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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Σε αυτή την έρευνα θα µελετήσουµε τις συγχωνεύσεις των εταιρειών µε κύριο 

παράδειγµα τις πρόσφατες ,πολλαπλές απορροφήσεις της Τράπεζας Πειραιώς. Αρχικά θα 

κάνουµε µια ιστορική αναδροµή στο παρελθόν της τράπεζας από την ίδρυσή της µέχρι 

σήµερα. Θα µάθουµε πότε πρωτολειτούργησε ως πιστωτικό ίδρυµα ,πότε πέρασε υπό 

κρατικό έλεγχο και τέλος πότε πήρε τη σηµερινή της µορφή. Στη συνέχεια θα δούµε από 

ακαδηµαϊκής και νοµικής πλευράς τις έννοιες της εξαγοράς και της συγχώνευσης ,αλλά και 

τις µεθόδους και τις διαδικασίες που ακολουθούνται για να πραγµατοποιηθούν. Στο τέλος 

του εισαγωγικού κεφαλαίου θα κάνουµε µια σύντοµη αναφορά στο κλαδικό τραπεζικό 

λογιστικό σχέδιο ,όπου αναγράφονται µε λίγα λόγια οι ανάγκες δηµιουργίας του και οι 

ειδικοί λογαριασµοί. Στα επόµενα κεφάλαια θα αναλύσουµε τέσσερις περιπτώσεις εξαγορών 

που πραγµατοποιήθηκαν από την Τράπεζα Πειραιώς που συζητήθηκαν πολύ αφού δεν είναι 

τυπικές εξαγορές ,αλλά πολλές φορές στηρίζονταν από την ευρωπαϊκή επιτροπή και το 

ελληνικό κράτος ή κρίνονταν αναγκαίες λόγω πολιτικών και οικονοµικών συγκυριών και 

εξελίξεων. Ειδικότερα οι περιπτώσεις αυτές είναι της Αγροτικής τράπεζας (ΑΤΕ) ,των 

κυπριακών τραπεζών (Τράπεζα Κύπρου, Λαϊκή ,Ελληνική) ,της “Millennium Bank” και 

τέλος της Πανελλήνιας τράπεζας. Για κάθε τράπεζα έχουµε διαλέξει να παρουσιάσουµε 

κύρια ιστορικά στοιχεία καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της µέχρι την πραγµατοποίηση 

της εξαγοράς ,στη συνέχεια διαδικαστικά, οικονοµικά στοιχεία και γεγονότα κατά τη 

διάρκεια της συγχώνευσης ,και τέλος ανάλυση των στοιχείων του οµίλου Πειραιώς µετά από 

κάθε µεγάλη απόκτηση. Ελπίζουµε αυτή η έρευνα να προκαλέσει το ενδιαφέρον κάθε 

αναγνώστη και να βοηθήσει στην επέκταση των γνώσεων του σχετικά µε το θέµα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο   ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Ι∆ΡΥΣΗ 
ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 

 

1.1 Τα χρόνια από την ίδρυση µέχρι τη σύγχρονη ιστορία της τράπεζας 

Η τράπεζα Πειραιώς ιδρύθηκε στις 6.7.1916 και λειτούργησε δύο χρόνια πριν να 

ισηχθεί στο χρηµατιστήριο Αθηνών το 1918. Σηµαντικό έτος για την πορεία της τράπεζας 

είναι 1963 όπου εντάσσεται στον Όµιλο της Εµπορικής Τράπεζας της Ελλάδος. Από την 

ίδρυση της η τράπεζα λειτουργεί ως ιδιωτική πράγµα που αλλάζει το 1975 και στο πλαίσιο 

του Οµίλου της Εµπορικής Τράπεζας της Ελλάδος περνά υπό κρατικό έλεγχο που παρέµεινε 

µέχρι το ∆εκέµβριο του 1991. Για τα πρώτα χρόνια της τράπεζας δεν διαθέτουµε αρκετές 

πληροφορίες, άλλωστε έγινε πολύ πιο δραστήρια και ένας από τους βασικούς παίκτες στο 

τραπεζικό σύστηµα της Ελλάδας από τα µέσα της δεκαετίας του `90 και µετά. 

1.1.1 Η δεκαετία του 1990   

Μετά την επανιδιωτικοποίηση της τράπεζας ακολουθεί σωρεία επενδυτικών και 

επεκτατικών κινήσεων που αποτελούνται από εξαγορές συγχωνεύσεις και ιδρύσεις 

υποκαταστηµάτων και θυγατρικών εταιρειών µε πιο σηµαντικό ίσως  το έτος 1992. Είναι µια 

περίοδος εξυγίανσης αλλά και ανάπτυξης µε την πρώτη επενδυτική κίνηση της εταιρείας µε 

συµµετοχή στην Ιδιωτική Επενδυτική Α.Ε.Ε.Χ. που αργότερα µετονοµάσθηκε σε Πειραιώς 

Επενδυτική το 1995. Το 1992 είναι το έτος που συµβολίζει την επανάκαµψη της εταιρείας 

και την αρχή της ανοδικής πορείας που κάνει την τράπεζα τον κολοσσό που είναι σήµερα. 

Άλλος ένας λόγος που το 1992 είναι σηµαδιακό έτος για την τράπεζα είναι ότι τη χρονιά 

αυτή ενώ κατά την ίδρυση της εταιρείας η διάρκεια της είχε οριστεί στα εκατό έτη, δηλαδή 

να λήξει το 2016, το διοικητικό συµβούλιο αποφάσισε την παράταση της διάρκειας ζωής της 

επιχείρησης κατά ογδόντα τρία έτη από τη λήξη της, δηλαδή το 2099.  Την επόµενη χρονιά 

στα πλαίσια επέκτασης της εταιρείας η τράπεζα ιδρύει τρείς νέες θυγατρικές οι οποίες είναι η 

Πειραιώς Leasing, η Πειραιώς Α.Ε.∆.Α.Κ. και η Πειραιώς ασφαλιστικής Πρακτορειακής. 

Τρία χρόνια αργότερα το 1996 ιδρύει την “Tirana Bank” στην Αλβανία. Το έτος 1997 ήταν 

αρκετά παραγωγικό καθώς η τράπεζα πετυχαίνει την απορρόφηση του ενεργητικού και του 

παθητικού της τράπεζας “Chase Manhattan Bank” στην Αθήνα. Επίσης αγοράζει το 30% της 

Σίγµα Α.Χ.Ε. και συµφωνεί για την απόκτηση ακόµη 21% που πραγµατοποιείται το 1998. Το 

1998 πραγµατοποιούνται δύο ακόµη εξαγορές της τράπεζας Μακεδονίας – Θράκης και της 
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τράπεζας “Credit Lyonnais” Ελλάς. Ακόµη η τράπεζα κλείνει συµφωνία για την απόκτηση 

µεγάλου µέρους της τράπεζας “Xiosbank” και το 56% της τράπεζας “Marathon National 

Bank” Νέας Υόρκης την ερχόµενη χρονιά. Το 1999 ένα έτος µε µεγάλη κινητικότητα η 

τράπεζα προχωρά στην απορρόφηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της τράπεζας 

“National Westminster” Ελλάδος και στη λειτουργική και διοικητική ενοποίηση τριών 

τραπεζών του οµίλου. Με την ίδρυση υποκαταστήµατος στο Λονδίνο αλλά και µε τη 

συµφωνία εξαγοράς της “Pater Credit Bank” στη Ρουµανία η τράπεζα εδραιώνεται και 

αυξάνει την επιρροή της στα Βαλκάνια και στην Ευρώπη. 

