοκυριά 

για να ξεπεράςουν τισ ςυνζπειεσ τθσ κρίςθσ, ακολουκϊντασ ευζλικτεσ πολιτικζσ διαχείριςθσ των 

υποχρεϊςεων τουσ και προςφζροντασ ολοκλθρωμζνεσ υπθρεςίεσ και προϊόντα. 

 

Προβλζψεισ για πιςτωτικοφσ κινδφνουσ από δάνεια και απαιτιςεισ πελατϊν 

Ο Πμιλοσ Eurobank ςχθμάτιςε προβλζψεισ για πιςτωτικοφσ κινδφνουσ από δάνεια και απαιτιςεισ πελατϊν 

ποςοφ € 1.273 εκατ. και € 1.333 εκατ. για τισ χριςεισ 2010 και 2011 (από ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ) 

αντίςτοιχα. 

Ο δείκτθσ των δανείων ςε κακυςτζρθςθ μεγαλφτερθ των 90 θμερϊν προσ το ςφνολο των χορθγιςεων 

διαμορφϊκθκε ςε 15,7% το 2011, ζναντι 10,2% το 2010, λόγω τθσ ςθμαντικισ επιδείνωςθσ του 

επιχειρθματικοφ κλίματοσ και τθσ φφεςθσ ςτθν οποία ζχει περιζλκει θ ελλθνικι οικονομία. Οι ςωρευμζνεσ 

προβλζψεισ ωσ ποςοςτό των ςυνολικϊν δανείων και απαιτιςεων κατά πελατϊν διαμορφϊκθκαν ςε 4,0% το 

2010 και 6,6% το 2011. Οι ςωρευτικζσ προβλζψεισ κάλυπταν το 42,8% των δανείων ςε κακυςτζρθςθ 

μεγαλφτερθ των 90 θμερϊν το 2011 ζναντι 41,1% το 2010.  

Θ κίνθςθ των προβλζψεων για πιςτωτικοφσ κινδφνουσ αναλφεται ανά κατθγορία δανείων ςτον πίνακα που 

ακολουκεί: 

 

(ποςά ςε εκατ. €) 31.12.2010 31.12.2011

Δάνεια ςε επιχειριςεισ (μεςαίεσ και μεγάλεσ) 23.557 22.485

Στεγαςτικά δάνεια 17.119 14.029

Καταναλωτικά δάνεια 8.926 7.048

Δάνεια ςε μικρζσ επιχειριςεισ 8.995 7.929

Σφνολο δανείων και απαιτιςεων από πελάτεσ 58.597 51.491

Μείον: Ρρόβλεψθ για πιςτωτικοφσ κινδφνουσ (2.329)                        (3.397)                        

φνολο 56.268 48.094

Δάνεια και Απαιτιςεισ από πελάτεσ
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* Συχόν αποκλίςεισ ςτα ςφνολα από το άκροιςμα των επιμζρουσ μεγεκϊν οφείλονται ςε ςτρογγυλοποιιςεισ. 

Πθγι: Δθμοςιευμζνεσ Ενοποιθμζνεσ Ετιςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ χριςθσ 2011 (τα ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2010 
προκφπτουν από τα ςυγκριτικά ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2011), οι οποίεσ ζχουν ςυνταχκεί από τθν Eurobank ςφμφωνα με τα 
Δ.Π.Χ.Α. και ζχουν ελεγχκεί από Σακτικοφσ Ορκωτοφσ Ελεγκτζσ. 

 

Χαρτοφυλάκιο Επενδυτικϊν Σίτλων 

Θ ανάλυςθ του χαρτοφυλακίου επενδυτικϊν τίτλων του ομίλου Eurobank ςτισ 31.12.2010 και 31.12.2011 

παρατίκεται ςτον παρακάτω πίνακα: 

 

* Συχόν αποκλίςεισ ςτα ςφνολα από το άκροιςμα των επιμζρουσ μεγεκϊν οφείλονται ςε ςτρογγυλοποιιςεισ. 

Πθγι: Δθμοςιευμζνεσ Ενοποιθμζνεσ Ετιςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ χριςθσ 2011 (τα ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2010 
προκφπτουν από τα ςυγκριτικά ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2011), οι οποίεσ ζχουν ςυνταχκεί από τθν Eurobank ςφμφωνα με τα 
Δ.Π.Χ.Α. και ζχουν ελεγχκεί από Σακτικοφσ Ορκωτοφσ Ελεγκτζσ. 

 

Επενδυτικοί τίτλοι αξίασ € 8.771 εκατ., ζναντι € 13.280 εκατ. τθν 31.12.2010, είχαν δεςμευκεί ςτα πλαίςια 

ςυμφωνιϊν επαναγοράσ χρεογράφων και λοιπϊν ςυμφωνιϊν ενεχυρίαςθσ. Tθν 31.12.2011, θ εφλογθ αξία 

(ποςά ςε εκατ. €)

Μεςαίεσ & 

μεγάλεσ 

επιχειριςεισ

Στεγαςτικά Καταναλωτικά
Μικρζσ 

Επιχειριςεισ
Σφνολο

Υπόλοιπο τθν 1 Λανουαρίου 397 83 819 443 1.742

Ηθμιζσ από επιςφαλείσ απαιτιςεισ που χρεϊκθκαν ςτθ χριςθ από 

ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ 175 75 796 227 1.273

Ηθμιζσ από επιςφαλείσ απαιτιςεισ που χρεϊκθκαν ςτθ χριςθ από 

μθ ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ 0 3 69 17 89

Ροςά που ανακτικθκαν κατά τθ χριςθ 3 0 27 1 31

Δάνεια που διεγράφθςαν κατά τθ διάρκεια τθσ χριςθσ ωσ 

ανεπίδεκτα ειςπράξεωσ (7)                        -                                (638)                   (60)                     (705)                   

Συναλλαγματικζσ διαφορζσ και λοιπζσ κινιςεισ (8)                        -                                (85)                     (8)                        (101)                   

Υπόλοιπο τθν 31 Δεκεμβρίου 560 161 988 620 2.329

Ρροβλζψεισ για πιςτωτικοφσ κινδφνουσ από δάνεια και απαιτιςεισ πελατϊν

31 Δεκεμβρίου 2010

(ποςά ςε εκατ. €)

Μεςαίεσ & 

μεγάλεσ 

επιχειριςεισ

Στεγαςτικά Καταναλωτικά
Μικρζσ 

Επιχειριςεισ
Σφνολο

Υπόλοιπο τθν 1 Λανουαρίου 560 161 988 620 2.329

Ηθμιζσ από επιςφαλείσ απαιτιςεισ που χρεϊκθκαν ςτθ χριςθ 233 131 636 333 1.333

Επιπρόςκετθ ςυλλογικι πρόβλεψθ για πιςτωτικοφσ κινδφνουσ 

από απαιτιςεισ Ελλθνικοφ Δθμοςίου 157 -                                -                          1 158

Ροςά που ανακτικθκαν κατά τθ χριςθ 33 -                                27 4 64

Δάνεια που διεγράφθςαν κατά τθ διάρκεια τθσ χριςθσ ωσ 

ανεπίδεκτα ειςπράξεωσ (44)                     (6)                             (125)                   (25)                     (200)                   

Συναλλαγματικζσ διαφορζσ και λοιπζσ κινιςεισ (35)                     (14)                           (109)                   (43)                     (201)                   

Ρϊλθςθ δραςτθριοτιτων ςτο εξωτερικό (1)                        (4)                             (61)                     (20)                     (86)                     

Υπόλοιπο τθν 31 Δεκεμβρίου 903 268 1.356 870 3.397

Ρροβλζψεισ για πιςτωτικοφσ κινδφνουσ από δάνεια και απαιτιςεισ πελατϊν

31 Δεκεμβρίου 2011

(ποςά ςε εκατ. €) 31.12.2010 31.12.2011

Χαρτοφυλάκιο διακζςιμων προσ πϊλθςθ επενδυτικϊν τίτλων
3.369 3.185

Χρεωςτικοί τίτλοι δανειακοφ χαρτοφυλακίου
9.765 5.992

Χαρτοφυλάκιο διακρατοφμενων μζχρι τθ λιξθ επενδυτικϊν τίτλων
3.429 2.206

Σφνολο 16.563 11.383

Χαρτοφυλάκιο επενδυτικϊν τίτλων
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των «Χρεωςτικϊν τίτλων δανειακοφ χαρτοφυλακίου» και του «Χαρτοφυλακίου διακρατοφμενων μζχρι τθ λιξθ 

επενδυτικϊν τίτλων», ανερχόταν ςε € 5.593 εκατ. και € 1.839 εκατ., αντίςτοιχα. 

Το 2008 και το 2010 ςφμφωνα με τισ τροποποιιςεισ του Δ.Λ.Ρ. 39, ο Πμιλοσ Eurobank μετζφερε χρεωςτικοφσ 

τίτλουσ που πλθροφςαν τα κριτιρια από το χαρτοφυλάκιο των «Διακζςιμων προσ πϊλθςθ επενδυτικϊν 

τίτλων» ςτο χαρτοφυλάκιο «Δανειακϊν χρεωςτικϊν τίτλων», το οποίο αποτιμάται ςτθν αναπόςβεςτθ αξία 

κτιςθσ. Οι τόκοι από τουσ τίτλουσ που ζχουν μεταφερκεί, ςυνεχίηουν να αναγνωρίηονται ςτα ζςοδα από 

τόκουσ, χρθςιμοποιϊντασ τθ μζκοδο του πραγματικοφ επιτοκίου. Τθν 31.12.2011, θ λογιςτικι αξία των τίτλων 

που είχαν μεταφερκεί ανερχόταν ςε € 3.113 εκατ. Εάν δεν είχε πραγματοποιθκεί θ παραπάνω μεταφορά α) θ 

μεταβολι ςτθν εφλογθ αξία των μεταφερκζντων τίτλων που δεν είχαν απομειωκεί για τθν περίοδο από τθν 

θμερομθνία μεταφοράσ ζωσ τθν 31.12.2011, κα είχε ωσ αποτζλεςμα € 443 εκατ. ηθμιζσ, μετά από φόρουσ, οι 

οποίεσ κα αναγνωρίηονταν ςτο αποκεματικό αναπροςαρμογισ των διακζςιμων προσ πϊλθςθ επενδυτικϊν 

τίτλων και β) θ μεταβολι ςτθν εφλογθ αξία των μεταφερκζντων τίτλων που είχαν απομειωκεί κα επθρζαηε 

κετικά τα αποτελζςματα του 2011. 

Από το 2011, θ εφλογθ αξία των ομολόγων Ελλθνικοφ Δθμοςίου που είχαν μεταφερκεί, προςδιοριηόταν 

χρθςιμοποιϊντασ τεχνικζσ αποτίμθςθσ. Σφμφωνα με τθν πολιτικι του Ομίλου, οι τεχνικζσ αποτίμθςθσ 

χρθςιμοποιοφνται ςτισ περιπτϊςεισ όπου θ αγορά για ςυγκεκριμζνα χρθματοοικονομικά μζςα χαρακτθρίηεται 

ςε μεγάλο βακμό από χαμθλι ρευςτότθτα. Θ χαμθλι ρευςτότθτα τθσ αγοράσ εκτιμάται από δείκτεσ όπωσ θ 

χαμθλι ςυχνότθτα ςυναλλαγϊν, οι ςθμαντικά χαμθλοί όγκοι ςυναλλαγϊν και από πράξεισ που δεν 

αντιπροςωπεφουν τισ ςυνικεισ ςυναλλαγζσ τθσ αγοράσ.  

 

Τποχρεϊςεισ προσ χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα  

Τα υπόλοιπα των λογαριαςμϊν τθν 31.12.2010 και 31.12.2011 αναλφονται ωσ εξισ: 

(ποςά ςε εκατ. €)* 31.12.2010 31.12.2011

Εξαςφαλιςμζνεσ υποχρεϊςεισ προσ κεντρικζσ τράπεηεσ 21.885 32.525

Εξαςφαλιςμζνεσ υποχρεϊςεισ προσ λοιπζσ τράπεηεσ 3.595 2.363

Εξαςφαλιςμζνεσ υποχρεϊςεισ προσ χρθματοπιςτωτικά 

ιδρφματα 25.480 34.888

Τρεχοφμενοι λογαριαςμοί τραπεηϊν και υπόλοιπα ςε 

διακανονιςμό με τράπεηεσ 89 36

Κατακζςεισ από τράπεηεσ 1.055 1.007

Υποχρεϊςεισ προσ χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα (Λοιπζσ) 1.144 1.043

Σφνολο 26.624 35.931

Υποχρεϊςεισ προσ χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα 

 

* Συχόν αποκλίςεισ ςτα ςφνολα από το άκροιςμα των επιμζρουσ μεγεκϊν οφείλονται ςε ςτρογγυλοποιιςεισ. 

Πθγι: Δθμοςιευμζνεσ Ενοποιθμζνεσ Ετιςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ χριςθσ 2011 (τα ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2010 
προκφπτουν από τα ςυγκριτικά ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2011), οι οποίεσ ζχουν ςυνταχκεί από τθν Eurobank ςφμφωνα με τα 
Δ.Π.Χ.Α. και ζχουν ελεγχκεί από Σακτικοφσ Ορκωτοφσ Ελεγκτζσ. 

 

Τποχρεϊςεισ προσ Πελάτεσ 

Στον παρακάτω πίνακα παρατίκεται θ ανάλυςθ του υπολοίπου των κατακζςεων πελατϊν του Ομίλου 

Eurobank τθν 31.12.2010 και 31.12.2011. 
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* Συχόν αποκλίςεισ ςτα ςφνολα από το άκροιςμα των επιμζρουσ μεγεκϊν οφείλονται ςε ςτρογγυλοποιιςεισ. 

Πθγι: Δθμοςιευμζνεσ Ενοποιθμζνεσ Ετιςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ χριςθσ 2011 (τα ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2010 
προκφπτουν από τα ςυγκριτικά ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2011), οι οποίεσ ζχουν ςυνταχκεί από τθν Eurobank ςφμφωνα με τα 
Δ.Π.Χ.Α. και ζχουν ελεγχκεί από Σακτικοφσ Ορκωτοφσ Ελεγκτζσ. 

 

Οι ςφνκετεσ κατακζςεισ και οι υποχρεϊςεισ από προϊόντα unit-linked, αναγνωρίηονται ςτθν εφλογθ αξία μζςω 

αποτελεςμάτων και θ λογιςτικι τουσ αξία τθν 31.12.2011 διαμορφϊκθκε ςε € 638 εκατ., ζναντι € 847 εκατ. 

τθν 31.12.2012. Θ μεταβολι τθσ εφλογθσ αξίασ τουσ τθν 31.12.2011, λόγω μεταβολισ των ςυνκθκϊν αγοράσ, 

διαμορφϊκθκε ςε € 25 εκατ. ηθμιζσ (2010: € 10 εκατ. ηθμιζσ). Θ μεταβολι ςτθν εφλογθ αξία των ςφνκετων 

κατακζςεων και των υποχρεϊςεων από προϊόντα unit-linked, ςυμψθφίηεται ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων 

από αντίκετθ μεταβολι ςτθν εφλογθ αξία ςφνκετων παραγϊγων χρθματοοικονομικϊν μζςων και 

χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων ενεργθτικοφ ςτθν εφλογθ αξία μζςω αποτελεςμάτων, αντίςτοιχα. Θ διαφορά 

μεταξφ τθσ λογιςτικισ αξίασ και τθσ ςυμβατικισ μθ προεξοφλθμζνθσ υποχρζωςθσ, πλθρωτζασ ςτθ λιξθ των 

ςφνκετων κατακζςεων είναι € 17 εκατ. (2010: € 26 εκατ.). Οι ςυνολικζσ κατακζςεισ, ςυμπεριλαμβανομζνων 

των υποχρεϊςεων από ςυμφωνίεσ επαναγοράσ χρεογράφων (repos), υποχϊρθςαν το 2011 κατά 27% ςε 

ετιςια βάςθ και διαμορφϊκθκαν ςε € 32,5 δις., ζναντι € 44,4 δις. το 2010, ωσ αποτζλεςμα τθσ ευρφτερθσ 

κρίςθσ ςτο εγχϊριο τραπεηικό ςφςτθμα και τθσ φφεςθσ που οδιγθςε τουσ κατακζτεσ ςε περιοριςμό τθσ 

αποταμίευςθσ. 

 

Χορθγιςεισ / Κατακζςεισ 

Ο λόγοσ χορθγιςεισ προσ κατακζςεισ διαμορφϊκθκε τθν 31.12.2010 και 31.12.2011 ωσ εξισ: 

 

Πθγι: Επεξεργαςία ςτοιχείων από δθμοςιευμζνεσ ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ χριςεωσ 2011 από τθν 

Eurobank. 

 

Πιςτωτικοί Σίτλοι και λοιπζσ δανειακζσ υποχρεϊςεισ 

Στον παρακάτω πίνακα παρατίκεται θ ανάλυςθ του υπολοίπου του λογαριαςμοφ τθν 31.12.2010 και 

31.12.2011. 

 

* Συχόν αποκλίςεισ ςτα ςφνολα από το άκροιςμα των επιμζρουσ μεγεκϊν οφείλονται ςε ςτρογγυλοποιιςεισ. 

(ποςά ςε εκατ. €) 31.12.2010 31.12.2011

Κατακζςεισ ταμιευτθρίου και τρεχοφμενοι λογαριαςμοί 13.149 9.474

Ρροκεςμιακζσ κατακζςεισ και ςυμφωνίεσ επαναγοράσ χρεογράφων 29.787 21.879

Ρροϊόντα unit-linked 655 571

Λοιπά προκεςμιακά προϊόντα 844 535

Σφνολο 44.435 32.459

Υποχρεϊςεισ προσ Ρελάτεσ

(ποςά ςε εκατ. €) 31.12.2010 31.12.2011

Δάνεια και απαιτιςεισ από πελάτεσ (μετά από προβλζψεισ) 56.268 48.094

Υποχρεϊςεισ προσ πελάτεσ 44.435 32.459

% χορθγιςεων επί των κατακζςεων 126,6% 148,2%

Χορθγιςεισ προσ Κατακζςεισ

(ποςά ςε εκατ. €) 31.12.2010 31.12.2011

Μεςοπρόκεςμοι τίτλοι (EMTN) 3.181 1.606

Μειωμζνθσ εξαςφάλιςθσ 495 300

Ομόλογα από τιτλοποίθςθ 1.713 765

Σφνολο 5.389 2.671

Ριςτωτικοί Τίτλοι και λοιπζσ δανειακζσ υποχρεϊςεισ
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Πθγι: Δθμοςιευμζνεσ Ενοποιθμζνεσ Ετιςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ χριςθσ 2011 (τα ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2010 
προκφπτουν από τα ςυγκριτικά ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2011), οι οποίεσ ζχουν ςυνταχκεί από τθν Eurobank ςφμφωνα με τα 
Δ.Π.Χ.Α. και ζχουν ελεγχκεί από Σακτικοφσ Ορκωτοφσ Ελεγκτζσ. 

 

Τθν 31.12.2011, υπάρχει ζνα μθ αναγνωριςμζνο κζρδοσ αξίασ € 446 εκατ. (2010: € 916 εκατ.) από 

μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ αξίασ € 2.656 εκατ. (2010: € 5.071 εκατ.), οι οποίεσ αποτιμϊνται ςτο 

αναπόςβεςτο κόςτοσ, ενϊ θ εφλογθ αξία τουσ ανιλκε ςε € 2.210 εκατ. (2010: € 4.155 εκατ.). Οι υπόλοιπεσ 

μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ αξίασ €15 εκατ. (2010: € 318 εκατ.) αποτελοφνται από ςφνκετουσ τίτλουσ, οι 

οποίοι αναγνωρίηονται ςτθν εφλογθ αξία μζςω αποτελεςμάτων. Θ μεταβολι τθσ εφλογθσ αξίασ τουσ τθν 

31.12.2011 ανιλκε ςε €40 εκατ. κζρδοσ (2010: € 247 εκατ. κζρδοσ). Για τον προςδιοριςμό τθσ εφλογθσ αξίασ 

των ςφνκετων τίτλων λαμβάνεται υπ' όψιν ο πιςτωτικόσ κίνδυνοσ του Ομίλου. Το ςφνολο τθσ αποτίμθςθσ των 

ςφνκετων τίτλων τθν 31.12.2011 λόγω μεταβολισ του πιςτωτικοφ κινδφνου ανιλκε ςε €36 εκατ. κζρδοσ. Θ 

αντίςτοιχθ αποτίμθςθ τθν 31.12.2010 ανερχόταν ςε € 244 εκατ. κζρδοσ και περιελάμβανε € 205 εκατ. κζρδοσ 

από το ομολογιακό δάνειο Tier II, το οποίο αποπλθρϊκθκε τον Απρίλιο του 2011. Θ μεταβολι ςτθν εφλογθ 

αξία των ςφνκετων τίτλων που οφείλεται ςε κινδφνουσ αγοράσ, εξαιρουμζνου του πιςτωτικοφ κινδφνου του 

Ομίλου, ςυμψθφίηεται ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων από αντίκετεσ μεταβολζσ ςτθν εφλογθ αξία ςφνκετων 

παραγϊγων χρθματοοικονομικϊν μζςων. 

Θ διαφορά μεταξφ τθσ λογιςτικισ αξίασ και τθσ ςυμβατικισ μθ προεξοφλθμζνθσ υποχρζωςθσ πλθρωτζασ ςτθ 

λιξθ των ςφνκετων ομολόγων είναι € 39 εκατ. (2010: € 250 εκατ.). 

Τθν 31.12.2011, οι μεςοπρόκεςμοι τίτλοι (EMTN) που βρίςκονταν ςτθν κατοχι πελατϊν του Ομίλου ανιλκαν 

ςε € 535 εκατ. (2010: € 844 εκατ.) και εμφανίηονταν ςτθ γραμμι «Υποχρεϊςεισ προσ πελάτεσ». 

Κατά τθ διάρκεια τθσ χριςθσ 2011, ζλθξαν τίτλοι αξίασ € 1.438 εκατ., οι οποίοι είχαν εκδοκεί ςτα πλαίςια του 

προγράμματοσ ΕΜΤΝ από τισ εταιρείεσ ειδικοφ ςκοποφ του Ομίλου. 
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3.20.4 Χρθματοοικονομικζσ πλθροφορίεσ ενοποιθμζνων ταμειακϊν ροϊν χριςεων 2010 - 2011 

Θ ανάλυςθ των ταμειακϊν ροϊν του Ομίλου Eurobank για τισ οικονομικζσ χριςεισ 2010 - 2011 παρατίκεται 

ςτον παρακάτω πίνακα: 

 

* Συχόν αποκλίςεισ ςτα ςφνολα από το άκροιςμα των επιμζρουσ μεγεκϊν οφείλονται ςε ςτρογγυλοποιιςεισ. 

Πθγι: Δθμοςιευμζνεσ Ενοποιθμζνεσ Ετιςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ χριςθσ 2011 (τα ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2010 
προκφπτουν από τα ςυγκριτικά ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2011), οι οποίεσ ζχουν ςυνταχκεί από τθν Eurobank ςφμφωνα με τα 
Δ.Π.Χ.Α. και ζχουν ελεγχκεί από Σακτικοφσ Ορκωτοφσ Ελεγκτζσ. 

Θ περιγραφι των μεταβολϊν των ταμειακϊν ροϊν του Ομίλου Eurobank για τισ χριςεισ 2010 και 2011 

παρατίκεται ςτθν ενότθτα 3.11.2 «Ταμειακζσ οζσ» του παρόντοσ Ενθμερωτικοφ Δελτίου. 

(ποςά ςε εκατ. ευρϊ)* 2010 2011

Ταμειακζσ ροζσ από λειτουργικζσ δραςτθριότθτεσ

Ειςπράξεισ από τόκουσ και κακαρζσ ειςπράξεισ από εμπορικζσ ςυναλλαγζσ 3.744                                 4.008                                 

Τόκοι που πλθρϊκθκαν (1.985)                               (2.403)                                

Αμοιβζσ και προμικειεσ που ειςπράχκθκαν 650                                    561                                    

Αμοιβζσ και προμικειεσ που πλθρϊκθκαν (91)                                     (151)                                   

Λοιπά ζςοδα που ειςπράχκθκαν 4                                         0                                         

Ρλθρωμζσ ςε μετρθτά ςτο προςωπικό και ςε προμθκευτζσ (1.175)                               (1.042)                                

Φόροσ ειςοδιματοσ που πλθρϊκθκε (126)                                   (60)                                     

Ταμειακζσ ροζσ από λειτουργικά κζρδθ ςυνεχιηόμενων δραςτθριοτιτων πριν από τισ μεταβολζσ 

λογαριαςμϊν που ςχετίηονται με τισ λειτουργικζσ δραςτθριότθτεσ 1.021                                 913                                    

Μεταβολζσ λογαριαςμϊν που ςχετίηονται με τισ λειτουργικζσ δραςτθριότθτεσ

Κακαρι (αφξθςθ)/μείωςθ ςε ταμείο και διακζςιμα ςε κεντρικζσ τράπεηεσ 157                                    (1.016)                                

Κακαρι (αφξθςθ)/μείωςθ ςε χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ

 ςτθν εφλογθ αξία μζςω αποτελεςμάτων 86                                      145                                    

Κακαρι (αφξθςθ)/μείωςθ ςε απαιτιςεισ από χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα (397)                                   1.106                                 

Κακαρι (αφξθςθ)/μείωςθ ςε δάνεια και απαιτιςεισ από πελάτεσ (524)                                   1.697                                 

Κακαρι (αφξθςθ)/μείωςθ ςε παράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα (121)                                   (300)                                   

Κακαρι (αφξθςθ)/μείωςθ ςε λοιπά ςτοιχεία ενεργθτικοφ (169)                                   (232)                                   

Κακαρι αφξθςθ/(μείωςθ) ςε υποχρεϊςεισ (εξαςφαλιςμζνεσ και μθ) προσ χρθματοπιςτωτικά 

ιδρφματα 7.067                                 8.466                                 

Κακαρι αφξθςθ/(μείωςθ) ςε υποχρεϊςεισ προσ πελάτεσ (3.130)                               (8.882)                                

Κακαρι αφξθςθ/(μείωςθ) ςε λοιπζσ υποχρεϊςεισ (158)                                   (140)                                   

Κακαρζσ ταμειακζσ ροζσ από/(ςε) ςυνεχιηόμενεσ λειτουργικζσ δραςτθριότθτεσ 3.832                                 1.757                                 

Ταμειακζσ ροζσ από επενδυτικζσ δραςτθριότθτεσ

Αγορζσ ενςϊματων και άυλων παγίων ςτοιχείων (153)                                   (218)                                   

Ειςπράξεισ από πϊλθςθ ενςϊματων και άυλων παγίων ςτοιχείων 17                                      15                                       

(Αγορζσ)/πωλιςεισ και λιξεισ επενδυτικϊν τίτλων (1.320)                               188                                    

Εξαγορά κυγατρικϊν επιχειριςεων, μετά από αποκτθκζντα ταμειακά διακζςιμα, και ςυγγενϊν 

επιχειριςεων (1)                                       (1)                                        

Ρϊλθςθ δραςτθριοτιτων ςτο εξωτερικό, μετά από πωλθκζντα ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα -                                          388                                    

Μερίςματα που ειςπράχκθκαν από επενδυτικοφσ τίτλουσ και κοινοπραξίεσ 9                                         5                                         

Κακαρζσ ταμειακζσ ροζσ από/(ςε) ςυνεχιηόμενεσ επενδυτικζσ δραςτθριότθτεσ (1.448)                               377                                    

Ταμειακζσ ροζσ από χρθματοδοτικζσ δραςτθριότθτεσ

Ειςπράξεισ από ζκδοςθ πιςτωτικϊν τίτλων και λοιπϊν δανειακϊν υποχρεϊςεων 389                                    16                                       

Αποπλθρωμζσ πιςτωτικϊν τίτλων και λοιπϊν δανειακϊν υποχρεϊςεων (2.697)                               (2.865)                                

Αγορά προνομιοφχων τίτλων (94)                                     (26)                                     

Ειςπράξεισ από πϊλθςθ προνομιοφχων τίτλων 94                                      2                                         

Μερίςματα που πλθρϊκθκαν ςτουσ κατόχουσ προνομιοφχων μετοχϊν και προνομιοφχων τίτλων (108)                                   (145)                                   

Αγορά ιδίων μετοχϊν (2)                                       (3)                                        

Ειςπράξεισ από πϊλθςθ ιδίων μετοχϊν (1)                                       5                                         

Κακαρζσ ειςφορζσ ςε τρίτουσ (17)                                     (10)                                     

Κακαρζσ ταμειακζσ ροζσ από/(ςε) ςυνεχιηόμενεσ χρθματοδοτικζσ δραςτθριότθτεσ (2.436)                               (3.026)                                

Επίδραςθ διακφμανςθσ ςυναλλαγματικϊν ιςοτιμιϊν ςτα ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα (5)                                       (35)                                     

Κακαρι αφξθςθ/(μείωςθ) ςτα ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα από ςυνεχιηόμενεσ 

δραςτθριότθτεσ (57)                                     (927)                                   

Κακαρζσ ταμειακζσ ροζσ από μθ ςυνεχιηόμενεσ λειτουργικζσ δραςτθριότθτεσ (312)                                   36                                       

Κακαρζσ ταμειακζσ ροζσ από μθ ςυνεχιηόμενεσ επενδυτικζσ δραςτθριότθτεσ 286                                    (29)                                     

Κακαρζσ ταμειακζσ ροζσ από μθ ςυνεχιηόμενεσ χρθματοδοτικζσ δραςτθριότθτεσ (55)                                     -                                          

Κακαρι αφξθςθ/(μείωςθ) ςτα ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα από μθ ςυνεχιηόμενεσ 

δραςτθριότθτεσ (81)                                     7                                         

Ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα ζναρξθσ χριςθσ 4.182                                 4.044                                 

Ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα λιξθσ χριςθσ 4.044                                 3.124                                 

ENOΡOIHMENH KATΑΣΤΑΣΘ ΤΑΜΕΛΑΚΩΝ ΟΩΝ
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3.20.5 Χρθματοοικονομικζσ Ρλθροφορίεσ για τισ μεταβολζσ τθσ Ενοποιθμζνθσ Κακαρισ Κζςθσ 

των οικονομικϊν χριςεων 2010 και 2011 

 

Στουσ παρακάτω πίνακεσ ακολουκοφν οι καταςτάςεισ των μεταβολϊν των Λδίων Κεφαλαίων του Ομίλου 

Eurobank για τισ οικονομικζσ χριςεισ 2010-2011: 

* Συχόν αποκλίςεισ ςτα ςφνολα από το άκροιςμα των επιμζρουσ μεγεκϊν οφείλονται ςε ςτρογγυλοποιιςεισ. 

Πθγι: Δθμοςιευμζνεσ Ενοποιθμζνεσ Ετιςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ χριςθσ 2011 (τα ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2010 
προκφπτουν από τα ςυγκριτικά ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2011), οι οποίεσ ζχουν ςυνταχκεί από τθν Eurobank ςφμφωνα με τα 
Δ.Π.Χ.Α. και ζχουν ελεγχκεί από Σακτικοφσ Ορκωτοφσ Ελεγκτζσ. 

  

Μετοχικό Μετοχικό

κεφάλαιο κεφάλαιο

-κοινζσ Υπζρ Ειδικά Αποτελζςματα -προνομιοφχεσ Ρρονομιοφχοι Δικαιϊματα

(ποςά ςε εκατ. ευρϊ)* μετοχζσ το άρτιο αποκεματικά εισ νζο μετοχζσ τίτλοι τρίτων Σφνολο

Υπόλοιπο τθ 1 Λανουαρίου 2010 1.480            1.441            678               699                      950                        791                       275                 6.314     

Λοιπά αποτελζςματα χριςθσ μετά από φόρο απευκείασ ςτθν κακαρι κζςθ -                     -                     (225)              -                            -                              -                            (2)                    (227)       

Κακαρά κζρδθ/(ηθμιζσ) χριςθσ -                     -                     -                     68                         -                              -                            16                   84           

Συνολικό αποτζλεςμα μετά από φόρο για τθ χριςθ που ζλθξε τθν 31 Δεκεμβρίου 2010 -                     -                     (225)              68                         -                              -                            14                   (143)       

Εξαγορζσ/μεταβολζσ ποςοςτοφ ςυμμετοχισ ςε κυγατρικζσ και ςυγγενείσ επιχειριςεισ -                     -                     -                     (0)                          -                              -                            48                   48           

Αγορά/πϊλθςθ προνομιοφχων τίτλων -                     -                     -                     -                            -                              0                           -                      0             

Μζριςμα προνομιοφχων μετοχϊν και προνομιοφχων τίτλων -                     -                     -                     (108)                     -                              -                            -                      (108)       

Διανεμθκζντα μερίςματα από κυγατρικζσ ςτουσ μετόχουσ μειοψθφίασ -                     -                     -                     -                            -                              -                            (15)                  (15)          

Παροχζσ ςε ςυμμετοχικοφσ τίτλουσ:

- Αξία παρεχόμενων υπθρεςιϊν από το προςωπικό -                     -                     4                    -                            -                              -                            -                      4             

Αγορά/απόκτθςθ ιδίων μετοχϊν (3)                   (1)                   -                     -                            -                              -                            -                      (4)            

Ρϊλθςθ ιδίων μετοχϊν, μετά από φόρουσ και ζξοδα 1                    0                    -                     (3)                          -                              -                            -                      (2)            

Μεταφορζσ μεταξφ αποκεματικϊν -                     -                     187               (187)                     -                              -                            -                      -              

(2)                   (1)                   191               (298)                     -                              0                           33                   (77)          

Υπόλοιπο τθν 31 Δεκεμβρίου 2010 1.478            1.440            644               469                      950                        791                       322                 6.094     

Υπόλοιπο τθ 1 Λανουαρίου 2011 1.478            1.440            644               469                      950                        791                       322                 6.094     

Λοιπά αποτελζςματα χριςθσ μετά από φόρο απευκείασ ςτθν κακαρι κζςθ -                     -                     445               -                            -                              -                            -                      445         

Κακαρά κζρδθ/(ηθμιζσ) χριςθσ -                     -                     -                     (5.508)                  -                              -                            12                   (5.496)    

Συνολικό αποτζλεςμα μετά από φόρο για τθ χριςθ που ζλθξε τθν 31 Δεκεμβρίου 2011 -                     -                     445               (5.508)                  -                              -                            12                   (5.051)    

Εξαγορζσ/μεταβολζσ ποςοςτοφ ςυμμετοχισ ςε κυγατρικζσ και ςυγγενείσ επιχειριςεισ 73                  (2)                   -                     (28)                       -                              -                            (46)                  (3)            

Μείωςθ μετοχικοφ κεφαλαίου με μείωςθ τθσ ονομαςτικισ αξίασ των κοινϊν μετοχϊν (326)              -                     79                  247                      -                              -                            -                      -              

Αγορά/πϊλθςθ προνομιοφχων τίτλων -                     -                     -                     21                         -                              (46)                        -                      (25)          

Μζριςμα προνομιοφχων μετοχϊν και προνομιοφχων τίτλων -                     -                     -                     (124)                     -                              -                            -                      (124)       

Διανεμθκζντα μερίςματα από κυγατρικζσ ςτουσ μετόχουσ μειοψθφίασ -                     -                     -                     -                            -                              -                            (10)                  (10)          

Παροχζσ ςε ςυμμετοχικοφσ τίτλουσ: -              

- Αξία παρεχόμενων υπθρεςιϊν από το προςωπικό -                     -                     (1)                   -                            -                              -                            -                      (1)            

Αγορά ιδίων μετοχϊν (4)                   1                    -                     -                            -                              -                            -                      (3)            

Ρϊλθςθ ιδίων μετοχϊν, μετά από φόρουσ και ζξοδα 5                    0                    -                     (7)                          -                              -                            -                      (2)            

Μεταφορζσ μεταξφ αποκεματικϊν -                     -                     109               (109)                     -                              -                            -                      -              

(252)              (1)                   187               (0)                          -                              (46)                        (56)                  (168)       

Υπόλοιπο τθν 31 Δεκεμβρίου 2011 1.226            1.439            1.276            (5.039)                  950                        745                       278                 875         

ΕΝΟΡΟΛΘΜΕΝΘ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΚΑΘΣ ΚΕΣΘΣ ΓΛΑ ΤΘ ΧΘΣΘ ΡΟΥ ΕΛΘΞΕ 31 ΔΕΚΕΜΒΛΟΥ 2010 & 2011
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3.20.6 Χρθματοοικονομικζσ πλθροφορίεσ ενοποιθμζνων οικονομικϊν καταςτάςεων χριςεων 

2011 και 2012 

 

Μθ ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ: 

Λ. Ρϊλθςθ των δραςτθριοτιτων ςτθν Ρολωνία 

Βάςει των όρων τθσ επενδυτικισ ςυμφωνίασ που υπογράφθκε με τθν Raiffeisen Bank International AG (RBI) το 

Φεβρουάριο του 2011, ο Πμιλοσ αναγνϊριςε τθν 31.03.2011 τθν πϊλθςθ των δραςτθριοτιτων του ςτθν 

Ρολωνία ζναντι ςυνολικοφ τιμιματοσ € 718 εκατ. Τθν 30.04.2012, ο Πμιλοσ μεταβίβαςε το 70% τθσ Ρολωνικισ 

κυγατρικισ του τράπεηασ (Polbank) ςτθν RBI, αφοφ ζλαβε τισ απαραίτθτεσ εγκρίςεισ από τθν Ρολωνικι 

υκμιςτικι Αρχι για τα χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα (KNF). Από τθν 30.04.2012, θ Polbank και θ RBI Poland 

(Ρολωνικι κυγατρικι τράπεηα τθσ RBI) ζχουν ενοποιθκεί. Ο Πμιλοσ ζλαβε € 460 εκατ. ςε μετρθτά, ενϊ το 

εναπομείναν τίμθμα υπόκειται ςε προςαρμογζσ βάςει των κακαρϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων τθσ Polbank 

κατά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ςυναλλαγισ.  

Επίςθσ, ο Πμιλοσ εξάςκθςε τθν 30.04.2012 το δικαίωμα πϊλθςθσ του εναπομείναντοσ μεριδίου του 13% ςτθ 

νζα ενιαία Τράπεηα Raiffeisen Polbank. Τον Οκτϊβριο του 2012, μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ςχετικισ 

μεταφοράσ μετοχϊν, ο Πμιλοσ ζλαβε € 126 εκατ. ςε μετρθτά. Τθν 31.12.2012, το κζρδοσ από τθν πϊλθςθ των 

δραςτθριοτιτων ςτθν Ρολωνία προςαρμόςτθκε κατά € 81 εκατ. ηθμιζσ προ φόρων (€ 65 εκατ. μετά από 

φόρουσ). 

ΛΛ. Ρϊλθςθ των δραςτθριοτιτων ςτθν Τουρκία 

Τθν 21.12.2012, ο Πμιλοσ προχϊρθςε ςτθν πϊλθςθ τθσ Eurobank Tekfen A.S. και των κυγατρικϊν τθσ ςτθν 

Burgan Bank του Κουβζιτ, αφοφ ζλαβε τισ απαραίτθτεσ εγκρίςεισ από τισ αρμόδιεσ εποπτικζσ αρχζσ. Ο Πμιλοσ 

αναγνϊριςε ηθμιά € 31 εκατ. προ φόρων, θ οποία προζρχεται από τθν αναγνϊριςθ ςτθν κατάςταςθ 

αποτελεςμάτων ηθμιϊν που αναγνωρίηονταν προγενζςτερα ςτθν κατάςταςθ ςυνολικϊν εςόδων 

(αποκεματικά ςυναλλαγματικϊν διαφορϊν και αναπροςαρμογισ των διακζςιμων προσ πϊλθςθ επενδυτικϊν 

τίτλων). Τα αποτελζςματα των δραςτθριοτιτων του Ομίλου ςτθν Τουρκία και τθν Ρολωνία παρουςιάηονται 

παρακάτω. Τα αποτελζςματα από ςυνεχιηόμενεσ και από μθ ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ παρουςιάηονται 

διακριτά ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων και ςτθν κατάςταςθ ταμειακϊν ροϊν. Τα ςυγκριτικά ςτοιχεία ζχουν 

αναπροςαρμοςκεί αντίςτοιχα. 

 

* Συχόν αποκλίςεισ ςτα ςφνολα από το άκροιςμα των επιμζρουσ μεγεκϊν οφείλονται ςε ςτρογγυλοποιιςεισ. 

 

(ποςά ςε εκατ. ευρϊ)* 2011 2012

Κακαρά ζςοδα από τόκουσ 112                                 84                                   

Κακαρά ζςοδα από τραπεηικζσ αμοιβζσ και προμικειεσ 27                                   12                                   

Λοιπά ζςοδα από μθ ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ 8                                      6                                      

Λειτουργικά ζξοδα (114)                               (72)                                  

Ρροβλζψεισ για πιςτωτικοφσ κινδφνουσ από δάνεια και απαιτιςεισ 

πελατϊν (23)                                  (18)                                  

Κζρδθ/(ηθμιζσ) προ φόρου από μθ ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ 10                                   12                                   

Φόροσ ειςοδιματοσ (1)                                    (2)                                    

Κζρδθ/(ηθμίεσ) προ κερδϊν από τθν πϊλθςθ μθ ςυνεχιηόμενων 

δραςτθριοτιτων 9                                      10                                   

Κζρδθ (ηθμίεσ)  προ φόρου από τθν πϊλθςθ μθ ςυνεχιηόμενων 

δραςτθριοτιτων 183                                 (112)                               

Φόροσ ειςοδιματοσ (32)                                  16                                   

Κακαρά κζρδθ/(ηθμίεσ) από μθ ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ 160                                 (86)                                  

Κακαρά κζρδθ από μθ ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ που αναλογοφν ςε 

τρίτουσ -                                      -                                      

Κακαρά κζρδθ/(ηθμιζσ) χριςθσ από μθ ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ 

που αναλογοφν ςτουσ μετόχουσ 160                                 (86)                                  
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Θ επίδραςθ τθσ πϊλθςθσ των δραςτθριοτιτων τθσ Τουρκίασ ςτον ενοποιθμζνο ιςολογιςμό του Ομίλου 

παρουςιάηεται ςτθν ενότθτα 3.20.8 «Χρθματοοικονομικζσ Πλθροφορίεσ Ενοποιθμζνων Ιςολογιςμϊν τθσ 

31.12.2011 και 31.12.2012». 

 

3.20.7 Χρθματοοικονομικζσ πλθροφορίεσ Ενοποιθμζνων Αποτελεςμάτων Χριςεων 2011 - 2012 

Στον ακόλουκο πίνακα παρατίκενται τα ενοποιθμζνα ςτοιχεία των αποτελεςμάτων του Ομίλου Eurobank για 

τισ χριςεισ 2011 - 2012: 

 

 

* Συχόν αποκλίςεισ ςτα ςφνολα από το άκροιςμα των επιμζρουσ μεγεκϊν οφείλονται ςε ςτρογγυλοποιιςεισ. 

Πθγι: Δθμοςιευμζνεσ Ενοποιθμζνεσ Ετιςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ χριςθσ 2012 (τα ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2011 
προκφπτουν από τα ςυγκριτικά ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2012), οι οποίεσ ζχουν ςυνταχκεί από τθν Eurobank ςφμφωνα με τα 
Δ.Π.Χ.Α. και ζχουν ελεγχκεί από Σακτικοφσ Ορκωτοφσ Ελεγκτζσ εκτόσ των Αναπροςαρμοςμζνων αποτελεςμάτων ανά 
μετοχι τα οποία ζχουν προκφψει από επεξεργαςία οικονομικϊν ςτοιχείων από τθν Eurobank. 

Αναπροςαρμοςμζνα αποτελζςματα ανά μετοχι: τα βαςικά και προςαρμοςμζνα κζρδθ ανά μετοχι για τισ χριςεισ 2011 και 

2012 ζχουν προςαρμοςκεί ϊςτε να λθφκεί υπόψθ θ ςυνζνωςθ των κοινϊν μετοχϊν (reverse split) με αναλογία 10 παλαιζσ 

κοινζσ μετοχζσ ςε 1 νζα κοινι μετοχι βάςει των αποφάςεων τθσ Ζκτακτθσ Γενικισ υνζλευςθσ τθσ 30 Απριλίου 2013. 

 

Στον ακόλουκο πίνακα παρατίκενται τα ενοποιθμζνα ςυνολικά ζςοδα του Ομίλου Eurobank για τισ χριςεισ 

2011 - 2012: 
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* Συχόν αποκλίςεισ ςτα ςφνολα από το άκροιςμα των επιμζρουσ μεγεκϊν οφείλονται ςε ςτρογγυλοποιιςεισ. 

Πθγι: Δθμοςιευμζνεσ Ενοποιθμζνεσ Ετιςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ χριςθσ 2012 (τα ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2011 
προκφπτουν από τα ςυγκριτικά ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2012), οι οποίεσ ζχουν ςυνταχκεί από τθν Eurobank ςφμφωνα με τα 
Δ.Π.Χ.Α. και ζχουν ελεγχκεί από Σακτικοφσ Ορκωτοφσ Ελεγκτζσ. 

 

Θ Διοίκθςθ του Ομίλου Eurobank ζχει κακορίςει τουσ επιχειρθματικοφσ τομείσ με βάςθ τισ εςωτερικζσ 

αναφορζσ που επιςκοποφνται από τθν Επιτροπι Στρατθγικοφ Σχεδιαςμοφ (Strategic Planning Group). Οι 

ανωτζρω αναφορζσ χρθςιμοποιοφνται για τθ διάκεςθ των πόρων και τθν αξιολόγθςθ τθσ απόδοςθσ κάκε 

τομζα, προκειμζνου να λθφκοφν οι ςτρατθγικζσ αποφάςεισ. Θ Επιτροπι Στρατθγικοφ Σχεδιαςμοφ εξετάηει τισ 

επιχειρθματικζσ δραςτθριότθτεσ τόςο με βάςθ τουσ επιχειρθματικοφσ τομείσ όςο και με γεωγραφικά 

κριτιρια. Γεωγραφικά, θ διοίκθςθ εξετάηει τθν απόδοςθ των δραςτθριοτιτων ςτθν Ελλάδα και ςε άλλεσ χϊρεσ 

τθσ Ευρϊπθσ (Διεκνείσ Δραςτθριότθτεσ). Θ Ελλάδα διαχωρίηεται περαιτζρω ςε τραπεηικι ιδιωτϊν πελατϊν, 

τραπεηικι επιχειριςεων, διαχείριςθ επενδφςεων, επενδυτικι τραπεηικι και προϊόντα κεφαλαιαγοράσ, ενϊ οι 

Διεκνείσ Δραςτθριότθτεσ παρακολουκοφνται και αξιολογοφνται ςε επίπεδο χϊρασ. Ο Πμιλοσ ενοποιεί τουσ 

επιχειρθματικοφσ τομείσ με κοινά οικονομικά χαρακτθριςτικά, οι οποίοι αναμζνεται να ζχουν παρόμοια 

οικονομικι ανάπτυξθ μακροπρόκεςμα. 

 

Σθμειϊνεται ότι με εξαίρεςθ τθν Ελλάδα, καμία άλλθ χϊρα δε ςυνειςφζρει, μεμονωμζνα, πάνω από το 10% 

των ενοποιθμζνων κακαρϊν εςόδων. Ο Πμιλοσ είναι οργανωμζνοσ ςτουσ ακόλουκουσ επιχειρθματικοφσ 

τομείσ: 

 

 Σραπεηικι Ιδιωτϊν Πελατϊν: περιλαμβάνει λογαριαςμοφσ όψεωσ πελατϊν, ταμιευτθρίου, κατακζςεισ 

και κατακετικά-επενδυτικά προϊόντα, πιςτωτικζσ και χρεωςτικζσ κάρτεσ, καταναλωτικά δάνεια, 

χορθγιςεισ μικρϊν επιχειριςεων και ςτεγαςτικά δάνεια. 

(ποςά ςε εκατ. ευρϊ)*

Κακαρά κζρδθ (ηθμίεσ) χριςθσ (5.496)   (1.440)   

Λοιπά αποτελζςματα χριςθσ απευκείασ ςτθν κακαρι κζςθ:

Αντιςτάκμιςθ ταμειακϊν ροϊν

μεταβολι ςτθν εφλογθ αξία, μετά από φόρουσ (2)            (110)       

μεταφορά ςτο λογαριαςμό αποτελεςμάτων, μετά από φόρουσ (15)         (17)         46           (64)         

Χαρτοφυλάκιο διακεςίμων προσ πϊλθςθ επενδυτικϊν τίτλων

μεταβολι ςτθν εφλογθ αξία, μετά από φόρουσ (167)       129         

μεταφορά ηθμιϊν από απομείωςθ τίτλων Ελλθνικοφ Δθμοςίου ςτο λογαριαςμό 

αποτελεςμάτων, μετά από φόρουσ 250 -              

μεταφορά ηθμιϊν από απομείωςθ λοιπϊν επενδυτικϊν τίτλων ςτο λογαριαςμό 

αποτελεςμάτων, μετά από φόρουσ 354 61

μεταφορά ςτο λογαριαςμό αποτελεςμάτων, μετά από φόρουσ (13)         424         (5)            185         

Συναλλαγματικζσ διαφορζσ

μεταβολι ςτθν εφλογθ αξία, μετά από φόρουσ (41)         (34)         

μεταφορά ςτο λογαριαςμό αποτελεςμάτων, μετά από φόρουσ 79           38           36           2             

Λοιπά αποτελζςματα χριςθσ 445         123         

Συνολικό αποτζλεςμα χριςθσ μετά από φόρο που αναλογεί ςε:

Μετόχουσ

  από ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ (5.267)   (1.285)   

  από μθ ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ 204         (5.063)   (44)         (1.329)   

Δικαιϊματα τρίτων

  από ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ 12           12           

  από μθ ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ (0)            12           0             12           

(5.051)   (1.317)   

2011 2012

ΕΝΟΡΟΛΘΜΕΝΘ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΣΥΝΟΛΛΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
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 Σραπεηικι Επιχειριςεων: περιλαμβάνει υπθρεςίεσ άμεςων χρεϊςεων, λογαριαςμοφσ όψεωσ, 

κατακζςεισ, ανοιχτοφσ αλλθλόχρεουσ λογαριαςμοφσ, δάνεια και άλλεσ πιςτωτικζσ διευκολφνςεισ, 

προϊόντα ςυναλλάγματοσ και παράγωγα προϊόντα για εταιρείεσ. 

 Διαχείριςθ Επενδφςεων (Wealth Management): περιλαμβάνει υπθρεςίεσ Private Banking, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ διαχείριςθσ ιδιωτικισ και προςωπικισ περιουςίασ, ςε μεςαίου και υψθλοφ 

ειςοδιματοσ ιδιϊτεσ, αςφαλιςτικζσ υπθρεςίεσ, προϊόντα αμοιβαίων κεφαλαίων και κατακετικά-

επενδυτικά, κακϊσ επίςθσ και χρθματοοικονομικι διαχείριςθ περιουςιακϊν ςτοιχείων κεςμικϊν 

πελατϊν. 

 Επενδυτικι Σραπεηικι και Προϊόντα Κεφαλαιαγοράσ: περιλαμβάνει υπθρεςίεσ επενδυτικισ τραπεηικισ, 

ςυμπεριλαμβανομζνων χρθματοοικονομικϊν υπθρεςιϊν ςε εταιρείεσ, παροχισ ςυμβουλευτικϊν 

υπθρεςιϊν ςε κζματα ςυγχωνεφςεων και εξαγορϊν, κεματοφυλακισ, χρθματιςτθριακϊν υπθρεςιϊν, 

διαπραγμάτευςθσ χρθματοοικονομικϊν μζςων, χρθματοδοτιςεων επιχειριςεων και κεςμικϊν 

επενδυτϊν όπωσ επίςθσ και ειδικϊν χρθματοοικονομικϊν ςυμβουλϊν και διαμεςολαβιςεων τόςο ςε 

ιδιϊτεσ όςο και ςε μικρζσ και μεγάλεσ επιχειριςεισ. 

 Διεκνείσ Δραςτθριότθτεσ: περιλαμβάνει τισ δραςτθριότθτεσ ςε ουμανία, Βουλγαρία, Σερβία, Κφπρο, 

Ουκρανία και Λουξεμβοφργο. Κατά τθ διάρκεια τθσ χριςθσ 2012, θ Επιτροπι Στρατθγικοφ Σχεδιαςμοφ 

αποφάςιςε τθν ζνταξθ και παρακολοφκθςθ των δραςτθριοτιτων του Ομίλου ςε όλεσ τισ χϊρεσ τθσ 

Ευρϊπθσ ςε ζναν επιχειρθματικό τομζα «Διεκνείσ Δραςτθριότθτεσ». Ο νζοσ τομζασ περιλαμβάνει τισ 

δραςτθριότθτεσ του Ομίλου ςτθν ανατολικι και νοτιοανατολικι Ευρϊπθ και το Λουξεμβοφργο, οι οποίεσ 

κατά τισ προθγοφμενεσ περιόδουσ περιλαμβάνονταν ςτον τομζα τθσ Ελλάδασ. Τα κζρδθ προ φόρου από 

τισ δραςτθριότθτεσ του Ομίλου ςτο Λουξεμβοφργο ανιλκαν ςε €21 εκατ. για τθ χριςθ που ζλθξε τθν 31 

Δεκεμβρίου 2012 (2011: €31 εκατ.). Τα ςυγκριτικά ςτοιχεία ζχουν αναπροςαρμοςτεί αντίςτοιχα. 

 Λοιπζσ δραςτθριότθτεσ του Ομίλου: περιλαμβάνουν κυρίωσ επενδυτικζσ δραςτθριότθτεσ, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ διαχείριςθσ ακίνθτθσ περιουςίασ και των επενδφςεων ςε ακίνθτα, και τθ 

διαχείριςθ μθ-κατανεμθμζνου κεφαλαίου. 

 

Οι αναφορζσ προσ τθ διοίκθςθ του Ομίλου βαςίηονται ςτα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ 

(Δ.Ρ.Χ.Α.). Οι λογιςτικζσ αρχζσ των επιχειρθματικϊν τομζων του Ομίλου είναι οι ίδιεσ με αυτζσ που 

περιγράφονται ςτισ βαςικζσ λογιςτικζσ αρχζσ. Τα ζςοδα που προκφπτουν από τισ ςυναλλαγζσ μεταξφ των 

επιχειρθματικϊν τομζων κατανζμονται με βάςθ αμοιβαίωσ ςυμφωνθμζνουσ όρουσ που προςεγγίηουν τισ 

τιμζσ τθσ αγοράσ. 
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Ειδικότερα, θ ανάλυςθ των αποτελεςμάτων χριςθσ ανά επιχειρθματικό τομζα, κακϊσ και τα ςυνεπαγόμενα 

αποτελζςματα προ και μετά φόρων για τισ οικονομικζσ χριςεισ 2011 - 2012 ζχει ωσ ακολοφκωσ: 

* Συχόν αποκλείςεισ ςτα ςφνολα από το άκροιςμα των επιμζρουσ μεγεκϊν οφείλονται ςε ςτρογγυλοποιιςεισ. 

θμείωςθ: τισ ζκτακτεσ ηθμιζσ από αποτιμιςεισ περιλαμβάνονται οι ηθμιζσ απομείωςθσ από ζκκεςθ ςε χρζοσ Ελλθνικοφ 

δθμοςίου και λοιπζσ ζκτακτεσ ηθμιζσ από αποτιμιςεισ. 

 

* Συχόν αποκλείςεισ ςτα ςφνολα από το άκροιςμα των επιμζρουσ μεγεκϊν οφείλονται ςε ςτρογγυλοποιιςεισ. 

θμείωςθ: τισ ζκτακτεσ ηθμιζσ από αποτιμιςεισ περιλαμβάνονται οι ηθμιζσ απομείωςθσ από ζκκεςθ ςε χρζοσ Ελλθνικοφ 

δθμοςίου και λοιπζσ ζκτακτεσ ηθμιζσ από αποτιμιςεισ. 

Πθγι: Δθμοςιευμζνεσ Ενοποιθμζνεσ Ετιςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ χριςθσ 2012 (τα ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2011 

προκφπτουν από τα ςυγκριτικά ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2012), οι οποίεσ ζχουν ςυνταχκεί από τθν Eurobank ςφμφωνα με τα 

Δ.Π.Χ.Α. και ζχουν ελεγχκεί από Σακτικοφσ Ορκωτοφσ Ελεγκτζσ. 

 

(ποςά ςε εκατ. €)*

Τραπεηικι 

Λδιωτϊν 

Ρελατϊν

Τραπεηικι 

Επιχειριςεων

Διαχείριςθ 

Επενδφςεων

Επενδυτικι 

Τραπεηικι και  

προϊόντα 

Κεφαλαιαγοράσ Λοιπά

Διεκνείσ 

Δραςτθριότθτεσ

Κζντρο 

απαλοιφισ Σφνολο

Κακαρά ζςοδα από τόκουσ 1.066             547                            4                            (96)                               (65)             509                            -                        1.965            

Κακαρά ζςοδα από τραπεηικζσ αμοιβζσ και 

προμικειεσ 36                   62                              36                          27                                 0                 113                            -                        274                

Λοιπά κακαρά ζςοδα 10                   (12)                            37                          13                                 (78)             17                              -                        (13)                 

Ζςοδα από τρίτουσ 1.112             597                            77                          (56)                               (143)           639                            -                        2.226            

Ζςοδα μεταξφ τομζων 96                   (5)                               (33)                        (45)                               23               7                                (43)                    -                     

Συνολικά ζςοδα 1.208             592                            44                          (101)                             (120)           646                            (43)                    2.226            

Λειτουργικά ζξοδα (458)               (109)                          (58)                        (60)                               (92)             (389)                          43                     (1.123)           

Ρροβλζψεισ για πιςτωτικοφσ κινδφνουσ από 

δάνεια και απαιτιςεισ πελατϊν (943)               (146)                          (2)                           (0)                                 (0)               (237)                          -                        (1.328)           

Κζρδθ προ φόρου από ςυνεχιηόμενεσ 

δραςτθριότθτεσ, προ ζκτακτων ηθμιϊν (βλ. 

ςθμείωςθ) (193)               337                            (16)                        (161)                             (212)           20                              -                        (225)              

Ζκτακτεσ ηθμιζσ (1)                    (162)                          (228)                      (5.364)                         (994)           -                                 -                        (6.749)           

Κζρδθ προ φόρου από μθ ςυνεχιηόμενεσ 

δραςτθριότθτεσ -                      -                                 -                             -                                    173            20                              -                        193                

Δικαιϊματα τρίτων -                      -                                 0                            -                                    (13)             (0)                               -                        (13)                 

Κζρδθ προ φόρου που αναλογοφν ςτουσ 

μετόχουσ, μετά από ζκτακτεσ ηθμιζσ (194)               175                            (244)                      (5.525)                         (1.046)       40                              -                        (6.794)           

Κζρδθ προ φόρου που αναλογοφν ςτουσ 

μετόχουσ, προ ζκτακτων ηθμιϊν (193)               337                            (16)                        (161)                             (52)             40                              -                        (45)                 

Ενεργθτικό ανά τομζα 22.598           15.562                      1.855                    15.821                        3.695         17.291                      -                        76.822          

31 Δεκεμβρίου 2011

(ποςά ςε εκατ. €)*

Τραπεηικι 

Λδιωτϊν 

Ρελατϊν

Τραπεηικι 

Επιχειριςεων

Διαχείριςθ 

Επενδφςεων

Επενδυτικι 

Τραπεηικι και  

προϊόντα 

Κεφαλαιαγοράσ Λοιπά

Διεκνείσ 

Δραςτθριότθτεσ

Κζντρο 

απαλοιφισ Σφνολο

Κακαρά ζςοδα από τόκουσ 661                 410                            61                          11                                 (82)             400                            -                        1.461            

Κακαρά ζςοδα από τραπεηικζσ αμοιβζσ και 

προμικειεσ 30                   59                              31                          (19)                               0                 99                              -                        200                

Λοιπά κακαρά ζςοδα (0)                    (2)                               42                          9                                   13               32                              -                        94                  

Ζςοδα από τρίτουσ 691                 467                            134                        1                                   (69)             531                            -                        1.755            

Ζςοδα μεταξφ τομζων 83                   24                              (60)                        (40)                               32               2                                (41)                    -                     

Συνολικά ζςοδα 774                 491                            74                          (39)                               (37)             533                            (41)                    1.755            

Λειτουργικά ζξοδα (457)               (103)                          (55)                        (66)                               (50)             (362)                          41                     (1.052)           

Ρροβλζψεισ για πιςτωτικοφσ κινδφνουσ από 

δάνεια και απαιτιςεισ πελατϊν (1.059)           (294)                          (4)                           (0)                                 (0)               (298)                          -                        (1.655)           

Κζρδθ προ φόρου από ςυνεχιηόμενεσ 

δραςτθριότθτεσ, προ ζκτακτων ηθμιϊν (βλ. 

ςθμείωςθ) (742)               94                              15                          (105)                             (87)             (127)                          -                        (952)              

Ζκτακτεσ ηθμιζσ -                      (52)                            (51)                        (458)                             (175)           -                                 -                        (736)              

Κζρδθ προ φόρου από μθ ςυνεχιηόμενεσ 

δραςτθριότθτεσ -                      -                                 -                             -                                    (112)           12                              -                        (100)              

Δικαιϊματα τρίτων -                      -                                 0                            -                                    (13)             (1)                               -                        (14)                 

Κζρδθ προ φόρου που αναλογοφν ςτουσ 

μετόχουσ, μετά από ζκτακτεσ ηθμιζσ (742)               42                              (36)                        (563)                             (387)           (116)                          -                        (1.802)           

Κζρδθ προ φόρου που αναλογοφν ςτουσ 

μετόχουσ, προ ζκτακτων ηθμιϊν (742)               94                              15                          (105)                             (212)           (116)                          -                        (1.066)           

Ενεργθτικό ανά τομζα 21.270           14.269                      2.078                    11.710                        4.171         14.155                      -                        67.653          

31 Δεκεμβρίου 2012
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Το 2012 επθρεάςτθκε ςθμαντικά από τθν εγχϊρια δθμοςιονομικι και οικονομικι κρίςθ. Ραρά το ιδιαίτερα 

δυςμενζσ και απαιτθτικό περιβάλλον, ο Πμιλοσ Eurobank ανταπεξιλκε ςτισ αντίξοεσ ςυνκικεσ που 

διαμορφϊκθκαν κατά τθ διάρκεια του ζτουσ. 

H απόδοςθ των πζντε βαςικϊν επιχειρθματικϊν τομζων αναλφεται ωσ εξισ: 

Ο τομζασ Τραπεηικισ Λδιωτϊν πελατϊν το 2012 παρουςίαςε ςθμαντικι κάμψθ ςτα ζςοδα από τόκουσ τθσ 

τάξεωσ του 38%. Οι προβλζψεισ για πιςτωτικοφσ κινδφνουσ από δάνεια και απαιτιςεισ πελατϊν ανιλκαν ςε € 

1.059 εκατ., αυξθμζνεσ κατά 12% ςε ςχζςθ με το 2011. Τα ζςοδα από προμικειεσ μειϊκθκαν κατά € 6 εκατ.  

Ο τομζασ Τραπεηικισ Επιχειριςεων ςθμείωςε το 2012, μείωςθ ςτα κακαρά ζςοδα από τόκουσ κατά € 137 

εκατ. Ο δείκτθσ Κόςτοσ / Ζςοδα διατθρικθκε ςε ιδιαίτερα χαμθλά επίπεδα (21% το 2012 και 19% το 2011), 

ςυγκρινόμενοσ με άλλουσ βαςικοφσ επιχειρθματικοφσ τομείσ.  

Τα αποτελζςματα του τομζα Διαχείριςθσ Επενδφςεων επθρεάςτθκαν από τθ γενικότερθ μεταβαλλόμενθ 

δθμοςιονομικι κατάςταςθ τθσ Ελλάδασ, παρά τθν αφξθςθ των κακαρϊν εςόδων από τόκουσ € 57 εκατ. Τα 

ζςοδα από προμικειεσ μειϊκθκαν κατά € 5 εκατ. Θ μεγαλφτερθ επίδραςθ τθσ χρθματοοικονομικισ κρίςθσ, 

όπωσ ιταν αναμενόμενο, αντικατοπτρίηεται ςτον τομζα Επενδυτικισ Τραπεηικισ & Ρροϊόντων 

Κεφαλαιαγοράσ, ο οποίοσ, εντοφτοισ, παρουςίαςε μειωμζνεσ ηθμίεσ κατά € 62 εκατ., παρά τισ αντίξοεσ 

ςυνκικεσ.  

Μειωμζνεσ ηθμίεσ εμφανίηει επίςθσ ο τομζασ «Λοιπά», κατά € 82 εκατ., λόγω τθσ δθμιουργίασ ειδικοφ 
αποκεματικοφ φψουσ € 130εκατ. για τθν κάλυψθ ενδεχόμενων μελλοντικϊν κινδφνων κατά το 2011.  

Ο τομζασ των «Διεκνϊν δραςτθριοτιτων» παρουςίαςε μειωμζνα ςυνολικά ζςοδα κατά € 113 εκατ., κυρίωσ 

λόγω των δραςτθριοτιτων τθσ ουμανίασ, Βουλγαρίασ και Σερβίασ. 

Ακολουκεί ανάλυςθ των επί μζρουσ λογαριαςμϊν των αποτελεςμάτων χριςεωσ του Ομίλου Eurobank για τισ 

εξεταηόμενεσ χριςεισ 2011-2012: 

 

Κακαρά Ζςοδα από Σόκουσ 

Τα ενοποιθμζνα κακαρά ζςοδα από τόκουσ για τισ χριςεισ 2011 - 2012 αναλφονται ωσ ακολοφκωσ: 

 

* Συχόν αποκλίςεισ ςτα ςφνολα από το άκροιςμα των επιμζρουσ μεγεκϊν οφείλονται ςε ςτρογγυλοποιιςεισ. 

Πθγι: Δθμοςιευμζνεσ Ενοποιθμζνεσ Ετιςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ χριςθσ 2012 (τα ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2011 
προκφπτουν από τα ςυγκριτικά ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2012), οι οποίεσ ζχουν ςυνταχκεί από τθν Eurobank ςφμφωνα με τα 
Δ.Π.Χ.Α. και ζχουν ελεγχκεί από Σακτικοφσ Ορκωτοφσ Ελεγκτζσ. 

(ποςά ςε εκατ. €) * 2011 2012 Δ% 

Τόκοι ζςοδα

Ρελάτεσ 3.004 2.644 -12%

Χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα 99 77 -22%

Χαρτοφυλάκιο ςυναλλαγϊν 42 60 43%

Λοιποί επενδυτικοί τίτλοι 766 667 -13%

Ραράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα 1.152 627 -46%

Σφνολο 5.063 4.075 -20%

Τόκοι ζξοδα

Ρελάτεσ (1.060)                     (935)                         -12%

Χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα (634)                         (877)                         38%

Ριςτωτικοί τίτλοι και λοιπζσ δανειακζσ

υποχρεϊςεισ (106)                         (64)                           -40%

Ραράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα (1.298)                     (738)                         -43%

Σφνολο (3.098)                     (2.614)                     -16%

Σφνολο από ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ 1.965                       1.461                       -26%

Σφνολο από μθ ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ 112                           84                             -25%

Κακαρά ζςοδα από τόκουσ 2.077                       1.545                       -26%

Κακαρά Ζςοδα από Τόκουσ
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Τα ςυνολικά κακαρά ζςοδα από τόκουσ διαμορφϊκθκαν ςε € 1,5 δις. και €2,1 δις. ςτισ χριςεισ 2012 και 2011 

αντίςτοιχα, παρουςιάηοντασ μείωςθ τθσ τάξεωσ του 25,6% το 2012 ζναντι του 2011. Τα κακαρά ζςοδα από 

τόκουσ από ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ διαμορφϊκθκαν ςε € 1,5 δις. και €2,0 δις. ςτισ χριςεισ 2012 και 

2011 αντίςτοιχα, παρουςιάηοντασ ανάλογθ μείωςθ τθσ τάξεωσ του 25,6% το 2012 ζναντι του 2011. 

Θ παραπάνω μείωςθ οφείλεται κυρίωσ ςτθν αφξθςθ του κόςτουσ χρθματοδότθςθσ κατά τθν εξεταηόμενθ 

περίοδο, κακϊσ και τθ ςυρρίκνωςθ του δανειακοφ χαρτοφυλακίου, με τθν παρεπόμενθ μείωςθ των εςόδων 

τόκων από πελάτεσ.  

Με βάςθ τα παραπάνω δεδομζνα, το κακαρό περικϊριο επιτοκίου, (ιτοι ο λόγοσ των κακαρϊν εςόδων από 

τόκουσ προσ το μζςο όρο του ενεργθτικοφ για τθ χριςθ) διαμορφϊκθκε ςε 2,52% και 2,05% για τισ χριςεισ 

2011 και 2012 αντίςτοιχα (εξαιρουμζνων των μθ ςυνεχιηόμενων δραςτθριοτιτων ςτθν Τουρκία και Ρολωνία), 

βλζπε ςχετικά ενότθτα 3.20.16 «Επιλεγμζνοι Χρθματοοικονομικοί Δείκτεσ». 

Τα κακαρά ζςοδα από τόκουσ (από ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ) αντιπροςωπεφουν το 88,3% και 83,2% των 

ςυνολικϊν λειτουργικϊν εςόδων του Ομίλου Eurobank για τισ χριςεισ 2011 και 2012 αντίςτοιχα. Τα κακαρά 

ποςά από τόκουσ εξαρτϊνται ςε μεγάλο βακμό τόςο από το φψοσ των τοκοφόρων ςτοιχείων ενεργθτικοφ και 

πακθτικοφ αλλά και το κακαρό περικϊριο επιτοκίου. 

Σθμειϊνεται ότι τα ζςοδα από τόκουσ που ζχουν αναγνωριςκεί από απομειωμζνα δάνεια για τθ χριςθ 2012 

ανζρχονται ςε €178 εκατ., ζναντι €119 εκατ. για το 2011. 

 

Κακαρά ζςοδα από τραπεηικζσ αμοιβζσ και προμικειεσ  

Τα ενοποιθμζνα κακαρά ζςοδα από τραπεηικζσ αμοιβζσ και προμικειεσ για τισ χριςεισ 2011-2012 

παρατίκενται ςτον παρακάτω πίνακα: 

 

* Συχόν αποκλίςεισ ςτα ςφνολα από το άκροιςμα των επιμζρουσ μεγεκϊν οφείλονται ςε ςτρογγυλοποιιςεισ. 

Πθγι: Δθμοςιευμζνεσ Ενοποιθμζνεσ Ετιςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ χριςθσ 2012 (τα ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2011 
προκφπτουν από τα ςυγκριτικά ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2012), οι οποίεσ ζχουν ςυνταχκεί από τθν Eurobank ςφμφωνα με τα 
Δ.Π.Χ.Α. και ζχουν ελεγχκεί από Σακτικοφσ Ορκωτοφσ Ελεγκτζσ. 

 

Τα ςυνολικά ζςοδα από τραπεηικζσ αμοιβζσ και προμικειεσ (από ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ) 

υποχϊρθςαν κατά 27% ςε ετιςια βάςθ και διαμορφϊκθκαν ςε € 200 εκατ. το 2012, ζναντι € 274 εκατ. το 

2011, κυρίωσ λόγω τθσ κάμψθσ των εςόδων από εργαςίεσ που ςυνδζονται με τισ κεφαλαιαγορζσ και το 

δίκτυο, κακϊσ και τθσ μείωςθσ των προμθκειϊν ςχετιηόμενεσ με χορθγιςεισ. 

 

Αποτελζςματα Χαρτοφυλακίου υναλλαγϊν και Επενδυτικϊν Σίτλων 

Τα αποτελζςματα του χαρτοφυλακίου ςυναλλαγϊν και επενδυτικϊν τίτλων του Ομίλου Eurobank (από 

ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ) διαμορφϊκθκαν το 2012 ςε κζρδθ € 29 εκατ., ζναντι ηθμιϊν € 76 εκατ. το 

2011. Ειδικότερα, τα αποτελζςματα από ομόλογα και λοιπά χρθματοοικονομικά μζςα διαμορφϊκθκαν το 

2012 ςε κζρδθ € 107 εκατ. ζναντι € 121 εκατ. το 2011, παρουςιάηοντασ μείωςθ τθσ τάξεωσ του 12% ςε ετιςια 

(ποςά ςε εκατ. €) * 2011 2012 Δ% 

Ρρομικειεσ και λοιπά ζςοδα χορθγιςεων 131                           115                           -12%

Ρρομικειεσ αμοιβαίων κεφαλαίων και  

διαχείριςθσ περιουςίασ 39                             36                             -8%

Ρρομικειεσ  υπθρεςιϊν κεφαλαιαγοράσ 29                             21                             -28%

Λοιπζσ προμικειεσ 75                             28                             -63%

Σφνολο από ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ 274                           200                           -27%

Σφνολο από μθ ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ 27                             12                             -56%

Σφνολο 301                           212                           -30%

Κακαρά ζςοδα από τραπεηικζσ αμοιβζσ και προμικειεσ
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βάςθ. Τα αποτελζςματα από παράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα διαμορφϊκθκαν ςε ηθμίεσ φψουσ € 61 

εκατ. το 2012 ςε ςχζςθ με ηθμίεσ € 109 εκατ. το 2011. Τζλοσ, το 2011 ο Πμιλοσ πραγματοποίθςε προβλζψεισ 

απομείωςθσ επενδυτικϊν τίτλων € 91 εκατ. 

 

 

* Συχόν αποκλίςεισ ςτα ςφνολα από το άκροιςμα των επιμζρουσ μεγεκϊν οφείλονται ςε ςτρογγυλοποιιςεισ. 

Πθγι: Δθμοςιευμζνεσ Ενοποιθμζνεσ Ετιςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ χριςθσ 2012 (τα ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2011 
προκφπτουν από τα ςυγκριτικά ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2012), οι οποίεσ ζχουν ςυνταχκεί από τθν Eurobank ςφμφωνα με τα 
Δ.Π.Χ.Α. και ζχουν ελεγχκεί από Σακτικοφσ Ορκωτοφσ Ελεγκτζσ. 

 

Λειτουργικά Ζξοδα 

Τα ενοποιθμζνα λειτουργικά ζξοδα για τισ χριςεισ 2011 - 2012 αναλφονται ωσ ακολοφκωσ: 

 

* Συχόν αποκλίςεισ ςτα ςφνολα από το άκροιςμα των επιμζρουσ μεγεκϊν οφείλονται ςε ςτρογγυλοποιιςεισ. 

Πθγι: Δθμοςιευμζνεσ Ενοποιθμζνεσ Ετιςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ χριςθσ 2012 (τα ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2011 
προκφπτουν από τα ςυγκριτικά ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2012), οι οποίεσ ζχουν ςυνταχκεί από τθν Eurobank ςφμφωνα με τα 
Δ.Π.Χ.Α. και ζχουν ελεγχκεί από Σακτικοφσ Ορκωτοφσ Ελεγκτζσ. 

 

Τα ςυνολικά λειτουργικά ζξοδα του Ομίλου Eurobank (από ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ) διαμορφϊκθκαν 

ςε €1.123 εκατ. και €1.052 εκατ. κατά τισ χριςεισ 2011 και 2012 αντίςτοιχα, παρουςιάηοντασ μείωςθ τθσ 

τάξεωσ του 6% το 2012. Θ επίδοςθ αυτι, είναι αποτζλεςμα τθσ αποκλιμάκωςθσ του λειτουργικοφ κόςτουσ, 

κακϊσ και τθσ ευρφτερθσ εκλογίκευςθσ τθσ λειτουργίασ του Ομίλου Eurobank. 

 

 

 

(ποςά ςε εκατ. €) * 2011 2012 Δ% 

Ομόλογα και λοιπά χρθματοοικονομικά μζςα 121                           107                           -12%

Μετοχζσ και αμοιβαία κεφάλαια -                                (32)                           

Κζρδθ (ηθμίεσ) από παράγωγα χρθματοοικονομικά

μζςα (109)                         (61)                           -44%

Ρροβλζψεισ απομείωςθσ για επενδυτικοφσ τίτλουσ (91)                           -                                -100%

Συναλλαγματικζσ διαφορζσ 3                               15                             400%

Σφνολο από ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ (76)                           29                             138%

Σφνολο από μθ ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ 6                               6                               0%

Σφνολο (70)                           35                             150%

Αποτελζςματα Χαρτοφυλακίου Συναλλαγϊν και Επενδυτικϊν Τίτλων

(ποςά ςε εκατ. €) * 2011 2012 Δ% 

Αμοιβζσ και ζξοδα προςωπικοφ 626 582 -7%

Διοικθτικά ζξοδα 305 294 -4%

Αποςβζςεισ και απομειϊςεισ ενςϊματων

πάγιων ςτοιχείων 80 75 -6%

Αποςβζςεισ και απομειϊςεισ άυλων πάγιων

ςτοιχείων 29 30 3%

Ενοίκια λειτουργικϊν μιςκϊςεων 83 71 -14%

Σφνολο από ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ 1.123 1.052 -6%

Σφνολο από μθ ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ 114 72 -37%

Σφνολο 1.237 1.124 -9%

Λειτουργικά Ζξοδα 
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Οι αμοιβζσ και τα ζξοδα προςωπικοφ αναλφονται ωσ εξισ: 

 

* Συχόν αποκλίςεισ ςτα ςφνολα από το άκροιςμα των επιμζρουσ μεγεκϊν οφείλονται ςε ςτρογγυλοποιιςεισ. 

Πθγι: Δθμοςιευμζνεσ Ενοποιθμζνεσ Ετιςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ χριςθσ 2012 (τα ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2011 
προκφπτουν από τα ςυγκριτικά ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2012), οι οποίεσ ζχουν ςυνταχκεί από τθν Eurobank ςφμφωνα με τα 
Δ.Π.Χ.Α. και ζχουν ελεγχκεί από Σακτικοφσ Ορκωτοφσ Ελεγκτζσ. 

 

Ο μζςοσ αρικμόσ του των εργαηομζνων του Ομίλου Eurobank για το ζτοσ 2012 ανερχόταν ςε 17.662, ζναντι 

18.643 το 2011 (εξαιρουμζνων των κυγατρικϊν ςτθν Τουρκία). 

 

Λοιπζσ ζκτακτεσ ηθμίεσ από αποτιμιςεισ 

 

* Συχόν αποκλίςεισ ςτα ςφνολα από το άκροιςμα των επιμζρουσ μεγεκϊν οφείλονται ςε ςτρογγυλοποιιςεισ. 

Πθγι: Δθμοςιευμζνεσ Ενοποιθμζνεσ Ετιςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ χριςθσ 2012 (τα ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2011 
προκφπτουν από τα ςυγκριτικά ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2012), οι οποίεσ ζχουν ςυνταχκεί από τθν Eurobank ςφμφωνα με τα 
Δ.Π.Χ.Α. και ζχουν ελεγχκεί από Σακτικοφσ Ορκωτοφσ Ελεγκτζσ. 

 

Τθν 31.12.2012, ο Πμιλοσ αναγνϊριςε ηθμιά απομείωςθσ αξίασ € 100 εκατ. για τίτλουσ μειωμζνθσ 

εξαςφάλιςθσ ζκδοςθσ τθσ Αγροτικισ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ (ΑΤΕ), θ άδεια τθσ οποίασ ανακλικθκε τον Λοφλιο 

του 2012 και ζκτοτε ζχει τεκεί ςε κακεςτϊσ εκκακάριςθσ. 

Τθν 31.12.2012, ο Πμιλοσ αναγνϊριςε ηθμιά απομείωςθσ αξίασ € 79 εκατ. για μετοχικοφσ τίτλουσ 

(ςυμπεριλαμβανομζνων αμοιβαίων κεφαλαίων και μθ ειςθγμζνων μετοχϊν), λόγω τθσ ςθμαντικισ ι/και 

παρατεταμζνθσ μείωςθσ τθσ εφλογθσ αξίασ ζναντι του κόςτουσ αυτϊν, ωσ αποτζλεςμα τθσ ςυνεχοφσ 

επιδείνωςθσ των αγορϊν μετοχϊν. Τθν 31.12.2011, ο Πμιλοσ αναγνϊριςε ηθμιζσ απομείωςθσ αξίασ € 410 

(ποςά ςε εκατ. €) * 2011 2012 Δ% 

Μιςκοί, θμερομίςκια και ζκτακτεσ αμοιβζσ 461 429 -7%

Ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ
96 92

-4%

Αμοιβζσ ςυνταξιοδότθςθσ και λοιπζσ παροχζσ

μετά τθν ζξοδο από τθν υπθρεςία 

25 15

-40%

Λοιπά ζξοδα
44 46

5%

Σφνολο από ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ
626 582

-7%

Σφνολο από μθ ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ
64 46

-28%

Σφνολο 690 628 -9%

Αμοιβζσ και ζξοδα προςωπικοφ

(ποςά ςε εκατ. €) * 2011 2012

Ηθμιζσ απομείωςθσ από εταιρικά ομόλογα 13                  186

Ηθμιζσ απομείωςθσ από μετοχικοφσ τίτλουσ ςτο χαρτοφυλάκιο

διακζςιμων προσ πϊλθςθ επενδυτικϊν τίτλων 410                79

Ηθμιζσ απομείωςθσ και αποτίμθςθσ επενδφςεων ςε ακίνθτα και

περιουςιακϊν ςτοιχείων από πλειςτθριαςμοφσ -                     54

Ηθμιζσ αποτίμθςθσ πιςτωτικοφ κινδφνου από παράγωγα

χρθματοοικονομικά μζςα -                     12

Μεταφορά ςυναλλαγματικϊν διαφορϊν ςτο κακαρό αποτζλεςμα 71                  -                     

Ηθμιζσ από τθν πϊλθςθ ςυγγενϊν επιχειριςεων 7 -                     

Σφνολο 501 331

Λοιπζσ ζκτακτεσ ηθμιζσ από αποτιμιςεισ
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εκατ. για μετοχικοφσ τίτλουσ, οι οποίοι κατά κφριο λόγο διαπραγματεφονταν ςτο Χ.Α., και των οποίων θ 

μείωςθ ςτθν εφλογθ αξία κάτω από το κόςτοσ κτιςθσ τουσ κεωροφνταν ςθμαντικι ι παρατεταμζνθ. 

Τθν 31.12.2011, θ μεταφορά ςυναλλαγματικϊν διαφορϊν ςτο κακαρό αποτζλεςμα αφοροφςε ςε δάνειο 

αορίςτου διάρκειασ προσ τθν Eurobank Tekfen A.S., το οποίο αποπλθρϊκθκε με τθν ολοκλιρωςθ τθσ πϊλθςισ 

τθσ. 

 

Κζρδθ (Ηθμίεσ) προ φόρων 

Τα αποτελζςματα προ φόρων του Ομίλου Eurobank (από ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ) για τθ χριςθ 2012 

διαμορφϊκθκαν ςε ηθμίεσ φψουσ € 1.688 εκατ. ζναντι εκτεταμζνων ηθμιϊν € 6.975 εκατ. για τθ χριςθ 2011, 

ωσ απόρροια ςυμμετοχισ ςτο πρόγραμμα εκελοντικισ ανταλλαγισ ομολόγων (PSI+). Το 2012, οι 

δραςτθριότθτεσ του Ομίλου επθρεάςτθκαν δυςμενϊσ από τθν ελλθνικι δθμοςιονομικι κρίςθ, παρά τθν 

παράλλθλθ ςτοχευμζνθ προςπάκεια περιοριςμοφ του λειτουργικοφ κόςτουσ. 

Ωςτόςο, ο Πμιλοσ ςυνεχίηει να παράγει προ προβλζψεων κζρδθ, κακϊσ προςαρμόηεται άμεςα ςτισ νζεσ 

απαιτιςεισ και επωφελείται από τθ ςυγκράτθςθ των λειτουργικϊν δαπανϊν. Το 2012 τα λειτουργικά κζρδθ 

προ προβλζψεων για πιςτωτικοφσ κινδφνουσ από δάνεια και απαιτιςεισ και εκτάκτων ηθμιϊν από 

αποτιμιςεισ (από ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ), διαμορφϊκθκαν ςε € 703 εκατ., μειωμζνα ςε ετιςια βάςθ 

κατά 36%. 

 

Φόροσ ειςοδιματοσ 

Ο φόροσ ειςοδιματοσ επί των προ φόρων κακαρϊν κερδϊν του Ομίλου Eurobank για τισ εξεταηόμενεσ 

χριςεισ 2011 και 2012 αναλφεται ςτον παρακάτω πίνακα: 

 

* Συχόν αποκλίςεισ ςτα ςφνολα από το άκροιςμα των επιμζρουσ μεγεκϊν οφείλονται ςε ςτρογγυλοποιιςεισ. 

Πθγι: Δθμοςιευμζνεσ Ενοποιθμζνεσ Ετιςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ χριςθσ 2012 (τα ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2011 
προκφπτουν από τα ςυγκριτικά ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2012), οι οποίεσ ζχουν ςυνταχκεί από τθν Eurobank ςφμφωνα με τα 
Δ.Π.Χ.Α. και ζχουν ελεγχκεί από Σακτικοφσ Ορκωτοφσ Ελεγκτζσ. 

 

Θ φορολογικι ηθμιά από τθ ςυμμετοχι ςτο πρόγραμμα PSI+ και ςτο πρόγραμμα επαναγοράσ των νζων ΟΕΔ 

αξίασ € 3.654 εκατ. και € 1.523 εκατ., αντίςτοιχα, εκπίπτει φορολογικά ςε περίοδο 30 ετϊν, ςφμφωνα με τθν 

ιςχφουςα νομοκεςία. 

Ο φορολογικόσ ςυντελεςτισ των εταιρειϊν ςτθν Ελλάδα ανζρχεται ςε 20%. Βάςει του Νόμου 4110/2013, ο 

φορολογικόσ ςυντελεςτισ αυξάνεται ςε 26% για τα ζςοδα των χριςεων 2013 και ζπειτα. Επιπρόςκετα, τα 

μερίςματα που κα διανεμθκοφν βάςει των Γενικϊν Συνελεφςεων που κα λάβουν χϊρα εντόσ του 2013 

υπόκεινται ςε παρακράτθςθ φόρου 25%, ενϊ τα μερίςματα που κα διανεμθκοφν βάςει των Γενικϊν 

Συνελεφςεων από τθν 1
θ
 Λανουαρίου 2014 και ζπειτα, υπόκεινται ςε παρακράτθςθ φόρου 10%. 

 

 

(ποςά ςε εκατ. €) * 2011 2012 Δ%

Τρζχων φόροσ 6 43 617%

Αναβαλλόμενοι φόροι (1.343)                  (390)                      -71%

Φόροι εξωτερικοφ 18 13 -28%

Συνολικι φορολογικι ηθμιά/(ωφζλεια) από ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ (1.319)                  (334)                      -75%

Συνολικι φορολογικι ηθμιά/(ωφζλεια) από μθ ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ 33                          (14)                        -142%

Σφνολο (1.286)                  (348)                      -73%

Φόροσ Ειςοδιματοσ
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Αποτελζςματα χριςθσ μετά από φόρουσ 

Tα αποτελζςματα μετά από φόρουσ (από ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ) του Ομίλου Eurobank για τθ χριςθ 

2012 διαμορφϊκθκαν ςε ηθμίεσ € 1.354 εκατ., περιοριςμζνεσ, ζναντι ηθμιϊν € 5.656 εκατ. για τθ χριςθ 2011, 

που είχε επθρεαςκεί ςθμαντικά δυςμενϊσ από τθ ςυμμετοχι τθσ Τράπεηασ ςτο πρόγραμμα (PSI+). 

 

Κακαρά Κζρδθ ι Ηθμιζσ που αναλογοφν ςτουσ μετόχουσ 

Οι ηθμιζσ μετά από φόρουσ που αναλογοφν ςτουσ μετόχουσ του Ομίλου Eurobank για το 2012, λαμβάνοντασ 

υπόψθ τισ ζκτακτεσ ηθμιζσ ποςοφ € 599 εκατ. (€ 290 εκατ. πρόςκετεσ ηθμιζσ αποτίμθςθσ από ζκκεςθ ςε χρζοσ 

Ελλθνικοφ Δθμοςίου και λοιπζσ μθ επαναλαμβανόμενεσ ηθμιζσ αποτίμθςθσ € 309 εκατ.), διαμορφϊνονται ςε 

€ 1.453 εκατ., ζναντι ηθμιϊν € 5.508 εκατ. ηθμιζσ το 2011 (από τισ οποίεσ € 5.480 εκατ. αφοροφςαν ςε 

ζκτακτεσ ηθμιζσ, €4.810 εκατ. λόγω τθσ απομείωςθσ από ζκκεςθ ςε χρζοσ Ελλθνικοφ Δθμοςίου και €670 εκατ. 

λοιπζσ μθ επαναλαμβανόμενεσ ηθμιζσ αποτίμθςθσ).  
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3.20.8 Χρθματοοικονομικζσ Ρλθροφορίεσ Ενοποιθμζνων Λςολογιςμϊν τθσ 31.12.2011 και 

31.12.2012 

 

Μθ ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ: 

Τα αποτελζςματα των δραςτθριοτιτων του Ομίλου ςτθν Τουρκία παρουςιάηονται ωσ μθ ςυνεχιηόμενεσ 

δραςτθριότθτεσ (βλ. ανωτζρω).  

Οι κυριότερεσ κατθγορίεσ απαιτιςεων και υποχρεϊςεων των πωλθκζντων δραςτθριοτιτων του Ομίλου ςτθν 

Τουρκία τθν 30.11.2012 παρατίκενται ςτον ακόλουκο πίνακα: 

 

* Συχόν αποκλίςεισ ςτα ςφνολα από το άκροιςμα των επιμζρουσ μεγεκϊν οφείλονται ςε ςτρογγυλοποιιςεισ. 

Πθγι: Δθμοςιευμζνεσ Ενοποιθμζνεσ Ετιςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ χριςθσ 2012 (τα ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2011 
προκφπτουν από τα ςυγκριτικά ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2012), οι οποίεσ ζχουν ςυνταχκεί από τθν Eurobank ςφμφωνα με τα 
Δ.Π.Χ.Α. και ζχουν ελεγχκεί από Σακτικοφσ Ορκωτοφσ Ελεγκτζσ. 

 

Στον ακόλουκο πίνακα παρατίκενται τα ενοποιθμζνα ςτοιχεία των ιςολογιςμϊν του Ομίλου Eurobank για τισ 

χριςεισ που ζλθξαν τθν 31.12.2011 και τθν 31.12.2012: 

 

 

(ποςά ςε εκατ. ευρϊ)* 30.11.2012

Ταμείο και διακζςιμα ςε κεντρικζσ τράπεηεσ 155                                 

Απαιτιςεισ από χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα 79                                   

Χαρτοφυλάκιο εμπορικϊν και επενδυτικϊν τίτλων 194                                 

Δάνεια και απαιτιςεισ από πελάτεσ 1.588                             

Λοιπά ςτοιχεία ενεργθτικοφ 51                                   

Σφνολο ενεργθτικοφ που πωλικθκε 2.067                             

Υποχρεϊςεισ προσ χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα 180                                 

Υποχρεϊςεισ προσ πελάτεσ 1.354                             

Λοιπζσ υποχρεϊςεισ 54                                   

Σφνολο υποχρεϊςεων που πωλικθκαν 1.588                             

Χρθματοδότθςθ από τον Πμιλο των ςτοιχείων 

ενεργθτικοφ που πωλικθκαν 187                                 

Κακαρι κζςθ των δραςτθριοτιτων που πωλικθκαν 292                                 
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* Συχόν αποκλίςεισ ςτα ςφνολα από το άκροιςμα των επιμζρουσ μεγεκϊν οφείλονται ςε ςτρογγυλοποιιςεισ. 

Πθγι: Δθμοςιευμζνεσ Ενοποιθμζνεσ Ετιςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ χριςθσ 2012 (τα ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2011 
προκφπτουν από τα ςυγκριτικά ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2012), οι οποίεσ ζχουν ςυνταχκεί από τθν Eurobank ςφμφωνα με τα 
Δ.Π.Χ.Α. και ζχουν ελεγχκεί από Σακτικοφσ Ορκωτοφσ Ελεγκτζσ. 

 

Αλλαγζσ ςτθν παρουςίαςθ κονδυλίων του ιςολογιςμοφ: (α) Διακριτι παρουςίαςθ των αναβαλλόμενων φορολογικϊν 

απαιτιςεων, οι οποίεσ περιλαμβάνονταν ςτα «Λοιπά ςτοιχεία ενεργθτικοφ» ςτισ δθμοςιευμζνεσ ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ 

καταςτάςεισ του 2011 και (β) αλλαγι παρουςίαςθσ των «Τποχρεϊςεων προσ χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα» (διάκριςθ ςε 

κεντρικζσ τράπεηεσ και λοιπά χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα, ζναντι διάκριςθσ ςε εξαςφαλιςμζνεσ και μθ υποχρεϊςεισ προσ 

χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα ςτισ δθμοςιευμζνεσ ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ του 2011). 

 

Θ κρίςθ δθμοςίου χρζουσ τθσ Ελλάδασ με ςθμαντικό αντίκτυπο ςτθν ελλθνικι οικονομία και οι αρνθτικζσ 

ςυνζπειεσ τθσ ευρφτερθσ Ευρωπαϊκισ δθμοςιονομικισ κρίςθσ, επθρζαςαν δυςμενϊσ τισ δραςτθριότθτεσ του 

Ομίλου. Θ ζντονθ αβεβαιότθτα ςτισ αγορζσ, κυρίωσ ςτθν Ελλάδα αλλά και ςτθν Ευρωηϊνθ, κακϊσ και θ 

αρνθτικι προδιάκεςθ των πελατϊν και οργανιςμϊν με τουσ οποίουσ ςυναλλάςςεται ο Πμιλοσ, ιδιαίτερα από 

το δεφτερο εξάμθνο του 2011, ζχουν δθμιουργιςει ζνα πολφ δφςκολο επιχειρθματικό περιβάλλον, παρ’ ότι 

οριςμζνα ςθμάδια ςτακερότθτασ εμφανίςτθκαν προσ το τζλοσ του χρόνου. Στο περιβάλλον αυτό με τισ 

ζντονεσ προκλιςεισ, αν εξαιρεκεί θ επίπτωςθ των δφο προγραμμάτων ανταλλαγισ Ομολόγων Ελλθνικοφ 

Δθμοςίου και των πρόςκετων ηθμιϊν αποτίμθςθσ από ζκκεςθ ςε χρζοσ Ελλθνικοφ Δθμοςίου, οι 

δραςτθριότθτεσ του Ομίλου ζχουν επιδείξει ςχετικι ανκεκτικότθτα, προςαρμοηόμενεσ ςτισ επικρατοφςεσ 

ςυνκικεσ. Συνεπεία αυτϊν, ςτισ 31.12.2012 το ςφνολο του ενεργθτικοφ μειϊκθκε κατά 11,9% ςε ςχζςθ με το 

2011 και διαμορφϊκθκε ςε € 67,7 δις., ωσ αποτζλεςμα κυρίωσ τθσ ςυνεχιηόμενθσ επιλεκτικισ απομόχλευςθσ 

των δανείων και των επενδυτικϊν τίτλων, τθσ πϊλθςθσ των δραςτθριοτιτων ςτθν Τουρκία και τθσ μείωςθσ 

τθσ χρθματοδότθςθσ των δραςτθριοτιτων ςτθν Ρολωνία. 

 

Στθ ςυνζχεια ακολουκεί ανάλυςθ των ςθμαντικότερων μεγεκϊν του ενοποιθμζνου ιςολογιςμοφ για τισ 

χριςεισ 2011 και 2012. 

(ποςά ςε εκατ. €)* 31.12.2011 31.12.2012

ΕΝΕΓΘΤΛΚΟ

Ταμείο και διακζςιμα ςε κεντρικζσ τράπεηεσ 3.286                       2.065                       

Απαιτιςεισ από χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα 6.988                       4.693                       

Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ ςτθν εφλογθ αξία μζςω αποτελεςμάτων 503                           710                           

Ραράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα 1.818                       1.888                       

Δάνεια και απαιτιςεισ από πελάτεσ 48.094                     43.171                     

Χαρτοφυλάκιο επενδυτικϊν τίτλων 11.383                     9.469                       

Ενςϊματα πάγια ςτοιχεία 1.304                       1.306                       

Άυλα πάγια ςτοιχεία 465                           406                           

Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ 1.726                       2.106                       

Λοιπά ςτοιχεία ενεργθτικοφ 1.255                       1.839                       

Σφνολο ενεργθτικοφ 76.822                     67.653                     

ΥΡΟΧΕΩΣΕΛΣ

Υποχρεϊςεισ προσ κεντρικζσ τράπεηεσ 32.525                     29.047                     

Υποχρεϊςεισ προσ λοιπά χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα 3.406                       2.772                       

Ραράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα 3.013                       2.677                       

Υποχρεϊςεισ προσ πελάτεσ 32.459                     30.752                     

Ριςτωτικοί τίτλοι και λοιπζσ δανειακζσ υποχρεϊςεισ 2.671                       1.365                       

Λοιπζσ υποχρεϊςεισ 1.873                       1.695                       

Σφνολο υποχρεϊςεων 75.947                     68.308                     

ΛΔΛΑ ΚΕΦΑΛΑΛΑ

Μετοχικό κεφάλαιο-κοινζσ μετοχζσ 1.226                       1.222                       

Διαφορά από ζκδοςθ μετοχϊν υπζρ το άρτιο 1.439                       1.451                       

Λοιπά αποκεματικά (3.763)                     (4.922)                     

Μετοχικό κεφάλαιο-προνομιοφχεσ μετοχζσ 950                           950                           

Ρρονομιοφχοι τίτλοι 745                           367                           

Δικαιϊματα τρίτων 278                           277                           

Σφνολο 875                           (655)                         

Σφνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεϊςεων 76.822                     67.653                     

ΡΛΝΑΚΑΣ ΕΝΟΡΟΛΘΜΕΝΩΝ ΛΣΟΛΟΓΛΣΜΩΝ
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Απαιτιςεισ από χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα 

Θ ανάλυςθ των απαιτιςεων από χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα του Ομίλου Eurobank ςτισ 31.12.2011 και 

31.12.2012 παρατίκεται ςτον παρακάτω πίνακα: 

 

* Συχόν αποκλίςεισ ςτα ςφνολα από το άκροιςμα των επιμζρουσ μεγεκϊν οφείλονται ςε ςτρογγυλοποιιςεισ. 

Πθγι: Δθμοςιευμζνεσ Ενοποιθμζνεσ Ετιςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ χριςθσ 2012 (τα ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2011 
προκφπτουν από τα ςυγκριτικά ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2012), οι οποίεσ ζχουν ςυνταχκεί από τθν Eurobank ςφμφωνα με τα 
Δ.Π.Χ.Α. και ζχουν ελεγχκεί από Σακτικοφσ Ορκωτοφσ Ελεγκτζσ. 

 

Δάνεια και Απαιτιςεισ από Πελάτεσ 

Το υπόλοιπο του δανειακοφ χαρτοφυλακίου του Ομίλου Eurobank προ προβλζψεων απομείωςθσ, 

παρουςίαςε μείωςθ τθσ τάξεωσ του 7,1% κατά τθν περίοδο 2011 - 2012, λόγω τθσ επιλεκτικισ, από πλευράσ 

κινδφνου, πιςτωτικισ επζκταςθσ, τθσ πϊλθςθσ των δραςτθριοτιτων ςτθν Τουρκία και τθσ απομόχλευςθσ που ςε 

μεγάλο βακμό οφείλεται ςτθ μακροοικονομικι κρίςθ. Τθν 31.12.2012, το υπόλοιπο των χορθγιςεων προ 

προβλζψεων ςε πελάτεσ του Ομίλου Eurobank διαμορφϊκθκε ςε € 47.841 εκατ. Συγκεκριμζνα, τα δάνεια 

προσ νοικοκυριά (καταναλωτικά και ςτεγαςτικά) διαμορφϊκθκαν ςε € 20.599 εκατ., ενϊ τα δάνεια προσ 

επιχειριςεισ ςε € 27.242 εκατ. Το 78,5% του δανειακοφ χαρτοφυλακίου του Ομίλου Eurobank αφοροφςε ςτθν 

Ελλάδα τθν 31.12.2012. 

Θ μείωςθ των καταναλωτικϊν δανείων το 2012 ανιλκε ςε 9,5% και οφείλεται ςτθ ςτρατθγικι απόφαςθ για 

μεταςτροφι του χαρτοφυλακίου υπζρ των δανείων χαμθλότερου πιςτωτικοφ κινδφνου με εξαςφαλίςεισ. 

Θ ανάλυςθ των δανείων και απαιτιςεων από πελάτεσ του Ομίλου Eurobank ςτισ 31.12.2011 και 31.12.2012 

παρατίκεται ςτον παρακάτω πίνακα: 

 

* Συχόν αποκλίςεισ ςτα ςφνολα από το άκροιςμα των επιμζρουσ μεγεκϊν οφείλονται ςε ςτρογγυλοποιιςεισ. 

Πθγι: Δθμοςιευμζνεσ Ενοποιθμζνεσ Ετιςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ χριςθσ 2012 (τα ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2011 
προκφπτουν από τα ςυγκριτικά ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2012), οι οποίεσ ζχουν ςυνταχκεί από τθν Eurobank ςφμφωνα με τα 
Δ.Π.Χ.Α. και ζχουν ελεγχκεί από Σακτικοφσ Ορκωτοφσ Ελεγκτζσ. 

(ποςά ςε εκατ. €) 2011 2012

Ενεχυριαςμζνεσ κατακζςεισ ςε τράπεηεσ 4.697 3.216

Τοποκετιςεισ ςε τράπεηεσ 1.782 885

Τρεχοφμενοι λογαριαςμοί και υπόλοιπα ςε διακανονιςμό με

τράπεηεσ 249 460

Συμφωνίεσ επαναπϊλθςθσ τίτλων (Reverse Repos) 260 132

Σφνολο 6.988 4.693

Απαιτιςεισ από χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα

(ποςά ςε εκατ. €) 31.12.2011 31.12.2012

Δάνεια ςε επιχειριςεισ (μεςαίεσ και μεγάλεσ) 22.485 19.742

Στεγαςτικά δάνεια 14.029 14.221

Καταναλωτικά δάνεια 7.048 6.378

Δάνεια ςε μικρζσ επιχειριςεισ 7.929 7.500

Σφνολο δανείων και απαιτιςεων από πελάτεσ 51.491 47.841

Μείον: Ρρόβλεψθ για πιςτωτικοφσ κινδφνουσ (3.397)                        (4.670)                        

φνολο 48.094 43.171

Δάνεια και Απαιτιςεισ από πελάτεσ
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Προβλζψεισ για πιςτωτικοφσ κινδφνουσ από δάνεια και απαιτιςεισ πελατϊν 

Ο Πμιλοσ Eurobank ςχθμάτιςε προβλζψεισ για πιςτωτικοφσ κινδφνουσ από δάνεια και απαιτιςεισ πελατϊν 

(από ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ) ποςοφ € 1.328 εκατ. και € 1.655 εκατ. για τισ χριςεισ 2011 και 2012 

αντίςτοιχα, ωσ αποτζλεςμα των επιδεινοφμενων ςυνκθκϊν τθσ αγοράσ, κυρίωσ ςτθν Ελλάδα. 

Ο δείκτθσ των δανείων ςε κακυςτζρθςθ μεγαλφτερθ των 90 θμερϊν προσ το ςφνολο των χορθγιςεων 

διαμορφϊκθκε ςε 22,8% το 2012, ζναντι 15,7% το 2011, λόγω τθσ ςθμαντικισ επιδείνωςθσ του 

επιχειρθματικοφ κλίματοσ και τθσ φφεςθσ ςτθν οποία ζχει περιζλκει θ ελλθνικι οικονομία. Οι ςωρευμζνεσ 

προβλζψεισ ωσ ποςοςτό των ςυνολικϊν δανείων και απαιτιςεων κατά πελατϊν διαμορφϊκθκαν ςε 6,6% το 

2011 και 9,8% το 2012. Οι ςωρευτικζσ προβλζψεισ κάλυπταν το 42,8% των δανείων ςε κακυςτζρθςθ 

μεγαλφτερθ των 90 θμερϊν τόςο το 2012 όςο και το 2011. 

 

Θ κίνθςθ των προβλζψεων για πιςτωτικοφσ κινδφνουσ αναλφεται ανά κατθγορία δανείων ςτον πίνακα που 

ακολουκεί:  

 

 

* Συχόν αποκλίςεισ ςτα ςφνολα από το άκροιςμα των επιμζρουσ μεγεκϊν οφείλονται ςε ςτρογγυλοποιιςεισ. 

Πθγι: Δθμοςιευμζνεσ Ενοποιθμζνεσ Ετιςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ χριςθσ 2012 (τα ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2011 
προκφπτουν από τα ςυγκριτικά ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2012), οι οποίεσ ζχουν ςυνταχκεί από τθν Eurobank ςφμφωνα με τα 
Δ.Π.Χ.Α. και ζχουν ελεγχκεί από Σακτικοφσ Ορκωτοφσ Ελεγκτζσ. 

 

Χαρτοφυλάκιο επενδυτικϊν τίτλων 

Θ ανάλυςθ του χαρτοφυλακίου επενδυτικϊν τίτλων του Ομίλου Eurobank ςτισ 31.12.2011 και 31.12.2012 

παρατίκεται ςτον παρακάτω πίνακα: 

(ποςά ςε εκατ. €)

Μεςαίεσ & 

μεγάλεσ 

επιχειριςεισ

Στεγαςτικά Καταναλωτικά
Μικρζσ 

Επιχειριςεισ
Σφνολο

Υπόλοιπο τθν 1 Λανουαρίου 560 161 988 620 2.329

Ηθμιζσ από επιςφαλείσ απαιτιςεισ που χρεϊκθκαν ςτθ χριςθ 233 131 636 333 1.333

Επιπρόςκετθ ςυλλογικι πρόβλεψθ για πιςτωτικοφσ κινδφνουσ 

από απαιτιςεισ Ελλθνικοφ Δθμοςίου 157 -                                -                          1 158

Ροςά που ανακτικθκαν κατά τθ χριςθ 33 -                                27 4 64

Δάνεια που διεγράφθςαν κατά τθ διάρκεια τθσ χριςθσ ωσ 

ανεπίδεκτα ειςπράξεωσ (44)                     (6)                             (125)                   (25)                     (200)                   

Συναλλαγματικζσ διαφορζσ και λοιπζσ κινιςεισ (35)                     (14)                           (109)                   (43)                     (201)                   

Ρϊλθςθ δραςτθριοτιτων ςτο εξωτερικό (1)                        (4)                             (61)                     (20)                     (86)                     

Υπόλοιπο τθν 31 Δεκεμβρίου 903 268 1.356 870 3.397

Ρροβλζψεισ για πιςτωτικοφσ κινδφνουσ από δάνεια και απαιτιςεισ πελατϊν

31 Δεκεμβρίου 2011

(ποςά ςε εκατ. €)

Μεςαίεσ & 

μεγάλεσ 

επιχειριςεισ

Στεγαςτικά Καταναλωτικά
Μικρζσ 

Επιχειριςεισ
Σφνολο

Υπόλοιπο τθν 1 Λανουαρίου 903 268 1.356 870 3.397

Ηθμιζσ από επιςφαλείσ απαιτιςεισ που χρεϊκθκαν ςτθ χριςθ 430 192 584 449 1.655

Ροςά που ανακτικθκαν κατά τθ χριςθ 6 0 17 2 25

Δάνεια που διεγράφθςαν κατά τθ διάρκεια τθσ χριςθσ ωσ 

ανεπίδεκτα ειςπράξεωσ (72)                     (6)                             (9)                        (23)                     (110)                   

Συναλλαγματικζσ διαφορζσ και λοιπζσ κινιςεισ (52)                     (29)                           (102)                   (78)                     (261)                   

Ρϊλθςθ δραςτθριοτιτων ςτο εξωτερικό (33)                     -                                (0)                        (3)                        (36)                     

Υπόλοιπο τθν 31 Δεκεμβρίου 1.182 425 1.846 1.217 4.670

Ρροβλζψεισ για πιςτωτικοφσ κινδφνουσ από δάνεια και απαιτιςεισ πελατϊν

31 Δεκεμβρίου 2012
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* Συχόν αποκλίςεισ ςτα ςφνολα από το άκροιςμα των επιμζρουσ μεγεκϊν οφείλονται ςε ςτρογγυλοποιιςεισ. 

Πθγι: Δθμοςιευμζνεσ Ενοποιθμζνεσ Ετιςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ χριςθσ 2012 (τα ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2011 
προκφπτουν από τα ςυγκριτικά ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2012), οι οποίεσ ζχουν ςυνταχκεί από τθν Eurobank ςφμφωνα με τα 
Δ.Π.Χ.Α. και ζχουν ελεγχκεί από Σακτικοφσ Ορκωτοφσ Ελεγκτζσ. 

 

Τθν 31.12.2012, θ εφλογθ αξία των «Χρεωςτικϊν τίτλων δανειακοφ χαρτοφυλακίου» και του «Χαρτοφυλακίου 

διακρατοφμενων μζχρι τθ λιξθ επενδυτικϊν τίτλων» ανζρχονταν ςε € 4.193 εκατ. και € 1.225 εκατ., αντίςτοιχα 

(2011: € 5.593 εκατ. και € 1.839 εκατ., αντίςτοιχα). 

Το 2008 και το 2010, ςφμφωνα με τισ τροποποιιςεισ του Δ.Λ.Ρ. 39, ο Πμιλοσ μετζφερε χρεωςτικοφσ τίτλουσ 

που πλθροφςαν τα κριτιρια από το χαρτοφυλάκιο των «Διακζςιμων προσ πϊλθςθ επενδυτικϊν τίτλων» ςτο 

χαρτοφυλάκιο «Δανειακϊν χρεωςτικϊν τίτλων», το οποίο αποτιμάται ςτθν αναπόςβεςτθ αξία κτιςθσ. Οι 

τόκοι από τουσ τίτλουσ που ζχουν μεταφερκεί, ςυνεχίηουν να αναγνωρίηονται ςτα ζςοδα από τόκουσ, 

χρθςιμοποιϊντασ τθ μζκοδο του πραγματικοφ επιτοκίου. Τθν 31.12.2012, θ λογιςτικι αξία των τίτλων που 

ζχουν μεταφερκεί, ανερχόταν ςε € 1.375 εκατ. Εάν δεν είχε πραγματοποιθκεί θ παραπάνω μεταφορά, θ 

μεταβολι ςτθν εφλογθ αξία των μεταφερκζντων τίτλων για τθν περίοδο από τθν θμερομθνία μεταφοράσ ζωσ 

τθν 31
θ
 Δεκεμβρίου 2012, κα είχε ωσ αποτζλεςμα € 411 εκατ. ηθμιζσ μετά από φόρουσ, οι οποίεσ κα 

αναγνωρίηονταν ςτο αποκεματικό αναπροςαρμογισ των διακζςιμων προσ πϊλθςθ επενδυτικϊν τίτλων. 

Τα ΟΕΔ που είχαν μεταφερκεί αξίασ € 1,4 δις. τθν 31.12.2011 και τα οποία ανταλλάχκθκαν με νζα ομόλογα 

ςτα πλαίςια του προγράμματοσ PSI το 2012, αποαναγνωρίςτθκαν. Στο πλαίςιο τθσ ςυμμετοχισ ςτο 

πρόγραμμα επαναγοράσ χρζουσ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, ο Πμιλοσ υπζβαλε για ανταλλαγι το 100% των νζων 

ΟΕΔ που κατείχε ςυνολικισ ονομαςτικισ αξίασ € 2,3 δις. (λογιςτικι αξία € 0,6 δις.) και ζλαβε ομόλογα του 

Ευρωπαϊκοφ ΤΧΣ ςυνολικισ ονομαςτικισ αξίασ € 0,8 δις. 

 

Tο ςφνολο των κρατικϊν τίτλων που κατζχει ο Πμιλοσ ςτο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο ςτισ 31.12.12 ανζρχεται 

ςε € 7.575 εκατ., εκ των οποίων € 4.789 εκατ. αφοροφν τίτλουσ εκδόςεωσ Ελλθνικοφ Δθμοςίου (Ζντοκα 

Γραμμάτια Ελλθνικοφ Δθμοςίου € 3.053 εκατ., ΟΕΔ αξίασ €904 εκατ. που ζχουν λθφκεί ςτο πλαίςιο του Νόμου 

3723/2008 και λοιπά ΟΕΔ αξίασ €832 εκατ. που δεν πλθροφςαν τα κριτιρια του PSI+). Το υπόλοιπο ποςό 

αφορά τίτλουσ εκδόςεωσ άλλων κρατϊν, εκ του οποίου ποςό € 1.742 εκατ. είναι εκδόςεωσ κρατϊν – μελϊν 

τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και € 181 εκατ. είναι εκδόςεωσ του Ευρωπαϊκοφ Ταμείου Χρθματοοικονομικισ 

Στακερότθτασ (EFSF). 

 

Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τα ςτοιχεία ενεργθτικοφ του Ομίλου αναφζρονται ςτθ ςθμείωςθ 7.4.1 

«Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ και Υποχρεϊςεων αποτιμϊμενα ςτθν εφλογθ αξία», ςτθ ςθμείωςθ 

22 «Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ ςτθν εφλογθ αξία μζςω αποτελεςμάτων 

(ςυμπεριλαμβανομζνου εμπορικοφ χαρτοφυλακίου)» και 26.1 «Ταξινόμθςθ των επενδυτικϊν τίτλων ανά 

κατθγορία» των δθμοςιευμζνων ενοποιθμζνων οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ χριςθσ 2012. 

 

Λοιπά ςτοιχεία ενεργθτικοφ 

Στον παρακάτω πίνακα παρατίκεται θ ανάλυςθ του υπολοίπου «Λοιπϊν ςτοιχείων ενεργθτικοφ» του Ομίλου 

Eurobank τθν 31.12.2011 και 31.12.2012. 

(ποςά ςε εκατ. €) 31.12.2011 31.12.2012

Χαρτοφυλάκιο διακζςιμων προσ πϊλθςθ επενδυτικϊν τίτλων
3.185 3.183

Χρεωςτικοί τίτλοι δανειακοφ χαρτοφυλακίου
5.992 4.897

Χαρτοφυλάκιο διακρατοφμενων μζχρι τθ λιξθ επενδυτικϊν τίτλων
2.206 1.389

Σφνολο 11.383 9.469

Χαρτοφυλάκιο επενδυτικϊν τίτλων
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(ποςά ςε εκατ. €) 31.12.2011 31.12.2012

Ρροπλθρωμζνα ζξοδα για τθν ανακεφαλαιοποίθςθ τθσ Τράπεηασ -                     154                

Ρεριουςιακά ςτοιχεία από πλειςτθριαςμοφσ 369                523                

Απαιτιςεισ από το Ταμείο Εγγφθςθσ Κατακζςεων και Επενδφςεων 270                330                

Απαιτιςεισ από φόρο ειςοδιματοσ 129                179                

Ρροπλθρωμζνα ζξοδα και δεδουλευμζνα ζςοδα 48                  44                  

Υπόλοιπα ςε διακανονιςμό με πελάτεσ 9                     11                  

Συμμετοχζσ ςε κοινοπραξίεσ (βλ. παρακάτω) 8                     8                     

Λοιπά ςτοιχεία ενεργθτικοφ(1) 422 590

1.255 1.839

Λοιπά ςτοιχεία ενεργθτικοφ

 

(1) Περιλαμβάνεται ενεχυριαςμζνο ποςό αξίασ € 246 εκατ. που ςχετίηεται με χρθματοοικονομικι εγγφθςθ για τον 

πιςτωτικό κίνδυνο του Ελλθνικοφ Δθμοςίου. 

* Συχόν αποκλίςεισ ςτα ςφνολα από το άκροιςμα των επιμζρουσ μεγεκϊν οφείλονται ςε ςτρογγυλοποιιςεισ. 

Πθγι: Δθμοςιευμζνεσ Ενοποιθμζνεσ Ετιςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ χριςθσ 2012 (τα ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2011 
προκφπτουν από τα ςυγκριτικά ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2012), οι οποίεσ ζχουν ςυνταχκεί από τθν Eurobank ςφμφωνα με τα 
Δ.Π.Χ.Α. και ζχουν ελεγχκεί από Σακτικοφσ Ορκωτοφσ Ελεγκτζσ. 

 

Σθμειϊνεται ότι θ άπαξ καταβολι του ποςοφ €154 εκατ. (ςυνολικά €556 εκατ. που αφορά τισ τράπεηεσ που 

λαμβάνουν κεφαλαιακι ενίςχυςθ), αποτελεί μια από τισ προχποκζςεισ τθσ ςφμβαςθσ προεγγραφισ που 

υπογράφθκε με το ΕΤΧΣ τθν 21 Δεκεμβρίου 2012 και ςυνδζεται άμεςα με τθ ςυμμετοχι του ΕΤΧΣ ςτθν 

επικείμενθ αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου (ΑΜΚ) τθσ Τράπεηασ. Επομζνωσ, το κόςτοσ αυτό παρουςιάηεται ςτα 

«Λοιπά ςτοιχεία ενεργθτικοφ» τθν 31.12.2012 και μζχρι τθν ολοκλιρωςθ τθσ ΑΜΚ, οπότε και κα εμφανιςτεί 

αφαιρετικά από τθν Κακαρι Κζςθ. 

 

Τποχρεϊςεισ προσ κεντρικζσ τράπεηεσ και λοιπά χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα 

Τα υπόλοιπα των λογαριαςμϊν τθν 31.12.2011 και 31.12.2012 αναλφονται ωσ εξισ: 

 

* Συχόν αποκλίςεισ ςτα ςφνολα από το άκροιςμα των επιμζρουσ μεγεκϊν οφείλονται ςε ςτρογγυλοποιιςεισ. 

Πθγι: Δθμοςιευμζνεσ Ενοποιθμζνεσ Ετιςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ χριςθσ 2012 (τα ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2011 
προκφπτουν από τα ςυγκριτικά ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2012), οι οποίεσ ζχουν ςυνταχκεί από τθν Eurobank ςφμφωνα με τα 
Δ.Π.Χ.Α. και ζχουν ελεγχκεί από Σακτικοφσ Ορκωτοφσ Ελεγκτζσ. 

 

Λόγω τθσ κρίςθσ δθμοςίου χρζουσ ςτθν Ελλάδα, οι ελλθνικζσ τράπεηεσ λαμβάνουν ςθμαντικό μζροσ τθσ 

χρθματοδότθςισ τουσ μζςω τθσ Ευρωπαϊκισ Κεντρικισ Τράπεηασ (ΕΚΤ) και τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ 

(ποςά ςε εκατ. €) 31.12.2011 31.12.2012

Εξαςφαλιςμζνεσ υποχρεϊςεισ προσ ΕΚΤ και ΤτΕ 32.224 28.938

Εξαςφαλιςμζνεσ υποχρεϊςεισ προσ λοιπζσ κεντρικζσ τράπεηεσ 301 31

Λοιπζσ υποχρεϊςεισ προσ κεντρικζσ τράπεηεσ - 78

Τποχρεϊςεισ προσ κεντρικζσ τράπεηεσ 32.525 29.047

Εξαςφαλιςμζνεσ υποχρεϊςεισ προσ λοιπζσ τράπεηεσ 2.363 1.983

Υποχρεϊςεισ προσ διεκνι χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα 724 588

Διατραπεηικόσ δανειςμόσ 283 168

Τρεχοφμενοι λογαριαςμοί τραπεηϊν και υπόλοιπα ςε διακανονιςμό 

με τράπεηεσ 36 33

Τποχρεϊςεισ προσ χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα 3.406 2.772

Σφνολο 35.931 31.819

Υποχρεϊςεισ προσ κεντρικζσ τράπεηεσ και λοιπά χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα
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(ςυνολικά “Ευρωςφςτθμα”). Με θμερομθνία 31.12.2012, θ Eurobank μείωςε τθν κακαρι χρθματοδότθςι τθσ 

από το Ευρωςφςτθμα ςε € 29 δις. από € 31 δις. τθν 31.12.2011. 

 

Τποχρεϊςεισ προσ Πελάτεσ 

Στον παρακάτω πίνακα παρατίκεται θ ανάλυςθ του υπολοίπου των κατακζςεων πελατϊν του Ομίλου 

Eurobank τθν 31.12.2011 και 31.12.2012. 

 

* Συχόν αποκλίςεισ ςτα ςφνολα από το άκροιςμα των επιμζρουσ μεγεκϊν οφείλονται ςε ςτρογγυλοποιιςεισ. 

Πθγι: Δθμοςιευμζνεσ Ενοποιθμζνεσ Ετιςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ χριςθσ 2012 (τα ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2011 
προκφπτουν από τα ςυγκριτικά ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2012), οι οποίεσ ζχουν ςυνταχκεί από τθν Eurobank ςφμφωνα με τα 
Δ.Π.Χ.Α. και ζχουν ελεγχκεί από Σακτικοφσ Ορκωτοφσ Ελεγκτζσ. 

 

Θ λογιςτικι αξία των ςφνκετων κατακζςεων και των υποχρεϊςεων από προϊόντα unit-linked, που 

αποτιμϊνται ςτθν εφλογθ αξία μζςω αποτελεςμάτων, ανιλκε ςε € 605 εκατ. τθν 31.12.2012 ζναντι € 638 

εκατ. τθν 31.12.2011. Θ μεταβολι ςτθν εφλογθ αξία των ςφνκετων κατακζςεων τθν 31.12.2012 ανιλκε ςε € 

138 εκατ. ηθμιζσ (2011: € 25 εκατ. ηθμιζσ), λόγω μεταβολισ των ςυνκθκϊν αγοράσ. Θ μεταβολι ςτθν εφλογθ 

αξία των ςφνκετων κατακζςεων και των υποχρεϊςεων από προϊόντα unit linked, ςυμψθφίηεται ςτθν 

κατάςταςθ αποτελεςμάτων από αντίκετθ μεταβολι ςτθν εφλογθ αξία ςφνκετων παραγϊγων 

χρθματοοικονομικϊν μζςων και χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων ενεργθτικοφ ςτθν εφλογθ αξία μζςω 

αποτελεςμάτων, αντίςτοιχα. 

Θ διαφορά μεταξφ τθσ λογιςτικισ αξίασ και τθσ ςυμβατικισ μθ προεξοφλθμζνθσ υποχρζωςθσ, πλθρωτζασ ςτθ 

λιξθ των ςφνκετων κατακζςεων είναι € 10 εκατ. (2011: € 17 εκατ.) 

Οι ςυνολικζσ κατακζςεισ, ςυμπεριλαμβανομζνων των υποχρεϊςεων από ςυμφωνίεσ επαναγοράσ 

χρεογράφων (repos), υποχϊρθςαν το 2012 κατά 5% ςε ετιςια βάςθ και διαμορφϊκθκαν ςε € 30,8 δις., ζναντι 

€ 32,5 δις. το 2011, ςτο πλαίςιο τθσ γενικότερθσ υποχϊρθςθσ κατακζςεων ςτθν Ελλάδα, κυρίωσ ςτο δεφτερο 

τρίμθνο του 2012, ωσ ςυνζπεια τθσ παρατεταμζνθσ προεκλογικισ περιόδου και τθσ ςυνακόλουκθσ πολιτικισ 

αβεβαιότθτασ και ανζκαμψαν ςθμαντικά ςτο δεφτερο εξάμθνο του ζτουσ.  

 

Χορθγιςεισ / Κατακζςεισ 

Ο λόγοσ χορθγιςεισ προσ κατακζςεισ βελτιϊκθκε τθν 31.12.2012 ςε ςχζςθ με τθν 31.12.2011 ωσ εξισ: 

 

Πθγι: Επεξεργαςία ςτοιχείων από δθμοςιευμζνεσ ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ χριςεωσ 2012 από τθν 

Eurobank. 

 

 

(ποςά ςε εκατ. €) 31.12.2011 31.12.2012

Ρροκεςμιακζσ κατακζςεισ 21.603 20.947

Κατακζςεισ ταμιευτθρίου και τρεχοφμενοι λογαριαςμοί 9.474 8.490

Συμφωνίεσ επαναγοράσ χρεογράφων 276 378

Ρροϊόντα unit-linked 571 583

Λοιπά προκεςμιακά προϊόντα 535 354

Σφνολο 32.459 30.752

Υποχρεϊςεισ προσ Ρελάτεσ

(ποςά ςε εκατ. €) 31.12.2011 31.12.2012

Δάνεια και απαιτιςεισ από πελάτεσ (μετά από προβλζψεισ) 48.094 43.171

Υποχρεϊςεισ προσ πελάτεσ 32.459 30.752

% χορθγιςεων επί των κατακζςεων 148,2% 140,4%

Χορθγιςεισ προσ Κατακζςεισ
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Λοιπζσ Τποχρεϊςεισ 

Στον παρακάτω πίνακα παρατίκεται θ ανάλυςθ του υπολοίπου «Λοιπϊν υποχρεϊςεων» του Ομίλου Eurobank 

τθν 31.12.2011 και 31.12.2012. 

(ποςά ςε εκατ. €) 31.12.2011 31.12.2012

Υποχρεϊςεισ από αςφαλιςτικζσ δραςτθριότθτεσ 1.069 1.159

Αναγνϊριςθ χρθματοοικονομικισ εγγφθςθσ για πιςτωτικό κίνδυνο Ελλ. 

Δθμοςίου ςτθν εφλογθ αξία 0 59

Ρροειςπραγμζνα ζςοδα και ζξοδα δεδουλευμζνα 75 56

Ρρόβλεψθ για αποηθμίωςθ προςωπικοφ λόγω εξόδου από τθν υπθρεςία 56 33

Ρρόβλεψθ για λειτουργικοφσ κινδφνουσ ςχετιηόμενουσ με ςτοιχεία εκτόσ 

ιςολογιςμοφ 22 16

Υπόλοιπα ςε διακανονιςμό με πελάτεσ 14 15

Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ 18 8

Υποχρεϊςεισ ςυναλλαγϊν 18 3

Υποχρεϊςεισ από εξαγορζσ 154 0

Λοιπζσ υποχρεϊςεισ* 447 346

Σφνολο 1.873 1.695

Λοιπζσ υποχρεϊςεισ

 

* Συχόν αποκλίςεισ ςτα ςφνολα από το άκροιςμα των επιμζρουσ μεγεκϊν οφείλονται ςε ςτρογγυλοποιιςεισ. 

Πθγι: Δθμοςιευμζνεσ Ενοποιθμζνεσ Ετιςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ χριςθσ 2012 (τα ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2011 
προκφπτουν από τα ςυγκριτικά ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2012), οι οποίεσ ζχουν ςυνταχκεί από τθν Eurobank ςφμφωνα με τα 
Δ.Π.Χ.Α. και ζχουν ελεγχκεί από Σακτικοφσ Ορκωτοφσ Ελεγκτζσ. 

*Οι λοιπζσ υποχρεϊςεισ ποςοφ €346εκ αφοροφν κυρίωσ ςε i) υποχρεϊςεισ ςε προμθκευτζσ, ii) υποχρεϊςεισ 

ςε αςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ, iii) υποχρεϊςεισ ςε εμπόρουσ από ςυναλλαγζσ με πιςτωτικζσ κάρτεσ, iv) 

υποχρεϊςεισ προσ Δθμόςιο για φόρουσ - τζλθ, v) υποχρεϊςεισ προσ ΤΧΣ για απόδοςθ κουπονιϊν ομολόγων 

που είχαν λθφκεί ωσ προκαταβολι για αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου και vi) υποχρεϊςεισ ςε ανταςφαλιςτζσ 

και δικαιοφχουσ αςφαλιςτικϊν αποηθμιϊςεων. 
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3.20.9 Χρθματοοικονομικζσ πλθροφορίεσ ενοποιθμζνων ταμειακϊν ροϊν χριςεων 2011 - 2012 

Θ ανάλυςθ των ταμειακϊν ροϊν του Ομίλου Eurobank για τισ οικονομικζσ χριςεισ 2011 - 2012 παρατίκεται 

ςτον παρακάτω πίνακα: 

 

* Συχόν αποκλίςεισ ςτα ςφνολα από το άκροιςμα των επιμζρουσ μεγεκϊν οφείλονται ςε ςτρογγυλοποιιςεισ. 

Πθγι: Δθμοςιευμζνεσ Ενοποιθμζνεσ Ετιςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ χριςθσ 2012 (τα ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2011 
προκφπτουν από τα ςυγκριτικά ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2012), οι οποίεσ ζχουν ςυνταχκεί από τθν Eurobank ςφμφωνα με τα 
Δ.Π.Χ.Α. και ζχουν ελεγχκεί από Σακτικοφσ Ορκωτοφσ Ελεγκτζσ. 

Θ περιγραφι των μεταβολϊν των ταμειακϊν ροϊν του Ομίλου Eurobank για τισ χριςεισ 2011 και 2012 

παρατίκεται ςτθν παράγραφο 3.11.2 «Ταμειακζσ οζσ» του παρόντοσ Ενθμερωτικοφ Δελτίου. 

  

(ποςά ςε εκατ. ευρϊ)* 2011 2012

Ταμειακζσ ροζσ από λειτουργικζσ δραςτθριότθτεσ

Ειςπράξεισ από τόκουσ και κακαρζσ ειςπράξεισ από εμπορικζσ ςυναλλαγζσ 3.773                                 3.088                                 

Τόκοι που πλθρϊκθκαν (2.292)                                (2.170)                                

Αμοιβζσ και προμικειεσ που ειςπράχκθκαν 551                                    438                                    

Αμοιβζσ και προμικειεσ που πλθρϊκθκαν (149)                                   (158)                                   

Λοιπά ζςοδα που ειςπράχκθκαν 0                                         2                                         

Ρλθρωμζσ ςε μετρθτά ςτο προςωπικό και ςε προμθκευτζσ (992)                                   (942)                                   

Φόροσ ειςοδιματοσ που πλθρϊκθκε (60)                                     (31)                                     

Ταμειακζσ ροζσ από λειτουργικά κζρδθ ςυνεχιηόμενων δραςτθριοτιτων πριν από τισ μεταβολζσ 

λογαριαςμϊν που ςχετίηονται με τισ λειτουργικζσ δραςτθριότθτεσ 831                                    227                                    

Μεταβολζσ λογαριαςμϊν που ςχετίηονται με τισ λειτουργικζσ δραςτθριότθτεσ

Κακαρι (αφξθςθ)/μείωςθ ςε ταμείο και διακζςιμα ςε κεντρικζσ τράπεηεσ (1.016)                                1.238                                 

Κακαρι (αφξθςθ)/μείωςθ ςε χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ

 ςτθν εφλογθ αξία μζςω αποτελεςμάτων 147                                    (234)                                   

Κακαρι (αφξθςθ)/μείωςθ ςε απαιτιςεισ από χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα 1.121                                 1.144                                 

Κακαρι (αφξθςθ)/μείωςθ ςε δάνεια και απαιτιςεισ από πελάτεσ 1.875                                 2.115                                 

Κακαρι (αφξθςθ)/μείωςθ ςε παράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα (284)                                   (261)                                   

Κακαρι (αφξθςθ)/μείωςθ ςε λοιπά ςτοιχεία ενεργθτικοφ (234)                                   (592)                                   

Κακαρι αφξθςθ/(μείωςθ) ςε υποχρεϊςεισ προσ χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα 8.549                                 (3.390)                                

Κακαρι αφξθςθ/(μείωςθ) ςε υποχρεϊςεισ προσ πελάτεσ (8.915)                                (1.010)                                

Κακαρι αφξθςθ/(μείωςθ) ςε λοιπζσ υποχρεϊςεισ (210)                                   (178)                                   

Κακαρζσ ταμειακζσ ροζσ από/(ςε) ςυνεχιηόμενεσ λειτουργικζσ δραςτθριότθτεσ 1.864                                 (941)                                   

Ταμειακζσ ροζσ από επενδυτικζσ δραςτθριότθτεσ

Αγορζσ ενςϊματων και άυλων παγίων ςτοιχείων (210)                                   (170)                                   

Ειςπράξεισ από πϊλθςθ ενςϊματων και άυλων παγίων ςτοιχείων 13                                       6                                         

(Αγορζσ)/πωλιςεισ και λιξεισ επενδυτικϊν τίτλων 27                                       1.785                                 

Εξαγορά κυγατρικϊν επιχειριςεων, μετά από αποκτθκζντα ταμειακά διακζςιμα, και κοινοπραξιϊν (1)                                        (0)                                        

Ρϊλθςθ δραςτθριοτιτων ςτο εξωτερικό, μετά από πωλθκζντα ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα 388                                    (31)                                     

Μερίςματα που ειςπράχκθκαν από επενδυτικοφσ τίτλουσ και κοινοπραξίεσ 5                                         4                                         

Κακαρζσ ταμειακζσ ροζσ από/(ςε) ςυνεχιηόμενεσ επενδυτικζσ δραςτθριότθτεσ 222                                    1.594                                 

Ταμειακζσ ροζσ από χρθματοδοτικζσ δραςτθριότθτεσ

(Αποπλθρωμζσ)/ειςπράξεισ από πιςτωτικοφσ τίτλουσ και λοιπζσ δανειακζσ υποχρεϊςεισ (2.849)                                (1.295)                                

Αγορά προνομιοφχων τίτλων (26)                                     (160)                                   

Ειςπράξεισ από πϊλθςθ προνομιοφχων τίτλων 2                                         -                                          

Μερίςματα που πλθρϊκθκαν ςτουσ κατόχουσ προνομιοφχων μετοχϊν και προνομιοφχων τίτλων (145)                                   (38)                                     

Αγορά ιδίων μετοχϊν (3)                                        (3)                                        

Ειςπράξεισ από πϊλθςθ ιδίων μετοχϊν 5                                         1                                         

Κακαρζσ ειςφορζσ ςε τρίτουσ (10)                                     (11)                                     

Κακαρζσ ταμειακζσ ροζσ από/(ςε) ςυνεχιηόμενεσ χρθματοδοτικζσ δραςτθριότθτεσ (3.026)                                (1.506)                                

Επίδραςθ διακφμανςθσ ςυναλλαγματικϊν ιςοτιμιϊν ςτα ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα (13)                                     (16)                                     

Κακαρι αφξθςθ/(μείωςθ) ςτα ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα από ςυνεχιηόμενεσ 

δραςτθριότθτεσ (953)                                   (869)                                   

Κακαρζσ ταμειακζσ ροζσ από μθ ςυνεχιηόμενεσ λειτουργικζσ δραςτθριότθτεσ (93)                                     (281)                                   

Κακαρζσ ταμειακζσ ροζσ από μθ ςυνεχιηόμενεσ επενδυτικζσ δραςτθριότθτεσ 126                                    240                                    

Κακαρζσ ταμειακζσ ροζσ από μθ ςυνεχιηόμενεσ χρθματοδοτικζσ δραςτθριότθτεσ -                                          -                                          

Κακαρι αφξθςθ/(μείωςθ) ςτα ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα από μθ ςυνεχιηόμενεσ 

δραςτθριότθτεσ 33                                       (41)                                     

Ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα ζναρξθσ χριςθσ 4.044                                 3.124                                 

Ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα λιξθσ χριςθσ 3.124                                 2.214                                 

ENOΡOIHMENH KATΑΣΤΑΣΘ ΤΑΜΕΛΑΚΩΝ ΟΩΝ
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3.20.10 Χρθματοοικονομικζσ Ρλθροφορίεσ για τισ μεταβολζσ τθσ Ενοποιθμζνθσ Κακαρισ Κζςθσ 

των οικονομικϊν χριςεων 2011 και 2012 

 

Στουσ παρακάτω πίνακεσ ακολουκοφν οι καταςτάςεισ των μεταβολϊν των Λδίων Κεφαλαίων του Ομίλου 

Eurobank για τισ οικονομικζσ χριςεισ 2011-2012: 

 

 

* Συχόν αποκλίςεισ ςτα ςφνολα από το άκροιςμα των επιμζρουσ μεγεκϊν οφείλονται ςε ςτρογγυλοποιιςεισ. 

Πθγι: Δθμοςιευμζνεσ Ενοποιθμζνεσ Ετιςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ χριςθσ 2012 (τα ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2011 
προκφπτουν από τα ςυγκριτικά ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2012), οι οποίεσ ζχουν ςυνταχκεί από τθν Eurobank ςφμφωνα με τα 
Δ.Π.Χ.Α. και ζχουν ελεγχκεί από Σακτικοφσ Ορκωτοφσ Ελεγκτζσ. 

  

Μετοχικό Μετοχικό

κεφάλαιο κεφάλαιο

-κοινζσ Υπζρ Ειδικά Αποτελζςματα -προνομιοφχεσ Ρρονομιοφχοι Δικαιϊματα

(ποςά ςε εκατ. ευρϊ)* μετοχζσ το άρτιο αποκεματικά εισ νζο μετοχζσ τίτλοι τρίτων Σφνολο

Υπόλοιπο τθ 1 Λανουαρίου 2011 1.478        1.440      644                  469                      950                       791                     322                6.094       

Λοιπά αποτελζςματα χριςθσ μετά από φόρο απευκείασ ςτθν κακαρι κζςθ -                 -               445                  -                            -                             -                           0                     445           

Κακαρά κζρδθ/(ηθμιζσ) χριςθσ -                 -               -                        (5.508)                  -                             -                           12                   (5.496)      

Συνολικό αποτζλεςμα μετά από φόρο για τθ χριςθ που ζλθξε τθν 31 Δεκεμβρίου 2011 -                 -               445                  (5.508)                  -                             -                           12                   (5.051)      

Εξαγορζσ/μεταβολζσ ποςοςτοφ ςυμμετοχισ ςε κυγατρικζσ και ςυγγενείσ επιχειριςεισ 73              (2)            -                        (28)                       -                             -                           (46)                 (3)              

Μείωςθ μετοχικοφ κεφαλαίου με μείωςθ τθσ ονομαςτικισ αξίασ των κοινϊν μετοχϊν (326)          -               79                     247                      -                             -                           -                      -                

Αγορά/πϊλθςθ προνομιοφχων τίτλων, μετά από φόρουσ -                 -               -                        21                         -                             (46)                      -                      (25)            

Μζριςμα προνομιοφχων μετοχϊν και προνομιοφχων τίτλων, μετά από φόρουσ -                 -               -                        (124)                     -                             -                           -                      (124)         

Διανεμθκζντα μερίςματα από κυγατρικζσ ςτουσ μετόχουσ μειοψθφίασ -                 -               -                        -                            -                             -                           (10)                 (10)            

Ραροχζσ ςε ςυμμετοχικοφσ τίτλουσ: -                

- Αξία παρεχόμενων υπθρεςιϊν από το προςωπικό -                 -               (1)                      -                            -                             -                           -                      (1)              

Αγορά ιδίων μετοχϊν (4)               1              -                        -                            -                             -                           -                      (3)              

Ρϊλθςθ ιδίων μετοχϊν, μετά από φόρουσ και ζξοδα 5                0              -                        (7)                          -                             -                           -                      (2)              

Μεταφορζσ μεταξφ αποκεματικϊν -                 -               109                  (109)                     -                             -                           -                      -                

(252)          (1)            187                  -                            -                             (46)                      (56)                 (168)         

Υπόλοιπο τθν 31 Δεκεμβρίου 2011 1.226        1.439      1.276               (5.039)                  950                       745                     278                875           

ΕΝΟΡΟΛΘΜΕΝΘ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΚΑΘΣ ΚΕΣΘΣ ΓΛΑ ΤΘ ΧΘΣΘ ΡΟΥ ΕΛΘΞΕ 31 ΔΕΚΕΜΒΛΟΥ 2011

Υπόλοιπο τθ 1 Λανουαρίου 2012 1.226        1.439      1.276               (5.039)                  950                       745                     278                875           

Λοιπά αποτελζςματα χριςθσ μετά από φόρο απευκείασ ςτθν κακαρι κζςθ -                 -               124                  -                            -                             -                           (1)                    123           

Κακαρά κζρδθ/(ηθμιζσ) χριςθσ -                 -               -                        (1.453)                  -                             -                           13                   (1.440)      

Συνολικό αποτζλεςμα μετά από φόρο για τθ χριςθ που ζλθξε τθν 31 Δεκεμβρίου 2012 -                 -               124                  (1.453)                  -                             -                           12                   (1.317)      

Εξαγορζσ/μεταβολζσ ποςοςτοφ ςυμμετοχισ ςε κυγατρικζσ επιχειριςεισ -                 -               -                        (0)                          -                             -                           (2)                    (2)              

Αγορά/πϊλθςθ προνομιοφχων τίτλων, μετά από φόρουσ -                 -               -                        210                      -                             (378)                    -                      (168)         

Μζριςμα προνομιοφχων τίτλων, μετά από φόρουσ -                 -               -                        (28)                       -                             -                           -                      (28)            

Διανεμθκζντα μερίςματα από κυγατρικζσ ςτουσ μετόχουσ μειοψθφίασ -                 -               -                        -                            -                             -                           (11)                 (11)            

Ραροχζσ ςε ςυμμετοχικοφσ τίτλουσ: -                

- Αξία παρεχόμενων υπθρεςιϊν από το προςωπικό -                 -               (2)                      -                            -                             -                           -                      (2)              

Αγορά ιδίων μετοχϊν (6)               3              -                        -                            -                             -                           -                      (3)              

Ρϊλθςθ ιδίων μετοχϊν, μετά από φόρουσ και ζξοδα 2                9              -                        (10)                       -                             -                           -                      1               

Μεταφορζσ μεταξφ αποκεματικϊν -                 -               (207)                 207                      -                             -                           -                      -                

(4)               12           (209)                 379                      -                             (378)                    (13)                 (213)         

Υπόλοιπο τθν 31 Δεκεμβρίου 2012 1.222        1.451      1.191               (6.113)                  950                       367                     277                (655)         

ΕΝΟΡΟΛΘΜΕΝΘ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΚΑΘΣ ΚΕΣΘΣ ΓΛΑ ΤΘ ΧΘΣΘ ΡΟΥ ΕΛΘΞΕ 31 ΔΕΚΕΜΒΛΟΥ 2012
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3.20.11 Χρθματοοικονομικζσ πλθροφορίεσ ενοποιθμζνων οικονομικϊν καταςτάςεων περιόδου 

01.01-30.06.2013 

 

Αναφορικά με τισ ςθμειϊςεισ 2
α
 («Ρλαίςιο ςφνταξθσ οικονομικϊν καταςτάςεων»), 5 («Ριςτωτικόσ κίνδυνοσ 

από απαιτιςεισ Ελλθνικοφ Δθμοςίου») και 6 («Ανακεφαλαιοποίθςθ των Ελλθνικϊν Τραπεηϊν») των 

οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ χριςθσ 2012 που αναφζρονται ςτο Κζμα Ζμφαςθσ τθσ Ζκκεςθ Ελζγχου του 

Ανεξάρτθτου Ορκωτοφ Ελεγκτι Λογιςτι, ςθμειϊνεται ότι οι απόψεισ τθσ Διοίκθςθσ ζχουν διατυπωκεί ςτισ 

επικαιροποιθμζνεσ ςχετικζσ ςθμειϊςεισ των ενδιάμεςων ςυνοπτικϊν ενοποιθμζνων οικονομικϊν 

καταςτάςεων του α’ εξαμινου 2013 οι οποίεσ παρουςιάηονται κατωτζρω: 

 

Εκτιμιςεισ για τθ ςυνζχιςθ τθσ δραςτθριότθτασ του Ομίλου 

Οι ςυνοπτικζσ ενοποιθμζνεσ ενδιάμεςεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ 30.06.2013 ςυντάχκθκαν με βάςθ τθν 

αρχι τθσ ςυνεχιηόμενθσ δραςτθριότθτασ (going concern). Για τθν αξιολόγθςθ τθσ βιωςιμότθτασ του Ομίλου, το 

Διοικθτικό Συμβοφλιο ςυνυπολόγιςε τουσ παράγοντεσ που αναφζρονται παρακάτω: 

Κίνδυνοσ κεφαλαιακισ επάρκειασ 

Ο Πμιλοσ ζχει υποςτεί ςθμαντικζσ ηθμιζσ απομείωςθσ λόγω τθσ αναδιάρκρωςθσ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου 

χρζουσ (PSI+). Οι ανωτζρω ηθμιζσ επθρζαςαν αντίςτοιχα τα λογιςτικά και εποπτικά κεφάλαια του Ομίλου από 

τθν 31 Δεκεμβρίου 2011, τα οποία περιορίςτθκαν κάτω από τα ελάχιςτα απαιτοφμενα κεφάλαια που 

ορίηονται από τθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ (ΤτΕ). 

Οι κεφαλαιακζσ ανάγκεσ του Ομίλου αξιολογικθκαν από τθν ΤτΕ ςε ποςό €5.839 εκατ., προκειμζνου ο δείκτθσ 

κυρίων βαςικϊν ιδίων κεφαλαίων (Core Tier I) να ανζλκει ςτο 9% για όλθ τθν περίοδο ζωσ το τζλοσ του 2014. 

Για τθν ανωτζρω αξιολόγθςθ, λιφκθκαν υπόψθ, μεταξφ άλλων, οι ηθμιζσ απομείωςθσ από το PSI, τα 

αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςθσ του δανειακοφ χαρτοφυλακίου από τθν BlackRock και το επιχειρθματικό 

ςχζδιο του Ομίλου, το οποίο περιελάμβανε ςυγκεκριμζνεσ ενζργειεσ για τθν ενίςχυςθ τθσ κεφαλαιακισ του 

επάρκειασ. 

Το Ταμείο Χρθματοπιςτωτικισ Στακερότθτασ (ΤΧΣ) ζχει ςυνειςφζρει ςτθν Τράπεηα ομόλογα ζκδοςθσ του 

Ευρωπαϊκοφ Ταμείου Χρθματοπιςτωτικισ Στακερότθτασ (Ευρωπαϊκό ΤΧΣ) ςυνολικισ αξίασ €5.839 εκατ. για τθ 

ςυμμετοχι του ςτθν αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Τράπεηασ, θ οποία λαμβάνεται υπόψθ ςτα Tier I 

κεφάλαια. 

Τθν 28 Μαρτίου 2013, θ ΤτΕ εξζδωςε πράξθ τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ (13/28.03.2013), κζτοντασ ωσ όριο 

για το δείκτθ κυρίων βαςικϊν ιδίων κεφαλαίων (Core Tier I) το 9% των ςτακμιςμζνων ςτοιχείων ενεργθτικοφ 

και για το δείκτθ ιδίων κεφαλαίων (Equity Core Tier I) το 6%. Τα ανωτζρω όρια τζκθκαν ςε ιςχφ από τθν 31 

Μαρτίου 2013. Σφμφωνα με το νζο οριςμό των κυρίων βαςικϊν ιδίων κεφαλαίων (Core Tier I), το 

αποκεματικό των διακζςιμων προσ πϊλθςθ επενδυτικϊν τίτλων αναγνωρίηεται πλιρωσ ςτα κφρια βαςικά ίδια 

κεφάλαια (Core Tier I), ενϊ θ αναγνϊριςθ τθσ αναβαλλόμενθσ φορολογικισ απαίτθςθσ περιορίηεται ςτο 20% 

των κυρίων βαςικϊν ιδίων κεφαλαίων (Core Tier I). Σφμφωνα με τα ςτοιχεία κεφαλαιακισ επάρκειασ του 

Ομίλου τθν 30 Λουνίου 2013, το ελάχιςτο ποςοςτό 9%, ςφμφωνα με το νζο οριςμό, δεν επιτυγχάνεται. Ο 

Πμιλοσ εξετάηει ι εφαρμόηει ιδθ μια ςειρά ενεργειϊν προκειμζνου να εναρμονιςτεί με τισ νζεσ απαιτιςεισ 

για τθν κεφαλαιακι επάρκεια, όπωσ θ ςυμφωνία με τθ Fairfax Holdings Limited ι ενζργειεσ που ςχετίηονται με 

τθν αναδιάρκρωςθ, το μεταςχθματιςμό ι τθ βελτιςτοποίθςθ των δραςτθριοτιτων ςτθν Ελλάδα και το 

εξωτερικό που κα δθμιουργιςουν ι κα αποδεςμεφςουν κεφάλαια ι/και κα μειϊςουν τα ςτακμιςμζνα 

ςτοιχεία ενεργθτικοφ. Τζλοσ, θ εφαρμογι του προγράμματοσ ςυγχϊνευςθσ με το Νζο Ταχυδρομικό 

Ταμιευτιριο Ελλάδοσ Α.Τ.Ε. και τθ Νζα Proton Τράπεηα Α.Ε., θ εξαγορά των οποίων αναμζνεται να 

ολοκλθρωκεί το τρίτο τρίμθνο του 2013, αναμζνεται να παρζχει ςθμαντικζσ ςυνζργειεσ και να ενιςχφςει 

περαιτζρω τθν κεφαλαιακι βάςθ του Ομίλου. 

Κίνδυνοσ ρευςτότθτασ 

Θ δυςκολία των ελλθνικϊν τραπεηϊν να αποκτιςουν πρόςβαςθ ςτισ διεκνείσ αγορζσ κεφαλαίου και ςτισ 

χρθματαγορζσ, θ μείωςθ του φψουσ των κατακζςεων λόγω του αυξθμζνου δθμοςιονομικοφ κινδφνου και θ 

επιδείνωςθ τθσ κατάςταςθσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ, οδιγθςαν ςε αυξθμζνθ εξάρτθςθ του Ομίλου από τον 



 

Σράπεηα Eurobank Ergasias A.E.        244                     

μθχανιςμό χρθματοδότθςθσ του Ευρωςυςτιματοσ. Ραρά το γεγονόσ ότι θ εξάρτθςθ από το μθχανιςμό 

χρθματοδότθςθσ του Ευρωςυςτιματοσ ζχει μειωκεί ςθμαντικά ςυγκριτικά με τα υψθλά επίπεδα του 

παρελκόντοσ, ωσ αποτζλεςμα τθσ περιοριςμζνθσ πρόςβαςθσ ςτισ αγορζσ επαναγοράσ χρεογράφων (repos), 

τθσ απομόχλευςθσ των ςτοιχείων ενεργθτικοφ και τθσ ειςροισ κατακζςεων, οι ανωτζρω ςυνκικεσ αποτελοφν 

για τον Πμιλο και το ελλθνικό τραπεηικό ςφςτθμα γενικότερα, μια ςθμαντικι και διαρκι πρόκλθςθ για τθ 

διατιρθςθ τθσ ρευςτότθτάσ τουσ. Ο Πμιλοσ αναμζνει, όπωσ άλλωςτε επιβεβαιϊνεται και ςτθν τελευταία 

ζκκεςθ προόδου τθσ Τρόικασ για το δεφτερο πρόγραμμα προςαρμογισ για τθν Ελλάδα που δθμοςιεφκθκε τον 

Λοφλιο του 2013, ότι οι μθχανιςμοί χρθματοδότθςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Κεντρικισ Τράπεηασ (ΕΚΤ) και τθσ ΤτΕ κα 

ςυνεχίςουν να παρζχουν επαρκι αποκζματα ρευςτότθτασ ςτο τραπεηικό ςφςτθμα ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ 

του Ευρωςυςτιματοσ, οι οποίοι προβλζπουν, μεταξφ άλλων, ότι θ πρόςβαςθ ςτθν άμεςθ χρθματοδότθςθ από 

τθν ΕΚΤ, ςε αντίκεςθ με άλλεσ μορφζσ χρθματοδότθςθσ του Ευρωςυςτιματοσ, υπόκειται ςτθ διατιρθςθ από 

τθν Τράπεηα ενόσ ελάχιςτου επιπζδου εποπτικϊν κεφαλαίων. Επιπλζον, μετά τθν αναμενόμενθ ολοκλιρωςθ 

τθσ εξαγοράσ του Νζου Ταχυδρομικοφ Ταμιευτθρίου Ελλάδοσ Α.Τ.Ε. το τρίτο τρίμθνο του 2013, ο Πμιλοσ κα 

μειϊςει περαιτζρω τθν εξάρτθςι του από τουσ μθχανιςμοφσ χρθματοδότθςθσ του Ευρωςυςτιματοσ. 

Λοιποί παράγοντεσ οικονομικισ αβεβαιότθτασ  

Θ ςυνεχιηόμενθ επιδείνωςθ τθσ Ελλθνικισ οικονομίασ ζχει επθρεάςει αρνθτικά τισ δραςτθριότθτεσ του 

Ομίλου και παρουςιάηει ςθμαντικοφσ κινδφνουσ και προκλιςεισ για τα επόμενα ζτθ. Επί του παρόντοσ, το 

Ελλθνικό Τραπεηικό ςφςτθμα επθρεάηεται από ζνα ςφνολο ςθμαντικϊν κινδφνων και παραγόντων 

αβεβαιότθτασ τόςο ςε οικονομικό επίπεδο όςο και ςε επίπεδο αγοράσ. Οι κυριότεροι κίνδυνοι απορρζουν 

από το δυςμενζσ μακροοικονομικό περιβάλλον, τισ εξελίξεισ από τθν κρίςθ του δθμοςίου χρζουσ ςτθν 

Ευρωηϊνθ και τθν επιτυχι ζκβαςθ, ι μθ, των ςθμαντικϊν προςπακειϊν δθμοςιονομικισ προςαρμογισ, 

κακϊσ και των επιπτϊςεϊν τουσ ςτθν Ελλθνικι οικονομία. Θ ςθμαντικι πρόοδοσ που ζχει ςθμειωκεί ζωσ 

ςιμερα, κα μποροφςε να διακυβευτεί από τουσ εξωτερικοφσ κλυδωνιςμοφσ τθσ παγκόςμιασ οικονομίασ, 

κακϊσ και από τουσ κινδφνουσ εφαρμογισ των μζτρων, τθν πολιτικι αςτάκεια και τθν «κόπωςθ» ωσ προσ τα 

μζτρα εξυγίανςθσ ςτθν Ελλάδα. Θ προςζλκυςθ νζων επενδφςεων και θ αναβίωςθ τθσ οικονομικισ ανάπτυξθσ 

παραμζνουν οι κυριότερεσ προκλιςεισ για τθν Ελλθνικι οικονομία. Ωςτόςο, θ Ελλάδα ζχει λάβει 

αποτελεςματικά μζτρα προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ δθμοςιονομικισ εξυγίανςθσ, ζχει ςθμειϊςει πρόοδο ςτον 

τομζα του προχπολογιςμοφ και ςε ςυνδυαςμό με τισ μεταρρυκμίςεισ ςε άλλουσ βαςικοφσ τομείσ τθσ 

οικονομίασ, οι επιπτϊςεισ ςτθν Ελλθνικι Οικονομία ενδζχεται να είναι κετικότερεσ των αναμενόμενων. 

Λδιαίτερα αν οι πρϊτεσ προςπάκειεσ ιδιωτικοποίθςθσ, που ςυνδζονται με τθν ταχεία βελτίωςθ του 

επενδυτικοφ κλίματοσ και τθν αποκατάςταςθ τθσ εμπιςτοςφνθσ, ζχουν ςυνζχεια και ςυνοδεφονται από 

ςυνεχι ιςχυρι εφαρμογι τθσ πολιτικισ. 

Θ ςυνζχιςθ τθσ φφεςθσ κα μποροφςε να επθρεάςει αρνθτικά τθν χϊρα και να οδθγιςει ςε χαμθλότερθ 

κερδοφορία, ςε επιδείνωςθ τθσ ποιότθτασ των ςτοιχείων ενεργθτικοφ και περαιτζρω μείωςθ των 

κατακζςεων. Επιπρόςκετα, το αυξθμζνο κόςτοσ χρθματοδότθςθσ παραμζνει ςθμαντικόσ παράγοντασ 

κινδφνου, κακϊσ εξαρτάται τόςο από το κόςτοσ δανειςμοφ του δθμοςίου όςο και από το επίπεδο 

ςυναλλαγματικοφ κινδφνου, λόγω τθσ αςτακοφσ φφςθσ κάποιων νομιςμάτων. Οι ςυνκικεσ αυτζσ ενδζχεται να 

επθρεάςουν περαιτζρω τθν κεφαλαιακι επάρκεια του Ομίλου ςτο προςεχζσ μζλλον. 

Ραρά τουσ περιοριςμοφσ και τουσ παράγοντεσ αβεβαιότθτασ που αναφζρκθκαν ανωτζρω, το Διοικθτικό 

Συμβοφλιο λαμβάνοντασ υπόψθ τουσ αντιςτακμιςτικοφσ παράγοντεσ που αναφζρονται κατωτζρω, κακϊσ και 

τθν ολοκλιρωςθ τθσ αφξθςθσ του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Τράπεηασ, ζχει βάςιμθ προςδοκία ότι ο Πμιλοσ κα 

ολοκλθρϊςει, εντόσ των κακοριςμζνων χρονοδιαγραμμάτων, όλεσ τισ προγραμματιςμζνεσ ενζργειεσ και 

πρωτοβουλίεσ για τθν αφξθςθ των εποπτικϊν του κεφαλαίων πάνω από το ελάχιςτο που απαιτείται. Για το 

λόγο αυτό κεωρεί ότι οι οικονομικζσ καταςτάςεισ του Ομίλου μποροφν να ςυνταχκοφν με βάςθ τθν αρχι τθσ 

ςυνεχιηόμενθσ δραςτθριότθτασ (going concern): 

(α) ότι ο Πμιλοσ ςυνεχίηει τθν υλοποίθςθ του μεςοπρόκεςμου ςχεδίου του για τθν κεφαλαιακι του ενίςχυςθ, 

το οποίο περιλαμβάνει πρωτοβουλίεσ που δθμιουργοφν ι αποδεςμεφουν κφρια βαςικά ίδια κεφάλαια (Core 

Tier I) ι/και μειϊνουν το ςφνολο των ςτακμιςμζνων ςτοιχείων ενεργθτικοφ, 

(β) εφόςον απαιτθκοφν, τθ διακεςιμότθτα από το δθμόςιο τομζα (official sector) επιπρόςκετων κεφαλαίων 

για τθν κάλυψθ κεφαλαιακϊν αναγκϊν, μεγαλφτερων των ποςϊν εκείνων τα οποία ζχουν ιδθ καταβλθκεί 

από το ΤΧΣ ςτο πλαίςιο τθσ πρόςφατθσ αφξθςθσ κεφαλαίου, 
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(γ) τθν φπαρξθ ενόσ ολοκλθρωμζνου προγράμματοσ χρθματοοικονομικισ βοικειασ από τουσ ΕΕ/ΕΚΤ/ΔΝΤ 

(ςυμπεριλαμβανομζνου του προγράμματοσ ανακεφαλαιοποίθςθσ αξίασ € 50 δις.), το οποίο αποςκοπεί ςτθν 

ανάκαμψθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ Ελλάδασ και ςτθν αποκατάςταςθ τθσ ανάπτυξθσ, τθσ αγοράσ εργαςίασ, 

τθσ βιωςιμότθτασ του δθμόςιου χρζουσ και ςτθν εξαςφάλιςθ τθσ ςτακερότθτασ του τραπεηικοφ ςυςτιματοσ, 

(δ) τθ δζςμευςθ των Ελλθνικϊν αρχϊν για τθ ςτιριξθ του τραπεηικοφ ςυςτιματοσ και τθ δθμιουργία ενόσ 

ιδιωτικοφ τραπεηικοφ τομζα βιϊςιμου και επαρκϊσ κεφαλαιοποιθμζνου, και 

(ε) τθν αδιάλειπτθ πρόςβαςθ του Ομίλου ςτο μθχανιςμό χρθματοδότθςθσ του Ευρωςυςτιματοσ (μθχανιςμόσ 

παροχισ ρευςτότθτασ τθσ ΕΚΤ και Ζκτακτοσ Μθχανιςμόσ Ραροχισ ευςτότθτασ-ELA) ςτο προςεχζσ μζλλον. 

 

Μθ ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ: 

Λ. Ρϊλθςθ των δραςτθριοτιτων ςτθν Ρολωνία 

Βάςει των όρων τθσ επενδυτικισ ςυμφωνίασ που υπογράφθκε με τθν Raiffeisen Bank International AG (RBI) το 

Φεβρουάριο του 2011, ο Πμιλοσ αναγνϊριςε τθν 31.03.2011 τθν πϊλθςθ των δραςτθριοτιτων του ςτθν 

Ρολωνία ζναντι ςυνολικοφ τιμιματοσ € 718 εκατ. 

Τθν 30 Απριλίου 2012, ο Πμιλοσ μεταβίβαςε το 70% τθσ Ρολωνικισ κυγατρικισ του τράπεηασ (Polbank) ςτθν 

RBI, αφοφ ζλαβε τισ απαραίτθτεσ εγκρίςεισ από τθν Ρολωνικι υκμιςτικι Αρχι για τα χρθματοπιςτωτικά 

ιδρφματα (KNF). Από τθν 30.04.2012, θ Polbank και θ RBI Poland (Ρολωνικι κυγατρικι τράπεηα τθσ RBI) ζχουν 

ενοποιθκεί. Ο Πμιλοσ ζλαβε € 460 εκατ. ςε μετρθτά, ενϊ το εναπομείναν τίμθμα υπόκειται ςε προςαρμογζσ 

βάςει των κακαρϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων τθσ Polbank κατά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ςυναλλαγισ. 

Επίςθσ, ο Πμιλοσ εξάςκθςε τθν 30 Απριλίου 2012 το δικαίωμα πϊλθςθσ του εναπομείναντοσ μεριδίου του 

13% ςτθ νζα ενιαία Τράπεηα Raiffeisen Polbank. Τον Οκτϊβριο του 2012, μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ςχετικισ 

μεταφοράσ μετοχϊν, ο Πμιλοσ ζλαβε € 126 εκατ. ςε μετρθτά. Τον Οκτϊβριο του 2012, μετά τθν ολοκλιρωςθ 

τθσ ςχετικισ μεταφοράσ μετοχϊν, ο Πμιλοσ ζλαβε € 126 εκατ. ςε μετρθτά. Τθν 30 Λουνίου 2012, το κζρδοσ από 

τθν πϊλθςθ των δραςτθριοτιτων ςτθν Ρολωνία προςαρμόςτθκε κατά € 74 εκατ., ηθμιζσ προ φόρων (€ 51 

εκατ., ηθμιζσ μετά φόρων). 

 

ΛΛ. Ρϊλθςθ των δραςτθριοτιτων ςτθν Τουρκία 

Τθν 21 Δεκεμβρίου 2012, ο Πμιλοσ προχϊρθςε ςτθν πϊλθςθ τθσ Eurobank Tekfen A.S. και των κυγατρικϊν τθσ 

ςτθν Burgan Bank του Κουβζιτ, αφοφ ζλαβε τισ απαραίτθτεσ εγκρίςεισ από τισ αρμόδιεσ εποπτικζσ αρχζσ. Ο 

Πμιλοσ αναγνϊριςε ηθμιά € 31 εκατ. προ φόρων, θ οποία προζρχεται από τθ μεταφορά ςτθν κατάςταςθ 

αποτελεςμάτων ηθμιϊν που αναγνωρίηονταν προγενζςτερα ςτθν κατάςταςθ ςυνολικϊν εςόδων 

(αποκεματικά ςυναλλαγματικϊν διαφορϊν και αναπροςαρμογισ των διακζςιμων προσ πϊλθςθ επενδυτικϊν 

τίτλων). Οι δραςτθριότθτεσ ςτθν Τουρκία το 2012 περιλαμβάνονται ςτον επιχειρθματικό τομζα των Διεκνϊν 

Δραςτθριοτιτων. 

Τθν 30 Λουνίου 2013, ο Πμιλοσ αναγνϊριςε επιπλζον ηθμιά € 17 εκατ., προ φόρων, βάςει τθσ αξίασ των 

κακαρϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων τθσ Eurobank Tekfen A.S. και των κυγατρικϊν τθσ κατά τθν ολοκλιρωςθ τθσ 

ςυναλλαγισ. 

Τα αποτελζςματα των δραςτθριοτιτων του Ομίλου από μθ ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ παρουςιάηονται 

παρακάτω. Τα αποτελζςματα από ςυνεχιηόμενεσ και από μθ ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ παρουςιάηονται 

διακριτά ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων. 
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* Συχόν αποκλίςεισ ςτα ςφνολα από το άκροιςμα των επιμζρουσ μεγεκϊν οφείλονται ςε ςτρογγυλοποιιςεισ. 

Πθγι: Δθμοςιευμζνεσ Ενοποιθμζνεσ ςυνοπτικζσ ενδιάμεςεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ για τθν περίοδο 01.01.-30.06.2013, 
οι οποίεσ ζχουν ςυνταχκεί από τθν Eurobank ςφμφωνα με το ΔΛΠ 34 και ζχουν επιςκοπθκεί από Σακτικοφσ Ορκωτοφσ 
Ελεγκτζσ. 

  

(ποςά ςε εκατ. ευρϊ)* 01.01.-30.06.2012 01.01.-30.06.2013

Κακαρά ζςοδα από τόκουσ 46                        -                           

Κακαρά ζςοδα από τραπεηικζσ αμοιβζσ και προμικειεσ 7                          -                           

Λοιπά ζςοδα από μθ ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ 5                          -                           

Λειτουργικά ζξοδα (39)                       -                           

Ρροβλζψεισ για πιςτωτικοφσ κινδφνουσ από δάνεια και απαιτιςεισ 

πελατϊν (8)                         -                           

Κζρδθ/(ηθμιζσ) προ φόρου από μθ ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ 11                        -                           

Φόροσ ειςοδιματοσ (2)                         -                           

Κζρδθ/(ηθμίεσ) προ κερδϊν από τθν πϊλθςθ μθ ςυνεχιηόμενων 

δραςτθριοτιτων 9                          -                           

Κζρδθ (ηθμίεσ)  προ φόρου από τθν πϊλθςθ μθ ςυνεχιηόμενων 

δραςτθριοτιτων (74)                       (18)                       

Φόροσ ειςοδιματοσ 14                        0                          

Κακαρά κζρδθ/(ηθμίεσ) από μθ ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ (51)                       (18)                       

Κακαρά κζρδθ από μθ ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ που αναλογοφν ςε 

τρίτουσ 0                          -                           
Κακαρά κζρδθ/(ηθμιζσ) χριςθσ από μθ ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ 

που αναλογοφν ςτουσ μετόχουσ (51)                       (18)                       
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3.20.12 Χρθματοοικονομικζσ πλθροφορίεσ ενοποιθμζνων οικονομικϊν καταςτάςεων περιόδου 

01.01.-30.06.2013 

 

Στον ακόλουκο πίνακα παρατίκενται τα ενοποιθμζνα ςτοιχεία των αποτελεςμάτων του Ομίλου Eurobank για 

τθν περίοδο 01.01.-30.06.2013 και τα αντίςτοιχα ςυγκριτικά ςτοιχεία περιόδου 01.01.-30.06.2012: 

 

* Συχόν αποκλίςεισ ςτα ςφνολα από το άκροιςμα των επιμζρουσ μεγεκϊν οφείλονται ςε ςτρογγυλοποιιςεισ. 

Πθγι: Δθμοςιευμζνεσ Ενοποιθμζνεσ ςυνοπτικζσ ενδιάμεςεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ για τθν περίοδο 01.01.-30.06.2013, 
οι οποίεσ ζχουν ςυνταχκεί από τθν Eurobank ςφμφωνα με το ΔΛΠ 34 και ζχουν επιςκοπθκεί από Σακτικοφσ Ορκωτοφσ 
Ελεγκτζσ. 

 

Στον ακόλουκο πίνακα παρατίκενται τα ενοποιθμζνα ςυνολικά ζςοδα του Ομίλου Eurobank για τθν περίοδο 

01.01.-30.06.2013 και τα αντίςτοιχα ςυγκριτικά ςτοιχεία περιόδου 01.01.-30.06.2012. 

 

(ποςά ςε εκατ. ευρϊ)* 01.01.-30.06.2012 01.01.-30.06.2013

Κακαρά ζςοδα από τόκουσ 800                         578                         

Κακαρά ζςοδα από τραπεηικζσ αμοιβζσ και προμικειεσ 105                         96                           

Κακαρά ζςοδα από αςφαλιςτικζσ υπθρεςίεσ 8                             17                           

Ζςοδα από μθ τραπεηικζσ υπθρεςίεσ 16                           18                           

Ζςοδα από μερίςματα 2 2

Αποτελζςματα χαρτοφυλακίου ςυναλλαγϊν 107                         (40)                         

Αποτελζςματα από επενδυτικοφσ τίτλουσ (19)                         31                           

Λοιπά λειτουργικά ζςοδα 1 (15)                         

Λειτουργικά ζςοδα 1.020                      687                         

Λειτουργικά ζξοδα (543)                       (497)                       

Λειτουργικά κζρδθ προ προβλζψεων για πιςτωτικοφσ κινδφνουσ από δάνεια και

απαιτιςεισ και εκτάκτων ηθμιϊν 477                         190                         

Ρροβλζψεισ για πιςτωτικοφσ κινδφνουσ από δάνεια και απαιτιςεισ πελατϊν (794)                       (841)                       

Ηθμίεσ απομείωςθσ και λοιπζσ ηθμίεσ από ζκκεςθ ςε χρζοσ Ελλθνικοφ Δθμοςίου (554)                       75                           

Λοιπζσ ζκτακτεσ ηθμίεσ από αποτιμιςεισ (160)                       (109)                       

Αναλογία κερδϊν/(ηθμιϊν) από ςυμμετοχζσ ςε ςυγγενείσ επιχειριςεισ και κοινοπραξίεσ -                             (1)                           

Κζρδθ (Ηθμίεσ) προ φόρου (1.031)                    (686)                       

Φόροσ ειςοδιματοσ 217                         175                         

Ζκτακτεσ προςαρμογζσ φόρου -                             579                         

Κζρδθ (Ηθμίεσ) περιόδου από ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ (814)                       68                           

Κζρδθ (Ηθμίεσ) περιόδου από μθ ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ (51)                         (18)                         

Κακαρά Κζρδθ (Ηθμίεσ) περιόδου (865)                       50                           

Κακαρά κζρδθ περιόδου που αναλογοφν ςε τρίτουσ 7                             6                             

Κακαρά κζρδθ (ηθμίεσ) περιόδου που αναλογοφν ςτουσ μετόχουσ (872)                       44                           

Κζρδθ (Ηθμίεσ) ανά μετοχι πρό φόρων (ςε €)

Βαςικά κζρδθ/(ηθμίεσ) ανά μετοχι (16,36)                    (1,06)                      

Ρροςαρμοςμζνα κζρδθ/(ηθμίεσ) ανά μετοχι (16,36)                    (1,06)                      

Κζρδθ (Ηθμίεσ) ανά μετοχι από ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ προ φόρων (€)

Βαςικά κζρδθ/(ηθμίεσ) ανά μετοχι (15,23)                    (1,04)                      

Ρροςαρμοςμζνα κζρδθ/(ηθμίεσ) ανά μετοχι (15,23)                    (1,04)                      

Κζρδθ (Ηθμίεσ) ανά μετοχι (ςε €)

Βαςικά κζρδθ/(ηθμίεσ) ανά μετοχι (12,21)                    0,04                        

Ρροςαρμοςμζνα κζρδθ/(ηθμίεσ) ανά μετοχι (12,21)                    0,04                        

Κζρδθ (Ηθμίεσ) ανά μετοχι από ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ (€)

Βαςικά κζρδθ/(ηθμίεσ) ανά μετοχι (11,29)                    0,07                        

Ρροςαρμοςμζνα κζρδθ/(ηθμίεσ) ανά μετοχι (11,29)                    0,07                        

ΕΝΟΡΟΛΘΜΕΝΘ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
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* Συχόν αποκλίςεισ ςτα ςφνολα από το άκροιςμα των επιμζρουσ μεγεκϊν οφείλονται ςε ςτρογγυλοποιιςεισ. 

Πθγι: Δθμοςιευμζνεσ Ενοποιθμζνεσ ςυνοπτικζσ ενδιάμεςεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ για τθν περίοδο 01.01.-30.06.2013, 
οι οποίεσ ζχουν ςυνταχκεί από τθν Eurobank ςφμφωνα με το ΔΛΠ 34 και ζχουν επιςκοπθκεί από Σακτικοφσ Ορκωτοφσ 
Ελεγκτζσ. 

Οι λογιςτικζσ αρχζσ των επιχειρθματικϊν τομζων του Ομίλου είναι οι ίδιεσ με αυτζσ που περιγράφονται ςτισ 

βαςικζσ λογιςτικζσ αρχζσ. Τα ζςοδα που προκφπτουν από τισ ςυναλλαγζσ μεταξφ των επιχειρθματικϊν τομζων 

κατανζμονται με βάςθ αμοιβαίωσ ςυμφωνθμζνουσ όρουσ που προςεγγίηουν τισ τιμζσ τθσ αγοράσ. 

Ειδικότερα, θ ανάλυςθ των αποτελεςμάτων περιόδου ανά επιχειρθματικό τομζα, κακϊσ και τα ςυνεπαγόμενα 

αποτελζςματα προ και μετά φόρων για το εξάμθνο που ζλθξε 30.06.2012 και 30.06.2013 ζχει ωσ ακολοφκωσ: 

 

 

(ποςά ςε εκατ. ευρϊ)*

Κακαρά κζρδθ (ηθμίεσ) περιόδου (865)     50        

Λοιπά αποτελζςματα περιόδου απευκείασ ςτθν κακαρι κζςθ:

Ροςά που ενδζχεται να αναταξινομθκοφν μεταγενζςτερα ςτθν κατάςταςθ 

αποτελεςμάτων:

Αντιςτάκμιςθ ταμειακϊν ροϊν

μεταβολι ςτθν εφλογθ αξία, μετά από φόρουσ (88)       22        

μεταφορά ςτο λογαριαςμό αποτελεςμάτων, μετά από φόρουσ 20        (68)       36        58        

Χαρτοφυλάκιο διακεςίμων προσ πϊλθςθ επενδυτικϊν τίτλων

μεταβολι ςτθν εφλογθ αξία, μετά από φόρουσ 39        5          

μεταφορά ηθμιϊν από απομείωςθ επενδυτικϊν τίτλων ςτο λογαριαςμό 

αποτελεςμάτων, μετά από φόρουσ 30        (2)         

μεταφορά ςτο λογαριαςμό αποτελεςμάτων, μετά από φόρουσ 1          70        (6)         (3)         

Συναλλαγματικζσ διαφορζσ

μεταβολι ςτθν εφλογθ αξία, μετά από φόρουσ (37)       (37)       (5)         (5)         

Λοιπά αποτελζςματα περιόδου (35)       50        

Συνολικό αποτζλεςμα περιόδου μετά από φόρο που αναλογεί ςε:

Μετόχουσ

  από ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ (863)     112      

  από μθ ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ (43)       (906)     (18)       94        

Δικαιϊματα τρίτων

  από ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ 6          6          

  από μθ ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ 0          6          -           6          

(900)     100      

01.01.-30.06.2012 01.01.-30.06.2013

ΕΝΟΡΟΛΘΜΕΝΘ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΣΥΝΟΛΛΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

(ποςά ςε εκατ. €)*

Τραπεηικι 

Λδιωτϊν 

Ρελατϊν

Τραπεηικι 

Επιχειριςεων

Διαχείριςθ 

Επενδφςεων

Επενδυτικι 

Τραπεηικι και  

προϊόντα 

Κεφαλαιαγοράσ Λοιπά

Διεκνείσ 

Δραςτθριότθτεσ

Κζντρο 

απαλοιφισ Σφνολο

Κακαρά ζςοδα από τόκουσ 352            195                     33                    73                         (61)         207                     -                   800            

Κακαρά ζςοδα από τραπεηικζσ αμοιβζσ και 

προμικειεσ 17              28                       15                    (4)                         (1)           49                       -                   105            

Λοιπά κακαρά ζςοδα (0)               (2)                       10                    80                         12           16                       -                   116            

Ζςοδα από τρίτουσ 368            222                     58                    149                       (50)         273                     -                   1,020         

Ζςοδα μεταξφ τομζων 33              12                       (20)                  (20)                       15           1                         (20)               -                

Συνολικά ζςοδα 401            234                     38                    129                       (35)         274                     (20)               1,020         

Λειτουργικά ζξοδα (232)           (52)                     (29)                  (34)                       (28)         (187)                   20                (543)          

Ρροβλζψεισ για πιςτωτικοφσ κινδφνουσ από 

δάνεια και απαιτιςεισ πελατϊν (566)           (88)                     (1)                    -                           0             (139)                   -                   (794)          

Κζρδθ προ φόρου από ςυνεχιηόμενεσ 

δραςτθριότθτεσ, προ ζκτακτων ηθμιϊν (βλ. 

ςθμείωςθ) (397)           93                       8                      94                         (63)         (51)                     -                   (316)          

Ζκτακτεσ ηθμιζσ -                 -                         (9)                    (596)                     (110)       -                         -                   (715)          

Κζρδθ προ φόρου από μθ ςυνεχιηόμενεσ 

δραςτθριότθτεσ -                 -                         -                      -                           (74)         11                       -                   (63)            

Δικαιϊματα τρίτων -                 -                         -                      -                           (7)           (0)                       -                   (7)              

Κζρδθ προ φόρου που αναλογοφν ςτουσ 

μετόχουσ, μετά από ζκτακτεσ ηθμιζσ (397)           93                       (1)                    (502)                     (254)       (40)                     -                   (1,101)       

Κζρδθ προ φόρου που αναλογοφν ςτουσ 

μετόχουσ, προ ζκτακτων ηθμιϊν (397)           93                       8                      94                         (144)       (40)                     -                   (386)          

Ενεργθτικό ανά τομζα 21,270       14,269                2,078               11,710                  4,170      14,155                -                   67,653       

30 Λουνίου 2012
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* Συχόν αποκλίςεισ ςτα ςφνολα από το άκροιςμα των επιμζρουσ μεγεκϊν οφείλονται ςε ςτρογγυλοποιιςεισ. 

θμείωςθ: τισ ζκτακτεσ ηθμιζσ από αποτιμιςεισ περιλαμβάνονται οι ηθμιζσ απομείωςθσ από ζκκεςθ ςε χρζοσ Ελλθνικοφ 

Δθμοςίου και λοιπζσ ζκτακτεσ ηθμιζσ από αποτιμιςεισ. 

 

 

* Συχόν αποκλίςεισ ςτα ςφνολα από το άκροιςμα των επιμζρουσ μεγεκϊν οφείλονται ςε ςτρογγυλοποιιςεισ. 

θμείωςθ: τισ ζκτακτεσ ηθμιζσ από αποτιμιςεισ περιλαμβάνεται αντιλογιςμόσ ηθμιάσ απομείωςθσ αξίασ € 75 εκατ., θ 

οποία αρχικά αναγνωρίςτθκε το 2011, για ςυγκεκριμζνο ΟΕΔ το οποίο δεν ανταλλάχκθκε ςτο πρόγραμμα PSI+ κακϊσ και 

ζξοδα που ςχετίηονται με τθ Δθμόςια Πρόταςθ τθσ ΕΣΕ. 

Πθγι: Δθμοςιευμζνεσ Ενοποιθμζνεσ ςυνοπτικζσ ενδιάμεςεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ για τθν περίοδο 01.01.-30.06.2013, 
οι οποίεσ ζχουν ςυνταχκεί από τθν Eurobank ςφμφωνα με το ΔΛΠ 34 και ζχουν επιςκοπθκεί από Σακτικοφσ Ορκωτοφσ 
Ελεγκτζσ. 

 

Το αϋεξάμθνο του 2013 επθρεάςτθκε ςθμαντικά από τθν ςυνεχιηόμενθ αρνθτικι ςυγκυρία και ιδιαίτερα ςτον 

τομζα τθσ Επενδυτικισ Τραπεηικισ. 

H απόδοςθ των πζντε βαςικϊν επιχειρθματικϊν τομζων αναλφεται ωσ εξισ: 

Ο τομζασ Τραπεηικισ Λδιωτϊν πελατϊν το αϋεξάμθνο 2013 παρουςίαςε κάμψθ ςτα ζςοδα από τόκουσ τθσ 

τάξεωσ του 16%. Οι προβλζψεισ για πιςτωτικοφσ κινδφνουσ από δάνεια και απαιτιςεισ πελατϊν ανιλκαν ςε € 

480 εκατ., μειωμζνεσ κατά 15% ςε ςχζςθ με το α’ εξάμθνο 2012. Τα ζςοδα από προμικειεσ μειϊκθκαν μόνο 

κατά € 4 εκατ. κυρίωσ λόγω τθσ μείωςθσ των προμθκειϊν που ςχετίηονται με χορθγιςεισ. 

Ο τομζασ Τραπεηικισ Επιχειριςεων ςθμείωςε το α’ εξάμθνο 2013, αφξθςθ ςτα κακαρά ζςοδα από τόκουσ 

κατά € 7 εκατ. Ο δείκτθσ Κόςτοσ / Ζςοδα διατθρικθκε ςε χαμθλά επίπεδα (21,4% το α’ εξάμθνο 2013 και 

22,4% το α’ εξάμθνο 2012), ςυγκρινόμενοσ με άλλουσ βαςικοφσ επιχειρθματικοφσ τομείσ.  

Τα αποτελζςματα του τομζα Διαχείριςθσ Επενδφςεων επθρεάςτθκαν από τθ γενικότερθ μεταβαλλόμενθ 

δθμοςιονομικι κατάςταςθ τθσ Ελλάδασ. Τα Κακαρά Ζςοδα από τόκουσ μειϊκθκαν κατά € 7 εκατ., τα ζςοδα 

από προμικειεσ μειϊκθκαν κατά € 3 εκατ. ενϊ τα Λοιπά Κακαρά Ζςοδα αυξικθκαν κατά € 36 εκατ.  

Θ μεγαλφτερθ επίδραςθ τθσ χρθματοοικονομικισ κρίςθσ, όπωσ ιταν αναμενόμενο, αντικατοπτρίηεται ςτον 

τομζα Επενδυτικισ Τραπεηικισ & Ρροϊόντων Κεφαλαιαγοράσ, ο οποίοσ παρουςίαςε αυξθμζνεσ ηθμίεσ κατά € 

312 εκατ., κυρίωσ από τόκουσ και λοιπά ζςοδα, λόγω τθσ ςυρρίκνωςθσ του δανειακοφ και ομολογιακοφ 

(ποςά ςε εκατ. €)*

Τραπεηικι 

Λδιωτϊν 

Ρελατϊν

Τραπεηικι 

Επιχειριςεων

Διαχείριςθ 

Επενδφςεων

Επενδυτικι 

Τραπεηικι και  

προϊόντα 

Κεφαλαιαγοράσ Λοιπά

Διεκνείσ 

Δραςτθριότθτεσ

Κζντρο 

απαλοιφισ Σφνολο

Κακαρά ζςοδα από τόκουσ 294            202                     26                    (95)                       (38)         188                     -                   578            

Κακαρά ζςοδα από τραπεηικζσ αμοιβζσ και 

προμικειεσ 13              28                       12                    (3)                         (1)           47                       -                   96              

Λοιπά κακαρά ζςοδα 0                5                         46                    (71)                       2             30                       -                   13              

Ζςοδα από τρίτουσ 308            236                     85                    (169)                     (36)         265                     -                   687            

Ζςοδα μεταξφ τομζων 42              11                       (28)                  (18)                       5             1                         (13)               -                

Συνολικά ζςοδα 350            246                     57                    (187)                     (31)         266                     (13)               687            

Λειτουργικά ζξοδα (216)           (50)                     (28)                  (31)                       (18)         (168)                   13                (497)          

Ρροβλζψεισ για πιςτωτικοφσ κινδφνουσ από 

δάνεια και απαιτιςεισ πελατϊν (480)           (245)                   (4)                    -                           -             (112)                   -                   (841)          

Κζρδθ προ φόρου από ςυνεχιηόμενεσ 

δραςτθριότθτεσ, προ ζκτακτων ηθμιϊν (βλ. 

ςθμείωςθ) (346)           (49)                     26                    (218)                     (49)         (14)                     -                   (651)          

Ζκτακτεσ ηθμιζσ -                 (16)                     -                      49                         (56)         (11)                     -                   (33)            

Κζρδθ προ φόρου από μθ ςυνεχιηόμενεσ 

δραςτθριότθτεσ -                 -                         -                      -                           (19)         -                         -                   (19)            

Δικαιϊματα τρίτων -                 -                         -                      -                           (6)           (0)                       -                   (7)              

Κζρδθ προ φόρου που αναλογοφν ςτουσ 

μετόχουσ, μετά από ζκτακτεσ ηθμιζσ (346)           (65)                     26                    (169)                     (129)       (25)                     -                   (709)          

Κζρδθ προ φόρου που αναλογοφν ςτουσ 

μετόχουσ, προ ζκτακτων ηθμιϊν (346)           (49)                     26                    (218)                     (74)         (15)                     -                   (676)          

Ενεργθτικό ανά τομζα 20,391       13,419                1,709               7,929                    10,611    13,327                -                   67,386       

30 Λουνίου 2013
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χαρτοφυλακίου, με τθν παρεπόμενθ μείωςθ των εςόδων από τόκουσ, κακϊσ και τθσ κακυςτζρθςθσ ςτθ 

διαδικαςία ανακεφαλαιοποίθςθσ τθσ Τράπεηασ.  

Ο τομζασ «Λοιπά», παρουςιάηει μειωμζνεσ ηθμιζσ προ ζκτακτων ηθμιϊν κατά € 14 εκατ., κυρίωσ λόγω τθσ 
αφξθςθσ των κακαρϊν εςόδων από τόκουσ κατά € 23 εκατ., και τθσ μείωςθσ των λειτουργικϊν εξόδων κατά € 
10 εκατ. 

Ο τομζασ των «Διεκνϊν δραςτθριοτιτων» παρουςίαςε αφξθςθ ςτα κζρδθ προ φόρου από ςυνεχιηόμενεσ 

δραςτθριότθτεσ προ ζκτακτων ηθμιϊν κατά €37 εκατ., λόγω των μειωμζνων λειτουργικϊν εξόδων κατά € 18 

εκατ. και των προβλζψεων κατά € 27 εκατ. κυρίωσ ςτθν ουμανία και τθ Βουλγαρία. 

 

Ακολουκεί ανάλυςθ των επί μζρουσ λογαριαςμϊν των αποτελεςμάτων χριςεωσ του Ομίλου Eurobank για τθν 

εξεταηόμενθ περίοδο 01.01.-30.06.2013 ςε ςχζςθ με τθν αντίςτοιχθ περίοδο του 2012: 

 

Κακαρά Ζςοδα από Σόκουσ 

Τα ςυνολικά κακαρά ζςοδα από τόκουσ διαμορφϊκθκαν ςε €578 εκατ. για τθν περίοδο 01.01.-30.06.2013 

ζναντι €800 εκατ. για τθν αντίςτοιχθ περίοδο του 2012, παρουςιάηοντασ μείωςθ τθσ τάξεωσ του 28%. Θ 

παραπάνω μείωςθ οφείλεται κυρίωσ ςτθν αφξθςθ του κόςτουσ χρθματοδότθςθσ, λόγω τθσ προςπάκειασ 

ςυγκράτθςθσ των κατακζςεων πελατϊν κατά τθν εξεταηόμενθ περίοδο, τθν απομόχλευςθ του δανειακοφ και 

ομολογιακοφ χαρτοφυλακίου, με τθν παρεπόμενθ μείωςθ των εςόδων από τόκουσ, κακϊσ και τθν 

κακυςτζρθςθ τθσ διαδικαςίασ ανακεφαλαιοποίθςθσ τθσ Τράπεηασ.  

Με βάςθ τα παραπάνω δεδομζνα, το κακαρό περικϊριο επιτοκίου, (ιτοι ο λόγοσ των κακαρϊν εςόδων από 

τόκουσ προσ το μζςο όρο του ενεργθτικοφ για τθν περίοδο) διαμορφϊκθκε ςε 1,71% για τθν περίοδο 01.01.-

30.06.2013 ζναντι 2,21% για τθν αντίςτοιχθ περίοδο του 2012 αντίςτοιχα (εξαιρουμζνων των μθ 

ςυνεχιηόμενων δραςτθριοτιτων ςτθν Τουρκία), βλζπε ςχετικά ενότθτα 3.20.16 «Επιλεγμζνοι 

Χρθματοοικονομικοί Δείκτεσ». 

Τα κακαρά ζςοδα από τόκουσ (από ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ) αντιπροςωπεφουν το 84% και 78% των 

ςυνολικϊν λειτουργικϊν εςόδων του Ομίλου Eurobank για τθν περίοδο 01.01.-30.06.2013 και τθν αντίςτοιχθ 

περίοδο του 2012 αντίςτοιχα. Τα κακαρά ποςά από τόκουσ εξαρτϊνται ςε μεγάλο βακμό τόςο από το φψοσ 

των τοκοφόρων ςτοιχείων ενεργθτικοφ και πακθτικοφ αλλά και το κακαρό περικϊριο επιτοκίου. 

 

Κακαρά ζςοδα από τραπεηικζσ αμοιβζσ και προμικειεσ 

Τα ςυνολικά ζςοδα από τραπεηικζσ αμοιβζσ και προμικειεσ (από ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ) 

υποχϊρθςαν κατά 8,2% και διαμορφϊκθκαν ςε € 96 εκατ. για τθν περίοδο 01.01.-30.06.2013, ζναντι € 105 

εκατ. τθν αντίςτοιχθ περίοδο του 2012. 

 

Αποτελζςματα Χαρτοφυλακίου υναλλαγϊν και Επενδυτικϊν Σίτλων 

Τα αποτελζςματα από τθ διαχείριςθ του χαρτοφυλακίου ςυναλλαγϊν και επενδυτικϊν τίτλων (από 

ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ) για τθν περίοδο 01.01.-30.06.2013 διαμορφϊκθκαν ςε ηθμιζσ φψουσ €40 

εκατ., ζναντι κερδϊν € 107 εκατ. τθν αντίςτοιχθ περίοδο του 2012. 