1.1.2 Η δεκαετία του 2000  

Η νέα χιλιετία έρχεται µε µια µεγάλη καινοτοµία για την Ελλάδα καθώς η τράπεζα 

Πειραιώς είναι η πρώτη που σχεδιάζει και δηµιουργεί ολοκληρωµένη ηλεκτρονική τραπεζική 

πλατφόρµα, την “Winbank”. Ακόµα ολοκληρώνονται συγχωνεύσεις µε δύο τράπεζες από 

παλαιότερα έτη και γίνεται ανάληψη εκµετάλλευσης του Μεγάρου του Μετοχικού Ταµείου 

Στρατού. Τα επόµενα χρόνια σηµαντικές επενδυτικές κινήσεις γίνονται το 2002 µε την 

εξαγορά κατά το 57,8% της “ETBAbank” και το 2004 µε την εξαγορά από θυγατρική της 

“Interbank of New York” και άλλων συµβουλευτικών εταιρειών. Το 2005 δεν υπολείπεται 

αφού η τράπεζα Πειραιώς πραγµατοποιεί ρεκόρ εξαγορών στο εξωτερικό αποκτώντας 

τράπεζες σε Βουλγαρία, Σερβία και Αίγυπτο µε ποσοστά άνω του 85%. Στη Βουλγαρία 

µάλιστα τον επόµενο χρόνο συγχωνεύονται οι εταιρείες που έχει στην κατοχή του ο Όµιλος 

Πειραιώς σε µία ενωµένη “Piraeus Bank Bulgaria”.Το 2007 παρά την εξαγορά δικτύου 

καταστηµάτων σε Ουκρανία και Κύπρο αλλά και την εξαγορά δύο εταιρειών στην Ελλάδα το 

γεγονός που ξεχωρίζει είναι η αύξηση µετοχικού κεφαλαίου κατά €1.35 δισ. µε καταβολή 

µετρητών. Αξίζει επίσης να αναφέρουµε την επέκταση συνεργασίας της τράπεζας µε τη 

γνωστή ασφαλιστική “ING” πλέον “NN”. Την επόµενη χρονιά ιδρύεται η Τράπεζα Πειραιώς 

(Κύπρου) Λτδ. και πραγµατοποιείται πλήρη εξαγορά της εταιρείας Πειραιώς 

Χρηµατοδοτικές µισθώσεις Α.Ε. Το 2009 στα πλαίσια του ν. 3723/08 η τράπεζα εκδίδει 

προνοµιούχες µετοχές1 υπέρ δηµοσίου ύψους €370 εκατ. ως ενίσχυση από το ελληνικό 

κράτος που δίνει σε αντάλλαγµα ελληνικά οµόλογα. Επίσης συνάπτει συµφωνία 10ετούς 

αποκλειστικής συνεργασίας µε την ασφαλιστική “Victoria” Α.Ε.Ε.Ζ. µέλους µεγάλου 

                                                           
1 Προνοµιούχες µετοχές υπέρ δηµοσίου βάσει ν. 3723/08 είναι µετοχές που κρατά η τράπεζα της 
Ελλάδος µε  αντάλλαγµα οµόλογα η ρευστό χωρίς επιτόκιο τις οποίες θα εξαργυρώσει σε µετρητά 
κατά τη λήξη τους.  
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γερµανικού οµίλου και συγχωνεύει δύο εταιρείες του οµίλου που ασχολούνται µε την 

ενοικίαση αυτοκινήτων. 

1.1.3 Τα τελευταία χρόνια 

Το 2010 καθώς η ύφεση βαθαίνει και η οικονοµική κρίση επηρεάζει τη χώρα όλο και 

περισσότερο η τράπεζα Πειραιώς δεν επιχειρεί επενδυτικές κινήσεις αλλά αφοσιώνεται στην 

εφαρµογή του προγράµµατος Χρυσή Πυλώνα ΙΙ (Πυλώνας ΙΙ) στα πλαίσια της Βασιλείας ΙΙ 

και του ν. 3723/08. Παρόλα αυτά η τράπεζα δηµιουργεί την “winbank direct” ,ένα 

ηλεκτρονικό κανάλι πώλησης τραπεζικών υπηρεσιών και προϊόντων,  που εξυπηρετεί όλη 

την Ελλάδα. Την ερχόµενη χρονιά το 2011 πραγµατοποιείται αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 

€807 εκατ.  και συµµετοχή της Τράπεζας στο πρόγραµµα ανταλλαγής οµολόγων Ελληνικού 

∆ηµοσίου, το λεγόµενο “PSI” (εφεξής PSI), µε το σύνολο των επιλέξιµων τίτλων, µε 

αποτέλεσµα η συνολική αποµείωση οφειλών για τη χρήση 2011 να ανέλθει στα €5,9 δισ.  προ 

φόρων. Επίσης εκδίδονται οµόλογα €1.250 εκατ. σε µορφή δανείου για την ενίσχυση της 

ρευστότητας τα επόµενα χρόνια. Σε συνέχεια του PSI το 2012 η τράπεζα συµµετέχει στο 

πρόγραµµα επαναγοράς Ελληνικών οµολόγων για τη µείωση του δηµόσιου χρέους που 

αποφέρει κέρδη προ φόρων €0.4 δισ. Παρ’ όλα αυτά γεγονός προκαλεί η απόκτηση τµήµατος 

της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος που αποτελείται από επιλεγµένα στοιχεία ενεργητικού 

και παθητικού µε συνεισφορά του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας 

(ΤΧΣ) και του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας   (European 

Financial Stability Facility – EFSF) συνολικού ύψους 7,335 δις. € µέρος των οποίων (570 

εκατ. €) αφορούν την Αγροτική Τράπεζα. Το 2013 ίσως η πιο σηµαντική χρονιά της πορείας 

του οµίλου µέχρι σήµερα αφού η τράπεζα διογκώνεται µε πρωτοφανή τρόπο για τα Ελληνικά 

δεδοµένα αποκτώντας τέσσερις τράπεζες, το σύνολο των Κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα, 

Κύπρου, Λαϊκή και Ελληνική τράπεζα καθώς και την “Millenium Bank Ελλάδος”. Την 21η 

Απριλίου η τράπεζα υπογράφει συµφωνία απόκτησης του συνολικού µετοχικού κεφαλαίου 

της “Millenium Bank Ελλάδος” αλλά πετυχαίνει και τη συµµετοχή της “Millenium BCP” 

στην προκείµενη αύξηση µετοχικού κεφαλαίου. Μόλις τέσσερις µέρες αργότερα κλείνεται η 

συµφωνία για την εξαγορά των δραστηριοτήτων και υπηρεσιών των Κυπριακών τραπεζών 

και των θυγατρικών τους στην Ελλάδα και στη συνέχεια ξεκινούν διαδικασίες απορρόφησης. 

Για την κίνηση αυτή το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας κρίνει σκόπιµο να 

ενισχύσει την τράπεζα κατά 524 εκατ. € ποσό που θεωρήθηκε αναγκαίο. Με τη διεκπεραίωση 

της εξαγοράς αυτής η τράπεζα Πειραιώς βρίσκεται στην πρώτη θέση στην Ελλάδα αφού 
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γίνεται το µεγαλύτερο πιστωτικό ίδρυµα. Με την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου ύψους 1.75 

δις. € που αποτελείται από 1.029 εκατ. µετοχών ονοµαστικής αξίας 1,70€  αλλά και µε την 

εξάσκηση δικαιωµάτων περίπου 5 εκατ. € που αντιστοιχούν σε 22 εκατ. µετοχές των 1,77€, η 

τράπεζα µειώνει το ποσοστό συµµετοχής ξένων κεφαλαίων και πιο συγκεκριµένα του ΤΧΣ 

από 80,95% σε 66,93%. Το 2014 και το 2015 η τράπεζα απορρόφησε την Γενική Τράπεζα 

της Ελλάδος και την Πανελλήνια Τράπεζα πράγµα όµως που δεν αλλάζει το πολύ υψηλό 

ποσοστό καθυστερούµενων δανείων άνω του 38% ,των λεγόµενων ‘κόκκινων’ δανείων. Έτσι 

η τράπεζα κλείνει µε ζηµιές και µείωση του ενεργητικού ,που φθάνει το 3% ,για άλλη µία 

χρονιά παρά τις φιλόδοξες προσπάθειες για ανάκαµψη και τις δηλώσεις αισιοδοξίας του 

προέδρου. Βέβαια µεγάλο ποσοστό των δανείων αυτών µπαίνουν σε ρύθµιση οφειλών ή 

εντάσσονται στον νόµο Κατσέλη (ν.3869/2010) και ρυθµίζονται ή διαγράφονται εφόσον 

πληρούν τις προϋποθέσεις και υποβάλουν αίτηση στο πρωτοδικείο.     