 

Λειτουργικά Ζξοδα 

Τα ςυνολικά λειτουργικά ζξοδα του Ομίλου Eurobank (από ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ) διαμορφϊκθκαν 

ςε €497 εκατ. για τθν περίοδο 01.01.-30.06.2013 ζναντι €543 εκατ. για τθν αντίςτοιχθ περίοδο του 2012 

αντίςτοιχα, παρουςιάηοντασ μείωςθ τθσ τάξεωσ του 8,5%. Θ επίδοςθ αυτι, είναι αποτζλεςμα τθσ 

αποκλιμάκωςθσ του λειτουργικοφ κόςτουσ, κακϊσ και τθσ ευρφτερθσ εκλογίκευςθσ τθσ λειτουργίασ του 

Ομίλου Eurobank.  
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Ηθμίεσ Απομείωςθσ και λοιπζσ ηθμίεσ από ζκκεςθ ςε χρζοσ Ελλθνικοφ Δθμοςίου 

Λαμβάνοντασ υπόψθ (i) τισ αυξανόμενεσ προοπτικζσ ςτακεροποίθςθσ και βελτίωςθσ τθσ ελλθνικισ 

οικονομίασ, οι οποίεσ οδιγθςαν και ςτθν πρόςφατθ αναβάκμιςθ τθσ πιςτολθπτικισ ικανότθτασ τθσ Ελλάδασ 

(ii) τθ ςυνεχι αφξθςθ τθσ εφλογθσ αξίασ των ελλθνικϊν ομολόγων, ςθματοδοτϊντασ τθ ςθμαντικι βελτίωςθ 

του περικωρίου φερεγγυότθτασ (credit spread), και (iii) λαμβάνοντασ υπόψθ ότι μετά το PSI+ δεν ζλαβε χϊρα 

πιςτωτικό γεγονόσ ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, τθν 30
θ
 Λουνίου 2013 ο Πμιλοσ 

προχϊρθςε ςτον αντιλογιςμό ηθμιάσ απομείωςθσ αξίασ € 75 εκατ., θ οποία αρχικά αναγνωρίςτθκε το 2011, 

για ςυγκεκριμζνο ΟΕΔ (ονομαςτικισ αξίασ €506 εκατ.) το οποίο δεν είχε ανταλλαχκεί ςτο PSI+. 

 

Λοιπζσ ζκτακτεσ ηθμίεσ 

Τθν 30.06.2013, ο Πμιλοσ αναγνϊριςε ζκτακτεσ ηθμιζσ αξίασ € 109 εκατ. όπωσ αναλφονται κατωτζρω. 

 

  

* Συχόν αποκλίςεισ ςτα ςφνολα από το άκροιςμα των επιμζρουσ μεγεκϊν οφείλονται ςε ςτρογγυλοποιιςεισ. 

Πθγι: Δθμοςιευμζνεσ Ενοποιθμζνεσ ςυνοπτικζσ ενδιάμεςεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ για τθν περίοδο 01.01.-30.06.2013, 
οι οποίεσ ζχουν ςυνταχκεί από τθν Eurobank ςφμφωνα με το ΔΛΠ 34 και ζχουν επιςκοπθκεί από Σακτικοφσ Ορκωτοφσ 
Ελεγκτζσ. 

 

Λειτουργικά προ προβλζψεων κζρδθ 

Σθμειϊνεται ότι, ο Πμιλοσ ςυνεχίηει να παράγει προ προβλζψεων κζρδθ, προςαρμοηόμενοσ ςτισ νζεσ 

απαιτιςεισ και τθ ςτοχευμζνθ προςπάκεια περιοριςμοφ του λειτουργικοφ κόςτουσ. Τθν περίοδο 01.01.-

30.06.2013 τα λειτουργικά κζρδθ προ προβλζψεων για πιςτωτικοφσ κινδφνουσ από δάνεια και απαιτιςεισ και 

εκτάκτων ηθμιϊν από αποτιμιςεισ (από ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ), διαμορφϊκθκαν ςε € 190 εκατ., 

μειωμζνα ςε ςχζςθ με τθν αντίςτοιχθ περίοδο του 2012 κατά 60,2%. 

 

Κζρδθ (Ηθμίεσ) προ φόρων 

Τα αποτελζςματα προ φόρων του Ομίλου Eurobank (από ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ) για τθν περίοδο 

01.01.-30.06.2013 διαμορφϊκθκαν ςε ηθμίεσ φψουσ € 686 εκατ., περιοριςμζνεσ ζναντι ηθμιϊν € 1.031 εκατ. 

για τθν αντίςτοιχθ περίοδο του 2012 όπου είχαν ςυμπεριλθφκεί ηθμίεσ απομείωςθσ και λοιπζσ ηθμίεσ από 

ζκκεςθ ςε χρζοσ ελλθνικοφ δθμοςίου φψουσ €554 εκατ. 

 

Φόροσ ειςοδιματοσ 

Βάςει του Νόμου 4110/2013, ο φορολογικόσ ςυντελεςτισ των εταιρειϊν ςτθν Ελλάδα αυξικθκε ςε 26% για τα 

ζςοδα των χριςεων 2013 και ζπειτα. Επιπρόςκετα, τα μερίςματα που κα διανεμθκοφν βάςει των Γενικϊν 

Συνελεφςεων που κα λάβουν χϊρα εντόσ του 2013 υπόκεινται ςε παρακράτθςθ φόρου 25%, ενϊ τα 

(ποςά ςε εκατ. €) * 01.01.-30.06.2012 01.01.-30.06.2013

Ρρόβλεψθ για απαιτιςεισ υπό αμφιςβιτθςθ -                           40                        

Ηθμιζσ αποτίμθςθσ από παράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα 11                        23                        

Ζξοδα που ςχετίηονται με τθν Ρροαιρετικι Δθμόςια Ρρόταςθ τθσ ΕΤΕ -                           17                        

Ηθμιζσ απομείωςθσ από ομόλογα 100                      13                        

Ηθμιζσ απομείωςθσ από επενδφςεισ ςε ακίνθτα -                           11                        

Ηθμιζσ απομείωςθσ από αμοιβαία κεφάλαια και μετοχζσ 49                        5                          

Σφνολο 160 109

Λοιπζσ ζκτακτεσ ηθμιζσ
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μερίςματα που κα διανεμθκοφν βάςει των Γενικϊν Συνελεφςεων από τθν 1 Λανουαρίου 2014 και ζπειτα, 

υπόκεινται ςε παρακράτθςθ φόρου 10%. 

Θ ανωτζρω αφξθςθ του φορολογικοφ ςυντελεςτι είχε ωσ αποτζλεςμα τθν προςαρμογι των ςωρευτικϊν 

αναβαλλόμενων φορολογικϊν απαιτιςεων του Ομίλου τθν 30 Λουνίου 2013 κατά €608 εκατ., ςε ςφγκριςθ με 

το υπόλοιπο τθσ 1 Λανουαρίου 2013, εκ των οποίων €596 εκατ. ζχουν απεικονιςτεί ςτθν κατάςταςθ 

αποτελεςμάτων τθσ 30 Λουνίου 2013 και €12 εκατ. ςτα λοιπά αποτελζςματα περιόδου απευκείασ ςτθν 

κακαρι κζςθ. Το ποςό των €579 εκατ. αφορά αναπροςαρμογι του ςωρευτικοφ ποςοφ αναβαλλόμενθσ 

φορολογικισ απαίτθςθσ που θ Τράπεηα εκτιμά ότι μπορεί να ανακτιςει ςτο προςεχζσ μζλλον. Το ποςό 

αναβαλλόμενθσ φορολογικισ απαίτθςθσ αξιολογείται ςε κάκε περίοδο αναφοράσ και δφναται να 

ανακεωρθκεί βάςει των εκάςτοτε ςε ιςχφ επιχειρθματικϊν και φορολογικϊν πλάνων τθσ Τράπεηασ. Μετά τον 

επανυπολογιςμό τθσ αναβαλλόμενθσ φορολογικισ απαίτθςθσ των κυγατρικϊν του επιχειριςεων, ο Πμιλοσ 

αναγνϊριςε ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων τθσ 30
θσ

 Λουνίου 2013 ηθμιά €17 εκατ. Εφόςον εξαιρεκεί το ποςό 

των €579 εκατ. (€ 596 εκατ. μείον € 17 εκατ.), τα αποτελζςματα μετά από φόρουσ που αναλογοφν τουσ 

μετόχουσ του Ομίλου Eurobank κα διαμορφϊνονταν ςε ηθμίεσ φψουσ €535 εκατ. 

 

Αποτελζςματα περιόδου μετά από φόρουσ 

Tα αποτελζςματα τθσ περιόδου 01.01.-30.06.2013 μετά από φόρουσ (από ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ) του 

Ομίλου Eurobank διαμορφϊκθκαν ςε κζρδθ € 68 εκατ., ζναντι ηθμιϊν € 814 εκατ. για τθν αντίςτοιχθ περίοδο 

του 2012, κυρίωσ ωσ αποτζλεςμα τθσ ωσ άνω περιγραφείςασ κετικισ επίδραςθσ ζκτακτθσ προςαρμογισ 

φόρου φψουσ €579 εκατ. που οφείλεται κυρίωσ ςτθν αφξθςθ του φορολογικοφ ςυντελεςτι, θ οποία είχε ωσ 

αποτζλεςμα τθν προςαρμογι των ςωρευτικϊν αναβαλλόμενων φορολογικϊν απαιτιςεων του Ομίλου. 

 

Κακαρά Κζρδθ (Ηθμίεσ) περιόδου που αναλογοφν ςτουσ μετόχουσ 

Τα αποτελζςματα μετά από φόρουσ που αναλογοφν ςτουσ μετόχουσ του Ομίλου Eurobank για τθν περίοδο, 

01.01.-30.06.2013 διαμορφϊνονται ςε € 44 εκατ., ζναντι ηθμιϊν € 872 εκατ. τθν αντίςτοιχθ περίοδο του 2012, 

περιλαμβανομζνων εκτάκτων αποτελεςμάτων, τα οποία αφοροφν κυρίωσ ςε αναβαλλόμενο φόρο. Οι 

δραςτθριότθτεσ ςτο εξωτερικό είχαν κετικι ςυνειςφορά, κακϊσ τα κακαρά κζρδθ ανιλκαν ςε €6 εκατ. 

 

3.20.13 Χρθματοοικονομικζσ Ρλθροφορίεσ Ενοποιθμζνων Λςολογιςμϊν τθσ 31.12.2012 και 

30.06.2013 

 

Μθ ςυνεχιηόμενεσ δραςτθριότθτεσ: 

Τα αποτελζςματα των δραςτθριοτιτων του Ομίλου ςτθν Τουρκία παρουςιάηονται ωσ μθ ςυνεχιηόμενεσ 

δραςτθριότθτεσ για τθ χριςθ 2012. Οι κυριότερεσ κατθγορίεσ απαιτιςεων και υποχρεϊςεων των πωλθκζντων 

δραςτθριοτιτων του Ομίλου ςτθν Τουρκία τθν 30.11.2012 ςτθν ενότθτα 3.20.8 του παρόντοσ Ενθμερωτικοφ 

Δελτίου. 

 

Στον ακόλουκο πίνακα παρατίκενται τα ενοποιθμζνα ςτοιχεία των ιςολογιςμϊν του Ομίλου Eurobank για τθν 

περίοδο που ζλθξε τθν 30.06.2013 και ςυγκριτικά ςτοιχεία τθσ 31.12.2012: 
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* Συχόν αποκλίςεισ ςτα ςφνολα από το άκροιςμα των επιμζρουσ μεγεκϊν οφείλονται ςε ςτρογγυλοποιιςεισ. 

Πθγι: Δθμοςιευμζνεσ Ενοποιθμζνεσ ςυνοπτικζσ ενδιάμεςεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ για τθν περίοδο 01.01.-30.06.2013, 
οι οποίεσ ζχουν ςυνταχκεί από τθν Eurobank ςφμφωνα με το ΔΛΠ 34 και ζχουν επιςκοπθκεί από Σακτικοφσ Ορκωτοφσ 
Ελεγκτζσ. 

 

Τθν 30.06.2013 το ςφνολο του ενεργθτικοφ μειϊκθκε οριακά κατά 0,4% ςε ςχζςθ με τθν 31.12.2012 και 

διαμορφϊκθκε ςε €67,4 δις. ζναντι €67,7 δις., ωσ αποτζλεςμα κυρίωσ τθσ ςυνεχιηόμενθσ επιλεκτικισ 

απομόχλευςθσ των δανείων ςε πελάτεσ /χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα και των επενδυτικϊν τίτλων. 

 

Στθ ςυνζχεια ακολουκεί ανάλυςθ των ςθμαντικότερων μεγεκϊν του ενοποιθμζνου ιςολογιςμοφ τθν 

31.12.2012 και 30.06.2013. 

 

Δάνεια και Απαιτιςεισ από Πελάτεσ 

Τθν 30.06.2013, το υπόλοιπο των χορθγιςεων προ προβλζψεων ςε πελάτεσ του Ομίλου Eurobank 

διαμορφϊκθκε ςε €46.315 εκατ., ζναντι € 47.841 εκατ. τθν 31.12.2012. 

Το υπόλοιπο του δανειακοφ χαρτοφυλακίου (μετά προβλζψεων) του Ομίλου Eurobank παρουςίαςε μείωςθ 

τθσ τάξεωσ του 5,1% τθν 30.06.2013 ςε ςχζςθ με τθν 31.12.2012, λόγω τθσ επιλεκτικισ, από πλευράσ 

κινδφνου, πιςτωτικισ επζκταςθσ και τθσ απομόχλευςθσ που ςε μεγάλο βακμό οφείλεται ςτθ μακροοικονομικι 

κρίςθ. Τθν 30.06.2013, το υπόλοιπο των χορθγιςεων (μετά προβλζψεων) ςε πελάτεσ του Ομίλου Eurobank 

διαμορφϊκθκε ςε €40.987 εκατ. ζναντι €43.171 εκατ. τθν 31.12.2012. 

(ποςά ςε εκατ. €)* 31.12.2012 30.06.2013

ΕΝΕΓΘΤΛΚΟ

Ταμείο και διακζςιμα ςε κεντρικζσ τράπεηεσ 2.065                 2.049                 

Απαιτιςεισ από χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα 4.693                 2.820                 

Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ ςτθν εφλογθ αξία μζςω αποτελεςμάτων 710                    484                    

Ραράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα 1.888                 1.386                 

Δάνεια και απαιτιςεισ από πελάτεσ 43.171               40.987               

Χαρτοφυλάκιο επενδυτικϊν τίτλων 9.469                 13.120               

Ενςϊματα πάγια ςτοιχεία 1.306                 1.393                 

Άυλα πάγια ςτοιχεία 406                    402                    

Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ 2.106                 2.945                 

Λοιπά ςτοιχεία ενεργθτικοφ 1.839                 1.800                 

Σφνολο ενεργθτικοφ 67.653               67.386               

ΥΡΟΧΕΩΣΕΛΣ

Υποχρεϊςεισ προσ κεντρικζσ τράπεηεσ 29.047               21.733               

Υποχρεϊςεισ προσ λοιπά χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα 2.772                 5.768                 

Ραράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα 2.677                 1.932                 

Υποχρεϊςεισ προσ πελάτεσ 30.752               30.185               

Ριςτωτικοί τίτλοι και λοιπζσ δανειακζσ υποχρεϊςεισ 1.365                 931                    

Λοιπζσ υποχρεϊςεισ 1.695                 1.714                 

Σφνολο υποχρεϊςεων 68.308               62.263               

ΛΔΛΑ ΚΕΦΑΛΑΛΑ

Μετοχικό κεφάλαιο-κοινζσ μετοχζσ 1.222                 1.153                 

Διαφορά από ζκδοςθ μετοχϊν υπζρ το άρτιο 1.451                 5.985                 

Κοινζσ μετοχζσ υπό ζκδοςθ - 316                    

Λοιπά αποκεματικά (4.922)                (3.641)                

Μετοχικό κεφάλαιο-προνομιοφχεσ μετοχζσ 950                    950                    

Ρρονομιοφχοι τίτλοι 367                    77                      

Δικαιϊματα τρίτων 277                    283                    

Σφνολο ιδίων κεφαλαίων (655)                   5.123                 

Σφνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεϊςεων 67.653               67.386               

ΡΛΝΑΚΑΣ ΕΝΟΡΟΛΘΜΕΝΩΝ ΛΣΟΛΟΓΛΣΜΩΝ
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Πθγι: Επεξεργαςία τοιχείων από τθ Eurobank 

 

Θ κίνθςθ τθσ πρόβλεψθσ για πιςτωτικοφσ κινδφνουσ από δάνεια και απαιτιςεισ πελατϊν αναλφεται ςτον 

παρακάτω πίνακα: 

 

 

* Συχόν αποκλίςεισ ςτα ςφνολα από το άκροιςμα των επιμζρουσ μεγεκϊν οφείλονται ςε ςτρογγυλοποιιςεισ. 

Πθγι: Δθμοςιευμζνεσ Ενοποιθμζνεσ ςυνοπτικζσ ενδιάμεςεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ για τθν περίοδο 01.01.-30.06.2013, 
οι οποίεσ ζχουν ςυνταχκεί από τθν Eurobank ςφμφωνα με το ΔΛΠ 34 και ζχουν επιςκοπθκεί από Σακτικοφσ Ορκωτοφσ 
Ελεγκτζσ. 

 

Χαρτοφυλάκιο επενδυτικϊν τίτλων 

Θ ανάλυςθ του χαρτοφυλακίου επενδυτικϊν τίτλων του Ομίλου Eurobank ςτισ 31.12.2012 και 30.06.2013 

παρατίκεται ςτον παρακάτω πίνακα: 

 

 

* Συχόν αποκλίςεισ ςτα ςφνολα από το άκροιςμα των επιμζρουσ μεγεκϊν οφείλονται ςε ςτρογγυλοποιιςεισ. 

Πθγι: Δθμοςιευμζνεσ Ενοποιθμζνεσ ςυνοπτικζσ ενδιάμεςεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ για τθν περίοδο 01.01.-30.06.2013, 

οι οποίεσ ζχουν ςυνταχκεί από τθν Eurobank ςφμφωνα με το ΔΛΠ 34 και ζχουν επιςκοπθκεί από Σακτικοφσ Ορκωτοφσ 

Ελεγκτζσ. 

(ποςά ςε εκατ. €) 31.12.2012 30.06.2013

Δάνεια ςε επιχειριςεισ (μεςαίεσ και μεγάλεσ) 19,742 18,734

Στεγαςτικά δάνεια 14,221 14,079

Καταναλωτικά δάνεια 6,378 6,098

Δάνεια ςε μικρζσ επιχειριςεισ 7,500 7,404

Σφνολο δανείων και απαιτιςεων από πελάτεσ 47,841 46,315

Μείον: Ρρόβλεψθ για πιςτωτικοφσ κινδφνουσ (4,670)                  (5,328)                  

φνολο 43,171 40,987

Δάνεια και Απαιτιςεισ από πελάτεσ

(ποςά ςε εκατ. €) 30.06.2013

Υπόλοιπο τθν 1 Λανουαρίου 2013 4,670

Ηθμιζσ από επιςφαλείσ απαιτιςεισ που χρεϊκθκαν ςτθν 

περίοδο 841

Ροςά που ανακτικθκαν κατά τθν περίοδο 12

Δάνεια που διεγράφθςαν κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου ωσ 

ανεπίδεκτα ειςπράξεωσ (46)                                

Συναλλαγματικζσ διαφορζσ και λοιπζσ κινιςεισ (149)                              
Υπόλοιπο τθν 30 Λουνίου 2013 5,328

Ρροβλζψεισ για πιςτωτικοφσ κινδφνουσ από δάνεια και απαιτιςεισ πελατϊν

30 Λουνίου 2013

(ποςά ςε εκατ. €) 31.12.2012 30.6.2013

Χαρτοφυλάκιο διακζςιμων προσ πϊλθςθ επενδυτικϊν τίτλων 3.183 2.581

Χρεωςτικοί τίτλοι δανειακοφ χαρτοφυλακίου 4.897 9.743

Χαρτοφυλάκιο διακρατοφμενων μζχρι τθ λιξθ επενδυτικϊν τίτλων 1.389 796

Σφνολο 9.469 13.120

Χαρτοφυλάκιο επενδυτικϊν τίτλων
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Το δεφτερο τρίμθνο του 2013, θ Τράπεηα, ςτο πλαίςιο τθσ ανακεφαλαιοποίθςθσ, ζλαβε από το Ελλθνικό 

Ταμείο Χρθματοπιςτωτικισ Στακερότθτασ (ΤΧΣ) τίτλουσ ζκδοςθσ του Ευρωπαϊκοφ ΤΧΣ αξίασ € 5.839 εκατ. Οι 

εν λόγω τίτλοι κατθγοριοποιικθκαν ςτο Χαρτοφυλάκιο «Δανειακϊν χρεωςτικϊν τίτλων». 

Το δεφτερο τρίμθνο του 2013, ο Πμιλοσ προχϊρθςε ςε ςυρρίκνωςθ, μζςω πϊλθςθσ, του χαρτοφυλακίου των 

διακρατοφμενων μζχρι τθ λιξθ επενδυτικϊν τίτλων ονομαςτικισ αξίασ € 303 εκατ., λόγω τθσ ςθμαντικισ 

αφξθςθσ των κεφαλαιακϊν απαιτιςεων του τραπεηικοφ κλάδου όπωσ αυτζσ ορίςτθκαν από τθν Τράπεηα τθσ 

Ελλάδοσ, θ οποία ζκεςε όριο για το δείκτθ κυρίων βαςικϊν ιδίων κεφαλαίων (Core Tier I) το 9% των 

ςτακμιςμζνων ςτοιχείων ενεργθτικοφ και για το δείκτθ ιδίων κεφαλαίων (Equity Core Tier I) το 6% με ιςχφ από 

τθν 31 Μαρτίου 2013. Θ πϊλθςθ των τίτλων δεν αποτελεί μθ ςυμμόρφωςθ του Ομίλου με τουσ κανόνεσ που 

διζπουν το χαρτοφυλάκιο των διακρατοφμενων μζχρι τθ λιξθ επενδυτικϊν τίτλων, κακϊσ θ ςθμαντικι αφξθςθ 

των κεφαλαιακϊν απαιτιςεων του κλάδου αποτελεί ζκτακτο γεγονόσ, πζρα από τον ζλεγχο του Ομίλου, το 

οποίο δε κα μποροφςε να προβλεφκεί κατά τθν αρχικι κατθγοριοποίθςθ των τίτλων αυτϊν. 

Το 2008 και το 2010, ςφμφωνα με τισ τροποποιιςεισ του Δ.Λ.Ρ. 39, ο Πμιλοσ μετζφερε χρεωςτικοφσ τίτλουσ 

που πλθροφςαν τα κριτιρια από το χαρτοφυλάκιο των «Διακζςιμων προσ πϊλθςθ επενδυτικϊν τίτλων» ςτο 

χαρτοφυλάκιο «Δανειακϊν χρεωςτικϊν τίτλων», το οποίο αποτιμάται ςτθν αναπόςβεςτθ αξία κτιςθσ. Οι 

τόκοι από τουσ τίτλουσ που ζχουν μεταφερκεί, ςυνεχίηουν να αναγνωρίηονται ςτα ζςοδα από τόκουσ, 

χρθςιμοποιϊντασ τθ μζκοδο του πραγματικοφ επιτοκίου.  

Τθν 30
θ
 Λουνίου 2013, θ λογιςτικι αξία των τίτλων που ζχουν μεταφερκεί, ανερχόταν ςε €1.132 εκατ. Εάν δεν 

είχε πραγματοποιθκεί θ παραπάνω μεταφορά, θ μεταβολι ςτθν εφλογθ αξία των μεταφερκζντων τίτλων για 

τθν περίοδο από τθν θμερομθνία μεταφοράσ ζωσ τθν 30
θ
 Λουνίου 2013, κα είχε ωσ αποτζλεςμα €370 εκατ. 

ηθμιζσ, μετά από φόρουσ, οι οποίεσ κα αναγνωρίηονταν ςτο αποκεματικό αναπροςαρμογισ των διακζςιμων 

προσ πϊλθςθ επενδυτικϊν τίτλων. 

 

Τποχρεϊςεισ προσ κεντρικζσ τράπεηεσ 

Λόγω τθσ κρίςθσ δθμοςίου χρζουσ ςτθν Ελλάδα, οι ελλθνικζσ τράπεηεσ λαμβάνουν ςθμαντικό μζροσ τθσ 

χρθματοδότθςισ τουσ μζςω τθσ Ευρωπαϊκισ Κεντρικισ Τράπεηασ (ΕΚΤ) και τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ 

(ςυνολικά το «Ευρωςφςτθμα»). Με θμερομθνία 30.06.2013, θ Eurobank μείωςε τθν κακαρι χρθματοδότθςι 

τθσ από το Ευρωςφςτθμα ςε €21,6 δις. από € 29 δις. τθν 31.12.2012, ωσ αποτζλεςμα τθσ περιοριςμζνθσ 

πρόςβαςθσ ςτισ αγορζσ επαναγοράσ χρεογράφων (repos) και τθσ απομόχλευςθσ των ςτοιχείων ενεργθτικοφ. Θ 

Τράπεηα διατθρεί επαρκι αποκζματα ρευςτότθτασ, κακϊσ διακζτει ενζχυρα φψουσ € 6,4 δις., εκ των οποίων 

€ 5,6 δις. είναι αποδεκτά από το Ευρωςφςτθμα για τθν άντλθςθ περαιτζρω ρευςτότθτασ. 

 

Τποχρεϊςεισ προσ Πελάτεσ 

Οι ςυνολικζσ κατακζςεισ, ςυμπεριλαμβανομζνων των υποχρεϊςεων από ςυμφωνίεσ επαναγοράσ 

χρεογράφων (repos), μειϊκθκαν οριακά εντόσ του α’ εξαμινου 2013 κατά 1,8% ςε ςχζςθ με τθν 31.12.2012 

και διαμορφϊκθκαν ςε €30,2 δις. ζναντι €30,8 δις., ςυνεπεία τθσ ςτακεροποιθτικισ τάςθσ που 

παρουςιάηεται από το δεφτερο εξάμθνο του 2012. Οι ςυνολικζσ κατακζςεισ μθ ςυμπεριλαμβανομζνων των 

repos, ανζρχονταν ςε €29 δις. ζναντι €30,4 δις. τθν 31.12.2012. Οι κατακζςεισ ςτθν Ελλάδα μειϊκθκαν ςτο 

δεφτερο τρίμθνο κατά €1,4 δις.  

 

Πιςτωτικοί τίτλοι και λοιπζσ δανειακζσ υποχρεϊςεισ 

Θ ανάλυςθ του υπολοίπου ςτισ 31.12.2012 και 30.06.2013 παρατίκεται ςτον παρακάτω πίνακα: 
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* Συχόν αποκλίςεισ ςτα ςφνολα από το άκροιςμα των επιμζρουσ μεγεκϊν οφείλονται ςε ςτρογγυλοποιιςεισ. 

Πθγι: Δθμοςιευμζνεσ Ενοποιθμζνεσ ςυνοπτικζσ ενδιάμεςεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ για τθν περίοδο 01.01-30.06.2013, οι 

οποίεσ ζχουν ςυνταχκεί από τθν Eurobank ςφμφωνα με το ΔΛΠ 34 και ζχουν επιςκοπθκεί από Σακτικοφσ Ορκωτοφσ 

Ελεγκτζσ. 

 

Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου, ζλθξαν τίτλοι αξίασ €375 εκατ., οι οποίοι είχαν εκδοκεί ςτα πλαίςια του 

προγράμματοσ ΕΜΤΝ από εταιρείεσ ειδικοφ ςκοποφ του Ομίλου. 

Τθν 30 Λουνίου 2013, οι καλυμμζνεσ ομολογίεσ και τα ομόλογα εγγφθςθσ Ελλθνικοφ Δθμοςίου ςτα πλαίςια 

του δεφτερου πυλϊνα του Ρρογράμματοσ Ενίςχυςθσ τθσ ευςτότθτασ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ ςυνολικισ 

αξίασ € 3.800 εκατ. και € 13.932 εκατ., αντίςτοιχα, κατζχονταν πλιρωσ από τθν Τράπεηα και τισ κυγατρικζσ 

τθσ. Τον Λοφνιο του 2013, ζλθξαν ομόλογα εγγφθςθσ Ελλθνικοφ Δθμοςίου αξίασ € 100 εκατ.  

Στο πλαίςιο του προγράμματοσ διαχείριςθσ ςτοιχείων πακθτικοφ (liability management exercise -"LME") που 

αποφαςίςτθκε από το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Τράπεηασ τθν 29 Απριλίου 2013, οι τίτλοι μειωμζνθσ 

εξαςφάλιςθσ που προςφζρκθκαν από τουσ κατόχουσ τουσ και ζγιναν αποδεκτοί από τον Πμιλο ανιλκαν ςε € 

22 εκατ., ςυμπεριλαμβανομζνων εκείνων που κατζχονταν από πελάτεσ του Ομίλου και εμφανίηονταν ςτισ 

«Υποχρεϊςεισ προσ πελάτεσ». 

 

Χορθγιςεισ / Κατακζςεισ 

Ο λόγοσ χορθγιςεισ προσ κατακζςεισ βελτιϊκθκε τθν 30.06.2013 ςε ςχζςθ με τθν 31.12.2012 ωσ εξισ: 

 

 

Πθγι: Επεξεργαςία ςτοιχείων από δθμοςιευμζνεσ ενοποιθμζνεσ ςυνοπτικζσ ενδιάμεςεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ για τθν 
περίοδο 01.01-30.06.2013, οι οποίεσ ζχουν ςυνταχκεί από τθν Eurobank ςφμφωνα με το ΔΛΠ 34 και ζχουν επιςκοπθκεί 
από Σακτικοφσ Ορκωτοφσ Ελεγκτζσ. 

 

Θ αφξθςθ των κατακζςεων ςε ςυνδυαςμό με τθ ςυνεχιηόμενθ απομόχλευςθ ςτοιχείων του ενεργθτικοφ είχαν 

ωσ αποτζλεςμα τθ μείωςθ τθσ διαφοράσ των χορθγιςεων από τισ κατακζςεισ κατά €1,6 δις. και τθ βελτίωςθ 

του δείκτθ ρευςτότθτασ ςτο 136% ςτο τζλοσ Λουνίου 2013, από 140% το Δεκζμβριο του 2012. Στο εξωτερικό, οι 

κατακζςεισ υπερβαίνουν τισ χορθγιςεισ (μετά από απομείωςθ), με αποτζλεςμα ο δείκτθσ ρευςτότθτασ να 

διαμορφϊνεται ςτο 95% ςτο τζλοσ του α’ εξαμινου του 2013. 

  

(ποςά ςε εκατ. €) 31.12.2012 30.06.2013

Μεςοπρόκεςμοι τίτλοι (EMTN) 772 382

Μειωμζνθσ εξαςφάλιςθσ 217 205

Ομόλογα από τιτλοποίθςθ 376 344

Σφνολο 1.365 931

Ριςτωτικοί τίτλοι και λοιπζσ δανειακζσ υποχρεϊςεισ

(ποςά ςε εκατ. €) 31.12.2012 30.06.2013

Δάνεια και απαιτιςεισ από πελάτεσ (μετά από προβλζψεισ) 43,171 40,987

Υποχρεϊςεισ προσ πελάτεσ 30,752 30,185

% χορθγιςεων επί των κατακζςεων 140.4% 135.8%

Χορθγιςεισ προσ Κατακζςεισ
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3.20.14 Χρθματοοικονομικζσ πλθροφορίεσ ενοποιθμζνων ταμειακϊν ροϊν περιόδων 01.01.-

30.06.2012 και 01.01.-30.06.2013 

Θ ανάλυςθ των ταμειακϊν ροϊν του Ομίλου Eurobank για τισ περιόδουσ αϋ εξαμινου 2012 και 2013 

παρατίκεται ςτον παρακάτω πίνακα: 

 

* Συχόν αποκλίςεισ ςτα ςφνολα από το άκροιςμα των επιμζρουσ μεγεκϊν οφείλονται ςε ςτρογγυλοποιιςεισ. 

Πθγι: Δθμοςιευμζνεσ Ενοποιθμζνεσ ςυνοπτικζσ ενδιάμεςεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ για τθν περίοδο 01.01.-30.06.2013, 
οι οποίεσ ζχουν ςυνταχκεί από τθν Eurobank ςφμφωνα με το ΔΛΠ 34 και ζχουν επιςκοπθκεί από Σακτικοφσ Ορκωτοφσ 
Ελεγκτζσ. 

Θ περιγραφι των μεταβολϊν των ταμειακϊν ροϊν του Ομίλου Eurobank για τισ ανωτζρω περιόδουσ 

παρατίκεται ςτθν παράγραφο 3.11.2 «Ταμειακζσ οζσ» του παρόντοσ Ενθμερωτικοφ Δελτίου.  

(ποςά ςε εκατ. ευρϊ)* 01.01.-30.06.2012 01.01.-30.06.2013

Ταμειακζσ ροζσ από λειτουργικζσ δραςτθριότθτεσ

Ειςπράξεισ από τόκουσ και κακαρζσ ειςπράξεισ από εμπορικζσ ςυναλλαγζσ 1,674                                     1,007                                     

Τόκοι που πλθρϊκθκαν (1,046)                                   (627)                                        

Αμοιβζσ και προμικειεσ που ειςπράχκθκαν 194                                         195                                         

Αμοιβζσ και προμικειεσ που πλθρϊκθκαν (70)                                           (66)                                           

Ρλθρωμζσ ςε μετρθτά ςτο προςωπικό και ςε προμθκευτζσ (466)                                        (439)                                        

Φόροσ ειςοδιματοσ που πλθρϊκθκε (18)                                           (8)                                              

Ταμειακζσ ροζσ από λειτουργικά κζρδθ ςυνεχιηόμενων δραςτθριοτιτων πριν από τισ 

μεταβολζσ λογαριαςμϊν που ςχετίηονται με τισ λειτουργικζσ δραςτθριότθτεσ 268                                         62                                            

Μεταβολζσ λογαριαςμϊν που ςχετίηονται με τισ λειτουργικζσ δραςτθριότθτεσ

Κακαρι (αφξθςθ)/μείωςθ ςε ταμείο και διακζςιμα ςε κεντρικζσ τράπεηεσ 1,117                                     (208)                                        

Κακαρι (αφξθςθ)/μείωςθ ςε χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ

 ςτθν εφλογθ αξία μζςω αποτελεςμάτων 37                                            70                                            

Κακαρι (αφξθςθ)/μείωςθ ςε απαιτιςεισ από χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα 619                                         1,386                                     

Κακαρι (αφξθςθ)/μείωςθ ςε δάνεια και απαιτιςεισ από πελάτεσ 1,246                                     1,627                                     

Κακαρι (αφξθςθ)/μείωςθ ςε παράγωγα χρθματοοικονομικά μζςα (83)                                           (161)                                        

Κακαρι (αφξθςθ)/μείωςθ ςε λοιπά ςτοιχεία ενεργθτικοφ (382)                                        (185)                                        

Κακαρι αφξθςθ/(μείωςθ) ςε υποχρεϊςεισ προσ χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα 1,201                                     (4,331)                                   

Κακαρι αφξθςθ/(μείωςθ) ςε υποχρεϊςεισ προσ πελάτεσ (3,735)                                   (650)                                        

Κακαρι αφξθςθ/(μείωςθ) ςε λοιπζσ υποχρεϊςεισ (189)                                        (99)                                           

Κακαρζσ ταμειακζσ ροζσ από/(ςε) ςυνεχιηόμενεσ λειτουργικζσ δραςτθριότθτεσ 99                                            (2,489)                                   

Ταμειακζσ ροζσ από επενδυτικζσ δραςτθριότθτεσ

Αγορζσ ενςϊματων και άυλων παγίων ςτοιχείων (64)                                           (63)                                           

Ειςπράξεισ από πϊλθςθ ενςϊματων και άυλων παγίων ςτοιχείων 2                                               2                                               

(Αγορζσ)/πωλιςεισ και λιξεισ επενδυτικϊν τίτλων 1,213                                     2,262                                     

Απόκτθςθ ςυγγενϊν επιχειριςεων και κοινοπραξιϊν -                                                 (0)                                              

Μερίςματα που ειςπράχκθκαν από επενδυτικοφσ τίτλουσ, ςυγγενείσ επιχειριςεισ και 

κοινοπραξίεσ 1                                               1                                               

Κακαρζσ ταμειακζσ ροζσ από/(ςε) ςυνεχιηόμενεσ επενδυτικζσ δραςτθριότθτεσ 1,152                                     2,202                                     

Ταμειακζσ ροζσ από χρθματοδοτικζσ δραςτθριότθτεσ

(Αποπλθρωμζσ)/ειςπράξεισ από πιςτωτικοφσ τίτλουσ και λοιπζσ δανειακζσ υποχρεϊςεισ (1,127)                                   (435)                                        

Ειςπράξεισ από κοινζσ μετοχζσ υπό ζκδοςθ -                                                 316                                         

Ζξοδα που πλθρϊκθκαν για τθν αφξθςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου -                                                 (67)                                           

Αγορά προνομιοφχων τίτλων (159)                                        (295)                                        

Μερίςματα που πλθρϊκθκαν ςτουσ κατόχουσ προνομιοφχων τίτλων (22)                                           (14)                                           

(Αγορά)/Ρϊλθςθ ιδίων μετοχϊν -                                                 2                                               

Κακαρζσ ειςφορζσ ςε τρίτουσ (11)                                           0                                               

Κακαρζσ ταμειακζσ ροζσ από/(ςε) ςυνεχιηόμενεσ χρθματοδοτικζσ δραςτθριότθτεσ (1,319)                                   (493)                                        

Επίπτωςθ διακφμανςθσ ςυναλλαγματικϊν ιςοτιμιϊν ςτα ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα (16)                                           (1)                                              

Κακαρι αφξθςθ/(μείωςθ) ςτα ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα από ςυνεχιηόμενεσ 

δραςτθριότθτεσ (84)                                           (781)                                        

Κακαρζσ ταμειακζσ ροζσ από μθ ςυνεχιηόμενεσ λειτουργικζσ δραςτθριότθτεσ (216)                                        -                                                 

Κακαρζσ ταμειακζσ ροζσ από μθ ςυνεχιηόμενεσ επενδυτικζσ δραςτθριότθτεσ 176                                         -                                                 
Κακαρι αφξθςθ/(μείωςθ) ςτα ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα από μθ ςυνεχιηόμενεσ 

δραςτθριότθτεσ (40)                                           -                                                 

Ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα ζναρξθσ περιόδου 3,124                                     2,214                                     

Ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα λιξθσ περιόδου 3,000                                     1,433                                     

ENOΡOIHMENH KATΑΣΤΑΣΘ ΤΑΜΕΛΑΚΩΝ ΟΩΝ



 

Σράπεηα Eurobank Ergasias A.E.        258                     

3.20.15 Χρθματοοικονομικζσ Ρλθροφορίεσ για τισ μεταβολζσ τθσ Ενοποιθμζνθσ Κακαρισ Κζςθσ 

τθσ περιόδου 01.01.-30.06.2013  

 

Στουσ παρακάτω πίνακεσ ακολουκοφν οι καταςτάςεισ των μεταβολϊν των Λδίων Κεφαλαίων του Ομίλου 

Eurobank για τισ περιόδουσ α’ εξαμινου 2012 και 2013: 

 

 

* Συχόν αποκλίςεισ ςτα ςφνολα από το άκροιςμα των επιμζρουσ μεγεκϊν οφείλονται ςε ςτρογγυλοποιιςεισ. 

Πθγι: Δθμοςιευμζνεσ Ενοποιθμζνεσ ςυνοπτικζσ ενδιάμεςεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ για τθν περίοδο 01.01.-30.06.2013, 
οι οποίεσ ζχουν ςυνταχκεί από τθν Eurobank ςφμφωνα με το ΔΛΠ 34 και ζχουν επιςκοπθκεί από Σακτικοφσ Ορκωτοφσ 
Ελεγκτζσ. 

 
  

Μετοχικό Ειδικά Μετοχικό

κεφάλαιο αποκεματικά κεφάλαιο

-κοινζσ Υπζρ & κοινζσ μετοχζσ Αποτελζςματα -προνομιοφχεσ Ρρονομιοφχοι Δικαιϊματα

(ποςά ςε εκατ. ευρϊ)* μετοχζσ το άρτιο υπό ζκδοςθ εισ νζο μετοχζσ τίτλοι τρίτων Σφνολο

Υπόλοιπο τθ 1 Λανουαρίου 2012 1.226       1.439     1.276                       (5.039)                   950                          745                       278                  875           

Επίδραςθ από αναδρομικι εφαρμογι τροποποιθμζνου ΔΛΡ 19 -                   -                 16                              (16)                          -                                 -                               -                         -                   

Αναμορφωμζνο υπόλοιπο τθ 1 Λανουαρίου 2012 1.226       1.439     1.292                       (5.055)                   950                          745                       278                  875           

Λοιπά αποτελζςματα περιόδου  μετά από φόρο απευκείασ ςτθν κακαρι κζςθ -                   -                 (34)                             -                                -                                 -                               (1)                      (35)             

Κακαρά κζρδθ/(ηθμιζσ) περιόδου -                   -                 -                                   (872)                       -                                 -                               7                        (865)          

Συνολικό αποτζλεςμα μετά από φόρο για το τρίμθνο που ζλθξε τθν 30 Λουνίου 

2012 -                   -                 (34)                             (872)                       -                                 -                               6                        (900)          

Εξαγορζσ/μεταβολζσ ποςοςτοφ ςυμμετοχισ ςε κυγατρικζσ επιχειριςεισ -                   -                 -                                   0                               -                                 -                               (0)                      

Αγορά/πϊλθςθ προνομιοφχων τίτλων, μετά από φόρουσ -                   -                 -                                   212                         -                                 (374)                      -                         (162)          

Μζριςμα προνομιοφχων τίτλων, μετά από φόρουσ -                   -                 -                                   (18)                          -                                 -                               -                         (18)             

Διανεμθκζντα μερίςματα από κυγατρικζσ ςτουσ μετόχουσ μειοψθφίασ -                   -                 -                                   -                                -                                 -                               (11)                   (11)             

Ραροχζσ ςε ςυμμετοχικοφσ τίτλουσ:

- Αξία παρεχόμενων υπθρεςιϊν από το προςωπικό -                   -                 (0)                                -                                -                                 -                               -                         (0)                

Αγορά ιδίων μετοχϊν (0)                0               -                                   -                                -                                 -                               -                         (0)                

Ρϊλθςθ ιδίων μετοχϊν, μετά από φόρουσ και ζξοδα 0                  (1)              -                                   -                                -                                 -                               -                         (1)                

-                   (1)              (0)                                194                         -                                 (374)                      (11)                   (192)          

Υπόλοιπο τθν 30 Λουνίου 2012 1.226       1.438     1.258                       (5.733)                   950                          371                       273                  (217)          

Υπόλοιπο τθ 1 Λανουαρίου 2013 1.222       1.451     1.191                       (6.113)                   950                          367                       277                  (655)          

Επίδραςθ από αναδρομικι εφαρμογι τροποποιθμζνου ΔΛΡ 19 -                   -                 21                              (21)                          -                                 -                               -                         -                   

Αναμορφωμζνο υπόλοιπο τθ 1 Λανουαρίου 2013 1.222       1.451     1.212                       (6.134)                   950                          367                       277                  (655)          

Λοιπά αποτελζςματα περιόδου μετά από φόρο απευκείασ ςτθν κακαρι κζςθ -                   -                 50                              -                                -                                 -                               (0)                      50              

Κακαρά κζρδθ/(ηθμιζσ) περιόδου -                   -                 -                                   44                            -                                 -                               6                        50              

Συνολικό αποτζλεςμα μετά από φόρο για το τρίμθνο που ζλθξε τθν 30 Λουνίου 

2013 -                   -                 50                              44                            -                                 -                               6                        100           

Μείωςθ μετοχικοφ κεφαλαίου με μείωςθ τθσ ονομαςτικισ αξίασ των κοινϊν 

μετοχϊν (1.211)      -                 1.211                       -                                -                                 -                               -                         -                   

Αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου λόγω ανακεφαλαιοποίθςθσ, μετά από ζξοδα 1.136       4.537     -                                   -                                -                                 -                               -                         

Κοινζσ μετοχζσ υπό ζκδοςθ ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ διαχείριςθσ 

ςτοιχείων πακθτικοφ μετά από ζξοδα -                   -                 316                           -                                -                                 -                               -                         

Αγορά/πϊλθςθ προνομιοφχων τίτλων, μετά από φόρουσ -                   -                 -                                   (12)                          -                                 (290)                      -                         (302)          

Μζριςμα προνομιοφχων τίτλων, μετά από φόρουσ -                   -                 -                                   (10)                          -                                 -                               -                         (10)             

Ραροχζσ ςε ςυμμετοχικοφσ τίτλουσ:

- Αξία παρεχόμενων υπθρεςιϊν από το προςωπικό -                   -                 (1)                                -                                -                                 -                               -                         (1)                

Αγορά ιδίων μετοχϊν (0)                0               -                                   -                                -                                 -                               -                         (0)                

Ρϊλθςθ ιδίων μετοχϊν, μετά από φόρουσ και ζξοδα 6                  (3)              -                                   (1)                             -                                 -                               -                         2                 

(69)             4.534     1.526                       (23)                          -                                 (290)                      -                         5.678       

Υπόλοιπο τθν 30 Λουνίου 2013 1.153       5.985     2.788                       (6.113)                   950                          77                          283                  5.123       

ΕΝΟΡΟΛΘΜΕΝΘ ΕΝΔΛΑΜΕΣΘ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΚΑΘΣ ΚΕΣΘΣ ΓΛΑ ΤΟ ΤΛΜΘΝΟ ΡΟΥ ΕΛΘΞΕ 30 ΛΟΥΝΛΟΥ 2012

ΕΝΟΡΟΛΘΜΕΝΘ ΕΝΔΛΑΜΕΣΘ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΚΑΘΣ ΚΕΣΘΣ ΓΛΑ ΤΟ ΤΛΜΘΝΟ ΡΟΥ ΕΛΘΞΕ 30 ΛΟΥΝΛΟΥ 2013
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3.20.16 Επιλεγμζνοι Χρθματοοικονομικοί Δείκτεσ 

Στον παρακάτω πίνακα παρατίκενται επιλεγμζνοι χρθματοοικονομικοί δείκτεσ, οι οποίοι υπολογίςκθκαν με 

βάςθ τισ δθμοςιευμζνεσ ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ του Ομίλου Eurobank, που ζχουν ςυνταχκεί 

βάςει των Δ.Ρ.Χ.Α.: 

 

*Για τον υπολογιςμό των δεικτϊν, εκτόσ των δεικτϊν τθσ κεφαλαιακισ επάρκειασ, ζχουν εξαιρεκεί τα ςτοιχεία τθσ 
Πολωνίασ (για το 2010 και το 2011) και τα αντίςτοιχα τθσ Σουρκίασ (για το 2011 και για 30.06.2012). 

(1) Pro-forma δείκτεσ, μετά τθν ανακεφαλαιοποίθςθ (για το εξάμθνο 2012 και το 2012).  

(2) Τπολογιηόμενοι με βάςθ τθν Πράξθ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ (13/28.03.2013) τθν οποία εξζδωςε θ ΣτΕ και τζκθκε ςε 
ιςχφ από τθν 31.03.2013. 

(3) θμειϊνεται ότι για το 2012, ςφμφωνα με τθν απόφαςθ τθσ 13/28.03.2013 τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ τθσ Σράπεηασ 
τθσ Ελλάδοσ που τζκθκε ςε ιςχφ από τθν 31.03.2013, ο Δείκτθσ Βαςικϊν Εποπτικϊν Κεφαλαίων (Tier I) κα διαμορφωνόταν 
ςε 8,1% και ο Δείκτθσ υνολικισ Κεφαλαιακισ Επάρκειασ ςε 8,1%, όπωσ αναλφεται ςτθν ενότθτα 3.11.5 «Κεφαλαιακι 
Επάρκεια» του παρόντοσ Ενθμερωτικοφ Δελτίου. 

(4) Για τισ 30.6.2013 οι δείκτεσ Total Tier I, ςυνολικισ κεφαλαιακισ επάρκειασ (Total CAD) και Core Tier I, κα 

διαμορφωκοφν ςε 7,8%, 7,9% και 7,6% αντίςτοιχα, εφόςον λθφκοφν υπόψθ θ ενςωμάτωςθ του Νζου Σαχυδρομικοφ 

Σαμιευτθρίου Ελλάδοσ Α.Σ.Ε και τθσ Νζασ Proton Σράπεηασ Α.Ε. Επιπρόςκετα, οι δείκτεσ Total Tier I, ςυνολικισ 

κεφαλαιακισ επάρκειασ (Total CAD) και Core Tier I, κα διαμορφωκοφν ςε 8,2%, 8,3% και 8,1% αντίςτοιχα, εφόςον λθφκεί 

υπόψθ θ ςυμφωνία με τθ Fairfax Financial Holdings Limited και εφόςον αυτι ολοκλθρωκεί ςφμφωνα με το ςχεδιαςμό τθσ 

(βλ. ςχετικά ενότθτα 3.23 «θμαντικζσ αλλαγζσ ςτθν οικονομικι κζςθ τθσ Σράπεηασ και του Ομίλου»).  

(5) Λόγω των ηθμιϊν προ φόρου δεν αναφζρονται οι ςυγκεκριμζνοι δείκτεσ για τισ χριςεισ 2012, 2011 και 2010 . 

Πθγι: Επεξεργαςία ςτοιχείων από τισ δθμοςιευμζνεσ Ενοποιθμζνεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ των χριςεων 2012 και 2011 

και από τισ δθμοςιευμζνεσ ενδιάμεςεσ ςυνοπτικζσ οικονομικζσ καταςτάςεισ περιόδου 01.01.-30.06.2013 από τθν 

Eurobanκ. 

Ο τρόποσ υπολογιςμοφ των παραπάνω δεικτϊν παρατίκεται κατωτζρω: 

Κακαρό Ρερικϊριο 

Επιτοκίου 

Υπολογίηεται ωσ ο λόγοσ των ετθςιοποιθμζνων κακαρϊν εςόδων από τόκουσ προσ το μζςο 

υπόλοιπο του ςυνόλου ενεργθτικοφ. Το μζςο υπόλοιπο του ςυνόλου ενεργθτικοφ 

υπολογίηεται ωσ ο αρικμθτικόσ μζςοσ όροσ του ςυνόλου ενεργθτικοφ ςτο τζλοσ τθσ 

περιόδου υπό εξζταςθ και του ςυνόλου ενεργθτικοφ ςτο τζλοσ του προθγοφμενου ζτουσ. 

Δείκτθσ Κόςτουσ προσ 

Ζςοδα 

Υπολογίηεται ωσ ο λόγοσ των εξόδων προσ τα ζςοδα τθσ υπό εξζταςθσ περιόδου. 

Μθ Εξυπθρετοφμενα 

Δάνεια προσ Συνολικά 

Υπολογίηεται ωσ λόγοσ των Μθ Εξυπθρετοφμενων Δανείων προσ το ςφνολο των δανείων 

και απαιτιςεων κατά πελατϊν, προ προβλζψεων για πιςτωτικοφσ κινδφνουσ, τθσ υπό 

εξζταςθ περιόδου. Ο χαρακτθριςμόσ των δανείων ωσ Μθ Εξυπθρετοφμενων 

πραγματοποιείται όταν αυτά παρουςιάηουν κακυςτζρθςθ για ςυγκεκριμζνθ περίοδο, 

2010 2011 2012 01.01.-30.06.2012 01.01.-30.06.2013

Κακαρό Ρερικϊριο Επιτοκίου 2.63% 2.52% 2.05% 2.21% 1.71%

Δείκτθσ Κόςτουσ προσ Ζςοδα 46.9% 47.7% 59.9% 53.2% 72.3%

Μθ Εκτοκιηόμενα Δάνεια προσ Συνολικά  8.2% 12.4% 18.3% 15.4% 21.0%

Δάνεια ςε κακυςτζρθςθ άνω των 90 θμερϊν 10.2% 15.7% 22.8% 19.6% 26.4%

Δείκτθσ Κάλυψθσ μθ Εκτοκιηόμενων  Δανείων 51.1% 54.4% 53.5% 53.9% 54.7%

Δείκτθσ Κάλυψθσ δανείων ςε κακυςτζρθςθ >90 θμερϊν 41.1% 42.8% 42.8% 42.2% 43.6%

Ρροβλζψεισ προσ Δάνεια  2.48% 2.75% 3.69% 3.48% 4.00%

Δείκτθσ Βαςικϊν Εποπτικϊν Κεφαλαίων (Tier I) 
(1) 10.6% 0.0% 11,6% 

(3) 7.4% 6,8%
 (2) (4)

Δείκτθσ Συνολικισ Κεφαλαιακισ Επάρκειασ (1) 11.7% 0.5% 11,6% (3) 7.5% 6,8% (2) (4)

Δείκτθσ Κυρίων Βαςικϊν Λδίων Κεφαλαίων (Core Tier I)   (2) μ/ε μ/ε 7.3% μ/ε 6,5% (4)

Αποδοτικότθτα Ενεργθτικοφ (RoA) μετά φόρων 
(5) 0.2% - - - 0.1%

Αποδοτικότθτα Λδίων Κεφαλαίων (RoE) μετά φόρων
 (5) - - - - 9.9%

ΕΡΛΛΕΓΜΕΝΟΛ ΧΘΜΑΤΟΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟΛ ΔΕΛΚΤΕΣ *
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ςφμφωνα με τουσ νόμουσ και τισ πολιτικζσ που εφαρμόηονται ςτισ χϊρεσ που 

δραςτθριοποιείται ο Πμιλοσ Eurobank. Στθν Ελλάδα ωσ Μθ Εξυπθρετοφμενα 

χαρακτθρίηονται τα ςτεγαςτικά και τα δάνεια προσ μικρζσ επιχειριςεισ τα οποία 

παρουςιάηουν κακυςτζρθςθ που ξεπερνά τισ 180 θμζρεσ, όπωσ και τα καταναλωτικά 

δάνεια και τα δάνεια πιςτωτικϊν καρτϊν που βρίςκονται ςε κακυςτζρθςθ για περίοδο 

που ξεπερνά τισ 90 θμζρεσ. Για τα δάνεια ςε μεγάλεσ και μεςαίεσ επιχειριςεισ ωσ Μθ 

Εξυπθρετοφμενα χαρακτθρίηονται τα δάνεια που ζχουν μεταφερκεί ςε οριςτικι 

κακυςτζρθςθ, τα οποία είτε παρουςιάηουν κακυςτζρθςθ που ξεπερνά τισ 180 θμζρεσ είτε 

παρουςιάηουν κακυςτζρθςθ μικρότερθ των 180 θμερϊν αλλά ςυντρζχουν ουςιαςτικοί 

λόγοι μεταφοράσ τουσ ςε οριςτικι κακυςτζρθςθ. 

Δάνεια ςε 

κακυςτζρθςθ άνω 

των 90 θμερϊν 

Υπολογίηεται ωσ ο λόγοσ των δανείων ςε κακυςτζρθςθ άνω των 90 θμερϊν προσ το 

ςφνολο των δανείων και απαιτιςεων κατά πελατϊν, τθσ υπό εξζταςθ περιόδου. 

Δείκτθσ Κάλυψθσ Μθ 

Εξυπθρετοφμενων 

Δανείων 

Υπολογίηεται ωσ ο λόγοσ των προβλζψεων για πιςτωτικοφσ κινδφνουσ προσ τα Μθ 

Εξυπθρετοφμενα Δάνεια τθσ υπό εξζταςθ περιόδου. 

Δείκτθσ Κάλυψθσ 

δανείων ςε 

κακυςτζρθςθ >90 

θμερϊν 

Υπολογίηεται ωσ ο λόγοσ των προβλζψεων για πιςτωτικοφσ κινδφνουσ προσ τα δάνεια ςε 

κακυςτζρθςθ άνω των 90 θμερϊν, τθσ υπό εξζταςθ περιόδου. 

Ρροβλζψεισ προσ 

Δάνεια (%) 

Υπολογίηεται ωσ ο λόγοσ των ετθςιοποιθμζνων ηθμιϊν από επιςφαλείσ απαιτιςεισ που 

χρεϊκθκαν ςτθν υπό εξζταςθ περίοδο προσ το μζςο υπόλοιπο των δανείων και 

απαιτιςεων κατά πελατϊν μετά από προβλζψεισ. Το μζςο υπόλοιπο των δανείων και 

απαιτιςεων κατά πελατϊν μετά από προβλζψεισ υπολογίηεται ωσ ο αρικμθτικόσ μζςοσ 

όροσ των δανείων και απαιτιςεων κατά πελατϊν μετά από προβλζψεισ ςτο τζλοσ τθσ 

περιόδου υπό εξζταςθ και των δανείων και απαιτιςεων κατά πελατϊν μετά από 

προβλζψεισ ςτο τζλοσ του προθγοφμενου ζτουσ. 

Δείκτθσ Βαςικϊν 

Εποπτικϊν Κεφαλαίων 

(Tier I) 

Βαςικά κεφάλαια (Tier I) / Σφνολο ςτακμιςμζνου ζναντι κινδφνων ενεργθτικοφ  

Δείκτθσ Συνολικισ 

Κεφαλαιακισ 

Επάρκειασ 

Συνολικά Εποπτικά Κεφάλαια / Σφνολο ςτακμιςμζνου ζναντι κινδφνων ενεργθτικοφ  

Δείκτθσ Core 

Tier I 

Κφρια Βαςικά Μδια Κεφάλαια (Core Tier I ςφμφωνα με τθν απόφαςθ 13/28.03.2013 και τθν 

ΡΔΤΕ 2630)/ Σφνολο ςτακμιςμζνου ζναντι κινδφνων ενεργθτικοφ  

Αποδοτικότθτα 

Ενεργθτικοφ (RoA) 

Υπολογίηεται ωσ ο λόγοσ των ετθςιοποιθμζνων κακαρϊν κερδϊν μετά από φόρουσ, πριν 

από δικαιϊματα μειοψθφίασ προσ το μζςο υπόλοιπο του ςυνόλου ενεργθτικοφ. Το μζςο 

υπόλοιπο του ςυνόλου ενεργθτικοφ υπολογίηεται ωσ ο αρικμθτικόσ μζςοσ όροσ του 

ςυνόλου ενεργθτικοφ ςτο τζλοσ τθσ περιόδου υπό εξζταςθ και του ςυνόλου ενεργθτικοφ 

ςτο τζλοσ του προθγοφμενου ζτουσ. 

Αποδοτικότθτα Λδίων 

Κεφαλαίων (RoE) 

Υπολογίηεται ωσ ο λόγοσ των ετθςιοποιθμζνων κακαρϊν κερδϊν που αναλογοφν ςτουσ 

μετόχουσ (μετά τθν αφαίρεςθ των μεριςμάτων που αποδίδονται ςτουσ κατόχουσ 

προνομιοφχων τίτλων) προσ το μζςο υπόλοιπο των ιδίων κεφαλαίων που αναλογοφν 

ςτουσ μετόχουσ, εξαιρουμζνων των προνομιοφχων μετοχϊν Δθμοςίου. Το μζςο υπόλοιπο 

των ιδίων κεφαλαίων υπολογίηεται ωσ ο αρικμθτικόσ μζςοσ όροσ των ιδίων κεφαλαίων 

ςτο τζλοσ τθσ περιόδου υπό εξζταςθ και των ιδίων κεφαλαίων ςτο τζλοσ του 

προθγοφμενου ζτουσ. 
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3.20.17 Επιλεγμζνεσ Οικονομικζσ, Στατιςτικζσ και άλλεσ Ρλθροφορίεσ 

 

Οι πλθροφορίεσ που περιλαμβάνονται ςτθν παροφςα ενότθτα αναφζρονται ςτθν Eurobank και ςτισ 

κυγατρικζσ τθσ. Τα ςτατιςτικά δεδομζνα που παρουςιάηονται ακολοφκωσ μπορεί να διαφζρουν από τα 

ςτοιχεία που εμφανίηονται ςτισ ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ, όπωσ αυτά παρουςιάηονται ςε άλλα 

κεφάλαια του παρόντοσ Ενθμερωτικοφ Δελτίου. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ προζρχονται από τισ οικονομικζσ 

καταςτάςεισ του Ομίλου Eurobank και από πλθροφοριακζσ καταςτάςεισ που υποβάλλονται ςτθν Τράπεηα τθσ 

Ελλάδοσ, ςφμφωνα με προβλεπόμενα από το υφιςτάμενο ρυκμιςτικό πλαίςιο. Θ πλθροφόρθςθ αυτι αποτελεί 

τμιμα τθσ τακτικισ χρθματοοικονομικισ και διοικθτικισ πλθροφόρθςθσ του Ομίλου Eurobank προσ τθν 

Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ. Τα ποςά που παρουςιάηονται είναι ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα 

Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ (Δ.Ρ.Χ.Α.). 

 

Μζςα Υπόλοιπα των Τοκοφόρων Στοιχείων Ενεργθτικοφ & Ρακθτικοφ και Επιτόκια 

Στον ακόλουκο πίνακα παρουςιάηονται τα μζςα υπόλοιπα των τοκοφόρων ςτοιχείων ενεργθτικοφ και 

πακθτικοφ για τισ χριςεισ 2010-2012, κακϊσ και τα αντίςτοιχα ζςοδα και ζξοδα τόκων και τα μζςα επιτόκια 

που αντιςτοιχοφν ςε κάκε ςτοιχείο του ενεργθτικοφ και του πακθτικοφ. Τα μζςα υπόλοιπα που 

παρουςιάηονται ςτουσ παρακάτω πίνακεσ ζχουν υπολογιςτεί με βάςθ τα υπόλοιπα ςτο τζλοσ κάκε τριμινου. 

 

Πθγι: Επεξεργαςία ςτοιχείων από τθν Eurobank. 

(1)
 Περιλαμβάνει κακαρά ζςοδα τόκων από παράγωγα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ςυμπεριλαμβανομζνων αυτϊν που 

ςυνδζονται με χρεόγραφα του διακζςιμου προσ πϊλθςθ χαρτοφυλακίου
 

(2) 
Περιλαμβάνονται τα κακαρά κζρδθ/ηθμιζσ αποδιδόμενα ςτουσ μετόχουσ κοινϊν μετοχϊν (μετά από αφαίρεςθ των 

μεριςμάτων που αποδίδονται ςτουσ κατόχουσ προνομιοφχων τίτλων/μετοχϊν και κερδϊν από επαναγορά προνομιοφχων 

τίτλων) εξαιρουμζνων ηθμιϊν απομείωςθσ και αποτίμθςθσ από ζκκεςθ ςε χρζοσ Ελλθνικοφ Δθμοςίου, λοιπϊν ζκτακτων 

ηθμιϊν από αποτιμιςεισ και ηθμιϊν απομείωςθσ υπεραξίασ. Από το μζςο όρο των ιδίων κεφαλαίων εξαιροφνται οι 

προνομιοφχοι τίτλοι και οι προνομιοφχεσ μετοχζσ. 

 

Ανάλυςθ τθσ Μεταβολισ των Eπιτοκιακϊν Εςόδων και των Eπιτοκιακϊν Εξόδων – Ανάλυςθ Μεταβολισ 

Υπολοίπων και Επιτοκίου 

Ο ακόλουκοσ πίνακασ αναλφει τισ μεταβολζσ ςτα κακαρά επιτοκιακά ζςοδα του ομίλου Eurobank για τισ 

χριςεισ 2010, 2011 και 2012, ςε αυτζσ που προζρχονται από τθ μεταβολι των μζςων υπολοίπων των 

τοκοφόρων ςτοιχείων ενεργθτικοφ και πακθτικοφ και ςε αυτζσ που οφείλονται ςτισ μεταβολζσ των επιτοκίων 

Μζςα Υπόλοιπα Τοκοφόρων Στοιχείων

(ποςά ςε εκατ. ευρϊ)

Μζςο 

Υπόλοιπο Τόκοσ

Μζςο 

Επιτόκιο %

Μζςο 

Υπόλοιπο Τόκοσ

Μζςο 

Επιτόκιο %

Μζςο 

Υπόλοιπο Τόκοσ

Μζςο 

Επιτόκιο %

Ενεργθτικό

Απαιτιςεισ από χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα 7.876 103 1,3% 9.279 99 1,1% 7.624 77 1,0%

Δάνεια και απαιτιςεισ από πελάτεσ 58.158 3.302 5,7% 50.806 3.004 5,9% 48.732 2.644 5,4%

Τοκοφόρα χρεόγραφα 15.909 799 5.0% 14.210 808 5,7% 10.365 727 7,0%

Σφνολο τοκοφόρων ςτοιχείων ενεργθτικοφ 81.942 4.204 5,1% 74.294 3.911 5,3% 66.721 3.448 5,2%

Ρακθτικό

Υποχρεϊςεισ προσ χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα 24.332    (373)        1,5% 31.811    (634)        2,0% 34.702    (877)        2,5%

Υποχρεϊςεισ προσ πελάτεσ 43.938    (1.191)     2,7% 33.955    (1.060)     3,1% 29.391    (935)        3,2%

Υποχρεϊςεισ από πιςτωτικοφσ τίτλουσ και 

μειωμζνθσ εξαςφάλιςθσ ςτοιχεία πακθτικοφ 6.234 (152)        2,4% 3.502 (106)        3,0% 1.771 (64)           3,6%

Σφνολο τοκοφόρων ςτοιχείων πακθτικοφ 74.504 (1.716)     2,3% 69.268 (1.800)     2,6% 65.864 (1.876)     2,8%

Κακαρά ζςοδα από τόκουσ από λοιπά παράγωγα 

χρθματοοικονομικά ςτοιχεία (1) (234)        (146)        (111)        

Κακαρό επιτοκιακό περικϊριο από μζςα 

τοκοφόρα ςτοιχεία ενεργθτικοφ % 2,75% 2,64% 2,19%

Αποδοτικότθτα ιδίων κεφαλαίων (2)
-1,87% -1,80% -25,84%

2011 20122010
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για τισ περιόδουσ αναφοράσ. Οι μεταβολζσ που οφείλονται ςτισ μεταβολζσ των υπολοίπων, ζχουν 

υπολογιςτεί, πολλαπλαςιάηοντασ τθ μεταβολι του υπολοίπου κατά τθ διάρκεια τθσ χριςθσ 2011 με το μζςο 

επιτόκιο τθσ προθγοφμενθσ χριςθσ 2010 και αντίςτοιχα για το 2012. Οι μεταβολζσ που οφείλονται ςτα 

επιτόκια ζχουν υπολογιςτεί, πολλαπλαςιάηοντασ τθ μεταβολι του μζςου επιτοκίου του τρζχοντοσ ζτουσ με το 

υπόλοιπο του τρζχοντοσ ζτουσ. Θ κακαρι μεταβολι που προζρχεται από τισ μεταβολζσ των υπολοίπων και 

των επιτοκίων ζχει κατανεμθκεί ανάλογα με τθ μεταβολι των μζςων υπολοίπων και των μζςων επιτοκίων. Οι 

μεταβολζσ ζχουν υπολογιςτεί με βάςθ τα μζςα υπόλοιπα των ςτοιχείων του προθγοφμενου πίνακα «Μζςα 

Υπόλοιπα Τοκοφόρων Στοιχείων». 

 

Ρθγι: Επεξεργαςία ςτοιχείων από τθν Eurobank. 

 

Τοκοφόρα Στοιχεία Ενεργθτικοφ – Κακαρό Επιτοκιακό Ρερικϊριο από Μζςα Τοκοφόρα Στοιχεία 

Ενεργθτικοφ 

Ο ακόλουκοσ πίνακασ παρουςιάηει τα μζςα υπόλοιπα των τοκοφόρων ςτοιχείων ενεργθτικοφ και πακθτικοφ, 

τα κακαρά ζςοδα από τόκουσ του Ομίλου Eurobank, κακϊσ και το κακαρό επιτοκιακό περικϊριο από μζςα 

τοκοφόρα ςτοιχεία ενεργθτικοφ για τισ χριςεισ 2010-2012. 

Κακαρό Επιτοκιακό Ρερικϊριο  

(ποςά ςε εκατ. ευρϊ, εκτόσ από % ποςοςτά) 2010 2011 2012 30.6.2013 

         

Μζςο υπόλοιπο τοκοφόρων ςτοιχείων ενεργθτικοφ  81.942 74.294 66.721 63.986 

Μζςο υπόλοιπο τοκοφόρων ςτοιχείων πακθτικοφ  74.504 69.268 65.864 62.360 

Κακαρά επιτοκιακά ζςοδα  2.254 1.965 1.461 578 

Κακαρό επιτοκιακό περικϊριο από μζςα τοκοφόρα ςτοιχεία ενεργθτικοφ 
(%)  2,75% 2,64% 2,19% 1,81% 

Πθγι: Επεξεργαςία ςτοιχείων από τθν Eurobank. 

  

Μεταβολι Eπιτοκιακϊν Εςόδων - Εξόδων 

Πγκου Επιτοκίου

Πγκου και 

επιτοκίου

Ενεργθτικό

Απαιτιςεισ από χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα (22)                         (18)                         (5)                            1                             

Δάνεια και απαιτιςεισ από πελάτεσ (360)                       (123)                       (247)                       10                           

Τοκοφόρα χρεόγραφα (81)                         (219)                       189                        (51)                         

Σφνολο τοκοφόρων ςτοιχείων ενεργθτικοφ (463)                       (359)                       (64)                         (40)                         

Ρακθτικό

Υποχρεϊςεισ προσ χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα (243)                       (58)                         (170)                       (15)                         

Υποχρεϊςεισ προσ πελάτεσ 125                        142                        (20)                         3                             

Υποχρεϊςεισ από πιςτωτικοφσ τίτλουσ και μειωμζνθσ εξαςφάλιςθσ

ςτοιχεία πακθτικοφ 42                           52                           (21)                         10                           

Σφνολο τοκοφόρων ςτοιχείων πακθτικοφ (76)                         137                        (211)                       (3)                            

Κακαρά ζςοδα από τόκουσ από λοιπά παράγωγα 

χρθματοοικονομικά ςτοιχεία 35                           35                           

31.12.2012 - 31.12.2011

(ποςά ςε εκατ. ευρϊ)

Κακαρι 

Μεταβολι

Μεταβολι λόγω
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Αποδοτικότθτα Ενεργθτικοφ και Λδίων Κεφαλαίων 

Ο παρακάτω πίνακασ παρακζτει επιλεγμζνεσ χρθματοοικονομικζσ πλθροφορίεσ και δείκτεσ του Ομίλου 

Eurobank για τισ χριςεισ 2010-2012 και τισ περιόδουσ 01-01.-30.06.2012 και 01.01.-30.06.2013: 

  

(1) Οι μζςοι όροι των Ιδίων Κεφαλαίων και του υνόλου του Ενεργθτικοφ υπολογίηονται με βάςθ τον αρικμθτικό μζςο όρο 

των Ιδίων Κεφαλαίων (εξαιρουμζνων των υβριδικϊν κεφαλαίων) και του ςυνόλου του Ενεργθτικοφ αντίςτοιχα.  

(2) Περιλαμβάνουν ηθμιζσ απομείωςθσ και αποτίμθςθσ από ζκκεςθ ςε χρζοσ Ελλθνικοφ Δθμοςίου, λοιπζσ ζκτακτεσ ηθμίεσ 

από αποτιμιςεισ και ηθμίεσ απομείωςθσ υπεραξίασ 

(3) Λόγω των ηθμιϊν προ φόρων δεν αναφζρονται οι ςυγκεκριμζνοι δείκτεσ για τισ χριςεισ 2012, 2011 και 2010 

Πθγι: α) Για τισ χριςεισ 2010-2012 - Επεξεργαςία από τθν Eurobank ςτοιχείων από τισ Δθμοςιευμζνεσ Ενοποιθμζνεσ 

Ετιςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ χριςθσ 2012 (τα ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2011 προκφπτουν από τα ςυγκριτικά ςτοιχεία 

τθσ χριςθσ 2012) και τθσ χριςθσ 2011 (τα ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2010 προκφπτουν από τα ςυγκριτικά ςτοιχεία τθσ χριςθσ 

2011), οι οποίεσ ζχουν ςυνταχκεί από τθν Eurobank ςφμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. και ζχουν ελεγχκεί από Σακτικοφσ Ορκωτοφσ 

Ελεγκτζσ. β) Για τισ περιόδουσ 01.01.-30.06.2013 και 01.01.-30.06.2013 - Επεξεργαςία από τθν Eurobank ςτοιχείων από τισ 

Δθμοςιευμζνεσ Ενοποιθμζνεσ ενδιάμεςεσ ςυνοπτικζσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ για τθν περίοδο 01.01.-30.06.2013, οι 

οποίεσ ζχουν ςυνταχκεί από τθν Eurobank ςφμφωνα με το ΔΛΠ 34 και ζχουν επιςκοπθκεί από Σακτικοφσ Ορκωτοφσ 

Ελεγκτζσ. 

  

(ποςά ςε εκατ. ευρϊ, εκτόσ από % ποςοςτά) 2010 2011 2012 01.01.-30.06.2012 01.01.-30.06.2013

Κακαρά ζςοδα από τόκουσ 2,254 1,965 1,461 800 578

Κακαρά κζρδθ/(ηθμίεσ) χριςθσ 
(2)

68 -5,508 -1,453 -872 44

Μζςοσ όροσ Συνόλου Ενεργθτικοφ 
(1) 

85,729 78,010 71,127 72,245 67,520

Μζςοσ όροσ Λδίων Κεφαλαίων
 (1) 

5,061 3,745 -713 1,516 134

Κακαρά επιτοκιακά ζςοδα ωσ ποςοςτό: 

Μζςου όρου Συνόλου Ενεργθτικοφ 2.63% 2.52% 2.05% 2.21% 1.71%

Μζςου όρου Λδίων Κεφαλαίων  44.53% 52.47% -204.97% 52.75% 431.18%

Κακαρά κζρδθ χριςθσ /(ηθμίεσ)  ωσ ποςοςτό: 

Μζςου όρου Συνόλου Ενεργθτικοφ
(3) 

0.2% - - - 0.1%

Μζςου όρου Λδίων Κεφαλαίων
 (3) 

- - - - 9.9%

Αποδοτικότθτα Ενεργθτικοφ και Λδίων Κεφαλαίων
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Βαςικοί Δείκτεσ Δανείων 

Οι βαςικοί δείκτεσ αναφορικά με τισ προβλζψεισ για πιςτωτικοφσ κινδφνουσ για τισ χριςεισ που ζλθξαν 2010, 

2011 και 2012 και τισ περιόδουσ που ζλθξαν 30.06.2012 και 30.06.2013μετ’ εφαρμογισ τθσ μεκοδολογίασ 

απομείωςθσ δανείων παρατίκενται παρακάτω:  

 

 

Πθγι: Επεξεργαςία ςτοιχείων από τθν Eurobank. 

 

Δάνεια ςε κακυςτζρθςθ >90 θμερϊν 

Ο παρακάτω πίνακασ παρακζτει τθν ανάλυςθ των δανείων ςε κακυςτζρθςθ άνω των 90 θμερϊν για τισ 

χριςεισ που ζλθξαν 2010, 2011 και 2012 και τισ περιόδουσ που ζλθξαν 30.06.2012 και 30.06.2013: 

 

Πθγι: Επεξεργαςία ςτοιχείων από τθν Eurobank. 

 

Ο παρακάτω πίνακασ παρακζτει τθν ανάλυςθ των δανείων ςε κακυςτζρθςθ άνω των 90 θμερϊν για τισ 

χριςεισ που ζλθξαν 2010, 2011 και 2012 και τισ περιόδουσ που ζλθξαν 30.06.2012 και 30.06.2013ωσ ποςοςτό 

επί του ςυνολικοφ χαρτοφυλακίου ανά κατθγορία: 

Πθγι: Επεξεργαςία ςτοιχείων από τθν Eurobank. 

 

2010 2011 2012

01.01.-

30.06.2012

01.01.-

30.06.2013

Μθ εκτοκιηόμενα δάνεια προσ ςυνολικά 8,21% 12,37% 18,25% 15,36% 21,03%

Δάνεια ςε κακυςτζρθςθ >90 θμερϊν 10,23% 15,71% 22,82% 19,60% 26,37%

Δείκτθσ κάλυψθσ μθ εκτοκιηόμενων δανείων 51,12% 54,38% 53,50% 53,87% 54,70%

Δείκτθσ κάλυψθσ δανείων ςε κακυςτζρθςθ >90 θμερϊν 41,06% 42,80% 42,77% 42,19% 43,61%

Ρροβλζψεισ προσ δάνεια 2,48% 2,75% 3,69% 3,48% 4,00%

Βαςικοί Δείκτεσ Δανείων (%)

(ποςά ςε εκατ. ευρϊ) 2010 2011 2012
01.01.-

30.06.2012

01.01.-

30.06.2013

Δάνεια ςε μεςαίεσ και μεγάλεσ επιχειριςεισ 1,496 2,252 3,316 2,694 3,893

Καταναλωτικά δάνεια 1,417 1,974 2,516 2,291 2,665

Στεγαςτικά δάνεια 984 1,383 2,017 1,751 2,311

Δάνεια ςε μικρζσ επιχειριςεισ 1,564 2,242 3,070 2,791 3,347

Σφνολο δανείων ςε κακυςτζρθςθ>90 θμερϊν 5,462 7,851 10,919 9,527 12,215

Δάνεια ςε κακυςτζρθςθ >90 θμερϊν

% 2010 2011 2012
01.01.-

30.06.2012

01.01.-

30.06.2013

Δάνεια ςε μεςαίεσ και μεγάλεσ επιχειριςεισ 6.4% 10.7% 16.8% 13.4% 20.8%

Καταναλωτικά δάνεια 17.7% 28.1% 39.4% 34.7% 43.7%

Στεγαςτικά δάνεια 7.2% 9.9% 14.2% 12.3% 16.4%

Δάνεια ςε μικρζσ επιχειριςεισ 18.9% 28.8% 40.9% 36.5% 45.2%

Σφνολο δανείων ςε κακυςτζρθςθ>90 θμερϊν 10.2% 15.7% 22.8% 19.6% 26.4%

Δάνεια ςε κακυςτζρθςθ >90 θμερϊν - % επί του ςυνολικοφ χαρτοφυλακίου
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Ο παρακάτω πίνακασ παρακζτει το ποςοςτό των δανείων ςε κακυςτζρθςθ >90 θμερϊν ωσ ποςοςτό επί του 

ςυνολικοφ χαρτοφυλακίου ανά γεωγραφικι περιοχι για τισ χριςεισ που ζλθξαν 2010, 2011 και 2012 και τισ 

περιόδουσ που ζλθξαν 30.06.2012 και 30.06.2013. 

 

 

Πθγι: Επεξεργαςία ςτοιχείων από τθν Eurobank. 

(1)
 Περιλαμβάνει τισ δραςτθριότθτεσ ςτο Λουξεμβοφργο για τισ χριςεισ 2011 -2012. 

 

Διαγραφζσ δανείων 

Στον παρακάτω πίνακα παρατίκενται οι διαγραφζσ των δανείων για τισ χριςεισ που ζλθξαν 2010, 2011 και 

2012. 

Διαγραφζσ Δανείων 

(ποςά ςε εκατ. ευρϊ) 2010 2011 2012 

Επιχειριςεισ (μεςαίεσ και μεγάλεσ) 7 44 72 

Καταναλωτικά δάνεια  562 125 9 

Στεγαςτικά δάνεια  0 6 6 

Δάνεια ςε μικρζσ επιχειριςεισ  49 25 23 

Συνολικζσ Διαγραφζσ  618 200 110 

 

*Συχόν αποκλίςεισ ςτα ςφνολα από το άκροιςμα των επιμζρουσ μεγεκϊν οφείλονται ςε ςτρογγυλοποιιςεισ. 

θμειϊνεται ότι για λόγουσ ςυγκριςιμότθτασ, οι διαγραφζσ δανείων του 2010 παρουςιάηονται αφαιρετικά των διαγραφϊν 

από τισ δραςτθριότθτεσ τθσ Πολωνίασ και οι διαγραφζσ δανείων του 2011 παρουςιάηονται αφαιρετικά των διαγραφϊν 

από τισ δραςτθριότθτεσ τθσ Πολωνίασ και Σουρκίασ. 

Πθγι: Επεξεργαςία ςτοιχείων από τισ Δθμοςιευμζνεσ Ενοποιθμζνεσ Ετιςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ χριςθσ 2012 (τα 

ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2011 προκφπτουν από τα ςυγκριτικά ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2012) και τθσ χριςθσ 2011 (τα ςτοιχεία τθσ 

χριςθσ 2010 προκφπτουν από τα ςυγκριτικά ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2011), οι οποίεσ ζχουν ςυνταχκεί από τθν Eurobank 

ςφμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. και ζχουν ελεγχκεί από Σακτικοφσ Ορκωτοφσ Ελεγκτζσ.  

 

Υποχρεϊςεισ προσ Ρελάτεσ 

Ο παρακάτω πίνακασ παρακζτει τθν ανάλυςθ των μζςων υπολοίπων κατακζςεων και μζςων επιτοκίων, για τισ 

χριςεισ που ζλθξαν 2010, 2011 και 2012: 

% 2010 2011 2012
01.01.-

30.06.2012

01.01.-

30.06.2013

Ελλάδα 9.9% 16.0% 24.2% 20.5% 28.1%

Νζα Ευρϊπθ 11.5% 14.4% 17.2% 16.0% 19.2%

Σφνολο 10.2% 15.7% 22.8% 19.6% 26.4%

Δάνεια ςε κακυςτζρθςθ >90 θμερϊν - % ανά γεωγραφικι περιοχι
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θμειϊνεται ότι για ςκοποφσ ςυγκριςιμότθτασ, από τα ςτοιχεία του 2010 ζχουν εξαιρεκεί τα ςτοιχεία τθσ Πολωνίασ, ενϊ 

για το 2011 τα ςτοιχεία Πολωνίασ και Σουρκίασ. 

Πθγι: Επεξεργαςία ςτοιχείων από τθν Eurobank. 

 

 

3.20.18 Μθ πλιρωςθ των προχποκζςεων για τθ ςφνταξθ Pro - forma λόγω των εξαγορϊν του 

Νζου Ταχυδρομικοφ Ταμιευτθρίου Ελλάδοσ ΑΤΕ και τθσ Νζασ Proton Τράπεηασ Α.Ε. 

Βάςει του παραρτιματοσ ΛΛ του Κανονιςμοφ 809/2004 και των παραγράφων 87-94 των ESMA (European 

Securities and Markets Authority) recommendations 2013/319 τθσ 20.3.2013, διαπιςτϊκθκε ότι δεν υφίςταται 

μεταβολι μεγαλφτερθ του 25% κατά τθν άκροιςθ των οικονομικϊν ςτοιχείων του Νζου Ταχυδρομικοφ 

Ταμιευτθρίου ΑΤΕ και τθσ Νζασ Proton Τράπεηασ Α.Ε., ζναντι των αντίςτοιχων μεγεκϊν του Ομίλου Eurobank 

για α) το ςφνολο ενεργθτικοφ, β) το ςφνολο των εςόδων και γ) των αποτελεςμάτων προ φόρου. Για τουσ 

ανωτζρω υπολογιςμοφσ χρθςιμοποιικθκαν τα οικονομικά ςτοιχεία τθσ Νζασ Proton Τράπεηασ Α.Ε. και του 

Νζου Ταχυδρομικοφ Ταμιευτθρίου Α.Τ.Ε. των αντίςτοιχων ιςολογιςμϊν μεταςχθματιςμοφ θμερομθνίασ 

30.06.2013 και οι ςυνοπτικζσ ενοποιθμζνεσ ενδιάμεςεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Eurobank για τθν ίδια 

περίοδο.  

Σθμειϊνεται ότι λόγω του γεγονότοσ τθσ ίδρυςθσ του Νζου Ταχυδρομικοφ Ταμιευτθρίου ΑΤΕ ςτισ 18 

Λανουαρίου του 2013 δεν υπιρχαν διακζςιμα ςτοιχεία για τθ χριςθ 2012, διότι o δθμοςιευμζνοσ από τθν 

Ειδικι Εκκακαριςτι Λςολογιςμόσ τθσ χριςεωσ που ζλθξε κατά τθν 31.12.2012, καταρτίςτθκε με βάςθ τισ 

«αρχζσ ρευςτοποιιςιμων αξιϊν» και όχι τθσ «ςυνζχιςθσ τθσ δραςτθριότθτασ», με άμεςο αποτζλεςμα τθ 

διαφορετικι αποτφπωςθ των απεικονιηόμενων ςε αυτόν ςτοιχείων (ενεργθτικοφ, πακθτικοφ και 

αποτελεςμάτων), περιλαμβάνει δε το ςφνολο των ςτοιχείων του Λςολογιςμοφ τθσ τζωσ Ταχυδρομικό 

Ταμιευτιριο Ελλάδοσ Ανϊνυμθ Τραπεηικι Εταιρεία, δθλαδι τόςο αυτϊν που παρζμειναν ςτο «υπό ειδικι 

εκκακάριςθ Τ.Τ.», όςο και αυτϊν που μεταβιβάςτθκαν ςτο «Νζο ΤΤ».  

Επιπρόςκετα ςθμειϊνεται ότι για τθν εξαγωγι εκ των ανωτζρω διακζςιμων ςτοιχείων, εκείνων των 

αποτελεςμάτων τθσ χριςεωσ 2012, που αναλογοφν ςτο μεταβιβαςκζν τμιμα των δραςτθριοτιτων ςτο «Νζο 

ΤΤ» απαιτείται νζα διαδικαςία και παραδοχζσ ειδικά για τον επαναχπολογιςμό του τμιματοσ που αφορά ςτα 

ζςοδα των δανείων που δεν μεταβιβάςτθκαν, για τον προςδιοριςμό των εςόδων από τόκουσ και προμικειεσ, 

για τον επιμεριςμό των λοιπϊν εςόδων και εξόδων που αναλογοφν ςτο τμιμα του ιςολογιςμοφ που δεν 

μεταβιβάςτθκε κακϊσ και επαναχπολογιςμόσ όλων των τρεχουςϊν και αναβαλλόμενων φορολογικϊν 

υποχρεϊςεων και απαιτιςεων για το ςφνολο των ςτοιχείων ενεργθτικοφ και πακθτικοφ, αφοφ αφαιρεκοφν 

τμιματα ι αναλογίεσ που αφοροφςαν τον τομζα που δεν μεταβιβάςτθκε. Οι ωσ άνω διαδικαςίεσ και 

παραδοχζσ κακιςτοφν το εγχείρθμα ιδιαίτερα χρονοβόρο, με υψθλό κίνδυνο ςφάλματοσ και ςυνεπϊσ 

εξαγωγισ ανακριβϊν αποτελεςμάτων.  

Αναφορικά με τα ζςοδα και τα αποτελζςματα τθσ Νζασ Proton Τράπεηασ Α.Ε. για τθν α’ υπερδωδεκάμθνθ 

χριςθ 450 θμερϊν (09.10.2011-31.12.2012) δεν υπιρχαν διακζςιμα ςτοιχεία για χρονικι περίοδο 12 μθνϊν, 

αλλά μόνο τα δθμοςιευμζνα ςτοιχεία που αφοροφν περίοδο ςχεδόν 15 μθνϊν δθλ. από τισ 9.10.2011-

31.12.2012 Ραράλλθλα όπωσ προαναφζρκθκε για τθ χριςθ 2012 δεν υπιρχαν διακζςιμα ςτοιχεία και για το 

Νζο Ταχυδρομικό Ταμιευτιριο Ελλάδοσ Α.Τ.Ε., με ςυνζπεια πρακτικά να κακίςταται αδφνατοσ ο υπολογιςμόσ 

τθσ μεταβολισ των ςτοιχείων του ενεργθτικοφ, των εςόδων και των αποτελεςμάτων και θ επαλικευςθ ι μθ 

του ορίου του 25%. Στον υπολογιςμό των ςτοιχείων με 30.6.2013 αναφορικά με το ςφνολο ενεργθτικοφ τθσ 

Νζασ Proton Τράπεηασ Α.Ε. ελιφκθ υπόψθ και θ αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου φψουσ € 395 εκατ. που 

ολοκλθρϊκθκε τον Αφγουςτο του 2013, χωρίσ όμωσ και πάλι θ μεταβολι να υπερβαίνει το όριο του 25%. Τα 

διακζςιμα οικονομικά ςτοιχεία του Νζου Ταχυδρομικοφ Ταμιευτθρίου Ελλάδοσ Α.Τ.Ε. και τθσ Νζασ Proton 

Μζςο Υπόλοιπο Μζςο Επιτόκιο Μζςο Υπόλοιπο Μζςο Επιτόκιο Μζςο Υπόλοιπο Μζςο Επιτόκιο

(ποςά ςε εκατ. ευρϊ εκτόσ από ποςοςτά) 2010 2010 2011 2011 2012 2012

Κατακζςεισ Ομίλου

-Κατακζςεισ ταμιευτθρίου και τρεχοφμενοι λογαριαςμοί 11.879 1,0% 10.285 1,1% 8.666 1,0%

Ρροκεςμιακζσ κατακζςεισ 28.591 3,3% 24.992 3,8% 20.725 4,1%

Σφνολο 40.470 2,6% 35.277 3,0% 29.391 3,2%

Υποχρεϊςεισ προσ πελάτεσ
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Τράπεηασ Α.Ε. παρατίκενται ςτθν ενότθτεσ 3.6.8.1 «Νζο Ταχυδρομικό Ταμιευτιριο Ελλάδοσ Α.Τ.Ε.» και ςτθν 

ενότθτα 3.6.8.2 «Νζα ProtonΤράπεηα Α.Ε.». 

Οι εξαγορζσ τόςο του Νζου Ταχυδρομικοφ Ταμιευτθρίου Ελλάδοσ Α.Τ.Ε. όςο και τθσ Νζασ Proton Τράπεηασ 

Α.Ε., κα λογιςτικοποιθκοφν ςτισ ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Τράπεηασ βάςει τθσ μεκόδου 

ςυνζνωςθσ ςυμφερόντων. Με τθ ςυγκεκριμζνθ μζκοδο ενοποίθςθσ δεν προκφπτει διαφοροποίθςθ ςε ςχζςθ 

με τον ανωτζρω υπολογιςμό του ορίου του 25%. 

Με βάςθ τα ανωτζρω, δεν πλθροφνται οι προχποκζςεισ που κζτουν ο Κανονιςμόσ 809/2004, ο Κανονιςμόσ 

811/2007 και τα ESMA recommendations 2013/319 τθσ 20.03.2013 για τθ ςφνταξθ pro forma οικονομικϊν 

καταςτάςεων λόγω των εξαγορϊν του Νζου Ταχυδρομικοφ Ταμιευτθρίου Ελλάδοσ Α.Τ.Ε. και τθσ Νζασ Proton 

Τράπεηασ Α.Ε. 
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3.21 Μεριςματικι Ρολιτικι  

Τα κακαρά κζρδθ τθσ Τράπεηασ (δθλαδι αυτά που προκφπτουν μετά τθν αφαίρεςθ από τα ακακάριςτα κζρδθ 

όλων των εξόδων, ηθμιϊν, νομίμων αποςβζςεων και κάκε άλλθσ εταιρικισ υποχρζωςθσ) διανζμονται, 

ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο νόμο (άρκρο 45 κ.ν. 2190/1920) και το καταςτατικό τθσ, με τθν εξισ ςειρά: 

(α) Ροςοςτό τουλάχιςτον 5% των κακαρϊν κερδϊν κρατείται υποχρεωτικά για ςχθματιςμό τακτικοφ 

αποκεματικοφ μζχρι τθ ςυμπλιρωςθ ποςοφ τακτικοφ αποκεματικοφ ίςου προσ το ζνα τρίτο (1/3) του 

μετοχικοφ κεφαλαίου, μετά τθ ςυμπλιρωςθ του οποίου, θ κράτθςθ παφει να είναι υποχρεωτικι. 

(β) Κρατείται το απαιτοφμενο ποςό για τθν καταβολι του ελάχιςτου μερίςματοσ, που προβλζπεται από το 

άρκρο 3 του Α.Ν. 148/1967.Συγκεκριμζνα, θ Τράπεηα υποχρεοφται να διανζμει ετθςίωσ ωσ ελάχιςτο 

μζριςμα, τουλάχιςτον 35% των κακαρϊν κερδϊν τθσ μετά τθν αφαίρεςθ του ποςοφ που κρατικθκε για 

τον ςχθματιςμό του τακτικοφ αποκεματικοφ, τυχόν κερδϊν που προζρχονται από τθν πϊλθςθ 

ςυμμετοχϊν που αντιπροςωπεφουν τουλάχιςτον το 20% του καταβλθμζνου κεφαλαίου κυγατρικισ 

εταιρείασ ςτο οποίο θ Τράπεηα είχε ςυμμετοχι για τουλάχιςτον 10 ζτθ κακϊσ και των κακαρϊν κερδϊν 

από αποτίμθςθ χρθματοπιςτωτικϊν μζςων ςτθν εφλογθ αξία τουσ. 

 

Θ μθ διανομι του ανωτζρω ελάχιςτου μερίςματοσ είναι δυνατι ωσ εξισ : 

(i) Με απόφαςθ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ των μετόχων, λαμβανόμενθ με πλειοψθφία τουλάχιςτον 65% 

του καταβεβλθμζνου μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ, θ Τράπεηα μπορεί να διανείμει μζριςμα μικρότερο 

του ανωτζρω ελαχίςτου, υποχρεοφμενθ όμωσ ςτθν περίπτωςθ αυτι να μεταφζρει το υπόλοιπο 

(μζχρι του 35% των κακαρϊν κερδϊν τθσ) μθ διανεμόμενο ποςό ςε ειδικό αποκεματικό προσ 

κεφαλαιοποίθςθ, το οποίο κα πρζπει να κεφαλαιοποιθκεί εντόσ τεςςάρων ετϊν από τθ δθμιουργία 

του με τθν ζκδοςθ νζων κοινϊν μετοχϊν, οι οποίεσ κα διανεμθκοφν δωρεάν ςτουσ μετόχουσ 

αναλογικά.  

(ii) Με απόφαςθ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ των μετόχων, λαμβανόμενθ με πλειοψθφία τουλάχιςτον 70% 

του καταβεβλθμζνου μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ, θ Τράπεηα μπορεί να διανείμει μζριςμα μικρότερο 

του ανωτζρω ελαχίςτου, χωρίσ παράλλθλθ υποχρζωςθ μεταφοράσ του υπολοίπου ςτο ανωτζρω 

ειδικό αποκεματικό. 

(iii) Με ομόφωνθ απόφαςθ του ςυνόλου των μετόχων τθσ Τράπεηασ μπορεί και να μθ διανεμθκεί 

μζριςμα. 

(γ) Τα κακαρά κζρδθ που απομζνουν μετά τθν κράτθςθ για ςχθματιςμό τακτικοφ αποκεματικοφ και τθν 

καταβολι του μερίςματοσ διατίκενται ςφμφωνα με τισ εκάςτοτε αποφάςεισ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ. 

 

Ρεραιτζρω ςθμειϊνονται τα εξισ: 

α) Στισ 12 Λανουαρίου 2009, θ Ζκτακτθ Γενικι Συνζλευςθ των μετόχων τθσ Τράπεηασ αποφάςιςε τθν αφξθςθ 

του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ κατά ποςό 950.125.000 ευρϊ, με ζκδοςθ 345.500.000 εξαγοράςιμων 

προνομιοφχων μετοχϊν χωρίσ δικαίωμα ψιφου, ονομαςτικισ αξίασ 2,75 ευρϊ θ κάκε μία, μθ 

διαπραγματεφςιμων, μθ μεταβιβάςιμων, μθ ςωρευτικισ ετιςιασ ςτακερισ απόδοςθσ 10%, ςφμφωνα με το ν. 

3723/2008 «Ρρόγραμμα Ενίςχυςθσ τθσ ευςτότθτασ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ». Θ αφξθςθ αυτι καλφφκθκε 

πλιρωσ από το Ελλθνικό Δθμόςιο και ολοκλθρϊκθκε ςτισ 21 Μαΐου 2009 με τθ μεταβίβαςθ ςτθν Τράπεηα 

ίςθσ αξίασ ομολόγων, εκδόςεωσ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου.  

β) Στισ 30 Απριλίου 2013, θ Ζκτακτθ Γενικι Συνζλευςθ των μετόχων τθσ Τράπεηασ αποφάςιςε τθν αφξθςθ του 

μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ κατά ποςό 1.136.795.207,40 ευρϊ, με ζκδοςθ 3.789.317.358 κοινϊν μετοχϊν, 

ονομαςτικισ αξίασ 0,30 ευρϊ θ κάκε μία. Θ αφξθςθ αυτι καλφφκθκε πλιρωσ από το Τ.Χ.Σ. με ειςφορά ςε 

είδοσ και ςυγκεκριμζνα με ειςφορά ίςθσ αξίασ ομολόγων κυριότθτάσ του, εκδόςεωσ του Ε.Τ.Χ.Σ.  

Λόγω τθσ προαναφερκείςασ ςυμμετοχισ τθσ ςτο πρόγραμμα του άρκρου 1 του ν. 3723/2008 και ςτο 

πρόγραμμα του ν. 3864/2010, θ Τράπεηα υπόκειται, ωσ προσ τθ διανομι μερίςματοσ, για όλο το διάςτθμα 

ςυμμετοχισ τθσ ςτα ανωτζρω προγράμματα, ςτουσ ακόλουκουσ περιοριςμοφσ:  
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α) Το τυχόν διανεμόμενο μζριςμα δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανωτζρω ελάχιςτο μζριςμα του άρκρου 3 

του Α.Ν. 148/1967 (35% των κακαρϊν κερδϊν τθσ) 

β) Οι διοριςκζντεσ ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Τράπεηασ, ωσ πρόςκετα μζλθ αυτοφ, εκπρόςωποι του 

Ελλθνικοφ Δθμοςίου και του Τ.Χ.Σ. ζχουν δικαίωμα αρνθςικυρίασ (veto) ςχετικϊσ με τθ διανομι 

μερίςματοσ, ωσ εξισ:  

 

i) Ο εκπρόςωποσ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου: επί κάκε ςχετικισ απόφαςθσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ι 

τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ τθσ Τράπεηασ, με απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν ι εφόςον ο ίδιοσ κρίνει 

ότι θ απόφαςθ αυτι δφναται να κζςει ςε κίνδυνο τα ςυμφζροντα των κατακετϊν θ να επθρεάςει 

ουςιωδϊσ τθ φερεγγυότθτα και τθν εφρυκμθ λειτουργία τθσ Τράπεηασ και  

(ii) ο εκπρόςωποσ του ΤΧΣ: επί ςχετικισ απόφαςθσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Τράπεηασ.  

 

Ρεραιτζρω, ςφμφωνα με το ν. 3756/2009, όπωσ τροποποιικθκε με το ν. 3844/2010 και ςυμπλθρϊκθκε με 

τουσ ν. 3965/2011, 4063/2012 και 4144/2013, για τισ χριςεισ 2008 ζωσ και 2012 θ Τράπεηα δεν επιτρζπεται να 

διανείμει ςτουσ μετόχουσ τθσ μζριςμα με τθ μορφι μετρθτϊν. Θ τυχόν διανομι μερίςματοσ για τισ χριςεισ 

αυτζσ περιορίηεται αποκλειςτικά ςτθ διανομι κοινϊν μετοχϊν, οι οποίεσ δεν πρζπει να προζρχονται από 

επαναγορά. 

 

Πςον αφορά τθν καταβολι τθσ ςτακερισ ετιςιασ απόδοςθσ 10% επί του ειςφερόμενου από το Ελλθνικό 

Δθμόςιο κεφαλαίου ζναντι των προνομιοφχων μετοχϊν που ανζλαβε, τισ οποίεσ εξζδωςε θ Τράπεηα ςφμφωνα 

με το άρκρο 1 του ν. 3723/2008, αυτι ςφμφωνα με: 

α) τουσ όρουσ ζκδοςθσ των προνομιοφχων μετοχϊν, είναι καταβλθτζα πριν από οποιοδιποτε τυχόν 

διανεμόμενο μζριςμα των κοινϊν μετοχϊν και ανεξαρτιτωσ τζτοιασ διανομισ, καταβάλλεται δε, 

δεδουλευμζνθ ςε ετιςια βάςθ, κατόπιν απόφαςθσ τθσ Τακτικισ Γενικισ Συνζλευςθσ και εντόσ μθνόσ από τθν 

ζγκριςθ των ετιςιων οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ αντίςτοιχθσ χριςθσ, υπό τθν προχπόκεςθ τθσ φπαρξθσ 

διανεμιςιμων ποςϊν, κατά τθν ζννοια των διατάξεων του άρκρου 44
α
 του κ.ν. 2190/1920 και ειδικότερα 

κερδϊν τθσ τελευταίασ ι και προθγουμζνων χριςεων ι και αποκεματικϊν. Τα ανωτζρω επιβεβαιϊνονται και 

από τον Εκπρόςωπο του Ελλθνικοφ Δθμοςίου ςτο Δ.Σ. τθσ Τράπεηασ. 

β) το ν. 3723/2008, όπωσ ςυμπλθρϊκθκε με το ν. 4093/2012, είναι καταβλθτζα ςε κάκε περίπτωςθ, κατά 

παρζκκλιςθ των διατάξεων του Κ.Ν. 2190/1920, όπωσ ιςχφει, εκτόσ του άρκρου 44α, πλθν τθσ περίπτωςθσ και 

ςτο μζτρο κατά το οποίο θ καταβολι του ςχετικοφ ποςοφ κα οδθγοφςε ςε μείωςθ των κυρίων ςτοιχείων των 

βαςικϊν ιδίων κεφαλαίων τθσ Τράπεηασ κάτω από το προβλεπόμενο ελάχιςτο όριο.  

γ) το ν. 3723/2008, όπωσ τροποποιικθκε με το ν. 3844/2010, προςαυξάνεται, προοδευτικά και ςωρευτικά, 

κατά ποςοςτό 2% ετθςίωσ, κατόπιν απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομικϊν μετά από ειςιγθςθ τθσ Τράπεηασ 

τθσ Ελλάδοσ, εφόςον μετά πάροδο πενταετίασ από τθν ζκδοςθ των προνομιοφχων μετοχϊν, θ Τράπεηα δεν 

ζχει εξαγοράςει τισ μετοχζσ αυτζσ οφτε ζχει λθφκεί από τθ Γενικι Συνζλευςθ των μετόχων τθσ απόφαςθ για 

τθν εξαγορά τουσ. 

Σθμειϊνεται ότι, βάςει των αποτελεςμάτων του 2012 και του άρκρου 1 παρ. 3 του ν. 3723/2008 (όπωσ 

τροποποιικθκε από το ν. 4093/2012) ςε ςυνδυαςμό με το άρκρο 44α του ν. 2190/1920, δεν είναι δυνατι θ 

διανομι μερίςματοσ ςτουσ κοινοφσ μετόχουσ οφτε θ καταβολι τθσ ςτακερισ απόδοςθσ ςτο Ελλθνικό Δθμόςιο 

ωσ προνομιοφχο μζτοχο.  

Στον ακόλουκο πίνακα εμφαίνεται θ καταβλθκείςα απόδοςθ των προνομιοφχων μετοχϊν του Ελλθνικοφ 

Δθμοςίου, ςφμφωνα με το ν. 3723/2008, ςυνολικά και ανά μετοχι, για τισ χριςεισ 2010, 2011 και 2012: 

 

Απόδοςθ προνομιοφχων μετοχϊν 

 2010 2011 2012 

Συνολικι απόδοςθ (ποςά ςε εκατ. ευρϊ)  95 0  0  

Αρικμόσ προνομιοφχων μετοχϊν τζλουσ χριςθσ (αρικμόσ ςε εκατ. μετοχζσ)  345.5 345.5  345.5  

Αρικμόσ μετοχϊν που δικαιοφνται απόδοςθσ(αρικμόσ ςε εκατ. μετοχζσ)  345.5 345.5  345.5  

Απόδοςθ ανά προνομιοφχο μετοχι (ςε €) 0.2749638 0  0  
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Πθγι: Επεξεργαςία από τθν Σράπεηα οικονομικϊν ςτοιχείων βάςει των δθμοςιευμζνων ενοποιθμζνων οικονομικϊν 

καταςτάςεων τθσ χριςθσ 2012 (που ςυμπεριλαμβάνουν και τα ςυγκριτικά τθσ χριςθσ 2011) και τθσ χριςθσ 2011 (που 

ςυμπεριλαμβάνουν ςυγκριτικά ςτοιχεία τθσ χριςθσ 2010) που ζχουν ςυνταχκεί από τθν Σράπεηα βάςει Δ.Π.Χ.Α. και ζχουν 

ελεγχκεί από Ορκωτό Ελεγκτι Λογιςτι. 

 

3.22 Δικαςτικζσ και διαιτθτικζσ διαδικαςίεσ 

Θ Διοίκθςθ τθσ Τράπεηασ δθλϊνει ότι οφτε θ Τράπεηα οφτε κανζνα άλλο μζλοσ του Ομίλου εμπλζκεται ςε 

διοικθτικι ι δικαςτικι ι διαιτθτικι διαδικαςία (ςυμπεριλαμβανομζνων διαδικαςιϊν οι οποίεσ εκκρεμοφν ι 

ενδζχεται να κινθκοφν εναντίον τθσ Τράπεηασ και για τισ οποίεσ θ Τράπεηα να είναι ενιμερθ) θ οποία μπορεί 

να ζχει ι μπορεί να είχε κατά τθ διάρκεια των 12 προθγουμζνων από τθν θμερομθνία του παρόντοσ 

Ενθμερωτικοφ Δελτίου μθνϊν ςθμαντικι επίδραςθ ςτθν χρθματοοικονομικι κατάςταςθ ι τα αποτελζςματα 

τθσ Τράπεηασ και του Ομίλου τθσ.  

Θ Τράπεηα και οι κυγατρικζσ τθσ ζχουν προβεί ςε προβλζψεισ ςε ςχζςθ α) με αγωγζσ τρίτων κατά αυτϊν, και 

β) με αποδιδόμενεσ ςτθν Τράπεηα παραβάςεισ τθσ εργατικισ και τραπεηικισ νομοκεςίασ από τα αρμόδια 

πολιτειακά όργανα. Πλεσ οι υποκζςεισ, εν ςυνόλω αξιολογοφμενεσ κακϊσ και κάκε μία από αυτζσ χωριςτά, 

δεν κεωροφνται ςθμαντικζσ. Για το λόγο αυτό θ οποιαδιποτε ζκβαςι τουσ δεν κα ζχει ουςιϊδθ επίδραςθ 

ςτθν χρθματοοικονομικι κζςθ και τα αποτελζςματα του Ομίλου. Το ςυνολικό ποςό προβλζψεων που ζχει 

ςχθματιςτεί δεν υπερβαίνει το ποςό των 2 εκατ. ευρϊ. 

Σθμειϊνεται ότι για πολλζσ από τισ υποκζςεισ αυτζσ θ Τράπεηα ζχει προςφφγει ςτθ δικαιοςφνθ. Επί τθσ αρχισ 

πρζπει να αναφερκεί ότι ςτθν Τράπεηα λειτουργεί ειδικι Επιτροπι Ρροβλζψεων με ςυμμετοχι Νομικϊν, 

εκπροςϊπων των οικείων Μονάδων και των Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν που εξετάηουν και επανεξετάηουν κατά 

τακτά περιοδικά διαςτιματα τθν επίπτωςθ τθσ τυχόν μεταβολισ των ςυνκθκϊν. 

 

3.23 Σθμαντικζσ αλλαγζσ ςτθν οικονομικι κζςθ τθσ Τράπεηασ και του Ομίλου  

Τα ςθμαντικά γεγονότα που επθρεάηουν τθ χρθματοοικονομικι ι εμπορικι κζςθ τθσ Eurobank και του Ομίλου 

τθσ από τθν θμερομθνία ιςολογιςμοφ τθσ 30 Λουνίου 2013 ζωσ τθν θμερομθνία υποβολισ του παρόντοσ 

Ενθμερωτικοφ Δελτίου ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ αναφζρονται παρακάτω: 

Απόκτθςθ του Νζου Ταχυδρομικοφ Ταμιευτθρίου Ελλάδοσ Α.Τ.Ε. και τθσ Νζασ Proton Τράπεηασ Α.Ε.  

Τθ 15 Λουλίου 2013, θ Eurobank υπζγραψε δεςμευτικι ςυμφωνία με το Ταμείο Χρθματοπιςτωτικισ 

Στακερότθτασ (ΤΧΣ) για τθν απόκτθςθ του 100% των μετοχϊν και των δικαιωμάτων ψιφου του Νζου 

Ταχυδρομικοφ Ταμιευτθρίου (Νζο ΤΤ) ζναντι τιμιματοσ €681 εκατ. με τθ μορφι νζων κοινϊν μετοχϊν 

Eurobank που εκδόκθκαν λόγω αφξθςθσ του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Εurobank, ζναντι ειςφοράσ ςε είδοσ και 

ςυγκεκριμζνα ειςφοράσ από το ΤΧΣ του ςυνόλου των μετοχϊν του Τ.Τ.  

Το τίμθμα υπόκειται ςε αναπροςαρμογι, το ποςό τθσ οποίασ καταβάλλεται ςε μετρθτά. Με βάςθ τθν κακαρι 

αξία των περιουςιακϊν ςτοιχείων του Νζου ΤΤ κατά τθν θμερομθνία απόκτθςισ του από τθν Eurobank 

(30.8.2013), το τίμθμα μειϊκθκε λόγω αναπροςαρμογισ κατά € 49 εκατ. Δεν αναμζνεται περαιτζρω 

ςθμαντικι αναπροςαρμογι.Σφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ςυμφωνίασ αυτισ ο αρικμόσ των κοινϊν μετοχϊν 

που λαμβάνει το ΤΧΣ, ονομαςτικισ αξίασ εκάςτθσ 0,30 ευρϊ, κακορίηεται με βάςθ τθ ςτακμιςμζνθ τιμι τθσ 

μετοχισ τθσ Eurobank ςτο Χρθματιςτιριο Ακθνϊν κατά τισ τελευταίεσ δζκα εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθ 

Γενικι Συνζλευςθ για τθν ζκδοςθ των μετοχϊν αυτϊν, με ελάχιςτο αρικμό τισ 1.418.750.000. 

Τθ 15 Λουλίου 2013, θ Eurobank υπζγραψε επίςθσ δεςμευτικι ςυμφωνία με το ΤΧΣ για τθν απόκτθςθ του 

100% των μετοχϊν και των δικαιωμάτων ψιφου τθσ Νζασ Proton Τράπεηασ (Proton) ζναντι τιμιματοσ € 1. 

Σφμφωνα με τθ ςυμφωνία αυτι, πριν από τθν ολοκλιρωςθ τθσ ςυναλλαγισ, το ΤΧΣ κα είχε καλφψει τισ 

κεφαλαιακζσ ανάγκεσ τθσ Proton με ειςφορά μετρθτϊν € 395 εκατ., ςτο πλαίςιο αφξθςθσ των κεφαλαίων τθσ 

Proton, θ οποία ςθμειωτζον ολοκλθρϊκθκε ςτισ 30 Αυγοφςτου 2013. 

Και οι δφο ςυναλλαγζσ εγκρίκθκαν από τθν Ζκτακτθ Γενικι Συνζλευςθ των μετόχων τθσ Eurobank τθσ 26 

Αυγοφςτου 2013.  

Θ απόκτθςθ του Νζου ΤΤ κα βελτιϊςει ςθμαντικά τθν ποιότθτα των ςτοιχείων ενεργθτικοφ, τθ ρευςτότθτα και 

τθν κεφαλαιακι βάςθ του Ομίλου Eurobank και κα ενιςχφςει τθ ςτρατθγικι του κζςθ ςτον ελλθνικό τραπεηικό 
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τομζα, ενιςχφοντασ παράλλθλα τθν ικανότθτά του να ςτθρίξει τισ ελλθνικζσ επιχειριςεισ και νοικοκυριά. Θ 

δθμιουργία ςθμαντικϊν ςυνεργειϊν κα καταςτιςει τθν επενδυτικι πρόταςθ τθσ Eurobank πιο ελκυςτικι, 

διευκολφνοντασ τθν εκ νζου ιδιωτικοποίθςι τθσ προσ όφελοσ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου και τθσ οικονομίασ. 

Επιπρόςκετα, θ απόκτθςθ τθσ Proton κα ενιςχφςει τθ ρευςτότθτα και τθν ικανότθτα δθμιουργίασ εςόδων και 

κεφαλαίων τθσ ενιαίασ τράπεηασ. 

Τόςο πριν όςο και μετά τισ προαναφερκείςεσ ςυνενϊςεισ, ο Πμιλοσ, το Νζο ΤΤ και θ Proton βρίςκονται υπό 

τον ζλεγχο του ΤΧΣ, ωσ εκ τοφτου και οι δφο ςυναλλαγζσ αποτελοφν ςυνενϊςεισ επιχειριςεων που τελοφν 

υπό κοινό ζλεγχο και εξαιροφνται από το πεδίο εφαρμογισ του ΔΡΧΑ 3 «Συνενϊςεισ Επιχειριςεων». 

Σφμφωνα με τθν λογιςτικι αρχι του Ομίλου, οι εξαγορζσ του Νζου ΤΤ και τθσ Proton κα λογιςτικοποιθκοφν 

βάςει τθσ μεκόδου ςυνζνωςθσ ςυμφερόντων. 

Βάςει τθσ λογιςτικισ αξίασ των κακαρϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων του Νζου ΤΤ και τθσ Proton που 

χρθςιμοποιικθκαν ωσ αναφορά για τισ δεςμευτικζσ ςυμφωνίεσ, θ κακαρι αφξθςθ ςτα κεφάλαια του Ομίλου 

εκτιμάται ςε € 660 εκατ. (Νζο ΤΤ: αφξθςθ € 470 εκατ., Proton: αφξθςθ € 190 εκατ.). 

Θ τελικι επίπτωςθ ςτα κεφάλαια του Ομίλου κα οριςτεί κατά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ςυναλλαγισ.  

Τζλοσ, ςθμειϊνεται ότι ςε ςυνζχεια των από 15 Λουλίου 2013 δεςμευτικϊν ςυμφωνιϊν μεταξφ τθσ Τράπεηασ 

και του ΤΧΣ, θ Τράπεηα απζκτθςε ςτισ 30 Αυγοφςτου 2013 το 100% των μετοχϊν του Νζου ΤΤ και τθσ Proton. 

 

Fairfax Financial Holdings Limited  

Τθ 19 Λουνίου 2013, θ Eurobank και θ Fairfax Financial Holdings Limited (Fairfax) ανακοίνωςαν ότι 

ςυμφϊνθςαν να ςυνεργαςκοφν με ςτόχο αφενόσ τθν περαιτζρω ενίςχυςθ τθσ ςχζςθσ τουσ ωσ μετόχων τθσ 

Eurobank Properties και αφετζρου τθν παροχι πόρων που κα επιτρζψουν ςτθ Eurobank Properties να 

καταςτεί μία από τισ κυρίαρχεσ εταιρείεσ διαχείριςθσ ακίνθτθσ περιουςίασ ςτθν Ελλάδα και τθν γειτονικι 

περιοχι. 

 

Οι βαςικοί όροι τθσ ςυμφωνίασ ζχουν ωσ εξισ: 

(α)  Θ Eurobank Properties κα προχωριςει ςε αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου με δικαίωμα προτίμθςθσ 

υπζρ των παλαιϊν μετόχων (τα Δικαιϊματα) με τιμι διάκεςθσ € 4,80 ανά νζα μετοχι, προκειμζνου να 

αντλιςει περίπου € 193 εκατ. 

(β) Θ Fairfax ζχει δεςμευτεί να αγοράςει τα Δικαιϊματα τθσ Eurobank ζναντι ςυνολικοφ τιμιματοσ 

περίπου € 20 εκατ. ςε μετρθτά και να εξαςκιςει τα εν λόγω Δικαιϊματα κακϊσ και αυτά που αναλογοφν ςτισ 

μετοχζσ που κατζχει,, επενδφοντασ ςυνολικά περίπου € 144 εκατ. Ωσ αποτζλεςμα τθσ Αφξθςθσ, θ Fiarfax κα 

αυξιςει το ποςοςτό ςυμμετοχισ τθσ ςτθν Eurobank Properties ςε περίπου 41% (από περίπου 19%) και θ 

Eurobank κα διατθριςει ποςοςτό περίπου 33,5% τθσ Eurobank Properties (με τθν παραδοχι τθσ πλιρουσ 

κάλυψθσ τθσ Αφξθςθσ ) και  

(γ) Θ Eurobank και θ Fairfax ςυνιψαν ςυμφωνία, θ οποία επιτρζπει ςτθν Eurobank μζχρι τισ 30 Λουνίου 

2020 να διατθριςει τθ διοίκθςθ και να ενοποιεί πλιρωσ τθ Eurobank Properties, ενϊ θ Fairfax κα ζχει 

εκπροςϊπθςθ ςτο διοικθτικό ςυμβοφλιο τθσ Eurobank Properties και ςυνικθ για τζτοιου τφπου ςυναλλαγζσ 

δικαιϊματα αρνθςικυρίασ. Το κακεςτϊσ αυτό κα ιςχφει όςο θ ςυμμετοχι τθσ Eurobank ςτθν Eurobank 

Properties παραμζνει μεγαλφτερθ από 20%, ακολοφκωσ τα δικαιϊματα διοίκθςθσ κα μεταφερκοφν αυτόματα 

ςτθ Fairfax και θ Eurobank κα διατθριςει ςυνικθ δικαιϊματα αρνθςικυρίασ ανάλογα με το ποςοςτό 

ςυμμετοχισ τθσ ςτθν Eurobank Properties. 

Θ ςυναλλαγι ζχει λάβει εγκρίςεισ από το Ταμείο Χρθματοπιςτωτικισ Στακερότθτασ, τθ Γενικι Διεφκυνςθ 

Ανταγωνιςμοφ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ και το Υπουργείο Οικονομικϊν και αναμζνεται να ολοκλθρωκεί 

εντόσ του πρϊτου τριμινου του 2014. 

 

Σθμειϊνεται ότι ςτισ 19.10.2013 θ Eurobank Properties ΑΕΕΑΡ ανακθρυχκθκε Επιλεγείσ Επενδυτισ για τθν 

απόκτθςθ χαρτοφυλακίου 14 ακινιτων από το Ταμείο Αξιοποίθςθσ Λδιωτικισ Ρεριουςίασ του Δθμοςίου τα 

οποία κα εκμιςκωκοφν ςτο Ελλθνικό Δθμόςιο για 20 ζτθ. Το οικονομικό αντάλλαγμα που κα καταβλθκεί από 
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τθν Εταιρεία ανζρχεται ςε €145,81 εκ. ενϊ τα ετιςια ζςοδα από μιςκϊματα κα υπερβαίνουν τα €14 εκ., 

ετθςίωσ αναπροςαρμοηόμενα. Θ ολοκλιρωςθ τθσ ςυναλλαγισ αναμζνεται περί το τζλοσ του ζτουσ και κα 

ςυμβάλλει ςτθν περαιτζρω διαςπορά του χαρτοφυλακίου ακινιτων τθσ Εταιρείασ. 

 

Δραςτθριότθτεσ του Ομίλου ςτθν Κφπρο 

Τθν 25 Μαρτίου 2013, θ κυπριακι κυβζρνθςθ κατζλθξε ςε ςυμφωνία με τθν Τρόικα (Ευρωπαϊκι Κεντρικι 

Τράπεηα, Ευρωπαϊκι Επιτροπι και Διεκνζσ Νομιςματικό Ταμείο) για ζνα νζο πρόγραμμα οικονομικισ 

βοικειασ, το οποίο εγκρίκθκε από το Eurogroup. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ζνα ςχιμα διάςωςθσ (bail-out) 

ζωσ € 10 δις. και ζνα ςχζδιο ςυμμετοχισ για μθ εγγυθμζνεσ κατακζςεισ (bail-in) ςυγκεκριμζνων τραπεηϊν, και 

ζχει ωσ ςτόχο τθν αποκατάςταςθ τθσ βιωςιμότθτασ του εγχϊριου χρθματοπιςτωτικοφ τομζα και τθ 

διευκόλυνςθ τθσ επιςτροφισ τθσ κυπριακισ οικονομίασ ςε βιϊςιμθ οικονομικι ανάπτυξθ και υγιι 

δθμοςιονομικά μεγζκθ κατά τα επόμενα ζτθ. 

Ο Πμιλοσ δραςτθριοποιείται ςτθν Κφπρο μζςω τθσ κυγατρικισ του Eurobank Cyprus Ltd (κυγατρικι). Οι 

εργαςίεσ τθσ κυγατρικισ εκτελοφνται μζςα από ζνα δίκτυο επτά τραπεηικϊν κζντρων και επικεντρϊνονται ςτο 

Wholesale Banking και ςτο International Business Banking. 

Το ςφνολο ενεργθτικοφ τθσ κυγατρικισ ανζρχεται ςε € 3,8 δις. από το οποίο ποςό € 1,7 δις. αφορά ςτοιχεία 

ενεργθτικοφ εντόσ Κφπρου. Θ κεφαλαιακι βάςθ τθσ κυγατρικισ ανζρχεται ςε € 568 εκατ., ενϊ ο δείκτθσ 

κεφαλαιακισ επάρκειασ τθν 30 Λουνίου 2013 διαμορφϊκθκε ςτα πολφ ιςχυρά επίπεδα του 38,75%, που, ςε 

ςυνδυαςμό με τθν καλι ποιότθτα του δανειακοφ χαρτοφυλακίου, ενιςχφουν τθ κωράκιςι τθσ απζναντι ςτουσ 

κινδφνουσ τθσ τρζχουςασ οικονομικισ ςυγκυρίασ. 

Τθν 30 Λουνίου 2013, το φψοσ των κατακζςεων τθσ κυγατρικισ ανιλκε ςε € 2,5 δις, ενϊ το φψοσ των δανείων 

ςε € 1,3 δις., από τα οποία € 0,6 δις. είναι πλιρωσ εγγυθμζνα με ιςόποςα ταμειακά διακζςιμα (cash 

collateral). Θ κυγατρικι διατθρεί υψθλι ρευςτότθτα, με ρευςτά διακζςιμα επενδεδυμζνα ςε βραχυχρόνιεσ 

τοποκετιςεισ χαμθλοφ κινδφνου, εκτόσ Κφπρου, φψουσ € 1,7 δις. Θ κυγατρικι διατθρεί υψθλοφσ δείκτεσ και 

αποκζματα ρευςτότθτασ, ςθμαντικά ανϊτερουσ των ελάχιςτων εποπτικϊν ορίων, γεγονόσ που τθν κακιςτά 

ικανι να ανταπεξζλκει ακόμθ και ςε ακραία ςενάρια μείωςθσ των κατακζςεων. 

 

Ζναρξθ διαδικαςίασ ςυγχϊνευςθσ με το Νζο ΤΤ 

Στισ 30.09.2013, τα Διοικθτικά Συμβοφλια τθσ Τράπεηασ και του Νζου Ταχυδρομικοφ Ταμιευτθρίου Ελλάδοσ 

Α.Τ.Ε. (Νζο ΤΤ), αποφάςιςαν τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ςυγχωνεφςεωσ των δφο τραπεηϊν. Θ ςυγχϊνευςθ κα 

γίνει με απορρόφθςθ του Νζου ΤΤ από τθν Eurobank, με ενοποίθςθ των ςτοιχείων ενεργθτικοφ και πακθτικοφ 

των δφο τραπεηϊν, με ςυνδυαςμζνθ εφαρμογι των διατάξεων του άρκρου 16 του ν. 2515/1997 και των 

άρκρων 69-78 του κ.ν. 2190/1920. Κοινι θμερομθνία ιςολογιςμϊν μεταςχθματιςμοφ ορίςτθκε θ 30θ Λουνίου 

2013. Στισ 15.10.2013 τα Διοικθτικά Συμβοφλια των ανωτζρω τραπεηϊν ενζκριναν το ςχζδιο ςφμβαςθσ 

ςυγχϊνευςθσ, το οποίο υπεβλικθ ςτισ διατυπϊςεισ δθμοςιότθτασ του άρκρου 7β του κ.ν.2190/1920 με 

καταχϊριςθ ςτο Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο ςτισ 21.10.2013 και αυκθμερόν δθμοςίευςθ ςτο Τεφχοσ Α.Ε. & 

Ε.Ρ.Ε. τθσ Εφθμερίδασ τθσ Κυβερνιςεωσ. Ρεραιτζρω, ςτισ 23.10.2013 αναρτικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 70 

του κ.ν.2190/1920 ςε ςυνδυαςμό με το άρκρο 232 του ν. 4072/2012, ςτισ ιςτοςελίδεσ των ςυγχωνευόμενων 

τραπεηϊν περίλθψθ του ςχεδίου ςφμβαςθσ ςυγχϊνευςθσ και αυκθμερόν ενθμζρωςαν το Υπουργείο 

Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ για τθν ανάρτθςθ αυτι. Τζλοσ, τθν ίδια θμζρα τζκθκαν ςτθ διάκεςθ των 

μετόχων τθσ Τράπεηασ, τόςο ςτισ ιςτοςελίδεσ των ςυγχωνευόμενων τραπεηϊν όςο και ςτθν ζδρα του Νζου ΤΤ, 

τα από το νόμο απαιτοφμενα για τθν ενθμζρωςθ των μετόχων ζγγραφα και παράλλθλα δθμοςιεφκθκε ςχετικι 

ανακοίνωςθ. 

 

Ζναρξθ διαδικαςίασ ςυγχϊνευςθσ με τθ Νζα Proton 

Στισ 07.10.2013, τα Διοικθτικά Συμβοφλια τθσ Τράπεηασ και τθσ Νζασ Proton αποφάςιςαν τθν ζναρξθ τθσ 

διαδικαςίασ ςυγχωνεφςεωσ των δφο τραπεηϊν. Θ ςυγχϊνευςθ κα γίνει με απορρόφθςθ τθσ Νζασ Proton από 

τθν Eurobank, με ενοποίθςθ των ςτοιχείων ενεργθτικοφ και πακθτικοφ των δφο τραπεηϊν, με ςυνδυαςμζνθ 

εφαρμογι των διατάξεων του άρκρου 16 του ν. 2515/1997 και των άρκρων 69-78 του κ.ν. 2190/1920. Κοινι 

θμερομθνία ιςολογιςμϊν μεταςχθματιςμοφ ορίςτθκε θ 30
θ
 Λουνίου 2013.  
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Για τουσ ςκοποφσ τθσ ωσ άνω ςυγχϊνευςθσ δθμοςιευκθκε θ από 15.10.2013 Ζκκεςθ Διαπιςτϊςεωσ τθσ 

Λογιςτικισ Αξίασ των Ρεριουςιακϊν Στοιχείων και Υποχρεϊςεων τθσ ςυγχωνευόμενθσ δια απορροφιςεωσ 

«Νζασ Proton Tράπεηα A.E.» με βάςθ τον ιςολογιςμό μεταςχθματιςμοφ τθσ 30
θσ

 Λουνίου 2013 (βλζπε ςχετικά 

ενότθτα 3.6.8.2 «Νζα Proton Τράπεηα Α.Ε.» του παρόντοσ). Στισ 15.10.2013 τα Διοικθτικά Συμβοφλια των 

ανωτζρω τραπεηϊν ενζκριναν το ςχζδιο ςφμβαςθσ ςυγχϊνευςθσ, το οποίο υπεβλικθ ςτισ διατυπϊςεισ 

δθμοςιότθτασ του άρκρου 7β του κ.ν.2190/1920 με καταχϊριςθ ςτο Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο ςτισ 21.10.2013 

και αυκθμερόν δθμοςίευςθ ςτο Τεφχοσ Α.Ε. & Ε.Ρ.Ε. τθσ Εφθμερίδασ τθσ Κυβερνιςεωσ. Ρεραιτζρω, ςτισ 

23.10.2013 αναρτικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 70 του κ.ν.2190/1920 ςε ςυνδυαςμό με το άρκρο 232 του ν. 

4072/2012, ςτισ ιςτοςελίδεσ των ςυγχωνευόμενων τραπεηϊν περίλθψθ του ςχεδίου ςφμβαςθσ ςυγχϊνευςθσ 

και αυκθμερόν ενθμζρωςαν το Υπουργείο Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ για τθν ανάρτθςθ αυτι. Τζλοσ, 

τθν ίδια θμζρα τζκθκαν ςτθ διάκεςθ των μετόχων τθσ Τράπεηασ, τόςο ςτισ ιςτοςελίδεσ των ςυγχωνευόμενων 

τραπεηϊν όςο και ςτθν ζδρα τθσ Νζασ Proton, τα από το νόμο απαιτοφμενα για τθν ενθμζρωςθ των μετόχων 

ζγγραφα και παράλλθλα δθμοςιεφκθκε ςχετικι ανακοίνωςθ.  
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3.24 Ρρόςκετεσ πλθροφορίεσ  

3.24.1 Μετοχικό Κεφάλαιο 

 

Κοινζσ Μετοχζσ 

Το μετοχικό κεφάλαιο τθσ Τράπεηασ που αντιςτοιχεί ςτισ κοινζσ μετοχζσ τθν 31 Δεκεμβρίου 2012 ανερχόταν 

ςε 1.227.545.507,94 διαιροφμενο ςε 552.948.427 κοινζσ ονομαςτικζσ με ψιφο μετοχζσ, ονομαςτικισ αξίασ 

€2,22 θ κάκε μία. Θ διαμόρφωςθ του κοινοφ μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Τράπεηασ, από τθν 1 Λανουαρίου 2010 

ζωσ και ςιμερα παρουςιάηεται ςτον ακόλουκο πίνακα: 

 

 

Θμ/νία 
Γενικισ 

Συνζλευς
θσ  

Αρικμόσ νζων 
κοινϊν 

μετοχϊν 

Αρικμόσ 
κοινϊν 

μετοχϊν μετά 
τθν αφξθςθ/ 

μείωςθ 
Ονομ/κι αξία 

κοινισ μετοχισ 
Τιμι διάκεςθσ 
κοινισ μετοχισ Μετρθτοίσ 

Με κεφαλ/ςθ 
υπεραξίασ & 

αποκεμ/κϊν ι 
λόγω 

ςυγχϊνευςθσ κλπ 

Κοινό 
Μετοχικό 
κεφάλαιο 
μετά τθν 
αφξθςθ/ 
μείωςθ 

08/02/2011 14.353.472 552.948.427 2,81 - - 72.648.953,62 
1.553.785.079,

87 

11/07/2011 - 552.948.427 2,22 - - 326.239.571,93 
1.227.545.507,

94 

30/04/2013 
 

55.294.843 22,1999998795548 - - - 
1.227.545.507,

94 
 
30/04/2013 

 
55.294.843 0,30 - - (1.210.957.055,04) 16.588.452,90 

30/04/2013 3.789.317.358 3.844.612.201 0,30 1,54091078902977 
 

1.136.795.207,40 
1.153.383.660,

30 

27/06/2013 205.804.664 4.050.416.865 0,30 1,54091078902977 
61.741.399,

20 - 

1.215.125.059,
50 

26/08/2013 1.418.750.000 5.469.166.865 0,30 0,48 - 425.625.000,00 

 
1.640.750.059,

50 

Πθγι: Επεξεργαςία οικονομικϊν ςτοιχείων από τθν Σράπεηα. 

 

Ειδικότερα από τθ χριςθ 2010 ζωσ ςιμερα πραγματοποιικθκαν οι εξισ μεταβολζσ ςτο κοινό μετοχικό 

κεφάλαιο τθσ Τράπεηασ: 

1. Στισ 30 Μαΐου 2011, κατόπιν τθσ από 8.2.2011 απόφαςθσ τθσ Αϋ Επαναλθπτικισ Ζκτακτθσ Γενικισ 

Συνζλευςθσ των Μετόχων τθσ Τράπεηασ και τθσ από 8.2.2011 απόφαςθσ τθσ Βϋ Επαναλθπτικισ Ζκτακτθσ 

Γενικισ Συνζλευςθσ των Μετόχων τθσ ΔΛΑΣ Α.Ε.Ε.Χ., οι δφο εταιρείεσ ςυγχωνεφκθκαν με απορρόφθςθ τθσ ΔΛΑΣ 

Α.Ε.Ε.Χ. από τθν Τράπεηα και λόγω τθσ ςυγχϊνευςθσ αυτισ το μετοχικό κεφάλαιο τθσ Τράπεηασ αυξικθκε με 

ζκδοςθ 14.353.472 κοινϊν μετοχϊν και παράλλθλθ μεταβολι τθσ ονομαςτικισ αξίασ τθσ κοινισ μετοχισ από € 

2,75 ςε € 2,81.  

2. Στισ 26 Σεπτεμβρίου του 2011, κατόπιν τθσ από 11.7.2011 απόφαςθσ τθσ Αϋ Επαναλθπτικισ Τακτικισ Γενικισ 

Συνζλευςθσ των Μετόχων τθσ Τράπεηασ, το μετοχικό κεφάλαιο μειϊκθκε κατά ποςό € 326.239.571,93 με 

μείωςθ τθσ ονομαςτικισ αξίασ τθσ κοινισ μετοχισ από € 2,81 ςε € 2,22, με ςκοπό το ςυμψθφιςμό ηθμιϊν 

μεταςχθματιςμοφ που ζχουν προκφψει από ςυγχωνεφςεισ προθγοφμενων ετϊν και ηθμιϊν εισ νζο. 

3. Στισ 31 Μαΐου 2013 κατόπιν τθσ από 30.04.2013 απόφαςθσ τθσ Ζκτακτθσ Γενικισ Συνζλευςθσ των Μετόχων 

τθσ Τράπεηασ, το μετοχικό κεφάλαιο μειϊκθκε κατά ποςό € 1.210.957.055,04, μζςω ταυτόχρονθσ (i) αφξθςθσ 

τθσ ονομαςτικισ αξίασ τθσ κοινισ μετοχισ τθσ από €2,22 ςε € 22,1999998795548 με παράλλθλθ μείωςθ του 

ςυνολικοφ αρικμοφ των κοινϊν μετοχϊν τθσ από 552.948.427 ςε 55.294.843, με ςυνζνωςι τουσ με αναλογία 

δζκα (10) παλαιζσ κοινζσ μετοχζσ ςε μία (1) νζα κοινι μετοχι (reverse split), και (ii) μείωςθσ τθσ ονομαςτικισ 

αξίασ τθσ νζασ (προερχόμενθσ από το reverse split) κοινισ μετοχισ τθσ Τράπεηασ από € 22,1999998795548 ςε 

€0,30, με ςκοπό το ςχθματιςμό ιςόποςου ειδικοφ αποκεματικοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 4 παρ. 4α του κ.ν. 

2190/1920. 



 

Σράπεηα Eurobank Ergasias A.E.        275                     

4. Στισ 31 Μαΐου 2013 κατόπιν τθσ από 30.4.2013 απόφαςθσ τθσ Ζκτακτθσ Γενικισ Συνζλευςθσ των Μετόχων 

τθσ Τράπεηασ, το μετοχικό κεφάλαιο αυξικθκε κατά ποςό € 1.136.795.207,40, με ειςφορά από το Ταμείο 

Χρθματοπιςτωτικισ Στακερότθτασ ομολόγων κυριότθτασ του ίδιου και εκδόςεωσ του Ευρωπαϊκοφ Ταμείου 

Χρθματοπιςτωτικισ Στακερότθτασ, με τθν ζκδοςθ 3.789.317.358 νζων κοινϊν μετοχϊν, ονομαςτικισ αξίασ 

€0,30 και τιμισ διάκεςθσ € 1,54091078902977 θ κάκε μία. Θ ςυνολικι υπζρ το άρτιον αξία των νζων μετοχϊν, 

ποςοφ €4.702.204.792,60, ιχκθ ςτον λογαριαςμό «Διαφορά από ζκδοςθ μετοχϊν υπζρ το άρτιο». Κατόπιν τθσ 

ανωτζρω αυξιςεωσ, το μετοχικό κεφάλαιο τθσ Τράπεηασ το οποίο αντιςτοιχεί ςτισ κοινζσ μετοχζσ ανιλκε ςε  

1.153.383.660,30, διαιροφμενο ςε 3.844.612.201 κοινζσ ονομαςτικζσ με ψιφο μετοχζσ, ονομαςτικισ αξίασ 

€0,30 θ κάκε μία. 

5. Στισ 3 Λουλίου 2013 κατόπιν τθσ από 27.6.2013 απόφαςθσ τθσ Τακτικισ Γενικισ Συνζλευςθσ των Μετόχων 

τθσ Τράπεηασ, το μετοχικό κεφάλαιο αυξικθκε κατά ποςό € 61.741.399,20, με καταβολι μετρθτϊν, για 

ιδιωτικι τοποκζτθςθ προσ τουσ κατόχουσ πζντε ςειρϊν υβριδικϊν τίτλων (Lower Tier 1 – Series A,B, C, D και E) 

και τουσ κατόχουσ μίασ ςειράσ τίτλων μειωμζνθσ εξαςφάλιςθσ (Lower Tier 2) με κατάργθςθ δικαιϊματοσ 

προτίμθςθσ των υφιςτάμενων κοινϊν και προνομιοφχων μετόχων, με τθν ζκδοςθ 205.804.664 νζων κοινϊν 

μετοχϊν, ονομαςτικισ αξίασ €0,30 και τιμι διάκεςθσ € 1,54091078902977 θ κάκε μία. Θ ςυνολικι υπζρ το 

άρτιον αξία των νζων μετοχϊν, ποςοφ €255.385.227,99, ιχκθ ςτον λογαριαςμό «Διαφορά από ζκδοςθ 

μετοχϊν υπζρ το άρτιο». Κατόπιν τθσ ανωτζρω αυξιςεωσ, το μετοχικό κεφάλαιο τθσ Τράπεηασ το οποίο 

αντιςτοιχεί ςτισ κοινζσ μετοχζσ ανιλκε ςε €1.215.125.059,50, διαιροφμενο ςε 4.050.416.865 κοινζσ 

ονομαςτικζσ με ψιφο μετοχζσ, ονομαςτικισ αξίασ €0,30 θ κάκε μία. 

6. Στισ 30 Αυγοφςτου 2013 κατόπιν τθσ από 26.8.2013 απόφαςθσ τθσ Ζκτακτθσ Γενικισ Συνζλευςθσ των 

Μετόχων τθσ Τράπεηασ, το μετοχικό κεφάλαιο αυξικθκε κατά ποςό €425.625.000,00, με ειςφορά από το 

Ταμείο Χρθματοπιςτωτικισ Στακερότθτασ του 100% των μετοχϊν του Νζου Ταχυδρομικοφ Ταμιευτθρίου 

Ελλάδοσ Α.Τ.Ε., κυριότθτασ του Ταμείου, με τθν ζκδοςθ 1.418.750.000 νζων κοινϊν μετοχϊν, ονομαςτικισ 

αξίασ €0,30 και τιμι διάκεςθσ €0,48 θ κάκε μία. Θ ςυνολικι υπζρ το άρτιον αξία των νζων μετοχϊν, ποςοφ 

€255.375.000,00, ιχκθ ςτον λογαριαςμό «Διαφορά από ζκδοςθ μετοχϊν υπζρ το άρτιο». Κατόπιν τθσ 

ανωτζρω αυξιςεωσ, το μετοχικό κεφάλαιο τθσ Τράπεηασ το οποίο αντιςτοιχεί ςτισ κοινζσ μετοχζσ ανιλκε ςε 

€1.640.750.059,50, διαιροφμενο ςε 5.469.166.865 κοινζσ ονομαςτικζσ με ψιφο μετοχζσ, ονομαςτικισ αξίασ 

€0,30 θ κάκε μία. 

Σθμειϊνεται επίςθσ ότι κατόπιν τθσ ανωτζρω αυξιςεωσ, το ςυνολικό μετοχικό κεφάλαιο τθσ Τράπεηασ ανιλκε 

ςε €2.590.875.059,50 και ο ςυνολικόσ αρικμόσ των μετοχϊν τθσ ςε 5.814.666.865, εκ των οποίων α) 

5.469.166.865 μετοχζσ με ψιφο, ονομαςτικισ αξίασ €0,30 θ κάκε μία και β) 345.500.000 προνομιοφχεσ 

μετοχζσ χωρίσ δικαίωμα ψιφου, εκδοκείςεσ με τον ν. 3723/2008, ονομαςτικισ αξίασ €2,75 θ κάκε μία. Το Δ.Σ. 

τθσ Τράπεηασ με το από 02.09.2013 Ρρακτικό του πιςτοποίθςε τθν ωσ άνω αφξθςθ. 

 

Ρρονομιοφχεσ μετοχζσ 

Στισ 6-3-2009, κατόπιν τθσ από 12-1-2009 απόφαςθσ τθσ Ζκτακτθσ Γενικισ Συνζλευςθσ των μετόχων τθσ 

Τράπεηασ το μετοχικό κεφάλαιο τθσ αυξικθκε κατά ποςό €950.125.000, με ζκδοςθ 345.500.000 

προνομιοφχων μετοχϊν χωρίσ δικαίωμα ψιφου, μθ διαπραγματεφςιμων, μθ μεταβιβάςιμων, μθ ςωρευτικισ 

ςτακερισ απόδοςθσ 10% φορολογικά εκπιπτόμενθσ, με ονομαςτικι αξία € 2,75 ζκαςτθ και τιμι ζκδοςθσ ςτο 

άρτιον, ςφμφωνα με το Νόμο 3723/2008 «Ρρόγραμμα Ενίςχυςθσ τθσ ευςτότθτασ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ», 

οι οποίεσ αναλιφκθκαν από το Ελλθνικό Δθμόςιο με τθ μεταβίβαςθ ςτθν Τράπεηα ομολόγων ίςθσ αξίασ, 

εκδόςεωσ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου. Σφμφωνα με το ιςχφον νομικό και εποπτικό πλαίςιο, οι εκδοκείςεσ 

μετοχζσ περιλαμβάνονται για εποπτικοφσ ςκοποφσ ςτα Tier I κεφάλαια του Ομίλου. 

Πςον αφορά τθν καταβολι τθσ ςτακερισ ετιςιασ απόδοςθσ 10% επί του ειςφερόμενου από το Ελλθνικό 

Δθμόςιο κεφαλαίου ζναντι των προνομιοφχων μετοχϊν που ανζλαβε, τισ οποίεσ εξζδωςε θ Τράπεηα ςφμφωνα 

με το άρκρο 1 του ν. 3723/2008, αυτι ςφμφωνα με: 

α) τουσ όρουσ ζκδοςθσ των προνομιοφχων μετοχϊν, είναι καταβλθτζα πριν από οποιοδιποτε τυχόν 

διανεμόμενο μζριςμα των κοινϊν μετοχϊν και ανεξαρτιτωσ τζτοιασ διανομισ, καταβάλλεται δε, 

δεδουλευμζνθ ςε ετιςια βάςθ, κατόπιν απόφαςθσ τθσ Τακτικισ Γενικισ Συνζλευςθσ και εντόσ μθνόσ από 

τθν ζγκριςθ των ετιςιων οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ αντίςτοιχθσ χριςθσ, υπό τθν προχπόκεςθ τθσ 
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φπαρξθσ διανεμιςιμων ποςϊν, κατά τθν ζννοια των διατάξεων του άρκρου 44α του κ.ν. 2190/1920 και 

ειδικότερα κερδϊν τθσ τελευταίασ ι και προθγουμζνων χριςεων ι και αποκεματικϊν.  

β) το ν.3723/2008, όπωσ ςυμπλθρϊκθκε με το ν. 4093/2012, είναι καταβλθτζα ςε κάκε περίπτωςθ, κατά 

παρζκκλιςθ των διατάξεων του κ.ν. 2190/1920, όπωσ ιςχφει, εκτόσ του άρκρου 44α, πλθν τθσ περίπτωςθσ 

και ςτο μζτρο κατά το οποίο θ καταβολι του ςχετικοφ ποςοφ κα οδθγοφςε ςε μείωςθ των κυρίων 

ςτοιχείων των βαςικϊν ιδίων κεφαλαίων τθσ Τράπεηασ κάτω από το προβλεπόμενο ελάχιςτο όριο. 

Οι προνομιοφχεσ μετοχζσ εξαγοράηονται ςτθν (αρχικι) τιμι διάκεςισ τουσ, είτε μετά πάροδο πζντε ετϊν από 

τθν ζκδοςι τουσ είτε προαιρετικά ςε προγενζςτερο χρόνο μετά από ζγκριςθ τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ. Αν 

μετά τθν πάροδο τθσ πενταετίασ θ Τράπεηα δεν ζχει εξαγοράςει τισ ανωτζρω προνομιοφχεσ μετοχζσ οφτε ζχει 

λθφκεί από τθ Γενικι Συνζλευςθ των μετόχων τθσ απόφαςθ για τθν εξαγορά τουσ, θ προαναφερκείςα ετιςια 

απόδοςθ προςαυξάνεται, προοδευτικά και ςωρευτικά, κατά ποςοςτό 2% ετθςίωσ, κατόπιν απόφαςθσ του 

Υπουργοφ Οικονομικϊν μετά από ειςιγθςθ τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ. 

Τα προνόμια που αντιςτοιχοφν ςτισ προνομιοφχεσ μετοχζσ περιγράφονται ςτθν ενότθτα 4.2.1 «Δικαιϊματα 

Μετόχων». 

Το μετοχικό κεφάλαιο τθσ Τράπεηασ είναι πλιρωσ καταβεβλθμζνο. Επομζνωσ, δεν υπάρχει δικαίωμα ι 

υποχρζωςθ απόκτθςθσ ςε ςχζςθ με εγκεκριμζνο αλλά μθ εγγεγραμμζνο κεφάλαιο, ι για δζςμευςθ αφξθςθσ 

του κεφαλαίου.  

Δεν υφίςταται δικαίωμα προαίρεςθσ για το κεφάλαιο οποιουδιποτε μζλουσ του Ομίλου, οφτε ςυμφωνία (υπό 

όρουσ ι άνευ) που να προβλζπει ότι το κεφάλαιο αυτό κα αποτελζςει το αντικείμενο δικαιϊματοσ 

προαίρεςθσ, με εξαίρεςθ το δικαίωμα προαίρεςθ αγοράσ μετοχϊν ςτο προςωπικό (stock options).  

Ππωσ αναφζρκθκε και ςτθν παράγραφο 3.11.1, τθν 29 Λουλίου 2009, ο Πμιλοσ, μζςω τθσ εταιρείασ ειδικοφ 

ςκοποφ, ERB Hellas Funding Limited, εξζδωςε € 300 εκατ. προνομιοφχων τίτλων οι οποίοι αποτελοφν εποπτικά 

κεφάλαια (Tier I Σειρά D) για τον Πμιλο. Θ ζκδοςθ αυτι ζγινε ςε ςυνζχεια τθσ από 30 Λουνίου 2009 απόφαςθσ 

τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ τθσ Τράπεηασ, βάςει τθσ οποίασ επιτρζπεται θ τμθματικι ζκδοςθ αντίςτοιχων τίτλων 

μζχρι του ποςοφ των € 500 εκατ. Οι προνομιοφχοι τίτλοι δεν ζχουν προκακοριςμζνθ θμερομθνία 

αποπλθρωμισ και παρζχουν ςτον εκδότθ το δικαίωμα πρόωρθσ αποπλθρωμισ πζντε χρόνια μετά τθν 

θμερομθνία ζκδοςθσ και ςε τριμθνιαία βάςθ από τότε και ςτο εξισ. Επιπρόςκετα, οι τίτλοι μετά τον Οκτϊβριο 

του 2014 είναι μετατρζψιμοι, κατόπιν άςκθςθσ του δικαιϊματοσ μετατροπισ είτε από τον εκδότθ είτε από τον 

ομολογιοφχο και υπό οριςμζνεσ ςυνκικεσ, ςε κοινζσ μετοχζσ Eurobank με ζκπτωςθ 12% από τθν τρζχουςα 

τιμι τθσ μετοχισ κατά το τελευταίο διάςτθμα που κα προθγθκεί τθσ ανταλλαγισ. Πλεσ οι υποχρεϊςεισ του 

εκδότθ αναφορικά με τουσ προνομιοφχουσ τίτλουσ καλφπτονται από εγγυιςεισ μειωμζνθσ εξαςφάλιςθσ από 

τθν Τράπεηα. Οι τίτλοι πλθρϊνουν ςτακερό μθ-ςωρευτικό μζριςμα που υπολογίηεται με ποςοςτό 8,25% 

ετθςίωσ και καταβάλλεται κάκε τρίμθνο, ςφμφωνα με τουσ όρουσ των τίτλων. Το μζριςμα των προνομιοφχων 

τίτλων πρζπει να δθλωκεί και να πλθρωκεί ςτθν περίπτωςθ που θ Τράπεηα διανείμει μζριςμα, ςφμφωνα με 

τουσ όρουσ των τίτλων. Οι προνομιοφχοι τίτλοι είναι ειςθγμζνοι ςτο Χρθματιςτιριο Αξιϊν του Λονδίνου. 

Τθν 30 Νοεμβρίου 2009, ο Πμιλοσ, μζςω τθσ εταιρείασ ειδικοφ ςκοποφ, ERB Hellas Funding Limited, εξζδωςε € 

100 εκατ. προνομιοφχων τίτλων οι οποίοι αποτελοφν εποπτικά κεφάλαια (Tier I Σειρά Ε) για τον Πμιλο. Οι όροι 

και οι ςυνκικεσ τθσ ζκδοςθσ είναι ίδιοι με τουσ προνομιοφχουσ τίτλουσ που εκδόκθκαν τθν 29 Λουλίου 2009, 

ενϊ θ δυνατότθτα μετατροπισ ςε κοινζσ μετοχζσ ιςχφει από το Φεβρουάριο του 2015. Οι προνομιοφχοι τίτλοι 

είναι ειςθγμζνοι ςτο Χρθματιςτιριο Αξιϊν του Λονδίνου. 

Σθμειϊνουμε ότι μετά τθν ολοκλιρωςθ του Ρρογράμματοσ Διαχείριςθσ Στοιχείων Ρακθτικοφ τον Λοφνιο του 

2013, προνομιοφχοι τίτλοι ονομαςτικοφ ποςοφ €379.000.000, ευρίςκονται ςιμερα ςτθν κατοχι τθσ Eurobank. 

Θ Τράπεηα, ςφμφωνα με τουσ όρουσ των προνομιοφχων τίτλων τθσ Σειράσ D και Ε, ανακοίνωςε ςτισ 22 Λουλίου 

2013 τθν μθ καταβολι μερίςματοσ προσ τουσ κατόχουσ των προνομιοφχων τίτλων των Σειρϊν D και Ε το οποίο 

κα ιταν καταβλθτζο ςτισ 29 Λουλίου 2013 και ςτισ 28 Αυγοφςτου 2013 αντίςτοιχα. 

Τθν 31.12.2012 θ Τράπεηα δεν κατείχε ίδιεσ μετοχζσ, ενϊ οι κυγατρικζσ τθσ εταιρείεσ κατείχαν 2.587.872 

μετοχζσ τθσ Τράπεηασ με αξία κτιςθσ € 3 εκατ. 
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3.24.2 Καταςτατικό  

Θ ανϊνυμθ εταιρεία με τθν επωνυμία «Τράπεηα Eurobank Ergasias A.E.» και με διακριτικό τίτλο «Eurobank 

Ergasias» είναι καταχωρθμζνθ ςτο Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο (Γ.Ε.Μ.Θ.) του Υπουργείου Ανάπτυξθσ, και 

Ανταγωνιςτικότθτασ, με αρικμό καταχωριςεωσ (Α. Γ.Ε.Μ.Θ.) 000223001000 (πρϊθν Α. Μ.Α.Ε. 

6068/06/B/86/07). Θ διάρκεια τθσ Τράπεηασ που άρχιςε ςτισ 19 Μαρτίου του 1924, λιγει ςτισ 31 Δεκεμβρίου 

του 2100. Ζδρα τθσ Τράπεηασ είναι ο Διμοσ Ακθναίων. Με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου μποροφν να 

ιδρφουν υποκαταςτιματα ι πρακτορεία ι γραφεία οπουδιποτε ςτθν Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Σφμφωνα με το άρκρο 3 του Καταςτατικοφ τθσ, ςκοπόσ τθσ Τράπεηασ είναι θ διενζργεια πάςθσ φφςεωσ 

εργαςιϊν και δραςτθριοτιτων, τισ οποίεσ επιτρζπεται να διενεργοφν τα πιςτωτικά ιδρφματα ςφμφωνα με τθν 

εκάςτοτε ιςχφουςα νομοκεςία. Ο ςκοπόσ τθσ Τράπεηασ είναι ο ευρφτεροσ δυνατόσ υπό τθν ζννοια ότι οι 

εργαςίεσ, ζργα, υπθρεςίεσ και πάςθσ φφςεωσ δραςτθριότθτεσ τθσ Τράπεηασ δφνανται να περιλαμβάνουν κάκε 

εργαςία, ζργο, υπθρεςία και γενικϊσ δραςτθριότθτα που, είτε εκ παραδόςεωσ είτε ςτο πλαίςιο των τεχνικϊν, 

οικονομικϊν και κοινωνικϊν εξελίξεων, αποτελοφν εκάςτοτε εργαςίεσ, ζργα, υπθρεςίεσ και γενικϊσ 

δραςτθριότθτεσ δυνάμενεσ εκάςτοτε να αςκοφνται από πιςτωτικό ίδρυμα. 

Στο ςκοπό τθσ Τράπεηασ εμπίπτουν ενδεικτικϊσ οι κατωτζρω δραςτθριότθτεσ: 

1. Αποδοχι κατακζςεων ι άλλων επιςτρεπτζων κεφαλαίων. 

2. Χοριγθςθ δανείων ι λοιπϊν πιςτϊςεων ςυμπεριλαμβανομζνων και των πράξεων πρακτορείασ 

επιχειρθματικϊν απαιτιςεων.  

3. Χρθματοδοτικι μίςκωςθ (leasing). 

4. Ρράξεισ διενζργειασ πλθρωμϊν, περιλαμβανομζνθσ τθσ μεταφοράσ κεφαλαίων. 

5. Ζκδοςθ και διαχείριςθ μζςων πλθρωμισ (πιςτωτικϊν και χρεωςτικϊν καρτϊν, ταξιδιωτικϊν και 

τραπεηικϊν επιταγϊν).  

6. Εγγυιςεισ και αναλιψεισ υποχρεϊςεων.  

7. Συναλλαγζσ για λογαριαςμό τθσ ίδιασ τθσ Τράπεηασ ι τθσ πελατείασ τθσ, που αφοροφν: 

(i) μζςα χρθματαγοράσ (αξιόγραφα, πιςτοποιθτικά κατακζςεων κ.λπ.) 

(ii) ςυνάλλαγμα 

(iii) προκεςμιακά ςυμβόλαια χρθματοπιςτωτικϊν τίτλων ι χρθματοπιςτωτικά δικαιϊματα 

(iv) ςυμβάςεισ ανταλλαγισ επιτοκίων και ςυναλλάγματοσ 

(v) κινθτζσ αξίεσ 

8. Συμμετοχζσ ςε εκδόςεισ τίτλων και παροχι ςυναφϊν υπθρεςιϊν περιλαμβανομζνων ειδικότερα και των 

υπθρεςιϊν αναδόχου εκδόςεωσ τίτλων. 

9. Ραροχι ςυμβουλϊν ςε επιχειριςεισ όςον αφορά τθ διάρκρωςθ του κεφαλαίου τουσ, τθ ςτρατθγικι 

ςυγκεκριμζνου τομζα βιομθχανίασ και ςυναφι κζματα παροχισ ςυμβουλϊν, κακϊσ και υπθρεςιϊν ςτον 

τομζα τθσ ςυγχϊνευςθσ και τθσ εξαγοράσ επιχειριςεων. 

10. Διαμεςολάβθςθ ςτισ διατραπεηικζσ αγορζσ. 

11. Διαχείριςθ χαρτοφυλακίου πάςθσ φφςεωσ περιουςιακϊν ςτοιχείων πελατϊν ι παροχι ςυμβουλϊν για τθ 

διαχείριςθ αυτοφ. 

12. Φφλαξθ και διαχείριςθ κινθτϊν αξιϊν. 

13. Συλλογι και επεξεργαςία εμπορικϊν πλθροφοριϊν, περιλαμβανομζνων και των υπθρεςιϊν αξιολόγθςθσ 

τθσ πιςτολθπτικισ ικανότθτασ πελατϊν. 

14. Εκμίςκωςθ κυρίδων. 

15. Ζκδοςθ θλεκτρονικοφ χριματοσ. 

16. Δραςτθριότθτεσ που αφοροφν ςτθν παροχι κυρίων και παρεπόμενων επενδυτικϊν υπθρεςιϊν, όπωσ 

αυτζσ που αναφζρονται ςτο άρκρο 4 του ν. 3606/2007, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει. 
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17. Κάκε άλλθ ςυναφισ προσ τισ ανωτζρω εργαςία ι δραςτθριότθτα, επιτρεπόμενθ από τθν εκάςτοτε 

ιςχφουςα νομοκεςία.  

Στο πλαίςιο του ανωτζρω ςκοποφ τθσ, θ Τράπεηα μπορεί να προβαίνει ςε ίδρυςθ επιχειριςεων και εταιρειϊν 

οποιαςδιποτε μορφισ, ςε απόκτθςθ ςυμμετοχισ με οποιονδιποτε τρόπο ςε υφιςτάμενεσ επιχειριςεισ και 

εταιρείεσ, ςε ςυνεργαςία με οποιονδιποτε τρίτο και γενικϊσ ςε κάκε ενζργεια που εξυπθρετεί άμεςα ι 

ζμμεςα τον ςκοπό τθσ. 

Γενικι Συνζλευςθ των Μετόχων 

Θ Γενικι Συνζλευςθ των Μετόχων («Γενικι Συνζλευςθ») είναι το ανϊτατο όργανο τθσ Τράπεηασ, και 

δικαιοφται να αποφαςίηει για κάκε υπόκεςθ που αφορά τθν Τράπεηα. Οι μζτοχοι που κατζχουν μετοχζσ με 

δικαίωμα ψιφου ζχουν δικαίωμα να ςυμμετζχουν ςτθ Γενικι Συνζλευςθ και να ψθφίηουν είτε 

αυτοπροςϊπωσ είτε δι’ αντιπροςϊπων τουσ. Ο διοριςμόσ και θ ανάκλθςθ αντιπροςϊπου μποροφν να γίνονται 

και με θλεκτρονικά μζςα, και ςυγκεκριμζνα μζςω τθσ διαδικτυακισ πρόςβαςθσ, με τθ χριςθ προςωπικϊν 

κωδικϊν, ςε ειδικό μθχανογραφικό ςφςτθμα ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Τράπεηασ. 

Στθ Γενικι Συνζλευςθ δικαιοφται να ςυμμετζχει και να ψθφίηει όποιοσ εμφανίηεται ωσ μζτοχοσ κοινϊν 

μετοχϊν τθσ Τράπεηασ ςτα αρχεία του Συςτιματοσ Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίηεται θ «Ελλθνικά 

Χρθματιςτιρια Α.Ε.» («Ε.Χ.Α.Ε.») κατά τθν ζναρξθ τθσ πζμπτθσ (5θσ) θμζρασ πριν από τθν θμζρα τθσ αρχικισ 

ςυνεδρίαςθσ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ και κατά τθν ζναρξθ τθσ τζταρτθσ (4θσ) θμζρασ πριν από τθν θμζρα τθσ 

επαναλθπτικισ ςυνεδρίαςθσ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ (Θμερομθνία Καταγραφισ -Record Date).  

Σε κάκε Γενικι Συνζλευςθ το Δ.Σ. φροντίηει ϊςτε θ αναλυτικι πρόςκλθςθ και τα ςχετικά ζγγραφα να είναι 

διακζςιμα ςτουσ μετόχουσ τουλάχιςτον 20 θμζρεσ πριν από τθ ςυνεδρίαςθ, ςυμπεριλαμβανομζνων ςχεδίων 

αποφάςεων ι ςχολίων του Δ.Σ. για κάκε κζμα τθσ θμερθςίασ διάταξθσ. Θ πρόςκλθςθ περιλαμβάνει, μεταξφ 

άλλων, πλθροφορίεσ που αφοροφν το χρόνο και τον τόπο τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ, τα κζματα θμεριςιασ 

διάταξθσ, τουσ μετόχουσ που ζχουν δικαίωμα ςυμμετοχισ, οδθγίεσ για τον τρόπο ςυμμετοχισ των μετόχων 

και άςκθςθσ των δικαιωμάτων τουσ, αυτοπροςϊπωσ ι δι’ αντιπροςϊπου, τθ διαδικαςία για ψιφο μζςω 

αντιπροςϊπου, τα δικαιϊματα των μετόχων μειοψθφίασ και τθ διεφκυνςθ τθσ ιςτοςελίδασ τθσ Τράπεηασ, 

όπου είναι διακζςιμεσ οι προβλεπόμενεσ από το νόμο πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ Γενικι Συνζλευςθ.  

Σφμφωνα με το ν. 3864/2010, ο εκπρόςωποσ του ΤΧΣ ζχει το δικαίωμα να ηθτεί τθ ςφγκλθςθ τθσ Γενικισ 

Συνζλευςθσ των Μετόχων τθσ Τράπεηασ εντόσ προκεςμίασ μειωμζνθσ ςτο ζνα τρίτο τθσ προβλεπόμενθσ από 

τον κ.ν. 2190/1920 περί Ανωνφμων Εταιρειϊν.  

Το ανωτζρω δικαίωμα δεν ζχει αςκθκεί μζχρι ςιμερα. 

Ρεραιτζρω, ο εκπρόςωποσ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου (προνομιοφχου μετόχου τθσ Τράπεηασ βάςει του νόμου 

3723/2008) οριςκείσ ωσ πρόςκετο μζλοσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ, ζχει δικαίωμα παράςταςθσ ςτθ 

Γενικι Συνζλευςθ των Μετόχων τθσ Τράπεηασ και δικαίωμα αρνθςικυρίασ ςτθ λιψθ οποιαςδιποτε απόφαςθσ 

με ςτρατθγικό χαρακτιρα ι αποφάςεων με τισ οποίεσ μεταβάλλεται ουςιωδϊσ θ νομικι ι χρθματοοικονομικι 

κατάςταςθ τθσ Τράπεηασ και για τθν ζγκριςθ των οποίων απαιτείται απόφαςθ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ των 

μετόχων ι αποφάςεων για τθ διανομι μεριςμάτων και τθν πολιτικι παροχϊν προσ τα µζλθ του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου κακϊσ και τουσ Γενικοφσ Διευκυντζσ και τουσ αναπλθρωτζσ τουσ, με απόφαςθ του Υπουργοφ 

Οικονομικϊν ι εφόςον ο εκπρόςωποσ κρίνει ότι θ απόφαςθ αυτι δφναται να κζςει ςε κίνδυνο τα 

ςυμφζροντα των κατακετϊν θ να επθρεάςει ουςιωδϊσ τθ φερεγγυότθτα και τθν εφρυκμθ λειτουργία τθσ 

Τράπεηασ. 

Σθμειϊνεται ότι ο ανωτζρω εκπρόςωποσ δεν ζχει μζχρι ςιμερα αςκιςει το ανωτζρω δικαίωμα αρνθςικυρίασ. 

Θ Γενικι Συνζλευςθ βρίςκεται ςε απαρτία και ςυνεδριάηει ζγκυρα επί των κεμάτων τθσ θμεριςιασ διάταξθσ 

όταν παρίςτανται ι αντιπροςωπεφονται κατ’ αυτιν μζτοχοι που αντιπροςωπεφουν τουλάχιςτον το 1/5 του 

καταβεβλθμζνου μετοχικοφ κεφαλαίου που αντιςτοιχεί ςτισ μετοχζσ με δικαίωμα ψιφου. Οι αποφάςεισ 

λαμβάνονται με απόλυτθ πλειοψθφία των εκπροςωποφμενων ςτθ Γενικι Συνζλευςθ ψιφων. Κατ' εξαίρεςθ, 

όςον αφορά οριςμζνεσ ςθμαντικζσ αποφάςεισ, (μεταβολζσ του μετοχικοφ κεφαλαίου, μεταβολι εκνικότθτασ, 

ςυγχωνεφςεισ κ.λπ.), θ Γενικι Συνζλευςθ βρίςκεται ςε απαρτία και ςυνεδριάηει ζγκυρα όταν παρίςτανται ι 

αντιπροςωπεφονται ςε αυτιν μζτοχοι που εκπροςωπεφουν τουλάχιςτον τα 2/3 του καταβεβλθμζνου 

μετοχικοφ κεφαλαίου που αντιςτοιχεί ςτισ μετοχζσ με δικαίωμα ψιφου. Οι αντίςτοιχεσ αποφάςεισ 
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λαμβάνονται με πλειοψθφία των 2/3 των ψιφων που εκπροςωποφνται ςτθ Συνζλευςθ. Σε περίπτωςθ που δεν 

επιτευχκεί απαρτία, ςυγκαλοφνται Επαναλθπτικζσ Γενικζσ Συνελεφςεισ κατά τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 29 

του Κ.Ν. 2190/1920.  

Τα πρακτικά τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ υπογράφονται από τον Ρρόεδρο και το Γραμματζα τθσ Γενικισ 

Συνζλευςθσ. 

Πςον αφορά ςτα δικαιϊματα μειοψθφίασ, αυτά προβλζπονται ςτα άρκρα 39 και 40 του κ.ν. 2190/1920 (Βλ. 

4.2.1. Δικαιϊματα Κοινϊν Μετόχων). 

 

Λδιαίτερθ Συνζλευςθ Ρρονομιοφχων Μετόχων 

Ππωσ ζχει ιδθ αναφερκεί, ςτισ 06.03.2009, κατόπιν τθσ από 12.01.2009 απόφαςθσ τθσ Ζκτακτθσ Γενικισ 

Συνζλευςθσ των μετόχων τθσ Τράπεηασ, το μετοχικό κεφάλαιό τθσ αυξικθκε κατά ποςό €950.125.000, με 

ζκδοςθ 345.500.000 προνομιοφχων μετοχϊν χωρίσ δικαίωμα ψιφου, ςφμφωνα με το Νόμο 3723/2008, οι 

οποίεσ αναλιφκθκαν από το Ελλθνικό Δθμόςιο, το οποίο είναι ο αποκλειςτικόσ κφριοσ των ωσ άνω 

προνομιοφχων μετόχων. Οι ςυγκεκριμζνεσ προνομιοφχεσ μετοχζσ παρζχουν δικαίωμα ςυμμετοχισ και ψιφου 

ςτθν Λδιαίτερθ Συνζλευςθ των προνομιοφχων μετόχων ςτισ περιπτϊςεισ που ορίηει ο Κ.Ν. 2190/1920, όταν 

κίγονται τα δικαιϊματα του Ελλθνικοφ Δθμοςίου ωσ προνομιοφχου μετόχου.  

Οι προνομιοφχεσ αυτζσ μετοχζσ δεν ζχουν δικαίωμα ςυμμετοχισ και ψιφου ςτθ Γενικι Συνζλευςθ των 

μετόχων, ςτθν οποία όμωσ δικαιοφται να παρίςταται ο εκπρόςωποσ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, χωρίσ μεν 

δικαίωμα ψιφου, αλλά με δικαίωμα αρνθςικυρίασ ςτθ λιψθ των προαναφερκειςϊν αποφάςεων.  

Το καταςτατικό τθσ Τράπεηασ δεν περιζχει διατάξεισ που να αποκλίνουν από τισ αντίςτοιχεσ του 

Κ.Ν.2190/1920, όπωσ ιςχφει ςιμερα.  

Δεν υπάρχουν όροι που επιβάλλονται από το καταςτατικό, τθ διοικθτικι πράξθ ςφςταςθσ ι τον εςωτερικό 

κανονιςμό τθσ Τράπεηασ και οι οποίοι να διζπουν τισ μεταβολζσ ςτο επίπεδο του κεφαλαίου, αυςτθρότεροι 

απ’ ότι απαιτεί θ ςχετικι ιςχφουςα νομοκεςία.  

Αναλυτικι περιγραφι των δικαιωμάτων, προνομίων ι περιοριςμϊν των υφιςτάμενων μετόχων κακϊσ και των 

ενεργειϊν που απαιτοφνται για τθν μεταβολι των δικαιωμάτων τουσ παρατίκενται ςτθν ενότθτα 

4.2.1.«Δικαιϊματα Μετόχων». 

 

3.24.3 Κεςμικό πλαίςιο λειτουργίασ τθσ Τράπεηασ  

Ο Πμιλοσ Eurobank υπόκειται ςτο νομοκετικό και κανονιςτικό πλαίςιο, ιτοι ςτουσ νόμουσ, κανονιςμοφσ, 

διοικθτικζσ πράξεισ και πολιτικζσ τθσ κάκε χϊρασ ςτθν οποία δραςτθριοποιείται. Θ Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ είναι 

θ κεντρικι τράπεηα τθσ Ελλάδοσ. Είναι αρμόδια για τθν παροχι αδειϊν λειτουργίασ και τθν εποπτεία του 

χρθματοπιςτωτικοφ τομζα ςτθν Ελλάδα, ςφμφωνα με τον Ν. 3601/2007 (που αφορά ςτθν αδειοδότθςθ, 

λειτουργία, εποπτεία και τον ζλεγχο των πιςτωτικϊν ιδρυμάτων), τον Ν. 3746/2009 (που ρυκμίηει το ςφςτθμα 

εγγφθςθσ κατακζςεων και επενδφςεων), τον Ν. 3691/2008 (για τθν πρόλθψθ και καταςτολι τθσ 

νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικι δραςτθριότθτα), τον Ν. 3862/2010 (που ρυκμίηει τισ υπθρεςίεσ 

πλθρωμϊν και τα χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα) και άλλουσ ςχετικοφσ νόμουσ, όπωσ ζχουν τροποποιθκεί και 

ιςχφουν. Επίςθσ, θ Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ ζχει κανονιςτικζσ αρμοδιότθτεσ αναφορικά με τισ εργαςίεσ και τθν 

εποπτεία των πιςτωτικϊν ιδρυμάτων ςτθν Ελλάδα, ςφμφωνα με το Ν. 1266/1982 (Πργανα αςκιςεωσ τθσ 

νομιςματικισ, πιςτωτικισ και ςυναλλαγματικισ πολιτικισ και άλλεσ διατάξεισ), όπωσ ιςχφει. 

Το κεςμικό πλαίςιο που διζπει τον τραπεηικό τομζα ςτθν Ελλάδα ζχει τροποποιθκεί τα τελευταία χρόνια 

κυρίωσ λόγω τθσ ενςωμάτωςθσ κοινοτικϊν οδθγιϊν. Τον Αφγουςτο του 2007, ενςωματϊκθκαν ςτο ελλθνικό 

δίκαιο οι Ευρωπαϊκζσ Οδθγίεσ που αφοροφν ςτθν υιοκζτθςθ του Συμφϊνου τθσ Βαςιλείασ ΛΛ (Βαςιλεία ΛΛ), 

ςχετικά με τθν επιχειρθματικι δραςτθριότθτα των πιςτωτικϊν ιδρυμάτων και τθν κεφαλαιακι επάρκεια των 

επιχειριςεων παροχισ επενδυτικϊν υπθρεςιϊν και των πιςτωτικϊν ιδρυμάτων. Στθ ςυνζχεια, ςτισ 20 

Αυγοφςτου 2007 εκδόκθκαν δζκα Ρράξεισ του Διοικθτι τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ που κακορίηουν τισ 

λεπτομζρειεσ εφαρμογισ τθσ Βαςιλείασ ΛΛ, θ οποία τζκθκε ςε ιςχφ τθν 1 Λανουαρίου του ζτουσ 2008. Σειρά 
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κανονιςτικϊν πρωτοβουλιϊν που ζχει πρόςφατα προτακεί ι που κα εφαρμοςτεί ςε ςφντομο χρονικό 

διάςτθμα, κα διαφοροποιοφςε τισ κεφαλαιακζσ απαιτιςεισ του Ομίλου, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ Οδθγίασ 

για τθν Κεφαλαιακι Επάρκεια ΛΛ («CRD II») και τθσ Οδθγίασ για τθν Κεφαλαιακι Επάρκεια ΛΛΛ (CRD ΛΛΛ) που 

περιγράφονται κατωτζρω ςτθν παροφςα ενότθτα του Εγγράφου Ρροςφοράσ υπό τον τίτλο «Κεφαλαιακι 

Επάρκεια». 

Ρρόςφατα, θ Ελλθνικι Κυβζρνθςθ τροποποίθςε τουσ όρουσ του ςχεδίου ςτιριξθσ των ελλθνικϊν τραπεηϊν 

για τθν ενίςχυςθ τθσ ρευςτότθτασ και κεφαλαιακισ επάρκειασ των ελλθνικϊν τραπεηϊν. Αναφορικά με τθ 

ςυμμετοχι τθσ Τράπεηασ ςε αυτό το πρόγραμμα, περιςςότερεσ πλθροφορίεσ παρατίκενται ςτθν παροφςα 

ενότθτα του Ενθμερωτικοφ Δελτίου «Σο ςχζδιο ενίςχυςθσ τθσ ρευςτότθτασ τθσ Ελλθνικισ οικονομίασ».  

Κανονιςτικό πλαίςιο 

Τα πιςτωτικά ιδρφματα που λειτουργοφν ςτθν Ελλάδα, μεταξφ άλλων, υποχρεοφνται: 

- να τθροφν το δείκτθ ρευςτότθτασ ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτθν υπϋ αρικ. 2614/2009 Ρράξθ του 

Διοικθτι τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ («ΡΔ/ΤΕ»), θ οποία κατάργθςε τθν υπ’ αρικ. 2560/2005 ΡΔ/ΤΕ και 

τζκθκε ςε ιςχφ τθν 1 Λουλίου 2009, όπωσ τροποποιικθκε με τθν υπϋ αρικ. 285/2009 Απόφαςθ τθσ 

Επιτροπισ Τραπεηικϊν και Ριςτωτικϊν Κεμάτων και τθν υπϋ αρικ. 2626/2010 ΡΔ/ΤΕ. 

- να ζχουν αποτελεςματικι οργανωτικι δομι και επαρκζσ Σφςτθμα Εςωτερικοφ Ελζγχου, διακζτοντασ 

ανεξάρτθτεσ Λειτουργίεσ Κανονιςτικισ Συμμόρφωςθσ, Εςωτερικισ Επικεϊρθςθσ και Διαχείριςθσ 

Κινδφνων (ςφμφωνα με τθν ΡΔ/ΤΕ 2577/2006, όπωσ τροποποιικθκε δυνάμει των υπ’ αρικ. 

2597/2007, 2595/2007, 2650/2012, 2651/2012 ΡΔ/ΤΕ και των υπ’ αρικ. 281/5/2009 και 285/6/2009 

Αποφάςεων τθσ Επιτροπισ Τραπεηικϊν και Ριςτωτικϊν Κεμάτων),  

- να υιοκετιςουν Ρολιτικι Αποδοχϊν και να ςυςτιςουν Επιτροπι Αποδοχϊν (ΡΔ/ΤΕ 2650/2012, θ 

οποία τροποποίθςε τισ υπϋ αρικ. 2577/2006 και 2592/2007 ΡΔ/ΤΕ), 

- να υποβάλουν ςτθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ περιοδικζσ αναφορζσ και αναλφςεισ (ΡΔ/ΤΕ 2651/2012, θ 

οποία αντικατζςτθςε τθν ΡΔ/ΤΕ 2640/2011),  

- να δθμοςιοποιοφν εποπτικισ φφςθσ πλθροφορίεσ κατ’ αρχιν, μζςω του ιςτοχϊρου τουσ ςτο 

διαδίκτυο, ενϊ επιπροςκζτωσ είναι δυνατόν να χρθςιμοποιθκοφν και άλλα μζςα προσ τον ςκοπό 

αυτό (ΡΔ/ΤΕ 2655/2012 όπωσ ιςχφει), 

- να παρζχουν ςτθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ κάκε άλλθ πλθροφόρθςθ που ηθτείται από αυτιν, και  

- να προβαίνουν (αναφορικά με οριςμζνεσ εργαςίεσ και δραςτθριότθτεσ) ςε γνωςτοποιιςεισ προσ τθν 

Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ ι να ηθτοφν τθν προθγοφμενθ ζγκριςι τθσ (όπωσ κατά περίπτωςθ απαιτείται), 

ςε κάκε περίπτωςθ, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία και τισ ςχετικζσ ΡΔ/ΤΕ, Αποφάςεισ ι 

Εγκυκλίουσ τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ (όπωσ αυτζσ ιςχφουν κατά τον αντίςτοιχο χρόνο). 

Σφμφωνα με το Ν. 3601/2007, άλλουσ ςχετικοφσ νόμουσ και ΡΔ/ΤΕ, θ Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ δφναται, ςτο 

πλαίςιο εποπτείασ των πιςτωτικϊν ιδρυμάτων, να ελζγχει όλα τα βιβλία και τα αρχεία των πιςτωτικϊν 

ιδρυμάτων τθσ χϊρασ για τυχόν παραβάςεισ, ςτο πλαίςιο τθσ άςκθςθσ προλθπτικοφ και καταςταλτικοφ 

ελζγχου. Σε περίπτωςθ που ζνα πιςτωτικό ίδρυμα παραβιάςει οποιονδιποτε νόμο ι κανονιςμό που εμπίπτει 

ςτθν εποπτικι αρμοδιότθτα τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ, αυτι ζχει τθν εξουςία: 

- να επιβάλει ςε αυτό τα απαραίτθτα μζτρα για να αρκεί θ παραβίαςθ  

- να επιβάλει πρόςτιμα (άρκρο 55Α του Καταςτατικοφ τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ, όπωσ τροποποιικθκε 

με τθν υπ’ αρικ. 2602/2008 ΡΔ/ΤΕ) 

- να ορίςει επίτροπο  

- να ανακαλζςει (όταν δεν υπάρχει ςυμμόρφωςθ ι ςυντρζχει περίπτωςθ αφερεγγυότθτασ) τθν άδεια 

λειτουργίασ του χρθματοπιςτωτικοφ ιδρφματοσ και τζλοσ  

- εφόςον κρίνεται ςκόπιμο, να εφαρμόςει τα μζτρα των άρκρων 62 επόμενα του ν. 3601/2007, όπωσ 

τροποποιικθκε και ιςχφει. 

Οι Ν. 4021/2011, 4051/2012 και 4172/2013 τροποποίθςαν ουςιωδϊσ τισ διατάξεισ του Ν. 3601/2007 ςχετικά 

με τθν εποπτεία, τθν εξυγίανςθ και τθν εκκακάριςθ των πιςτωτικϊν ιδρυμάτων, προκειμζνου να διαφυλαχτεί 

θ χρθματοοικονομικι ςτακερότθτα και θ εμπιςτοςφνθ του κοινοφ ςτο ελλθνικό χρθματοπιςτωτικό ςφςτθμα. 
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Οι νζεσ διατάξεισ του Ν. 3601/2007, εν γζνει, (i) ενιςχφουν τισ εποπτικζσ αρμοδιότθτεσ τθσ Τράπεηασ τθσ 

Ελλάδοσ ωσ προσ τθν αντιμετϊπιςθ υπαρχουςϊν ι πικανϊν παραβιάςεων του κανονιςτικοφ πλαιςίου από 

πιςτωτικά ιδρφματα, (ii) επεκτείνουν το ρόλο και τισ εξουςίεσ του επιτρόπου που διορίηεται από τθν Τράπεηα 

τθσ Ελλάδοσ για να επιβλζψει προβλθματικά πιςτωτικά ιδρφματα και (iii) επιτρζπουν ςτθν Τράπεηα τθσ 

Ελλάδοσ να λαμβάνει μζτρα εξυγίανςθσ των πιςτωτικϊν ιδρυμάτων. Αυτζσ οι διατάξεισ ςτοχεφουν να 

ενιςχφςουν το κεςμικό πλαίςιο τθσ εποπτείασ και του ελζγχου των πιςτωτικϊν ιδρυμάτων και να παράςχουν 

ςτθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ εξουςία εφαρμογισ μζτρων εξυγίανςθσ προκειμζνου να διαφυλαχκεί θ 

χρθματοοικονομικι ςτακερότθτα και θ εμπιςτοςφνθ του κοινοφ ςτο ελλθνικό χρθματοπιςτωτικό ςφςτθμα.  

Σφμφωνα με τισ νζεσ διατάξεισ του Ν.3601/2007, και ςυγκεκριμζνα, ςφμφωνα με τα άρκρα 62
Α
 επ. του Ν. 

3601/2007, όπωσ ιςχφει θ Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ ζχει τισ ακόλουκεσ εξουςίεσ: 

(i) να διορίςει επίτροπο ςε πιςτωτικό ίδρυμα για περίοδο που δεν υπερβαίνει τουσ δϊδεκα (12) μινεσ. 

Αυτι θ περίοδοσ δφναται να παρατακεί με απόφαςθ τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ για διάςτθμα που δεν 

υπερβαίνει τουσ ζξι (6) μινεσ. Ο επίτροποσ κα αξιολογεί τθν εν γζνει οικονομικι, διοικθτικι και 

οργανωτικι κατάςταςθ του πιςτωτικοφ ιδρφματοσ και κα προβεί ςε κάκε απαραίτθτθ ενζργεια είτε 

για τθν ανάκαμψθ του πιςτωτικοφ ιδρφματοσ, είτε για τθν προετοιμαςία εφαρμογισ των μζτρων 

εξυγίανςθσ των άρκρων 62Γ-62Ε επόμενα του Ν.3601/2007 ι για τθν κζςθ του ςε ειδικι εκκακάριςθ 

κατά το άρκρο 68 του ίδιου νόμου. Από τθν κοινοποίθςθ του διοριςμοφ του Επιτρόπου ςτο πιςτωτικό 

ίδρυμα κάκε πράξθ που αφορά ςτθ διοίκθςι του είναι ανίςχυρθ χωρίσ τθ ςφμπραξι του, ενϊ αν θ 

Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ κρίνει ότι οι εργαςίεσ του πιςτωτικοφ ιδρφματοσ δεν δφνανται να 

εξακολουκιςουν υπό τθν παροφςα Διοίκθςθ, αποφαςίηει τθν ανάκεςθ τθσ Διοίκθςθσ ςτον Επίτροπο. 

Ο επίτροποσ υπόκειται ςτον ζλεγχο και τθν εποπτεία τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ. 

(ii) να παρατείνει για περίοδο μζχρι είκοςι (20) εργάςιμεσ μζρεσ τθν εκπλιρωςθ οριςμζνων ι του 

ςυνόλου των υποχρεϊςεων του πιςτωτικοφ ιδρφματοσ, μετά το διοριςμό επιτρόπου, ςε περίπτωςθ 

που το πιςτωτικό ίδρυμα παρουςιάηει μειωμζνθ ρευςτότθτα με πικανολογοφμενθ ανεπάρκεια ιδίων 

κεφαλαίων. Με απόφαςθ τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ, θ περίοδοσ των είκοςι (20) θμερϊν μπορεί να 

παρατακεί για δζκα (10) επιπλζον θμζρεσ. Σθμειϊνεται ότι θ εν λόγω παράταςθ δεν ενεργοποιεί τθ 

διαδικαςία αποηθμίωςθσ κατακετϊν και επενδυτϊν-πελατϊν των ν. 3746/2009 και 2533/1997. 

(iii) να ενεργοποιιςει τα μζτρα εξυγίανςθσ των άρκρων 62Γ-62Ε
 
του ν. 3601/2007

 
προκειμζνου να 

διαςφαλίςει τθν οικονομικι ςτακερότθτα και να ενιςχφςει τθν εμπιςτοςφνθ του κοινοφ ςτο ελλθνικό 

χρθματοπιςτωτικό ςφςτθμα. Ειδικότερα, δφναται να: (α) δϊςει εντολι ςε επίτροπο διοριςμζνο ςε 

πιςτωτικό ίδρυμα να προβεί ςε αφξθςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου του πιςτωτικοφ ιδρφματοσ εντόσ 

οριςμζνου χρονικοφ διαςτιματοσ με κατάργθςθ του δικαιϊματοσ προτίμθςθσ των υφιςτάμενων 

μετόχων, (β) να υποχρεϊςει πιςτωτικό ίδρυμα να μεταβιβάςει οριςμζνα ςτοιχεία ενεργθτικοφ και 

πακθτικοφ ςε άλλο πιςτωτικό ίδρυμα ι άλλο πρόςωπο, ζναντι ανταλλάγματοσ και παραχριμα μετά 

τθ ςχετικι απόφαςθ τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ, (γ) να ειςθγθκεί ςτον Υπουργό Οικονομικϊν να 

ςυςτιςει, για λόγουσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ, μεταβατικό πιςτωτικό ίδρυμα προσ το οποίο κα 

μεταβιβαςτεί το ςφνολο ι μζροσ των ςτοιχείων ενεργθτικοφ και πακθτικοφ του πιςτωτικοφ 

ιδρφματοσ. Το μετοχικό κεφάλαιο του μεταβατικοφ πιςτωτικοφ ιδρφματοσ καταβάλλεται εξ 

ολοκλιρου από το ΤΧΣ και το μεταβατικό πιςτωτικό ίδρυμα κα υπόκειται ςτον ζλεγχο του ΤΧΣ 

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν. 3864/2010 και, εάν το ΤΧΣ παφςει να υπάρχει, ςτον ζλεγχο του 

Ελλθνικοφ Δθμοςίου. Το μεταβατικό πιςτωτικό ίδρυμα μπορεί να λειτουργιςει για χρονικι περίοδο 

που δεν υπερβαίνει τα δφο (2) χρόνια, εκτόσ εάν παρατακεί για δφο (2) ακόμθ χρόνια με απόφαςθ 

του Υπουργοφ Οικονομικϊν, μετά από ειςιγθςθ τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ.  

(iv) να διορίςει ειδικό εκκακαριςτι για να διοικιςει το πιςτωτικό ίδρυμα, ςε περίπτωςθ που θ άδεια 

λειτουργίασ του πιςτωτικοφ ιδρφματοσ ανακλθκεί. Θ Επιτροπι Ριςτωτικϊν και Αςφαλιςτικϊν 

Κεμάτων τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ εξζδωςε κανονιςμό ειδικισ εκκακάριςθσ των πιςτωτικϊν 

ιδρυμάτων (ΦΕΚ Β’ 2498/04.11.2011), που περιζχει ειδικζσ διατάξεισ ςχετικά με τθν εκκακάριςθ 

πιςτωτικϊν ιδρυμάτων. Για ςυγκεκριμζνεσ, αναφερόμενεσ ςτο ν. 3601/2007, ςυναλλαγζσ ο ειδικόσ 

εκκακαριςτισ υποχρεοφται να ηθτά τθ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Επιτροπισ Ειδικϊν Εκκακαρίςεων. 

(v) να υποχρεϊνει οποιοδιποτε πιςτωτικό ίδρυμα που ζχει αποτφχει ι ενδζχεται να αποτφχει να 

ςυμμορφωκεί με τισ απαιτιςεισ του ν.3601/2007 και/ι τισ ςχετικζσ αποφάςεισ τθσ Τράπεηασ τθσ 

Ελλάδοσ να προβεί ςτισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ ι ςε διαρκρωτικά μζτρα ςε πρϊιμο ςτάδιο 
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προκειμζνου να αντιμετωπιςτοφν τυχόν ελλείψεισ ι αδυναμίεσ. Σε αυτό το πλαίςιο και, πζρα από 

άλλα προλθπτικά μζτρα που προζβλεπε ιδθ ο ν. 3601/2007 (όπωσ τθ μθ διανομι ι τον περιοριςμό 

διανομισ κερδϊν), θ Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ δφναται να καταρτίηει θ ίδια ςχζδιο εξυγίανςθσ των 

πιςτωτικϊν ιδρυμάτων ι να απαιτεί από πιςτωτικό ίδρυμα να καταρτίςει ςχζδιο εξυγίανςθσ ι να 

προβεί ςε αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου ι να απαιτεί να δίδεται θ προθγοφμενθ ζγκριςι τθσ για 

οριςμζνεσ ςυναλλαγζσ τισ οποίεσ κεωρεί ότι δφνανται να προβοφν επιηιμιεσ ςε βάροσ τθσ 

φερεγγυότθτασ του πιςτωτικοφ ιδρφματοσ. 

Οι περιπτϊςεισ ςτισ οποίεσ θ Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ δφναται να λάβει τα μζτρα εξυγίανςθσ του ν. 3601/2007 

είναι, μεταξφ άλλων, οι ακόλουκεσ: 

(i) ςε περίπτωςθ που το πιςτωτικό ίδρυμα αποτφχει ι αρνθκεί να αυξιςει τα ίδια κεφάλαιά του, 

(ii) παρακωλφει με οποιονδιποτε τρόπο τον ζλεγχο που αςκείται από τθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ, 

(iii) ςε περίπτωςθ που το πιςτωτικό ίδρυμα διαπράττει ςοβαρζσ ι κατ’ εξακολοφκθςθ παραβάςεισ νόμων 

ι των αποφάςεων τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ, ι όταν υπάρχουν εφλογεσ αμφιβολίεσ για τθ χρθςτι και 

ςυνετι διαχείριςθ των εταιρικϊν υποκζςεων, με ςυνζπεια να τίκενται ςε κίνδυνο θ φερεγγυότθτα 

του πιςτωτικοφ ιδρφματοσ, τα ςυμφζροντα των κατακετϊν του, εν γζνει θ διαςφάλιςθ τθσ 

χρθματοοικονομικι ςτακερότθτα ι θ εμπιςτοςφνθ του κοινοφ ςτο ελλθνικό χρθματοπιςτωτικό 

ςφςτθμα, 

(iv) ςε περίπτωςθ που το πιςτωτικό ίδρυμα ζχει ανεπαρκι ίδια κεφάλαια ι δεν είναι ςε κζςθ να 

εξυπθρετιςει τισ υποχρεϊςεισ του και ειδικότερα να διαςφαλίςει τα επιςτρεπτζα κεφάλαια που του 

ζχουν εμπιςτευκεί οι κατακζτεσ και οι πιςτωτζσ του, 

(v) ςε περίπτωςθ που καταςτεί αναγκαίο για τθν προςταςία τθσ εμπιςτοςφνθσ του κοινοφ, ιδίωσ των 

κατακετϊν, ςτθν ςτακερότθτα και ςτθ ςωςτι λειτουργία του ελλθνικοφ χρθματοπιςτωτικοφ 

ςυςτιματοσ, και 

(vi) ςε περίπτωςθ που καταςτεί αναγκαίο για τθν πρόλθψθ ςυςτθμικοφ κινδφνου ι καταςτάςεων που 

δφνανται να αποςτακεροποιιςουν το ελλθνικό χρθματοπιςτωτικό ςφςτθμα, λαμβανομζνων υπόψθ 

των ςυνκθκϊν που επικρατοφν ςτθν τραπεηικι και διατραπεηικι αγορά. 