 

1.2 Βασικές έννοιες Εξαγοράς και Συγχώνευση 

1.2.1 Εξαγορά 

Εξαγορά είναι η διαδικασία της απόκτησης του συνόλου της περιουσίας µιας 

ανώνυµης εταιρείας (εξαγοραζόµενη) από µια άλλη (εξαγοράζουσα). Περιούσια µιας 

επιχείρησης είναι το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού και µέσο εξαγοράς 

είναι ένα αντίτιµο είτε µε τη µορφή χρηµάτων είτε µε τη µορφή µετοχών. Εξαγορά δεν 

προκύπτει πάντα από την πλήρη απόκτηση όλων των µετοχών µιας εταιρείας αλλά αρκεί ένα 

ποσοστό που δίνει την εξουσία λήψης µιας κρίσιµης απόφασης που επηρεάζει τη στρατηγική 

και τις επιλογές της διοίκησης. Εξαγοράζουσα µπορεί να είναι οποιαδήποτε επιχείρηση που 

εδρεύει στον ελλαδικό χώρο ή στην αλλοδαπή, εγχώρια ή ξένη πολυεθνική. 

Οι κινήσεις που ακολουθεί µια επιχείρηση για µια εξαγορά είναι οι εξής: 

1. Έρευνα αγοράς  

2. Εύρεση κατάλληλης εταιρίας 

3. Επικοινωνία 

4. Προσέγγιση 

5. Οικονοµική και νοµική έρευνα 

6. Υπογραφή της συµφωνίας 
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7. Καταβολή του ανταλλάγµατος 

1.2.2 Συγχώνευση µε Ίδρυση & Συγχώνευση µε Απορρόφηση 

Σύµφωνα µε το άρθρο 68 του ν. 2190/20 περί ανωνύµων εταιρειών συγχώνευση µε 

ίδρυση είναι συνένωση δύο ή περισσότερων εταιρειών µε λύση χωρίς εκκαθάριση και τη 

δηµιουργία µιας νέας οντότητας που συνίσταται από το σύνολο του ενεργητικού και των 

υποχρεώσεων τους δίνοντας στους µετόχους/εταίρους των συγχωνευόµενων εταιρειών ,που 

είναι πλέον µέτοχοι της νέας εταιρείας, το αναλογούν τους σε νέες µετοχές ή/και χρηµατικού 

ποσού σε µετρητά που δικαιούνται από τον συµψηφισµό των µετοχών.   

Συγχώνευση µε απορρόφηση είναι η πράξη µε την οποία µια εταιρεία (απορροφούσα) 

εξαγοράζει και µεταβιβάζει στο σύνολό τους το ενεργητικό και το παθητικό µιας ή 

περισσότερων εταιρειών (απορροφούµενες) µετά τη λύση χωρίς εκκαθάριση τους. Ο έλληνας 

νοµοθέτης θεώρησε ότι µε αυτούς τους δύο όρους αποσαφηνίζει την γενική έννοια 

συγχώνευση στην ελληνική επικράτεια. Κύρια στοιχεία της απορρόφησης είναι:  

1. Το ποσοστό κυριότητας της απορροφούµενης από την απορροφούσα είναι 

100%  

2. Οι εταίροι ή µέτοχοι των απορροφούµενων εταιριών γίνονται εταίροι ή 

µέτοχοι της απορροφούσας. 

3. Η απορροφούµενη εταιρεία σταµατάει να υπάρχει  

4. Γίνεται λύση χωρίς εκκαθάριση 

5. Όλες οι υποχρεώσεις ,οικονοµικές και νοµικές, µεταφέρονται αυτοδικαίως και 

εξ’ ολοκλήρου στην απορροφούσα 

6. Έκδοση νέων µετοχών για διάθεση των νέων µετόχων  

 

Σύµφωνα µε τα άρθρα 71 και 72 του παραπάνω νόµου ,µια απορρόφηση για να 

ολοκληρωθεί και να είναι έγκυρη ,πρέπει να εκτιµηθούν τα περιουσιακά στοιχεία των δύο 

εταιρειών και να συγκληθεί Γενική συνέλευση από την απορροφούµενη εταιρεία. Για την 

εκτίµηση των περιουσιακών στοιχείων των συγχωνευόµενων εταιρειών συντάσσεται έκθεση 

προς τη γενική συνέλευση των µετόχων των εταιρειών αυτών, από επιτροπή 

εµπειρογνωµόνων ή ορκωτών ελεγκτών λογιστών και πρόσωπα του δηµοσίου δικαίου. Τα 

πρόσωπα αυτά, που ορίζονται µετά από κοινή αίτηση ή συµφωνία των συγχωνευόµενων 
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εταιρειών, εξετάζουν επίσης και τους όρους που περιλαµβάνονται στο σχέδιο σύµβασης 

συγχώνευσης. Στην έκθεση πρέπει να περιλαµβάνονται οι εξής πληροφορίες που είναι ορθές 

κατά τη γνώµη της ελεγκτικής επιτροπής. 

α) Η σχέση ανταλλαγής µετοχών µεταξύ των αντισυµβαλλόµενων εταιρειών 

β) Η αξία της εισφερόµενης εταιρικής περιουσίας στο σύνολό της (ενεργητικό και 

παθητικό) για τη µεταβολή του κεφαλαίου της απορροφούσας εταιρείας την 

οποία συνεπάγεται η συγχώνευση, και τα στοιχεία που προβλέπονται από το 

νόµο. 

γ) Η µέθοδος ή οι µέθοδοι που υιοθετήθηκαν για τον καθορισµό της 

προτεινόµενης σχέσης ανταλλαγής των µετοχών. 

δ) ∆ήλωση για το αν η µέθοδος ή οι µέθοδοι που υιοθετήθηκαν είναι κατάλληλες 

για την ή τις συγκεκριµένες περιπτώσεις, τις αξίες που προέκυψαν από την 

εφαρµογή κάθε µεθόδου και γνώµη για την βαρύτητα που αποδόθηκε σε 

ορισµένες µεθόδους για τον προσδιορισµό των αξιών αυτών, καθώς και 

περιγραφή των τυχόν δυσκολιών που προέκυψαν κατά την εκτίµηση. 

Κάθε πρόσωπο της επιτροπής έχει δικαίωµα άντλησης οποιασδήποτε πληροφορίας από την 

εκάστοτε εταιρεία και τους µετόχους της, ώστε να έχει καλύτερη πληροφόρηση για να προβεί 

στους απαραίτητους ελέγχους για την αποτελεσµατικότερη διεκπεραίωση του έργου της 

εκτίµησης. Είναι άξιο να αναφέρουµε ότι δεν χρειάζεται εξέταση του σχεδίου σύµβασης 

συγχώνευσης ούτε έκθεση εµπειρογνώµονα, εάν όλοι οι µέτοχοι και οι κάτοχοι άλλων τίτλων 

που παρέχουν δικαίωµα ψήφου σε καθεµία από τις εταιρείες που συµµετέχουν στη 

συγχώνευση έχουν συµφωνήσει. 

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απορρόφησης είναι απαραίτητη η σύνταξη 

Γενικής συνέλευσης της εκάστοτε εταιρείας. Η απόφαση αυτή αφορά την έγκριση του 

σχεδίου σύµβασης συγχώνευσης και, κατά περίπτωση, τις τροποποιήσεις του καταστατικού 

που απαιτούνται για την πραγµατοποίηση της συγχώνευσης. Αν υπάρχουν περισσότερες 

κατηγορίες µετοχών, η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για τη συγχώνευση τελεί υπό την 

έγκριση της ή των κατ' ιδίαν κατηγοριών µετόχων τα δικαιώµατα των οποίων θίγονται από τη 

συγχώνευση.  Η έγκριση παρέχεται µε απόφαση ιδιαίτερης συνέλευσης των µετόχων της 

κατηγορίας που θίγεται. Για τη σύγκληση της συνέλευσης αυτής, τη συµµετοχή σ' αυτή, την 

παροχή πληροφοριών, τη αναβολή λήψης απόφασης, την ψηφοφορία, καθώς και την 
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ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρµόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για τη Γενική 

Συνέλευση των µετόχων. 

1.3 Εισαγωγή Στο Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Των Τραπεζών 

 

Αναπόσπαστο µέρος της καθηµερινότητας αποτελούν τα χρηµατοπιστωτικά 

ιδρύµατα  που εµπορεύονται κεφάλαια δηλαδή οι Τράπεζες. Είναι κερδοσκοπικές 

επιχειρήσεις που λαµβάνουν χρήµατα για να δανείσουν ή να επενδύσουν. Στα πλαίσια των 

δραστηριοτήτων τους πραγµατοποιούν µεγάλο πλήθος συναλλαγών, οι οποίες απαιτούν την 

τήρηση ιδιαίτερων λογαριασµών προκειµένου να πραγµατοποιηθούν µε τον καλύτερο δυνατό 

τρόπο. Οι ιδιαίτεροι αυτοί λογαριασµοί µε  τους οποίους, πραγµατοποιείται η αναλυτική 

παρακολούθηση των τραπεζικών δραστηριοτήτων και υπηρεσιών αποτελούν το Κλαδικό 

Λογιστικό Σχέδιο των Τραπεζών.(Κ.Λ.Σ.Τ.) Το Κ.Λ.Σ.Τ το οποίο βασίζεται στο Γ.Λ.Σ2 

περιλαµβάνει κάποιες διαρρυθµίσεις προκειµένου να αντιµετωπιστούν οι όποιες τραπεζικές 

ιδιοµορφίες. 

 

1.3.1 Εξέλιξη  

 

Το Κ.Λ.Σ.Τ διαδόθηκε γρήγορα, συνεπώς η εξέλιξη του ήταν αναµενόµενη πράγµα 

που την καθιστά αναγκαία. Ας δούµε παρακάτω την ιστορική εξέλιξη των Γ.Λ.Σ. και του 

Κ.Λ.Σ.Τ. στην Ελλάδα σε χρονολογική σειρά. 

  

•Το 1927 συντάχθηκε το πρώτο σοβαρό και επίσηµο λογιστικό σχέδιο από το Γερµανό 

οικονοµολόγο Σµάλενµπαχ. 

 

•Το 1952 ξεκίνησε στην Ελλάδα η ιδέα για τη χρήση λογιστικών σχεδίων µε τη µετάφραση 

των λογιστικών σχεδίων της Γαλλίας και της Αυστρίας. 

 

•Το 1976 πάρθηκε η απόφαση απο την ένωση Ελληνικών Τραπεζών(ΕΕΤ) για τη 

συγκρότηση µιας οµάδας εργασίας η οποία το 1980 κατάρτισε ένα κωδικοποιηµένο κατάλογο 

των δραχµικών λογαριασµών. 

 

                                                           
2 Γενικό Λογιστικό Σχέδιο – Γ.Λ.Σ. 
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•Το 1983 µια δεύτερη οµάδα εργασίας  κατάρτισε έναν κωδικοποιηµένο κατάλογο 

λογαριασµών συναλλάγµατος, ενώ λίγα χρόνια αργότερα  το 1986 συµπλήρωσε το παραπάνω 

έργο των δυο άλλων οµάδων και δηµιουργήθηκε το “Ενιαίο Τραπεζικό Λογιστικό 

Σχέδιο”(Ε.Τ.Λ.Σ.) 

 

•Το 1984 ξεκίνησε η λειτουργία των ΤΕΙ µε την τραπεζική λογιστική να αποτελεί 

υποχρεωτικό µάθηµα για τα τµήµατα Λογιστικής των Σχολών ∆ιοίκησης και Οικονοµίας. 

 

•Το 1988 ανατέθηκε στο Οικονοµικό Επιµελητήριο της Ελλάδας (ΟΕΕ) µε απόφαση του 

υπουργού της Εθνικής Οικονοµίας η συγκρότηση οµάδας επιστηµόνων προκειµένου να 

καταρτιστεί το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Τραπεζών µέσα στα πλαίσια του Ελληνικού 

Γενικού Λογιστικού Σχεδίου. Στη συνέχεια διαβιβάστηκε η εισήγηση του ΟΕΕ στο Εθνικό 

Συµβούλιο Λογιστικής (Ε.ΣΥ.Λ.) για την οριστικοποίησή του. 

 

•Το 1990 ξεκίνησε η λειτουργία τµήµατος Χρηµατοοικονοµικής και Τραπεζικής ∆ιοικητικής 

στο Πανεπιστήµιο Πειραιά ενώ την ίδια χρονιά µε το άρθρο 7 του ν.1882 οι Τράπεζες 

εξαιρέθηκαν της υποχρεωτικής εφαρµογής του Ε.Γ.Λ.Σ για τις µεγάλου µεγέθους 

επιχειρήσεις επειδή αναµενόταν να τεθεί σε ισχύ το Κ.Λ.Σ.Τ . 

 

•Με το Π.∆. 384/1992 ξεκίνησε από την 1η Ιανουαρίου 1994 η εφαρµογή του Κ.Λ.Σ.Τ µε 

την υποχρεωτική χρήση των πρωτοβάθµιων και δευτεροβάθµιων λογαριασµών του ενώ από 

την 1η Ιανουαρίου η υποχρέωση αυτή επεκτάθηκε και στους τριτοβάθµιους λογαριασµούς. 

 

1.3.2 Οµάδες Κ.Λ.Σ.Τ. 

   

Το Κ.Λ.Σ.Τ όπως και το Ε.Γ.Λ.Σ αποτελείται από δέκα οµάδες λογαριασµών στις οποίες 

αντιστοιχούν οι αραβικοί αριθµοί  1-9 και 0. Πιο συγκεκριµένα, σύµφωνα µε την παράγραφο 

1.200 του Π.∆ 1123/1980 

 

•Οι οµάδες 1-8 αναφέρονται στη γενική λογιστική 

 

•Η οµάδα 9 αναφέρεται στην αναλυτική λογιστική εκµεταλλεύσεως. 
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•Η οµάδα 0 περιλαµβάνει τους λογαριασµούς τάξεως. 

 

•Οι οµάδες 1-3 περιλαµβάνουν τους λογαριασµούς ενεργητικού 

 

•Οι οµάδες 4-5 τους λογαριασµούς παθητικού 

 

•Η οµάδα 6 τους λογαριασµούς οργανικών εξόδων κατ' είδος 

 

•Η οµάδα 7 τους λογαριασµούς οργανικών εσόδων κατ' είδος 

 

•Η οµάδα 8 τους λογαριασµούς γενικής εκµεταλλεύσεως, έκτακτων και ανόργανων 

αποτελεσµάτων, αποτελεσµάτων χρήσης, αποτελεσµάτων προς διάθεση καθώς και το 

λογαριασµό ισολογισµού. 