Κάκε φορά που θ Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ αποφαςίηει ότι ζνα πιςτωτικό ίδρυμα υπάγεται ςε μία από τισ 

παραπάνω περιπτϊςεισ, κα πρζπει να ειδοποιιςει το ΤΧΣ και να του παράςχει πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν 

οικονομικι κατάςταςθ του πιςτωτικοφ αυτοφ ιδρφματοσ, κακϊσ και κάκε άλλθ πλθροφορία που χρειάηεται το 

ΤΧΣ προκειμζνου να προετοιμάςει τθ χριςθ των κεφαλαίων του ςτθ λιψθ μζτρων εξυγίανςθσ ι 

ανακεφαλαιοποίθςθσ. Θ Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ και το ΤΧΣ κα ςυνάψουν μνθμόνιο ςυνεργαςίασ που κα 

προβλζπει τισ πλθροφορίεσ που πρζπει να ανταλλάςουν και τισ λεπτομζρειεσ τθσ ςυνεργαςίασ τουσ ςε ςχζςθ 

με τα πιςτωτικά ιδρφματα που υπάγονται ςτα μζτρα εξυγίανςθσ. 

Οι μζτοχοι ι οι πιςτωτζσ του πιςτωτικοφ ιδρφματοσ που πιςτεφουν ότι θ οικονομικι τουσ κζςθ ζχει 

επιδεινωκεί ωσ ςυνζπεια τθσ εφαρμογισ ενόσ μζτρου εξυγίανςθσ των άρκρων 63Β ζωσ 63Ε ν.3601/2007, ςε 

ςχζςθ με τθ κζςθ ςτθν οποία κα βρίςκονταν εάν το πιςτωτικό ίδρυμα ετίκετο άμεςα ςε ειδικι εκκακάριςθ 

πριν τθν εφαρμογι ενόσ τζτοιου μζτρου, δικαιοφνται να ηθτιςουν αποηθμίωςθ από το Ελλθνικό Δθμόςιο 

τζτοιου φψουσ που να τουσ αποκακιςτά ςτθ κζςθ που κα είχαν εάν γινόταν απευκείασ ειδικι εκκακάριςθ. 

Σφμφωνα με το ν. 2832/2000, ςε περίπτωςθ που ζνα χρθματοπιςτωτικό ίδρυμα παραβιάςει οποιονδιποτε 

νόμο που εμπίπτει ςτθν κανονιςτικι και εποπτικι αρμοδιότθτα τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ, θ Τράπεηα τθσ 

Ελλάδοσ, πζραν τθσ δικαιοδοςίασ τθσ να επιβάλλει κυρϊςεισ βάςει ειδικϊν νόμων, ζχει τθ γενικι δικαιοδοςία 

να επιβάλλει κυρϊςεισ ςτα χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα. 

Τροποποιιςεισ ςτο νόμο περί πιςτωτικϊν ιδρυμάτων 

Ο Ν. 3601/2007 περί «ανάλθψθσ και άςκθςθσ δραςτθριοτιτων από τα πιςτωτικά ιδρφματα, επάρκεια ιδίων 

κεφαλαίων των πιςτωτικϊν ιδρυμάτων και των επιχειριςεων παροχισ επενδυτικϊν υπθρεςιϊν και άλλεσ 

διατάξεισ» ενςωμάτωςε ςτθν ελλθνικι τραπεηικι νομοκεςία τισ διατάξεισ των Οδθγιϊν του Ευρωπαϊκοφ 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2006/48/ΕΚ ςχετικά με τθν ανάλθψθ και τθν άςκθςθ δραςτθριοτιτων από 

τα πιςτωτικά ιδρφματα και 2006/49/ΕΚ ςχετικά με τθν κεφαλαιακι επάρκεια των επιχειριςεων παροχισ 

επενδυτικϊν υπθρεςιϊν και των πιςτωτικϊν ιδρυμάτων. Οι διατάξεισ αυτοφ του νόμου ζχουν τροποποιθκεί 

πολλζσ φορζσ τα τελευταία χρόνια. Λδιαίτερα αξίηει να αναφερκοφν οι Ν. 4002/2011 και 4079/2012 που 

προςζκεςαν νζεσ διατάξεισ αναφορικά με τθν εταιρικι διακυβζρνθςθ και τα ςυςτιματα εςωτερικοφ ελζγχου 
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των πιςτωτικϊν ιδρυμάτων. Ειδικότερα, τα πιςτωτικά ιδρφματα κα πρζπει να διακζτουν άρτιο και 

αποτελεςματικό ςφςτθμα εταιρικισ διακυβζρνθςθσ, και να εφαρμόηουν πολιτικζσ αμοιβϊν και πρακτικζσ που 

ςυνάδουν με τθ ςωςτι και αποτελεςματικι διαχείριςθ κινδφνων. Επιπλζον κα παρζχουν τθν κατάλλθλθ 

πλθροφόρθςθ ςτθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ αναφορικά με τισ αποδοχζσ του προςωπικοφ, ςφμφωνα με τισ 

οδθγίεσ τθσ, όπωσ προβλζπει θ ΡΔ/ΤΕ 2650/2012. 

Ρεραιτζρω, ο Ν. 4021/2011 ενςωμάτωςε ςτθν ελλθνικι τραπεηικι νομοκεςία τισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 

2009/111/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 16
θσ

 Σεπτεμβρίου 2009, θ οποία 

τροποποίθςε τισ Οδθγίεσ 2006/48/ΕΚ, 2006/49/ΕΚ και 2007/64/ΕΚ, περί τραπεηϊν ςυνδεδεμζνων με 

κεντρικοφσ οργανιςμοφσ, οριςμζνων ςτοιχείων των ιδίων κεφαλαίων, μεγάλων χρθματοδοτικϊν ανοιγμάτων, 

εποπτικϊν ρυκμίςεων και διαχείριςθσ χρεϊν. Συνεπϊσ, ο Ν. 3601/2007 τροποποιικθκε, μεταξφ άλλων, ςτα 

ακόλουκα ςθμεία: (i) θ ενοποιθμζνθ εποπτεία και ςυνεργαςία ςε ευρωπαϊκό επίπεδο ενιςχφκθκε με τθν 

κακιζρωςθ του κεςμοφ του Σϊματοσ Εποπτϊν, που εφαρμόςτθκε για πρϊτθ φορά ςτθν ελλθνικι τραπεηικι 

νομοκεςία προκειμζνου να αξιολογοφνται αποτελεςματικότερα οι αναλαμβανόμενοι κίνδυνοι και τα 

κεφάλαια που απαιτοφνται για τθν αντιμετϊπιςι τουσ ςε επίπεδο ομίλου και να επιτυγχάνεται ςυμφωνία ςε 

ςθμαντικά ηθτιματα εποπτείασ. (ii) θ Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ είναι υποχρεωμζνθ να υιοκετιςει τα Ρρότυπα και 

τισ Συςτάςεισ τθσ Ευρωπαϊκισ Τραπεηικισ Αρχισ ι ςε διαφορετικι περίπτωςθ, να παρζχει κατάλλθλεσ 

εξθγιςεισ και (iii) επ’ αφορμισ τθσ οικονομικισ κρίςθσ και τθσ μετρίαςθσ του ςυςτθμικοφ κινδφνου, ειςιχκθ 

νζοσ οριςμόσ για τα ςθμαντικά υποκαταςτιματα των πιςτωτικϊν ιδρυμάτων ςε άλλεσ χϊρεσ. 

Επιπλζον, ο Ν. 3601/2007 τροποποιικθκε προκειμζνου να ενιςχυκεί το πλαίςιο εποπτείασ και ελζγχου των 

πιςτωτικϊν ιδρυμάτων και να κεςπιςτοφν μζτρα εξυγίανςθσ για τθν προςταςία τθσ χρθματοπιςτωτικισ 

ςτακερότθτασ και τθν εμπιςτοςφνθσ του κοινοφ ςτο ελλθνικό χρθματοπιςτωτικό ςφςτθμα. Για αυτό το λόγο, 

κεςπίςτθκαν οι Ν. 4021/2011 και 4051/2012. Ειδικότερα, οι νζεσ διατάξεισ του Ν. 4021/2011: (i) ενίςχυςαν τισ 

εποπτικζσ αρμοδιότθτεσ τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ ωσ προσ τθν αντιμετϊπιςθ υπαρχουςϊν ι πικανϊν 

παραβιάςεων από τα πιςτωτικά ιδρφματα και τθ λιψθ των αναγκαίων πράξεων ι των διορκωτικϊν μζτρων ςε 

πρϊιμο ςτάδιο, (ii) επζκτειναν το ρόλο και τισ εξουςίεσ του Επιτρόπου που διορίηεται για τθ διαχείριςθ 

προβλθματικϊν πιςτωτικϊν ιδρυμάτων και (iii) παρείχαν τθν εξουςία ςτθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ να λαμβάνει 

μζτρα εξυγίανςθσ για τα πιςτωτικά ιδρφματα. Από τθν άλλθ μεριά, οι τροποποιιςεισ ςτο νόμο περί 

πιςτωτικϊν ιδρυμάτων από το Ν. 4051/2012 ςτοχεφουν να διευκρινίςουν τθ διαδικαςία και τθν κατανομι 

αρμοδιοτιτων ςχετικά με τθν εκτίμθςθ των ςτοιχείων ενεργθτικοφ και πακθτικοφ και τον αρχικό ιςολογιςμό 

των μεταβατικϊν πιςτωτικϊν ιδρυμάτων όπωσ κακιερϊκθκε ςφμφωνα με το άρκρο 63Ε του νόμου περί 

πιςτωτικϊν ιδρυμάτων. 

Τζλοσ, ςφμφωνα με τισ νζεσ διατάξεισ του άρκρου 27 του Ν. 3601/2007, όπωσ τροποποιικθκε με το Ν. 

4051/2012, θ Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ δφναται να κακορίςει, με απόφαςι τθσ που κα ζχει ιςχφ ζναντι όλων, το 

ποςοςτό των ςτακμιςμζνων κατά κίνδυνο ςτοιχείων ενεργθτικοφ που πρζπει να καλφπτονται από τα ίδια 

κεφάλαια των πιςτωτικϊν ιδρυμάτων. Στο πλαίςιο αυτό, εκδόκθκε αρχικά θ Ρράξθ τθσ Εκτελεςτικισ 

Επιτροπισ τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ 2654/29.02.2012, ςφμφωνα με τθν οποία το ποςοςτό των ςτακμιςμζνων 

κατά κίνδυνο ςτοιχείων ενεργθτικοφ που οφείλουν να καλφπτουν τα πιςτωτικά ιδρφματα που ζχουν τθν ζδρα 

τουσ ςτθν Ελλάδα με ςτοιχεία κυρίων βαςικϊν ιδίων κεφαλαίων, κακορίςτθκε τουλάχιςτον α) ςτο 9% από 30 

Σεπτεμβρίου 2012 και β) ςτο 10% από 30 Λουνίου 2013, θ οποία (πράξθ) ωςτόςο καταργικθκε με τθν υπϋ 

αρικ. 2664/28.09.2012 πράξθ του Διοικθτι τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ. Στθ ςυνζχεια, εκδόκθκε θ απόφαςθ τθσ 

Εκτελεςτικισ Επιτροπισ 13/28.03.2012, ςφμφωνα με τθν οποία τα πιςτωτικά ιδρφματα που ζχουν τθν ζδρα 

τουσ ςτθν Ελλάδα οφείλουν να πλθροφν, κατ’ ελάχιςτο, ςυντελεςτι 9% των κυρίων ςτοιχείων βαςικϊν ιδίων 

κεφαλαίων τουσ επί των ςτακμιςμζνων κατά κίνδυνο ςτοιχείων ενεργθτικοφ τουσ, τόςο ςε ατομικι όςο και ςε 

ενοποιθμζνθ βάςθ, από τισ 31 Μαρτίου 2013. 

Θ Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ ζχει τθν εξουςία ςφμφωνα με το Ν. 3601/2007, όπωσ ιςχφει, ςε περίπτωςθ που 

πιςτωτικό ίδρυμα δεν πλθροί τουσ δείκτεσ κεφαλαιακισ επάρκειασ και αδυνατεί να αυξιςει τα ίδια κεφάλαιά 

του, να επιβάλλει κατά τθν κρίςθ τθσ οποιοδιποτε από τα μζτρα που ρθτά προβλζπει ο Ν. 3601/2007, όπωσ 

ιςχφει, ςυμπεριλαμβανομζνων, οποιουδιποτε από τα εποπτικά προλθπτικά μζτρα που αναφζρει το αρ. 62 

του Ν. 3601//2007, όπωσ ιςχφει, (ιτοι, είτε τθν επιβολι τιρθςθσ ιδίων κεφαλαίων κακ’ υπζρβαςθ του 

ελαχίςτου φψουσ ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία ι βελτίωςθσ των ςτρατθγικϊν, πολιτικϊν, 

ςυςτθμάτων και διαδικαςιϊν που εφαρμόηει το εν λόγω πιςτωτικό ίδρυμα ι εφαρμογισ μια ειδικισ, από 

απόψεωσ κεφαλαιακισ επάρκειασ, πολιτικισ προβλζψεων ι διαχείριςθσ των ςτοιχείων του ενεργθτικοφ του 

εν λόγω πιςτωτικοφ ιδρφματοσ ι τθν επιβολι περιοριςμοφ ι τιρθςθσ ορίων ωσ προσ το είδοσ και τθν ζκταςθ 
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των δραςτθριοτιτων του εν λόγω πιςτωτικοφ ι του δικτφου του ι εκποίθςθσ ςτοιχείων του ενεργθτικοφ του ι 

μείωςθσ του κινδφνου του οποίου ενζχουν οι δραςτθριότθτεσ, τα προϊόντα και τα ςυςτιματά του, ι τθν 

επιβολι ενίςχυςθσ των ιδίων κεφαλαίων μζςω των κακαρϊν κερδϊν και ειδικότερα τθ μθ διανομι ι τον 

περιοριςμό τθσ διανομισ κερδϊν και τθ μεταφορά τουσ ςε ειδικό αποκεματικό ι το ςχθματιςμό προβλζψεων 

ι τθν κε μζρουσ τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ ι τθν προθγοφμενθ ζγκριςθ ςυναλλαγϊν που κατά τθν κρίςθ τθσ 

Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ είναι δυνατόν να αποβοφν ςε βάροσ τθσ φερεγγυότθτασ του πιςτωτικοφ ιδρφματοσ 

(περιοριςμόσ που δεν δφναται να αςκθκεί πζραν των τριϊν μθνϊν) ι τον περιοριςμό των μεταβλθτϊν 

αποδοχϊν ωσ ποςοςτό του ςυνόλου των κακαρϊν εςόδων ςε περιπτϊςεισ όπου το φψοσ των ωσ άνω 

αποδοχϊν δεν ςυμβάλλει ςτθ διατιρθςθ υγιοφσ κεφαλαιακισ βάςθσ ι τθν εκπόνθςθ ςχεδίου ανάκαμψθσ ι 

ςυνδυαςμό αυτϊν) ι και οποιουδιποτε από τα μζτρα εξυγίανςθσ που προβλζπουν τα αρ. 62Α επ. του Ν. 

3601/2007, όπωσ ιςχφει, που αναλυτικά αναφζρονται ανωτζρω ςτθν παροφςα ενότθτα, για να αντιμετωπιςτεί 

θ μθ πλιρωςθ των δεικτϊν κεφαλαιακισ επάρκειασ ωσ και τθν ανάκλθςθ τθσ άδειασ λειτουργίασ του εν λόγω 

πιςτωτικοφ ιδρφματοσ, ςφμφωνα με το αρ. 8 του Ν. 3601/2007, όπωσ ιςχφει. 

Ρεραιτζρω, με τον Ν.4079/2012 προβλζπεται ότι τα πιςτωτικά ιδρφματα οφείλουν να διακζτουν επαρκι ίδια 

κεφάλαια για τθν κάλυψθ του κινδφνου διακανονιςμοφ επί ανοιγμάτων, όχι μόνο του χαρτοφυλακίου 

ςυναλλαγϊν, όπωσ ίςχυε μζχρι ςιμερα, αλλά του ςυνόλου των επιχειρθματικϊν τουσ δραςτθριοτιτων. Με τισ 

διατάξεισ του Ν.4079/2012 προςτίκεται επίςθσ νζα υποχρζωςθ για τα πιςτωτικά ιδρφματα να κεςπίηουν 

πολιτικζσ αξιολόγθςθσ με τισ οποίεσ κα διαςφαλίηεται ότι θ πλθροφόρθςθ που δθμοςιεφουν παρζχει ςτθν 

αγορά περιεκτικζσ πλθροφορίεσ και ςτοιχεία αναφορικά με το προφίλ κινδφνου τουσ. Εφόςον ο ανωτζρω 

ςτόχοσ δεν επιτυγχάνεται, τότε οφείλουν να δθμοςιοποιοφν τα αναγκαία ςτοιχεία και τισ πλθροφορίεσ, τα 

οποία κατά τθν κρίςθ τουσ είναι απαραίτθτα για το ςκοπό αυτό, πλζον εκείνων που προςδιορίηονται βάςει 

κριτθρίων που κακορίηει θ Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ. 

Ο Ν. 3601/2007 καλείται να τροποποιθκεί ι και να αντικαταςτακεί με νεότερο νόμο ςτο πλαίςιο τθσ 

υποχρεϊςεωσ άμεςθσ μεταφοράσ ςτο εκνικό δίκαιο και ςυμμορφϊςεωσ εν γζνει τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ με 

τισ ρυκμίςεισ τθσ Οδθγίασ 2013/36/ΕΕ («CRD IV»), θ οποία μεταβάλλει ουςιωδϊσ τθν κεφαλαιακι δομι και 

προλθπτικι εποπτεία και διαχείριςθ των πιςτωτικϊν ιδρυμάτων και των επιχειριςεων επενδφςεων και 

καταργεί τισ ανωτζρω αναφερόμενεσ Οδθγίεσ 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ (Βλ. αναλυτικά κατωτζρω 

«Κεφαλαιακι επάρκεια»). 

 

Ταμείο Χρθματοπιςτωτικισ Στακερότθτασ (ΤΧΣ) 

Το ΤΧΣ ιδρφκθκε με τον Ν.3864/2010 ωσ νομικό πρόςωπο ιδιωτικοφ δικαίου μθ ανικον ςτο δθμόςιο τομζα και 
διζπεται από το Ν. 3864/2010, όπωσ ιςχφει τροποποιθμζνοσ από τουσ Ν. 3870/2010, 3899/2010, 4021/2011, 
4031/2011, 4051/2012, 4056/2012, 4063/2012, 4079/2012, 4092/2012, 4093/2012, 4099/2012, 4111/2013 
4138/2013, 4144/2013, 4152/2013 και 4172/2013 και από τισ Ρράξεισ Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου τθσ 
19.4.2012 και 30.4.2012. Ρρωταρχικόσ ςκοπόσ του ΤΧΣ είναι θ διατιρθςθ τθσ ςτακερότθτασ του ελλθνικοφ 
τραπεηικοφ ςυςτιματοσ, μζςω τθσ ενίςχυςθσ τθσ κεφαλαιακισ επάρκειασ των πιςτωτικϊν ιδρυμάτων, 
ςυμπεριλαμβανομζνων και κυγατρικϊν αλλοδαπϊν πιςτωτικϊν ιδρυμάτων που λειτουργοφν νόμιμα ςτθν 
Ελλάδα και μζςω τθσ κεφαλαιακισ ενίςχυςθσ μεταβατικϊν πιςτωτικϊν ιδρυμάτων που ςυςτινονται ςφμφωνα 
με το άρκρο 63Ε του Ν. 3601/2007, ςφμφωνα με ςχετικι τροποποίθςθ από το Ν.4021/2011. Στο ςκοπό του 
ΤΧΣ δεν ςυμπεριλαμβάνεται θ ενίςχυςθ τθσ ρευςτότθτασ που παρζχεται με βάςθ το Ν. 3723/2008 ι ςτο 
πλαίςιο λειτουργίασ του Ευρωςυςτιματοσ και τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ. Το ΤΧΣ ζχει διάρκεια μζχρι και τθν 
30 Λουνίου 2017, θ οποία όμωσ, ςε περίπτωςθ που κατά τθ λιξθ τθσ υφίςτανται εν ιςχφ τίτλοι παραςτατικοί 
δικαιωμάτων κτιςθσ μετοχϊν, παρατείνεται αυτόματα για ζνα (1) ακόμα ζτοσ, δφναται δε να παρατακεί 
περαιτζρω, με απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν, ζωσ το μζγιςτο δφο (2) ζτθ, εφόςον αυτό είναι αναγκαίο 
για τθν εκπλιρωςθ των ςκοπϊν του.  
Κεφάλαιο: Το κεφάλαιο του ΤΧΣ ανζρχεται ςτο ποςό των €50 δις. προερχόμενο από κεφάλαια που κα 

αντλθκοφν ςτο πλαίςιο του μθχανιςμοφ ςτιριξθσ τθσ Ελλάδασ από τθν ΕΕ και το Διεκνζσ Νομιςματικό Ταμείο 

δυνάμει του Ν. 3845/2010, καλφπτεται ςταδιακά από το Ελλθνικό Δθμόςιο και ενςωματϊνεται ςε τίτλουσ, οι 

οποίοι δεν είναι μεταβιβάςιμοι μζχρι τθ λιξθ τθσ διάρκειασ του ΤΧΣ. Τα λειτουργικά ζξοδα καλφπτονται από 

το ίδιο το ΤΧΣ. Μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ του ΤΧΣ, εκκακαρίςεωσ γενομζνθσ, αποδίδεται το κεφάλαιο και θ 

περιουςία του ΤΧΣ κα περιζλκει αυτοδικαίωσ ςτο Ελλθνικό Δθμόςιο.  

Οργανωτικά Ηθτιματα: Το ΤΧΣ διοικείται από το επταμελζσ Γενικό Συμβοφλιο και τθν τριμελι Εκτελεςτικι 

Επιτροπι. Το Γενικό Συμβοφλιο απαρτίηεται από πζντε (5) μζλθ με διεκνι εμπειρία ςε τραπεηικά κζματα 

(ςυμπεριλαμβανομζνου του Ρροζδρου του), ζνα (1) μζλοσ που είναι εκπρόςωποσ του Υπουργείου 
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Οικονομικϊν και ζνα (1) μζλοσ που ορίηεται από τθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ, ενϊ θ τριμελισ Εκτελεςτικι 

Επιτροπι απαρτίηεται από δφο (2) μζλθ με διεκνι εμπειρία ςε τραπεηικά κζματα ι κζματα εξυγίανςθσ 

πιςτωτικϊν ιδρυμάτων (ςυμπεριλαμβανομζνου του Διευκφνοντοσ Συμβοφλου) και ζνα (1) μζλοσ που 

υποδεικνφεται από τθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ. Τόςο τα μζλθ του Γενικοφ Συμβουλίου όςο και τθσ Εκτελεςτικισ 

Επιτροπισ επιλζγονται από ειδικι επιτροπι αποτελοφμενθ από ιςάρικμουσ εκπροςϊπουσ του Υπουργείου 

Οικονομικϊν και τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ, φςτερα από δθμόςια πρόςκλθςθ ενδιαφζροντοσ, και διορίηονται 

με απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν. Στθν επιτροπι του προθγοφμενου εδαφίου δφνανται να 

ςυμμετζχουν και εκπρόςωποι τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ και τθσ Ευρωπαϊκισ Κεντρικισ Τράπεηασ ωσ 

Ραρατθρθτζσ. Εξαιρουμζνου του εκπροςϊπου του Υπουργείου Οικονομικϊν ςτο Γενικό Συμβοφλιο και του 

μζλουσ που ζχει οριςτεί από τθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ, για το διοριςμό των υπολοίπων μελϊν του Γενικοφ 

Συμβουλίου και τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ, κακϊσ και για τθν ανανζωςθ τθσ κθτείασ τουσ, απαιτείται θ 

ςφμφωνθ γνϊμθ του Euro Working Group.  

Τα μζλθ και των δφο ανωτζρω οργάνων οφείλουν να είναι ανεπίλθπτα πρόςωπα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα 

ςτο άρκρο 4 παρ. 6 του Ν. 3864/2010, και να μθν ζχουν ιδιότθτεσ αςυμβίβαςτεσ με τθ ςυμμετοχι τουσ ςτα εν 

λόγω όργανα, όπωσ αυτζσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 παρ. 7 του ίδιου νόμου.  

Θ κθτεία των μελϊν του Γενικοφ Συμβουλίου και τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ είναι πενταετισ, ανανεϊςιμθ 

μζχρι 30 Λουνίου 2017, είναι δυνατόν όμωσ τα μζλθ να παυκοφν, με απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν, και 

πριν τθ λιξθ τθσ κθτείασ τουσ, εφόςον κατά τθ διάρκειά τθσ ςυντρζξουν ςτο πρόςωπό τουσ παράγοντεσ που 

τουσ κακιςτοφν μθ επιλζξιμουσ ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο. 

Το Γενικό Συμβοφλιο ςυνεδριάηει τουλάχιςτον δζκα (10) φορζσ ετθςίωσ και θ Εκτελεςτικι Επιτροπι 

τουλάχιςτον μία (1) φορά τθν εβδομάδα. Στισ ςυνεδριάςεισ του Γενικοφ Συμβουλίου και τθσ Εκτελεςτικισ 

Επιτροπισ δφναται να ςυμμετζχουν ζνασ (1) εκπρόςωποσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ και ζνασ (1) τθσ 

Ευρωπαϊκισ Κεντρικισ Τράπεηασ ι οι αναπλθρωτζσ τουσ ωσ Ραρατθρθτζσ και χωρίσ δικαίωμα ψιφου. Το 

Γενικό Συμβοφλιο τελεί εν απαρτία εφόςον τουλάχιςτον τζςςερα (4) μζλθ του είναι παρόντα. Για όςο χρονικό 

διάςτθμα το Γενικό Συμβοφλιο αποτελείται από πζντε (5) μζλθ και μζχρι το διοριςμό των υπολοίπων μελϊν, θ 

απαρτία αποτελείται από τα τρία (3) μζλθ του. Θ Εκτελεςτικι Επιτροπι τελεί ςε απαρτία όταν είναι παρόντα 

τουλάχιςτον δφο (2) μζλθ τθσ, ζνασ εκ των οποίων ο Διευκφνων Σφμβουλοσ ι, ςε περίπτωςθ απουςίασ του, το 

μζλοσ που τον αντικακιςτά. Κάκε μζλοσ του Γενικοφ Συμβουλίου ζχει μία (1) ψιφο. Σε περίπτωςθ ιςοψθφίασ 

υπεριςχφει θ ψιφοσ του προεδρεφοντοσ. Οι αποφάςεισ του Γενικοφ Συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψθφία 

των παρόντων μελϊν, εκτόσ αν ορίηεται διαφορετικά ςε ειδικότερεσ διατάξεισ του νόμου.  

Τα μζλθ του Γενικοφ Συμβουλίου και τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ, πλθν του εκπροςϊπου του Υπουργείου 

Οικονομικϊν, κατά τθν άςκθςθ των αρμοδιοτιτων τουσ, λειτουργοφν με πλιρθ αυτονομία και δεν αναηθτοφν 

ι δζχονται οδθγίεσ από τθν ελλθνικι κυβζρνθςθ ι από άλλο κρατικό φορζα ι χρθματοπιςτωτικό ίδρυμα που 

εποπτεφεται από τθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ και δεν υπόκεινται ςε κανενόσ είδουσ επιρροι. Το Γενικό 

Συμβοφλιο ενθμερϊνει, κατ` ελάχιςτον δφο φορζσ το χρόνο και ςε όποιεσ άλλεσ περιπτϊςεισ αυτό παρίςταται 

αναγκαίο, τον Υπουργό Οικονομικϊν, τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι και τθν Ευρωπαϊκι Κεντρικι Τράπεηα, ςχετικά 

με τθν πορεία επίτευξθσ τθσ αποςτολισ του. Το Γενικό Συμβοφλιο ενθμερϊνει, μζςω διμθνιαίων 

ενθμερωτικϊν δελτίων, τον Υπουργό Οικονομικϊν και, μετά από αίτθμά του, ο Υπουργόσ Οικονομικϊν 

ενθμερϊνεται περαιτζρω από τον Ρρόεδρο και το Διευκφνοντα Σφμβουλο. 

 

Χοριγθςθ τθσ Κεφαλαιακισ Ενίςχυςθσ από το ΤΧΣ 

Διαδικαςίεσ Ενεργοποίθςθσ 

Θ διαδικαςία παροχισ κεφαλαιακισ ενίςχυςθσ από το ΤΧΣ ενεργοποιείται κατόπιν υποβολισ αιτιματοσ 

πιςτωτικοφ ιδρφματοσ, του οποίου θ βιωςιμότθτα ζχει αξιολογθκεί από τθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ, κατόπιν 

υπόδειξθσ τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ.  

Το ςχετικό αίτθμα πρζπει απαραιτιτωσ να ςυνοδεφεται από: (α) επιχειρθςιακό ςχζδιο, το οποίο κακορίηει 

τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ το πιςτωτικό ίδρυμα κα διαςφαλίςει βιωςιμότθτα ςτο διάςτθμα των επόμενων 

τριϊν ζωσ πζντε ετϊν βάςει ςυντθρθτικϊν εκτιμιςεων και το οποίο ζχει αξιολογθκεί ωσ βιϊςιμο και 

αξιόπιςτο από τθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ, ςτο οποίο ςτοιχειοκετείται το φψοσ τθσ αναγκαίασ κεφαλαιακισ 

ενίςχυςθσ και περιγράφονται αναλυτικά τα μζτρα, τα οποία το πιςτωτικό ίδρυμα προτίκεται να λάβει, ϊςτε 

να επιτευχκεί το ςυντομότερο δυνατόν θ διαςφάλιςθ και ενίςχυςθ τθσ φερεγγυότθτάσ του, μζςω, μεταξφ 

άλλων, αφξθςθσ κεφαλαίου (και μζςω τθσ παροχισ κεφαλαιακισ ενίςχυςθσ από το ΤΧΣ), τθσ πϊλθςθσ κλάδων 
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του πιςτωτικοφ ιδρφματοσ και/ι αποκατάςταςθσ τθσ κερδοφορίασ του, μζςω μείωςθσ εξόδων, κινδφνων ι τθν 

εξαςφάλιςθ ςτιριξθσ από άλλεσ εταιρίεσ του ομίλου, και (β) λεπτομερζσ χρονοδιάγραμμα εφαρμογισ των 

μζτρων που περιγράφονται ςτο επιχειρθςιακό ςχζδιο.  

Το ΤΧΣ δφναται να αιτθκεί τροποποιιςεισ επί του ςχεδίου οι οποίεσ οφείλουν να υιοκετθκοφν από το αιτοφν 

πιςτωτικό ίδρυμα. Θ διαδικαςία τροποποιιςεων του επιχειρθςιακοφ ςχεδίου δφναται να μθν εφαρμοςκεί και 

το ΤΧΣ, μετά από απόφαςθ τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ, δφναται να παράςχει βεβαίωςθ με τθν οποία ΤΧΣ κα 

δεςμεφεται ότι κα ςυμμετάςχει ςτθν αφξθςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου του εν λόγω πιςτωτικοφ ιδρφματοσ για 

το ποςό που προςδιορίηεται από τθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ. Το ΤΧΣ χορθγεί τθ βεβαίωςθ αυτι εφόςον α) το 

επιχειρθςιακό ςχζδιο του πιςτωτικοφ ιδρφματοσ ζχει αξιολογθκεί από τθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ ωσ βιϊςιμο 

και αξιόπιςτο, β) ζχει εγκρικεί από τθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ το αίτθμα κεφαλαιακισ ενίςχυςθσ, το οποίο ζχει 

γνωςτοποιθκεί και ςτθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι και γ) θ Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ κρίνει τθ χοριγθςθ τθσ βεβαίωςθσ 

αναγκαία αφενόσ προκειμζνου το πιςτωτικό ίδρυμα να ςυνεχίςει απρόςκοπτα τθ λειτουργία του (going 

concern) και να πλθροί τισ απαιτιςεισ κεφαλαιακισ επάρκειασ ςφμφωνα με τισ αποφάςεισ τθσ Τράπεηασ τθσ 

Ελλάδοσ και αφετζρου για τθ διατιρθςθ τθσ ςτακερότθτασ του ελλθνικοφ τραπεηικοφ ςυςτιματοσ. Θ 

ανωτζρω δζςμευςθ του ΤΧΣ δεν ιςχφει ςε περίπτωςθ που για οποιονδιποτε λόγο ανακλθκεί θ άδεια του 

πιςτωτικοφ ιδρφματοσ ι ζχει αρχίςει διαδικαςία για τθν ανάκλθςθ τθσ άδειασ του πριν από τθν ζναρξθ τθσ 

διαδικαςίασ τθσ αφξθςθσ του μετοχικοφ κεφαλαίου. Το ΤΧΣ ζχει δικαίωμα κατόπιν τθσ χοριγθςθσ τθσ 

ανωτζρω βεβαίωςθσ μζχρι τθν ολοκλιρωςθ τθσ ςυμφωνθμζνθσ αφξθςθσ του μετοχικοφ κεφαλαίου του εν 

λόγω πιςτωτικοφ ιδρφματοσ (α) να ορίηει ζωσ δφο (2) εκπροςϊπουσ του ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο του 

πιςτωτικοφ ιδρφματοσ με τισ ίδιεσ εξουςίεσ που ζχει ο εκπρόςωποσ του ΤΧΣ όταν αυτό ςυμμετζχει ςτο 

κεφάλαιο του πιςτωτικοφ ιδρφματοσ μζςω κοινϊν μετοχϊν και με το δικαίωμα να ειςθγοφνται ςτο Διοικθτικό 

Συμβοφλιο του εν λόγω πιςτωτικοφ ιδρφματοσ τα αναγκαία μζτρα για τθ διαςφάλιςθ των ςυμφερόντων του 

ΤΧΣ και να επιβλζπουν τθ λιψθ τουσ και β) να ηθτά από το πιςτωτικό ίδρυμα κάκε ςτοιχείο και πλθροφορία 

που κεωρεί απαραίτθτα για τθν εκπλιρωςθ του ςκοποφ του, να διενεργεί ειδικοφσ ελζγχουσ (due diligence) 

και γενικά να αςκεί τα δικαιϊματά του για παροχι ςτοιχείων και διενζργεια επιτόπιων ελζγχων κατ` 

εφαρμογι του άρκρου 11 του Ν. 3864/2010, όπωσ ιςχφει τροποποιθμζνοσ. Τα ίδια δικαιϊματα ζχει το ΤΧΣ εάν 

προκαταβάλει τθν ειςφορά ςτθ ςυμφωνθμζνθ αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου.  

Μετά τθν οριςτικοποίθςθ των όρων και των προχποκζςεων τθσ αφξθςθσ του μετοχικοφ κεφαλαίου, θ παροχι 

τθσ αιτοφμενθσ κεφαλαιακισ ενίςχυςθσ τελεί υπό τθν επιφφλαξθ τιρθςθσ τθσ νομοκεςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ περί κρατικϊν ενιςχφςεων και των ακολουκοφμενων πρακτικϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ.  

Τα πιςτωτικά ιδρφματα που λαμβάνουν κεφαλαιακι ενίςχυςθ με τον Ν. 3864/2010 οφείλουν να καταβάλουν 

άπαξ ςτο ΤΧΣ χρθματικό ποςό, ςυνολικοφ φψουσ €555.600.000, επακριβϊσ κακοριηόμενο ωσ προσ το φψοσ και 

τουσ όρουσ καταβολισ του για ζκαςτο πιςτωτικό ίδρυμα ςτθν ςφμβαςθ προεγγραφισ ζχει ςυνάψει με το ΤΧΣ. 

Το αιτοφμενο πιςτωτικό ίδρυμα οφείλει να εκπονιςει λεπτομερζσ ςχζδιο αναδιάρκρωςθσ ι να τροποποιιςει 

το ςχζδιο που ζχει ιδθ υποβλθκεί ςτθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι, το οποίο εγκρίνεται από το ΤΧΣ και ςτθ 

ςυνζχεια υποβάλλεται προσ ζγκριςθ ςτθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι μζςω του Υπουργείου Οικονομικϊν. 

Ο χρόνοσ υλοποίθςθσ του ςχεδίου αναδιάρκρωςθσ δεν πρζπει να υπερβαίνει τα τρία (3) χρόνια, δυνάμενοσ 

να παρατακεί μζχρι δφο (2) ζτθ με απόφαςθ του ΤΧΣ, κατόπιν διαβοφλευςθσ με τθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ και 

με τθν επιφφλαξθ τθσ ζγκριςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ. 

Το ΤΧΣ παρακολουκεί και αξιολογεί τθν προςικουςα εφαρμογι του ςχεδίου αναδιάρκρωςθσ και οφείλει 

περαιτζρω να παράςχει ςτο Υπουργείο Οικονομικϊν κάκε αναγκαία πλθροφόρθςθ και ςτοιχεία, προκειμζνου 

να ανταποκρίνεται ςτισ υποχρεϊςεισ ενθμζρωςθσ προσ τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι. 

Δυνατότθτα Προκαταβολισ τθσ Ειςφοράσ του ΣΧ ςτθν κεφαλαιακι ενίςχυςθ πιςτωτικοφ ιδρφματοσ  

Το ΤΧΣ δφναται, ενόψει τθσ ςυμμετοχισ του ςε κεφαλαιακι ενίςχυςθ πιςτωτικοφ ιδρφματοσ το οποίο ζχει 

κρικεί βιϊςιμο από τθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ, να προκαταβάλλει τθν ειςφορά του ι μζροσ τθσ ειςφοράσ 

αυτισ και μζχρι του ποςοφ που προςδιορίηεται από τθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ, χωρίσ τθν τιρθςθ τθσ 

διαδικαςίασ τροποποιιςεων του επιχειρθςιακοφ ςχεδίου και πριν τθν οριςτικοποίθςθ των όρων τθσ αφξθςθσ, 

φςτερα από απόφαςθ τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδασ, εφόςον: (α) ζχει υποβλθκεί από το πιςτωτικό ίδρυμα 

αίτθμα κεφαλαιακισ ενίςχυςθσ που ςυνοδεφεται από επιχειρθςιακό ςχζδιο και λεπτομερζσ χρονοδιάγραμμα 

εφαρμογισ, (β)το αίτθμα αυτό ζχει εγκρικεί από τθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ και ζχει γνωςτοποιθκεί ςτθν 

Ευρωπαϊκι Επιτροπι, το δε ωσ άνω επιχειρθςιακό ςχζδιο ζχει αξιολογθκεί από τθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ ωσ 



 

Σράπεηα Eurobank Ergasias A.E.        287                     

βιϊςιμο και αξιόπιςτο, (γ) θ Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ κρίνει ότι θ προκαταβολι τθσ ειςφοράσ είναι αναγκαία, 

προκειμζνου: να προςτατεφεται θ ςτακερότθτα του ελλθνικοφ τραπεηικοφ ςυςτιματοσ και να διαςφαλίηεται θ 

ςυνειςφορά του πιςτωτικοφ ςυςτιματοσ ςτθν ανάπτυξθ και τθν πραγματικι οικονομία και (δ) το πιςτωτικό 

ίδρυμα ζχει ςυνάψει με το ΤΧΣ και το ΕΤΧΣ, ωσ εκ τρίτου ςυμβαλλόμενο, ςφμβαςθ προεγγραφισ.  

Με τθν υπ’ αρ. 15/3.5.2012 Ρράξθ Υπουργικοφ Συμβουλίου κακορίςτθκαν οι ελάχιςτοι όροι που πρζπει να 

περιλαμβάνονται ςτθ ςφμβαςθ προεγγραφισ, μεταξφ του ΤΧΣ, του πιςτωτικοφ ιδρφματοσ και του ΕΤΧΣ, οι 

οποίοι πρζπει να περιλαμβάνουν, κατ’ ελάχιςτο, τα ακόλουκα: 

Τθν υποχρζωςθ του πιςτωτικοφ ιδρφματοσ να προβεί ςε αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου, με ζκδοςθ κοινϊν 

μετοχϊν ι ζκδοςθ υπό αίρεςθ μετατρζψιμων ομολογιϊν ι άλλων μετατρζψιμων χρθματοοικονομικϊν μζςων, 

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του N. 3864/2010 και τθσ ΡΥΣ 38/9.11.2012, προβαίνοντασ, κατά περίπτωςθ, ςε 

προθγοφμενθ μείωςθ του μετοχικοφ του κεφαλαίου και του αρικμοφ των υφιςταμζνων μετοχϊν. 

- Το φψοσ τθσ προκαταβαλλόμενθσ ειςφοράσ από πλευράσ ΤΧΣ ζναντι τθσ μελλοντικισ αφξθςθσ του 

μετοχικοφ κεφαλαίου του πιςτωτικοφ ιδρφματοσ, με τίτλουσ ζκδοςθσ του ΕΤΧΣ. 

- Τθ δζςμευςθ των μερϊν για τθν τιρθςθ των κανόνων κρατικϊν ενιςχφςεων και των ςχετικϊν 

αποφάςεων τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Ανταγωνιςμοφ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για τθ ςυμβατότθτα 

τθσ ειςφοράσ των τίτλων αυτϊν με τθν εςωτερικι αγορά ωσ προσ τον τρόπο υπολογιςμοφ τθσ αξίασ 

των ειςφερόμενων τίτλων και των προβλεπόμενων αποδόςεων με τισ οποίεσ επιβαρφνονται. 

- Τθν αποδοχι εκ μζρουσ του πιςτωτικοφ ιδρφματοσ των όρων χριςθσ των ειςφερόμενων τίτλων 

αποκλειςτικά για τθ διαςφάλιςθ ρευςτότθτασ μζςω ςυναλλαγϊν πϊλθςθσ και επαναγοράσ με 

αντιςυμβαλλόμενουσ τθσ αγοράσ ι και μζςω τθσ ΕΚΤ και τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ ςτο πλαίςιο του 

Ευρωςυςτιματοσ. 

- Τθ διαςφάλιςθ των δικαιωμάτων του ΤΧΣ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 9 του άρκρου 6 του N. 

3864/2010, κατά το διάςτθμα που ακολουκεί τθν προκαταβολι τθσ ειςφοράσ του ΤΧΣ ζωσ τθν 

πιςτοποίθςθ τθσ καταβολισ του μετοχικοφ κεφαλαίου και τθ λιψθ εκ μζρουσ του πιςτωτικοφ 

ιδρφματοσ των αναγκαίων εταιρικϊν αποφάςεων ι εγκρίςεων για τθν εφαρμογι των ςχετικϊν 

αποφάςεων, όπωσ ιδίωσ θ τοποκζτθςθ ζωσ δφο εκπροςϊπων του ΤΧΣ ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο του 

πιςτωτικοφ ιδρφματοσ. 

- Τθν ανάλθψθ από το πιςτωτικό ίδρυμα τθσ υποχρζωςθσ κάλυψθσ του κόςτουσ και κάκε ςχετικοφ 

εξόδου ι επιβάρυνςθσ υλοποίθςθσ των πράξεων και ενεργειϊν που προβλζπονται ςτθ ςφμβαςθ 

προεγγραφισ, και τθν προκαταβολι, ςυμπεριλαμβανομζνων, χωρίσ περιοριςμό, τυχόν φορολογικϊν 

υποχρεϊςεων. 

- Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αφξθςθσ του μετοχικοφ κεφαλαίου, ςε περίπτωςθ μεταβίβαςθσ από το 

ΤΧΣ κινθτϊν αξιϊν ζκδοςθσ του πιςτωτικοφ ιδρφματοσ το δικαίωμα κακενόσ από τα ΤΧΣ και ΕΤΧΣ να 

απαιτιςουν τθν επαναμεταβίβαςθ τυχόν ειςφερκζντων τίτλων ζκδοςθσ του ΕΤΧΣ, ςε κάκε περίπτωςθ 

με μονομερι γραπτι διλωςθ προσ το πιςτωτικό ίδρυμα. 

- Το δικαίωμα του ΤΧΣ και του ΕΤΧΣ να απαιτιςουν τθν εξαςφαλιςτικι εκχϊρθςθ δικαιωμάτων που 

τυχόν κατζχει το πιςτωτικό ίδρυμα για τθν επαναγορά τυχόν ειςφερκζντων τίτλων ζκδοςθσ του ΕΤΧΣ, 

ςε κάκε περίπτωςθ με μονομερι γραπτι διλωςθ προσ το πιςτωτικό ίδρυμα. 

- Τθν προθγοφμενθ ςυναίνεςθ του ΤΧΣ ςε κάκε ανακοίνωςθ που αφορά τθ ςφμβαςθ προεγγραφισ και 

τισ εκεί προβλεπόμενεσ ενζργειεσ. 

- Το δικαίωμα του ΤΧΣ να εκχωριςει ωσ εξαςφάλιςθ τισ απαιτιςεισ που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ 

προεγγραφισ ςτο ΕΤΧΣ. 

- Το δικαίωμα του ΤΧΣ να απαιτιςει από το πιςτωτικό ίδρυμα να επιςτρζψει τθν προκαταβολι ςε 

περίπτωςθ μθ ολοκλιρωςθσ τθσ αφξθςθσ του μετοχικοφ κεφαλαίου, κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ που: 

(α) δεν πλθροφται οποιαδιποτε από τισ προχποκζςεισ χοριγθςθσ τθσ προκαταβολισ τθσ ειςφοράσ 

του ΤΧΣ ι (β) υπάρξει παράβαςθ τθσ υποχρζωςθσ του πιςτωτικοφ ιδρφματοσ να προβεί ςε αφξθςθ 

μετοχικοφ κεφαλαίου ι ζκδοςθ υπό αίρεςθ μετατρζψιμων ομολογιϊν ι άλλων μετατρζψιμων 

χρθματοοικονομικϊν μζςων κατά τα ανωτζρω προβλεπόμενα. 

- Τθν ανάλθψθ από το πιςτωτικό ίδρυμα τθσ υποχρζωςθσ να αποφφγει οποιαδιποτε ενζργεια που κα 

προκαλοφςε ποςοςτιαία απομείωςθ (dilution) ςτθν προβλεπόμενθ ςυμμετοχι του ΤΧΣ ςτο κεφάλαιο 
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του, εκτόσ των προβλεπομζνων ςτο επιχειρθματικό ςχζδιο του πιςτωτικοφ ιδρφματοσ που ζχει κρικεί 

βιϊςιμο και αξιόπιςτο από τθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ, ι εφόςον κατά περίπτωςθ ςυναινεί εγγράφωσ 

το ΤΧΣ, και τθ διατιρθςθ των περιοριςμϊν αυτϊν για διάςτθμα τουλάχιςτον 18 μθνϊν μετά τθν 

προβλεπόμενθ αφξθςθ κεφαλαίου. 

- Τα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ που εξακολουκοφν να υφίςτανται μετά τθ λιξθ ι καταγγελία τθσ 

ςφμβαςθσ προεγγραφισ. 

- Τθ ςυνομολόγθςθ τθσ νομικισ ιςχφοσ, δεςμευτικότθτασ και εκτελεςτότθτασ τθσ ςφμβαςθσ 

προεγγραφισ κατά τουσ όρουσ τθσ. 

- Άλλουσ όρουσ, ςυνικεισ ςε ςυμβάςεισ παρόμοιου ι παρεμφεροφσ περιεχομζνου. 

Θ προκαταβαλλόμενθ ειςφορά κατατίκεται ςε λογαριαςμό του πιςτωτικοφ ιδρφματοσ που τθρείται ςτθν 

Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ αποκλειςτικά για το ςκοπό ςυμμετοχισ του ΤΧΣ ςτθν κεφαλαιακι ενίςχυςθ και 

αποδεςμεφεται με τθν πιςτοποίθςθ τθσ καταβολισ του κεφαλαίου. Αν θ ειςφορά ςυνίςταται ςε τίτλουσ 

τθροφμενουσ ςτο Σφςτθμα Άυλων Τίτλων του Ν. 2198/1994, ωσ δεςμευμζνοσ λογαριαςμόσ ςτθν Τράπεηα τθσ 

Ελλάδοσ νοείται είτε εκείνοσ τον οποίο τθρεί το ίδιο το πιςτωτικό ίδρυμα ωσ φορζασ ςτο Σφςτθμα Άυλων 

Τίτλων του Ν. 2198/1994, είτε εκείνοσ τον οποίο τθρεί θ Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ, ωσ φορζασ του ωσ άνω 

Συςτιματοσ υπό τθν ιδιότθτα του κεματοφφλακα του πιςτωτικοφ ιδρφματοσ. Ζωσ τθν αποδζςμευςθ τθσ ωσ 

άνω ειςφοράσ, θ ειςφορά μπορεί να χρθςιμοποιθκεί αποκλειςτικά για τθ διαςφάλιςθ ρευςτότθτασ μζςω 

ςυναλλαγϊν πϊλθςθσ και επαναγοράσ με αντιςυμβαλλόμενουσ τθσ αγοράσ (εξαςφαλίηοντασ το δικαίωμα 

επαναγοράσ των ίδιων κινθτϊν αξιϊν ςτουσ όρουσ τθσ ςυναλλαγισ επαναγοράσ) ι και μζςω τθσ Ευρωπαϊκισ 

Κεντρικισ Τράπεηασ ι τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ, ςτο πλαίςιο του Ευρωςυςτιματοσ. Στθν περίπτωςθ αυτι 

εφαρμόηεται ο Κανονιςμόσ Λειτουργίασ Συςτιματοσ Ραρακολοφκθςθσ Συναλλαγϊν επί Τίτλων με Λογιςτικι 

Μορφι, όπωσ ιςχφει κάκε φορά. Αν θ ςυμμετοχι του ΤΧΣ ςτθν κεφαλαιακι ενίςχυςθ του πιςτωτικοφ 

ιδρφματοσ είναι μικρότερθ από το ποςό που προκαταβλικθκε, κακϊσ και αν αυτι δεν πραγματοποιθκεί, το 

ΤΧΣ ζχει αξίωςθ για επιςτροφι του υπερβάλλοντοσ ι ολόκλθρου του ποςοφ κατά περίπτωςθ, με επιτόκιο που 

ορίηεται με απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν, φςτερα από ειςιγθςθ τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ και του 

ΤΧΣ. Αν ανακλθκεί θ άδεια λειτουργίασ του πιςτωτικοφ ιδρφματοσ πριν από τθν ολοκλιρωςθ τθσ κεφαλαιακισ 

ενίςχυςθσ και ςυςτακεί μεταβατικό πιςτωτικό ίδρυμα κατά τισ διατάξεισ του άρκρου 63Ε του Ν. 3601/2007, οι 

τίτλοι του ΕΤΧΣ, οι οποίοι είχαν δοκεί ωσ προκαταβαλλόμενθ ειςφορά του ΤΧΣ αποτελοφν περιουςία του 

μεταβατικοφ πιςτωτικοφ ιδρφματοσ. 

Θ ανωτζρω διαδικαςία προκαταβολισ του ςυνόλου ι μζρουσ τθσ ειςφοράσ του ΤΧΣ ςε ςκοποφμενθ 

κεφαλαιακι ενίςχυςθ πιςτωτικοφ ιδρφματοσ εφαρμόηεται με απόφαςθ τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ, θ οποία 

εκδίδεται φςτερα από ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ και του Ευρωπαϊκοφ Ταμείου 

Χρθματοπιςτωτικισ Στακερότθτασ και δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. 

Είδοσ Κεφαλαιακισ Ενίςχυςθσ  

Θ δυνάμενθ να παραςχεκεί από το ΤΧΣ κεφαλαιακι ενίςχυςθ παρζχεται μζςω ςυμμετοχισ του ΤΧΣ ςε αφξθςθ 

μετοχικοφ κεφαλαίου αιτθκζντοσ κεφαλαιακι ενίςχυςθ πιςτωτικοφ ιδρφματοσ με τθν ζκδοςθ κοινϊν μετοχϊν 

ι υπό αίρεςθ μετατρζψιμων ομολογιϊν (Contingent Convertible Securities) ι άλλα μετατρζψιμα 

χρθματοοικονομικά μζςα. Θ εταιρικι απόφαςθ του πιςτωτικοφ ιδρφματοσ για τθν ανωτζρω αφξθςθ 

λαμβάνεται είτε από τθ Γενικι Συνζλευςθ των μετόχων του με απλι απαρτία και πλειοψθφία είτε του 

Διοικθτικοφ Συμβουλίου του (κατόπιν εξουςιοδότθςθσ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ) και δεν δφναται να ανακλθκεί, 

κα πρζπει δε να αναφζρει ρθτά ότι λαμβάνεται ςτο πλαίςιο του Ν. 3864/2010. Οι ςχετικζσ με τθ ςφγκλθςθ τθσ 

Γενικισ Συνζλευςθσ (και των επαναλθπτικϊν τθσ) και τθν υποβολι εγγράφων ςε εποπτικζσ αρχζσ προκεςμίεσ 

ςυντζμνονται ςτο ζνα τρίτο των προβλεπόμενων (από το νόμο περί Ανωνφμων Εταιρειϊν) προκεςμιϊν.  

Οι λεπτομζρειεσ εφαρμογισ των ανωτζρω, ιτοι θ εξειδίκευςθ των όρων ανάλθψθσ από το ΤΧΣ κοινϊν 

μετοχϊν (ςτο πλαίςιο αφξθςθσ μετοχικοφ κεφαλαίου) ι/και υπό αίρεςθ μετατρζψιμων ομολογιϊν που κα 

εκδίδουν τα πιςτωτικά ιδρφματα ςτο πλαίςιο εφαρμογισ του Ν. 3864/2010, κακορίςτθκαν με τθν Ρράξθ 

Υπουργικοφ Συμβουλίου 38/09.11.2012 (ΦΕΚ 223 Α’/12.11.2012). Κατ’ αρχάσ, το άκροιςμα του ποςοφ τθσ 

αφξθςθσ του μετοχικοφ κεφαλαίου (λαμβάνοντασ υπόψθ και τα υπζρ το άρτιο ποςά) και του ποςοφ τθσ 

ςυνολικισ ονομαςτικισ αξίασ των υπό αίρεςθ μετατρζψιμων ομολογιϊν δεν δφναται να υπολείπεται του 

ποςοφ των ςυνολικϊν κεφαλαιακϊν αναγκϊν του πιςτωτικοφ ιδρφματοσ, όπωσ αυτό ορίηεται από τθν 

Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ για τουσ ςκοποφσ του Ν. 3864/2010. 
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Ειδικότερα ςτο πλαίςιο αφξθςθσ του μετοχικοφ κεφαλαίου αιτθκζντοσ κεφαλαιακι ενίςχυςθ πιςτωτικοφ 

ιδρφματοσ με ζκδοςθ κοινϊν μετοχϊν, το ΤΧΣ κα καλφψει τισ αδιάκετεσ κοινζσ μετοχζσ που κα εκδοκοφν, 

εφόςον πλθροφνται ςωρευτικά οι ακόλουκεσ προχποκζςεισ: 

(α) Το ςυνολικό ποςό τθσ αφξθςθσ, λαμβάνοντασ υπόψθ και τα υπζρ το άρτιο ποςά, ορίηεται από το 

πιςτωτικό ίδρυμα και δεν μπορεί: 

(i) Να υπολείπεται του ποςοφ που ορίηει θ Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ και που απαιτείται, ϊςτε ο 

ςυντελεςτισ κυρίων ςτοιχείων των βαςικϊν ιδίων κεφαλαίων (Core Tier Λ ratio) του πιςτωτικοφ 

ιδρφματοσ (όπωσ αυτόσ ορίηεται από τθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ ςφμφωνα με τον Ν. 3601/2007) 

να ανζρχεται ςε ποςοςτό τουλάχιςτον 6%, ςτα οποία δεν ςυνυπολογίηονται οι προνομιοφχεσ 

μετοχζσ του Ν. 3723/2008 και οι υπό αίρεςθ μετατρζψιμεσ ομολογίεσ ζκδοςθσ του πιςτωτικοφ 

ιδρφματοσ κατ’ εφαρμογι του Ν. 3864/2010, και 

(ii) να υπερβαίνει το ποςό που αντιςτοιχεί ςτισ ςυνολικζσ κεφαλαιακζσ ανάγκεσ του πιςτωτικοφ 

ιδρφματοσ, όπωσ αυτζσ ορίηονται από τθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ, ςτο πλαίςιο του Ν.3864/2010. 

(β) Θ τιμι διάκεςθσ των κοινϊν μετοχϊν που καλφπτει το ΤΧΣ ορίηεται από το πιςτωτικό ίδρυμα και όςον 

αφορά πιςτωτικά ιδρφματα, οι μετοχζσ των οποίων είναι ειςθγμζνεσ προσ διαπραγμάτευςθ ςε 

οργανωμζνθ αγορά, είναι ίςθ με ι κατϊτερθ από τθν μικρότερθ από τισ δφο ακόλουκεσ τιμζσ: 

(i) ποςοςτό 50% επί τθσ μζςθσ χρθματιςτθριακισ τιμισ τθσ μετοχισ κατά τθν διάρκεια των πενιντα 

(50) θμερϊν διαπραγμάτευςθσ που προθγοφνται τθσ θμερομθνίασ κακοριςμοφ τθσ τιμισ 

διάκεςθσ των μετοχϊν, και 

(ii) τθν τιμι κλειςίματοσ τθσ μετοχισ ςτθν οργανωμζνθ αγορά κατά τθν θμζρα διαπραγμάτευςθσ 

που προθγείται τθσ θμερομθνίασ κακοριςμοφ τθσ τιμισ διάκεςθσ των μετοχϊν. 

(γ) Θ τιμι διάκεςθσ των κοινϊν μετοχϊν για τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν αφξθςθ επενδυτζσ, πλθν του ΤΧΣ, δεν 

μπορεί να υπολείπεται τθσ τιμισ διάκεςθσ των κοινϊν μετοχϊν που καλφπτει το ΤΧΣ. 

(δ) Τθροφνται οι όροι τθσ ςφμβαςθσ προεγγραφισ. 

Ρριν από τθν ανωτζρω αφξθςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου του, το πιςτωτικό ίδρυμα οφείλει να προβεί ςε 

προθγοφμενθ μείωςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου ι/και του αρικμοφ των υφιςτάμενων μετοχϊν του, ςτο μζτρο 

που απαιτείται ϊςτε να είναι εφικτι θ ζκδοςθ των κοινϊν μετοχϊν ςε τιμι διάκεςθσ ςφμφωνθ με τον νόμο, 

δθλαδι ςε τιμι όχι κατϊτερθ τθσ ονομαςτικισ αξίασ τουσ. 

Ωσ μζςθ χρθματιςτθριακι τιμι τθσ κοινισ μετοχισ πιςτωτικοφ ιδρφματοσ, ορίηεται, κατά τθν ανωτζρω Ρράξθ 

Υπουργικοφ Συμβουλίου, το κλάςμα όπου αρικμθτισ είναι το άκροιςμα των γινομζνων ςε θμεριςια βάςθ τθσ 

τιμισ κλειςίματοσ επί τον όγκο ςυναλλαγϊν τθσ μετοχισ για όλεσ τισ θμζρεσ τθσ οριςμζνθσ περιόδου και 

παρονομαςτισ είναι το άκροιςμα του θμεριςιου όγκου ςυναλλαγϊν για όλεσ τισ θμζρεσ τθσ περιόδου, όπωσ 

αποτυπϊνονται ςτθν ςχετικι οργανωμζνθ αγορά. Για τον άνω υπολογιςμό δεν κα λαμβάνονται υπόψθ οι 

ςυναλλαγζσ πακζτων επί μετοχϊν.  

Τπό αίρεςθ μετατρζψιμεσ ομολογίεσ 

Οι υπό αίρεςθ μετατρζψιμεσ ομολογίεσ εκδίδονται μετά από απόφαςθ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ των μετόχων 

του πιςτωτικοφ ιδρφματοσ (ςτθν οποία γίνεται ρθτι μνεία ότι θ ζκδοςθ αυτι γίνεται κατ’ εφαρμογι του Ν. 

3864/2010 και τθσ υπ’ αρικ. 38/9.11.2012 Ρράξθσ Υπουργικοφ Συμβουλίου)και καλφπτονται από το ΤΧΣ. Θ 

ζκδοςι τουσ δφναται να προθγείται ι να ζπεται τθσ ολοκλιρωςθσ τθσ αφξθςθσ του μετοχικοφ κεφαλαίου με 

ζκδοςθ κοινϊν μετοχϊν. Οι ομολογίεσ αυτζσ εκδίδονται ςτθν ονομαςτικι τουσ αξία, είναι αόριςτθσ διάρκειασ 

χωρίσ θμερομθνία λιξθσ, εκτόσ αν εξαγοραςτοφν ι μετατραποφν ςε μετοχζσ και ενςωματϊνουν άμεςεσ, μθ 

εξαςφαλιςμζνεσ μειωμζνθσ κατάταξθσ απαιτιςεισ του κατόχου τουσ ζναντι του πιςτωτικοφ ιδρφματοσ. Οι 

ομολογίεσ αυτζσ κατζχονται μόνο από το ΤΧΣ ι από το πιςτωτικό ίδρυμα ςυνεπεία άςκθςθσ δικαιϊματοσ 

επαναγοράσ. 

Θ ςυνολικι ονομαςτικι αξία των μετατρζψιμων ομολογιϊν ορίηεται από το πιςτωτικό ίδρυμα και ςε κάκε 

περίπτωςθ δεν δφναται να υπερβαίνει το ποςό που προκφπτει από τθν διαφορά μεταξφ του ποςοφ των 

ςυνολικϊν κεφαλαιακϊν αναγκϊν του πιςτωτικοφ ιδρφματοσ(όπωσ αυτό ορίηεται από τθν Τράπεηα τθσ 

Ελλάδοσ ςτο πλαίςιο εφαρμογισ τθσ Ρράξθσ Υπουργικοφ Συμβουλίου 38/09.11.2012) και του ποςοφ που 

ορίηεται από τθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ και που απαιτείται, ϊςτε ο ςυντελεςτισ κυρίων ςτοιχείων των βαςικϊν 

ιδίων κεφαλαίων (Core Tier Λ ratio) του πιςτωτικοφ ιδρφματοσ να ανζρχεται ςε ποςοςτό τουλάχιςτον 6%.  
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Οι υπό αίρεςθ μετατρζψιμεσ ομολογίεσ προςμετρϊνται ςτα κφρια ςτοιχεία των βαςικϊν ιδίων κεφαλαίων 

(Core Tier Λ) του πιςτωτικοφ ιδρφματοσ. Τα κακαρά ζςοδα τθσ ζκδοςθσ των ομολογιϊν κα χρθςιμοποιοφνται 

από τα πιςτωτικά ιδρφματα για τθν ενίςχυςθ του ςυντελεςτι κυρίων ςτοιχείων των βαςικϊν ιδίων κεφαλαίων 

ςτα επίπεδα που ορίηονται από τθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ λαμβάνοντασ υπόψθ και τισ ςυςτάςεισ τθσ 

Ευρωπαϊκισ Αρχισ Τραπεηϊν.  

Ρζντε (5) ζτθ μετά τθν θμερομθνία ζκδοςθσ των ομολογιϊν, το ανεξόφλθτο κεφάλαιο των ομολογιϊν 

μετατρζπεται υποχρεωτικά ςε κοινζσ μετοχζσ του πιςτωτικοφ ιδρφματοσ. Θ τιμι μετατροπισ των ομολογιϊν 

ςε κοινζσ μετοχζσ του πιςτωτικοφ ιδρφματοσ ιςοφται με το 50% τθσ τιμισ διάκεςθσ των κοινϊν μετοχϊν που 

εκδίδονται ςτο πλαίςιο αφξθςθσ του μετοχικοφ κεφαλαίου του πιςτωτικοφ ιδρφματοσ ςφμφωνα με το άρκρο 7 

του Ν.3864/2010 και καλφπτονται από το ΤΧΣ. Εάν οι ομολογίεσ εκδοκοφν πριν από τθν αφξθςθ του μετοχικοφ 

κεφαλαίου, θ τιμι μετατροπισ ιςοφται με το 50% τθσ μζςθσ χρθματιςτθριακισ τιμισ τθσ μετοχισ κατά τθν 

διάρκεια των πενιντα (50) θμερϊν διαπραγμάτευςθσ που προθγοφνται τθσ θμερομθνίασ ζκδοςθσ των 

ομολογιϊν και αναπροςαρμόηεται αυτόματα ςτο 50% τθσ τιμισ διάκεςθσ των κοινϊν μετοχϊν, εφόςον 

ολοκλθρωκεί θ αφξθςθ και επιτευχκεί θ ελάχιςτθ προβλεπόμενθ ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 7
α
 του ν. 

3864/2010 ςυμμετοχι του ιδιωτικοφ τομζα. Αν δεν πραγματοποιθκεί θ αφξθςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου 

ςφμφωνα με το άρκρο 7 του Ν.3864/2010, θ τιμι μετατροπισ των ομολογιϊν ιςοφται με το 25% τθσ μζςθσ 

χρθματιςτθριακισ τιμισ τθσ μετοχισ κατά τθν διάρκεια των πενιντα (50) θμερϊν διαπραγμάτευςθσ που 

προθγοφνται τθσ θμερομθνίασ ζκδοςθσ των ομολογιϊν. Θ τιμι μετατροπισ αναπροςαρμόηεται ςε περίπτωςθ 

εταιρικϊν πράξεων. 

Οι ομολογίεσ αυτζσ αποφζρουν ςυμβατικό τόκο λογιηόμενο με ετιςιο επιτόκιο 7%, προςαυξανόμενο κατά 50 

μονάδεσ βάςθσ ετθςίωσ. Το πιςτωτικό ίδρυμα δφναται ςε κάκε περίπτωςθ να αποφαςίςει να μθν καταβάλει 

τόκο επί των ομολογιϊν. Στθν περίπτωςθ αυτι, οι τόκοι δεν είναι απαιτθτοί και δεν ςυντρζχει γεγονόσ 

καταγγελίασ του ομολογιακοφ δανείου, αλλά το ςφνολο των ομολογιϊν μετατρζπεται υποχρεωτικά (κατά 

ςυνολικό ποςό κεφαλαίου και τόκων) ςε κοινζσ μετοχζσ του πιςτωτικοφ ιδρφματοσ, ςε τιμι μετατροπισ, θ 

οποία ιςοφται με το 65% τθσ μζςθσ χρθματιςτθριακισ τιμισ τθσ μετοχισ κατά τθν διάρκεια των πενιντα (50) 

θμερϊν διαπραγμάτευςθσ που προθγοφνται τθσ θμερομθνίασ κατά τθν οποία οι τόκοι κα καταςτοφν 

καταβλθτζοι. 

Ρριν τθ λιψθ απόφαςθσ περί μθ καταβολισ τόκου, το πιςτωτικό ίδρυμα οφείλει να προβεί ςε μείωςθ του 

μετοχικοφ του κεφαλαίου ι/και του αρικμοφ των υφιςταμζνων κοινϊν μετοχϊν του ςτο μζτρο που απαιτείται 

προκειμζνου να καταςτεί δυνατι θ μετατροπι των ομολογιϊν ςτθν τιμι μετατροπισ που αναφζρεται ςτθν 

παράγραφο 11 του άρκρου 2 τθσ ΡΥΣ 38/9-11-2012. Εάν λάβει χϊρα γεγονόσ βιωςιμότθτασ ι ζκτακτο γεγονόσ 

ςε ςχζςθ με το πιςτωτικό ίδρυμα, το ςφνολο των ομολογιϊν μετατρζπεται υποχρεωτικά ςε κοινζσ μετοχζσ του 

πιςτωτικοφ ιδρφματοσ ςτθν τιμι μετατροπισ τθσ παραγράφου 10 του άρκρου 2 τθσ ΡΥΣ 38/9-10-2012. 

Γεγονόσ βιωςιμότθτασ ςυντρζχει αν λθφκεί απόφαςθ περί παροχισ ενίςχυςθσ ςτο πιςτωτικό ίδρυμα από το 

δθμόςιο τομζα ι περί παροχισ άλλθσ αντίςτοιχθσ ενίςχυςθσ, χωρίσ τθν οποία το πιςτωτικό ίδρυμα δεν είναι 

βιϊςιμο κατά τθν κρίςθ τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ. Ζκτακτο γεγονόσ υφίςταται όταν ο προβλεπόμενοσ, 

ςφμφωνα με τθν EBA/REC/2011/1 Σφςταςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Αρχισ Τραπεηϊν, ςυντελεςτισ των κφριων 

ςτοιχείων των βαςικϊν ιδίων κεφαλαίων του πιςτωτικοφ ιδρφματοσ, καταςτεί μικρότεροσ του 7%. 

Το ΤΧΣ μετατρζπει αμζςωσ το ςφνολο των ομολογιϊν ςε κοινζσ μετοχζσ του πιςτωτικοφ ιδρφματοσ ςτθν τιμι 

μετατροπισ τθσ παραγράφου 10 του άρκρου 2 τθσ ΡΥΣ 38/9-10-2012, ςε περίπτωςθ που, ενϊ θ κεφαλαιακι 

ενίςχυςθ του πιςτωτικοφ ιδρφματοσ περιλαμβάνει τθν αφξθςθ του μετοχικοφ του κεφαλαίου, δεν επιτευχκεί θ 

ελάχιςτθ προβλεπόμενθ ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 7
α
 ςυμμετοχι του ιδιωτικοφ τομζα ςτθν αφξθςθ 

αυτι. 

Κακ’ όςο χρόνο υφίςτανται ομολογίεσ το πιςτωτικό ίδρυμα δεν διανζμει μερίςματα ςτουσ κοινοφσ μετόχουσ, 

και οποιοδιποτε ποςό που κανονικά προορίηεται προσ διανομι ςτουσ κοινοφσ μετόχουσ, διατίκεται 

αναλογικά για τθν καταβολι των τόκων των ομολογιϊν, των τόκων ι μεριςμάτων προσ τουσ πιςτωτζσ ίδιασ 

τάξθσ και τθν επαναγορά των ομολογιϊν και των τίτλων που κατζχουν οι πιςτωτζσ ίδιασ τάξθσ με τισ 

ομολογίεσ. 

Οι ανωτζρω υποχρεϊςεισ του πιςτωτικοφ ιδρφματοσ ιςχφουν ςε κάκε περίπτωςθ διανομισ προσ τουσ κοινοφσ 

μετόχουσ, ςυμπεριλαμβανομζνων ιδίωσ των περιπτϊςεων διανομισ μεριςμάτων ι ςτοιχείων ενεργθτικοφ, 

επαναγοράσ μετοχϊν, και επιςτροφισ μετοχικοφ κεφαλαίου, με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων του άρκρου 1 

του ν. 3723/2008 και τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 28 του ν. 3756/2009. 
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Μετά τθν κζςθ ςε ιςχφ του νζου ευρωπαϊκοφ πλαιςίου προλθπτικισ εποπτείασ πιςτωτικϊν ιδρυμάτων και 

εταιριϊν παροχισ επενδυτικϊν υπθρεςιϊν, οι ομολογίεσ προςμετρϊνται ςτα κεφάλαια κοινϊν μετοχϊν τθσ 

κατθγορίασ 1 (Common Equity Tier Λ), ςτα επίπεδα που ορίηονται από τθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ. Ζκτακτο 

γεγονόσ ςυντελείται εάν ο ςυντελεςτισ κεφαλαίων κοινϊν μετοχϊν τθσ κατθγορίασ 1 κατζλκει του ποςοςτοφ 

5,125%.  

Θ κεφαλαιακι ενίςχυςθ που παρζχεται ςφμφωνα με το άρκρο 7 του Ν. 3864/2010, μζςω τθσ ςυμμετοχισ του 

ΤΧΣ ςε αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου πιςτωτικοφ ιδρφματοσ ι θ μετατροπι των υπό αίρεςθ μετατρζψιμων 

ομολογιϊν ι θ άρςθ των περιοριςμϊν του Ταμείου ςτθν άςκθςθ των δικαιωμάτων ψιφου του άρκρου 7α 

εξαιρείται από τθν υποχρζωςθ υποβολισ δθμόςιασ πρόταςθσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 3461/2006 (Α 

106). 

Οι μετοχζσ του Ταμείου δεν δφναται να αποτελζςουν αντικείμενο δθμόςιασ πρόταςθσ αλλά λαμβάνονται 

υπόψθ για τον υπολογιςμό των ορίων τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 7 του ν.3461/2006. 

Εάν θ ςυμμετοχι του ιδιωτικοφ τομζα ςτθν αφξθςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου είναι τουλάχιςτον ίςθ με 

ποςοςτό 10% του ποςοφ τθσ αφξθςθσ μετοχικοφ κεφαλαίου, το ΤΧΣ ζχει τα ακόλουκα δικαιϊματα:  

α) να αςκεί το δικαίωμα ψιφου ςτθ Γενικι Συνζλευςθ μόνο για τισ αποφάςεισ τροποποίθςθσ του 

καταςτατικοφ, περιλαμβανομζνθσ τθσ αφξθςθσ ι μείωςθσ κεφαλαίου ι τθσ παροχισ ςχετικισ 

εξουςιοδότθςθσ ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο, ςυγχϊνευςθσ, διάςπαςθσ, μετατροπισ, αναβίωςθσ, 

παράταςθσ τθσ διάρκειασ ι διάλυςθσ τθσ εταιρείασ μεταβίβαςθσ ςτοιχείων του ενεργθτικοφ, 

περιλαμβανομζνθσ τθσ πϊλθςθσ κυγατρικϊν, ι για όποιο άλλο κζμα απαιτείται αυξθμζνθ πλειοψθφία 

κατά τα προβλεπόμενα ςτο Κ.Ν. 2190/1920 «Ρερί Ανωνφμων Εταιρειϊν». Για τουσ ςκοποφσ υπολογιςμοφ 

τθσ απαρτίασ και τθσ πλειοψθφίασ ςτθ Γενικι Συνζλευςθ, οι μετοχζσ που ζχουν αναλθφκεί από το ΤΧΣ 

δεν λαμβάνονται υπόψθ κατά τθ λιψθ αποφάςεων για κζματα άλλα από αυτά που αναφζρονται 

ανωτζρω και 

β) να εκδίδει τίτλουσ παραςτατικοφσ δικαιωμάτων κτιςθσ μετοχϊν για τισ κοινζσ μετοχζσ που αναλαμβάνει 

ωσ ανωτζρω. Τουσ τίτλουσ αυτοφσ αναλαμβάνουν οι ιδιϊτεσ επενδυτζσ που ςυμμετζχουν ςτθν αφξθςθ 

κεφαλαίου, κατά το λόγο τθσ ςυμμετοχισ τουσ ςτθν αφξθςθ. Οι τίτλοι παραςτατικοί δικαιωμάτων κτιςθσ 

μετοχϊν αποτελοφν κινθτζσ αξίεσ ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ (ε) τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 1 του ν. 

3371/2005 με εκδότθ το ΤΧΣ και είναι ελευκζρωσ μεταβιβάςιμοι. Κάκε τίτλοσ ενςωματϊνει το δικαίωμα 

του κατόχου του τίτλου να αγοράςει από το ΤΧΣ, ςτθν τιμι που ορίηεται ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του 

άρκρου 3 του ΡΥΣ 38/9-11-2012 προκακοριςμζνο αρικμό κοινϊν μετοχϊν του πιςτωτικοφ ιδρφματοσ, τισ 

οποίεσ ζχει αποκτιςει το ΤΧΣ λόγω τθσ ςυμμετοχισ του ςε αφξθςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου του εν λόγω 

πιςτωτικοφ ιδρφματοσ ςφμφωνα με το άρκρο 7 του N. 3864/2010 (δικαίωμα αγοράσ). Οι δικαιοφχοι των 

τίτλων λαμβάνουν από το ΤΧΣ, δωρεάν, ζνα τίτλο για κάκε μία νζα κοινι μετοχι του πιςτωτικοφ 

ιδρφματοσ τθν οποία αποκτοφν. Οι τίτλοι παραδίδονται ςτουσ δικαιοφχουσ ταυτόχρονα με τθν παράδοςθ 

των νζων κοινϊν μετοχϊν. Ο αρικμόσ των κοινϊν μετοχϊν του πιςτωτικοφ ιδρφματοσ που αντιςτοιχεί ςε 

κάκε τίτλο υπολογίηεται ςφμφωνα με τον αναφερόμενο ςτθν παρ. 4 του άρκρου 3 τθσ ΡΥΣ 38/9-11-2012. 

Τα δικαιϊματα αγοράσ αςκοφνται ζωσ και πενιντα τζςςερισ (54) μινεσ από τθν θμερομθνία ζκδοςθσ των 

τίτλων, εξαμθνιαίωσ. Δικαιϊματα αγοράσ που δεν ζχουν αςκθκεί ζωσ και τθν θμερομθνία αυτι παφουν 

αυτοδικαίωσ να ιςχφουν και οι τίτλοι ακυρϊνονται από το ΤΧΣ. Με τθν επιφφλαξθ των μεταβιβάςεων 

που λαμβάνουν χϊρα ςυνεπεία άςκθςθσ των δικαιωμάτων αγοράσ, το ΤΧΣ δεν δφναται να μεταβιβάςει 

τισ υποκείμενεσ ςτα δικαιϊματα αγοράσ μετοχζσ, για περίοδο 36 μθνϊν από τθν θμερομθνία ζκδοςθσ 

των τίτλων.  

Σφμφωνα με τθν από 5.6.2013 Ρράξθ του Υπουργικοφ Συμβουλίου (αρ. 6 / 2013) το άρκρο 3 παρ. 1 τθσ Ρ.Υ.Σ. 

38/2012 διαμορφϊκθκε ωσ ακολοφκωσ : «Το Ταμείο (Χρθματοπιςτωτικισ Στακερότθτασ) εκδίδει τίτλουσ 

παραςτατικοφσ δικαιωμάτων κτιςθσ μετοχϊν για τισ κοινζσ μετοχζσ που αναλαμβάνει κατά το άρκρο 1 τθσ 

παροφςασ πράξθσ, εφόςον επιτευχκεί το ελάχιςτο ποςοςτό ςυμμετοχισ του ιδιωτικοφ τομζα ςτθν αφξθςθ 

ςφμφωνα με τθν παράγραφο 1 του άρκρου 7 α του ν. 3864/2010. Στθν περίπτωςθ αυτι, οι ιδιϊτεσ επενδυτζσ 

που ςυμμετζχουν ςτθν αφξθςθ κεφαλαίου λαμβάνουν τουσ τίτλουσ παραςτατικϊν δικαιωμάτων κτιςθσ 

μετοχϊν, κατά το λόγο τθσ ςυμμετοχισ τουσ ςτθν αφξθςθ. Για τουσ ςκοποφσ εφαρμογισ τθσ παροφςασ πράξθσ 

και του ν. 3864/2010 (Αϋ 119), οι φορείσ γενικισ κυβζρνθςθσ κατά τθν ζννοια τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 

1Β του ν. 2362/1995 (Αϋ 247) και ωσ αυτοί προςδιορίηονται, βάςει τθσ ωσ άνω διάταξθσ, από το Μθτρϊο 
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φορζων γενικισ κυβζρνθςθσ που τθρείται με ευκφνθ τθσ Ελλθνικισ Στατιςτικισ Αρχισ, δεν εμπίπτουν ςτθν 

ζννοια των «ιδιωτϊν επενδυτϊν» οφτε ςτθν ζννοια του «ιδιωτικοφ τομζα». 

Το ΤΧΣ αςκεί πλιρωσ τα δικαιϊματα ψιφου ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

i) Εάν δεν επιτευχκεί θ κατά τα ανωτζρω προβλεπόμενθ ςυμμετοχι (τουλάχιςτον 10%) του ιδιωτικοφ 

τομζα ςτθν αφξθςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου του πιςτωτικοφ ιδρφματοσ. 

ii) Εάν μετατραπεί υποχρεωτικά το ςφνολο των υπό αίρεςθ μετατρζψιμων ομολογιϊν ςε μετοχζσ κατά τα 

προβλεπόμενα ςτο άρκρο 2 τθσ ΡΥΣ 38/9-11-2012 και το πιςτωτικό ίδρυμα δεν ολοκλθρϊςει επιτυχϊσ, 

εντόσ περιόδου 6 μθνϊν από τθν θμερομθνία μετατροπισ, αφξθςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου, 

περιλαμβανομζνων και τυχόν υπζρ το άρτιο ποςό, για ποςό τουλάχιςτον ίςο με το 10% του ακροίςματοσ 

τθσ ςυνολικισ ονομαςτικισ αξίασ των μετατρζψιμων ομολογιϊν που κεφαλαιοποιικθκαν και τθσ 

ςυνολικισ αξίασ (ονομαςτικι αξία και υπζρ το άρτιο ποςά) τθσ αφξθςθσ κεφαλαίου. 

iii) Εάν διαπιςτωκεί, με απόφαςθ των μελϊν του Γενικοφ Συμβουλίου του Ταμείου, ότι παραβιάηονται 

ουςιϊδεισ υποχρεϊςεισ του πιςτωτικοφ ιδρφματοσ οι οποίεσ προβλζπονται ςτο ςχζδιο αναδιάρκρωςθσ ι 

προάγουν τθν υλοποίθςθ αυτοφ. 

Στο πλαίςιο τθσ παροχισ χρθματοδοτικισ ενίςχυςθσ από το ΤΧΣ για τθν ανακεφαλαιοποίθςθ των πιςτωτικϊν 

ιδρυμάτων ςτθν Ελλάδα, το ΤΧΣ προχϊρθςε ςτθ διενζργεια ειδικοφ ελζγχου (due diligence) των τεςςάρων 

ςυςτθμικϊν τραπεηϊν. Σκοπόσ του ελζγχου που διενεργικθκε ςτον Πμιλο Eurobank ιταν θ εκτίμθςθ πικανϊν 

μελλοντικϊν μεταβολϊν ςτθν Κακαρι του Κζςθ και θ περαιτζρω κατανόθςθ του προσ υποβολι ςχεδίου 

αναδιάρκρωςθσ (restructuring plan). Ο ζλεγχοσ κάλυψε περιοχζσ λογιςτικϊν και φορολογικϊν κεμάτων, 

κζματα εταιρικισ διακυβζρνθςθσ, ςυςτιματα εςωτερικοφ ελζγχου, πλθροφοριακά ςυςτιματα, κακϊσ και 

ςυναλλαγζσ ςυνδεδεμζνων μερϊν. Σφμφωνα με τθ Διοίκθςθ τθσ Τράπεηασ, από τουσ ανωτζρω ελζγχουσ δεν 

προζκυψαν ευριματα τα οποία να κρίνονται ουςιϊδθ για τθ χρθματοοικονομικι κατάςταςθ και τα 

αποτελζςματα του Ομίλου. 

Διάκεςθ μετοχϊν  

Το ΤΧΣ αποφαςίηει τον τρόπο και τθ διαδικαςία διάκεςθσ των μετοχϊν, ςε χρόνο που κρίνει ςκόπιμο και 

πάντωσ α) εάν θ ςυμμετοχι του ιδιωτικοφ τομζα ςτθν ςχετικι αφξθςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου είναι 

τουλάχιςτον ίςθ με 10%, εντόσ πενταετίασ από τθ ςυμμετοχι του ςτθν αφξθςθ των ιδίων κεφαλαίων του 

πιςτωτικοφ ιδρφματοσ, ι β) εάν θ ςυμμετοχι του ιδιωτικοφ τομζα ςτθ ςχετικι αφξθςθ του μετοχικοφ 

κεφαλαίου είναι μικρότερθ από 10%, εντόσ διετίασ από τθν ανωτζρω ςυμμετοχι του. Θ διάκεςθ μπορεί να 

γίνεται τμθματικά ι άπαξ, κατά τθν κρίςθ του ΤΧΣ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι οι μετοχζσ διατίκενται εντόσ των 

ανωτζρω αναφερόμενων χρονικϊν ορίων. Θ διάκεςθ των μετοχϊν, εντόσ των ανωτζρω αναφερόμενων 

χρονικϊν ορίων, δεν μπορεί να γίνεται ςε οποιαδιποτε επιχείρθςθ θ οποία ανικει άμεςα ι ζμμεςα ςτο 

κράτοσ ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία. Θ διάκεςθ πραγματοποιείται τθν προςταςία των ςυμφερόντων 

του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, ςυνεκτιμϊντασ τθν ενίςχυςθ τθσ χρθματοπιςτωτικισ ςτακερότθτασ και τθν τιρθςθ 

των όρων ανταγωνιςμοφ ςτο χρθματοπιςτωτικό τομζα. Οι ανωτζρω προκεςμίεσ μπορεί να παρατείνονται με 

απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν, φςτερα από ειςιγθςθ του ΤΧΣ. 

Δικαιϊματα ΣΧ και Εκπροςϊπου του 

Ο εκπρόςωποσ του ΤΧΣ, ο οποίοσ ςυμμετζχει και ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο του πιςτωτικοφ ιδρφματοσ ωσ 

πρόςκετο μζλοσ, ζχει ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του νόμου 3864/2010, όπωσ ιςχφει κατά τθν θμερομθνία του 

παρόντοσ εγγράφου, τα ακόλουκα δικαιϊματα:  

1. το δικαίωμα να ηθτεί τθ ςφγκλθςθ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ των μετόχων του πιςτωτικοφ ιδρφματοσ 

εντόσ προκεςμίασ μειωμζνθσ ςτο ζνα τρίτο τθσ προβλεπόμενθσ από τον κ.ν. 2190/1920 περί Ανωνφμων 

Εταιρειϊν 

2. το δικαίωμα αρνθςικυρίασ ςτθ λιψθ οποιαςδιποτε απόφαςθσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του 

πιςτωτικοφ ιδρφματοσ 

i) ςχετικισ με τθ διανομι μεριςμάτων και τθν πολιτικι παροχϊν προσ τον Ρρόεδρο, το Διευκφνοντα 

Σφμβουλο και τα λοιπά μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, κακϊσ και τουσ γενικοφσ διευκυντζσ 

και τουσ αναπλθρωτζσ τουσ, ι 

ii) εφόςον θ υπό ςυηιτθςθ απόφαςθ δφναται να κζςει ςε κίνδυνο τα ςυμφζροντα των κατακετϊν ι 

να επθρεάςει ςοβαρά τθ ρευςτότθτα ι τθ φερεγγυότθτα ι τθν εν γζνει ςυνετι και εφρυκμθ 
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λειτουργία του πιςτωτικοφ ιδρφματοσ (όπωσ επιχειρθματικι ςτρατθγικι, διαχείριςθ ςτοιχείων 

ενεργθτικοφ - πακθτικοφ κλπ.), 

3. το δικαίωμα να ηθτεί τθν αναβολι επί τρεισ (3) εργάςιμεσ θμζρεσ τθσ ςυνεδρίαςθσ του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου του πιςτωτικοφ ιδρφματοσ, προκειμζνου να λάβει οδθγίεσ από τθν Εκτελεςτικι Επιτροπι 

του ΤΧΣ, θ οποία διαβουλεφεται για το ςκοπό αυτόν με τθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ, το δικαίωμα δε αυτό 

μπορεί να αςκθκεί ωσ το πζρασ τθσ ςυνεδρίαςθσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου 

4. το δικαίωμα να ηθτεί τθ ςφγκλθςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του πιςτωτικοφ ιδρφματοσ,  

5. το δικαίωμα να εγκρίνει τον Οικονομικό Διευκυντι του πιςτωτικοφ ιδρφματοσ.  

6. το δικαίωμα ελεφκερθσ πρόςβαςθσ ςτα βιβλία και ςτοιχεία τθσ Τράπεηασ, για τουσ ςκοποφσ του Ν. 

3864/2010, με ςυμβοφλουσ τθσ επιλογισ του. 

 

Επιςθμαίνεται ότι, κατά τθν άςκθςθ των ανωτζρω δικαιωμάτων του, ο εκπρόςωποσ του ΤΧΣ λαμβάνει υπόψθ 

του τθν επιχειρθματικι αυτονομία του πιςτωτικοφ ιδρφματοσ. 

Ρζραν των ανωτζρω δικαιωμάτων το ΤΧΣ ζχει δικαίωμα προνομιακισ ικανοποίθςθσ από το προϊόν 

εκκακάριςθσ ζναντι όλων των άλλων μετόχων, από κοινοφ με το Ελλθνικό Δθμόςιο ωσ δικαιοφχο των 

προνομιοφχων μετοχϊν του ν. 3723/2008, ςε περίπτωςθ που θ Τράπεηα τεκεί ςε εκκακάριςθ. 

 

Επιπλζον των ανωτζρω, το ΤΧΣ, μπορεί ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 11 του ν. 3864/2010, για τθν 

εκπλιρωςθ του κατά το νόμο αυτό ςκοποφ του, να ηθτεί: 

- (α) τθν παροχι από τα πιςτωτικά ιδρφματα, μζςω τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ, οποιουδιποτε ςχετικοφ 

ςτοιχείου και πλθροφορίασ. Οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ γνωςτοποιοφνται ςτο Ταμείο από τθν Τράπεηα 

τθσ Ελλάδοσ και καλφπτονται από το κατ’ άρκρο 60 του ν. 3601/2007 υπθρεςιακό απόρρθτο, μθ 

δυνάμενεσ να γνωςτοποιθκοφν ςε οποιονδιποτε τρίτο χωρίσ τθ ςυγκατάκεςθ τθσ Τράπεηασ τθσ 

Ελλάδοσ και  

- (β) τθ διεξαγωγι επιτόπιων ελζγχων από τθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ με τθ ςυμμετοχι εκπροςϊπου του 

Ταμείου ι εμπειρογνωμόνων ι και εξωτερικϊν ελεγκτϊν ι ελεγκτικοφ γραφείου του ν. 3693/2008, 

οριηομζνων από το Ταμείο, οι οποίοι υπζχουν κακικον άκρασ εχεμφκειασ, κατ’ ανάλογθ εφαρμογι 

των οικείων προβλζψεων. 

Επιπλζον, πζραν των ανωτζρω δικαιωμάτων, παρζχονται ςτο ΤΧΣ και άλλα δικαιϊματα δυνάμει τθσ από 

12/7/2013 Σφμβαςθσ Ρλαιςίου Συνεργαςίασ (Relationship Framework Agreement), θ οποία ςυνιφκθ μεταξφ 

του ΤΧΣ και τθσ Τράπεηασ και ρυκμίηει τισ ςχζςεισ τθσ τελευταίασ με το ΤΧΣ, ωσ μζτοχό τθσ, κακϊσ και κζματα 

που ςχετίηονται, μεταξφ άλλων, με (α) τθν εταιρικι διακυβζρνθςθ τθσ Τράπεηασ, (β) τθν κατάρτιςθ και ζγκριςθ 

του προβλεπόμενου ςτον ν. 3864/2010 Σχεδίου Αναδιάρκρωςθσ, (γ) τισ ςθμαντικζσ υποχρεϊςεισ που 

πθγάηουν από το Σχζδιο Αναδιάρκρωςθσ και τθν παρακολοφκθςθ τθσ υλοποίθςθσ του Σχεδίου 

Αναδιάρκρωςθσ και των αναλαμβανόμενων κινδφνων τθσ Τράπεηασ, (δ) τα ςθμαντικά ηθτιματα για τα οποία 

απαιτείται θ ςυναίνεςθ του ΤΧΣ και (ε) τον χειριςμό των ςθμαντικϊν δικϊν τθσ Τράπεηασ. Ειδικότερα, δυνάμει 

τθσ ανωτζρω Σφμβαςθσ, υπόδειγμα τθσ οποίασ είναι αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα του ΤΧΣ, το ΤΧΣ ζχει τα 

ακόλουκα δικαιϊματα που ςχετίηονται με τθν εταιρικι διακυβζρνθςθ τθσ Τράπεηασ: 

1. το δικαίωμα να εκλζγει το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Τράπεηασ και να επιλζγει τον Ρρόεδρο του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου και τον Διευκφνοντα Σφμβουλο και, ςε ςυμφωνία με τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, τον/ουσ 

αναπλθρωτι/ζσ του και τα άλλα εκτελεςτικά μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, 

2. το δικαίωμα να ορίηει μζχρι δφο εκπροςϊπουσ του ωσ μθ εκτελεςτικά μζλθ ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ 

Τράπεηασ, οι οποίοι ενεργϊντασ από κοινοφ ι χωριςτά, ζχουν, πζραν των προβλεπόμενων ςτο ν. 3864/2010, 

τα εξισ δικαιϊματα:  

- το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθν Επιτροπι Ελζγχου, τθν Επιτροπι Κινδφνων, τθν Επιτροπι Αποδοχϊν 
και τθν Επιτροπι Ανωτάτων Στελεχϊν,  

- το δικαίωμα να ηθτεί τθ ςφγκλθςθ των ανωτζρω Επιτροπϊν τθσ Τράπεηασ ςτισ οποίεσ ςυμμετζχουν, 

- το δικαίωμα να προςκζτουν κζματα θμεριςιασ διάταξθσ ςτισ ςυνεδριάςεισ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ, 
του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και των ανωτζρω Επιτροπϊν τθσ Τράπεηασ ςτισ οποίεσ ςυμμετζχουν,  



 

Σράπεηα Eurobank Ergasias A.E.        294                     

- το δικαίωμα να εγκρίνουν τον Οικονομικό Διευκυντι, τον Επικεφαλισ για τθ Διαχείριςθ Κινδφνων, 
τον Επικεφαλισ για τθν Οργάνωςθ και τον Επικεφαλισ του Εςωτερικοφ Ελζγχου τθσ Τράπεηασ και τθν 
απομάκρυνςθ αυτϊν, 

-  το δικαίωμα να εγκρίνουν τουσ όρουσ και τα κριτιρια για τον διοριςμό του Ρροζδρου τθσ Επιτροπισ 
Ελζγχου και τθσ Επιτροπι Κινδφνων και 

- το δικαίωμα διενζργειασ ςυνολικισ αξιολόγθςθσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, τθσ Εκτελεςτικισ 
Επιτροπισ, τθσ Επιτροπισ Ελζγχου, τθσ Επιτροπισ Κινδφνων, τθσ Επιτροπισ Αποδοχϊν και τθσ 
Επιτροπισ Ανωτάτων Στελεχϊν τθσ Τράπεηασ. 