 

•Η οµάδα 9 περιλαµβάνει τους λογαριασµούς  της αναλυτικής λογιστικής εκµεταλλεύσεως 

και τέλος, 

 

•Η οµάδα 0 τους λογαριασµούς τάξεως. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

 

2.1 Ίδρυση και Σκοπός 

Στη µεταπολεµική περίοδο στα τέλη της δεκαετίας του 30́  η Ελλάδα βρίσκεται σε 

πολύ κακή οικονοµική κατάσταση  αφού όχι µόνο βρισκόταν σε πολυετές δαπανηρό πόλεµο 

αλλά και δέχτηκε χιλιάδες πρόσφυγες. Το εθνικό νόµισµα είχε υποτιµηθεί στο 1/10 της 

προπολεµικής αξίας του πράγµα που χρήζει εξωτερικής βοήθειας µε τη µορφή προσφυγικού 

δανείου. Έτσι το 1927 πρωτοεµφανίζεται η πρόταση ίδρυσης ενός πιστωτικού ιδρύµατος που 

θα ειδικευόταν στην αγροτική και γεωργική ανάπτυξη. Ο τότε υπουργός Γεωργίας 

Αλέξανδρος Παπαναστασίου σε διαπραγµάτευση µε την Κοινωνία των Εθνών (Κ.Τ.Ε.) έλαβε 

την υπόσχεση του Ελληνικού κράτους ,της Ε.Τ.Ε. και της Επιτροπής Αποκατάστασης 

Προσφύγων και σε συνέχεια στις 15 Σεπτεµβρίου 1927 υπογράφτηκε συµφωνία στη Γενεύη 

ανάµεσα στην ελληνική κυβέρνηση και την επιτροπή της Κ.Τ.Ε. Η ίδρυση µιας αγροτικής 

τράπεζας σήµαινε τον περιορισµό τραπεζικών δικαιωµάτων της Ε.Τ.Ε. κάτι που επέφερε 

αντιδράσεις όµως δεν ήταν αρκετό για να σταµατήσει την υλοποίηση του έργου. Το 1929 

σχεδόν 100 χρόνια από την ανακήρυξη του ανεξάρτητου Ελληνικού κράτους τίθεται το 

νοµοσχέδιο για την ίδρυση ιδιαίτερης τράπεζας ,που θα κάλυπτε τις αγροτικές ανάγκες της 

χώρας και θα συντόνιζε την ελληνική αγροτική παραγωγή, στη Βουλή των Ελλήνων. Για να 

επιτευχθεί αυτό είχε προηγηθεί δεύτερη σύµβαση ανάµεσα στο κράτος και την Ε.Τ.Ε. αφού 

τα κεφάλαια που προορίζονταν για την τράπεζα δεν επαρκούσαν. Μετά από οµόφωνη 

υπερψήφιση του νόµου 4432/1929 η ίδρυση της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος (Α.Τ.Ε) 

πραγµατοποιήθηκε. 

Η Α.Τ.Ε. ιδρύθηκε µε κύριο σκοπό την άσκηση της αγροτικής πίστεως σε όλες της 

µορφές της. Αυτό περιλαµβάνει ενίσχυση της συνεταιριστικής οργάνωσης και τη βελτίωση 

των όρων διεξαγωγής των πάσης φύσεως αγροτικών συναλλαγών στην ελληνική επικράτεια 

καθώς η τράπεζα αποτελεί τον βασικό συνεργάτη του κράτους σε θέµατα αγροτικής 

ανάπτυξης. Πιο αναλυτικά οι σκοποί της τράπεζας είναι: 
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• Χορήγηση δανείων σε γεωργούς, κτηνοτρόφους, αλιείς, γεωργικούς 

συνεταιρισµούς και σε νοµικά και φυσικά πρόσωπα γεωργικών επιχειρήσεων, 

καθώς και για την εκτέλεση έργων κοινής ωφελείας. 

• Η προµήθεια και διάθεση στους παραπάνω εργαλείων, µηχανηµάτων, 

λιπασµάτων, γεωργικών φαρµάκων κλπ. 

• Η διευκόλυνση των παραπάνω σε θέµατα συγκέντρωσης, αποθήκευσης, 

επεξεργασίας και πώλησης των προϊόντων στην αγορά (εσωτερικού-εξωτερικού). 

• Η ενίσχυση και διάδοση των τελειότερων µεθόδων καλλιέργειας, κτηνοτροφίας 

και αλιείας, µε παράλληλη τόνωση της αποταµίευσης καθώς και η οργάνωση 

διοίκησης υπηρεσιών ή οργανισµών αγροτικής ασφάλειας ή αντασφάλειας 

προϊόντων, καλλιεργειών, ζώων, µέσων, οικηµάτων και εγκαταστάσεων. 

• Η συστηµατοποίηση της εµπορίας των γεωργικών προϊόντων. 

• Η τόνωση του συνεργατικού πνεύµατος µε προπαγάνδα και διαπαιδαγώγηση 

των αγροτικών κοινωνιών, καθώς και ο έλεγχος των γεωργικών συνεταιρισµών 

επί παντός βαθµού και φύσης. 

• Η διάδοση και η ενίσχυση οικοτεχνιών στις καθαρά γεωργικές οικογένειες για 

επικερδή απασχόληση στις νεκρές γεωργικές περιόδους. 

• Και τέλος η προστασία της αλιείας, των πάσης φύσεως δασικών επιχειρήσεων ή 

εκµετάλλευσης µε παροχές δανείων ή πιστώσεων. 

2.1.1 Νεότερη Ιστορία 

 Κατά την ίδρυση της η Α.Τ.Ε. έλαβε από το κράτος χρηµατοδότηση του δηµοσίου 

ως αρχικό κεφάλαιο συνολικού ποσού 950.000.000 δραχµών από τις οποίες οι 450.000 ήταν 

άτοκες και απαλλαγµένες από χρεολύσια, και οι υπόλοιπες 500.000.000 θα λαµβάνονταν 

κατά το δοκούν αναλόγως µε τις ανάγκες της τράπεζας. Αυτοµάτως η Αγροτική τράπεζα 

απορρόφησε άλλες πέντε τράπεζες, την τράπεζα Μακεδονίας, Θράκης, Ηπείρου καθώς και 

τράπεζας των νήσων Αιγαίου και του κοινωφελούς ταµείου Κρήτης, που είχαν χαρακτήρα 

αγροτικής πίστης.  Επίσης έλαβε χορήγηση από την Ε.Τ.Ε. ποσού ίσου µε την διαφορά ¾ από 

ανέκδοτες µετοχές και µε σύµβαση που υπογράφτηκε το 1928 η εθνική τράπεζα θα µοίραζε 

τα κέρδη της που αναλογούσαν στο ελληνικό δηµόσιο στην Α.Τ.Ε. Η τράπεζα έλαβε µια 

ακόµη ευεργέτηση από την Ε.Τ.Ε. κατά την οποία, µε την ειδική σύµβαση του 1929, 

υποχρεώνει την εθνική να παρέχει πίστωση στην αγροτική µέχρι το ύψος των 850.000.000 

δραχµών.  
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Σηµαντικά γεγονότα της νεότερης ιστορίας της τράπεζας αρχίζουν από το 1991 όπου 

έγινε η µετατροπή από πιστωτικό ίδρυµα σε ανώνυµη εταιρεία. Το 2000 µε την είσοδό της 

στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών σηµατοδότησε µια νέα εποχή υλοποίησης ενός 

φιλόδοξου προγράµµατος εξυγίανσης, εκσυγχρονισµού και ανάπτυξης ακόµα και πέρα του 

αρχικού τοµέα των δραστηριοτήτων της. Το 2009, συµπληρώθηκαν 80 χρόνια από της 

ίδρυσης της Α.Τ.Ε. Στη διαδροµή αυτή της ζωής της καθοριστική υπήρξε η συµβολή της στη 

γεωργική παραγωγή και κατ’ επέκταση στην ελληνική αγροτική οικονοµία στην οποία 

διαδραµάτισε πρωτεύοντα ρόλο, ειδικότερα στις µεταρρυθµίσεις και στην ανάπτυξη 

συνεταιρισµών αλλά και ακόµη των βιοµηχανιών του κλάδου. Έντονη θεωρείται και η 

παράλληλη κοινωνική της συνεισφορά σε κρίσιµες ιστορικές περιόδους, (πολέµου, κατοχής, 

αντίστασης) και στην ανασυγκρότηση της Χώρας. Η εθελοντική συµµετοχή της A.T.E. στη 

διαγραφή του δηµοσίου χρέους κατά 53,5% (PSI) είχε καταλυτική επίπτωση στα ίδια 

κεφάλαια και στην κεφαλαιακή επάρκεια της Αγροτικής Τράπεζας. Στο πλαίσιο των 

διαδικασιών που όρισαν η Τράπεζα της Ελλάδος και το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής 

Σταθερότητας, µε σκοπό την αναδιάρθρωση του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος και την 

ενίσχυση της χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας, αλλά και µε βασική παράµετρο τη 

διασφάλιση των θέσεων εργασίας, η Τράπεζα Πειραιώς απορρόφησε το υγιές τµήµα της 

Αγροτικής Τράπεζας, στα τέλη Ιουλίου 2012.Στις 25 Ιουνίου 2013, ολοκληρώθηκε η 

ενοποίηση των πληροφοριακών συστηµάτων της πρώην A.T.E. “bank” µε την Τράπεζα 

Πειραιώς, καταργήθηκαν τα εναλλακτικά δίκτυα εξυπηρέτησης και η ιστοσελίδα της A.T.E., 

και οι πελάτες εξυπηρετούνται πλέον από τα αντίστοιχα της Τράπεζας Πειραιώς. Σχεδόν 

άµεσα ξεκίνησε και η αντικατάσταση της εταιρικής ταυτότητας των καταστηµάτων της 

πρώην “ΑΤΕbank”, που ως τότε διατηρούσαν την εµπορική επωνυµία “ATEbank”, µε αυτή 

της Τράπεζας Πειραιώς. 

2.2 Αρχική Συµφωνία και Μεταβίβαση Περιουσιακών Στοιχείων 

Σύµφωνα µε την απόφαση της Επιτροπής Μέτρων Εξυγίανσης (ΕΜΕ) της Τράπεζας 

της Ελλάδος (ΤτΕ) υπ’ αριθµό ΕΜΕ 4/1/27.7.2012 το πιστωτικό ίδρυµα «Αγροτική Τράπεζα 

της Ελλάδος Α.Ε.» ,υποχρεώνεται να µεταβιβάσει επιλεγµένα στοιχεία του ενεργητικού και 

του παθητικού της στο πιστωτικό ίδρυµα µε την επωνυµία «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.»  και να 

τεθεί υπό ειδική εκκαθάριση µε ορισµένο ,από την ΕΜΕ ,ειδικό ελεγκτή – εκκαθαριστή του 

πιστωτικού ιδρύµατος. Με την απόφαση ΕΠΑΘ 46/1/27.7.2012 δίνεται εντολή ανάκλησης 

αδείας λειτουργίας της Α.Τ.Ε. Μετά από πλειδότηση της Τ.Π. την 9η Ιουλίου 2012 σε 

διαγωνισµό που διεξήχθη για την απόκτηση των περιουσιακών στοιχείων της Α.Τ.Ε. που 
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διοργάνωσε η ΕΜΕ, µε επιστολή του ΤΧΣ που υποχρεώνει την Πειραιώς να υποβάλει και 

έντυπη προσφορά συνάπτεται η συµφωνία εξαγοράς της τράπεζας µε συναίνεση όλων των 

µελών.  

Οι λόγοι που οδήγησαν στην ανάκληση αδείας της ΑΤΕ και εξαγοράς της είναι κατά 

την ΕΜΕ ,µε την παραπάνω απόφαση (ΕΜΕ 4/1/27.7.2012) ,από έλεγχο και εκτίµηση του 

ενεργητικού και παθητικού της ΑΤΕ προκύπτει ότι το ίδρυµα δεν µπορεί να ανταπεξέλθει 

στις υποχρεώσεις του και συνεπώς κρίθηκε σκόπιµο να µεταβιβάσει το σύνολο των εργασιών 

του σε άλλη τράπεζα. Την 31.12.2011 οι συνολικές καταθέσεις πελατών στο ως άνω 

πιστωτικό ίδρυµα ανέρχονται σε ποσό 15.741.328.000€ και ότι το εγγυηµένο από το Ταµείο 

Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) µέρος, σύµφωνα µε το άρθρο 9 του ν. 

3746/2009, όπως ισχύει, είναι 14.293.144.000€. Οι υποχρεώσεις της ΑΤΕ µέχρι 31.5.2012 

ήταν 387.000.000€ και χρησιµοποιεί έκτακτα µέτρα ρευστότητας από την ΤτΕ. Λόγω της 

βαθύτατης οικονοµικής ύφεσης που πλήττει τη χώρα και την Ευρώπη ,η οριστική παύση 

λειτουργίας της τράπεζας χωρίς τη λήψη µέτρων εξυγίανσης θα έδινε ένα πολύ δυνατό 

πλήγµα στην ήδη αδύναµη οικονοµία της χώρας  και θα επέφερε σοβαρούς κλυδωνισµούς 

στη χρηµατοπιστωτική σταθερότητα. Έτσι θεωρήθηκε σωστό να τεθεί υπό ειδική εκκαθάριση 

λόγω του µεγέθους της και το εύρος των υπηρεσιών που παρέχει ,αλλά και την υποχρέωση 

διασφάλισης των καταθέσεων από το ΤΕΚΕ και το ν. 3746/2009 που η αδυναµία κάλυψης 

του θα δηµιουργούσε «τρύπα» ύψους 1.448.184.000€.    

Η προσωρινή αποτίµηση των στοιχείων από την ΤτΕ µε βάση την παρ. 4 του 

άρθρου 63∆ του ν. 3601/2007 η αξία του ενεργητικού ανέρχεται σε 14.721.270.000€ και του 

παθητικού σε 21.397.160.000€. Για την τελική διαµόρφωση του παραπάνω ποσού του 

ενεργητικού πρέπει να ληφθούν υπόψη τα εξής: 

α) 1.270.720.000€ από σχηµατισµό επιπλέον προβλέψεων που 

αφορούν 459.610.000€ πραγµατοποιηθείσες από το υπό ειδική 

εκκαθάριση ΑΤΕ και ειδικές προβλέψεις 811.110.000€ όπως ήταν 

καταγεγραµµένες στα λογιστικά βιβλία (31.5.2012). 

β) Η αποτίµηση των οµολόγων και εντόκων γραµµατίων του 

Ελληνικού ∆ηµοσίου. 

γ) Η λογιστική αξία των πάγιων στοιχείων και των λοιπών στοιχείων 

ενεργητικού προς µεταβίβαση (31.5.2012) 
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δ) Η αποτίµηση αξίας των θυγατρικών της Αγροτικής τράπεζας «ΑΤΕ 

ΑΕ.∆.Α.Κ.», «FBB – ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», 

«ATEbank Romania S.A.», «ΑΙΚ Banca», και «ΑΓΡΟΤΙΚΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» 

που εκτιµήθηκαν από τις εταιρείες «Ernst & Young» και «Grant 

Thornton» 

ε) Και τέλος θεωρείται µηδενική η αξία των άυλων περιουσιακών 

στοιχείων της ΑΤΕ 

Για την τελική διαµόρφωση του παραπάνω ποσού του παθητικού πρέπει να 

ληφθούν υπόψη τα εξής: 

α) Η ονοµαστική αξία των καταθέσεων πελατών κατά την αναφορά 

της ΤτΕ(25.7.2012). 

β) Η ονοµαστική αξία της έκτακτης χρηµατοδότησης από την 

ΤτΕ(25.7.2012) 

γ) η ονοµαστική αξία των λοιπών προς µεταβίβαση στοιχείων 

παθητικού, όπως εµφανίζεται στα οικεία λογιστικά βιβλία την 31η 

Μαΐου 2012 

Σύµφωνα µε την απόφαση ΕΜΕ 4/2/27.7.2012 ,η διαφορά ενεργητικού και 

παθητικού που προκύπτει ορίζεται σε 6.675.890.000€ τα οποία θα κατατεθούν από το ΤΧΣ 

στην Τράπεζα Πειραιώς. Με βάση το άρθρο 9 της παραγράφου 15 του ν. 4051/2012, για 

δώδεκα µήνες από την έναρξη ισχύος του εν λόγω νόµου το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής 

Σταθερότητας θα καταβάλει το ποσό που θα κατέβαλε το ΤΕΚΕ3 κατά την παράγραφο 13 του 

άρθρου 63∆ και την παράγραφο 7 του άρθρου 63Ε του ν. 3601/2007, δηλαδή το ανωτέρω 

ποσό στην απορροφούσα εταιρεία. 