3. το δικαίωμα να ορίηει παρατθρθτι χωρίσ δικαίωμα ψιφου ςε ςυνεδριάςεισ τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ, 

τθσ Διοικθτικισ Επιτροπισ, τθσ Κεντρικισ Επιτροπισ Ριςτοδοτιςεων και τθσ Επιτροπισ Διαχείριςθσ 

Ενεργθτικοφ-Ρακθτικοφ τθσ Τράπεηασ.  

Επιςθμαίνεται ότι, τα όργανα διοίκθςθσ τθσ Τράπεηασ ςυνεχίηουν να είναι αρμόδια για τισ αποφάςεισ τθσ 

κακθμερινισ λειτουργίασ τθσ και να κακορίηουν ανεξάρτθτα τθν εμπορικι ςτρατθγικι και πολιτικι τθσ 

Τράπεηασ, ςφμφωνα με το Σχζδιο Αναδιάρκρωςθσ 

Εκελοντικι υναλλαγι Διαχείριςθσ Τποχρεϊςεων με υμμετοχι του Ιδιωτικοφ Σομζα (PSI+) 

Το πρόγραμμα εκελοντικισ ςυναλλαγισ διαχείριςθσ υποχρεϊςεων με ςυμμετοχι του ιδιωτικοφ τομζα (PSI+) 

που ζλαβε χϊρα εντόσ του πρϊτου τριμινου του 2012 εφαρμόςτθκε μζςω τθσ ζκδοςθσ ςειράσ 

νομοκετθμάτων.  

Θ εκελοντικι ανταλλαγι ομολόγων Ελλθνικοφ Δθμοςίου μεταξφ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου και ςυγκεκριμζνων 

επενδυτϊν του ιδιωτικοφ τομζα, όπωσ αυτι περιγράφεται ςτθ Διλωςθ τθσ Συνόδου Κορυφισ τθσ 26θσ 

Οκτωβρίου 2011, κατζςτθ νομικά δυνατι δυνάμει του Ν. 4046/2012 (ΦΕΚ Α’ 28/14.02.2012). 

Εν ςυνεχεία, με το Ν. 4050/2012 (ΦΕΚ Α’ 36/23.02.2012) για τουσ κανόνεσ τροποποίθςθσ χρεωςτικϊν τίτλων 

εκδόςεωσ ι εγγυιςεωσ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου με ςυμφωνία των ομολογιοφχων, ειςιχκθ το νομικό πλαίςιο 

ςφμφωνα με το οποίο τροποποιικθκαν οι επιλζξιμοι τίτλοι. Συγκεκριμζνα, ο ανωτζρω νόμοσ απαιτοφςε τθ 

ςυναίνεςθ των κατόχων χρεωςτικϊν τίτλων υπό ελλθνικό δίκαιο που είχαν εκδοκεί ι εγγυθκεί από το 

Ελλθνικό Δθμόςιο πριν τθν 31 Δεκεμβρίου 2011 προκειμζνου να τροποποιθκοφν οι όροι ζκδοςθσ των εν λόγω 

χρεωςτικϊν τίτλων. Οι προτεινόμενεσ τροποποιιςεισ αφοροφςαν ςτθν αποπλθρωμι των επιλζξιμων τίτλων 

μζςω τθσ ανταλλαγισ τουσ με νεοεκδοκζντεσ χρεωςτικοφσ τίτλουσ από το Ελλθνικό Δθμόςιο και από το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρθματοπιςτωτικισ Στακερότθτασ. Κατ’ εξουςιοδότθςθ του ανωτζρω νόμου εξεδόκθ θ υπϋ 

αρικ. 5 Ρράξθ του Υπουργικοφ Συμβουλίου με θμερομθνία 24 Φεβρουαρίου 2012 θ οποία προζβλεπε, μεταξφ 

άλλων, τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ τροποποίθςθσ των επιλζξιμων τίτλων και τον κακοριςμό των όρων 

ανταλλαγισ τουσ, τον οριςμό του ονομαςτικοφ κεφαλαίου των εν λόγω τίτλων, τθ διάρκεια και το διζπον 

δίκαιο των νεοεκδοκζντων από το Ελλθνικό Δθμόςιο τίτλων. Στο ίδιο πλαίςιο, ο Οργανιςμόσ Διαχείριςθσ 

Δθμοςίου Χρζουσ εξουςιοδοτικθκε για τθν ζκδοςθ μίασ ι περιςςοτζρων προςκλιςεων των επενδυτϊν 

κατόχων των επιλζξιμων τίτλων για λογαριαςμό του Ελλθνικοφ Δθμοςίου με τισ οποίεσ οι επενδυτζσ κάτοχοι 

των επιλζξιμων τίτλων προςκλικθκαν να αποφαςίςουν μζςα ςε προκακοριςμζνθ προκεςμία είτε να 

αποδεχκοφν είτε να απορρίψουν τισ τροποποιιςεισ των επιλζξιμων τίτλων, όπωσ αυτζσ προτάκθκαν από το 

Ελλθνικό Δθμόςιο και ςφμφωνα με τθ διαδικαςία που προβλζπεται από το Ν. 4050/2012. Οι εν λόγω 

προςκλιςεισ, ςφμφωνα με το Ν. 4052/2012, ςυμπεριελάμβαναν, μεταξφ άλλων, όρουσ ςχετικοφσ με τουσ 

επιλζξιμουσ τίτλουσ, άλλουσ όρουσ και υποδιαιρζςεισ των τίτλων, περίοδο χάριτοσ, το νόμιςμα, τουσ όρουσ 

και τθ μζκοδο πλθρωμισ, τθν αποπλθρωμι και τθν επαναγορά, τουσ λόγουσ καταγγελίασ, τισ δεςμεφςεισ του 

εκδότθ (αρνθτικζσ υποχρεϊςεισ), τα δικαιϊματα και υποχρεϊςεισ του εμπιςτευματοδόχου των ομολογιοφχων 

και άλλα. 

Ρζραν των ανωτζρω, πρζπει να ςθμειωκεί ότι δυνάμει των ρθτρϊν ςυλλογικισ δράςθσ, οι προτακείςεσ 

τροποποιιςεισ κακίςταντο δεςμευτικζσ για το ςφνολο των ομολογιοφχων κατόχων χρεωςτικϊν τίτλων υπό 

ελλθνικό δίκαιο που εκδόκθκαν από το Ελλθνικό Δθμόςιο πριν τθν 31 Δεκεμβρίου 2011 (όπωσ 

ταυτοποιικθκαν ςτθν υπϋ αρικ. 5 Ρράξθ του Υπουργικοφ Συμβουλίου θ οποία ενζκρινε τισ προςκλιςεισ για τθ 

ςυμμετοχι του ιδιωτικοφ τομζα), εφόςον τουλάχιςτον δφο τρίτα (2/3) του ςυνολικοφ ονομαςτικοφ κεφαλαίου 

των εν λόγω τίτλων ενζκριναν ςυλλογικά και αδιακρίτωσ ςειρϊν ζκδοςθσ τισ προτακείςεσ τροποποιιςεισ. 
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Με τθν υπϋ αρικ. 10 Ρράξθ του Υπουργικοφ Συμβουλίου (ΦΕΚ B’ 50/09.03.2012) εγκρίκθκε θ ανωτζρω 

αναφερόμενθ τροποποίθςθ των επιλζξιμων τίτλων ςφμφωνα με τθν επιβεβαίωςθ από τθν Τράπεηα τθσ 

Ελλάδοσ, ωσ διαχειριςτι, τθσ απόφαςθσ των κατόχων επιλζξιμων τίτλων να ςυναινζςουν ςτισ προτακείςεσ 

τροποποιιςεισ ςφμφωνα με το Ν. 4050/2012, τθν υπϋ αρικ. 5 Ρράξθ του Υπουργικοφ Συμβουλίου και τισ 

ςχετικζσ προςκλιςεισ. Σφμφωνα, ειδικότερα, με το Ν. 4052/2012 θ ανωτζρω απόφαςθ ιςχφει ζναντι 

οποιουδιποτε τρίτου μζρουσ, δεςμεφει όλουσ τουσ κατόχουσ επιλζξιμων τίτλων και κατιςχφει οιωνδιποτε 

άλλων αντίκετων νομοκετικϊν διατάξεων ι ςυμβατικϊν ρθτρϊν.  

Σφμφωνα με τα ανωτζρω και κατόπιν τθσ ανωτζρω επιβεβαίωςθσ και ζγκριςθσ τθσ απόφαςθσ των 

ομολογιοφχων, το Ελλθνικό Δθμόςιο απεδζχκθ τισ ςυναινζςεισ που ζλαβε και τροποποίθςε τουσ όρουσ όλων 

των υπό ελλθνικό δίκαιο επιλζξιμων τίτλων, ςυμπεριλαμβανομζνων αυτϊν που δεν προςφζρκθκαν για 

ανταλλαγι, δεδομζνθσ τθσ επιτευχκείςασ ςυμμετοχισ των ομολογιοφχων ςτθ λιψθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. 

Ακολοφκωσ, εξεδόκθ θ υπ’ αρικ. 2/20964/0023A Υπουργικι Απόφαςθ για τθν εφαρμογι τθσ διαδικαςίασ 

τροποποίθςθσ των επιλζξιμων τίτλων και τθν ζκδοςθ των νζων ομολόγων και των Τίτλων ΑΕΡ. Στθν ανωτζρω 

υπουργικι απόφαςθ, προβλζπονται οι λεπτομζρειεσ των νζων χρεωςτικϊν τίτλων, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 

κατάςταςθσ με τουσ κωδικοφσ ISIN όλων των νζων χρεωςτικϊν τίτλων, τθ διάρκειά τουσ και τθν αξία τουσ. 

Επιπροςκζτωσ, μεμονωμζνοι ομολογιοφχοι κλικθκαν να μετατρζψουν τουσ τίτλουσ τουσ. Οι νεοεκδοκζντεσ 

τίτλοι και οι τίτλοι ΑΕΡ ειςιχκθςαν για διαπραγμάτευςθ ςτο Χρθματιςτιριο Ακθνϊν και ςτθν Θλεκτρονικι 

Δευτερογενι Αγορά Τίτλων (ΘΔΑΤ) που διαχειρίηεται θ Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ. 

Επιτόκια 

Κατά το ελλθνικό δίκαιο, τα επιτόκια που εφαρμόηονται ςε τραπεηικά δάνεια δεν υπόκεινται ςε ανϊτατο όριο 

εκ του νόμου, αλλά πρζπει να ςυμμορφϊνονται με οριςμζνεσ προχποκζςεισ που αποςκοποφν ςτθ 

διαςφάλιςθ τθσ ςαφινειασ και τθσ διαφάνειασ, ςυμπεριλαμβάνοντασ και τθν περίπτωςθ αναπροςαρμογισ. 

Ειδικότερα, ςτθν ΡΔ/ΤΕ 2501/31.10.2002 «Ενθμζρωςθ των ςυναλλαςςομζνων με τα πιςτωτικά ιδρφματα για 

τουσ όρουσ που διζπουν τισ ςυναλλαγζσ τουσ» προβλζπεται ότι τα πιςτωτικά ιδρφματα που λειτουργοφν ςτθν 

Ελλάδα οφείλουν, μεταξφ άλλων, να διαμορφϊνουν τα επιτόκια ςτο πλαίςιο τθσ αρχισ τθσ ανοικτισ αγοράσ 

και του ελεφκερου ανταγωνιςμοφ, ςυνεκτιμϊντασ τουσ κατά περίπτωςθ αναλαμβανόμενουσ κινδφνουσ, και 

λαμβάνοντασ υπόψθ ενδεχόμενεσ μεταβολζσ ςτισ χρθματοοικονομικζσ ςυνκικεσ κακϊσ και ςτοιχεία και 

πλθροφορίεσ, τισ οποίεσ οι αντιςυμβαλλόμενοι οφείλουν να παρζχουν με ακρίβεια για το ςκοπό αυτό. 

Ρεραιτζρω, με τθν υπ’ αρικ. 178/19.7.2004 Απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Τραπεηικϊν και Ριςτωτικϊν Κεμάτων τθσ 

Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ δόκθκαν διευκρινίςεισ για τισ ΡΔ/ΤΕ 1087/1987, 1216/1987, 1955/1991, 2286/1994, 

2326/1994, και 2501/2002 που αφοροφν, μεταξφ άλλων, ςτθ διαμόρφωςθ των επιτοκίων και ςτθν ενθμζρωςθ 

των ςυναλλαςςομζνων εκ μζρουσ των πιςτωτικϊν ιδρυμάτων. Συγκεκριμζνα, προςδιορίςτθκε ρθτϊσ ότι δεν 

είναι ςυμβατόσ ο διοικθτικόσ κακοριςμόσ ανϊτατου ορίου ςτα τραπεηικά επιτόκια, οφτε ο ςυςχετιςμόσ τουσ 

προσ το εκάςτοτε ιςχφον για τα εξωτραπεηικά επιτόκια ανϊτατο όριο. Τα τραπεηικά επιτόκια διαμορφϊνονται 

ελεφκερα φςτερα από ςτάκμιςθ των εκτιμϊμενων κατά περίπτωςθ κινδφνων, των εκάςτοτε ςυνκθκϊν των 

χρθματοπιςτωτικϊν αγορϊν, κακϊσ και των εν γζνει υποχρεϊςεων των τραπεηϊν που απορρζουν από τισ 

διατάξεισ που διζπουν τθ λειτουργία τουσ. Επιπρόςκετα, ςθμειϊνεται ότι υφίςτανται περιοριςμοί ςτον 

ανατοκιςμό (άρκρο 30 του Ν. 2789/2000,άρκρο 39 του Ν. 3259/2004 και άρκρο 12 του Ν. 2601/1998 όπωσ 

ιςχφουν) βάςει των οποίων αυτόσ επιτρζπεται ςε τραπεηικά δάνεια και πιςτϊςεισ μόνο εφόςον προβλζπεται 

ρθτά ςτθ ςχετικι ςφμβαςθ. 

Εξαςφαλίςεισ δανείων 

Οι διατάξεισ του Ν.Δ. 17.7/13.8.1923 αφοροφν, μεταξφ άλλων, ςτθ ρφκμιςθ ηθτθμάτων εμπράγματθσ 

αςφάλειασ κατά τθ χοριγθςθ δανείων. Ο νόμοσ επιτρζπει ςτισ τράπεηεσ να χορθγοφν ςτουσ πελάτεσ τουσ 

δάνεια και πιςτϊςεισ με εξαςφαλίςεισ επί ακινιτων και κινθτϊν (ςυμπεριλαμβανομζνων και μετρθτϊν). 

Θ ενυπόκθκθ χρθματοδότθςθ από τράπεηεσ πραγματοποιείται κυρίωσ με προςθμείωςθ, λόγω του μικρότερου 

κόςτουσ τθσ προςθμείωςθσ ζναντι του κόςτουσ τθσ υποκικθσ και τθσ ευχερζςτερθσ εγγραφισ τθσ ςε ςχζςθ με 

τθν υποκικθ. Θ προςθμείωςθ δφναται να μετατραπεί ςε υποκικθ με βάςθ τελεςίδικθ καταψθφιςτικι 

δικαςτικι απόφαςθ. 
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Περιοριςμοί ςτθ χριςθ κεφαλαίων 

Το πλαίςιο υποχρεωτικϊν δεςμεφςεων ςτθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ ζχει τροποποιθκεί ςφμφωνα με τουσ 

κανονιςμοφσ του Ευρωςυςτιματοσ (Eurosystem). Από τισ 10 Λουλίου 2000, ο ςυντελεςτισ δζςμευςθσ 

κακορίηεται ανά κατθγορία κατακζςεων προσ πελάτεσ, αντί του ενιαίου ςυντελεςτι 12%, που ίςχυε 

προθγουμζνωσ για τισ εμπορικζσ τράπεηεσ. Ο ςυντελεςτισ δζςμευςθσ είναι 2% για όλεσ τισ κατθγορίεσ 

κατακζςεων προσ πελάτεσ που αποτελοφν τθ βάςθ δεςμεφςεων, με εξαίρεςθ τισ εξισ κατθγορίεσ για τισ 

οποίεσ ιςχφει μθδενικόσ ςυντελεςτισ: 

 προκεςμιακζσ κατακζςεισ με ςυμφωνθμζνθ λιξθ άνω των δφο (2)ετϊν, 

 κατακζςεισ υπό προειδοποίθςθ άνω των δφο (2)ετϊν, 

 repos (ςυμβάςεισ επαναγοράσ), και 

 χρεόγραφα με ςυμφωνθμζνθ λιξθ άνω των δφο (2)ετϊν. 

Αυτόσ ο ςυντελεςτισ δζςμευςθσ εφαρμόηεται ςε όλα τα πιςτωτικά ιδρφματα. 

Περιοριςμοί ςτθ διαδικαςία αναγκαςτικισ εκτζλεςθσ παραςχεκειςϊν εξαςφαλίςεων 

Σφμφωνα με τον Ν. 3814/2010 «Κφρωςθ τθσ από 16.9.2009 Ρράξθσ Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου ςχετικά με 

ΦΡΑ, λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ, αναςτολι πλειςτθριαςμϊν» οι πλειςτθριαςμοί, οι οποίοι επιςπεφδονται για 

τθν ικανοποίθςθ απαιτιςεων που δεν υπερβαίνουν το ποςόν των €200.000 από πιςτωτικά ιδρφματα και 

εταιρείεσ παροχισ πιςτϊςεων και από τουσ εκδοχείσ των απαιτιςεων αυτϊν ανεςτάλθςαν μζχρι τθν 

30 Λουνίου 2010. Κατόπιν διαδοχικϊν παρατάςεων που ζχουν χορθγθκεί δυνάμει ςχετικϊν διατάξεων (άρκρο 

40 Ν. 3858/2010, άρκρο 1 Ν. 3949/2011, άρκρο 46 Ν. 3986/2011, άρκρο 1 Ν. 4047/2012 και άρκρο 5 τθσ από 

18.12.2012 πράξθσ νομοκετικοφ περιεχομζνου (ΦΕΚ Α’ 246/18.12.2012) οι πλειςτθριαςμοί ζχουν αναςταλεί 

μζχρι τθν 31 Δεκεμβρίου 2013.  

Ρεραιτζρω, θ λιψθ μζτρων αναγκαςτικισ εκτζλεςθσ δυνάμει παραςχεκειςϊν εξαςφαλίςεων ζχει επθρεαςτεί 

από τθν εφαρμογι του Ν.3869/2010 αναφορικά με τθ ρφκμιςθ των οφειλϊν υπερχρεωμζνων φυςικϊν 

προςϊπων.  

Κεφαλαιακι επάρκεια  

Μετά από μακρά διαβοφλευςθ και ςυνεργαςία μεταξφ των διεκνϊν τραπεηϊν και των ρυκμιςτικϊν αρχϊν, 

τον Λοφνιο του 2004, θ Επιτροπι τθσ Βαςιλείασ για τθν Τραπεηικι Εποπτεία εξζδωςε το ανακεωρθμζνο 

πλαίςιο κεφαλαιακισ επάρκειασ, ενϊ τον Λοφνιο του 2006, θ εν λόγω Επιτροπι εξζδωςε τισ τελικζσ προτάςεισ 

τθσ για τα νζα πρότυπα κεφαλαιακισ επάρκειασ, που είναι γνωςτά ωσ «Βαςιλεία ΛΛ». Θ Βαςιλεία ΛΛ προωκεί 

τθν υιοκζτθςθ ενιςχυμζνων πρακτικϊν ςτάκμιςθσ του πιςτωτικοφ κινδφνου και προςεγγίηει τον υπολογιςμό 

των κεφαλαιακϊν απαιτιςεων δια τθσ ειςαγωγισ μεκόδων που είναι προςανατολιςμζνεσ ςτον κίνδυνο 

αντιςυμβαλλομζνου, οι οποίεσ λαμβάνουν υπόψθ τα ιδιαίτερα επίπεδα των ςυςτθμάτων ςτάκμιςθσ κινδφνου 

και τισ μεκοδολογίεσ που εφαρμόηουν οι τράπεηεσ. 

Το ανακεωρθμζνο πλαίςιο διατθρεί τα βαςικά ςτοιχεία του πλαιςίου κεφαλαιακισ επάρκειασ του 1988, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ γενικισ πρόβλεψθσ για τθ διατιρθςθ του λόγου των ιδίων κεφαλαίων προσ 

ςτακμιςμζνο ενεργθτικό κατ’ ελάχιςτον ςτο 8%, και τθ βαςικι δομι τθσ Τροποποίθςθσ του ζτουσ 1996 

αναφορικά με τθ μεταχείριςθ του κινδφνου αγοράσ και του οριςμοφ των ςτοιχείων που μποροφν να γίνουν 

δεκτά ωσ ίδια κεφάλαια. 

Σθμαντικι καινοτομία του ανακεωρθμζνου πλαιςίου αποτελεί θ μεγαλφτερθ χριςθ τθσ αξιολόγθςθσ των 

κινδφνων που προκφπτουν από τα εςωτερικά ςυςτιματα των τραπεηϊν ωσ δεδομζνων για τον υπολογιςμό 

των κεφαλαίων. Λαμβάνοντασ αυτιν τθν κατεφκυνςθ, το πλαίςιο κακιερϊνει λεπτομερείσ ελάχιςτεσ 

απαιτιςεισ που είναι ςχεδιαςμζνεσ ϊςτε να διαςφαλιςτεί θ ακεραιότθτα των εςωτερικϊν αξιολογιςεων των 

κινδφνων. Το ανακεωρθμζνο πλαίςιο ειςάγει κεφαλαιακζσ απαιτιςεισ για το λειτουργικό κίνδυνο και 

κατευκφνει τισ τράπεηεσ ϊςτε να κεςπίςουν μια εςωτερικι διαδικαςία για τθν αξιολόγθςθ τθσ κεφαλαιακισ 

επάρκειασ. Αυτι θ διαδικαςία, λαμβάνει υπόψθ τόςο τουσ κινδφνουσ αγοράσ και τουσ πιςτωτικοφσ και 

λειτουργικοφσ κινδφνουσ όςο και άλλουσ κινδφνουσ, ςυμπεριλαμβανομζνων ενδεικτικά των κινδφνων 

ρευςτότθτασ, ςυγκζντρωςθσ, επιτοκίων ςτο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο τθσ τράπεηασ κακϊσ και του 

επιχειρθματικοφ και ςτρατθγικοφ κινδφνου.  
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Το ανακεωρθμζνο πλαίςιο προβλζπει ζνα εφροσ επιλογϊν κλιμακοφμενθσ εξειδίκευςθσ για τον προςδιοριςμό 

των κεφαλαιακϊν απαιτιςεων ςε ςχζςθ με τον πιςτωτικό και λειτουργικό κίνδυνο. Μια ςειρά από 

προςεγγίςεισ επιτρζπουν ςτισ τράπεηεσ και ςτισ εποπτικζσ αρχζσ να επιλζξουν εκείνεσ τισ μεκόδουσ οι οποίεσ 

είναι οι πλζον κατάλλθλεσ για τισ δραςτθριότθτζσ τουσ και τθ δομι τθσ χρθματαγοράσ τουσ. Επιπρόςκετα, θ 

Βαςιλεία ΛΛ ενιςχφει ςθμαντικά τισ απαιτιςεισ για τθ δθμοςιοποίθςθ ποςοτικϊν και ποιοτικϊν ςτοιχείων 

πρακτικϊν που αφοροφν ςτθ διαχείριςθ κινδφνων και ςτθν κεφαλαιακι επάρκεια. 

Το πλαίςιο τθσ Βαςιλείασ ΛΛ ενςωματϊκθκε ςτθ νομοκεςία τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ τον Λοφνιο του 2006 μζςω 

των Οδθγιϊν 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ. Αυτζσ οι Οδθγίεσ ενςωματϊκθκαν ςτο Ελλθνικό Δίκαιο τον 

Αφγουςτο του 2007 δια του Ν. 3601/2007. Μετά τθν ψιφιςθ του Ν. 3601/2007, ςτισ 20 Αυγοφςτου 2007, 

εκδόκθκαν δζκα Ρράξεισ του Διοικθτι τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ που κακορίηουν τισ λεπτομζρειεσ εφαρμογισ 

του Συμφϊνου τθσ Βαςιλείασ ΛΛ.  

Το 2008, θ Επιτροπι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ υπζβαλε πρόταςθ οδθγίασ ςτο Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο και ςτο 

Συμβοφλιο για τθν τροποποίθςθ των Οδθγιϊν 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ όςον αφορά τεχνικζσ διατάξεισ 

ςχετικά με τθ διαχείριςθ του κινδφνου, τισ τράπεηεσ ςυνδεδεμζνεσ με κεντρικοφσ οργανιςμοφσ, οριςμζνα 

ςτοιχεία των ιδίων κεφαλαίων, τα μεγάλα χρθματοδοτικά ανοίγματα, τισ εποπτικζσ ρυκμίςεισ και τθ 

διαχείριςθ κρίςεων, που οδιγθςε ςτθν υιοκζτθςθ τθσ Οδθγίασ 2009/111/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου τθσ 16θσ Σεπτεμβρίου 2009 («CRD II») και των Οδθγιϊν 2009/27/ΕΚ και 2009/83/ΕΚ. Στισ 

24 Νοεμβρίου 2010, εκδόκθκε θ Ευρωπαϊκι Οδθγία 2010/76/ΕΚ («CRD III») θ οποία τροποποίθςε τισ Οδθγίεσ 

2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ όςον αφορά τισ κεφαλαιακζσ απαιτιςεισ για το χαρτοφυλάκιο ςυναλλαγϊν και τισ 

πράξεισ επανατιτλοποίθςθσ, κακϊσ και τον εποπτικό ζλεγχο των πολιτικϊν αποδοχϊν. Θ ωσ άνω οδθγία 

ειςάγει ςειρά αλλαγϊν απαντϊντασ ςτισ πρόςφατεσ και τρζχουςεσ ςυνκικεσ τθσ αγοράσ και ειδικότερα: 

- Αυξάνει τισ κεφαλαιακζσ απαιτιςεισ για τον κίνδυνο αγοράσ ςτο χαρτοφυλάκιο ςυναλλαγϊν με τθ 

χριςθ εςωτερικοφ υποδείγματοσ, ςφμφωνα με τθν εκτίμθςθ των δυνθτικϊν ηθμιϊν από αρνθτικζσ 

κινιςεισ τθσ αγοράσ κάτω από ακραίεσ ςυνκικεσ,  

- Αυξάνει τισ κεφαλαιακζσ απαιτιςεισ με βάςθ τθν Τυποποιθμζνθ Ρροςζγγιςθ για ςυγκεκριμζνο 

κίνδυνο αγοράσ των κζςεων ςε μετοχζσ που τθροφνται ςτο χαρτοφυλάκιο ςυναλλαγϊν. 

- Επιβάλλει υψθλότερεσ κεφαλαιακζσ απαιτιςεισ για τισ κζςεισ ςε επανατιτλοποιιςεισ. 

Υποχρεϊνει τα πιςτωτικά ιδρφματα να κακιερϊςουν και εφαρμόςουν πολιτικζσ και πρακτικζσ αποδοχϊν, οι 

οποίεσ ςυνάδουν με τθν αποτελεςματικι διαχείριςθ κινδφνων και ωσ εκ τοφτου αφοροφν ςε πρόςωπα που 

κατζχουν κζςεισ δυνάμενεσ να επθρεάςουν το προφίλ κινδφνου μίασ τράπεηασ. 

Θ Ελλάδα ενςωμάτωςε τισ νζεσ ρυκμίςεισ με τθν υιοκζτθςθ των Νόμων 4002/2011, 4021/2011 και 4051/2012, 

κακϊσ και τθν ζκδοςθ επτά Ρράξεων του Διοικθτι τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ, μεταξφ των οποίων οι ΡΔ/ΤΕ 

2635/2010, 2645/2011 και 2646/2011. 

Το Δεκζμβριο 2010, θ Επιτροπι τθσ Βαςιλείασ για τθν Τραπεηικι Εποπτεία δθμοςίευςε δφο εκκζςεισ για το 

πλαίςιο προλθπτικισ εποπτείασ («Βαςιλεία ΛΛΛ: Ζνα παγκόςμιο ρυκμιςτικό πλαίςιο για πιο ανκεκτικζσ τράπεηεσ 

και τραπεηικά ςυςτιματα», Δεκζμβριοσ 2010 και «Βαςιλεία ΛΛΛ: Διεκνζσ πλαίςιο για τθ μζτρθςθ του κινδφνου 

ρευςτότθτασ, των προτφπων και τθσ παρακολοφκθςθσ», Δεκζμβριοσ 2010) που περιζχουν το πλαίςιο 

αναμόρφωςθσ τθσ κεφαλαιακισ επάρκειασ και τθσ ρευςτότθτασ τθσ Βαςιλείασ ΛΛΛ. Οι ανωτζρω εκκζςεισ, που 

αποκαλοφνται εκκζςεισ τθσ Βαςιλείασ ΛΛΛ, ανακεωρικθκαν τον Λοφνιο του 2011. Σφμφωνα με τισ εκκζςεισ 

αυτζσ, οι προτεινόμενεσ τροποποιιςεισ κα εφαρμοςτοφν ςταδιακά κατά τθν περίοδο 2013-2019. Μερικά από 

τα κυριότερα ςθμεία τθσ Βαςιλείασ ΛΛΛ είναι τα ακόλουκα: 

- Ποιότθτα και Ποςότθτα των Ιδίων Κεφαλαίων: Θ Επιτροπι τθσ Βαςιλείασ ανακεϊρθςε τον 

οριςμό των εποπτικϊν κεφαλαίων και των επιμζρουσ ςυςτατικϊν ςτοιχείων τουσ ςε κάκε 

επίπεδο. Ρρότεινε επίςθσ ωσ ελάχιςτο δείκτθ των κυρίων ςτοιχείων των βαςικϊν ιδίων 

κεφαλαίων (Common Equity Tier I) το 4,5% και του ςυνόλου των βαςικϊν ιδίων κεφαλαίων (Tier 

I) ςε 6% και ειςιγαγε ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ, κριτιρια και χαρακτθριςτικά για τα πρόςκετα 

ςτοιχεία των βαςικϊν ιδίων κεφαλαίων (Additional Tier I) και για τα ςυμπλθρωματικά ίδια 

κεφάλαια (Tier II). 

- Κεφαλαιακό απόκεμα αςφαλείασ (Capital Conservation Buffer): Επιπροςκζτων των ελάχιςτων 

δεικτϊν των κυρίων ςτοιχείων των βαςικϊν ιδίων κεφαλαίων (Common Equity Tier I) και του 
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ςυνόλου των βαςικϊν ιδίων κεφαλαίων (Tier I), οι τράπεηεσ κα απαιτθκεί να δθμιουργιςουν 

ζνα επιπλζον απόκεμα φψουσ ζωσ 2,5% κυρίων ςτοιχείων των βαςικϊν ιδίων κεφαλαίων ςαν 

κεφαλαιακό απόκεμα αςφαλείασ. Σε περίπτωςθ μείωςθσ του κεφαλαιακοφ αποκζματοσ 

αςφαλείασ, κα ενεργοποιοφνται περιοριςμοί ςτα μερίςματα, ςτα κεφαλαιακά ςτοιχεία και ςτισ 

αμοιβζσ. Το κεφαλαιακό απόκεμα αςφαλείασ ζχει ςχεδιαςτεί ϊςτε να δϊςει κίνθτρο ςτισ 

τράπεηεσ να λειτουργοφν πζρα από τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ.  

- Αφαιρετικά ςτοιχεία των κυρίων ςτοιχείων των βαςικϊν ιδίων κεφαλαίων: Θ Επιτροπι τθσ 

Βαςιλείασ ανακεϊρθςε τον οριςμό των ςτοιχείων που κα πρζπει να αφαιροφνται από τα 

εποπτικά κεφάλαια. Επιπρόςκετα, τα περιςςότερα ςτοιχεία που απαιτοφνται ςιμερα να 

αφαιροφνται από τα εποπτικά κεφάλαια κα αφαιροφνται ςαν ςφνολο από τα κφρια ςτοιχεία των 

βαςικϊν ιδίων κεφαλαίων. 

- Μεταβατικι περίοδοσ για τα υπάρχοντα πρόςκετα ςτοιχεία των βαςικϊν ιδίων κεφαλαίων 

(Additional Tier I) και για τα ςυμπλθρωτικά ίδια κεφάλαια (Tier II): Τα κεφαλαιακά ςτοιχεία που 

δεν υπάγονται πλζον ςτα πρόςκετα ςτοιχεία των βαςικϊν ιδίων κεφαλαίων ι ςτα 

ςυμπλθρωματικά ίδια κεφάλαια κα διαγράφονται εντόσ 10ετοφσ περιόδου αρχομζνθσ τθν 1
θ
 

Λανουαρίου 2013. Θ εποπτικι αναγνϊριςθ των υπαρχόντων ςτοιχείων των ιδίων κεφαλαίων κα 

απομειϊνεται κατά 10% κάκε χρόνο που επακολουκεί. Τα μζςα που ανακαλοφνται κα 

εξαλείφονται κατά τθν επζλευςθ τθσ θμερομθνίασ λιξθσ τουσ (ιτοι κατά τθν θμερομθνία 

άςκθςθσ του δικαιϊματοσ και ανάκλθςθσ), εάν δεν ανταποκρίνονται ςτα κριτιρια για τθν 

υπαγωγι τουσ ςτα βαςικά ίδια κεφάλαια (Tier I) και ςτα ςυμπλθρωματικά ίδια κεφάλαια (Tier 

II). Θ μεταβατικι περίοδοσ για υπάρχουςεσ κεφαλαιακζσ ενιςχφςεισ του δθμοςίου τομζα κα 

διαρκζςει μζχρι τθν 1 Λανουαρίου 2018. 

- Καμία περίοδοσ μετάβαςθσ για τα μζςα που ζχουν εκδοκεί μετά τισ 12 Σεπτεμβρίου 2010 και 

δεν ανταποκρίνονται ςτα κριτιρια για τθν υπαγωγι τουσ ςτα βαςικά ίδια κεφάλαια (Tier I) και 

ςτα ςυμπλθρωματικά ίδια κεφάλαια (Tier II). 

- Αντικυκλικό κεφαλαιακό απόκεμα (countercyclical buffer): Ρροκειμζνου να προςτατευκεί ο 

τραπεηικόσ τομζασ από τθν υπερβολικι πιςτωτικι επζκταςθ, θ Επιτροπι προτείνει επιπρόςκετο 

απόκεμα 0%-2,5% των κυρίων ςτοιχείων των βαςικϊν ιδίων κεφαλαίων, το οποίο κα επιβλθκεί 

ςε περιόδουσ υπερβολικισ πιςτωτικισ επζκταςθσ ανάλογα με τισ ιςχφουςεσ εκνικζσ 

περιςτάςεισ. Το αντικυκλικό κεφαλαιακό απόκεμα, όταν εφαρμοςτεί, κα ειςαχκεί ωσ επζκταςθ 

του κεφαλαιακοφ αποκζματοσ αςφαλείασ. 

- Δυναμικζσ προβλζψεισ: Θ Επιτροπι προωκεί πιο ιςχυρζσ πρακτικζσ προβλζψεων μζςω τριϊν 

πρωτοβουλιϊν. Καταρχάσ, ςυνθγορεί υπζρ τθσ αλλαγισ ςτα λογιςτικά πρότυπα προσ τθν 

προςζγγιςθ τθσ αναμενόμενθσ ηθμίασ. Δεφτερον, ανακεωρεί τθν εποπτικι κακοδιγθςθ 

προκειμζνου να είναι ςυνεπισ με τθ μετακίνθςθ προσ τθν προςζγγιςθ τθσ αναμενόμενθσ ηθμίασ. 

Τρίτον, αναπτφςςει πρωτοβουλίεσ προκειμζνου να ενδυναμϊςει τισ προβλζψεισ ςτο εποπτικό 

κεφαλαιακό πλαίςιο. 

- Κεντρικοί Αντιςυμβαλλόμενοι: Ρροκειμζνου να αντιμετωπιςτεί ο ςυςτθμικόσ κίνδυνοσ που 

προκφπτει από τθν αλλθλοεξάρτθςθ τραπεηϊν και άλλων χρθματοπιςτωτικϊν ιδρυμάτων μζςω 

τθσ αγοράσ παραγϊγων, θ Επιτροπι τθσ Βαςιλείασ ενιςχφει τισ προςπάκειεσ τθσ Επιτροπισ 

Συςτθμάτων Ρλθρωμϊν και Διακανονιςμοφ (CPSS) και του Διεκνοφσ Οργανιςμοφ Επιτροπϊν 

Κεφαλαιαγοράσ (IOSCO) να κακιερϊςουν ιςχυρά πρότυπα για τισ υποδομζσ τθσ αγοράσ, 

ςυμπεριλαμβανομζνων των κεντρικϊν αντιςυμβαλλομζνων. Επίςθσ, ειςάγεται παράγοντασ 

ςτάκμιςθσ κινδφνου 2% ςε οριςμζνα εμπορικά ανοίγματα προσ ειδικοφσ κεντρικοφσ 

αντιςυμβαλλομζνουσ (αντικακιςτϊντασ τθν τρζχουςα ςτάκμιςθ κινδφνου του 0%). Θ 

κεφαλαιοποίθςθ των ανοιγμάτων των τραπεηϊν ςε κεντρικοφσ αντιςυμβαλλομζνουσ κα 

βαςίηεται εν μζρει ςτθν ςυμμόρφωςθ των κεντρικϊν αντιςυμβαλλομζνων με τα πρότυπα τθσ 

IOSCO (εφόςον οι κεντρικοί αντιςυμβαλλόμενοι που δεν ςυμμορφϊνονται κα χαρακτθρίηονται 

ωσ διμερι ανοίγματα και δεν κα χαίρουν τθσ προνομιακισ κεφαλαιακισ μεταχείριςθσ που 

αναφζρεται παραπάνω) και αναμζνεται να οριςτικοποιθκεί μζχρι το Σεπτζμβριο 2011. Ππωσ 

αναφζρεται παραπάνω, οι εξαςφαλίςεισ μίασ τράπεηασ και τα ανοίγματα λόγω εγγραφισ ςτισ 

τρζχουςεσ τιμζσ (mark-to-market exposures) ςε κεντρικοφσ αντιςυμβαλλόμενουσ που κα 
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υπάγονται ςε αυτζσ τισ ανακεωρθμζνεσ αρχζσ κα υπόκεινται ςε ςτάκμιςθ κινδφνου 2% και τα 

ανοίγματα ςε κακυςτεροφμενα κεφάλαια προσ κεντρικοφσ αντιςυμβαλλομζνουσ κα 

κεφαλαιοποιοφνται επί τθ βάςει μίασ ευαίςκθτθσ ςτον κίνδυνο μεταχείριςθσ τφπου 

«καταρράκτθ» (risk-sensitive waterfall approach). 

- Πικανότθτα ακζτθςθσ ςε Περίπτωςθ Κάμψθσ Οικονομικισ Δραςτθριότθτασ: Θ Επιτροπι ζχει 

εξετάςει μια ςειρά από επιπρόςκετα μζτρα τα οποία οι εποπτικζσ αρχζσ κα μποροφςαν να 

λάβουν ϊςτε να επιτφχουν μια καλφτερθ ιςορροπία μεταξφ ευαιςκθςίασ κινδφνου και 

ςτακερότθτασ κεφαλαιουχικϊν απαιτιςεων, εάν κάτι τζτοιο κεωρθκεί απαραίτθτο. 

Συγκεκριμζνα, το φάςμα των πικανϊν μζτρων περιλαμβάνει μια προςζγγιςθ από τθν 

Ευρωπαϊκι Αρχι Τραπεηϊν να χρθςιμοποιιςει τθ διαδικαςία του Ρυλϊνα ΛΛ για τθν προςαρμογι 

προσ τθ ςυμπίεςθ των εκτιμιςεων τθσ πικανότθτασ ακζτθςθσ («PD») ςε εςωτερικζσ 

αξιολογιςεισ με βάςθ τισ κεφαλαιακζσ απαιτιςεισ κατά τθ διάρκεια ευνοϊκϊν πιςτωτικϊν 

ςυνκθκϊν, χρθςιμοποιϊντασ τισ εκτιμιςεισ για τθν πικανότθτα ακζτθςθσ ςτα χαρτοφυλάκια τθσ 

τράπεηασ ςε ςυνκικεσ κάμψθσ τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ. 

- Πολλαπλαςιαςτισ ςυςχζτιςθσ αξίασ περιουςιακϊν ςτοιχείων για μεγάλα χρθματοπιςτωτικά 

ιδρφματα: Ρροτείνεται πολλαπλαςιαςτισ τθσ τάξεωσ του 1,25 ςτθν εφαρμογι τθσ παραμζτρου 

ςυςχζτιςθσ όλων των ανοιγμάτων ςε πιςτωτικά ιδρφματα που πλθροφν ςυγκεκριμζνα κριτιρια 

που κακορίηονται από τθν Επιτροπι. 

- Πιςτωτικόσ Κίνδυνοσ Αντιςυμβαλλομζνου: Θ Επιτροπι αυξάνει τα πρότυπα διαχείριςθσ 

πιςτωτικοφ κινδφνου αντιςυμβαλλομζνου ςε διάφορουσ τομείσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 

αντιμετϊπιςθσ του λεγόμενου κινδφνου δυςμενοφσ ςυςχζτιςθσ, δθλαδι, περιπτϊςεισ όπου θ 

ζκκεςθ αυξάνει όταν θ πιςτωτικι ποιότθτα του αντιςυμβαλλόμενου επιδεινωκεί. Για 

παράδειγμα, θ πρόταςθ περιλαμβάνει κεφαλαιακι επιβάρυνςθ για πικανζσ απϊλειεσ λόγω 

εγγραφισ ςτισ τρζχουςεσ τιμζσ (mark-to-market losses) (ιτοι, προςαρμογι πιςτωτικισ 

αποτίμθςθσ "CVA" κινδφνου) που ςχετίηονται με τθν επιδείνωςθ τθσ πιςτολθπτικισ ικανότθτασ 

του αντιςυμβαλλομζνου και τον υπολογιςμό τoυ Ρροςδοκϊμενου Κετικοφ Ανοίγματοσ, 

λαμβάνοντασ υπόψθ παραμζτρουσ πιζςεωσ. 

- υντελεςτισ Μόχλευςθσ: Θ Επιτροπι τθσ Βαςιλείασ επιβεβαίωςε προθγοφμενθ διλωςθ - 

δζςμευςι τθσ για ζναν μθ ςτακμιςμζνο ςυντελεςτι μόχλευςθσ βαςικϊν ιδίων κεφαλαίων τθσ 

τάξεωσ του 3%, που κα ιςχφει για όλεσ τισ τράπεηεσ, ςτο πλαίςιο του Ρυλϊνα ΛΛ, από τθν 1θ 

Λανουαρίου 2013, με ςκοπό τθ μετάβαςθ του ςυντελεςτι μόχλευςθσ προσ τθν ελάχιςτθ 

απαίτθςθ του Ρυλϊνα Λ ζωσ το 2018 (με τθν επιφφλαξθ τυχόν τελικϊν προςαρμογϊν). 

- υςτθμικά θμαντικζσ Σράπεηεσ: Οι ςυςτθμικά ςθμαντικζσ τράπεηεσ κα πρζπει να ζχουν τθν 

ικανότθτα απορρόφθςθσ ηθμιϊν πζρα από τα ελάχιςτα πρότυπα και οι εργαςίεσ για το κζμα 

αυτό βρίςκονται ςε εξζλιξθ. Θ Επιτροπι τθσ Βαςιλείασ και το Συμβοφλιο Χρθματοπιςτωτικισ 

Στακερότθτασ αναπτφςςουν μια ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για ςυςτθμικά ςθμαντικά 

χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα θ οποία κα μποροφςε να περιλαμβάνει ςυνδυαςμοφσ 

προςαυξιςεων κεφαλαίου, κεφαλαίου εκτάκτου ανάγκθσ και χρζουσ διάςωςθσ. 

- Απαιτιςεισ Ρευςτότθτασ: Θ Επιτροπι τθσ Βαςιλείασ επιβεβαίωςε προθγοφμενθ διλωςθ - 

δζςμευςι τθσ να ειςαγάγει ζνα δείκτθ κάλυψθσ ρευςτότθτασ (LCR), ο οποίοσ ςυνίςταται ςε 

ποςό μθ βεβαρθμζνων, υψθλισ ποιότθτασ ρευςτοποιιςιμων ςτοιχείων ενεργθτικοφ που πρζπει 

να κατζχονται από μια τράπεηα ϊςτε να αντιςτακμίςει εκτιμοφμενεσ κακαρζσ ταμειακζσ εκροζσ 

κατά τθ διάρκεια ενόσ ςεναρίου πίεςθσ διάρκειασ 30 θμερϊν από τθν 1θ Λανουαρίου 2015 και 

ζναν δείκτθ κακαρισ ςτακερισ χρθματοδότθςθσ (NSFR), ο οποίοσ ςυνίςταται ςε ποςό 

μακροπρόκεςμθσ, ςτακερισ χρθματοδότθςθσ που πρζπει να κατζχεται από μια τράπεηα πάνω 

από ζνα χρόνο με βάςθ τουσ παράγοντεσ κινδφνου ρευςτότθτασ ςε ςτοιχεία ενεργθτικοφ και ςε 

εκτόσ ιςολογιςμοφ εκκζςεισ ρευςτότθτασ από τθν 1θ Λανουαρίου 2018. 

Τον Λοφνιο του 2013 εξεδόκθ νζο κεςμικό πλαίςιο εποπτείασ των πιςτωτικϊν ιδρυμάτων, των επιχειριςεων 

επενδφςεων και των μθτρικϊν τουσ ςε όλα τα κράτθ μζλθ τθσ Ε.Ε. και του ΕΟΧ το οποίο αποτελείται από (α) 

τθν Οδθγία 2013/36/EΕ «CRD IV» ςχετικά με τθν πρόςβαςθ ςτθ δραςτθριότθτα πιςτωτικϊν ιδρυμάτων, τθν 

προλθπτικι εποπτεία και τθν κεφαλαιακι τουσ επάρκεια και (β) τον Κανονιςμό 575/2013 «CRR», ςχετικά με 

τισ απαιτιςεισ προλθπτικισ εποπτείασ. Οι ανωτζρω νομικζσ πράξεισ κα αποτελζςουν βάςθ του ενιαίου 
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εποπτικοφ πλαιςίου εναρμονιςμζνων κανόνων προλθπτικισ εποπτείασ ςτθν Ε.Ε. Oι προβλζψεισ τθσ CRD IV κα 

αντικαταςτιςουν το κεςμικό πλαίςιο που ιςχφει ςιμερα για τισ κεφαλαιακζσ απαιτιςεισ (Οδθγίεσ 2006/48/ΕΚ 

και 2006/49/ΕΚ). Θ1/1/2014 ορίηεται ωσ θμερομθνία καταργιςεωσ των Οδθγιϊν 2006/48 ΕΚ και 2006/49/ΕΚ. 

Ο CRR ζχει άμεςθ ιςχφ ςε όλα τα κράτθ μζλθ και κα εφαρμόηεται από 1/1/2014 και εφεξισ ενϊ θ Οδθγία, θ 

οποία δθμοςιεφκθκε ςτισ 26/6/2013 ςτθν Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (L 176, τόμοσ 56) και είναι ςε 

ιςχφ από 16/7/2013, κα πρζπει να ζχει μεταφερκεί ςτο εκνικό δίκαιο μζχρι τθν 31/12/2013 και να 

ερμθνεφεται πλιρωσ με τισ προβλζψεισ τθσ και κα εφαρμόηεται από 1/1/2014 και εφεξισ.  

 

H CRD IV βαςίηεται ςτα πρότυπα που εκδίδονται από τθν Επιτροπι τθσ Βαςιλείασ για τθν τραπεηικι εποπτεία 

(BCBS) δεν είναι όμωσ άμεςα ςυνδεδεμζνθ με τισ ςυμφωνίεσ τθσ Βαςιλείασ.Θ CRD IV ακολουκεί το 

χρονοδιάγραμμα που ζχει ςυμφωνθκεί με τθν Επιτροπι τθσ Βαςιλείασ: κζςθ ςε εφαρμογι τθσ νζασ 

νομοκεςίασ από 1θ Λανουαρίου 2014 και ολοκλθρωτικι ενςωμάτωςθ τθν 1θ Λανουαρίου 2019. Το πακζτο 

ρυκμίςεων τθσ CRD IV, περιλαμβάνει ςειρά από γενικότερεσ διατάξεισ όςον αφορά τισ εποπτευόμενεσ 

οντότθτεσ ςτο πεδίο εφαρμογισ τθσ CRDIV και του CRR, τα κακικοντα και τισ γενικζσ αρμοδιότθτεσ των 

αρμόδιων αρχϊν, τουσ κανόνεσ δραςτθριοποίθςθσ ςτθν τραπεηικι αγορά, τθν ενοποιθμζνθ εποπτεία και τθ 

διακυβζρνθςθ, τισ αμοιβζσ και πολιτικζσ αποδοχϊν, κακϊσ και ρυκμίςεισ περί επάρκειασ κεφαλαίων. Ο CRR 

αποςκοπεί ςτθν ενίςχυςθ τθσ ρφκμιςθσ του τραπεηικοφ τομζα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ μζςω αυςτθρότερθσ 

προλθπτικισ εποπτείασ και προβλζψεωσ αυςτθρότερων απαιτιςεων φερεγγυότθτασ και ρευςτότθτασ των 

πιςτωτικϊν ιδρυμάτων (κανόνεσ ιδίων κεφαλαίων, μεγάλων χρθματοδοτικϊν ανοιγμάτων και κεφαλαιακισ 

επάρκειασ). 

Θ Οδθγία για τθν ανάλθψθ και τθν άςκθςθ δραςτθριοτιτων αςφάλιςθσ και ανταςφάλιςθσ «Φερεγγυότθτα ΛΛ» 

(SOLVENCY II, Οδθγία 2009/138/EC), τθσ 25 Νοεμβρίου 2009, αποτελεί μία κεμελιϊδθ αναςκόπθςθ του 

κακεςτϊτοσ κεφαλαιακισ επάρκειασ του ευρωπαϊκοφ επιχειρθματικοφ τομζα των αςφαλίςεων. Με τθν 

εφαρμογι τθσ, κα μεταβλθκεί ςθμαντικά θ κεφαλαιακι δομι και εν γζνει θ διαχείριςθ των αςφαλιςτικϊν 

επιχειριςεων κλάδου ηωισ του Ομίλου, γεγονόσ το οποίο κα ζχει επίδραςθ ςτθν κεφαλαιακι δομι του 

Ομίλου. Σθμειϊνεται ότι ωσ θμερομθνία μεταφοράσ ςτο εκνικό δίκαιο είχε οριςτεί αρχικά θ 31 Οκτωβρίου 

2012. Με τθν Οδθγία 2012/23/ΕΕ ορίηεται ωσ θμερομθνία μεταφοράσ ςτο εκνικό δίκαιο θ 30θ Λουνίου 2013 

και θ 1 Λανουαρίου 2014 ωσ θμερομθνίασ εφαρμογισ τουσ και ςυνακόλουκα κατάργθςθσ των υφιςτάμενων 

ςχετικϊν αςφαλιςτικϊν και ανταςφαλιςτικϊν Οδθγιϊν.  

Ιδθ από το Μάρτιο του 2013, θ Τράπεηα τθσ Ελλάδασ εξζδωςε απόφαςθ τθσ Εκτελεςτικισ τθσ Επιτροπισ (13/ 

28.03.2013) που τροποποιεί τθν υπ’ αρ 2630/29.10.2010 ΡΔ/ΤΕ, κακορίηοντασ τον ελάχιςτο δείκτθ κφριων 

βαςικϊν ιδίων κεφαλαίων ςτο 9% ενϊ ανακεωρεί τον οριςμό των εποπτικϊν ιδίων κεφαλαίων. Σφμφωνα με 

τα ςτοιχεία τθσ κεφαλαιακισ επάρκειασ του Ομίλου τθσ 31 Δεκεμβρίου 2012 (δείκτθσ Κυρίων Βαςικϊν Λδίων 

Κεφαλαίων 7,3%) και τθσ 30θσ Λουνίου 2013 (δείκτθσ Κυρίων Βαςικϊν Λδίων Κεφαλαίων 6,5,%) και 

λαμβάνοντασ υπόψθ το ςυνολικό φψοσ τθσ αφξθςθσ του Μετοχικοφ Κεφαλαίου ςτο πλαίςιο τθσ 

ανακεφαλαιοποίθςθσ, το ωσ άνω αναφερόμενο όριο του 9%, ςφμφωνα με τον νζο οριςμό, δεν ικανοποιείται. 

O Πμιλοσ εξετάηει ι ζχει ιδθ πραγματοποιιςει ςειρά ενεργειϊν για τθν αποκατάςταςθ του ςχετικοφ δείκτθ, 

όπωσ θ ανακοινωμζνθ μετοχικι ςυνεργαςία με τθν Fairfax Holding Limited ςτθν Eurobank Properties ΑΕΕΑΡ, θ 

ενοποίθςθ του Νζου Ταχυδρομικοφ Ταμιευτθρίου Ελλάδοσ Α.Τ.Ε. και τθσ Νζασ Proton Τράπεηασ A.E. ,και θ 

αναδιάρκρωςθ και βελτιςτοποίθςθ των εργαςιϊν του Ομίλου ςτθν Ελλάδα και ςτο Εξωτερικό, με ςκοπό τθν 

βελτίωςθ τθσ κερδοφορίασ και τθν απελευκζρωςθ κεφαλαίων. Ραρόλα αυτά δεν υπάρχει διαβεβαίωςθ ότι οι 

ενζργειεσ αυτζσ ι άλλεσ ενζργειεσ που ςκοπό ζχουν τθν βελτίωςθ τθσ κεφαλαιακισ επάρκειασ του Ομίλου κα 

ζχουν το αναμενόμενο αποτζλεςμα ωσ προσ το μζγεκοσ τθσ κετικισ επίπτωςισ τουσ ςτουσ δείκτεσ 

κεφαλαιακισ επάρκειασ του. Εάν ο Πμιλοσ δεν ικανοποιιςει το όριο του 9% για τα κφρια βαςικά κεφάλαια 

(Core Tier I), είναι πικανόν να υιοκετιςει επιπλζον μζτρα που κα επιβλθκοφν από τθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ, 

ςφμφωνα με τον Ν. 3601/2007, ςυμπεριλαμβανομζνου του οριςμοφ επιτρόπου από τθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ. 

Ρφκμιςθ οφειλϊν επιχειριςεων και επαγγελματιϊν προσ τα πιςτωτικά ιδρφματα 

Τον Λανουάριο του 2010 ετζκθ ςε ιςχφ ο Ν. 3816/2010 ο οποίοσ, μεταξφ άλλων, προβλζπει τθ δυνατότθτα 

ρφκμιςθσ λθξιπρόκεςμων (από τθν 1 Λανουαρίου 2005 και μετά) και μθ επιχειρθματικϊν και επαγγελματικϊν 

οφειλϊν φυςικϊν και νομικϊν προςϊπων προσ πιςτωτικά ιδρφματα. Και ςτισ δφο περιπτϊςεισ θ υπαγωγι ςτθ 
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ρφκμιςθ είχε ωσ προχπόκεςθ τθν υποβολι ςχετικοφ αιτιματοσ προσ τθν πιςτϊτρια τράπεηα ζωσ τθν 15 

Απριλίου 2010.  

Ειδικότερα o νόμοσ προβλζπει, μεταξφ άλλων, ότι:  

 δυνατότθτα υπαγωγισ ςε ρφκμιςθ για οφειλζσ ζωσ €1,5 εκατ. ανά ςφμβαςθ δανείου ι πίςτωςθσ για 

επιχειρθματικοφσ, επαγγελματικοφσ ι αγροτικοφσ ςκοποφσ που είναι λθξιπρόκεςμεσ μετά τθν 

30 Λουνίου 2007 και μζχρι τθν δθμοςίευςθ του N. 3816/2010 (ιτοι, μζχρι τθν 26 Λανουαρίου 2010). 

Από το υπό ρφκμιςθ ςυνολικά οφειλόμενο ποςό αφαιροφνται και διαγράφονται οι τόκοι 

υπερθμερίασ και ανατοκιςμοφ, πλθν αυτϊν που ζχουν ιδθ καταβλθκεί ςτθν τράπεηα μζχρι τθν 26 

Λανουαρίου 2010. Ο τρόποσ και διάρκεια τθσ αποπλθρωμισ των ανωτζρω οφειλϊν εξαρτϊνται από 

παράγοντεσ όπωσ, αν θ ςχετικι ςφμβαςθ ζχει καταγγελκεί ι αν πρόκειται για ςφμβαςθ αλλθλόχρεου 

λογαριαςμοφ κ.τ.λ. Επιπλζον, ο υπολογιςμόσ των τόκων κα γίνεται κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ 

ςφμβαςθσ με ςυμβατικό επιτόκιο ενιμερθσ οφειλισ. Οι παραςχεκείςεσ εξαςφαλίςεισ και εγγυιςεισ 

διατθροφνται χωρίσ άλλθ διατφπωςθ.  

 δυνατότθτα υπαγωγισ ςε ρφκμιςθ για οφειλζσ δανείου ι πίςτωςθσ για επιχειρθματικοφσ, 

επαγγελματικοφσ ι αγροτικοφσ ςκοποφσ λθξιπρόκεςμεσ μετά τθν 1 Λανουαρίου 2005 και μζχρι τθν 

30 Λουνίου 2007, με τθν πρόςκετθ προχπόκεςθ να καταβλθκεί ζωσ τθν 15 Μαΐου 2010 ποςό ίςο με 

το δζκα τοισ εκατό τθσ οφειλισ που προκφπτει χωρίσ να υπολογίηονται οι τόκοι υπερθμερίασ και 

ανατοκιςμοφ.  

Ο νόμοσ ανζςτειλε τισ διαδικαςίεσ εκτζλεςθσ ζωσ τθν 31 Λουλίου 2010 για οφειλζσ για τισ οποίεσ ζχει 

κατατεκεί εμπρόκεςμα αίτθςθ ρφκμιςθσ.  

Ο Ν.3816/2010 δίνει επίςθσ τθν δυνατότθτα ρφκμιςθσ οφειλϊν από δάνεια για επιχειρθματικοφσ, 

επαγγελματικοφσ ι αγροτικοφσ ςκοποφσ που δεν ζχουν ακόμα καταςτεί λθξιπρόκεςμα και το ανεξόφλθτο 

κεφάλαιο του δανείου δεν υπερβαίνει τισ €350.000. Θ ρφκμιςθ περιλαμβάνει, μεταξφ άλλων, τθν δυνατότθτα 

να δοκεί περίοδοσ χάριτοσ ενόσ ζτουσ χωρίσ καταβολι τόκων και κεφαλαίου και αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ 

ςυμβατικισ διάρκειασ του δανείου και κεφαλαιοποίθςθ των τόκων ςτθ λιξθ τθσ περιόδου χάριτοσ ι 

παράταςθ τθσ ςυμβατικισ διάρκειασ του δανείου κατά τρία ζτθ.  

Ρφκμιςθ οφειλϊν υπερχρεωμζνων φυςικϊν προςϊπων 

Στισ 3 Αυγοφςτου 2010 δθμοςιεφκθκε ο Ν. 3869/2010 για τθ «ρφκμιςθ οφειλϊν υπερχρεωμζνων φυςικϊν 

προςϊπων και άλλεσ διατάξεισ». Ο Ν. 3869/2010 δίνει τθ δυνατότθτα ςτουσ υπερχρεωμζνουσ οφειλζτεσ που 

ζχουν περιζλκει, χωρίσ δόλο, ςε αποδεδειγμζνθ μόνιμθ αδυναμία πλθρωμισ των λθξιπρόκεςμων χρθματικϊν 

οφειλϊν τουσ, να υποβάλουν αίτθςθ για ρφκμιςι τουσ ι και απαλλαγι τουσ από τισ οφειλζσ τουσ. Στισ 

ρυκμίςεισ του νόμου υπάγονται όλα τα φυςικά πρόςωπα, καταναλωτζσ και επαγγελματίεσ, που δεν ζχουν 

πτωχευτικι ικανότθτα.  

Το ςχετικό νομοκετικό πλαίςιο, όπωσ ιςχφει μετά τισ τροποποιιςεισ των νόμων 3996/2011, 4019/2011 και 

4161/2013, ρυκμίηει όλα τα χρζθ προσ τράπεηεσ (από καταναλωτικά, ςτεγαςτικά και επαγγελματικά δάνεια) ι 

άλλουσ δανειςτζσ, με εξαίρεςθ οφειλζσ από αδικοπραξία που διαπράχκθκε με δόλο, διοικθτικά πρόςτιμα, 

χρθματικζσ ποινζσ, οφειλζσ από φόρουσ και τζλθ προσ το Δθμόςιο, τουσ Οργανιςμοφσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ 

πρϊτου και δεφτερου βακμοφ, τζλθ προσ Νομικά Ρρόςωπα Δθμοςίου Δικαίου και ειςφορζσ προσ 

οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ, κακϊσ και οφειλζσ από δάνεια που χορθγικθκαν από Φορείσ 

Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ υπό τισ διατάξεισ των άρκρων 15 και 16 του Ν. 3586/2007.  

Οι οφειλζσ κα πρζπει να ζχουν αναλθφκεί πλζον του ενόσ (1) ζτουσ πριν τθν υποβολι τθσ ςχετικισ αίτθςθσ 

ςτθ γραμματεία του δικαςτθρίου και θ απαλλαγι του οφειλζτθ από τα χρζθ του ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 

Ν. 3869/2010 μπορεί να γίνει μία φορά. Τα μζρθ δφνανται, πριν τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ του οφειλζτθ ςτο 

δικαςτιριο, να προςφφγουν ςτθν διαδικαςία τθσ διαμεςολάβθςθσ. Σθμειϊνεται ότι οι τράπεηεσ εντόσ δζκα 

(10) εργαςίμων θμερϊν από τθν υποβολι ςε αυτά ςχετικοφ αιτιματοσ του οφειλζτθ οφείλουν να του 

παραδϊςουν, χωρίσ επιβάρυνςθ, αναλυτικι κατάςταςθ των προσ αυτζσ οφειλϊν του κατά κεφάλαιο, τόκουσ 

και ζξοδα, κακϊσ και το επιτόκιο με το οποίο εκτοκίηεται θ οφειλι, κακϊσ επίςθσ να τον ενθμερϊςουν 

εγγράφωσ για το ποςό που αντιςτοιχεί ςτο 10% τθσ τελευταίασ ενιμερθσ δόςθσ. 

Ο οφειλζτθσ υποβάλλει αίτθςθ ςτο αρμόδιο Ειρθνοδικείο, θ οποία πρζπει να περιζχει μεταξφ άλλων, 

κατάςταςθ τθσ περιουςίασ του ιδίου και των κάκε φφςθσ ειςοδθμάτων αυτοφ και τθσ ςυηφγου του, 
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κατάςταςθ των πιςτωτϊν του και των απαιτιςεϊν τουσ κατά κεφάλαιο, τόκουσ και ζξοδα, κακϊσ και ςχζδιο 

διευκζτθςθσ των οφειλϊν. Ο οφειλζτθσ πρζπει εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν κατάκεςθ να επιδϊςει 

τθν αίτθςθ ςτουσ πιςτωτζσ και τουσ εγγυθτζσ. Εντόσ μθνόσ από τθν επίδοςθ οι πιςτωτζσ οφείλουν να 

κατακζςουν ςτο φάκελο τισ απόψεισ τουσ για το ςχζδιο ρφκμιςθσ των οφειλϊν του αιτοφντοσ. Σθμειϊνεται 

ότι αν πιςτωτισ δεν ςυμπεριλθφκεί ςτθν κατάςταςθ των πιςτωτϊν που υποβάλει ο οφειλζτθσ μαηί με τθν 

αίτθςθ, θ απαίτθςι του δεν επθρεάηεται από τθν πορεία τθσ εν λόγω διαδικαςίασ. Ρζραν τθσ δικαςίμου, θ 

οποία προςδιορίηεται μζςα ςε ζξι (6) μινεσ από τθν θμερομθνία κατάκεςθσ τθσ αίτθςθσ, το δικαςτιριο 

προςδιορίηει και «θμζρα επικφρωςθσ», υποχρεωτικϊσ δφο (2) μινεσ μετά τθν κατάκεςθ τθσ αίτθςθσ, κατά τθν 

οποία εφ’ όςον πλθροφνται οι προχποκζςεισ ςυναίνεςθσ που ορίηει ο νόμοσ επζρχεται προδικαςτικόσ 

ςυμβιβαςμόσ και επικφρωςθ του ςχεδίου ρφκμιςθσ των οφειλϊν. Σε αντίκετθ περίπτωςθ τθν θμζρα εκείνθ ο 

Ειρθνοδίκθσ κατόπιν αιτιματοσ του οφειλζτθ ι πιςτωτι ι και αυτεπαγγζλτωσ αποφαςίηει τθν αναςτολι των 

καταδιωκτικϊν μζτρων κατά του οφειλζτθ, τθ διατιρθςθ τθσ πραγματικισ και νομικισ κατάςταςθσ τθσ 

περιουςίασ του, κακϊσ και τθν καταβολι μθνιαίων δόςεων ςτουσ πιςτωτζσ, κατά τα ειδικότερα 

προβλεπόμενα ςτο άρκρο 5 παρ. 2 του νόμου, μζχρι τθν ζκδοςθ οριςτικισ απόφαςθσ επί τθσ αίτθςθσ.  

Μζχρι τθν θμζρα τθσ επικφρωςθσ δεν επιτρζπεται θ λιψθ καταδιωκτικϊν μζτρων κατά του οφειλζτθ οφτε θ 

μεταβολι τθσ πραγματικισ και νομικισ κατάςταςθσ τθσ περιουςίασ του. Μετά τθ ςυηιτθςθ ενϊπιον του 

Ειρθνοδίκθ κατά τθν θμζρα επικφρωςθσ ο οφειλζτθσ ι κάκε άλλοσ που ζχει ζννομο ςυμφζρον μπορεί να 

ηθτιςει από το αρμόδιο δικαςτιριο που δικάηει κατά τθ διαδικαςία των αςφαλιςτικϊν μζτρων τθν αναςτολι 

τθσ εκτελεςτικισ διαδικαςίασ κατά του οφειλζτθ. Θ αναςτολι χορθγείται ζωσ τθν ζκδοςθ τθσ οριςτικισ 

απόφαςθσ επί του ςχεδίου διευκζτθςθσ εάν πικανολογείται ότι από τθν εκτζλεςθ κα προκλθκεί ουςιϊδθσ 

βλάβθ ςτα ςυμφζροντα του αιτοφντοσ και ότι κα ευδοκιμιςει θ αίτθςθ. Θ χοριγθςθ τθσ αναςτολισ επάγεται 

αυτοδικαίωσ τθν απαγόρευςθ διάκεςθσ των περιουςιακϊν ςτοιχείων του οφειλζτθ. Το δικαςτιριο μπορεί 

επίςθσ με αίτθςθ οποιουδιποτε ζχει ζννομο ςυμφζρον που δικάηεται κατά τθ διαδικαςία των αςφαλιςτικϊν 

μζτρων να διατάξει όποιο μζτρο κρίνει αναγκαίο για να αποτραπεί κάκε επιηιμια για τουσ πιςτωτζσ μεταβολι 

τθσ περιουςίασ του οφειλζτθ ι μείωςθ τθσ αξίασ τθσ μζχρι να δθμοςιευκεί θ απόφαςθ επί τθσ αίτθςθσ. 

Αν το ςχζδιο διευκζτθςθσ οφειλϊν δεν γίνει δεκτό από τουσ πιςτωτζσ ι αν εκδθλϊκθκαν αντιρριςεισ που δεν 

υποκακίςτανται κατά τα προβλεπόμενα ςτον εν λόγω νόμο, το δικαςτιριο ελζγχει τθν φπαρξθ των 

αμφιςβθτοφμενων απαιτιςεων και τθν πλιρωςθ των προχποκζςεων για τθ ρφκμιςθ των οφειλϊν και τθν 

απαλλαγι του οφειλζτθ. Σε περίπτωςθ που πιςτωτισ δεν ζχει ενταχκεί ςτο ςχζδιο διευκζτθςθσ του οφειλζτθ 

και δεν ζχει αςκθκεί από αυτόν κφρια παρζμβαςθ, το δικαςτιριο ρυκμίηει και τισ απαιτιςεισ αυτοφ κατά το 

άρκρο 744 του Κϊδικα Ρολιτικισ Δικονομίασ ι διατάηει τθν κλιτευςθ του κατά τθν παράγραφο 3 του άρκρου 

748 του Κϊδικα Ρολιτικισ Δικονομίασ ορίηοντασ νζα δικάςιμο. Αν θ αίτθςθ του οφειλζτθ απορριφκεί, νζα 

αίτθςθ δεν μπορεί να υποβλθκεί πριν από τθν πάροδο ενόσ ζτουσ, Σε περίπτωςθ που γίνει δεκτι, αν τα 

περιουςιακά ςτοιχεία του οφειλζτθ δεν είναι επαρκι, το δικαςτιριο τον υποχρεϊνει να καταβάλλει κάκε 

μινα και για χρονικό διάςτθμα τριϊν ζωσ πζντε ετϊν, κατά τθν κρίςθ του δικαςτθρίου, ζνα οριςμζνο ποςό για 

τθν ικανοποίθςθ των απαιτιςεων των πιςτωτϊν του ςυμμζτρωσ διανεμόμενο. Το ποςό που κα καταβάλει 

κακορίηεται από το δικαςτιριο με βάςθ τα πάςθσ φφςεωσ ειςοδιματά του, ιδίωσ εκείνα από τθν προςωπικι 

του εργαςία, τθ δυνατότθτα ςυνειςφοράσ του ςυηφγου και ςτακμίηοντασ αυτά με τισ βιοτικζσ ανάγκεσ του 

ιδίου και των προςτατευομζνων μελϊν τθσ οικογενείασ του. Θ απόφαςθ μπορεί να ορίηει ότι το ποςό αυτό 

αναπροςαρμόηεται ανά οριςμζνα διαςτιματα. Με αίτθςθ του οφειλζτθ ι πιςτωτι το δικαςτιριο μπορεί να 

τροποποιεί τθν ρφκμιςθ των οφειλϊν ωσ προσ το φψοσ των μθνιαίων καταβολϊν, όταν αυτό δικαιολογείται 

από μεταγενζςτερα γεγονότα ι μεταβολζσ τθσ περιουςιακισ κατάςταςθσ και των ειςοδθμάτων του οφειλζτθ. 

Το δικαςτιριο μπορεί ακόμθ και να απαλλάξει τον οφειλζτθ από τθν υποχρζωςθ να καταβάλει μθνιαία ζνα 

οριςμζνο ποςόν όταν αυτόσ βρίςκεται ςε εξαιρετικά δυςχερι κζςθ (π.χ. λόγω χρόνιασ ανεργίασ χωρίσ 

υπαιτιότθτα του οφειλζτθ, ςοβαρϊν προβλθμάτων υγείασ), δυνάμενο με τθν ίδια απόφαςθ να ορίςει, όχι 

νωρίτερα από πζντε (5) μινεσ, νζα δικάςιμο για επαναπροςδιοριςμό των μθνιαίων καταβολϊν. Θ περιουςία 

του οφειλζτθ μπορεί να ρευςτοποιθκεί για τθν ικανοποίθςθ των πιςτωτϊν, εφ’ όςον το κρίνει απαραίτθτο το 

δικαςτιριο, ο οφειλζτθσ ζχει όμωσ τθ δυνατότθτα να εξαιρζςει από τθ ρευςτοποιιςιμθ περιουςία τθν κφρια 

κατοικία του, αναλαμβάνοντασ, με ευνοϊκό ςτακερό ι κυμαινόμενο επιτόκιο, χωρίσ ανατοκιςμό, ςφμφωνα με 

τα οριηόμενα ςτο άρκρο 9 Ν. 3869/2010, όπωσ ζχει τροποποιθκεί από το άρκρο 85 του Ν. 3996/2011, και με 

δυνατότθτα περιόδου χάριτοσ, τθν εξυπθρζτθςθ οφειλϊν που αντιςτοιχοφν ςτο 80% τθσ αντικειμενικισ αξίασ 

τθσ κφριασ κατοικίασ. Για τον προςδιοριςμό τθσ περιόδου τοκοχρεολυτικισ εξόφλθςθσ τθσ οριηόμενθσ 

ςυνολικισ οφειλισ λαμβάνεται υπόψθ θ διάρκεια των ςυμβάςεων δυνάμει των οποίων χορθγικθκαν 
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πιςτϊςεισ ςτον οφειλζτθ. Θ περίοδοσ πάντωσ αυτι δεν μπορεί να υπερβαίνει τα είκοςι (20) ζτθ εκτόσ αν θ 

διάρκεια των ςυμβάςεων δυνάμει των οποίων χορθγικθκαν πιςτϊςεισ ςτον οφειλζτθ ιταν μεγαλφτερθ των 

είκοςι ετϊν, οπότε ο Ειρθνοδίκθσ δφναται να προςδιορίςει μεγαλφτερθ διάρκεια, θ οποία πάντωσ δεν 

υπερβαίνει τα τριάντα πζντε ζτθ. Σφμφωνα με τισ τροποποιιςεισ του Ν. 3996/2011, θ προςταςία τθσ κφριασ 

κατοικίασ ιςχφει και εφόςον ο οφειλζτθσ ζχει τθν ψιλι κυριότθτα ι επικαρπία ι ιδανικό μερίδιο επ’ αυτϊν. 

Θ προςικουςα εκπλιρωςθ από τον οφειλζτθ των υποχρεϊςεων που επιβάλλονται με τθν απόφαςθ που 

εκδίδεται ςε εφαρμογι τθσ διαδικαςίασ ρφκμιςθσ των χρεϊν απαλλάςςει τον οφειλζτθ από οποιοδιποτε 

υφιςτάμενο υπόλοιπο οφειλισ όλων των πιςτωτϊν, περιλαμβανομζνων απαιτιςεων πιςτωτϊν που δεν είχαν 

ανακοινϊςει τισ απαιτιςεισ τουσ. Κατόπιν αίτθςθσ του οφειλζτθ το δικαςτιριο πιςτοποιεί τθν εν λόγω 

απαλλαγι ςτουσ πιςτωτζσ. Αν ο οφειλζτθσ κακυςτερεί τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων από τθ ρφκμιςθ 

οφειλϊν για χρονικό διάςτθμα πλζον των τριϊν (3) μθνϊν ι άλλωσ δυςτροπεί επανειλθμμζνα ςτθν τιρθςθ 

τθσ ρφκμιςθσ, το δικαςτιριο δφναται να διατάξει τθν ζκπτωςθ του οφειλζτθ από τθ ρφκμιςθ κατόπιν αίτθςθσ 

οποιουδιποτε κιγόμενου πιςτωτι, θ οποία πρζπει να υποβλθκεί το αργότερο εντόσ τεςςάρων μθνϊν από τθ 

δθμιουργία του λόγου ζκπτωςθσ. Σε περίπτωςθ που δεν ευοδωκεί απαλλαγι του οφειλζτθ από τισ οφειλζσ 

του με τισ διατάξεισ του Ν. 3869/2010, οι απαιτιςεισ των πιςτωτϊν επαναφζρονται ςτο φψοσ το οποίο κα 

βρίςκονταν αν δεν είχε υποβλθκεί θ αίτθςθ για ρφκμιςθ οφειλϊν αφαιρουμζνου τυχόν ποςοφ που 

καταβλικθκε από τον οφειλζτθ. 

Τα δικαιϊματα των πιςτωτϊν κατά ςυνοφειλετϊν ι εγγυθτϊν δεν επθρεάηονται εκτόσ αν οι εν λόγω 

ςυνοφειλζτεσ ι εγγυθτζσ υπόκεινται επίςθσ ςτθν ίδια διαδικαςία αφερεγγυότθτασ. Ο οφειλζτθσ 

απαλλάςςεται ζναντι των εγγυθτϊν, των εισ ολόκλθρον υπόχρεων ι άλλων δικαιοφχων ςε αναγωγι. Τα 

δικαιϊματα των εμπραγμάτωσ εξαςφαλιςμζνων πιςτωτϊν επί του υπζγγυου αντικειμζνου επίςθσ δεν 

επθρεάηονται.  

Σφμφωνα με τουσ Ν. 3910/2011, 3986/2011, 4047/2012 και τθν από 18.12.2012 πράξθ νομοκετικοφ 

περιεχομζνου (ΦΕΚ Α’ 246/2012), οι οποίοι τροποποίθςαν το άρκρο 19 του Ν. 3869/2010, μζχρι τθν 31 

Δεκεμβρίου 2013 δεν επιτρζπεται ο εκπλειςτθριαςμόσ τθσ κυρίασ κατοικίασ του οφειλζτθ, εφόςον δεν 

υπερβαίνει το όριο αφορολόγθτθσ απόκτθςθσ πρϊτθσ κατοικίασ προςαυξθμζνο κατά 50%. Σφμφωνα με το 

άρκρο 46 του Ν. 3986/2011 θ ανωτζρω απαγόρευςθ εφαρμόηεται ςε όλα τα φυςικά πρόςωπα οφειλζτεσ, 

ανεξαρτιτωσ αν ςτεροφνται πτωχευτικισ ικανότθτασ ι όχι. 

Πρόγραμμα διευκόλυνςθσ για ενιμερουσ δανειολιπτεσ 

Με τον ν. 4161/2013 κεςπίςτθκε θ δυνατότθτα φυςικϊν προςϊπων-δανειολθπτϊν που ανικουν ςε οριςμζνεσ 

κατθγορίεσ να υπαχκοφν άπαξ, εφ’ όςον πλθροφν τισ προχποκζςεισ του νόμου, ςε πρόγραμμα ευνοϊκισ 

μεταχείριςθσ των ενιμερων οφειλϊν τουσ προσ πιςτωτικά και χρθματοδοτικά ιδρφματα από ςυμβάςεισ 

δανείων που είχαν ςυναφκεί ζωσ τθν 30.6.2010.  

Τα πρόςωπα που δφναται να υπαχκοφν ςε αυτό είναι οι άνεργοι, οι ζχοντεσ ςχζςθ εξθρτθμζνθσ εργαςίασ 

ιδιωτικοφ ι δθμοςίου δικαίου, οι ςυνταξιοφχοι και όςοι κεωρείται ότι ζχουν ειςόδθμα από μιςκωτζσ 

υπθρεςίεσ κατά τισ διατάξεισ του άρκρου 1 παρ. 2 του ν. 4110/ 2013, υπό τθν προχπόκεςθ ότι (α) το ςυνολικό 

ετιςιο κακαρό οικογενειακό τουσ ειςόδθμα είναι μικρότερο ι ίςο των 15.000 ευρϊ, εφόςον υποβάλλουν 

ατομικι φορολογικι διλωςθ, ι των 25.000 ευρϊ, εφόςον υποβάλλουν κοινι φορολογικι διλωςθ, 

προςαυξανομζνων των ποςϊν αυτϊν κατά 5.000 ευρϊ για οικογζνειεσ που βαρφνονται φορολογικά με τρία 

και περιςςότερα τζκνα, για άτομα με αναπθρία 67% και άνω και για όςουσ βαρφνονται φορολογικά από 

άτομα με αναπθρία 67% και άνω και (β) ότι κατά τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ ζχουν υποςτεί μείωςθ ςτα 

ειςοδιματά τουσ, όπωσ αυτά περιγράφονται ανωτζρω, τουλάχιςτον ςε ποςοςτό 20% ςε ςφγκριςθ με τα 

αποκτθκζντα ειςοδιματα κατά το ζτοσ 2009. 

Θ παροχι του προγράμματοσ προχποκζςει επίςθσ ςωρευτικά (α) τθν εμπράγματθ εξαςφάλιςθ του δανειςτι 

για τισ υπαγόμενεσ απαιτιςεισ επί τθσ κφριασ κατοικίασ του οφειλζτθ, (β) θ αντικειμενικι αξία τθσ κφριασ 

κατοικίασ να μθν ξεπερνά τισ 180.000 ευρϊ και, ςτισ περιπτϊςεισ οικογενειϊν που βαρφνονται φορολογικά με 

τρία και περιςςότερα τζκνα, να μθν ξεπερνά τισ 200.000 ευρϊ (γ) θ αντικειμενικι αξία τθσ ςυνολικισ ακίνθτθσ 

περιουςίασ του οφειλζτθ να μθν ξεπερνά τισ 250.000 ευρϊ και, ςτισ περιπτϊςεισ οικογενειϊν που βαρφνονται 

φορολογικά με τρία και περιςςότερα τζκνα, τισ 300.000 ευρϊ, (δ) το ςφνολο των κατακζςεων και κινθτϊν 

αξιϊν του οφειλζτθ να μθν υπερβαίνει τισ 10.000 ευρϊ και τισ 15.000 ευρϊ για οικογζνειεσ που βαρφνονται 

φορολογικά με τρία και περιςςότερα τζκνα κατά τα ανωτζρω και (ε) το ςυνολικό ανεξόφλθτο υπόλοιπο 
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κεφαλαίου που ζχει λάβει ο οφειλζτθσ από πιςτωτικά και χρθματοδοτικά ιδρφματα να μθν υπερβαίνει τισ 

150.000 ευρϊ. 

Για τθν υπαγωγι ςτο πρόγραμμα διευκόλυνςθσ ο οφειλζτθσ υποβάλλει αίτθςθ προσ τον δανειςτι 

ςυνοδευόμενθ από πλιρθ φάκελο με τα απαιτοφμενα κατά νόμο δικαιολογθτικά.  

Το πρόγραμμα ςυνίςταται ςτθν παροχι περιόδου χάριτοσ ζωσ 48 μθνϊν κατά τθ διάρκεια τθσ οποίασ, ωσ 

μθνιαία δόςθ ορίηεται το 30% του μθνιαίου οικογενειακοφ ειςοδιματοσ, αφαιρουμζνων των κρατιςεων υπζρ 

των αςφαλιςτικϊν ταμείων, του παρακρατοφμενου φόρου ειςοδιματοσ και τθσ ειςφοράσ αλλθλεγγφθσ. Θ 

διαφορά μεταξφ τθσ ωσ άνω οριηόμενθσ μθνιαίασ δόςθσ και τθσ καταβαλλόμενθσ πριν τθ χοριγθςθ του 

προγράμματοσ διευκόλυνςθσ κεφαλαιοποιείται και αποπλθρϊνεται μετά τθν ολοκλιρωςθ του προγράμματοσ 

διευκόλυνςθσ. Ειδικά για τισ περιπτϊςεισ χαμθλοτζρων ειςοδθμάτων που ορίηονται ςτο νόμο προβλζπεται 

ανϊτατο επιτόκιο ίςο με το βαςικό επιτόκιο τθσ Ευρωπαϊκισ Κεντρικισ Τράπεηασ για τισ πράξεισ κφριασ 

αναχρθματοδότθςθσ, πλζον περικωρίου 0,75%, εκτόσ εάν ορίηεται χαμθλότερο ςυνολικό επιτόκιο ςτθν 

τελευταία πριν τθν υπαγωγι ςφμβαςθ, το οποίο ςε αυτι τθν περίπτωςθ διατθρείται. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ θ 

τυχόν διαφορά επιτοκίου μεταξφ του ωσ άνω οριηόμενου και του εφαρμοηόμενου πριν τθ χοριγθςθ του 

προγράμματοσ διευκόλυνςθσ, δεν επιβαρφνει το δανειολιπτθ για αυτιν τθν περίοδο οφτε και μετά το πζρασ 

αυτισ. Τζλοσ, για τουσ άνεργουσ με μθδενικό ειςόδθμα ι μοναδικό ειςόδθμα το επίδομα ανεργίασ, παρζχεται 

επιπλζον θ δυνατότθτα μθδενικϊν καταβολϊν με πλιρθ απαλλαγι τόκων για ςυνολικό διάςτθμα μζχρι ζξι (6) 

μινεσ εντόσ τθσ περιόδου χάριτοσ, το οποίο διάςτθμα δφναται να παρζχεται ςυνεχόμενο ι τμθματικά. Θ 

απαλλαγι των τόκων δεν επιβαρφνει τον οφειλζτθ οφτε για το διάςτθμα αυτό οφτε και μετά το πζρασ του. 

Ο νόμοσ επίςθσ προβλζπει μεταξφ άλλων και (α) τθν δυνατότθτα επαναπροςδιοριςμοφ του προγράμματοσ, 

χωρίσ να παρατείνεται θ μζγιςτθ διάρκειά του, εάν επζλκει ουςιϊδθσ μεταβολι τθσ ειςοδθματικισ 

κατάςταςθσ του οφειλζτθ, (β) τθν υποχρζωςθ του δανειςτι να απόςχει από τθν καταγγελία τθσ υπαχκείςασ 

ςτο πρόγραμμα δανειακισ ςφμβαςθσ και από κάκε ατομικι δίωξθ κατά του οφειλζτθ, με τθν επιφφλαξθ των 

άρκρων 3 παράγραφοσ 2 εδάφιο β', 7 και 9 του νόμου, (γ) τθν υποχρζωςθ του οφειλζτθ να ενθμερϊνει το 

δανειςτι εγγράφωσ για κάκε μεταβολι τθσ ειςοδθματικισ και περιουςιακισ του κατάςταςθσ εντόσ μθνόσ από 

τθν επζλευςι τθσ κακϊσ επίςθσ να επανυποβάλλει κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου χάριτοσ τα δικαιολογθτικά, 

εφόςον αυτό κρίνεται ςκόπιμο από το δανειςτι και (δ) τισ προχποκζςεισ καταγγελίασ του προγράμματοσ από 

τον δανειςτι.  

Με τθν παρζλευςθ τθσ χρονικισ διάρκειασ τθσ περιόδου χάριτοσ το πρόγραμμα διευκόλυνςθσ λφεται 

αυτοδικαίωσ και ο οφειλζτθσ, αν δε ςυμφωνθκεί διαφορετικά, αναλαμβάνει τισ υποχρεϊςεισ που ορίηονταν 

ςτθν προ του προγράμματοσ δανειακι ςφμβαςθ, θ διάρκεια τθσ οποίασ επιμθκφνεται τουλάχιςτον ιςόχρονα 

με τθν περίοδο χάριτοσ. 

Τζλοσ ορίηεται ότι δυνατότθτα υπαγωγισ ςτο πρόγραμμα υφίςταται για ζξι (6) μινεσ από τθ δθμοςίευςθ τθσ 

απόφαςθσ του Υπουργοφ Ανάπτυξθσ, και Ανταγωνιςτικότθτασ με τθν οποία κακορίηονται τα απαιτοφμενα 

ςυνυποβαλλόμενα με τθν αίτθςθ του οφειλζτθ δικαιολογθτικά, και προβλζπεται θ δυνατότθτα παράταςθσ, με 

Απόφαςθ του ιδίου Υπουργοφ και αναπροςαρμογισ και επανακακοριςμοφ των ανωτζρω ποςϊν. 

Πρόςκετεσ υποχρεϊςεισ πλθροφόρθςθσ των πιςτωτικϊν ιδρυμάτων 

Μετά τθν υιοκζτθςθ τθσ Βαςιλείασ ΛΛ, εκδόκθκε θ υπ’ αρικ. 2606/2008 ΡΔ/ΤΕ που ειςιγαγε νζεσ υποχρεϊςεισ 

πλθροφόρθςθσ για τα πιςτωτικά ιδρφματα ςτθν Ελλάδα. Θ πράξθ αυτι αντικαταςτάκθκε από τθν ΡΔ/ΤΕ 

2640/2011, θ οποία αντικαταςτάκθκε με τθ ςειρά τθσ από τθν ΡΔ/ΤΕ 2651/2012. Οι υποχρεϊςεισ 

πλθροφόρθςθσ για τα πιςτωτικά ιδρφματα αφοροφν ςτθν υποβολι αναφορϊν επί των ακόλουκων κεμάτων: 

 Κεφαλαιακι διάρκρωςθ, ειδικζσ ςυμμετοχζσ, πρόςωπα που ζχουν «ειδικι ςχζςθ» με το πιςτωτικό 

ίδρυμα, κακϊσ και χρθματοδοτικά ανοίγματα προσ τα πρόςωπα που ζχουν ειδικι ςχζςθ με το 

πιςτωτικό ίδρυμα. 

 Μδια κεφάλαια και δείκτθσ κεφαλαιακισ επάρκειασ. 

 Κεφαλαιακζσ απαιτιςεισ για πιςτωτικό κίνδυνο, κίνδυνο αντιςυμβαλλομζνου και κίνδυνο 

διακανονιςμοφ παράδοςθσ. 

 Κεφαλαιακζσ απαιτιςεισ για κίνδυνο αγοράσ του χαρτοφυλακίου ςυναλλαγϊν 

(ςυμπεριλαμβανομζνου του ςυναλλαγματικοφ κινδφνου). 
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 Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςφνκεςθ του των χαρτοφυλακίων των πιςτωτικϊν ιδρυμάτων. 

 Κεφαλαιακζσ απαιτιςεισ για λειτουργικό κίνδυνο. 

 Μεγάλα χρθματοδοτικά ανοίγματα και ςυγκεντρωτικόσ κίνδυνοσ. 

 Κίνδυνοσ ρευςτότθτασ. 

 Στοιχεία διατραπεηικισ αγοράσ. 

 Οικονομικζσ καταςτάςεισ και άλλεσ χρθματοοικονομικζσ πλθροφορίεσ. 

 Καλυμμζνεσ ομολογίεσ. 

 Συςτιματα εςωτερικοφ ελζγχου. 

 Ρρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ 

χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ. 

 Συςτιματα πλθροφορικισ. 

 Λοιπζσ πλθροφορίεσ.  

Θ Τράπεηα υποβάλει ςτθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ πλιρθ ςειρά των αναφορϊν που επιτάςςει το κανονιςτικό 

πλαίςιο τόςο ςε επίπεδο Τράπεηασ, όςο και ςε επίπεδο Ομίλου.  

Σαμείο Εγγφθςθσ Κατακζςεων και Επενδφςεων 

Το Ταμείο Εγγφθςθσ Κατακζςεων άρχιςε να λειτουργεί το Σεπτζμβριο του 1995. Σιμερα, με τθ ψιφιςθ του Ν. 

3746/2009, όπωσ ιςχφει, το εν λόγω ταμείο λειτουργεί πλζον ωσ "Ταμείο Εγγφθςθσ Κατακζςεων και 

Επενδφςεων", εφεξισ "ΤΕΚΕ", το οποίο είναι νομικό πρόςωπο ιδιωτικοφ δικαίου και είναι κακολικόσ διάδοχοσ 

του προβλεπόμενου ςτο άρκρο 2 του Ν. 2832/2000 Ταμείου Εγγφθςθσ Κατακζςεων (ΤΕΚ). Το ΤΕΚΕ εδρεφει 

ςτθν Ακινα και εποπτεφεται από τον Υπουργό Οικονομικϊν. Το ΤΕΚΕ δεν αποτελεί δθμόςιο οργανιςμό ι 

νομικό πρόςωπο δθμοςίου δικαίου και ευρίςκεται εκτόσ δθμόςιου τομζα, όπωσ αυτόσ εκάςτοτε ορίηεται. Το 

ΤΕΚΕ διοικείται από επταμελζσ Διοικθτικό Συμβοφλιο. Ρρόεδροσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου διορίηεται ζνασ 

εκ των Υποδιοικθτϊν τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ. Από τα υπόλοιπα ζξι (6) μζλθ, ζνα (1) προζρχεται από το 

Υπουργείο Οικονομικϊν, τρία (3) από τθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ και δφο (2) από τθν Ελλθνικι Ζνωςθ 

Τραπεηϊν. Το Διοικθτικό Συμβοφλιο, απαρτιηόμενο από τα μζλθ που προτείνονται από τουσ ανωτζρω φορείσ 

διορίηεται με απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν και ζχει πενταετι κθτεία. Λδρυτικοί φορείσ του ΤΕΚΕ είναι 

θ Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ και θ Ελλθνικι Ζνωςθ Τραπεηϊν, που ςυμμετζχουν ςτο ιδρυτικό κεφάλαιό του με 

ποςοςτό 6/10 και 4/10 αντίςτοιχα. 

Σφμφωνα με το Ν.3746/2009, το ΤΕΚΕ ιδρφκθκε με ςκοπό αρχικά τθν καταβολι αποηθμιϊςεων ςτουσ 

κατακζτεσ των πιςτωτικϊν ιδρυμάτων που ςυμμετζχουν ςε αυτό και ευρίςκονται ςε αδυναμία να 

εκπλθρϊςουν τισ προσ αυτοφσ υποχρεϊςεισ τουσ και τθν καταβολι αποηθμιϊςεων ςε επενδυτζσ - πελάτεσ 

ςχετικά με τθν παροχι « καλυπτόμενων επενδυτικϊν υπθρεςιϊν» με τθν των επενδυτικϊν υπθρεςιϊν που 

αναφζρονται ςτο άρκρο 4 του ν.3606/2007 παρ. 1
αϋ

 ζωσ δ’, ςτ’, η’ και τισ παρεπόμενθσ υπθρεςίασ τθσ παρ. 2 α’ 

του ιδίου άρκρου, ςε περίπτωςθ που τα ςυμμετζχοντα πιςτωτικά ιδρφματα περιζλκουν ςε αδυναμία να 

εκπλθρϊςουν τισ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τθν παροχι των υπθρεςιϊν αυτϊν. Εν ςυνεχεία, με το 

Ν.4021/2011, ο οποίοσ τροποποίθςε το Ν.3746/2009, επεκτάκθκε ο ςκοπόσ του ΤΕΚΕ ςτθν παροχι 

χρθματοδότθςθσ ςε πιςτωτικά ιδρφματα που ζχουν υπαχκεί ςτα μζτρα εξυγίανςθσ των άρκρων 63Δ’ και 63Ε’ 

του ν.3601/2007. Ζτςι, πζρα από το Σκζλοσ Κάλυψθσ Κατακζςεων και το Σκζλοσ Κάλυψθσ Επενδφςεων του 

ΤΕΚΕ, που υπιρχαν ιδθ, δθμιουργικθκε περαιτζρω το Σκζλοσ Εξυγίανςθσ του ΤΕΚΕ, το οποίο χρθματοδοτείται 

από ειςφορζσ των πιςτωτικϊν ιδρυμάτων. Πλα τα πιςτωτικά ιδρφματα (λαμβανόμενθσ υπόψθ τθσ εξαιρζςεωσ 

που προβλζπεται από το άρκρο 3 παρ. 2 και 2
α
’ του ν.3746/2009) που ζχουν λάβει άδεια λειτουργίασ ςτθν 

Ελλάδα είναι υποχρεωμζνα να ςυμμετζχουν και ςτα τρία ςκζλθ του ςκοποφ του ΤΕΚΕ. Το ανϊτατο όριο 

κάλυψθσ από το Ν. 3746/2009 που προβλζπεται για κάκε κατακζτθ, του οποίου οι κατακζςεισ δεν ανικουν 

ςτθν κατθγορία των «εξαιρουμζνων κατακζςεων», και αφοφ λθφκεί υπόψθ το ςφνολο των κατακζςεϊν του 

ςε ζνα πιςτωτικό ίδρυμα και ςυμψθφιςτοφν οι λθξιπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ του προσ αυτό, είναι €100.000. 