Για να λάβει τα ινία της ΑΤΕ η Πειραιώς κατέβαλε 95.000.000€ στην πρώτη 

κατόπιν άτυπης προσφοράς ενώπιον της ΕΜΕ και ύστερα µε έγγραφη πλειοδότηση κατ’ 

εντολή του ΤΧΣ. Το ποσό αυτό υπολογίστηκε µε βάση τα παραπάνω στατιστικά στοιχεία που 

προέκυψαν από την εκτίµηση του ειδικού εκκαθαριστή και της ΤτΕ συµβουλευόµενοι πάντα 

τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 63∆ του ν. 3601/2007 περί ανάληψης και άσκησης 

                                                           
3
  ΤΕΚΕ =Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων 
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δραστηριοτήτων από τα πιστωτικά ιδρύµατα, επάρκειας ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών 

ιδρυµάτων και των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και λοιπών διατάξεων. 

Παρόλο που µε τις συνεδριάσεις της ΕΜΕ και τις δηµοσιεύσεις των στο ΦΕΚ η 

εκτίµηση της περιουσίας της ΑΤΕ ήταν προσωρινή και µόλις λίγους µήνες αργότερα στις 

24.1.2013 µια νέα δηµοσίευση της ΕΜΕ και της ΤτΕ έρχεται να αναµορφώσει την αρχική 

εκτίµηση αλλά και να αλλάξει τα επιλεγµένα περιουσιακά στοιχεία που µεταβιβάστηκαν από 

την ΑΤΕ στην Πειραιώς ,αφενός η πρώτη να δώσει περαιτέρω στοιχεία και αφετέρου η 

δεύτερη    να µεταβιβάσει στην πρώτη στοιχεία  που είναι συνδεδεµένα µε την ειδική 

εκκαθάριση της. Συνεπώς η απόφαση ΕΜΕ 8/1/24.1.2013 “Μεταβίβαση περαιτέρω 

περιουσιακών στοιχείων του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύµατος µε την επωνυµία 

«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣΕΛΛΑ∆ΟΣΑ.Ε.» στο πιστωτικό ίδρυµα µε την επωνυµία 

«ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» και αναµεταβίβαση ήδη µεταβιβασθέντων περιουσιακών 

στοιχείων από το δεύτερο ως άνω πιστωτικό ίδρυµα στο πρώτο - Αναπροσαρµογή της 

προσωρινής εκτίµησης της διαφοράς µεταξύ της αξίας των µεταβιβαζόµενων στην «ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» στοιχείων του παθητικού και της αξίας των µεταβιβαζόµενων” ορίζει προς 

περαιτέρω µεταβίβαση τα εξής στοιχεία: 

• Το δάνειο της «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ 

Α.Ε.», το οποίο ήταν ενήµερο κατά την ηµεροµηνία εφαρµογής των 

µέτρων εξυγίανσης (ήτοι την 27.7.2012) και ως εκ τούτου, εάν δεν 

είχε γίνει ρητή αναφορά στα δάνεια της εν λόγω εταιρείας, θα είχε 

µεταβιβασθεί εξαρχής στην «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» 

• Τα δάνεια των πρώην υπαλλήλων του υπό ειδική εκκαθάριση 

πιστωτικού ιδρύµατος «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 

Α.Ε.», παρόλο που δεν είναι ενήµερα, καθώς οι ανωτέρω υπάλληλοι 

έχουν ήδη προσληφθεί από την «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» 

• Oι µετοχές της «ATExcelixiA.E.», τις οποίες η «ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» έχει ζητήσει να µεταβιβασθούν σε αυτήν 

,προκειµένου να χρησιµοποιήσει την εν λόγω εταιρεία κυρίως για την 

εκπαίδευση του προσωπικού της. Η εν λόγω εισήγηση προτείνει ως εκ 

τούτου τη µεταβίβαση των προαναφερόµενων στοιχείων, 

λαµβανοµένου υπόψη ότι µε τον τρόπο αυτό µειώνεται το κόστος 

εξυγίανσης του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύµατος, 
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δεδοµένου ότι αυξάνεται η αξία του ενεργητικού που µεταβιβάζεται 

στην «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» 

Επίσης τα στοιχεία προς αναµεταβίβαση είναι τα εξής: 

• Τίτλοι των οποίων είναι εκδότης το υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικό 

ίδρυµα ,δηλαδή οµόλογα της ΑΤΕ 

• Μετοχές µη εισηγµένων εταιρειών, η αξία των οποίων είναι 

µηδενική και οι εν λόγω εταιρείες έχουν δανειακή σύµβαση που έχει 

παραµείνει στο υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικό ίδρυµα 

• Συµβάσεις πώλησης µε συµφωνία επαναγοράς των οποίων η µεταβίβαση 

θεωρήθηκε από τον αντισυµβαλλόµενο ως γεγονός πτώχευσης 

• Απαίτηση έναντι της «Αγροτική Συνεταιριστική Εταιρεία Ανάπτυξης 

Ρεθύµνου Α.Ε.», για την οποία υφίσταται ισόποση υποχρέωση που έχει 

παραµείνει στο υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικό ίδρυµα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.», καθιστώντας ως εκ τούτου δυνατό τον 

συµψηφισµό αυτών από τον ειδικό εκκαθαριστή 

• ∆ανείων πελατών, µε επιδοτήσεις επιτοκίου που χρήστηκαν παράνοµες 

από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

∆ανείων πελατών, τα οποία είναι ασφαλισµένα µε εµπράγµατη ασφάλεια 

επί ακινήτου που εµφάνιζαν µηδενικό υπόλοιπο, προκειµένου να µην 

επιβαρυνθούν περαιτέρω οι εν λόγω δανειολήπτες για την άρση ή εξάλειψη 

των εξασφαλίσεων που είχαν παράσχει για τα ανωτέρω δάνεια. 

Η αναπροσαρµογή του ενεργητικού και του παθητικού µε βάση τα παραπάνω 

ορίζεται σε 21.234.916.000€ και 14.443.856.000€ αντίστοιχα. Η αρχική διαφορά των 

επιλεγµένων στοιχείων από 6.675.890.000€ ορίζεται σε 6.791.060.000€ ,δηλαδή προκύπτει 

διαφορά 115.170.000€ τα οποία πρέπει το ΤΧΣ να καταβάλλει επιπροσθέτως. Η απόφαση 

αυτή λήφθηκε ,πέρα από την µεταγενέστερη της αρχικής αποτίµησης των στοιχείων, καθώς 

µειώνει την αξία ενεργητικού και παθητικού που παραµένει στην υπό ειδική εκκαθάριση ΑΤΕ 

µε αποτέλεσµα να εξυπηρετείται ευκολότερα ο σκοπός και η διαδικασία εξυγίανσης της 

τράπεζας. Για λόγους αναφοράς παρατίθεται η αρχική µεταβίβαση στις 27.8.2012 και τα 

στοιχεία που δεν µεταβιβάστηκαν. 
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4
Με το υπ’ αρ. 6599/27.8.2012 έγγραφό του το πιστωτικό ίδρυµα µε την επωνυµία 

«ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» (εφεξής και «ΠΕΙΡΑΙΩΣ» ή «γνωστοποιούσα») γνωστοποίησε 

στην Επιτροπή Ανταγωνισµού (εφεξής και «ΕΑ»), σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3959/2011, 

την από27.07.2012 «Σύµβαση Μεταβίβασης» (εφεξής «η Σύµβαση»), µεταξύ του ιδίου και του 

υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύµατος µε την επωνυµία «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 

ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.» (εφεξής και «ΑΓΡΟΤΙΚΗ»). Με την εν λόγω Σύµβαση συµφωνείται να 

µεταβιβαστούν από το δεύτερο στο πρώτο όλες οι συµβατικές σχέσεις µε τρίτους, καθώς και το 

σύνολο του ενεργητικού και παθητικού της «ΑΓΡΟΤΙΚΗ» (δικαιώµατα, αξιώσεις, υποχρεώσεις 

και βάρη κάθε είδους), εκτός από συγκεκριµένες συµβατικές σχέσεις και συγκεκριµένα 

περιουσιακά στοιχεία, τα οποία θα αναφέρονται εφεξής ως «µη µεταβιβαζόµενα στοιχεία» και 