Το ποςό αυτό καταβάλλεται ςε ευρϊ ωσ αποηθμίωςθ ςε κάκε κατακζτθ, ανεξάρτθτα από τον αρικμό των 

λογαριαςμϊν, το νόμιςμα ι τθ χϊρα λειτουργίασ του υποκαταςτιματοσ του πιςτωτικοφ ιδρφματοσ ςτο οποίο 
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τθρείται θ κατάκεςθ. Σφμφωνα με τθν παρ. 16 του άρκρου 4 του ν. 3746/2009, όπωσ τροποποιικθκε με τθν 

παράγραφο 20 του άρκρου 10 του ν. 4051/2012, οι αξιϊςεισ των κατακετϊν, αν είναι εγγυθμζνεσ και ζωσ του 

ανωτζρω ποςοφ, κατατάςςονται μετά τισ απαιτιςεισ του άρκρου 154 περίπτωςθ γ’ του Ρτωχευτικοφ Κϊδικα 

και πριν από τισ λοιπζσ απαιτιςεισ του άρκρου 154 του Ρτωχευτικοφ Κϊδικα.  

Το ΤΕΚΕ καλφπτει επίςθσ όλουσ τουσ επενδυτζσ-πελάτεσ των ςυμμετεχόντων ςτο Σκζλοσ Κάλυψθσ 

Επενδφςεων του ΤΕΚΕ πιςτωτικϊν ιδρυμάτων για απαιτιςεισ από επενδυτικζσ υπθρεςίεσ που εμπίπτουν ςτο 

πλαίςιο εφαρμογισ του Ν.3746/2009, ζωσ ποςοφ τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρϊ, για το ςφνολο των 

απαιτιςεων επενδυτι-πελάτθ ζναντι οριςμζνου ςυμμετζχοντοσ πιςτωτικοφ ιδρφματοσ, ανεξαρτιτωσ 

καλυπτόμενων επενδυτικϊν υπθρεςιϊν, αρικμοφ λογαριαςμϊν, νομίςματοσ και τόπου παροχισ τθσ 

υπθρεςίασ. Από τθν κάλυψθ του ΤΕΚΕ εξαιροφνται οι κατακζςεισ και οι επενδφςεισ που προβλζπονται από το 

άρκρο 11 του Ν. 3746/2009. Για τθν εξυπθρζτθςθ των ςκοπϊν του το ΤΕΚΕ χρθματοδοτείται από πόρουσ που 

περιλαμβάνουν το ιδρυτικό κεφάλαιο, τισ αρχικζσ και τισ τακτικζσ ειςφορζσ των πιςτωτικϊν ιδρυμάτων που 

ςυμμετζχουν υποχρεωτικά ςτο Ταμείο κακϊσ και από ζκτακτουσ πόρουσ που προζρχονται από δωρεζσ, 

ρευςτοποίθςθ απαιτιςεων του ΤΕΚΕ, ςυμπλθρωματικζσ ειςφορζσ και δάνεια. 

Απαγόρευςθ νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ 

Θ Ελλάδα ωσ μζλοσ τθσ Διεκνοφσ Ομάδασ Χρθματοοικονομικισ Δράςθσ για τθν Καταπολζμθςθ τθσ 

Νομιμοποίθςθσ Εςόδων από Ραράνομεσ Δραςτθριότθτεσ (Financial Action Task Force) (FATF) και ωσ μζλοσ τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ςυμμορφϊνεται πλιρωσ με τισ ςυςτάςεισ τθσ FATF και το ςχετικό κεςμικό πλαίςιο τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Ειδικότερα, από τον Αφγουςτο του 2008, με τθν ψιφιςθ του Ν. 3691/2008 για τθν 

πρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ 

χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ, ενςωματϊκθκαν ςτο ελλθνικό δίκαιο οι Ευρωπαϊκζσ Οδθγίεσ 2005/60/ΕΚ 

και 2006/70/ΕΚ. Σφμφωνα με τισ κφριεσ διατάξεισ τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ για τθν πρόλθψθ και τθν 

καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ 

τρομοκρατίασ ιςχφουν τα εξισ: 

Θ νομιμοποίθςθ εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και θ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ 

αποτελοφν ποινικά αδικιματα. 

Στα υπόχρεα πρόςωπα που δεςμεφονται από τισ διατάξεισ του ανωτζρου νόμου περιλαμβάνονται, μεταξφ 

άλλων, τα πιςτωτικά ιδρφματα και οι χρθματοπιςτωτικοί οργανιςμοί ςτουσ οποίουσ περιλαμβάνονται οι 

εταιρείεσ παροχισ πιςτϊςεων και οι αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ που αςκοφν αςφαλίςεισ ηωισ ι/και παρζχουν 

υπθρεςίεσ ςχετιηόμενεσ με επενδφςεισ. 

Τα πιςτωτικά ιδρφματα και οι χρθματοπιςτωτικοί οργανιςμοί, υποχρεοφνται να εφαρμόηουν μζτρα 

πιςτοποίθςθσ και επαλικευςθσ τθσ ταυτότθτασ των πελατϊν τουσ, να αςκοφν ςυνεχι εποπτεία όςον αφορά 

ςτθν επιχειρθματικι ςχζςθ, να τθροφν ζγγραφα και να γνωςτοποιοφν ςτισ αρμόδιεσ αρχζσ φποπτεσ 

ςυναλλαγζσ. 

Ρεριοριςμοί τραπεηικοφ απορριτου δεν εφαρμόηονται ςτθν πρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθ 

εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ. 

Θ Αρχι Καταπολζμθςθσ τθσ Νομιμοποίθςθσ Εςόδων από Εγκλθματικζσ Δραςτθριότθτεσ και Χρθματοδότθςθσ 

τθσ Τρομοκρατίασ και Ελζγχου των Δθλϊςεων Ρεριουςιακισ Κατάςταςθσ είναι υπεφκυνθ για τθν εξζταςθ 

αναφορϊν που υποβάλλονται από τράπεηεσ και άλλα υπόχρεα πρόςωπα που υπάγονται ςτον νόμο και 

αφοροφν ςε φποπτεσ ςυναλλαγζσ. 

Κα πρζπει να ςθμειωκεί ότι, ςφμφωνα με το ν. 3691/2008, όπωσ αυτόσ ιςχφει ςιμερα, ςτα βαςικά αδικιματα 

από τα οποία προζρχεται θ προσ νομιμοποίθςθ περιουςία περιλαμβάνεται μεταξφ άλλων, και το αδίκθμα τθσ 

φοροδιαφυγισ, ενϊ τα πιςτωτικά ιδρφματα οφείλουν να επαλθκεφουν τα ειςοδιματα των πελατϊν τουσ 

μζςω τθσ προςκόμιςθσ πρόςφατου εκκακαριςτικοφ ςθμειϊματοσ φορολογίασ ειςοδιματοσ. Επίςθσ, θ 

Επιτροπι Τραπεηικϊν και Ριςτωτικϊν Κεμάτων, τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ εξζδωςε τθν Απόφαςθ υπ’ αρικ. 

281/5/17.03.2009 για τθν Ρρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ των εποπτευόμενων από τθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ 

πιςτωτικϊν ιδρυμάτων και χρθματοπιςτωτικϊν οργανιςμϊν για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ 

δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, με τθν οποία, μεταξφ άλλων, κακορίςτθκαν και τα 

νομιμοποιθτικά ζγγραφα που πρζπει κατ’ ελάχιςτον να προςκομίηουν ςτα πιςτωτικά ιδρφματα οι πελάτεσ 

(νομικά και φυςικά πρόςωπα) για τθν πιςτοποίθςθ και επαλικευςθ τθσ ταυτότθτάσ τουσ, τθν Απόφαςθ 
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285/6/09.07.2009, ςτθν οποία παρατίκεται ενδεικτικι τυπολογία αςυνικιςτων ι φποπτων ςυναλλαγϊν κατά 

τθν ζννοια του Ν. 3691/2008, κακϊσ και τθν Απόφαςθ 290/12/11.11.209 για τον κακοριςμό του πλαιςίου 

επιβολισ διοικθτικϊν κυρϊςεων από τθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ. Οι Αποφάςεισ 281/5/17.3.2009 και 

290/12/11.11.209 τθσ Επιτροπισ Τραπεηικϊν και Ριςτωτικϊν Κεμάτων τροποποιικθκαν με τθν υπ’ αρικ. 

300/28.7.2010 Απόφαςθ. Ρεραιτζρω οι Αποφάςεισ 281/5/17.3.2009 και 285/6/9.7.2009 τθσ Επιτροπισ 

Τραπεηικϊν και Ριςτωτικϊν Κεμάτων τροποποιικθκαν και με τθν υπ’ αρικ. 2652/29.02.2012 Ρράξθ του 

Διοικθτι τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ. Οι τροποποιιςεισ αφοροφν: 

(α) τθν ειςαγωγι νζασ υποχρζωςθσ ςτα πιςτωτικά ιδρφματα να επιβεβαιϊνουν τα ειςοδιματα των πελατϊν 

τουσ όταν ςκιαγραφοφν το οικονομικό προφίλ αυτϊν μζςω του εκκακαριςτικοφ ςθμειϊματοσ φορολογίασ 

ειςοδιματοσ ι, ςε περίπτωςθ νομικϊν προςϊπων, με βάςθ τθν υποβλθκείςα διλωςθ φορολογίασ 

ειςοδιματοσ (ςυμπεριλαμβανομζνων τθσ επιβεβαίωςθσ υποβολισ τθσ και του ςθμειϊματοσ πλθρωμισ 

φόρου) πλθν των περιπτϊςεων των μθ υπόχρεων ςε υποβολι φορολογικισ διλωςθσ ςφμφωνα με τισ 

ςχετικζσ διατάξεισ του Κϊδικα Φορολογίασ Ειςοδιματοσ. 

(β) τθν προςκικθ νζασ κατθγορίασ πελατϊν υψθλοφ ρίςκου που αφορά ςε πρόςωπα που ενζχουν αυξθμζνο 

κίνδυνο διάπραξθσ φοροδιαφυγισ ι νομιμοποίθςθσ του προκφπτοντοσ από το αδίκθμα αυτό οφζλουσ, 

για τθν οποία εφαρμόηονται ενιςχυμζνα μζτρα δζουςασ επιμζλειασ. 

(γ) τθν αναδιάρκρωςθ του ορίου για αναλιψεισ ςε μετρθτά ςτο ποςό των €50.000 (αντί €250.000), πάνω 

από το οποίο ςυνιςτάται ςτα πιςτωτικά ιδρφματα να εκδίδουν τραπεηικζσ επιταγζσ ι να προχωροφν ςτθ 

μεταφορά εμβαςμάτων ςε τραπεηικό λογαριαςμό. 

(δ) τθν πρόβλεψθ νζασ κατθγορίασ ςτθν ενδεικτικι τυπολογία αςφνθκων ι φποπτων ςυναλλαγϊν οι οποίεσ 

μποροφν να ςυνδεκοφν ι να ςυςχετιςκοφν με τθ φοροδιαφυγι. 

Θ Απόφαςθ υπ’ αρικ. 281/5/2009 λαμβάνει υπόψθ τθν αρχι τθσ αναλογικότθτασ και τισ ςυςτάςεισ τθσ FATF 

και περιλαμβάνει τισ υποχρεϊςεισ των εποπτευομζνων από τθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ πιςτωτικϊν ιδρυμάτων 

και χρθματοπιςτωτικϊν οργανιςμϊν ςε ςχζςθ με τθν εφαρμογι των διατάξεων του ν. 3691/2008. Επίςθσ, 

αυτι θ απόφαςθ αντικατοπτρίηει τθν κοινι κζςθ ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ που επιβάλλονται από τον 

Κανονιςμό τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 1781/2006 «περί των πλθροφοριϊν για τον πλθρωτι που ςυνοδεφουν τισ 

μεταφορζσ χρθμάτων» τον οποίο υποχρεοφνται να εφαρμόηουν τα πιςτωτικά ιδρφματα.  

Θ Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ εξζδωςε το 2011 τισ ακόλουκεσ αποφάςεισ (που τροποποίθςαν τθν υπ’ αρικμ. 

1/506/8.4.2009 απόφαςι τθσ): 

(α) τθν υπ’ αρικ. 34/586/26.5.2011 απόφαςθ για τθν εφαρμογι μζτρων δζουςασ επιμζλειασ από τουσ 

χρθματοπιςτωτικοφσ οργανιςμοφσ ςε περίπτωςθ εξωτερικισ ανάκεςθσ ι αντιπροςϊπευςθσ, με τθν οποία 

ορίηονται οι υποχρεϊςεισ των χρθματοπιςτωτικϊν οργανιςμϊν ςτο πλαίςιο τθσ νομοκεςίασ κατά τθσ 

νομιμοποίθςθσ παρανόμων εςόδων ςε περίπτωςθ ανάκεςθσ τθσ εφαρμογισ των μζτρων δζουςασ 

επιμζλειασ ςε φορζα παροχισ εξωτερικισ υπθρεςίασ ι ςε αντιπρόςωπο,  

(β) τθν υπϋ αρικ. 35/586/26.5.2011 απόφαςθ, θ οποία τροποποιεί τθ βαςικι απόφαςθ τθσ Επιτροπισ 

Κεφαλαιαγοράσ για τθν πρόλθψθ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τουσ ςκοποφσ 

τθσ νομιμοποίθςθσ παράνομων εςόδων και χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ. Θ ανωτζρω απόφαςθ 

ενίςχυςε τα βελτιωμζνα μζτρα δζουςασ επιμζλειασ για τουσ πελάτεσ υψθλοφ ρίςκου, κακϊσ και τθν 

υποχρζωςθ των εταιρειϊν που υπάγονται ςε αυτιν να δεςμεφουν περιουςιακά ςτοιχεία προςϊπων που 

βρίςκονται ςε λίςτα κυρϊςεων.  

Ρεραιτζρω θ Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ εξζδωςε τθν υπ’ αρικμ. 49/28.11.2012 Εγκφκλιόσ τθσ για τον 

εντοπιςμό και αναφορά προσ τθν Αρμόδια Αρχι του άρκρου 7 του ν. 3691/2008 ςυναλλαγϊν που 

δθμιουργοφν υπόνοιεσ διάπραξθσ φοροδιαφυγισ και/ι νομιμοποίθςθσ του εξ αυτισ περιουςιακοφ οφζλουσ 

και τυπολογία υπόπτων και αςυνικων ςυναλλαγϊν που ςχετίηονται με το βαςικό αδίκθμα τθσ φοροδιαφυγισ 

(άρκρο 77 παρ. 1 του ν. 3842/2010). 

Μετά τθν ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2010/78/ΕΕ και τθ ςχετικι τροποποίθςθ του ν. 3691/2008 με το 

ν.4099/2012, οι Αρμόδιεσ Αρχζσ του άρκρου 6 του ν.3691/2008 ςυνεργάηονται και παρζχουν χωρίσ 

κακυςτζρθςθ ςτισ Ευρωπαϊκζσ Εποπτικζσ Αρχζσ όλεσ τισ αναγκαίεσ πλθροφορίεσ προσ διευκόλυνςθ του 

εποπτικοφ τουσ ζργου. 

Στο ίδιο πλαίςιο κα πρζπει να ςθμειωκεί ότι, τον Λοφλιο του 2002, θ Βουλι ψιφιςε το Ν. 3034/2002, ο οποίοσ 

ενςωμάτωςε τθ Διεκνι Σφμβαςθ για τθν Καταςτολι τθσ Χρθματοδότθςθσ τθσ Τρομοκρατίασ, και με τον οποίο 
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ο Πμιλοσ ζχει πλιρωσ ςυμμορφωκεί. Επιπρόςκετα, ο Πμιλοσ ζχει ςυμμορφωκεί και με τθ νομοκεςία Θ.Ρ.Α. 

για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (που είναι γνωςτι ωσ «USA PATRIOT Act 2001»), που τζκθκε ςε ιςχφ 

τον Οκτϊβριο 2001 και ενςωματϊνει ςειρά διατάξεων που αφοροφν τράπεηεσ και χρθματοδοτικά ιδρφματα 

αναφορικά με τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ παγκοςμίωσ. 

Τπθρεςίεσ Πλθρωμϊν 

Θ Οδθγία 2007/64/EΚ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για τισ υπθρεςίεσ πλθρωμϊν διαςφαλίηει ενιαίουσ κανόνεσ για 

τισ πλθρωμζσ ςε 30 ευρωπαϊκζσ χϊρεσ (ςτισ 27 χϊρεσ – μζλθ τθσ ΕΕ και επιπλζον, ςτθν Λςλανδία, τθ Νορβθγία 

και το Λιχτενςτάιν). Θ εν λόγω Οδθγία ορίηει λεπτομερϊσ τισ πλθροφορίεσ που πρζπει να παρζχονται ςτουσ 

χριςτεσ υπθρεςιϊν πλθρωμϊν και κακιςτά τισ πλθρωμζσ ταχφτερεσ και αςφαλζςτερεσ. Επιτρζπει επίςθσ ςε 

νζουσ φορείσ, τα λεγόμενα «ιδρφματα πλθρωμϊν» (π.χ. εταιρείεσ μεταφοράσ χρθμάτων), να παρζχουν 

υπθρεςίεσ πλθρωμϊν παράλλθλα με τισ τράπεηεσ ωσ «πάροχοι υπθρεςιϊν πλθρωμϊν». Θ ωσ άνω Οδθγία 

καλφπτει κάκε είδουσ πλθρωμζσ με θλεκτρονικά μζςα και χωρίσ μετρθτά, από μεταφορζσ πίςτωςθσ και 

εντολζσ άμεςθσ χρζωςθσ μζχρι πλθρωμζσ με κάρτα (ςυμπεριλαμβανομζνων των πιςτωτικϊν καρτϊν), 

εμβάςματα και πλθρωμζσ μζςω κινθτοφ τθλεφϊνου και του Διαδικτφου εξαιρουμζνων των πλθρωμϊν με 

επιταγζσ. Καλφπτονται οι πλθρωμζσ ευρϊ και ςτο νόμιςμα των τριϊν χωρϊν που αναφζρονται παραπάνω, 

υπό τθν προχπόκεςθ ότι οι πάροχοι υπθρεςιϊν πλθρωμϊν τόςο του πλθρωτι όςο και του δικαιοφχου 

βρίςκονται ςε μια από τισ 30 αυτζσ χϊρεσ.  

Θ Οδθγία 2007/64/ΕΚ μεταφζρκθκε ςτο ελλθνικό δίκαιο με το Ν. 3862/2010, ςφμφωνα με τον οποίο κάκε 

πάροχοσ υπθρεςιϊν πλθρωμϊν, μεταξφ των οποίων και θ Τράπεηα, οφείλει μεταξφ άλλων να διαςφαλίηει ςε 

ευπρόςιτθ μορφι ζνα ελάχιςτο επίπεδο πλθροφόρθςθσ και διαφάνειασ ςχετικά με τισ παρεχόμενεσ από 

αυτόν υπθρεςίεσ πλθρωμϊν ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ των άρκρων του Ν. 3862/2010. Το 

νζο νομοκετικό πλαίςιο προβλζπει περαιτζρω ςειρά προςτατευτικϊν διατάξεων ςχετικά με τα δικαιϊματα 

των χρθςτϊν υπθρεςιϊν πλθρωμϊν.  

Ειδικότερα, οι πελάτεσ προμθκεφονται, χωρίσ χρζωςθ, ςε ζγχαρτθ ι θλεκτρονικι μορφι, τθ ςφμβαςθ πλαίςιο, 

θ οποία περιγράφει με λεπτομζρειεσ τουσ κατ’ ελάχιςτον όρουσ που πρζπει να διζπουν τθν παροχι 

υπθρεςιϊν πλθρωμϊν, και υπεριςχφουν κάκε άλλθσ αντίκετθσ ςυμφωνίασ. Οι πελάτεσ ζχουν περαιτζρω το 

δικαίωμα να προβάλλουν αντιρριςεισ μζςα ςε δφο μινεσ από τθν κοινοποίθςθ ςε αυτοφσ τθσ ςφμβαςθσ 

πλαιςίου. Αν ο πελάτθσ κελιςει να λφςει τθ ςφμβαςθ-πλαίςιο, ζχει το δικαίωμα να τθν καταγγείλει 

οποτεδιποτε, εκτόσ αν τα μζρθ είχαν ςυμφωνιςει τθν τιρθςθ προθγοφμενθσ προκεςμίασ θ οποία ςε κάκε 

περίπτωςθ δεν μπορεί να ξεπεράςει τον ζνα (1) μινα, και αηθμίωσ εκτόσ εάν θ καταγγελία λάβει χϊρα πριν 

τθν πάροδο δϊδεκα (12) μθνϊν από τθν θμζρα ζναρξθσ ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ-πλαιςίου. 

Ρριν και μετά τθ ςφναψθ τθσ εν λόγω ςφμβαςθσ-πλαιςίου, παρζχονται απαραίτθτεσ βαςικζσ πλθροφορίεσ 

ςτον πελάτθ. Ακολοφκωσ, οι πελάτεσ ζχουν εφκολα τθ δυνατότθτα να ςυγκρίνουν τουσ όρουσ που 

προςφζρονται και να επιλζξουν τθν καλφτερθ για τισ ανάγκεσ τουσ επιλογι. Ο πελάτθσ δεν επιβαρφνεται με 

οιαδιποτε χρζωςθ για να του παραςχεκεί θ υποχρεωτικά απαιτοφμενθ πλθροφόρθςθ όπωσ και 

πλθροφόρθςθ ςχετικι με τα διορκωτικά και προλθπτικά μζτρα που δφναται να λθφκοφν για να εξαςφαλίςουν 

τθν προςικουςα εκτζλεςθ των εντολϊν πλθρωμισ. 

Οι πελάτεσ, υπό τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ - πλαιςίου ζχουν το δικαίωμα να ηθτιςουν επιςτροφι του ποςοφ 

που μετεφζρκθ ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:  

 μθ εξουςιοδοτθμζνθ ι εςφαλμζνθ εκτζλεςθ πράξθσ πλθρωμισ, 

 εξουςιοδοτθμζνθ εκτζλεςθ πράξθ πλθρωμισ άμεςθσ χρζωςθσ ςτθν οποία ωςτόςο (α) θ 

εξουςιοδότθςθ δεν ανζφερε το ακριβζσ ποςό τθσ ςυναλλαγισ πλθρωμισ και (β) το ποςό τθσ 

ςυναλλαγισ πλθρωμισ υπερζβαινε το ποςό που ευλόγωσ ανζμενε ο πελάτθσ λαμβανομζνων υπόψθ 

των προθγοφμενων ςυνικων εξόδων του και τισ ειδικζσ περιςτάςεισ τθσ υπόκεςθσ, 

Καταναλωτικι πίςτθ 

Θ Οδθγία 2008/48 ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 23 Απριλίου 2008, για τισ 

ςυμβάςεισ καταναλωτικισ πίςτθσ και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 87/102/ΕΟΚ του Συμβουλίου προβλζπει 

αυξθμζνθ προςταςία του καταναλωτι ςτο πλαίςιο ςυμβάςεων καταναλωτικισ πίςτθσ και διαλαμβάνει, 
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μεταξφ άλλων, τθν παροχι τυποποιθμζνθσ πλθροφόρθςθσ κατά τθ διαφιμιςθ, κακϊσ και τθν παροχι 

προςυμβατικισ και ςυμβατικισ ενθμζρωςθσ ςτουσ καταναλωτζσ. 

Ενςωματϊκθκε ςτθν ελλθνικι νομοκεςία με τθν Υπουργικι Απόφαςθ Η1-699/2010 και τζκθκε ςε ιςχφ τθν 23θ 

Λουνίου 2010 με απϊτατθ προκεςμία ςυμμόρφωςθσ, ωσ προσ οριςμζνεσ διατάξεισ, για τα πιςτωτικά ιδρφματα 

τθν 31 Αυγοφςτου 2010.  

Θ Απόφαςθ Z1-699/2010 δεν εφαρμόηεται ςε ςυγκεκριμζνα είδθ ςυμβάςεων πίςτωςθσ, όπωσ ςυμβάςεισ που 

αφοροφν ποςά χαμθλότερα των €200 ι υψθλότερα των €75.000, ςυμβάςεισ ςτεγαςτικϊν δανείων, ςυμβάςεισ 

πίςτωςθσ ςφμφωνα με τουσ όρουσ των οποίων θ πίςτωςθ πρζπει να αποπλθρωκεί μζςα ςε τρεισ (3) μινεσ και 

θ καταβλθτζα για τθν πίςτωςθ επιβάρυνςθ είναι αςιμαντθ, ςυμβάςεισ πίςτωςθσ που εξαςφαλίηονται με 

εμπράγματθ αςφάλεια επί ακινιτου, ςυμβάςεισ παροχισ πίςτωςθσ από εργοδότθ ςτουσ εργαηομζνουσ του ωσ 

δευτερεφουςα δραςτθριότθτα άτοκα ι με ςυνολικό ετιςιο πραγματικό ποςοςτό επιβάρυνςθσ χαμθλότερο 

από εκείνα που επικρατοφν ςτθν αγορά και το οποίο δεν προςφζρεται γενικά ςτο κοινό και ςυμβάςεισ 

μίςκωςθσ ι χρθματοδοτικισ μίςκωςθσ, όπου ο καταναλωτισ δεν ζχει τθν υποχρζωςθ να αγοράςει το 

αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ. 

Θ ανωτζρω Απόφαςθ περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνεσ διατάξεισ για τισ τυποποιθμζνεσ πλθροφορίεσ που πρζπει 

να περιλαμβάνονται ςε κάκε διαφιμιςθ ςχετικά με ςυμβάςεισ πίςτωςθσ που αναφζρουν ςυγκεκριμζνο 

επιτόκιο ι οποιαδιποτε άλλα αρικμθτικά ςτοιχεία που αφοροφν το κόςτοσ τθσ πίςτωςθσ για τον καταναλωτι, 

κακϊσ και για τισ πλθροφορίεσ που πρζπει κατ’ ελάχιςτον να παρζχονται ςτον καταναλωτι πριν από τθ 

ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ προκειμζνου να ζχει τθ δυνατότθτα να ςυγκρίνει διαφορετικζσ προςφορζσ. Για να 

μπορζςουν οι καταναλωτζσ να λάβουν τισ αποφάςεισ τουσ ςτακμίηοντασ όλα τα δεδομζνα, πρζπει να 

λαμβάνουν επαρκι πλθροφόρθςθ με ξεκάκαρο και ακριβι τρόπο μζςω τυποποιθμζνων πλθροφοριϊν ςτισ 

οποίεσ ςυμπεριλαμβάνονται μεταξφ άλλων το ςυνολικό ποςό τθσ πίςτωςθσ, οι όροι που κα διζπουν τισ 

αναλιψεισ, θ διάρκεια, το επιτόκιο και, εφϋ όςον είναι διακζςιμα, κάκε δείκτθ ι επιτόκιο αναφοράσ που 

εφαρμόηεται ςτο αρχικό επιτόκιο κακϊσ και επίςθσ και τισ περιόδουσ, τουσ όρουσ και τθ διαδικαςία 

τροποποίθςισ του, το ςυνολικό ετιςιο πραγματικό ποςοςτό επιβάρυνςθσ με αντιπροςωπευτικό παράδειγμα 

που αναφζρει όλεσ τισ παραδοχζσ που χρθςιμοποιοφνται για τον υπολογιςμό του. Ρεραιτζρω, κα πρζπει να 

ςθμειωκεί ότι οι ςυμβάςεισ πίςτωςθσ που υπάγονται ςτθν εν λόγω Υπουργικι Απόφαςθ καταρτίηονται 

εγγράφωσ ι επί άλλου ςτακεροφ μζςου, όπωσ το τελευταίο ορίηεται ςε αυτιν, ενϊ προςδιορίηεται και το 

ελάχιςτο περιεχόμενό τουσ. 

Ο πιςτωτικόσ φορζασ ευκφνεται να ερευνά και να αξιολογεί πριν από τθ ςφναψθ των ςυμβάςεων πίςτωςθσ 

τθν πιςτολθπτικι ικανότθτα και τθ φερεγγυότθτα των καταναλωτϊν.  

Επιπλζον κα πρζπει να ςθμειωκεί ότι οι καταναλωτζσ ζχουν το δικαίωμα να υπαναχωριςουν από τθ ςφμβαςθ 

εντόσ δεκατεςςάρων (14) θμερϊν χωρίσ να υποχρεοφνται να αναφζρουν τουσ λόγουσ τθσ υπαναχϊρθςθσ. Οι 

καταναλωτζσ προκειμζνου να αςκιςουν το δικαίωμα υπαναχϊρθςθσ κα πρζπει να ενθμερϊςουν ςχετικά τον 

πιςτωτικό φορζα, καταβάλλοντασ περαιτζρω το κεφάλαιο και τουσ δεδουλευμζνουσ επί του κεφαλαίου 

τόκουσ από τθν θμερομθνία ανάλθψθσ τθσ πίςτωςθσ μζχρι τθν θμερομθνία εξόφλθςισ του ςτον πιςτωτικό 

φορζα, χωρίσ αδικαιολόγθτθ κακυςτζρθςθ και το αργότερο εντόσ τριάντα (30) θμερολογιακϊν θμερϊν από 

τθν αποςτολι τθσ κοινοποίθςθσ τθσ υπαναχϊρθςθσ ςτον πιςτωτικό φορζα. Στθν περίπτωςθ ςυνδεδεμζνων 

ςυμβάςεων πίςτωςθσ, όπου δθλαδι θ πίςτωςθ εξυπθρετεί αποκλειςτικά τθ χρθματοδότθςθ ςφμβαςθσ 

αγοράσ αγακϊν ι υπθρεςιϊν ςυνιςτϊντασ αντικειμενικά μια οικονομικι ενότθτα με αυτιν, ο καταναλωτισ 

εάν υπαναχωριςει νομίμωσ από τθ ςφμβαςθ αγοράσ αποδεςμεφεται και από τθ ςφμβαςθ πίςτωςθσ. Τζλοσ ςε 

περίπτωςθ πρόωρθσ μερικισ ι ολικισ αποπλθρωμισ, ο πιςτωτικόσ φορζασ δικαιοφται εφλογθσ και 

αντικειμενικά αιτιολογθμζνθσ αποηθμίωςθσ για ενδεχόμενα ζξοδα που ζχουν άμεςθ ςχζςθ με τθν πρόωρθ 

εξόφλθςθ υπό ςυγκεκριμζνεσ προχποκζςεισ, μεταξφ των οποίων είναι και το ότι θ πρόωρθ εξόφλθςθ 

πραγματοποιείται εντόσ χρονικοφ διαςτιματοσ για το οποίο ζχει ςυμφωνθκεί ςτακερό επιτόκιο χορθγιςεων 

και με ανϊτατα όρια αποηθμίωςθσ που κακορίηονται ςτθν Υπουργικι Απόφαςθ. 

υμμετοχζσ τραπεηϊν ςε άλλεσ εταιρείεσ  

Τα χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα πρζπει να ακολουκοφν οριςμζνεσ διαδικαςίεσ αναφορικά με τισ ςυμμετοχζσ 

τουσ ςε άλλεσ εταιρείεσ. Σφμφωνα με το άρκρο 23 του Ν. 3601/2007, τα πιςτωτικά ιδρφματα δεν μποροφν να 

κατζχουν ςε επιχείρθςθ ειδικι ςυμμετοχι μεγαλφτερθ του 15% των ιδίων κεφαλαίων τουσ, εκτόσ εάν θ 

ςχετικι επιχείρθςθ αποτελεί πιςτωτικό ίδρυμα, χρθματοδοτικό ίδρυμα, αςφαλιςτικι ι ανταςφαλιςτικι 
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επιχείρθςθ, επιχείρθςθ παροχισ επενδυτικϊν υπθρεςιϊν και επιχείρθςθ τθσ οποίασ θ δραςτθριότθτα 

αποτελεί άμεςθ προζκταςθ τθσ τραπεηικισ δραςτθριότθτασ ι αφορά δευτερεφουςεσ υπθρεςίεσ τθσ, όπωσ 

διαχείριςθ υπθρεςιϊν πλθροφορικισ ι άλλθ παρόμοια δραςτθριότθτα. Το ςφνολο των ειδικϊν ςυμμετοχϊν 

των πιςτωτικϊν ιδρυμάτων ςτισ παραπάνω επιχειριςεισ δεν επιτρζπεται να υπερβαίνει το 60% των ιδίων 

κεφαλαίων τουσ. Ο όροσ «ειδικι ςυμμετοχι» ςθμαίνει τθν άμεςθ ι ζμμεςθ κατοχι τουλάχιςτον του 10% του 

κεφαλαίου ι των δικαιωμάτων ψιφου μιασ επιχείρθςθσ ι τθν άςκθςθ ουςιϊδουσ επιρροισ ςτθ διαχείριςθ 

τθσ επιχείρθςθσ αυτισ. Σθμειϊνεται ότι για το ςκοπό εφαρμογισ του οριςμοφ «ειδικι ςυμμετοχι» 

λαμβάνεται υπόψθ και το άρκρο 10 του Ν.3556/2007, ενϊ ωσ ειδικζσ ςυμμετοχζσ που αποκτϊνται ζμμεςα 

νοοφνται οι κατεχόμενεσ μζςω κυγατρικϊν εταιρειϊν του πιςτωτικοφ ιδρφματοσ. 

Για τον υπολογιςμό των ανωτζρω ορίων δεν ςυμπεριλαμβάνονται οι μετοχζσ ι τα μερίδια: 

(α) που κατζχονται από πιςτωτικό ίδρυμα ςτο πλαίςιο χρθματοδοτικισ ενίςχυςθσ ι ςτιριξθσ που αποςκοπεί 

ςτθν εξυγίανςθ ι τθ διάςωςθ επιχείρθςθσ για χρονικό διάςτθμα μζχρι ενόσ ζτουσ (με ευχζρεια 

παράταςθσ ενόσ ακόμθ ζτουσ με απόφαςθ τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ), 

(β) που κατζχονται από πιςτωτικό ίδρυμα λόγω παροχισ υπθρεςιϊν αναδόχου εκδόςεωσ τίτλων 

(underwriting) και για χρονικό διάςτθμα μζχρι ζξι (6) μθνϊν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ περιόδου 

διάκεςθσ των τίτλων, 

(γ) που κατζχονται ςτο όνομα πιςτωτικοφ ιδρφματοσ αλλά για λογαριαςμό τρίτου, 

(δ) που εντάςςονται ςτο εμπορικό χαρτοφυλάκιο του πιςτωτικοφ ιδρφματοσ. 

Επιτρζπεται θ υπζρβαςθ των ανωτζρω ποςοτικϊν και χρονικϊν ορίων με απόφαςθ τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ 

μόνο ςε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ και υπό τθν προχπόκεςθ ότι το οικείο πιςτωτικό ίδρυμα αυξάνει τα ίδια 

κεφάλαιά του ι λαμβάνει άλλα μζτρα ιςοδφναμου αποτελζςματοσ. Επίςθσ, θ Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ μπορεί να 

επιτρζψει κατ’ εξαίρεςθ τθν υπζρβαςθ των ωσ άνω ορίων, υπό τθν προχπόκεςθ ότι το ποςό τθσ υπζρβαςθσ 

καλφπτεται από τα ίδια κεφάλαια του πιςτωτικοφ ιδρφματοσ, τα οποία δεν λαμβάνονται υπόψθ για τον 

υπολογιςμό του δείκτθ κεφαλαιακισ επάρκειασ. 

Επιπροςκζτωσ, ςφμφωνα με τθν ΡΔ/ΤΕ 2604/2008, όπωσ ζχει τροποποιθκεί από τθν Απόφαςθ 

281/10/17.03.2009 τθσ Επιτροπισ Τραπεηικϊν και Ριςτωτικϊν Κεμάτων, τα πιςτωτικά ιδρφματα πρζπει να 

λαμβάνουν τθν ζγκριςθ τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ προκειμζνου να αποκτιςουν ειδικι ςυμμετοχι ι να 

επαυξιςουν υφιςτάμενθ ειδικι ςυμμετοχι ςτο μετοχικό κεφάλαιο πιςτωτικϊν ιδρυμάτων, χρθματοδοτικϊν 

ιδρυμάτων, αςφαλιςτικϊν και ανταςφαλιςτικϊν εταιρειϊν, επιχειριςεων παροχισ επενδυτικϊν υπθρεςιϊν, 

επιχειριςεων διαχείριςθσ ςυςτθμάτων πλθροφορικισ, επιχειριςεων ακίνθτθσ περιουςίασ, επιχειριςεων 

διαχείριςθσ ςτοιχείων ενεργθτικοφ και πακθτικοφ, επιχειριςεων διαχείριςθσ ςυςτθμάτων πλθρωμϊν, 

εξωτερικϊν οργανιςμϊν πιςτολθπτικισ αξιολόγθςθσ και επιχειριςεων ςυλλογισ και επεξεργαςίασ δεδομζνων 

οικονομικισ ςυμπεριφοράσ. Θ ανωτζρω ΡΔ/ΤΕ δεν εφαρμόηεται ςτα υποκαταςτιματα των πιςτωτικϊν 

ιδρυμάτων με ζδρα ςε χϊρα μζλοσ του Ε.Ο.Χ., όπωσ επίςθσ και ςτα υποκαταςτιματα πιςτωτικϊν ιδρυμάτων 

με ζδρα εκτόσ του Ε.Ο.Χ., εφόςον ζχει αναγνωριςτεί από τθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ ότι υπόκεινται ςε 

ιςοδφναμο κακεςτϊσ εποπτείασ.  

Ρροθγοφμενθ ζγκριςθ τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ για τθν κατά τα ανωτζρω απόκτθςθ ι τθν επαφξθςθ ειδικισ 

ςυμμετοχισ δεν απαιτείται ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

(α) Εάν θ αξία τθσ ειδικισ ςυμμετοχισ δεν υπερβαίνει, ςωρευτικά, ςυνυπολογιηομζνων τυχόν επαυξιςεων 

που ζχουν πραγματοποιθκεί εντόσ του ιδίου θμερολογιακοφ ζτουσ ποςό που αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 2% 

των ιδίων κεφαλαίων του πιςτωτικοφ ιδρφματοσ, με βάςθ τα ςτοιχεία του αμζςωσ προθγουμζνου 

θμερολογιακοφ τριμινου. 

(β) Εάν θ αξία τθσ ειδικισ ςυμμετοχισ ανζρχεται, ςωρευτικά, ςυνυπολογιηομζνων τυχόν επαυξιςεων που 

ζχουν πραγματοποιθκεί εντόσ του ιδίου θμερολογιακοφ ζτουσ, ςε ποςό μεταξφ του 2% και 5% των ιδίων 

κεφαλαίων του πιςτωτικοφ ιδρφματοσ, με βάςθ τα ςτοιχεία του αμζςωσ προθγουμζνου θμερολογιακοφ 

τριμινου και ςυντρζχουν επιπλζον οι εξισ προχποκζςεισ: 

o Δείκτθσ Κεφαλαιακισ Επάρκειασ του πιςτωτικοφ ιδρφματοσ (ςε ενοποιθμζνθ βάςθ) υπερβαίνει, μετά και 

από τον υπολογιςμό τθσ επίπτωςθσ τθσ ςκοποφμενθσ «ειδικισ ςυμμετοχισ», το ελάχιςτο φψοσ που απαιτείται 

από το Ν. 3601/2007 και τισ ςχετικζσ αποφάςεισ τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ, πλζον (α) μιασ ποςοςτιαίασ 

μονάδασ, ςτθν περίπτωςθ των πιςτωτικϊν ιδρυμάτων με μορφι ανϊνυμθσ εταιρείασ και (β) πζντε 

ποςοςτιαίων μονάδων, ςτθν περίπτωςθ των πιςτωτικϊν ιδρυμάτων με τθ μορφι πιςτωτικοφ ςυνεταιριςμοφ, 
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και ο ςυντελεςτισ βαςικά ίδια κεφάλαια προσ ςτακμιςμζνο ενεργθτικό ανζρχεται ςε ποςοςτό τουλάχιςτον 

ίςο με 6%. 

(γ) Εάν θ απόκτθςθ ι θ επαφξθςθ τθσ ειδικισ ςυμμετοχισ: 

προκφπτει μζςω των επενδφςεων που πραγματοποιοφν ανϊνυμεσ εταιρείεσ επενδφςεων χαρτοφυλακίου του 

Ν. 3371/2005, όπωσ ιςχφει ι ανϊνυμεσ εταιρείεσ επενδφςεων ακίνθτθσ περιουςίασ του Ν. 2778/1999, όπωσ 

ιςχφει, 

προζρχεται από τθν παροχι εκ μζρουσ του πιςτωτικοφ ιδρφματοσ υπθρεςιϊν αναδόχου εκδόςεωσ τίτλων 

(underwriting) για χρονικό διάςτθμα μζχρι ζξι (6) μθνϊν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ περιόδου διάκεςθσ 

των τίτλων 

πραγματοποιείται χωρίσ, άμεςθ ι ζμμεςθ, διάκεςθ κεφαλαίων, με τθν εξαίρεςθ τθσ ανταλλαγισ μετοχϊν ςε 

περίπτωςθ ςυγχϊνευςθσ πιςτωτικϊν ιδρυμάτων για τισ οποίεσ εφαρμόηονται οι προβλζψεισ των ανωτζρω 

παραγράφων (α) και (β).  

Για τον υπολογιςμό του φψουσ των ειδικϊν ςυμμετοχϊν ςτισ περιπτϊςεισ (α) και (β) ανωτζρω δεν 

λαμβάνεται υπόψθ θ αξία των ςυμμετοχϊν τθσ ωσ άνω περίπτωςθσ (γ). 

(δ) Εάν πρόκειται για απόκτθςθ ι επαφξθςθ ειδικισ ςυμμετοχισ ςε κεφάλαιο επιχείρθςθσ, που υπάγεται 

ςτθν εποπτεία τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ ςε ατομικι βάςθ, ςφμφωνα με τθν εκάςτοτε ιςχφουςα 

νομοκεςία, εφόςον θ ςυμμετοχι υπόκειται ςε ζγκριςθ με βάςθ τισ κατά περίπτωςθ ιςχφουςεσ διατάξεισ 

που διζπουν τθν ίδρυςθ και λειτουργία των ςχετικϊν επιχειριςεων και αφοροφν ςτθν καταλλθλότθτα των 

μετόχων τουσ. Θ αξία αυτισ τθσ ειδικισ ςυμμετοχισ δεν λαμβάνεται υπόψθ για τον υπολογιςμό του 

φψουσ των ειδικϊν ςυμμετοχϊν των άνω παραγράφων (α) και (β). 

Υπό τθν επιφφλαξθ των κανόνων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, οι νζεσ και ςθμαντικζσ ςυγκεντρϊςεισ 

επιχειριςεων πρζπει να αναφζρονται ςτθν Ελλθνικι Επιτροπι Ανταγωνιςμοφ, κατά τον Ν. 3959/2011, όπωσ 

ιςχφει, και να κοινοποιοφνται ςτθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι εφόςον ζχουν κοινοτικι διάςταςθ ςφμφωνα με τα 

προβλεπόμενα ςτον Κανονιςμό αρικ. 139/2004 για τον ζλεγχο των ςυγκεντρϊςεων επιχειριςεων, 

ακολουκϊντασ τθ διαδικαςία που ορίηεται ςε αυτόν.  

Θ Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ και το Χρθματιςτιριο Ακθνϊν πρζπει να ενθμερϊνονται ςτισ περιπτϊςεισ 

υπζρβαςθσ ςυγκεκριμζνων ορίων ςυμμετοχϊν ςε εταιρείεσ ειςθγμζνεσ ςτο Χρθματιςτιριο Ακθνϊν ςχετικϊσ 

ςφμφωνα με τον Ν. 3556/2007 και τον Κανονιςμό του Χρθματιςτθρίου. 

Συμμετοχζσ ςε ελλθνικά πιςτωτικά ιδρφματα  

Το άρκρο 24 του Ν. 3601/2007, όπωσ ιςχφει, κεςπίηει ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία γνωςτοποίθςθσ ςτθν Τράπεηα 

τθσ Ελλάδοσ τθσ πρόκεςθσ φυςικοφ ι νομικοφ προςϊπου να αποκτιςει ςυμμετοχι που φκάνει ι υπερβαίνει 

τα όρια που αναφζρει το άρκρο 24 ανωτζρω (ιτοι, 5%, 10%, 20%, 1/3 και 50% του ςυνόλου του μετοχικοφ 

κεφαλαίου ι των δικαιωμάτων ψιφου πιςτωτικοφ ιδρφματοσ που ζχει αδειοδοτθκεί από τθν Τράπεηα τθσ 

Ελλάδοσ), ςτθν οποία περιλαμβάνεται θ αξιολόγθςθ του αποκτϊντοσ ι και θ ζγκριςθ, κατά περίπτωςθ, τθσ 

ανωτζρω ςκοποφμενθσ απόκτθςθσ. Σθμειϊνεται ότι θ υποχρζωςθ γνωςτοποίθςθσ υφίςταται και για τθν 

περίπτωςθ που φυςικό ι νομικό πρόςωπο αποφαςίςει να παφςει να κατζχει άμεςα ι ζμμεςα ςυμμετοχι ςε 

πιςτωτικό ίδρυμα που εδρεφει ςτθν Ελλάδα ι να μειϊςει υφιςτάμενθ ςυμμετοχι του των ανωτζρω ορίων 

ϊςτε να διαμορφϊνεται ςε ποςοςτό μικρότερο από τα προαναφερόμενα όρια.  

Το ςχζδιο ενίςχυςθσ τθσ ρευςτότθτασ τθσ Ελλθνικισ οικονομίασ 

Το Νοζμβριο 2008, θ Βουλι ψιφιςε το ν. 3723/2008, για τθν ενίςχυςθ τθσ ρευςτότθτασ τθσ ελλθνικισ 

οικονομίασ για τθν αντιμετϊπιςθ των επιπτϊςεων τθσ διεκνοφσ χρθματοπιςτωτικισ κρίςθσ («Ρρόγραμμα 

Ενίςχυςθσ τθσ ευςτότθτασ») ςυνολικοφ φψουσ αρχικά €28 δις. και ζπειτα από διαδοχικζσ αυξιςεισ €98 δις. 

Ο ν.3723/2008 τροποποιικθκε και ςυμπλθρϊκθκε από τουσ Ν. 3844/2010, 3845/2010, 3872/2010, 

3965/2011, 4021/2011, 4063/2012 και 4093/2012 και τισ Υπουργικζσ Αποφάςεισ υπ’ αρικ. 

132624/Β.527/2010, 29850/Β.1465/2010, 59181/Β.2585/2010, 29264/Β.1377/2011, 57376/Β.2355/2011, 

57863/Β.2535/2011, 5209/Β.237/2012, 32252/Β.1132/2012 57126/Β.2421/28.12.2012 και 

30089/Β.1785/8.7.2013, οι οποίεσ κατζςτθςαν τισ προνομιοφχεσ μετοχζσ του πρϊτου Ρυλϊνα, που 

αναφζρονται κατωτζρω, μθ υποχρεωτικά μετατρζψιμεσ και αφξθςαν τθν απόδοςι τουσ, τροποποίθςαν τθν 

απαγόρευςθ καταβολισ μεριςμάτων, αφξθςαν το ςυνολικό ποςό που μπορεί να χορθγθκεί από το Ελλθνικό 
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Δθμόςιο από το δεφτερο Ρυλϊνα, που αναφζρεται κατωτζρω, επζκτειναν το δικαίωμα αρνθςικυρίασ του 

εκπροςϊπου του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, παρζτειναν τθ διάρκεια του προγράμματοσ ςτο ςφνολό του ζωσ τισ 30 

Λουνίου 2013 και αφξθςαν τθν καταβλθκείςα προμικεια προσ το Ελλθνικό Δθμόςιο για τθν παροχι 

εγγυιςεων, ςφμφωνα με το δεφτερο Ρυλϊνα από 1 Λουλίου 2010 και μετά.  

Το ςχζδιο ενίςχυςθσ τθσ ρευςτότθτασ τθσ Ελλθνικισ οικονομίασ, όπωσ ιςχφει ςιμερα, περιλαμβάνει τρεισ 

βαςικοφσ πυλϊνεσ, κακζνασ εκ των οποίων περιγράφεται κατωτζρω: 

Πρϊτοσ Πυλϊνασ: Τθ διάκεςθ κεφαλαίων μζχρι €5 δις. προκειμζνου να αυξθκοφν οι δείκτεσ των κφριων 

βαςικϊν ιδίων κεφαλαίων (Tier I) των πιςτωτικϊν ιδρυμάτων. Ζναντι των κεφαλαίων που διακζτει το Ελλθνικό 

Δθμόςιο, τα πιςτωτικά ιδρφματα εκδίδουν προνομιοφχεσ μετοχζσ χωρίσ δικαίωμα ψιφου, μθ 

διαπραγματεφςιμεσ, μθ μεταβιβάςιμεσ, ςωρευτικισ ςτακερισ απόδοςθσ 10%. Σφμφωνα με το άρκρο 1 παρ. 3 

του ν.3723/2008, όπωσ τροποποιικθκε με τθν υποπερίπτωςθ Δ’ περ. 2β’ του ν. 4093/2012, θ ωσ άνω ςτακερι 

απόδοςθ 10% είναι καταβλθτζα ςε κάκε περίπτωςθ, κατά παρζκκλιςθ των διατάξεων του K.N. 2190/1920 

όπωσ ιςχφει, εκτόσ του άρκρου 44
Α
 του κ.ν. 2190/1920, πλθν τθσ περιπτϊςεωσ και ςτο μζτρο κατά το οποίο θ 

καταβολι του ςχετικοφ ποςοφ κα οδθγοφςε ςε μείωςθ των κυρίων ςτοιχείων των βαςικϊν ιδίων κεφαλαίων 

του υπόχρεου πιςτωτικοφ ιδρφματοσ κάτω από το προβλεπόμενο ελάχιςτο όριο. 

Οι μετοχζσ εξαγοράηονται ςτθν τιμι διάκεςθσ είτε μετά πάροδο πζντε ετϊν από τθν ζκδοςθ είτε προαιρετικά 

ςε προγενζςτερο χρόνο με ζγκριςθ τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ. Σφμφωνα με τθν υπϋ αρικ. 54201/Β2884/2008 

απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν, όπωσ τροποποιικθκε με τθν υπϋ αρικ. 21861/1259Β/2009 υπουργικι 

απόφαςθ (ΦΕΚ Β’ 825/4.5.2009), θ επαναγορά των προνομιοφχων μετοχϊν κα πραγματοποιείται ςτθν 

(αρχικι) τιμι διάκεςθσ των προνομιοφχων μετοχϊν με ίςθσ αξίασ ομόλογα του Ελλθνικοφ Δθμοςίου ι ίςθσ 

αξίασ μετρθτά. Σε οποιοδιποτε χρόνο επαναγοράσ αυτϊν των προνομιοφχων μετοχϊν με ομόλογα του 

Ελλθνικοφ Δθμοςίου, θ ονομαςτικι αξία των ομολόγων κα πρζπει να είναι ίςθ με τθν ονομαςτικι αξία των 

ομολόγων που αρχικά εκδόκθκαν για τθν ανάλθψθ των προνομιοφχων μετοχϊν και ταυτόχρονα κα πρζπει να 

λιγουν κατά τθν θμερομθνία επαναγοράσ ι εντόσ ςφντομου χρονικοφ διαςτιματοσ μζχρι τριϊν (3) μθνϊν από 

τθν θμερομθνία αυτι. Επιπλζον, κατά τθν θμερομθνία επαναγοράσ των προνομιοφχων μετοχϊν θ τρζχουςα 

αξία (market price) των ομολόγων κα πρζπει να ταυτίηεται με τθν ονομαςτικι τουσ αξία (nominal value). Σε 

περίπτωςθ που αυτό δε ςυμβεί τότε θ τυχόν διαφορά μεταξφ τρζχουςασ αξίασ και ονομαςτικισ αξίασ των 

ομολόγων κα διακανονιςκεί, μετά από εκκακάριςθ, με τθν καταβολι μετρθτϊν μεταξφ του πιςτωτικοφ 

ιδρφματοσ και του Ελλθνικοφ Δθμοςίου. Κατά τθν θμερομθνία επαναγοράσ των προνομιοφχων μετοχϊν κα 

καταβλθκεί ςτο Ελλθνικό Δθμόςιο και θ αναλογοφςα ςτακερι μεριςματικι απόδοςθ (10%). 

Σε περίπτωςθ μθ εξαγοράσ τουσ ι μθ λιψθσ απόφαςθσ για τθν εξαγορά τουσ από τθ Γενικι Συνζλευςθ τθσ 

εκδότριασ τράπεηασ εντόσ πζντε ετϊν από τθν ζκδοςι τουσ, ο Υπουργόσ Οικονομικϊν επιβάλλει, κατόπιν 

ειςιγθςθσ τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ, μία ςταδιακά ςωρευτικι αφξθςθ τθσ ςτακερισ απόδοςθσ κατά ποςοςτό 

2% ετθςίωσ. Θ τιμι ζκδοςθσ των προνομιοφχων μετοχϊν πρζπει να είναι θ ονομαςτικι αξία των κοινϊν 

μετοχϊν τθσ τελευταίασ ζκδοςθσ κάκε τράπεηασ. Οι Τράπεηεσ κα υποχρεωκοφν να μετατρζψουν, ςφμφωνα με 

το άρκρο 1 του ν. 3723/2008 ςε ςυνδυαςμό με τθν υπ’ αρικ. 54201/Β2884/2008 Απόφαςθ του Υπουργοφ 

Οικονομικϊν, τισ προνομιοφχεσ μετοχζσ ςε μετοχζσ κοινζσ ι άλλθσ κατθγορίασ, εφόςον δεν είναι δυνατι θ 

εξαγορά τουσ λόγω του ότι δεν πλθροφται ο δείκτθσ κεφαλαιακισ επάρκειασ που κζτει θ Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ 

αναφορικά με τα Βαςικά Μδια Κεφάλαια. 

Δεφτεροσ Πυλϊνασ: Τθν παροχι εγγυιςεων του Ελλθνικοφ Δθμοςίου ςυνολικοφ φψουσ μζχρι €85 δις. Αυτζσ 

οι εγγυιςεισ κα αφοροφν νζα δάνεια (εξαιρουμζνων των διατραπεηικϊν κατακζςεων) που κα ςυναφκοφν (με 

ι χωρίσ τθν ζκδοςθ τίτλων) από πιςτωτικά ιδρφματα μζχρι τισ 31 Δεκεμβρίου 2012 και κα ζχουν διάρκεια από 

τρεισ μινεσ ζωσ τρία ζτθ. Αυτζσ οι εγγυιςεισ κα είναι διακζςιμεσ ςτα πιςτωτικά ιδρφματα που καλφπτουν τον 

ελάχιςτο δείκτθ κεφαλαιακισ επάρκειασ που κζτει θ Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ, κακϊσ και τα κριτιρια που 

διαλαμβάνονται ςτθν υπ’ αρικ. 54201/Β2884/2008 απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν, όπωσ ιςχφει 

ςιμερα, και αφοροφν ςτθν κεφαλαιακι επάρκεια, το μερίδιο αγοράσ, το μζγεκοσ τθσ εναπομζνουςασ 

διάρκειασ των υποχρεϊςεων και τθ ςυμβολι του πιςτωτικοφ ιδρφματοσ ςτθν χρθματοδότθςθ των 

μικρομεςαίων επιχειριςεων και των ςτεγαςτικϊν δανείων. Οι όροι για τθν παροχι των εγγυιςεων προσ τα 

πιςτωτικά ιδρφματα περιλαμβάνονται ςτισ υπ’ αρικ. 2/5121/2009, 29850/B.1465/2010 και 5209/Β.237/2012 

αποφάςεισ του Υπουργοφ Οικονομικϊν. 

Σρίτοσ Πυλϊνασ: Τθ διάκεςθ ειδικϊν τίτλων του Ελλθνικοφ Δθμοςίου φψουσ μζχρι €8 δις. Αυτοί οι τίτλοι κα 

ζχουν διάρκεια ζωσ τρία ζτθ, κα εκδοκοφν από τον Οργανιςμό Διαχείριςθσ Δθμόςιου Χρζουσ («Ο.Δ.ΔΘ.Χ.») 
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μζχρι τθν 31 Δεκεμβρίου 2012 και κα παρζχονται ςε ςυμμετζχοντα πιςτωτικά ιδρφματα που καλφπτουν το 

δείκτθ κεφαλαιακισ επάρκειασ που κζτει θ Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ. Αυτοί οι τίτλοι ζχουν μθδενικό επιτόκιο, 

εκδίδονται ςτθν ονομαςτικι αξία τουσ ςε πολλαπλάςια του €1.000.000 και διαπραγματεφονται ςτο 

Χρθματιςτιριο Ακθνϊν. Εκδίδονται βάςει διμερϊν ςυμβάςεων μεταξφ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου και του 

ςυμμετζχοντοσ πιςτωτικοφ ιδρφματοσ. Οι δανειςκζντεσ τίτλοι αποπλθρϊνονται είτε τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ 

διμεροφσ ςφμβαςθσ (ανεξαρτιτωσ τθσ φυςικισ λιξθσ των τίτλων) είτε τθν θμερομθνία κατά τθν οποία τα 

πιςτωτικά ιδρφματα παφουν να υπάγονται ςτο ν. 3723/2008. Οι τίτλοι που επιςτρζφονται ακυρϊνονται. Οι 

ςυμμετζχουςεσ τράπεηεσ που κα ζχουν λάβει αυτοφσ τουσ τίτλουσ μποροφν να τουσ χρθςιμοποιοφν μόνο ωσ 

εξαςφάλιςθ ςε πράξεισ αναχρθματοδότθςθσ ι πάγιων διευκολφνςεων από τθν ΕΚΤ ι/και ωσ εξαςφάλιςθ για 

χρθματοδοτιςεισ μεταξφ πιςτωτικϊν ιδρυμάτων. Το προϊόν τθσ ρευςτοποίθςθσ αυτϊν των τίτλων απαιτείται 

να διατεκεί για τθν χοριγθςθ ςτεγαςτικϊν δανείων και δανείων προσ μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ με 

ανταγωνιςτικοφσ όρουσ. 

Οι ςυμμετζχουςεσ τράπεηεσ που χρθςιμοποιοφν είτε τθν κεφαλαιακι διευκόλυνςθ είτε τθ διευκόλυνςθ 

εγγυιςεωσ είναι υποχρεωμζνεσ να δεχτοφν ςτο Διοικθτικό τουσ Συμβοφλιο ζναν εκπρόςωπο διοριςμζνο από 

το Ελλθνικό Δθμόςιο. Αυτόσ ο εκπρόςωποσ διορίηεται επιπροςκζτωσ των υπαρχόντων μελϊν των Διοικθτικϊν 

Συμβουλίων των ςυμμετεχουςϊν τραπεηϊν και ζχει το δικαίωμα αρνθςικυρίασ ςτθ λιψθ (από το Διοικθτικό 

Συμβοφλιο ι τθ Γενικι Συνζλευςθ κατά περίπτωςθ) αποφάςεων με ςτρατθγικό χαρακτιρα ι αποφάςεων με 

τισ οποίεσ μεταβάλλεται ουςιωδϊσ θ νομικι ι χρθματοοικονομικι κατάςταςθ τθσ ςυμμετζχουςασ τράπεηασ 

και για τθν ζγκριςθ των οποίων απαιτείται απόφαςθ τθσ ςυνζλευςθσ των μετόχων ι αποφάςεων για τθ 

διανομι μεριςμάτων και τθν πολιτικι παροχϊν προσ τον Ρρόεδρο, το Διευκφνοντα Σφμβουλο και τα λοιπά 

μζλθ του Δ.Σ., κακϊσ και τουσ Γενικοφσ Διευκυντζσ και τουσ αναπλθρωτζσ τουσ, με απόφαςθ του Υπουργοφ 

Οικονομικϊν ι εφόςον κρίνει ότι θ απόφαςθ αυτι δφναται να κζςει ςε κίνδυνο τα ςυμφζροντα των 

κατακετϊν ι να επθρεάςει ουςιωδϊσ τθ φερεγγυότθτα και τθν εφρυκμθ λειτουργία τθσ ςυμμετζχουςασ 

τράπεηασ. Επίςθσ, ο εκπρόςωποσ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου ζχει ελεφκερθ πρόςβαςθ ςτα βιβλία και ςτοιχεία, 

ςτισ εκκζςεισ αναδιάρκρωςθσ και βιωςιμότθτασ, ςτα ςχζδια για μεςοπρόκεςμεσ ανάγκεσ χρθματοδότθςθσ τθσ 

Τράπεηασ, κακϊσ επίςθσ και ςε ςτοιχεία που αφοροφν το επίπεδο παροχισ χορθγιςεων ςτθν πραγματικι 

οικονομία. 

Για τα πιςτωτικά ιδρφματα ςυμμετζχουν ςτο Ρρόγραμμα Ενίςχυςθσ τθσ ευςτότθτασ του άρκρου 1 του ν. 

3723/2008 ιςχφουν, για όςο χρόνο ςυμμετζχουν ςτο πρόγραμμα αυτό, οι εξισ περιοριςμοί : α) οι αποδοχζσ 

των προαναφερόμενων προςϊπων δεν κα μποροφν να υπερβαίνουν το ςφνολο των αποδοχϊν του Διοικθτι 

τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ και οι πάςθσ φφςεωσ πρόςκετεσ απολαβζσ (bonus) τουσ καταργοφνται και β) το 

μζριςμα δεν μπορεί να υπερβαίνει το 35% των διανεμθτζων κερδϊν τθσ ςυμμετζχουςασ τράπεηασ (ςε ατομικι 

βάςθ) το δε εκάςτοτε διανεμόμενο (εντόσ του ανωτζρω ορίου) μζριςμα δεν επιτρζπεται να διανζμεται ςε 

μετρθτά (με εξαίρεςθ τθν απόδοςθ προνομιοφχων μετοχϊν που ζχουν εκδϊςει προσ το εξωτερικό τα 

πιςτωτικά ιδρφματα)αλλά μόνο με τθ μορφι κοινϊν μετοχϊν, οι οποίεσ δεν πρζπει να προζρχονται από 

επαναγορά ιδίων μετοχϊν. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ βλ. ενότθτα 3.21 «Μεριςματικι Ρολιτικι». 

Ρεραιτζρω, ςφμφωνα με το άρκρο 28 του ν. 3756/2009, για το χρονικό διάςτθμα ςυμμετοχισ των πιςτωτικϊν 

ιδρυμάτων ςε οποιοδιποτε από τουσ Ρυλϊνεσ του ν. 3723/2008, δεν επιτρζπεται θ αγορά ιδίων μετοχϊν 

τουσ. Ωςτόςο, ςφμφωνα με το άρκρο 4 του ν. 4079/2012, θ ωσ άνω απαγόρευςθ δεν ιςχφει για τθν επαναγορά 

προνομιοφχων ιδίων μετοχϊν που ζχουν εκδοκεί και ωσ εξαγοράςιμεσ, όταν θ απόκτθςθ αυτι ζχει ςκοπό τθν 

ενίςχυςθ των κφριων βαςικϊν ιδίων κεφαλαίων των ςυμμετεχουςϊν τραπεηϊν, όπωσ αυτά προςδιορίηονται 

από τισ εκάςτοτε αποφάςεισ γενικισ ιςχφοσ τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ, και εφόςον ζχει δοκεί θ ςφμφωνθ 

γνϊμθ τθσ. 

Ρεραιτζρω, ςφμφωνα με τθν απόφαςθ Ν560/2008 τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, οι ςυμμετζχουςεσ τράπεηεσ 

υποχρεοφνται να μθν αςκοφν επικετικζσ εμπορικζσ ςτρατθγικζσ ςε βάροσ των ανταγωνιςτϊν τουσ που δεν 

τυγχάνουν παρόμοιασ προςταςίασ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ διαφιμιςθσ των ενιςχφςεων που λαμβάνουν 

από το ςχζδιο. Επίςθσ, υποχρεοφνται να αποφεφγουν τθν επζκταςθ των δραςτθριοτιτων τουσ ι τθν επιδίωξθ 

άλλων ςκοπϊν με τρόπουσ που κα επζφεραν αδικαιολόγθτεσ ςτρεβλϊςεισ του ανταγωνιςμοφ. Για το ςκοπό 

αυτό, οι ςυμμετζχουςεσ τράπεηεσ οφείλουν να διαςφαλίηουν ότι, κατά τθ διάρκεια εφαρμογισ των μζτρων, ο 

μζςοσ ετιςιοσ ρυκμόσ ανάπτυξθσ του ενεργθτικοφ τουσ δεν κα υπερβαίνει όποιο από τα παρακάτω ποςοςτά 

είναι υψθλότερο, δθλαδι: 

(α) τον ετιςιο ρυκμό ανάπτυξθσ του ονομαςτικοφ ΑΕΡ τθσ Ελλάδοσ κατά το προθγοφμενο ζτοσ, ι 



 

Σράπεηα Eurobank Ergasias A.E.        314                     

(β) το μζςο ετιςιο ρυκμό ανάπτυξθσ των ςτοιχείων του ενεργθτικοφ τθσ περιόδου 1987-2007 για τον 

τραπεηικό τομζα, ι 

(γ) το μζςο ετιςιο ρυκμό ανάπτυξθσ των ςτοιχείων του όγκου του ενεργθτικοφ ςτον τραπεηικό τομζα ςτισ 

χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ των προθγοφμενων ζξι (6) μθνϊν.  

Ρροσ τον ςκοπό εποπτείασ τθσ υλοποίθςθσ και εφαρμογισ του ςχεδίου, ο ν. 3723/2008 προβλζπει τθ ςφςταςθ 

Συμβουλίου Εποπτείασ (το «Συμβοφλιο») υπό τθν προεδρία του Υπουργοφ Οικονομικϊν, με τθ ςυμμετοχι του 

Διοικθτι τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ, του Υφυπουργοφ Οικονομικϊν αρμόδιου για το Γενικό Λογιςτιριο του 

Κράτουσ και των εκπροςϊπων του Δθμοςίου ςτα Διοικθτικά Συμβοφλια των ςυμμετεχουςϊν τραπεηϊν. Το 

Συμβοφλιο ςυνεδριάηει μια φορά το μινα προκειμζνου να ςυντονίηει τθν ορκι και αποτελεςματικι εφαρμογι 

των διατάξεων του ςχεδίου και να διαςφαλίηει ότι θ δθμιουργοφμενθ ρευςτότθτα κα χρθςιμοποιθκεί προσ 

όφελοσ των κατακετϊν, των δανειολθπτϊν και γενικότερα τθσ ελλθνικισ οικονομίασ. Σε περίπτωςθ που οι 

ςυμμετζχουςεσ τράπεηεσ δεν ςυμμορφϊνονται με τισ διατάξεισ του ςχεδίου, επιβάλλονται κυρϊςεισ από τθν 

Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ, ενϊ θ παραςχεκείςα ρευςτότθτα δφναται να ανακλθκεί ολικά ι μερικά.  

Στα τζλθ του 2008, θ Τράπεηα κακϊσ και, μεταξφ άλλων, οι τράπεηεσ ETE, Alpha Bank, Τράπεηα Ρειραιϊσ και 

ATEbank, αποφάςιςαν τθ ςυμμετοχι τουσ ςτο Ρρόγραμμα.  

Στισ 12 Λανουαρίου 2009, θ Ζκτακτθ Γενικι Συνζλευςθ των Μετόχων τθσ Τράπεηασ ενζκρινε τθν αφξθςθ του 

μετοχικοφ τθσ κεφαλαίου κατά ποςό 950.125.000 ευρϊ, με ζκδοςθ 345.500.000 προνομιοφχων μετοχϊν 

ονομαςτικισ αξίασ €2,75 θ κάκε μία, με κατάργθςθ του δικαιϊματοσ προτίμθςθσ των υφιςτάμενων μετόχων 

υπζρ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου. Θ παραπάνω αφξθςθ καλφφκθκε πλιρωσ από το Ελλθνικό Δθμόςιο μζςω τθσ 

μεταβίβαςθσ ςτθν Τράπεηα από το Ελλθνικό Δθμόςιο ίςθσ αξίασ ιςόποςων ελλθνικϊν κρατικϊν ομολόγων 

ςφμφωνα με το Ν.3723/2008.  

Από τισ υπόλοιπεσ τράπεηεσ ςτθν Ελλάδα οι οποίεσ ςυμμετζχουν ςτο Ρρόγραμμα Ενίςχυςθσ τθσ ευςτότθτασ 

τθσ ελλθνικισ οικονομίασ, θ ETE αφξθςε το μετοχικό τθσ κεφάλαιο κατά €1.350 εκατ. (ςε δφο δόςεισ), θ Alpha 

Bank κατά €940 εκατ., θ Τράπεηα Ρειραιϊσ κατά €750 εκατ. (ςε δφο δόςεισ), το Ταχυδρομικό Ταμιευτιριο 

κατά €225 εκατ., θ Τράπεηα Αττικισ Α.Ε. κατά €100 εκατ. και θ Τράπεηα Proton κατά €80 εκατ. Επίςθσ, ςε 

χριςθ του πακζτου ενίςχυςθσ είχε προβεί και θ ATEBank κατά €675 εκατ., θ οποία ζχει τεκεί πλζον ςε ειδικι 

εκκακάριςθ, ενϊ οριςμζνα ςτοιχεία του ενεργθτικοφ και του πακθτικοφ τθσ ζχουν μεταβιβαςτεί ςτθν Τράπεηα 

Ρειραιϊσ. Θ Εμπορικι Τράπεηα, κυγατρικι τθσ Credit Agricole S.A. θ οποία εξαγοράςτθκε πρόςφατα από τθν 

Alpha Bank, δεν ζκανε χριςθ του αρχικοφ προγράμματοσ ενίςχυςθσ των ελλθνικϊν τραπεηϊν, αλλά προζβθ ςε 

αυξιςεισ του μετοχικοφ τθσ κεφαλαίου κατά €850 εκατ. το 2009 και κατά €1 δις. το 2012. 

Επίτροποσ Ραρακολοφκθςθσ τθσ Διαδικαςίασ (Monitoring Trustee) 

Στο πλαίςιο του Ρρογράμματοσ, θ Ελλθνικι Κυβζρνθςθ ανζλαβε μία ςειρά δεςμεφςεων απζναντι ςτθν 

Ευρωπαϊκι Επιτροπι ωσ προσ τισ υπό αναδιάρκρωςθ ελλθνικζσ τράπεηεσ, μεταξφ των οποίων είναι και ο 

διοριςμόσ Επιτρόπου Ραρακολοφκθςθσ τθσ Διαδικαςίασ (Monitoring Trustee), ο οποίοσ κα ενεργεί για 

λογαριαςμό τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, και κα ζχει ωσ ςτόχο τθ ςυμμόρφωςθ τθσ Τράπεηασ και των 

Ελλθνικϊν Κυγατρικϊν με τισ ανωτζρω δεςμεφςεισ, οι ςθμαντικότερεσ των οποίων αφοροφν τα εξισ: 

- Διαςφάλιςθ τθσ λειτουργίασ επαρκοφσ και αποτελεςματικοφ ςυςτιματοσ εταιρικισ διακυβζρνθςθσ, 

ςφμφωνα με το ιςχφων νομικό και εποπτικό πλαίςιο τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ και του ΤΧΣ. 

-  Εφαρμογι πιςτωτικισ πολιτικισ που περιλαμβάνει οδθγίεσ για τιμολόγθςθ και αναδιαρκρϊςεισ 

δανείων, για τθν ιςότιμθ μεταχείριςθ των πιςτοφχων, ςυμπεριλαμβανομζνων των ςυνδεδεμζνων με 

τθν Τράπεηα προςϊπων (connected borrowers). 

-  Ραρακολοφκθςθ τθσ πιςτωτικισ ζκκεςθσ ςε ςυνδεδεμζνα με τθν Τράπεηα πρόςωπα 

- Εφαρμογι τιμολογιακισ πολιτικισ κατακζςεων που ενιςχφει τθν βιωςιμότθτα και τθ μελλοντικι 

κερδοφορία τθσ Τράπεηασ. 

- Εφαρμογι πολιτικισ για περιοριςμό του λειτουργικοφ κόςτουσ με ςκοπό τθν ενίςχυςθ τθσ 

μακροχρόνιασ βιωςιμότθτασ, χωρίσ αρνθτικι επίδραςθ ςτθν ομαλι λειτουργία και το επίπεδο 

παροχισ υπθρεςιϊν τθσ Τράπεηασ. 

- Απαγόρευςθ πλθρωμισ μερίςματοσ ι κουπονιοφ ςε μετοχζσ ι τίτλουσ τθσ Τράπεηασ που 

κατατάςςονται ςτα ίδια κεφάλαια, εκτόσ περιπτϊςεων νομικισ υποχρζωςθσ. Ραράλλθλα, 
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απαγόρευςθ άςκθςθσ από τθν Τράπεηα δικαιϊματοσ επαναγοράσ για τουσ ανωτζρω τίτλουσ με 

αποτζλεςμα τθν μείωςθ των εποπτικϊν κεφαλαίων τθσ Τράπεηασ. 

- Απαγόρευςθ διενζργειασ εξαγορϊν (acquisition ban) εκτόσ περιπτϊςεων όπου παρζχεται ζγκριςθ 

από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι ι περιπτϊςεων όπου το τίμθμα δεν ξεπερνά το 0,01% του ςυνολικοφ 

ενεργθτικοφ τθσ Τράπεηασ ι ςωρευτικά το 0,025% για περιςςότερεσ τθσ μιασ εξαγορϊν κακϊσ και για 

εξαγορζσ ςτο πλαίςιο τθσ τραπεηικισ δραςτθριότθτασ για τθν αναδιάρκρωςθ δανείων. 

- Απαγόρευςθ επικλιςεωσ για διαφθμιςτικοφσ λόγουσ των κρατικϊν ενιςχφςεων που ζχει λάβει θ 

Τράπεηα. 

- Ραρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ του Σχεδίου Αναδιάρκρωςθσ τθσ Τράπεηασ, αφοφ αυτό 

οριςτικοποιθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι. 

Ειδικότερα και όςον αφορά τθν Τράπεηα, οι δεςμεφςεισ ζχουν αναλθφκεί από τθν 22/2/2013 (θμερομθνία 

διοριςμοφ τθσ εταιρίασ Grant Thornton SA ωσ εποπτεφοντα Eπίτροπο μετά από ζγκριςθ τθσ Ευρωπαϊκισ 

Επιτροπισ) και κα ιςχφουν κακ’ όλθ τθ διάρκεια του Σχεδίου Αναδιαρκρϊςεωσ τθσ Τραπζηθσ, εκτόσ αν άλλωσ 

προβλζπεται ςτθν απόφαςθ τθσ Διευκφνςεωσ Ανταγωνιςμοφ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ με τθν οποία κα 

εγκρικεί το προσ υποβολι Σχζδιο Αναδιαρκρϊςεωσ τθσ Τραπζηθσ.  

Για τθν επίτευξθ του ανωτζρω ρόλου του, ο Επίτροποσ Ραρακολοφκθςθσ τθσ Διαδικαςίασ παρίςταται ςτισ 

ςυνεδριάςεισ τθσ Επιτροπισ Εςωτερικοφ Ελζγχου και τθσ Επιτροπισ Κινδφνων και ςε οριςμζνεσ επιτροπζσ τθσ 

Τράπεηασ ςαν παρατθρθτισ, παρακολουκεί το ετιςιο πλάνο εςωτερικοφ ελζγχου και δφναται να ηθτά 

επιπρόςκετεσ ζρευνεσ, να διαβάηει τισ εκκζςεισ όλων των οργάνων εςωτερικοφ ελζγχου τθσ Τράπεηασ, και να 

ςυηθτά με οποιοδιποτε ελεγκτι. Επίςθσ, ο Επίτροποσ Ραρακολοφκθςθσ τθσ Διαδικαςίασ παρίςταται ςτισ 

ςυνεδριάςεισ όλων των επιτροπϊν παροχισ πιςτϊςεων τθσ Τράπεηασ ςαν παρατθρθτισ, παρακολουκεί τθν 

ανάπτυξθ του δανειακοφ χαρτοφυλακίου, τα όρια των δανειολθπτϊν, τισ ςυναλλαγζσ με ςυνδεδεμζνα μζρθ 

και άλλα ςυναφι κζματα. Αποκτά επίςθσ πρόςβαςθ ςε όλα τα ςχετικά αρχεία και δικαίωμα να ςυηθτά με 

αναλυτζσ πιςτϊςεων και διαχείριςθσ κινδφνων. Ο Επίτροποσ Ραρακολοφκθςθσ τθσ Διαδικαςίασ 

παρακολουκεί, επίςθσ, τθν πολιτικι διαχείριςθσ των δικαςτικϊν διαφορϊν τθσ Τράπεηασ. Ωσ αποτζλεςμα, θ 

αυτονομία τθσ διοίκθςθσ υπόκειται ςε επιπλζον ζλεγχο και κάποιεσ αποφάςεισ μπορεί να περιοριςτοφν από 

τισ αρμοδιότθτεσ που ανατίκενται ςτον Επίτροπο Ραρακολοφκθςθσ τθσ Διαδικαςίασ. 

 

3.25 Σθμαντικζσ Συμβάςεισ 

Θ Διοίκθςθ δθλϊνει ότι κατά τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ του παρόντοσ θ Τράπεηα ι οποιαδιποτε εταιρεία 

του Ομίλου τθσ δεν ζχει εξάρτθςθ από εμπορικζσ ι χρθματοοικονομικζσ ςυμβάςεισ, θ φπαρξθ των οποίων κα 

επθρζαηε τισ επιχειρθματικζσ δραςτθριότθτεσ ι τθν κερδοφορία τθσ πλθν τθσ από 12/7/2013 Σφμβαςθσ 

Ρλαιςίου Συνεργαςίασ (Relationship Framework Agreement), θ οποία ςυνιφκθ μεταξφ του ΤΧΣ και τθσ 

Τράπεηασ και ρυκμίηει τισ ςχζςεισ τθσ τελευταίασ με το ΤΧΣ, ωσ μζτοχό τθσ κακϊσ και κζματα που ςχετίηονται, 

μεταξφ άλλων, με (α) τθν εταιρικι διακυβζρνθςθ τθσ Τράπεηασ, (β) τθν κατάρτιςθ και ζγκριςθ του 

προβλεπόμενου ςτον ν. 3864/2010 Σχεδίου Αναδιάρκρωςθσ, (γ) τισ ςθμαντικζσ υποχρεϊςεισ που πθγάηουν 

από το Σχζδιο Αναδιάρκρωςθσ και τθν παρακολοφκθςθ τθσ υλοποίθςθσ του Σχεδίου Αναδιάρκρωςθσ και των 

αναλαμβανόμενων κινδφνων τθσ Τράπεηασ, (δ) τα ςθμαντικά ηθτιματα για τα οποία απαιτείται θ ςυναίνεςθ 

του ΤΧΣ και (ε) τον χειριςμό των ςθμαντικϊν δικϊν τθσ Τράπεηασ. Υπόδειγμα τθσ ανωτζρω ςφμβαςθσ είναι 

αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα του ΤΧΣ (δείτε ςχετικι αναφορά ςτθν ενότθτα 3.18 «Κφριοι Μζτοχοι»). 

Επίςθσ, κατά τθ διάρκεια των δφο προθγουμζνων ετϊν, θ Eurobank ι οποιαδιποτε άλλθ εταιρεία του ομίλου 

τθσ, δεν είχε ςθμαντικζσ ςυμβάςεισ ωσ ςυμβαλλόμενο μζλοσ, ςφμφωνα με τθν παρ. 22 του Ραραρτιματοσ Λ 

του Κανονιςμοφ 809/2004 τθσ Επιτροπισ των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων.  
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3.26 Ρλθροφορίεσ για τισ Συμμετοχζσ 

 

Σθμαντικζσ κυγατρικζσ 

Από τθν ανάλυςθ των ςτοιχείων των ιδίων κεφαλαίων και τθσ κερδοφορίασ των κυγατρικϊν που 

ενοποιικθκαν με θμερομθνία 31 Δεκεμβρίου 2012, προκφπτει ότι οι παρακάτω κυγατρικζσ (εξαιρουμζνων 

εταιριϊν ειδικοφ ςκοποφ και ενδιάμεςων ςυμμετοχικϊν εταιριϊν), των οποίων τα ίδια κεφάλαια ι θ 

κερδοφορία υπερβαίνει το 10% των αντίςτοιχων μεγεκϊν του Ομίλου Eurobank. 

 

Eurobank Properties Ανϊνυμθ Εταιρεία Επενδφςεων Ακίνθτθσ Περιουςίασ 

Θ εταιρεία «Eurobank Properties Ανϊνυμοσ Εταιρεία Επενδφςεων Ακίνθτθσ Ρεριουςίασ» δραςτθριοποιείται 

ςτθν αγορά και εκμίςκωςθ επενδυτικϊν ακινιτων και ςυνιςτά Εταιρεία Επενδφςεων Ακίνθτθσ Ρεριουςίασ του 

Νόμου 2778/1999, όπωσ αυτόσ ιςχφει μετά τθν τροποποίθςι του από το Ν. 4141/2013. Θ εταιρεία ζχει τθν 

ζδρα τθσ ςτo Διμο Αμαρουςίου. Θ Eurobank κατζχει το 55,56% του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ εταιρείασ. 

 

Eurobank Cyprus Ltd 

Θ Eurobank Cyprus Ltd είναι Κυπριακι εταιρεία περιοριςμζνθσ ευκφνθσ με αρ. εγγραφισ ΘΕ217050 και 

διεφκυνςθ εγγεγραμμζνου γραφείου ςτθν Λεωφόρο Αρχιεπιςκόπου Μακαρίου Γ’ αρ. 41, 1065 Λευκωςία. Θ 

Eurobank Cyprus Ltd κατζχει άδεια άςκθςθσ τραπεηικϊν εργαςιϊν από τθν Κεντρικι Τράπεηα τθσ Κφπρου. 

Ελζγχεται δε από τθν Eurobank Ergasias S.A. μζςω τθσ κυγατρικισ τθσ ERB New Europe Holding B.V., θ οποία 

κατζχει το 100% του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Eurobank Cyprus Ltd. 

 

Eurobank A.D. Beograd 

Θ Eurobank AD Beograd ζχει δθμιουργθκεί από τθν απόκτθςθ τθσ Post Banka A.D. Serbian το 2003 και τθ 

ςυγχϊνευςθ τθσ Eurobank EFG A.D. Beograd με τθν Nacionalna Štedionica Banka. A.D. που ολοκλθρϊκθκε ςτισ 

20 Οκτωβρίου 2006. Θ τράπεηα είναι μια ςυςτθμικι τράπεηα και διακζτει πλιρθ τραπεηικι άδεια παρζχοντασ 

προϊόντα και υπθρεςίεσ ςε ιδιϊτεσ και επιχειριςεισ, ςφμφωνα με τουσ τοπικοφσ νόμουσ και κανονιςμοφσ. Θ 

ζδρα τθσ τράπεηασ είναι Vuka Karadzica 10, Βελιγράδι. Θ τράπεηα ελζγχεται από τθν Eurobank κατά 99,98%. 

 

Eurobank Bulgaria 

Θ Eurobank ειςιλκε ςτθ βουλγαρικι τραπεηικι αγορά το 1998 μζςω τθσ εξαγοράσ του 78% τθσ Postbank ςε 

ποςοςτό 50-50 με τθν AIG και ενίςχυςε περαιτζρω τθ κζςθ τθσ αρχικά με τθν εξαγορά του μεριδίου τθσ AIG 

και ςτθ ςυνζχεια με τθν απόκτθςθ και τθν ςυγχϊνευςθ με το 76% τθσ DZI Bank το 2007. Θ Eurobank Bulgaria 

AD (Postbank) είναι μια ςυςτθμικι τραπεηα και παρζχει υπθρεςίεσ ιδιωτικισ, εταιρικισ και επενδυτικισ 

τραπεηικισ ςτθ Βουλγαρία. Θ τράπεηα διακζτει πλιρθ τραπεηικι άδεια παρζχοντασ προϊόντα και υπθρεςίεσ ςε 

ιδιϊτεσ και επιχειριςεισ, ςφμφωνα με τουσ τοπικοφσ νόμουσ και κανονιςμοφσ. Θ ζδρα τθσ τράπεηασ βρίςκεται 

ςτθ Σόφια με εγγεγραμμζνθ διεφκυνςθ 260 Okolovrasten, 1766 Σόφια, Βουλγαρία. Θ τράπεηα ελζγχεται από 

τθν Eurobank κατά 99,99%. 

 

Bancpost S.A. 

Θ SC Bancpost SA («Bancpost») ςυςτάκθκε ωσ εμπορικι, αποταμιευτικι τράπεηα ςτθ ουμανία το 1991. Θ 

Bancpost είναι μια ςυςτθμικι τράπεηα ςτθ ουμανία που διακζτει πλιρθ τραπεηικι άδεια παρζχοντασ 

προϊόντα και υπθρεςίεσ ςε ιδιϊτεσ και επιχειριςεισ, ςφμφωνα με τουσ τοπικοφσ νόμουσ και κανονιςμοφσ. Θ 

ζδρα τθσ τράπεηασ είναι 6Α Dimitrie Pompeiu Avenue, Βουκουρζςτι, Sector 2, ουμανία. Θ τράπεηα ελζγχεται 

από τθν Eurobank κατά 99,11%. 

 

Eurobank Private Bank Lux S.A. 

H Eurobank Private Bank Luxembourg S.A., ιδρφκθκε ςτο Λουξεμβοφργο ςτισ 26 Αυγοφςτου 1986, ωσ 

«Ανϊνυμθ Εταιρία» με το όνομα Banque de Dépôts (Luxembourg) S.A. Θ τράπεηα δραςτθριοποιείται ςτθν 
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παροχι υπθρεςιϊν private banking, επενδυτικϊν και ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν για εταιρικοφσ πελάτεσ και 

ιδιϊτεσ, όπωσ επίςθσ και ςτθν παροχι διοικθτικϊν υπθρεςιϊν και υπθρεςιϊν φφλαξθσ για επενδυτικά 

κεφάλαια. Θ τράπεηα ζχει ενεργό παρουςία ςτισ αγορζσ χριματοσ, κατακζςεων και χορθγιςεων και 

δραςτθριοποιείται ςτον κλάδο των spot και μελλοντικϊν ςυναλλαγματικϊν ςυμβολαίων, κακϊσ και ςτθν 

εκτζλεςθ ςυναλλαγϊν ςε κινθτζσ αξίεσ και χρθματοοικονομικά προϊόντα εκτόσ ιςολογιςμοφ, τόςο για ίδιουσ 

ςκοποφσ όςο και εκ μζρουσ πελατϊν. Θ εταιρεία ελζγχεται κατά 100% από τθν Eurobank. 

 

Eurolife ERB Ανϊνυμοσ Εταιρία Αςφαλίςεων Ηωισ 

Θ εταιρεία «Eurolife ERB Ανϊνυμοσ Εταιρία Αςφαλίςεων Ηωισ» δραςτθριοποιείται ςτον τομζα των 

αςφαλίςεων ηωισ. Θ εταιρεία ζχει τθν ζδρα τθσ ςτο Διμο Ν. Σμφρνθσ. Θ εταιρεία ελζγχεται από τθν Eurobank, 

θ οποία κατζχει το 100% του μετοχικοφ τθσ κεφαλαίου. 

 

Eurobank Ergasias Χρθματοδοτικζσ Μιςκϊςεισ ΑΕ 

Θ εταιρεία «Eurobank Ergasias Χρθματοδοτικζσ Μιςκϊςεισ ΑΕ» δραςτθριοποιείται ςτουσ τοµείσ 

χρθματοδοτικϊν μιςκϊςεων, λειτουργικϊν μιςκϊςεων, μακροχρόνιων μιςκϊςεων, υπεκμιςκϊςεων, 

υπομιςκϊςεων, ςτθν παραχϊρθςθ τθσ χριςθσ και τθν εν γζνει εκμετάλλευςθ με οποιονδιποτε τρόπο κάκε 

είδουσ οχθμάτων, κινθτϊν πραγμάτων, ακινιτων και πάςθσ φφςθσ αγακϊν. Θ εταιρεία ζχει ζδρα τo Διμο 

Ακθναίων. Θ εταιρεία ελζγχεται από τθν Τράπεηα, θ οποία κατζχει άμεςα το 99,4431% του μετοχικοφ 

κεφαλαίου και ζμμεςα (μζςω τθσ 100% κυγατρικισ τθσ Eurobank Equities ΑΕΡΕΥ) το υπόλοιπο 0,5569%. 

 

Eurobank Factors A.E. 

Θ εταιρεία «Eurobank Factors Aνϊνυμθ Eταιρεία Ρρακτορείασ Επιχειρθματικϊν Απαιτιςεων» ζχει ςαν 

αποκλειςτικό ςκοπό τθν διενζργεια πράξεων πρακτορείασ επιχειρθματικϊν απαιτιςεων ςφμφωνα με τισ 

διατάξεισ του ν. 1905/1990, όπωσ ιςχφει, και γενικά όλων των εργαςιϊν που επιτρζπει θ νομοκεςία ςτισ 

εταιρείεσ πρακτορείασ επιχειρθματικϊν απαιτιςεων και ςυγκεκριμζνα: 

α) Τθ νομικι ι και λογιςτικι παρακολοφκθςθ επιχειρθματικϊν απαιτιςεων τρίτων, υφιςταμζνων ι και 

μελλοντικϊν, ζναντι οφειλετϊν, τόςο ςτθν Ελλάδα όςο και ςτο εξωτερικό. 

β) Τθν είςπραξθ επιχειρθματικϊν απαιτιςεων τρίτων, ζναντι οφειλετϊν, τόςο ςτθν Ελλάδα, όςο και ςτο 

εξωτερικό κατ’ εξουςιοδότθςθ ι και για λογαριαςμό των τρίτων δικαιοφχων. 

γ) Τθν ανάλθψθ επιχειρθματικϊν απαιτιςεων τρίτων, κατόπιν, είτε εξόφλθςθσ κατά τθν λιξθ τουσ, είτε 

προεξόφλθςθσ, με ι χωρίσ δικαίωμα αναγωγισ. 

δ) Τθ διαχείριςθ επιχειρθματικϊν απαιτιςεων τρίτων και τθν ολικι ι μερικι κάλυψθ του πιςτωτικοφ τουσ 

κινδφνου. 

Θ εταιρεία ζχει τθν ζδρα τθσ ςτο Διμο Ακθναίων.  

Θ εταιρεία ελζγχεται από τθν Τράπεηα θ οποία ςυμμετζχει ςτο μετοχικό τθσ κεφάλαιο με ποςοςτό 100%. 

 

Public J.S.C. Universal Bank 

Θ JSC «Universal Bank» είναι μια τράπεηα που παρζχει τθν εκτζλεςθ όλων των τραπεηικϊν εργαςιϊν ςτουσ 

πελάτεσ τθσ - νομικά και φυςικά πρόςωπα - με ζνα ευρφ φάςμα υπθρεςιϊν με αρ. αδείασ 92 που εκδίδεται 

από τθν Εκνικι Τράπεηα τθσ Ουκρανίασ, με θμερομθνία 10 Οκτωβρίου 2011. Θ Universal Bank παρζχει ζνα 

πλιρεσ φάςμα τραπεηικϊν προϊόντων και υπθρεςιϊν ςε εταιρικοφσ και ιδιϊτεσ πελάτεσ, 

ςυμπεριλαμβανομζνων των κατακζςεων και δανείων. Θ ζδρα τθσ Τράπεηασ είναι 54/19 Avtozavodska St, 

Κίεβο, 04114, Ουκρανία. Θ τράπεηα ελζγχεται από τθν Eurobank κατά 99,97%. 

 

Eurobank Equities Ανϊνυμθ Εταιρεία Παροχισ Επενδυτικϊν Τπθρεςιϊν  

Θ εταιρεία «Eurobank Equities Ανϊνυμθ Εταιρία Ραροχισ Επενδυτικϊν Υπθρεςιϊν» δραςτθριοποιείται ςτουσ 

τοµείσ διεξαγωγισ χρθματιςτθριακϊν ςυναλλαγϊν κάκε είδουσ, ςε χρθματιςτιρια αξιϊν και παραγϊγων, 

κακϊσ και ςτθν παροχι όλων των επενδυτικϊν υπθρεςιϊν και παρεπόμενων υπθρεςιϊν που προβλζπονται 
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από τθν εκάςτοτε ιςχφουςα νομοκεςία. Θ εταιρεία ζχει τθν ζδρα τθσ ςτo Διμο Ακθναίων. Θ εταιρεία 

ελζγχεται από τθν Τράπεηα, θ οποία κατζχει το 100% του μετοχικοφ κεφαλαίου. 

 

Eurolife ERB Ανϊνυμοσ Εταιρεία Γενικϊν Αςφαλίςεων 

Θ εταιρεία «Eurolife ERB Ανϊνυμοσ Εταιρεία Γενικϊν Αςφαλίςεων» δραςτθριοποιείται ςτον τομζα των 

γενικϊν αςφαλίςεων. Θ εταιρεία ζχει τθν ζδρα τθσ ςτο Διμο Ν. Σμφρνθσ. Θ εταιρεία ελζγχεται από τθν 

Eurobank, θ οποία κατζχει το 100% του μετοχικοφ τθσ κεφαλαίου. 

 

Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ  

Θ εταιρεία «Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ» δραςτθριοποιείται ςτουσ τοµείσ διαχείριςθσ αμοιβαίων 

κεφαλαίων, ανάλθψθσ διαχείριςθσ ΟΣΕΚΑ (κατά τθν ζννοια τθσ Οδθγίασ 85/611/ΕΟΚ και άλλων οργανιςμϊν 

ςυλλογικϊν επενδφςεων για τουσ οποίουσ υπόκειται ςε προλθπτικι εποπτεία και για τουσ οποίουσ δεν 

επιτρζπεται θ διάκεςθ μεριδίων τουσ ςε άλλα κράτθ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν. 3283/2004, διαχείριςθσ 

χαρτοφυλακίων επενδφςεων, παροχισ επενδυτικϊν ςυμβουλϊν και φφλαξθσ και διοικθτικισ διαχείριςθσ 

μεριδίων οργανιςμϊν ςυλλογικϊν επενδφςεων. Θ εταιρεία ζχει τθν ζδρα τθσ ςτo Διμο Ακθναίων. Θ εταιρεία 

ελζγχεται από τθν Τράπεηα, θ οποία κατζχει το 100% του μετοχικοφ κεφαλαίου. 

 

3.27 Ζγγραφα ςε παραπομπι και ςτθ διάκεςθ του κοινοφ 

 

3.27.1 Ζγγραφα ςε παραπομπι 

Τα ακόλουκα ζγγραφα ενςωματϊνονται ςτο παρόν Ενθμερωτικό Δελτίο με τθ μζκοδο τθσ παραπομπισ, 

ςφμφωνα με το άρκρο 28 του Κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικμ. 809/2004 τθσ Επιτροπισ των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων: 

 Οι εγκεκριμζνεσ από τθν Τακτικι Γενικι Συνζλευςθ των μετόχων τθσ Τράπεηασ, ελεγμζνεσ και 

δθμοςιευμζνεσ Ενοποιθμζνεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ χριςθσ 2010 οι οποίεσ ςυντάχκθκαν 

βάςει των Διεκνϊν Ρροτφπων Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ, κακϊσ και θ αντίςτοιχθ ζκκεςθ 

Ελζγχου Ανεξάρτθτου Ορκωτοφ Ελεγκτι Λογιςτι είναι διακζςιμα ςτα γραφεία τθσ Eurobank ςτθ 

διεφκυνςθ Φιλελλινων 10 και Ξενοφϊντοσ 13, 1
οσ

 όροφοσ, 10557, Ακινα, κακϊσ και ςτθν 

θλεκτρονικι τθσ διεφκυνςθ: http://www.eurobank.gr. 

 Οι εγκεκριμζνεσ από τθν Τακτικι Γενικι Συνζλευςθ των μετόχων τθσ Τράπεηασ, ελεγμζνεσ και 

δθμοςιευμζνεσ Ενοποιθμζνεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ χριςθσ 2011 που ςυντάχκθκαν βάςει των 

Διεκνϊν Ρροτφπων Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ, κακϊσ και θ αντίςτοιχθ ζκκεςθ Ελζγχου 

Ανεξάρτθτου Ορκωτοφ Ελεγκτι Λογιςτι είναι διακζςιμα ςτα γραφεία τθσ Eurobank ςτθ διεφκυνςθ 

Φιλελλινων 10 και Ξενοφϊντοσ 13, 1
οσ

 όροφοσ, 10557, Ακινα, κακϊσ και ςτθν θλεκτρονικι τθσ 

διεφκυνςθ: http://www.eurobank.gr. 

 Οι εγκεκριμζνεσ από τθν Τακτικι Γενικι Συνζλευςθ των μετόχων τθσ Τράπεηασ, ελεγμζνεσ και 

δθμοςιευμζνεσ Ενοποιθμζνεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ Τράπεηασ για τθν χριςθ 2012 που 

ςυντάχκθκαν βάςει των Διεκνϊν Ρροτφπων Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ, κακϊσ και θ αντίςτοιχθ 

ζκκεςθ Ελζγχου Ανεξάρτθτου Ορκωτοφ Ελεγκτι Λογιςτι είναι διακζςιμα ςτα γραφεία τθσ Eurobank 

ςτθ διεφκυνςθ Φιλελλινων 10 και Ξενοφϊντοσ 13, 1
οσ

 όροφοσ, 10557, Ακινα, κακϊσ και ςτθν 

θλεκτρονικι τθσ διεφκυνςθ: http://www.eurobank.gr. 

 Θ δθμοςιοποιθμζνθ Εξαμθνιαία Οικονομικι Ζκκεςθ για τθν περίοδο από τθν 1θ Λανουαρίου μζχρι 

30θ Λουνίου 2013, επιςκοπθμζνθ από Ορκωτό Ελεγκτι Λογιςτι (θ ζκκεςθ επιςκόπθςθσ Ανεξάρτθτου 

Ορκωτοφ Ελεγκτι Λογιςτι περιζχεται ςτθν Εξαμθνιαία Οικονομικι Ζκκεςθ), είναι διακζςιμθ ςτα 

γραφεία τθσ Eurobank ςτθ διεφκυνςθ Φιλελλινων 10 και Ξενοφϊντοσ 13, 1οσ όροφοσ, 10557, Ακινα, 

κακϊσ και ςτθν θλεκτρονικι τθσ διεφκυνςθ: http://www.eurobank.gr. 

 

Επιςθμαίνεται ότι λοιπζσ πλθροφορίεσ ςτο διαδικτυακό τόπο τθσ Eurobank, πλθν των πλθροφοριϊν που είναι 

διακζςιμεσ ςτισ παραπάνω αναφερόμενεσ διευκφνςεισ, δεν αποτελοφν μζροσ του παρόντοσ Εγγράφου. 

http://www.eurobank.gr/
http://www.eurobank.gr/
http://www.eurobank.gr/
http://www.eurobank.gr/
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3.27.2 Ζγγραφα ςτθ διάκεςθ του επενδυτικοφ κοινοφ 

Κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ του παρόντοσ Ενθμερωτικοφ Δελτίου, τα ακόλουκα ζγγραφα κα βρίςκονται ςτθ 

διάκεςθ του επενδυτικοφ κοινοφ ςτα γραφεία τθσ Eurobank ςτθ διεφκυνςθ Φιλελλινων 10 και Ξενοφϊντοσ 

13, 1
οσ

 όροφοσ 10557, Ακινα: 

 Το Καταςτατικό τθσ Εurobank 

 Τα πρακτικά τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ των μετόχων τθσ Τράπεηασ που ςυνεδρίαςε ςτισ 26 Αυγοφςτου 2013 

 Θ Ετιςια Οικονομικι Ζκκεςθ, θ οποία περιλαμβάνει τισ δθμοςιευμζνεσ Ενοποιθμζνεσ Οικονομικζσ 

Καταςτάςεισ τθσ χριςεωσ 2012, που ςυντάχκθκαν βάςει των Διεκνϊν Ρροτφπων Χρθματοοικονομικισ 

Αναφοράσ, κακϊσ και τισ αντίςτοιχεσ εκκζςεισ Ελζγχου Ανεξάρτθτου Ορκωτοφ Ελεγκτι Λογιςτι. 

 Θ Ετιςια Οικονομικι Ζκκεςθ, θ οποία περιλαμβάνει τισ δθμοςιευμζνεσ Ενοποιθμζνεσ Οικονομικζσ 

Καταςτάςεισ τθσ χριςεωσ 2011, που ςυντάχκθκαν βάςει των Διεκνϊν Ρροτφπων Χρθματοοικονομικισ 

Αναφοράσ, κακϊσ και τισ αντίςτοιχεσ εκκζςεισ Ελζγχου Ανεξάρτθτου Ορκωτοφ Ελεγκτι Λογιςτι. 

 Θ Ετιςια Οικονομικι Ζκκεςθ, θ οποία περιλαμβάνει τισ δθμοςιευμζνεσ Ενοποιθμζνεσ Οικονομικζσ 

Καταςτάςεισ τθσ χριςεωσ 2010, που ςυντάχκθκαν βάςει των Διεκνϊν Ρροτφπων Χρθματοοικονομικισ 

Αναφοράσ, κακϊσ και τισ αντίςτοιχεσ εκκζςεισ Ελζγχου Ανεξάρτθτου Ορκωτοφ Ελεγκτι Λογιςτι. 

 Θ Εξαμθνιαία Οικονομικι Ζκκεςθ, θ οποία περιλαμβάνει τισ δθμοςιοποιθμζνεσ Ενοποιθμζνεσ 

Οικονομικζσ Καταςτάςεισ για το εξάμθνο που ζλθξε 30 Λουνίου 2013, που ςυντάχκθκαν βάςει του Δ.Λ.Ρ. 

34, κακϊσ και θ ζκκεςθ Επιςκόπθςθσ Ανεξάρτθτου Ορκωτοφ Ελεγκτι Λογιςτι.  

 Οι δθμοςιευμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ των χριςεων 2011 και 2012 τθσ κάκε ενοποιοφμενθσ 

κυγατρικισ τθσ Τράπεηασ που αναφζρεται ςτθν ενότθτα 3.8 «Οργανωτικι Διάκρωςθ», ςυνοδευόμενεσ 

από τισ αντίςτοιχεσ εκκζςεισ ελζγχου. Ειδικότερα είναι διακζςιμεσ οι ακόλουκεσ οικονομικζσ 

καταςτάςεισ:  

Για τισ χριςεισ 2011-2012 

1. Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.  

2. Eurobank Equities Α.Ε.Ρ.Ε.Υ. 

3. Eurobank Leasing Α.Ε. 

4. Eurobank Factors Α.Ε.Ρ.Ε.Α. 

5. Eurobank Properties Α.E. Επενδφςεων ςε Ακίνθτθ Ρεριουςία 

6.  Eurobank Υπθρεςίεσ Διαχείριςθσ Απαιτιςεων ΑΕ (ex. Open 24) 

7. Eurobank Υπθρεςίεσ Ενθμζρωςθσ Οφειλετϊν ΑΕ (ex. FPS) 

8. Eurobank Υπθρεςίεσ Ακινιτων Α.E. 

9. ERB Αςφαλιςτικζσ Υπθρεςίεσ Α.Ε.Μ.Α. 

10. Eurolife ERB Α.Ε.Γ.Α. 

11. Eurolife ERB Α.Ε.Α.Η. 

12. Be-Business Exchanges ΑΕ 

13. Eurobank Household Lending Α.Ε. 

14. Eurobank Business Services ΑΕ 

15. ERB Hellas PLC 

16. ERB Hellas Funding Ltd 

17. ERB Hellas (Cayman Islands) Ltd 

18. ERB IT share Services 

19. Eurobank Bulgaria A.D. 

20. ERB Leasing EAD 

21. ERB Auto Leasing E.O.O.D. 

22. Bulgaria Retail Services 

23. ERB Property Services Sofia A.D. 

24. IMO 03 E.A.D. 

25. IMO Central Office E.A.D. 
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26. IMO Property Investments Sofia E.A.D. 

27. IMO Rila E.A.D. 

28. Eurobank Private Bank Luxembourg S.A. 

29. Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A. 

30. Bancpost S.A. 

31. Eliade Tower S.A. 

32. ERB Leasing IFN S.A. 

33. ERB Retail Services IFN S.A. 

34. Eurobank Finance S.A. 

35. Eurobank Property Services S.A. 

36. Eurolife ERB Asigurari de Viata S.A. 

37. Eurolife ERB Asigurari Generale S.A. 

38. IMO Property Investments Bucuresti S.A. 

39. IMO II Property Investments S.A. 

40. Eurobank Securities S.A. 

41. Retail Development S.A. 

42. Seferco Development S.A. 

43. Eurobank A.D. Beograd 

44. ERB Asset Fin d.o.o. Beograd 

45. ERB Leasing A.D. Beograd 

46. ERB Property Services d.o.o. Beograd 

47. EFG Business Services d.o.o. Beograd 

48. IMO Property Investments A.D. Beograd 

49. Reco Real Property A.D. 

50. Public J.S.C. Universal Bank  

51. ERB Property Services Ukraine LLC 

52. Eurobank EFG Ukraine Distribution LLC 

53. Chamia Enterprises Company Ltd 

54. Eurobank Cyprus 

 

Για τθ χριςθ 2011 

1. NEU II Property Holdings Ltd 

2. NEU III Property Holdings Ltd 

3. EFG New Europe Funding III 

4. ERB New Europe Funding B.V. 

5. CEH Balkan Holdings Ltd 

 

Για τθ χριςθ 2010 

1. Eurobank EFG Holding (Luxembourg) S.A. 

 

 
Στθ διάκεςθ του επενδυτικοφ κοινοφ κα βρίςκονται επίςθσ και τα ακόλουκα ζγγραφα: 
 

 Ο Λςολογιςμόσ Μεταςχθματιςμοφ τθσ 30
θσ

 Λουνίου 2013 του «Νζου Ταχυδρομικοφ Ταμιευτθρίου 
Α.Τ.Ε.» που ςυντάχκθκε βάςει των Διεκνϊν Ρροτφπων Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ κακϊσ και θ 
ςχετικι Ζκκεςθ Διαπιςτϊςεωσ τθσ λογιςτικισ αξίασ των περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων 
τθσ ςυγχωνευόμενθσ δια απορροφιςεωσ Τράπεηασ «Νζο Ταχυδρομικό Ταμιευτιριο», θ οποία 
ςυντάχκθκε από Ανεξάρτθτο Ορκωτό Ελεγκτι Λογιςτι. 

 

 Ο Λςολογιςμόσ Μεταςχθματιςμοφ τθσ 30
θσ

 Λουνίου 2013 τθσ «Νζασ Proton Τράπεηα Α.Ε.» που 
ςυντάχκθκε βάςει των Διεκνϊν Ρροτφπων Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ κακϊσ και θ ςχετικι 
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Ζκκεςθ Διαπιςτϊςεωσ τθσ λογιςτικισ αξίασ των περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων τθσ 
ςυγχωνευόμενθσ δια απορροφιςεωσ Τράπεηασ «Νζασ Proton Bank», θ οποία ςυντάχκθκε από 
Ανεξάρτθτο Ορκωτό Ελεγκτι Λογιςτι. 

 

 Το ςχζδιο Συμβάςεωσ Συγχωνζυςεωσ τθσ Eurobank δια απορροφιςεωσ του Νζου Ταχυδρομικοφ 
Ταμιευτθρίου. 
 

 Το ςχζδιο Συμβάςεωσ Συγχωνζυςεωσ τθσ Eurobank ςυγχωνευόμενθσ δια απορροφιςεωσ τθσ Νζασ 
Proton Bank. 
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4. ΣΘΜΕΛΩΜΑ ΜΕΤΟΧΛΚΟΥ ΤΛΤΛΟΥ 

 

4.1 Βαςικζσ Ρλθροφορίεσ  

 

4.1.1 Διλωςθ για τθν επάρκεια του κεφαλαίου κίνθςθσ 

Θ Διοίκθςθ δθλϊνει ότι το κεφάλαιο κινιςεωσ του Ομίλου Eurobank επαρκεί για τισ τρζχουςεσ 

δραςτθριότθτζσ του Ομίλου για τουσ επόμενουσ 12 μινεσ. 

 

4.1.2 Μδια κεφάλαια & χρθματοοικονομικό χρζοσ 

Στουσ πίνακεσ που ακολουκοφν, οι οποίοι ζχουν ςυνταχκεί από τθν Τράπεηα, παρουςιάηονται θ κεφαλαιακι 

διάρκρωςθ και το κακαρό χρθματοοικονομικό χρζοσ του Ομίλου, ςφμφωνα με τα ςτοιχεία των 

δθμοςιευμζνων οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ 30 Λουνίου 2013. 

Θ κεφαλαιακι διάρκρωςθ του Ομίλου τθν 30 Λουνίου 2013 αναλφεται ωσ ακολοφκωσ: 

 

 

* Συχόν αποκλίςεισ ςτα ςφνολα από το άκροιςμα των επιμζρουσ μεγεκϊν οφείλονται ςε ςτρογγυλοποιιςεισ. 

Πθγι: Επεξεργαςία ςτοιχείων από τθν Σράπεηα μθ ελεγμζνων από Ορκωτό Ελεγκτι. 

 

Τθν 30 Λουνίου 2013 τα ςυνολικά ίδια κεφάλαια του Ομίλου ανιλκαν ςε €5.123 εκατ. και το 

χρθματοοικονομικό του χρζοσ ανιλκε ςε €28.432 εκατ.  

 

Στον πίνακα που ακολουκεί προςδιορίηονται οι κακαρζσ χρθματοοικονομικζσ απαιτιςεισ του Ομίλου τθν 30 

Λουνίου 2013: 

 

Κεφαλαιακι διάρκρωςθ του Ομίλου 30 Λουνίου 2013

Α. Δανειακζσ υποχρεϊςεισ

Α1. Βραχυπρόκεςμοσ δανειςμόσ 27,319                      

Μεςοπρόκεςμοι τίτλοι (ΕΜΤΝ) 349                           

Υποχρεϊςεισ προσ κεντρικζσ τράπεηεσ 21,733                      

Υποχρεϊςεισ προσ λοιπά χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα 5,237                        

Α2. Μακροπρόκεςμοσ δανειςμόσ 1,113                        

Μεςοπρόκεςμοι τίτλοι (ΕΜΤΝ) 33                             

Μειωμζνθσ εξαςφάλιςθσ 205                           

Ομόλογα από τιτλοποίθςθ 344                           

Υποχρεϊςεισ προσ λοιπά χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα 531                           

Σφνολο χρζουσ (Α1+Α2) 28,432                      

Β. Μδια κεφάλαια Ομίλου

Μετοχικό κεφάλαιο-κοινζσ μετοχζσ 1,153                        

Διαφορά από ζκδοςθ μετοχϊν υπζρ το άρτιο 5,985                        

Κοινζσ μετοχζσ υπό ζκδοςθ 316                           

Μείον: Μδιεσ μετοχζσ -                                

Τακτικό αποκεματικό 434                           

Λοιπά αποκεματικά και αποτελζςματα εισ νζον (4,075)                       

Μετοχικό κεφάλαιο-προνομιοφχεσ μετοχζσ 950                           

Ρρονομιοφχοι τίτλοι 77                             

Δικαιϊματα τρίτων 283                           

Σφνολο 5,123                        

(ποςά ςε € εκατ.)*
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* Συχόν αποκλίςεισ ςτα ςφνολα από το άκροιςμα των επιμζρουσ μεγεκϊν οφείλονται ςε ςτρογγυλοποιιςεισ. 

Πθγι:. Επεξεργαςία ςτοιχείων από τθν Σράπεηα μθ ελεγμζνων από Ορκωτό Ελεγκτι. 

 

Στον ανωτζρω πίνακα δεν ςυμπεριλαμβάνονται υποχρεϊςεισ προσ τθν ΕΚΤ και τθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ 

φψουσ €21,8 δις. τθν 30
θ 

Λουνίου 2013, κακότι αυτζσ εξαςφαλίηονται με δεςμευμζνα ςτοιχεία. 

 

θμειϊςεισ: 

(1) Τα δεςμευμζνα ςτοιχεία ενεργθτικοφ που ζχουν εξαιρεκεί από τθν ταμειακι ρευςτότθτα τθν 30 Λουνίου 

2013 είναι: α. Απαιτιςεισ κατά χρθματοπιςτωτικϊν ιδρυμάτων ποςοφ € 1.949 εκατ., β. Αξιόγραφα 

επενδυτικοφ χαρτοφυλακίου ποςοφ €9.825 εκατ. και γ. Αξιόγραφα ςτθν εφλογθ αξία μζςω των 

αποτελεςμάτων ποςοφ €17 εκατ. Επιπλζον, δεν περιλαμβάνονται χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ 

που προςδιορίςτθκαν ςτθν εφλογθ αξία μζςω αποτελεςμάτων κατά τθν αρχικι αναγνϊριςθ ποςοφ €206 εκατ. 

(2) Οι εξαςφαλιςμζνεσ δανειακζσ υποχρεϊςεισ του Ομίλου προσ κεντρικζσ τράπεηεσ και λοιπά 

χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα, κακϊσ και οι δανειακζσ υποχρεϊςεισ λόγω τιτλοποιιςεων ανιλκαν τθν 30
θ
 

Λουνίου 2013 ςε € 26.935 εκατ. και €344 εκατ. αντίςτοιχα.  

Θ ταμειακι ρευςτότθτα του Ομίλου, όπωσ παρουςιάηεται ανωτζρω, αποτελείται από τα μθ δεςμευμζνα 

ςτοιχεία των επιμζρουσ αναφερκζντων κατθγοριϊν του Λςολογιςμοφ κατά τθν 30 Λουνίου 2013 και ανερχόταν 

ςε €5.279 εκατ., ενϊ οι μθ εξαςφαλιςμζνεσ υποχρεϊςεισ, όπωσ ορίηονται ανωτζρω, ανζρχονταν ςε €1.152 

εκατ. Ωσ εκ τοφτου, θ κακαρι ρευςτότθτα του Ομίλου για τθν κάλυψθ των ανωτζρω μθ εξαςφαλιςμζνων 

υποχρεϊςεων του, ανερχόταν τθν 30 Λουνίου 2013 ςε €4.127 εκατ. 

Τα ςθμαντικά γεγονότα που επθρεάηουν τθ χρθματοοικονομικι ι εμπορικι κζςθ τθσ Eurobank και του Ομίλου 

τθσ από τθν θμερομθνία ιςολογιςμοφ τθσ 30 Λουνίου 2013 ζωσ τθν θμερομθνία του παρόντοσ Ενθμερωτικοφ 

Δελτίου αναφζρονται ςτθν ενότθτα 3.23 «Σθμαντικζσ αλλαγζσ ςτθν Οικονομικι Κζςθ τθσ Τράπεηασ και του 

Ομίλου» του παρόντοσ. 

Στισ 30 Αυγοφςτου 2013 θ Τράπεηα απζκτθςε το 100% των μετοχϊν και των δικαιωμάτων ψιφου του Νζου 

Ταχυδρομικοφ Ταμιευτθρίου (Νζο ΤΤ) και τθσ Νζασ Proton Bank, ςε εφαρμογι των δεςμευτικϊν ςυμφωνιϊν 

που είχαν υπογραφεί με το Ταμείο Χρθματοπιςτωτικισ Στακερότθτασ (ΤΧΣ) ςτισ 15 Λουλίου 2013 και μετά τθ 

λιψθ όλων των απαραίτθτων εγκρίςεων από τισ εποπτικζσ αρχζσ. Βάςει τθσ λογιςτικισ αξίασ των 

περιουςιακϊν ςτοιχείων του Νζου ΤΤ και τθσ Νζασ Proton Bank κατά τθν ανωτζρω θμερομθνία και των 

ςχετικϊν όρων τθσ ςυμφωνίασ, οι δφο αυτζσ ςυναλλαγζσ είχαν κετικι ςυνειςφορά ςτο ενεργθτικό και ςτα 

ίδια κεφάλαια του Ομίλου κατά €14 δις. και €0,6 δις, αντίςτοιχα. Επιπρόςκετα, ενίςχυςαν τα δάνεια (μετά 

από προβλζψεισ) και τισ κατακζςεισ του Ομίλου κατά €7,2 δις. και €11,3 δις. αντίςτοιχα, με αποτζλεςμα ο 

δείκτθσ δανείων προσ κατακζςεισ να διαμορφωκεί ςε 114% από 132% (με ςτοιχεία 31.08.2013). Αντίςτοιχα, 

το ςφνολο δανειακϊν υποχρεϊςεων του ωσ άνω πίνακα «Κεφαλαιακι διάρκρωςθ του Ομίλου» ανιλκε ςε 

€29.289 εκατ. (31.08.2013). Θ ρευςτότθτα του Ομίλου ενιςχφκθκε πζραν των κατακζςεων των δφο τραπεηϊν 

και από τo χαρτοφυλάκιο τίτλων αποδεκτϊν ωσ εγγφθςθ για διατραπεηικζσ ςυναλλαγζσ, θ αξιοποίθςθ του 

οποίου ςυνζβαλε ςε μείωςθ τθσ εξάρτθςθσ από το Eυρωςφςτθμα κατά €2 δις. και διαμορφϊκθκε ςε €17,9 

δις (30.09.2013) από €19,9δις (31.08.2013). 

 

(ποςά ςε € εκατ.) 30-Λουν-13

I Ταμείο και ταμειακά διακζςιμα ςε Kεντρικζσ Tράπεηεσ εξαιρουμζνων των

υποχρεωτικϊν κατακζςεων 852                         

I I Απαιτιςεισ κατά χρθματοπιςτωτικϊν ιδρυμάτων (ςθμ. 1) 871                         

I Λ Λ Αξιόγραφα επενδυτικοφ χαρτοφυλακίου (ςθμ. 1) 3,295                      

IV Αξιόγραφα ςτθν εφλογθ αξία μζςω των αποτελεςμάτων (ςθμ. 1) 261                         

V Συνολικι ταμειακι ρευςτότθτα (V=I+ΛΛ+ΛΛΛ+ΛV) 5,279                      

VI Mθ εξαςφαλιςμζνεσ υποχρεϊςεισ προσ κεντρικζσ τράπεηεσ και λοιπά

χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα (ςθμ. 2) 565                         

VIΛ Μεςοπρόκεςμοι τίτλοι (ΕΜΤΝ) 382                         

VIIΛ Δάνεια μειωμζνθσ εξαςφάλιςθσ 205                         

ΛΧ Σφνολο μθ εξαςφαλιςμζνων δανειακϊν υποχρεϊςεων (ΛΧ=VΛI+VIΛI, ςθμ. 2) 587                         

X Κακαρζσ χρθματοοικονομικζσ απαιτιςεισ (X=V-VI-ΛΧ) 4,127                      

Κακαρζσ χρθματοοικονομικζσ απαιτιςεισ Ομίλου
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4.1.3 Συμφζροντα των φυςικϊν & νομικϊν προςϊπων που ςυμμετζχουν ςτθν αφξθςθ 

μετοχικοφ κεφαλαίου  

Δεν υφίςταται ςφγκρουςθ ςυμφερόντων μεταξφ τθσ Τράπεηασ και των φυςικϊν και νομικϊν προςϊπων που 

ςυμμετείχαν ςτθν προετοιμαςία και ςφνταξθ του παρόντοσ ενθμερωτικοφ δελτίου για τθν αφξθςθ του κοινοφ 

μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ. 

 

4.1.4 Λόγοι τθσ Αφξθςθσ και χριςθ αντλθκζντων κεφαλαίων 

Θ Eurobank υπζβαλε ςτο ΤΧΣ, μοναδικό μζτοχο του Νζου Ταχυδρομικοφ Ταμιευτθρίου Ελλάδοσ Α.Τ.Ε. («Νζο 

ΤΤ»), πρόταςθ για τθν απόκτθςθ του ςυνόλου των μετοχϊν του Νζου ΤΤ. Το ΤΧΣ, ολοκλθρϊνοντασ τθ ςχετικι 

διαγωνιςτικι διαδικαςία, αποφάςιςε ςτισ 13 Λουλίου 2013 τθν πϊλθςθ του Νζου ΤΤ ςτθν Eurobank.  

Στισ 15 Λουλίου 2013 θ Eurobank υπζγραψε δεςμευτικι ςυμφωνία με το ΤΧΣ (Subscription Agreement) για τθν 

απόκτθςθ του 100% των μετοχϊν του Νζου ΤΤ.  

Θ ζνταξθ του Νζου ΤΤ ςτο διευρυμζνο όμιλο τθσ Eurobank ενιςχφει τθ ςτρατθγικι του κζςθ ςτο ελλθνικό 

τραπεηικό ςφςτθμα και τθ δυνατότθτά του να χρθματοδοτεί τισ επιχειριςεισ και τα ελλθνικά νοικοκυριά. 

Μζςω τθσ δθμιουργίασ ςθμαντικϊν ςυνεργειϊν κακίςταται ελκυςτικότερθ θ επενδυτικι πρόταςθ για τθ 

Eurobank, διευκολφνοντασ τθ μελλοντικι τθσ ιδιωτικοποίθςθ προσ όφελοσ του Δθμοςίου και τθσ ελλθνικισ 

οικονομίασ. Εντόσ του νζου Ομίλου, το Νζο ΤΤ κα λειτουργιςει ωσ αυτόνομο δίκτυο με ςεβαςμό ςτθν 

παράδοςι του, τισ ςχζςεισ του με το αποταμιευτικό κοινό και το ρόλο του ςτθν οικονομία. 

Για τθν απόκτθςθ του 100% των μετοχϊν του Νζου ΤΤ, θ Eurobank ςυμφωνικθκε να καταβάλει ςτο ΤΧΣ 

αντάλλαγμα €681 εκ. με τθ μορφι νζων κοινϊν μετοχϊν Eurobank εκδιδομζνων λόγω αφξθςθσ του μετοχικοφ 

κεφαλαίου τθσ, ζναντι ειςφοράσ ςε είδοσ και ςυγκεκριμζνα ειςφοράσ από το ΤΧΣ του ςυνόλου των μετοχϊν 

του Νζου ΤΤ.  

 

Ο αρικμόσ των μετοχϊν Eurobank που ςυμφωνικθκε να λάβει το ΤΧΣ, ονομαςτικισ αξίασ εκάςτθσ 0,30 ευρϊ, 

ςυμφωνικθκε να κακοριςκεί με βάςθ τθ μζςθ ςτακμιςμζνθ τιμι τθσ μετοχισ τθσ Eurobank ςτο 

Χρθματιςτιριο Ακθνϊν, ςτο διάςτθμα των δζκα εργάςιμων θμερϊν πριν από τθ Γενικι Συνζλευςθ για τθν εν 

λόγω αφξθςθ, με κατϊτατο όριο τισ 1.418.750.000 μετοχζσ. 

Κατόπιν των ανωτζρω, το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Τράπεηασ, ςτθ ςυνεδρίαςι του τθσ 31
θσ

 Λουλίου 2013, 

ςυγκάλεςε εκτάκτωσ τθ Γενικι Συνζλευςθ των Μετόχων τθσ Τράπεηασ για τισ 26 Αυγοφςτου 2013, με κζμα τθν 

ωσ άνω αφξθςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Τράπεηασ. 

Το ποςό τθσ αφξθςθσ διατζκθκε για τθν απόκτθςθ του 100% των μετοχϊν του Νζου ΤΤ. 

 

4.1.5 Οι όροι τθσ ΑΜΚ 

 

Αφξθςθ Μετοχικοφ Κεφαλαίου 

Θ Ζκτακτθ Γενικι Συνζλευςθ των μετόχων τθσ Τράπεηασ που ςυνεδρίαςε ςτισ 26.8.2013, αποφάςιςε, μεταξφ 

άλλων, τθν αφξθςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Τράπεηασ κατά το ποςό των €425.625.000,00 με ειςφορά 

από το Ταμείο Χρθματοπιςτωτικισ Στακερότθτασ του 100% των μετοχϊν του Νζου Ταχυδρομικοφ 

Ταμιευτθρίου Ελλάδοσ Α.Τ.Ε., κυριότθτασ του Ταμείου. Ειδικότερα, εκδόκθκαν 1.418.750.000 νζεσ κοινζσ 

ονομαςτικζσ μετά ψιφου μετοχζσ ονομαςτικισ αξίασ € 0,30 εκάςτθ (ςτο εξισ οι «Νζεσ Μετοχζσ») και τιμισ 

διάκεςθσ €0,48 (ςτο εξισ θ «Τιμι Διάκεςθσ») για κάκε μία Νζα Μετοχι.  

Θ τιμι διάκεςθσ αυτι προκφπτει με βάςθ τον ελάχιςτο αρικμό των 1.418.750.000 κοινϊν μετοχϊν Eurobank 

που είχε ςυμφωνθκεί να λάβει το ΤΧΣ για τθν πϊλθςθ του 100% των μετοχϊν του Ταχυδρομικοφ 

Ταμιευτθρίου Ελλάδοσ Α.Τ.Ε., λαμβανομζνου υπόψθ ότι o υπολογιςμόσ τθσ τιμισ διάκεςθσ με βάςθ τθ μζςθ 

ςτακμιςμζνθ τιμι τθσ μετοχισ τθσ Eurobank ςτο Χρθματιςτιριο Ακθνϊν κατά τισ τελευταίεσ δζκα εργάςιμεσ 
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θμζρεσ πριν από τθν Ζκτακτθ Γενικι Συνζλευςθ, θ οποία ανιλκε ςε 0,66 ευρϊ, ςυνεπάγεται τθν ζκδοςθ 

μικρότερου αρικμοφ νζων κοινϊν μετοχϊν από το ελάχιςτο των 1.418.750.000. 

Κατόπιν τθσ ανωτζρω αφξθςθσ, αντλικθκαν ςυνολικά κεφάλαια €681.000.000,00. Θ διαφορά μεταξφ τθσ 

ονομαςτικισ αξίασ των Νζων Μετοχϊν και τθσ Τιμισ Διάκεςισ τουσ, ςυνολικοφ ποςοφ €255.375.000,00, 

πιςτϊκθκε ςτο λογαριαςμό «Ζκδοςθ Μετοχϊν Υπζρ το Άρτιο».  

Θ ανωτζρω απόφαςθ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ εγκρίκθκε και με τθν από 26.8.2013 Αυτόκλθτθ Κακολικι 

Λδιαίτερθ Συνζλευςθ των προνομιοφχων μετόχων τθσ Τράπεηασ (και ςυγκεκριμζνα του Ελλθνικοφ Δθμοςίου). 

 

ΣΥΝΟΡΤΛΚΑ ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΕΚΔΟΣΘΣ 

ΑΛΚΜΟΣ ΥΦΛΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΟΛΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  4.050.416.865 

Ζκδοςθ νζων κοινϊν μετοχϊν: 1.418.750.000 
Ονομαςτικι αξία μετοχισ 0,30 
Τιμι Διάκεςθσ ανά μετοχι 0,48 

ΣΥΝΟΛΛΚΑ ΕΣΟΔΑ   681.000.000,00  
ΣΥΝΟΛΛΚΟΣ ΑΛΚΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΤΑ ΤΘΝ ΑΥΞΘΣΘ  5.469.166.865 

 

Μετά τθν ωσ άνω αφξθςθ, το ςυνολικό μετοχικό κεφάλαιο τθσ Τράπεηασ ανζρχεται ςε € 2.590.875.059,50 και 

διαιρείται ςε 5.469.166.865 κοινζσ, ονομαςτικζσ μετά ψιφου μετοχζσ ονομαςτικισ αξίασ €0,30 θ κάκε μία και 

345.500.000 προνομιοφχεσ μετοχζσ ονομαςτικισ αξίασ €2,75 θ κάκε μία. 

Σθμειϊνεται ότι θ ωσ άνω αφξθςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου και θ ςχετικι τροποποίθςθ των άρκρων 5 και 6 

του Καταςτατικοφ ζχει εγκρικεί με τθν από Κ2-5806/30.08.2013 απόφαςθ του Υπουργείου Ανάπτυξθσ και 

Ανταγωνιςτικότθτασ, θ οποία καταχωρικθκε ςτο Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο (Γ.Ε.ΜΘ) ςτισ 30.08.2013, με 

Κωδικό Αρικμό Καταχϊρθςθσ 92963.  

Το Δ.Σ. τθσ Τράπεηασ με το από 02.09.2013 πρακτικό του, πιςτοποίθςε τθν ωσ άνω αφξθςθ του μετοχικοφ 

κεφαλαίου και τθν υπζρ το άρτιο διαφορά. Εν ςυνεχεία, με τθν υπ’ αρικμό Κ2-5905/2.10.2013 ανακοίνωςθ, το 

εν λόγω πρακτικό Δ.Σ. καταχωρικθκε ςτο Γ.Ε.ΜΘ, με Κωδικό Αρικμό Καταχϊρθςθσ 103462. 

Τα κακαρά ςυνολικά ζςοδα τθσ παροφςασ αφξθςθσ μετοχικοφ κεφαλαίου, με ειςφορά ςε είδοσ, ανιλκαν ςε 

€675 εκατ. Τα ζξοδα ζκδοςθσ ανιλκαν ςε €6,0 εκατ., δεν υφίςτανται ζξοδα τθσ ζκδοςθσ που βαρφνουν τον 

επενδυτι. 

 

Αποτίμθςθ αξίασ ειςφερόμενων μετοχϊν  

Θ Τράπεηα ανζκεςε, ςφμφωνα με το άρκρο 9 παρ. 4 του κ.ν. 2190/1920, τθν αποτίμθςθ των ειςφερόμενων 

από το ΤΧΣ μετοχϊν του Νζου Ταχυδρομικοφ Ταμιευτθρίου Ελλάδοσ Α.Τ.Ε., ςε δφο ορκωτοφσ 

ελεγκτζσλογιςτζσ που πλθροφν τα κριτιρια τθσ ανωτζρω διάταξθσ. 

 Οι μετοχζσ του Νζου Ταχυδρομικοφ Ταμιευτθρίου Ελλάδοσ Α.Τ.Ε. που ειςφζρκθκαν είναι ςυνολικισ 

ονομαςτικισ αξίασ € 500 εκατ., θ αξία των οποίων ανζρχεται ςυνολικά, όπωσ προζκυψε από τθν αποτίμθςι 

τουσ με τθ ςυντθρθτικότερθ (χαμθλότερθ) αξία, ςε €681 εκατ. 

 

Μερίςματα Νζων Μετοχϊν  

Οι Νζεσ Μετοχζσ κα δικαιοφνται του μερίςματοσ που αντιςτοιχεί ςε αυτζσ από τυχόν κζρδθ τθσ χριςθσ 2013 

εφόςον θ Τακτικι Γενικι Συνζλευςθ των μετόχων τθσ Τράπεηασ αποφαςίςει τθ διανομι μερίςματοσ για τθ 

χριςθ αυτι, θ οποία υπόκειται ςτουσ περιοριςμοφσ του Ν.3723/2008 και του Ν. 3864/2010 (βλ. ενότθτα 3.21 

«Μεριςματικι πολιτικι» του παρόντοσ Ενθμερωτικοφ Δελτίου). 
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4.2 Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τισ μετοχζσ τθσ Τράπεηασ  

Θ Τράπεηα ζχει εκδϊςει κοινζσ και προνομιοφχεσ μετοχζσ. 

 

Οι κοινζσ μετοχζσ τθσ Τράπεηασ είναι άυλεσ, ονομαςτικζσ με δικαίωμα ψιφου, ονομαςτικισ αξίασ €0,30, και 

διαπραγματεφονται ςτθν κατθγορία Κφρια Αγορά του Χ.Α.  

 

Οι κοινζσ μετοχζσ τθσ Τράπεηασ ζχουν εκδοκεί βάςει των διατάξεων του Κ.Ν. 2190/1920 και του Καταςτατικοφ 

τθσ Τράπεηασ.  

 

Επίςθσ, θ Τράπεηα ζχει εκδϊςει 345.500.000 εξαγοράςιμεσ προνομιοφχεσ, ονομαςτικζσ, άνευ δικαιϊματοσ 

ψιφου, ενςϊματεσ, μθ μεταβιβάςιμεσ και μθ δεκτικζσ ειςαγωγισ ςε οργανωμζνθ αγορά μετοχζσ ονομαςτικισ 

αξίασ € 2,75 θ κάκε μία κυριότθτασ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 3723/2008. Για 

τα προνόμια που παρζχουν οι προνομιοφχεσ αυτζσ μετοχζσ βλζπε ςχετικά ενότθτα 4.2.1 «Δικαιϊματα 

Μετόχων». 

 

Ο Κωδικόσ ISIN (International Security Identification Number) τθσ κοινισ μετοχισ τθσ Τράπεηασ είναι 

GRS323003004.  

 

Αρμόδιοσ φορζασ για τθν τιρθςθ του ςχετικοφ αρχείου των άυλων μετοχϊν είναι θ Ελλθνικά Χρθματιςτιρια 

Α.Ε., επί τθσ Λεωφόρου Ακθνϊν 110, 104 42 Ακινα. 

 

Θ μονάδα διαπραγμάτευςθσ των μετοχϊν ςτο Χ.Α. είναι άυλοσ τίτλοσ μία (1) κοινισ ονομαςτικισ μετοχισ. 

 

Οι κοινζσ μετοχζσ τθσ Τράπεηασ είναι ελεφκερα διαπραγματεφςιμεσ, πλιρωσ αποπλθρωμζνεσ και ελεφκερα 

μεταβιβάςιμεσ. Δεν είναι γνωςτζσ ςτθν Τράπεηα ςυμφωνίεσ μετόχων που να περιορίηουν τθν ελεφκερθ 

διαπραγματευςιμότθτα και μεταβίβαςθ των κοινϊν μετοχϊν τθσ Τράπεηασ. Ειδικά για τισ κοινζσ μετοχζσ 

κυριότθτασ του ΤΧΣ, ςθμειϊνεται ότι το ΤΧΣ αποφαςίηει τον τρόπο και τθ διαδικαςία διάκεςθσ των μετοχϊν 

ςε χρόνο που κρίνει ςκόπιμο και πάντωσ εντόσ διετίασ από τθ ςυμμετοχι του ςτθν αφξθςθ των ιδίων 

κεφαλαίων τθσ Τράπεηασ. Θ διάκεςθ μπορεί να γίνεται τμθματικά ι άπαξ, κατά τθν κρίςθ του Ταμείου, υπό 

τθν προχπόκεςθ ότι οι μετοχζσ διατίκενται εντόσ του ανωτζρω χρονικοφ ορίου. Θ διάκεςθ των μετοχϊν εντόσ 

του ωσ άνω χρονικοφ ορίου, δεν μπορεί να γίνεται ςε οποιαδιποτε επιχείρθςθ θ οποία ανικει άμεςα ι 

ζμμεςα ςτο κράτοσ ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία. 

Θ διάκεςθ πραγματοποιείται με ςκοπό τθν προςταςία των ςυμφερόντων του Δθμοςίου, ςυνεκτιμϊντασ τθν 

ενίςχυςθ τθσ χρθματοπιςτωτικισ ςτακερότθτασ και τθν τιρθςθ των όρων ανταγωνιςμοφ ςτο 

χρθματοπιςτωτικό τομζα. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν, φςτερα από ειςιγθςθ του Ταμείου, 

δφνανται να παρατείνεται θ προκεςμία. 

 

Θ Τράπεηα δεν ζχει ςυνάψει ςφμβαςθ Ειδικισ Διαπραγμάτευςθσ τθσ μετοχισ τθσ. 

 

4.2.1 Δικαιϊματα μετόχων  

Κάκε κοινι μετοχι τθσ Τράπεηασ ενςωματϊνει όλα τα δικαιϊματα, ςυμπεριλαμβανομζνων των δικαιωμάτων 

ψιφου και απόλθψθσ μερίςματοσ, και τισ υποχρεϊςεισ που κακορίηονται από τον Κ.Ν. 2190/1920 και 

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ αυτοφ. 

Σφμφωνα με το ιςχφον Καταςτατικό τθσ Τράπεηασ : 

1. Οι κοινζσ μετοχζσ τθσ Τράπεηασ είναι άυλεσ, ειςθγμζνεσ ςτο Χρθματιςτιριο Ακθνϊν, καταχωροφνται 

ςτα αρχεία τθσ «Ελλθνικά Χρθματιςτιρια Α.Ε.» και παρακολουκοφνται με καταχωρίςεισ ςτα αρχεία αυτά. 
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2. Οι κοινζσ μετοχζσ είναι αδιαίρετεσ. Σε περίπτωςθ ςυγκυριότθτασ μετοχισ, τα δικαιϊματα των 

ςυγκυρίων αςκοφνται από κοινό αντιπρόςωπο. Οι ςυγκφριοι τθσ μετοχισ ευκφνονται εισ ολόκλθρον για τθν 

εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων που απορρζουν από αυτι. 

Σθμειϊνεται ότι δεν υφίςτανται ειδικά δικαιϊματα υπζρ ςυγκεκριμζνων μετόχων, με εξαίρεςθ: α) τα 

προνόμια του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, ωσ κατόχου των προνομιοφχων μετοχϊν που εξζδωςε θ Τράπεηα 

ςφμφωνα με το Ν. 3723/2008 και β) τα δικαιϊματα του ΤΧΣ, ωσ κατόχου των κοινϊν μετοχϊν που εξζδωςε θ 

Τράπεηα ςφμφωνα με το Ν. 3864/2010. 

 

Δικαιϊματα του Ελλθνικοφ Δθμοςίου ωσ κατόχου των προνομιοφχων μετοχϊν ςφμφωνα με το Ν. 

3723/2008  

Δυνάμει τθσ από 12.1.2009 απόφαςθσ τθσ Ζκτακτθσ Γενικισ Συνζλευςθσ των μετόχων τθσ Τράπεηασ εκδόκθκαν 

345.500.000 προνομιοφχεσ, ονομαςτικζσ, χωρίσ δικαίωμα ψιφου, ενςϊματεσ, εξαγοράςιμεσ, μθ 

μεταβιβάςιμεσ και μθ δεκτικζσ ειςαγωγισ ςε οργανωμζνθ αγορά μετοχζσ ονομαςτικισ αξίασ Ευρϊ 2,75 θ 

κάκε μία που αναλιφκθκαν από το Ελλθνικό Δθμόςιο.  

Σφμφωνα με το άρκρο 5 του Καταςτατικοφ τθσ Τράπεηασ (όπωσ τροποποιικθκε ςτισ 6-3-2009) ςε ςυνδυαςμό 

με το ν. 3723/2008 (όπωσ ιςχφει ςιμερα μετά από διαδοχικζσ τροποποιιςεισ του), οι προνομιοφχεσ αυτζσ 

μετοχζσ ζχουν τα εξισ προνόμια:  

1. δικαίωμα απόλθψθσ ςτακερισ απόδοςθσ λογιηόμενθσ µε ποςοςτό δζκα τοισ εκατό (10%) επί τθσ 

τιμισ διακζςεωσ εκάςτθσ των προνομιοφχων μετοχϊν ςτο Ελλθνικό Δθμόςιο:  

i πριν από τισ κοινζσ μετοχζσ, 

ii πριν από τα ποςά μερίςματοσ που διανζμονται ςφμφωνα µε τθν παράγραφο 3 του άρκρου 1 του Ν. 

3723/2008 και 

iii ανεξαρτιτωσ διανομισ ποςϊν μερίςματοσ προσ τουσ λοιποφσ μετόχουσ τθσ Τράπεηασ, και εφόςον 

κατόπιν καταβολισ τθσ εν λόγω απόδοςθσ οι δείκτεσ κεφαλαιακισ επάρκειασ τθσ Τράπεηασ ςε ατομικι και 

ενοποιθμζνθ βάςθ ικανοποιοφν τουσ εκάςτοτε οριηόμενουσ από τθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ ελάχιςτουσ δείκτεσ.  

Θ ςτακερι απόδοςθ υπολογίηεται δεδουλευμζνθ ςε ετιςια βάςθ, αναλογικά προσ το χρόνο παραμονισ του 

Ελλθνικοφ Δθμοςίου ωσ προνομιοφχου μετόχου και καταβάλλεται εντόσ μθνόσ από τθν ζγκριςθ των ετθςίων 

οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ αντίςτοιχθσ χριςθσ από τθν Τακτικι Γενικι Συνζλευςθ, τελεί δε υπό τθν 

προχπόκεςθ φπαρξθσ διανεμθτζων ποςϊν κατά τθν ζννοια των διατάξεων του άρκρου 44α του Κ.Ν. 

2190/1920 και ειδικότερα κερδϊν τθσ τελευταίασ ι/και προθγοφμενων χριςεων ι/και αποκεματικϊν, εφόςον 

ζχει προθγθκεί ςχετικι απόφαςθ περί διανομισ τουσ από τθν Γενικι Συνζλευςθ των κοινϊν μετόχων τθσ 

Τράπεηασ. Επί ανεπαρκείασ των ωσ άνω διανεμθτζων ποςϊν, παρζχεται δικαίωμα προνομιακισ (προ των 

κοινϊν μετόχων) απολιψεωσ τθσ ωσ άνω αποδόςεωσ ζωσ εξαντλιςεωσ των ποςϊν αυτϊν. Το καταβαλλόμενο 

κατά τα ανωτζρω προσ το Ελλθνικό Δθμόςιο ποςό είναι πλζον του ποςοφ μερίςματοσ που διανζμεται 

ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3 του άρκρου 1 του Ν. 3723/2008 αποκλειςτικά προσ τουσ κοινοφσ μετόχουσ τθσ 

Τράπεηασ και το οποίο δεν δφναται να υπερβεί το ποςοςτό 35% που προβλζπεται ςτο άρκρο 3 παράγραφοσ 1 

του α.ν. 148/1967.  

Πςον αφορά τθν καταβολι τθσ ςτακερισ ετιςιασ απόδοςθσ 10% επί του ειςφερόμενου από το Ελλθνικό 

Δθμόςιο κεφαλαίου ζναντι των προνομιοφχων μετοχϊν που ανζλαβε, τισ οποίεσ εξζδωςε θ Τράπεηα ςφμφωνα 

με το άρκρο 1 του ν. 3723/2008, αυτι ςφμφωνα με: 

α) τουσ όρουσ ζκδοςθσ των προνομιοφχων μετοχϊν, είναι καταβλθτζα πριν από οποιοδιποτε τυχόν 

διανεμόμενο μζριςμα των κοινϊν μετοχϊν και ανεξαρτιτωσ τζτοιασ διανομισ, καταβάλλεται δε, 

δεδουλευμζνθ ςε ετιςια βάςθ, κατόπιν απόφαςθσ τθσ Τακτικισ Γενικισ Συνζλευςθσ και εντόσ μθνόσ από τθν 

ζγκριςθ των ετιςιων οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ αντίςτοιχθσ χριςθσ, υπό τθν προχπόκεςθ τθσ φπαρξθσ 

διανεμιςιμων ποςϊν, κατά τθν ζννοια των διατάξεων του άρκρου 44
α
 του κ.ν. 2190/1920 και ειδικότερα 

κερδϊν τθσ τελευταίασ ι και προθγουμζνων χριςεων ι και αποκεματικϊν. Τα ανωτζρω επιβεβαιϊνονται και 

από τον Εκπρόςωπο του Ελλθνικοφ Δθμοςίου ςτο Δ.Σ. τθσ Τράπεηασ. 

β) το ν. 3723/2008, όπωσ ςυμπλθρϊκθκε με το ν. 4093/2012, είναι καταβλθτζα ςε κάκε περίπτωςθ, κατά 

παρζκκλιςθ των διατάξεων του Κ.Ν. 2190/1920, όπωσ ιςχφει, εκτόσ του άρκρου 44α, πλθν τθσ περίπτωςθσ και 

ςτο μζτρο κατά το οποίο θ καταβολι του ςχετικοφ ποςοφ κα οδθγοφςε ςε μείωςθ των κυρίων ςτοιχείων των 

βαςικϊν ιδίων κεφαλαίων τθσ Τράπεηασ κάτω από το προβλεπόμενο ελάχιςτο όριο.  
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γ) το ν. 3723/2008, όπωσ τροποποιικθκε με το ν. 3844/2010, προςαυξάνεται, προοδευτικά και ςωρευτικά, 

κατά ποςοςτό 2% ετθςίωσ, κατόπιν απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομικϊν μετά από ειςιγθςθ τθσ Τράπεηασ 

τθσ Ελλάδοσ, εφόςον μετά πάροδο πενταετίασ από τθν ζκδοςθ των προνομιοφχων μετοχϊν, θ Τράπεηα δεν 

ζχει εξαγοράςει τισ μετοχζσ αυτζσ οφτε ζχει λθφκεί από τθ Γενικι Συνζλευςθ των μετόχων τθσ απόφαςθ για 

τθν εξαγορά τουσ. 

2. δικαίωμα ψιφου ςτθν Λδιαίτερθ Συνζλευςθ των προνομιοφχων μετόχων ςτισ περιπτϊςεισ που ορίηει 

ο Κ.Ν. 2190/1920,  

3. δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Τράπεηασ, µζςω ενόσ εκπροςϊπου του, που 

ορίηεται ωσ πρόςκετο µζλοσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, ο οποίοσ ζχει τα εξισ δικαιϊματα : 

α) δικαίωμα αρνθςικυρίασ ςτθ λιψθ αποφάςεων με ςτρατθγικό χαρακτιρα ι αποφάςεων με τισ 

οποίεσ μεταβάλλεται ουςιωδϊσ θ νομικι ι χρθματοοικονομικι κατάςταςθ τθσ Τράπεηασ και για τθν 

ζγκριςθ των οποίων απαιτείται απόφαςθ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ των μετόχων ι απόφαςθσ ςχετικισ 

µε τθ διανομι μεριςμάτων και τθν πολιτικι παροχϊν προσ τον Ρρόεδρο, το Διευκφνοντα Σφμβουλο 

και τα λοιπά µζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου κακϊσ και τουσ Γενικοφσ Διευκυντζσ και τουσ 

αναπλθρωτζσ τουσ, με απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν ι εφόςον ο εκπρόςωποσ κρίνει ότι θ 

απόφαςθ αυτι δφναται να κζςει ςε κίνδυνο τα ςυμφζροντα των κατακετϊν θ να επθρεάςει 

ουςιωδϊσ τθ φερεγγυότθτα και τθν εφρυκμθ λειτουργία τθσ Τράπεηασ.  

β) δικαίωμα παράςταςθσ ςτθ Γενικι Συνζλευςθ των μετόχων τθσ Τράπεηασ  

γ) δικαίωμα αρνθςικυρίασ κατά τθ ςυηιτθςθ και τθ λιψθ απόφαςθσ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ για τα 

ίδια ωσ άνω (υπό α) κζματα,  

δ) δικαίωμα ελεφκερθσ πρόςβαςθσ ςτα βιβλία και ςτοιχεία τθσ Τράπεηασ, ςτισ εκκζςεισ 

αναδιάρκρωςθσ και βιωςιμότθτασ, ςτα ςχζδια για μεςοπρόκεςμεσ ανάγκεσ χρθματοδότθςθσ τθσ 

Τράπεηασ, κακϊσ επίςθσ και ςε ςτοιχεία που αφοροφν το επίπεδο παροχισ χορθγιςεων ςτθν 

πραγματικι οικονομία. 

4. δικαίωμα προνομιακισ ικανοποίθςθσ από το προϊόν εκκακάριςθσ ζναντι όλων των άλλων μετόχων ςε 

περίπτωςθ που θ Τράπεηα τεκεί ςε εκκακάριςθ. Σθμειϊνεται ότι ςφμφωνα με το Ν. 3864/2010 (βλ. κατωτζρω) 

το δικαίωμα αυτό του Ελλθνικοφ Δθμοςίου ςυντρζχει με το αντίςτοιχο δικαίωμα του ΤΧΣ. 

 

Δικαιϊματα του ΤΧΣ ωσ κατόχου κοινϊν μετοχϊν ςφμφωνα με το Ν. 3864/2010 

Δυνάμει τθσ από 30.4.2013 απόφαςθσ τθσ Ζκτακτθσ Γενικισ Συνζλευςθσ των μετόχων τθσ Τράπεηασ εκδόκθκαν 

3.789.317.358 κοινζσ, με δικαίωμα ψιφου, μετοχζσ, ονομαςτικισ αξίασ Ευρϊ 0,30 θ κάκε μία που 

αναλιφκθκαν από το ΤΧΣ, ςφμφωνα με το Ν. 3864/2010 και τθν Ρράξθ του Υπουργικοφ Συμβουλίου 38/2012. 

Ρζραν των δικαιωμάτων που απορρζουν από τισ γενικζσ διατάξεισ του Κ.Ν. 2190/2190, οι μετοχζσ αυτζσ 

παρζχουν τα εξισ επιπλζον δικαιϊματα ςφμφωνα με τα άρκρα 10 και 11 του Ν. 3864/2010:  

1. δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Τράπεηασ, µζςω ενόσ εκπροςϊπου του, που 

ορίηεται ωσ πρόςκετο µζλοσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, ο οποίοσ ζχει τα εξισ δικαιϊματα :  

α. το δικαίωμα να ηθτεί τθ ςφγκλθςθ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ των μετόχων εντόσ προκεςμίασ που ςυντζμνεται 

ςτο ζνα τρίτο των προκεςμιϊν που προβλζπονται ςτον Κ.Ν. 2190/1920, 

β. το δικαίωμα αρνθςικυρίασ ςτθ λιψθ οποιαςδιποτε απόφαςθσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Τράπεηασ: 

i) ςχετικισ με τθ διανομι μεριςμάτων και τθν πολιτικι παροχϊν προσ τον Ρρόεδρο, το Διευκφνοντα Σφμβουλο 

και τα λοιπά μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, κακϊσ και τουσ γενικοφσ διευκυντζσ και τουσ αναπλθρωτζσ 

τουσ, ι ii) εφόςον θ υπό ςυηιτθςθ απόφαςθ δφναται να κζςει ςε κίνδυνο τα ςυμφζροντα των κατακετϊν ι να 

επθρεάςει ςοβαρά τθ ρευςτότθτα ι τθ φερεγγυότθτα ι τθν εν γζνει ςυνετι και εφρυκμθ λειτουργία τθσ 

Τράπεηασ (όπωσ επιχειρθματικι ςτρατθγικι, διαχείριςθ ςτοιχείων ενεργθτικοφ − πακθτικοφ κ.λπ.), 

γ. το δικαίωμα να ηθτεί τθν αναβολι επί τρεισ (3) εργάςιμεσ θμζρεσ τθσ ςυνεδρίαςθσ του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου τθσ Τράπεηασ, προκειμζνου να λάβει οδθγίεσ από τθν Εκτελεςτικι Επιτροπι του ΤΧΣ, το οποίο 

διαβουλεφεται για το ςκοπό αυτόν με τθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ. Το δικαίωμα αυτό μπορεί να αςκθκεί ζωσ το 

πζρασ τθσ ςυνεδρίαςθσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Τράπεηασ, 

δ. το δικαίωμα να ηθτεί τθ ςφγκλθςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Τράπεηασ, 

ε. το δικαίωμα να εγκρίνει τον Οικονομικό Διευκυντι. 

ςτ) το δικαίωμα ελεφκερθσ πρόςβαςθσ ςτα βιβλία και ςτοιχεία τθσ Τράπεηασ, για τουσ ςκοποφσ του Ν. 

3864/2010, με ςυμβοφλουσ τθσ επιλογισ του. 
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Κατά τθν άςκθςθ των ανωτζρω δικαιωμάτων του, ο εκπρόςωποσ του ΤΧΣ λαμβάνει υπόψθ του τθν 

επιχειρθματικι αυτονομία τθσ Τράπεηασ. 

2. δικαίωμα προνομιακισ ικανοποίθςθσ από το προϊόν εκκακάριςθσ ζναντι όλων των άλλων μετόχων, 

από κοινοφ με το Ελλθνικό Δθμόςιο ωσ δικαιοφχο των προνομιοφχων μετοχϊν του ν. 3723/2008, ςε 

περίπτωςθ που θ Τράπεηα τεκεί ςε εκκακάριςθ. 

Επιπλζον των ανωτζρω, το ΤΧΣ, μπορεί ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 11 του ν. 3864/2010, για τθν 

εκπλιρωςθ του κατά το νόμο αυτό ςκοποφ του, να ηθτεί: 

(α) τθν παροχι από τα πιςτωτικά ιδρφματα, μζςω τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ, οποιουδιποτε ςχετικοφ 

ςτοιχείου και πλθροφορίασ. Οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ γνωςτοποιοφνται ςτο Ταμείο από τθν Τράπεηα τθσ 

Ελλάδοσ και καλφπτονται από το κατ’ άρκρο 60 του ν. 3601/2007 υπθρεςιακό απόρρθτο, μθ δυνάμενεσ να 

γνωςτοποιθκοφν ςε οποιονδιποτε τρίτο χωρίσ τθ ςυγκατάκεςθ τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ και  

(β) τθ διεξαγωγι επιτόπιων ελζγχων από τθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ με τθ ςυμμετοχι εκπροςϊπου του Ταμείου 

ι εμπειρογνωμόνων ι και εξωτερικϊν ελεγκτϊν ι ελεγκτικοφ γραφείου του ν. 3693/2008, οριηομζνων από το 

Ταμείο, οι οποίοι υπζχουν κακικον άκρασ εχεμφκειασ, κατ’ ανάλογθ εφαρμογι των οικείων προβλζψεων.  

Επιπλζον, πζραν των ανωτζρω δικαιωμάτων, παρζχονται ςτο ΤΧΣ και άλλα δικαιϊματα δυνάμει τθσ από 

12/7/2013 Σφμβαςθσ Ρλαιςίου Συνεργαςίασ (Relationship Framework Agreement), θ οποία ςυνιφκθ μεταξφ 

του ΤΧΣ και τθσ Τράπεηασ και ρυκμίηει τισ ςχζςεισ τθσ τελευταίασ με το ΤΧΣ, ωσ μζτοχό τθσ, κακϊσ και κζματα 

που ςχετίηονται, μεταξφ άλλων, με (α) τθν εταιρικι διακυβζρνθςθ τθσ Τράπεηασ, (β) τθν κατάρτιςθ και ζγκριςθ 

του προβλεπόμενου ςτον ν. 3864/2010 Σχεδίου Αναδιάρκρωςθσ, (γ) τισ ςθμαντικζσ υποχρεϊςεισ που 

πθγάηουν από το Σχζδιο Αναδιάρκρωςθσ και τθν παρακολοφκθςθ τθσ υλοποίθςθσ του Σχεδίου 

Αναδιάρκρωςθσ και των αναλαμβανόμενων κινδφνων τθσ Τράπεηασ, (δ) τα ςθμαντικά ηθτιματα για τα οποία 

απαιτείται θ ςυναίνεςθ του ΤΧΣ και (ε) τον χειριςμό των ςθμαντικϊν δικϊν τθσ Τράπεηασ. Ειδικότερα, δυνάμει 

τθσ ανωτζρω Σφμβαςθσ, υπόδειγμα τθσ οποίασ είναι αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα του ΤΧΣ, το ΤΧΣ ζχει τα 

ακόλουκα δικαιϊματα που ςχετίηονται με τθν εταιρικι διακυβζρνθςθ τθσ Τράπεηασ: 

1. το δικαίωμα να εκλζγει το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Τράπεηασ και να επιλζγει τον Ρρόεδρο του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου και τον Διευκφνοντα Σφμβουλο και, ςε ςυμφωνία με τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, τον/ουσ 

αναπλθρωτι/ζσ του και τα άλλα εκτελεςτικά μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, 

2. το δικαίωμα να ορίηει μζχρι δφο εκπροςϊπουσ του ωσ μθ εκτελεςτικά μζλθ ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ 

Τράπεηασ, οι οποίοι ενεργϊντασ από κοινοφ ι χωριςτά, ζχουν, πζραν των προβλεπόμενων ςτο ν. 3864/2010, 

τα εξισ δικαιϊματα:  

- το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθν Επιτροπι Ελζγχου, τθν Επιτροπι Κινδφνων, τθν Επιτροπι Αποδοχϊν 
και τθν Επιτροπι Ανωτάτων Στελεχϊν,  

- το δικαίωμα να ηθτεί τθ ςφγκλθςθ των ανωτζρω Επιτροπϊν τθσ Τράπεηασ ςτισ οποίεσ ςυμμετζχουν, 

- το δικαίωμα να προςκζτουν κζματα θμεριςιασ διάταξθσ ςτισ ςυνεδριάςεισ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ, 
του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και των ανωτζρω Επιτροπϊν τθσ Τράπεηασ ςτισ οποίεσ ςυμμετζχουν,  

- το δικαίωμα να εγκρίνουν τον Οικονομικό Διευκυντι, τον Επικεφαλισ για τθ Διαχείριςθ Κινδφνων, 
τον Επικεφαλισ για τθν Οργάνωςθ και τον Επικεφαλισ του Εςωτερικοφ Ελζγχου τθσ Τράπεηασ και τθν 
απομάκρυνςθ αυτϊν, 

-  το δικαίωμα να εγκρίνουν τουσ όρουσ και τα κριτιρια για τον διοριςμό του Ρροζδρου τθσ Επιτροπισ 
Ελζγχου και τθσ Επιτροπι Κινδφνων και 

- το δικαίωμα διενζργειασ ςυνολικισ αξιολόγθςθσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, τθσ Εκτελεςτικισ 
Επιτροπισ, τθσ Επιτροπισ Ελζγχου, τθσ Επιτροπισ Κινδφνων, τθσ Επιτροπισ Αποδοχϊν και τθσ 
Επιτροπισ Ανωτάτων Στελεχϊν τθσ Τράπεηασ. 

3. το δικαίωμα να ορίηει παρατθρθτι χωρίσ δικαίωμα ψιφου ςε ςυνεδριάςεισ τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ, 

τθσ Διοικθτικισ Επιτροπισ, τθσ Κεντρικισ Επιτροπισ Ριςτοδοτιςεων και τθσ Επιτροπισ Διαχείριςθσ 

Ενεργθτικοφ-Ρακθτικοφ τθσ Τράπεηασ.  

Επιςθμαίνεται ότι, τα όργανα διοίκθςθσ τθσ Τράπεηασ ςυνεχίηουν να είναι αρμόδια για τισ αποφάςεισ τθσ 

κακθμερινισ λειτουργίασ τθσ και να κακορίηουν ανεξάρτθτα τθν εμπορικι ςτρατθγικι και πολιτικι τθσ 

Τράπεηασ, ςφμφωνα με το Σχζδιο Αναδιάρκρωςθσ. 
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Δικαιϊματα Ρροτίμθςθσ 

Ππωσ προβλζπει το άρκρο 13 παρ. 7 του Κ.Ν. 2190/1920, ςε κάκε περίπτωςθ αφξθςθσ του μετοχικοφ 

κεφαλαίου που δεν γίνεται µε ειςφορά ςε είδοσ ι ζκδοςθσ ομολογιϊν µε δικαίωμα μετατροπισ τουσ ςε 

μετοχζσ, παρζχεται δικαίωμα προτίμθςθσ ςε ολόκλθρο το νζο κεφάλαιο ι το ομολογιακό δάνειο υπζρ των 

μετόχων κατά το χρόνο τθσ ζκδοςθσ, ανάλογα με τθ ςυμμετοχι τουσ ςτο υφιςτάμενο μετοχικό κεφάλαιο. 

Σφμφωνα με τθν ίδια ανωτζρω διάταξθ ςε ςυνδυαςμό με το άρκρο 6 παρ. 5 του καταςτατικοφ τθσ Τράπεηασ, 

ςε περίπτωςθ που θ Τράπεηα ζχει ιδθ εκδϊςει μετοχζσ περιςςότερων κατθγοριϊν, ςτισ οποίεσ τα δικαιϊματα 

ψιφου ι ςυμμετοχισ ςτα κζρδθ ι τθ διανομι του προϊόντοσ τθσ εκκακάριςθσ είναι διαφορετικά μεταξφ τουσ, 

θ αφξθςθ του κεφαλαίου είναι δυνατι με μετοχζσ μιασ μόνο από τισ κατθγορίεσ αυτζσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, 

το δικαίωμα προτίμθςθσ παρζχεται ςτουσ μετόχουσ των άλλων κατθγοριϊν μόνο μετά τθ μθ άςκθςθ του 

δικαιϊματοσ από τουσ μετόχουσ τθσ κατθγορίασ ςτθν οποία ανικουν οι νζεσ μετοχζσ. 

 

Δικαιϊματα μειοψθφίασ 

Τα δικαιότατα μειοψθφίασ των μετόχων τθσ Τράπεηασ προβλζπονται ςτα άρκρα 39 και 40 του Κ.Ν. 2190/1920. 

Αναλυτικότερα τα προβλεπόµενα δικαιϊµατα είναι τα ακόλουκα:  

1. Με αίτθςθ μετόχων, που εκπροςωποφν το ζνα εικοςτό (1/20) του καταβεβλθμζνου μετοχικοφ κεφαλαίου, 

το Δ.Σ. υποχρεοφται να ςυγκαλεί Ζκτακτθ Γενικι Συνζλευςθ, ορίηοντασ θμζρα ςυνεδρίαςθσ αυτισ, θ οποία δεν 

πρζπει να απζχει περιςςότερο από ςαράντα πζντε (45) θμζρεσ από τθν θμερομθνία επίδοςθσ τθσ αίτθςθσ 

ςτον πρόεδρο του Δ.Σ. Θ αίτθςθ περιζχει το αντικείμενο τθσ θμεριςιασ διάταξθσ. Εάν δεν ςυγκλθκεί Γενικι 

Συνζλευςθ από το Δ.Σ. εντόσ είκοςι (20) θμερϊν από τθν επίδοςθ τθσ ςχετικισ αίτθςθσ, θ ςφγκλθςθ 

διενεργείται από τουσ αιτοφντεσ μετόχουσ με δαπάνεσ τθσ Τράπεηασ, με απόφαςθ του Μονομελοφσ 

Ρρωτοδικείου τθσ ζδρασ τθσ Τράπεηασ, που εκδίδεται κατά τθ διαδικαςία των αςφαλιςτικϊν μζτρων. Στθν 

απόφαςθ αυτι ορίηονται ο τόποσ και ο χρόνοσ τθσ ςυνεδρίαςθσ, κακϊσ και θ θμεριςια διάταξθ.  

2. Με αίτθςθ μετόχων, που εκπροςωποφν το ζνα εικοςτό (1/20) του καταβεβλθμζνου μετοχικοφ κεφαλαίου, 

το Δ.Σ. υποχρεοφται να εγγράψει ςτθν θμεριςια διάταξθ Γενικι Συνζλευςθ, που ζχει ιδθ ςυγκλθκεί, 

πρόςκετα κζματα, εάν θ ςχετικι αίτθςθ περιζλκει ςτο Δ.Σ. δεκαπζντε (15) τουλάχιςτον θμζρεσ πριν από τθ 

Γενικι Συνζλευςθ. Τα πρόςκετα κζματα πρζπει να δθμοςιεφονται ι να γνωςτοποιοφνται, με ευκφνθ του ΔΣ, 

κατά το άρκρο 26 του κ.ν. 2190/1920, επτά (7) τουλάχιςτον θμζρεσ πριν από τθ Γενικι Συνζλευςθ. Θ αίτθςθ 

για τθν εγγραφι πρόςκετων κεμάτων ςτθν θμεριςια διάταξθ ςυνοδεφεται από αιτιολόγθςθ ι από ςχζδιο 

απόφαςθσ προσ ζγκριςθ ςτθ Γενικι Συνζλευςθ και θ ανακεωρθμζνθ θμεριςια διάταξθ δθμοςιοποιείται με 

τον ίδιο τρόπο, όπωσ θ προθγοφμενθ θμεριςια διάταξθ, δεκατρείσ (13) θμζρεσ πριν από τθν θμερομθνία τθσ 

ΓΣ και ταυτόχρονα τίκεται ςτθ διάκεςθ των μετόχων ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Εταιρείασ, μαηί με τθν αιτιολόγθςθ ι 

το ςχζδιο απόφαςθσ που ζχει υποβλθκεί από τουσ μετόχουσ.  

3. Με αίτθςθ μετόχων που εκπροςωποφν το ζνα εικοςτό (1/20) του καταβεβλθμζνου μετοχικοφ κεφαλαίου, το 

Δ.Σ. κζτει ςτθ διάκεςθ των μετόχων κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 27 παράγραφοσ 3 του Κ.Ν. 2190/1920, ζξι 

(6) τουλάχιςτον θμζρεσ πριν από τθν θμερομθνία τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ, ςχζδια αποφάςεων για κζματα που 

ζχουν περιλθφκεί ςτθν αρχικι ι τθν ανακεωρθμζνθ θμεριςια διάταξθ, αν θ ςχετικι αίτθςθ περιζλκει ςτο Δ.Σ. 

επτά (7) τουλάχιςτον θμζρεσ πριν από τθν θμερομθνία τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ.  

4. Το Δ.Σ. δεν είναι υποχρεωμζνο να προβαίνει ςτθν εγγραφι κεμάτων ςτθν θμεριςια διάταξθ οφτε ςτθ 

δθμοςίευςθ ι γνωςτοποίθςθ αυτϊν μαηί με αιτιολόγθςθ και ςχζδια αποφάςεων που υποβάλλονται από τουσ 

μετόχουσ κατά τα ανωτζρω οριηόμενα, αν το περιεχόμενο αυτϊν ζρχεται προφανϊσ ςε αντίκεςθ με το νόμο 

και τα χρθςτά ικθ.  

5. Με αίτθςθ μετόχου ι μετόχων που εκπροςωποφν το ζνα εικοςτό (1/20) του καταβεβλθμζνου μετοχικοφ 

κεφαλαίου, ο Ρρόεδροσ τθσ Συνζλευςθσ υποχρεοφται να αναβάλει μια μόνο φορά τθ λιψθ αποφάςεων από 

τθ Γενικι Συνζλευςθ, τακτικι ι ζκτακτθ, για όλα ι οριςμζνα κζματα, ορίηοντασ θμζρα ςυνζχιςθσ τθσ 

ςυνεδρίαςθσ, αυτι που ορίηεται ςτθν αίτθςθ των μετόχων, θ οποία όμωσ δεν μπορεί να απζχει περιςςότερο 

από τριάντα (30) θμζρεσ από τθ χρονολογία τθσ αναβολισ.  

Θ μετά από αναβολι Γενικι Συνζλευςθ αποτελεί ςυνζχιςθ τθσ προθγοφμενθσ και δεν απαιτείται θ επανάλθψθ 

των διατυπϊςεων δθμοςίευςθσ τθσ πρόςκλθςθσ των μετόχων, ςε αυτιν μποροφν να μετζχουν και νζοι 

μζτοχοι, με τθν τιρθςθ των διατάξεων των άρκρων 27 παράγραφοσ 2, 28 και 28α. 

6. Μετά από αίτθςθ οποιουδιποτε μετόχου, που υποβάλλεται ςτθν εταιρεία πζντε (5) τουλάχιςτον πλιρεισ 

θμζρεσ πριν από τθ Γενικι Συνζλευςθ, το Δ.Σ. υποχρεοφται να παρζχει ςτθ Γενικι Συνζλευςθ τισ αιτοφμενεσ 

ςυγκεκριμζνεσ πλθροφορίεσ για τισ υποκζςεισ τθσ Εταιρείασ, ςτο μζτρο που αυτζσ είναι χριςιμεσ για τθν 
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πραγματικι εκτίμθςθ των κεμάτων τθσ θμεριςιασ διάταξθσ. Το Δ.Σ. μπορεί να απαντιςει ενιαία ςε αιτιςεισ 

μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρζωςθ παροχισ πλθροφοριϊν δεν υφίςταται όταν οι ςχετικζσ 

πλθροφορίεσ διατίκενται ιδθ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Τράπεηασ, ιδίωσ με τθ μορφι ερωτιςεων και απαντιςεων. 

Επίςθσ, με αίτθςθ μετόχων, που εκπροςωποφν το ζνα εικοςτό (1/20) του καταβεβλθμζνου μετοχικοφ 

κεφαλαίου, το Δ.Σ. υποχρεοφται να ανακοινϊνει ςτθ Γενικι Συνζλευςθ, εφόςον είναι τακτικι, τα ποςά που, 

κατά τθν τελευταία διετία, καταβλικθκαν από τθν Τράπεηα ςε κάκε μζλοσ του Δ.Σ. ι τουσ διευκυντζσ τθσ 

Εταιρείασ, κακϊσ και κάκε παροχι προσ τα πρόςωπα αυτά από οποιαδιποτε αιτία ι ςφμβαςθ τθσ Εταιρείασ 

με αυτοφσ. Σε όλεσ τισ ανωτζρω περιπτϊςεισ το Δ.Σ. μπορεί να αρνθκεί τθν παροχι των πλθροφοριϊν για 

αποχρϊντα ουςιϊδθ λόγο, ο οποίοσ αναγράφεται ςτα πρακτικά. Τζτοιοσ λόγοσ μπορεί να είναι, κατά τισ 

περιςτάςεισ, θ εκπροςϊπθςθ των αιτοφντων μετόχων ςτο Δ.Σ. ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 3 ι 6 του 

άρκρου 18 του Κ.Ν. 2190/1920.  

7. Μετά από αίτθςθ μετόχων, που εκπροςωποφν το ζνα πζμπτο (1/5) του καταβεβλθμζνου μετοχικοφ 

κεφαλαίου θ οποία υποβάλλεται ςτθν Τράπεηα εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου, το Δ.Σ. 

υποχρεοφται να παρζχει ςτθ Γενικι Συνζλευςθ πλθροφορίεσ για τθν πορεία των εταιρικϊν υποκζςεων και τθν 

περιουςιακι κατάςταςθ τθσ Τράπεηασ. Το Δ.Σ. μπορεί να αρνθκεί τθν παροχι των πλθροφοριϊν για 

αποχρϊντα ουςιϊδθ λόγο, ο οποίοσ αναγράφεται ςτα πρακτικά. Τζτοιοσ λόγοσ μπορεί να είναι, κατά τισ 

περιςτάςεισ, θ εκπροςϊπθςθ των αιτοφντων μετόχων ςτο Δ.Σ. ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 3 ι 6 του 

άρκρου 18 του Κ.Ν. 2190/1920, εφόςον τα αντίςτοιχα μζλθ του Δ.Σ. ζχουν λάβει τθ ςχετικι πλθροφόρθςθ 

κατά τρόπο επαρκι. 

8. Στισ περιπτϊςεισ του δεφτερου εδαφίου των ανωτζρω παρ. 6 και 7, τυχόν αμφιςβιτθςθ ωσ προσ το βάςιμο 

τθσ αιτιολογίασ λφει το αρμόδιο Δικαςτιριο, με τθ διαδικαςία των αςφαλιςτικϊν μζτρων. Με τθν ίδια 

απόφαςθ το Δικαςτιριο υποχρεϊνει και τθν Τράπεηα να παράςχει τισ πλθροφορίεσ που αρνικθκε. 

9. Με αίτθςθ μετόχων που εκπροςωποφν το ζνα εικοςτό (1/20) του καταβεβλθμζνου εταιρικοφ κεφαλαίου θ 

λιψθ απόφαςθσ για κάποιο κζμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ θ Γενικι Συνζλευςθ ενεργείται με ονομαςτικι 

κλιςθ. 

10. Μζτοχοι τθσ Τράπεηασ που αντιπροςωπεφουν τουλάχιςτον το ζνα εικοςτό (1/20) του καταβεβλθμζνου 

μετοχικοφ κεφαλαίου ζχουν δικαίωμα να ηθτιςουν ζλεγχο τθσ Τράπεηασ από το Μονομελζσ Ρρωτοδικείο τθσ 

περιφζρειασ ζδρασ τθσ Εταιρείασ κατά τα οριηόμενα ςτα άρκρα 40 και 40α του κ.ν. 2190/1920.  

11. Μζτοχοι τθσ Τράπεηασ που εκπροςωποφν το 1/5 του καταβεβλθμζνου μετοχικοφ κεφαλαίου δικαιοφνται 

να ηθτιςουν από το δικαςτιριο τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου ζλεγχο τθσ Τράπεηασ, εφόςον από τθν όλθ 

πορεία αυτισ κακίςταται πιςτευτό ότι θ Διοίκθςθ των εταιρικϊν υποκζςεων δεν αςκείται όπωσ επιβάλλει θ 

χρθςτι και ςυνετι διαχείριςθ κατά τα οριηόμενα ςτα άρκρα 40 και 40α του κ.ν. 2190/1920. 

12. Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ανωτζρω, οι αιτοφντεσ μζτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τθ 

μετοχικι τουσ ιδιότθτα και τον αρικμό των μετοχϊν που κατζχουν κατά τθν άςκθςθ του ςχετικοφ 

δικαιϊματοσ. Τζτοια απόδειξθ αποτελεί θ προςκόμιςθ βεβαίωςθσ από το φορζα ςτον οποίο τθροφνται οι 

οικείεσ κινθτζσ αξίεσ ι θ πιςτοποίθςθ τθσ μετοχικισ ιδιότθτασ με απευκείασ θλεκτρονικι ςφνδεςθ φορζα και 

Τράπεηασ. 

 

4.2.2 Φορολογία μεριςμάτων 

Σφμφωνα με το άρκρο 54 του Κ.Φ.Ε. (Ν.2238/1994), όπωσ ιςχφει κατόπιν τθσ τροποποίθςισ του από το Ν. 

3842/2010, το Ν. 3943/2011 το Ν. 4038/2012 και το Ν.4110/2013, ενεργείται παρακράτθςθ φόρου με 

ςυντελεςτι 10% ςτα διανεμόμενα από ανϊνυμεσ εταιρίεσ κζρδθ που εγκρίνονται από Γενικζσ Συνελεφςεισ 

από τθν 1
θ
 Λανουαρίου 2014 και μετά, ανεξάρτθτα εάν θ καταβολι αυτϊν γίνεται ςε μετρθτά ι μετοχζσ. Ειδικά 

για τα διανεμόμενα κζρδθ που εγκρίνονται από Γενικζσ Συνελεφςεισ εντόσ του 2013 ο ςυντελεςτισ 

παρακράτθςθσ φόρου ανζρχεται ςε 25%. Με τθν παρακράτθςθ αυτι εξαντλείται θ φορολογικι υποχρζωςθ 

του δικαιοφχου για τα πιο πάνω ειςοδιματα. Οι ανωτζρω διατάξεισ περί παρακράτθςθσ δεν εφαρμόηονται 

όταν τα κζρδθ καταβάλλονται ςε εταιρεία άλλου κράτουσ μζλουσ τθσ ΕΕ, τθσ οποίασ θ καταβάλλουςα τα 

κζρδθ θμεδαπι ανϊνυμθ εταιρεία είναι κυγατρικι, εφόςον ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ του άρκρου 11 του 

Ν. 2578/1998. Σφμφωνα με τον νζο φορολογικό νόμο Ν.4172/2013 προβλζπεται ειδικι απαλλαγι από τον 

φόρο ειςοδιματοσ ςτα ενδοομιλικά μερίςματα με βάςθ ςυγκεκριμζνεσ προχποκζςεισ (τόςο οι προχποκζςεισ 

όςο και θ ζναρξθ εφαρμογισ τθσ νζασ διάταξθσ χριηουν περαιτζρω διευκρίνιςθσ).  
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4.2.3 Φορολογία του κζρδουσ από τθν πϊλθςθ μετοχϊν εταιρειϊν ειςθγμζνων ςτο 

Χρθματιςτιριο Ακθνϊν  

Ο φόροσ ι οι φόροι που επιβάλλονται εξαιτίασ τθσ πϊλθςθσ ειςθγμζνων μετοχϊν διαφοροποιοφνται με 

κριτιριο τον χρόνο πϊλθςισ τουσ. Ιτοι:  

 

Α) Μετοχζσ που κα πωλθκοφν μζχρι τθν 31θ Δεκεμβρίου 2013  

Επιβάλλεται φόροσ με ςυντελεςτι 2 τοισ χιλίοισ (2%0) ςτθν πϊλθςθ μετοχϊν τθσ Τράπεηασ. Ο φόροσ 

υπολογίηεται επί τθσ αξίασ πϊλθςθσ και βαρφνει τον πωλθτι των μετοχϊν, επιβάλλεται τόςο ςτισ 

χρθματιςτθριακζσ όςο και ςτισ εξωχρθματιςτθριακζσ πωλιςεισ των εν λόγω μετοχϊν. 

 

Τα κζρδθ από τθν πϊλθςθ μετοχϊν ειςθγμζνων ςτο Χρθματιςτιριο Ακθνϊν ςε τιμι ανϊτερθ τθσ τιμισ 

απόκτθςθσ τουσ, τα οποία προκφπτουν από βιβλία τρίτθσ κατθγορίασ του Κϊδικα Βιβλίων και Στοιχείων και 

αποκτϊνται από ατομικζσ επιχειριςεισ και υπόχρεουσ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 4 του άρκρου 2 και 

ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 101 του Ν. 2238/1994 απαλλάςςονται από το φόρο. Θ απαλλαγι παρζχεται με 

τθν προχπόκεςθ ότι τα κζρδθ εμφανίηονται ςε λογαριαςμό ειδικοφ αποκεματικοφ με προοριςμό το 

ςυμψθφιςμό ηθμιϊν που τυχόν κα προκφψουν ςτο μζλλον από τθν πϊλθςθ μετοχϊν ειςθγμζνων ι όχι ςτο 

Χρθματιςτιριο Ακθνϊν. Σε περίπτωςθ διανομισ ι διάλυςθσ τθσ επιχείρθςθσ, τα κζρδθ αυτά φορολογοφνται 

ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. 

Τα κζρδθ από τθν πϊλθςθ μετοχϊν ειςθγμζνων ςτο Χρθματιςτιριο Ακθνϊν ςε οποιαδιποτε άλλθ περίπτωςθ 

απαλλάςςονται από το φόρο ειςοδιματοσ. 

 

 

Β) Μετοχζσ που πωλοφνται από τθν 1 Λανουαρίου 2014 και μετά 

Σφμφωνα με τα άρκρα 42 και 43 του νζου Κ.Φ.Ε (Ν. 4172/2013), τα κζρδθ που αποκτοφν φυςικά πρόςωπα 

από τθν πϊλθςθ μετοχϊν ειςθγμζνων ςτο Χ.Α. ςε τιμι ανϊτερθ τθσ τιμισ απόκτθςθσ τουσ χαρακτθρίηονται ωσ 

ειςόδθμα από υπεραξία μεταβίβαςθσ κεφαλαίου και φορολογοφνται με ςυντελεςτι 15%.  

Ωσ υπεραξία από μετοχζσ νοείται θ διαφορά μεταξφ τθσ τιμισ κτιςθσ και τιμισ πϊλθςθσ των μετοχϊν 

(ςυμπεριλαμβανομζνων και των άμεςα ςυνδεόμενων με τθν αγορά/πϊλθςθ δαπανϊν) Για τον υπολογιςμό 

του αποτελζςματοσ (κζρδουσ/ηθμίασ) από τθν πϊλθςθ των μετοχϊν θ τιμι κτιςθσ και θ τιμι πϊλθςθσ 

κακορίηονται από τα δικαιολογθτικά ζγγραφα ςυναλλαγϊν, τα οποία εκδίδει θ χρθματιςτθριακι εταιρεία ι το 

πιςτωτικό ίδρυμα ι όπωσ δθλϊνονται ςτθν εταιρεία Ελλθνικά Χρθματιςτιρια Ανϊνυμθ Εταιρεία (Ε.Χ.Α.Ε.) 

κατά τθν θμζρα διακανονιςμοφ τθσ ςυναλλαγισ. 

Σε περίπτωςθ κατά τθν οποία ο προςδιοριςμόσ του αποτελζςματοσ από τθν μεταβίβαςθ των μετοχϊν 

καταλιγει ςε αρνθτικό ποςό, θ εν λόγω ηθμιά μεταφζρεται επ’ αόριςτον και ςυμψθφίηεται μόνο με 

μελλοντικά κζρδθ από μετοχζσ. Αν δικαιοφχοσ του κζρδουσ από τθν πϊλθςθ των μετοχϊν είναι νομικό 

πρόςωπο ι νομικι οντότθτα, το ειςόδθμα αυτό χαρακτθρίηεται, ςφμφωνα με το άρκρο 47 του νζου Κ.Φ.Ε. (Ν. 

4172/2013), ωσ ειςόδθμα από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα. Τα κζρδθ από επιχειρθματικι δραςτθριότθτα 

(ςυμπεριλαμβανομζνων και τυχόν κερδϊν από πϊλθςθ μετοχϊν) που αποκτοφν τα νομικά πρόςωπα και οι 

νομικζσ οντότθτεσ φορολογοφνται με ςυντελεςτι 26%.  

Ραράλλθλα, ο Ν.4172/2013 δεν καταργεί τον φόρο ςυναλλαγϊν 2 τοισ χιλίοισ (2%0). Ο φόροσ υπολογίηεται επί 

τθσ αξίασ πϊλθςθσ και βαρφνει τον πωλθτι των μετοχϊν, επιβάλλεται δε τόςο ςτισ χρθματιςτθριακζσ όςο και 

ςτισ εξωχρθματιςτθριακζσ πωλιςεισ των εν λόγω μετοχϊν. 

 

 

4.2.4 Φόροσ Δωρεάσ και Κλθρονομιάσ 

Σφμφωνα με το άρκρο 29 του Ν. 2961/2001, όπωσ ιςχφει κατόπιν τθσ τροποποίθςισ του από το Ν. 3842/2010, 

θ απόκτθςθ ειςθγμζνων μετοχϊν ςτο Χρθματιςτιριο Ακθνϊν αιτία κανάτου, δωρεάσ ι γονικισ παροχισ 

υπόκειται ςε φόρο, ο οποίοσ υπολογίηεται ανάλογα με τθ ςυγγενικι ςχζςθ του δικαιοφχου με το 
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δωρθτι/κλθρονομοφμενο και με βάςθ (ανά κατθγορία δικαιοφχου) κλίμακα με προοδευτικοφσ ςυντελεςτζσ 

φορολογίασ. 

 

4.2.5 Φορολόγθςθ Δανειςμοφ Μετοχϊν 

Το άρκρο 4 του Ν. 4038/2012 επζβαλε φόρο ςυναλλαγισ 2%0 ςτο δανειςμό μετοχϊν ειςθγμζνων ςτο 

Χρθματιςτιριο Ακθνϊν που πραγματοποιείται εξωχρθματιςτθριακά, εξαιροφμενθσ κάκε ςχετικισ ςφμβαςθσ 

και κάκε ςυναφοφσ πράξθσ από τζλοσ χαρτοςιμου. Ο ανωτζρω φόροσ υπολογίηεται επί τθσ αξίασ των 

μετοχϊν που δανείηονται και βαρφνει το δανειςτι, φυςικό ι νομικό πρόςωπο, ενϊςεισ προςϊπων ι ομάδεσ 

περιουςίασ, χωρίσ να εξετάηεται θ ικαγζνεια και ο τόποσ που διαμζνουν ι κατοικοφν ι ζχουν τθν ζδρα τουσ 

και ανεξάρτθτα αν ζχουν απαλλαγι από οποιονδιποτε φόρο ι τζλοσ από διατάξεισ άλλων νόμων. 

 

4.3 Ρροβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα Ζναρξθσ Διαπραγμάτευςθσ  

 

Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα ζναρξθσ διαπραγμάτευςθσ των νζων μετοχϊν είναι το ακόλουκο:  

ΓΕΓΟΝΟΤΑ  ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ 

Ζγκριςθ του Ενθμερωτικοφ Δελτίου από το Δ.Σ. τθσ Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ  11 Νοεμβρίου 2013 

Δθμοςίευςθ τθσ ανακοίνωςθσ για τθ διάκεςθ του Ενθμερωτικοφ Δελτίου ςτο επενδυτικό 
κοινό, ςφμφωνα με το άρκρο 14 παράγραφο 3 του Ν. 3401/2005 12 Νοεμβρίου 2013 

Ανάρτθςθ του εγκεκριμζνου Ενθμερωτικοφ Δελτίου ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Τράπεηασ, του Χ.Α. 
και τθσ Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ 12 Νοεμβρίου 2013 

Ζγκριςθ του Χ.Α. για τθν ειςαγωγι μετοχϊν από τθν ΑΜΚ 12 Νοεμβρίου 2013 

Δθμοςίευςθ ςτο Θ.Δ.Τ. του Χ.Α. τθσ ανακοίνωςθσ για τθν ζναρξθ διαπραγμάτευςθσ των νζων 
μετοχϊν 12 Νοεμβρίου 2013 

Ζναρξθ διαπραγμάτευςθσ των νζων μετοχϊν από AMK  14 Νοεμβρίου 2013 

 

Σθμειϊνεται ότι το παραπάνω χρονοδιάγραμμα ενδζχεται να μεταβλθκεί. Σε κάκε περίπτωςθ, κα υπάρξει 

ενθμζρωςθ του επενδυτικοφ κοινοφ με ςχετικι ανακοίνωςθ τθσ Τράπεηασ. 

Για τθν ειςαγωγι προσ διαπραγμάτευςθ των Νζων Μετοχϊν, απαιτείται θ προθγοφμενθ ζγκριςθ του Χ.Α., θ 

οποία παρζχεται μετά τθν υποβολι από τθν Τράπεηα και τον ζλεγχο από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του Χ.Α. 

ςειράσ δικαιολογθτικϊν. 

Σθμειϊνεται ότι μετά τθν πιςτοποίθςθ τθσ καταβολισ τθσ παροφςασ αφξθςθσ του μετοχικοφ κεφαλαίου από 

το Δ.Σ. τθσ Τράπεηασ και τθ ςχετικι καταχϊρθςθ αυτισ ςτο Υπουργείο Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ, , 

Διεφκυνςθ Α.Ε. & Ρίςτεωσ, δεν είναι δυνατι θ ανάκλθςι τθσ για οποιοδιποτε λόγο. 
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4.4 Δαπάνεσ ζκδοςθσ 

Οι ςυνολικζσ δαπάνεσ ζκδοςθσ (δικαιϊματα Χ.Α. και Ε.Χ.Α.Ε., τζλοσ υπζρ Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ, 

ανακοινϊςεισ ςτον Τφπο, αμοιβζσ και δαπάνεσ των ορκωτϊν ελεγκτϊν), εκτιμϊνται ωσ ακολοφκωσ: 

 

Δαπάνεσ Ζκδοςθσ 

(ποςά ςε € εκατ.)  
Αμοιβζσ Ορκωτϊν Ελεγκτϊν 0,320 
Δικαιϊματα Χρθματιςτθρίου & Ε.Χ.Α.Ε. 0,914 

Ρόροσ υπζρ τθσ Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ & Τζλθ για το Ενθμερωτικό Δελτίο 0,168 
Ειςφορά Επιτροπισ Ανταγωνιςμοφ 0,426 
Φόροσ ςυγκζντρωςθσ κεφαλαίου 4,256 

Διάφορα ζξοδα   

Σφνολο 6,084 

 

 

4.5 Μείωςθ ποςοςτοφ ςυμμετοχισ (Dilution)  

Θ από 26.8.2013 Ζκτακτθ Γενικι Συνζλευςθ αποφάςιςε τθν αφξθςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Τράπεηασ 

κατά το ποςό των €425.625.000,00 με ειςφορά από το Ταμείο Χρθματοπιςτωτικισ Στακερότθτασ του 100% 

των μετοχϊν του Νζου Ταχυδρομικοφ Ταμιευτθρίου Ελλάδοσ Α.Τ.Ε., κυριότθτασ του Ταμείου και εκδόκθκαν 

1.418.750.000 νζεσ κοινζσ ονομαςτικζσ μετά ψιφου μετοχζσ ονομαςτικισ αξίασ €0,30 εκάςτθ και τιμισ 

διάκεςθσ €0,48 για κάκε μία νζα Μετοχι. 

 

Στον ακόλουκο πίνακα παρουςιάηεται θ μετοχικι ςφνκεςθ τθσ Τράπεηασ, μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ παροφςασ 

αφξθςθσ. 

 

 
Πθγι: Επεξεργαςία ςτοιχείων από τθν Σράπεηα    

(*) 
φμφωνα με το Ν. 3556/2007.

 

 

Θ προςαρμογι τθσ τιμισ τθσ κοινισ μετοχισ κα πραγματοποιθκεί με βάςθ τουσ όρουσ τθσ παροφςασ αφξθςθσ, 

ςφμφωνα με τθν Απόφαςθ 26 του Χ.Α. κατά τθν θμερομθνία ζναρξθσ διαπραγμάτευςθσ των νζων μετοχϊν. 

ΜΕΤΟΧΟΛ ΤΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ 21.08.2013

Μζτοχοσ

Αρικμόσ 

Μετοχϊν

Δικ/τα 

Ψιφου

% Δικ/των

 Ψιφου

Αρικμόσ 

Μετοχϊν

Δικ/τα 

Ψιφου

% Δικ/των

 Ψιφου

Ταμείο Χρθματοπιςτωτικισ Στακερότθτασ 3,789,317,358 3,789,317,358 93.6% 5,208,067,358 5,208,067,358 95.2%

Λδιϊτεσ Επενδυτζσ 84,270,401 84,270,401 2.1% 84,270,401 84,270,401 1.5%

Κεςμικοί Επενδυτζσ & Λοιπά Νομικά Ρρόςωπα 176,829,106 176,829,106 4.4% 176,829,106 176,829,106 3.2%

Σφνολο 4,050,416,865 4,050,416,865 100.0% 5,469,166,865 5,469,166,865 100.0%

ΡΛΝ ΤΘΝ ΑΜΚ* ΜΕΤΑ ΤΘΝ ΑΜΚ