θα αναλυθούν στην Ενότητα Α.2.3 της παρούσας. Συνοπτικά, η ΠΕΙΡΑΙΩΣ αποκτά, µε 

καταβολή τιµήµατος €95 εκατοµµυρίων στην ΑΓΡΟΤΙΚΗ, τα εξής: 

1. €14,7 δις επιλεγµένα στοιχεία ενεργητικού της ΑΓΡΟΤΙΚΗ, 

εκ των οποίων δάνεια µετά από προβλέψεις €10,6 δις και λοιπά 

στοιχεία ενεργητικού €4,2 δις, 

2. €21,4 δις επιλεγµένα στοιχεία παθητικού της ΑΓΡΟΤΙΚΗ, εκ 

των οποίων €14,3 δις καταθέσεις, €6,7 δις διατραπεζικές 

υποχρεώσεις και €0,4 δις λοιπές υποχρεώσεις, 

3. Το δίκτυο καταστηµάτων της ΑΓΡΟΤΙΚΗ στην Ελλάδα, 

περιλαµβανοµένου ενός καταστήµατος στη Φρανκφούρτη Γερµανίας, 

τις εγκαταστάσεις της και τα εµπορικά σήµατα που της ανήκουν, 

4. Το [...]% του µετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής της 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ, Αγροτική Ασφαλιστική Ανώνυµη Εταιρία (εφεξής ΑΤΕ 

Ασφαλιστική), µε έδρα την Ελλάδα, η οποία ελέγχει κατά [...]% την 

ATE Insurance S.A. Romania, µε έδρα τη Ρουµανία 

5. Το [...]% του µετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής της 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ, ΑΤΕ Ανώνυµη Εταιρία ∆ιαχείρισης Αµοιβαίων Κεφαλαίων 

(εφεξής ΑΤΕ ΑΕ∆ΑΚ), µε έδρα την Ελλάδα, 

                                                           
4
  Απόφαση ΕΜΕ και ΤτΕ 6599/27.8.2012 πηγή: 

http://www.epant.gr/apofasi_details.php?Lang=gr&id=345&nid=689 
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6. Το [...]% του µετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής της 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ, ATE Bank Romania SA (εφεξής ΑΤΕ Romania), µε έδρα στη 

Ρουµανία, 

7. Το [...]% του µετοχικού κεφαλαίου του τραπεζικού 

ιδρύµατος «[...]», µε έδρα την [...] και 

8. Το [...]% του µετοχικού κεφαλαίου του τραπεζικού ιδρύµατος 

«[...]», µε έδρα τη [...]. 

  

Η παρούσα απόφαση αφορά στην αξιολόγηση της γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης µε 

βάση τις διατάξεις ελέγχου συγκεντρώσεων στο πλαίσιο του δικαίου του ανταγωνισµού, και όχι 

στην αξιολόγηση των επιµέρους συµβατικών και διαγωνιστικών όρων για τη µεταβίβαση των 

συγκεκριµένων στοιχείων της ΑΓΡΟΤΙΚΗ. H συγκέντρωση πραγµατοποιήθηκε σύµφωνα µε τη 

διαδικασία του άρθρου 63 ∆ του ν.3601/2007, στην παράγραφο 17 του οποίου (όπως αυτή 

προστέθηκε στο εν λόγω άρθρο µε το άρθρο 2 της από 19-4-2012 ΠΝΠ «Ρυθµίσεις θεµάτων 

κεφαλαιακής ενίσχυσης των πιστωτικών ιδρυµάτων», ΦΕΚ Α/94/19.4.2012) 

2.3 Μη µεταβιβαζόµενα στοιχεία κατά την αρχική µεταβίβαση 

Τα µη µεταβιβαζόµενα στοιχεία όπως ορίζονται στην απόφαση 6599/27.8.2012 και 

στη συνεδρίαση της ΕΜΕ 4/1/27.7.2012 είναι στοιχεία που πηγάζουν καθαρά από τις 

δραστηριότητες της ΑΤΕ και είναι συνδεδεµένες µε αυτή µε έννοµες ,ισχύουσες σχέσεις. Τα 

µη µεταβιβαζόµενα στοιχεία διατηρούνται υπό τη δικαιοκτησία (ενεργητικό) της 

ΑΤΕ ή συνεχίζουν να βαρύνουν (παθητικό) την ΑΤΕ. Αναλυτικά µη µεταβιβαζόµενα είναι τα 

παρακάτω: 

1. Οι έννοµες σχέσεις της ΑΤΕ µε τρίτους που πηγάζουν ή 

σχετίζονται µε συµβάσεις εργασίας που έχει καταρτίσει  

2. Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα της ΑΤΕ έναντι των µετόχων 

της, που απορρέουν από τη µετοχική σχέση 

3. Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα της ΑΤΕ από το οµολογιακό 

δάνειο µειωµένης εξασφάλισης εκδόσεως της “A.B.G. Finance 

International plc” 

4. Συµµετοχές στις εταιρείες «ΑΤΕ ΛΗΖΙΝΓΚ Ανώνυµη Εταιρία 

Χρηµατοδοτικής Μίσθωσης», «ΑΤΕ Τεχνική - Πληροφορική Α.Ε.», 
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«Ελληνική Βιοµηχανία Ζάχαρης Α.Ε.», «Αγροτική Βιοµηχανία 

Γάλακτος Ηπείρου - ∆Ω∆ΩΝΗ Α.Ε.», «ΑΤΕxcelixi Α.Ε.», «ΑΤΕ 

∆ιαφηµιστική Α.Ε.» και «Συνεταιριστική Ελληνική Καπνοβιοµηχανία 

Α.Ε.» 

5. Οι έννοµες σχέσεις από δανειακές ή άλλου είδους πιστοδοτικές 

συµβάσεις της ΑΤΕ µε τις εταιρίες «ΑΤΕ Τεχνική – Πληροφορική 

Α.Ε.» και «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ Α.Ε.» 

6. Υποχρεώσεις έναντι τρίτων όπως υπαλλήλων που δικαιούνται 

έννοµη χρηµατική αποζηµίωση 

7. Υποχρεώσεις προς τις εταιρείες Αγροτική Συνεταιριστική Εταιρία 

Ανάπτυξης Ρεθύµνου Α.Ε.» ,«Συνεταιριστική Ελληνική 

Καπνοβιοµηχανία Α.Ε.»,  «Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισµών 

Μουδανιών» και «Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισµών Λευκάδας – 

ΤΑΟΛ» 

8. Οι υποχρεώσεις που κατά το νόµο ικανοποιούνται από το προϊόν 

της εκκαθάρισης 

9. Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις της ΑΤΕ κατά του 

Ελληνικού ∆ηµοσίου. 

10.  Οι φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις της τράπεζας 

11.  Υποχρεώσεις και απατήσεις έναντι ασφαλιστικών φορέων 

12.  Απαιτήσεις από δάνεια  

13.  Λοιπές συναλλαγές που εκτελούνται 

14.  Τα δικαιώµατα και έννοµες σχέσεις που σχετίζονται µε τη 

λειτουργία ή την εξασφάλιση µη µεταβιβαζόµενων στοιχείων του 

ενεργητικού 

2.4 Ανάλυση Οικονοµικών Καταστάσεων 

Στο τµήµα αυτό της έρευνας παραθέτουµε τον παρακάτω πίνακα ενοποιηµένων 

οικονοµικών καταστάσεων του οµίλου µε σκοπό την αξιολόγηση των οικονοµικών µεγεθών 

της Πειραιώς για τα αποτελέσµατα 2011 – 2012 καθώς έχει απορροφήσει το «υγιές» τµήµα 

της ΑΤΕ και τη Γενική τράπεζα. 
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Σχήµα 1 

5 

                                                           
5
  Η κατάσταση όπως εµφανίζεται στην ετήσια οικονοµική έκθεση 2012 της τράπεζας Πειραιώς 
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Με µια πρώτη ανάγνωση των δηµοσιευµένων οικονοµικών καταστάσεων του 

οµίλου Πειραιώς ,η εταιρεία φαίνεται να εµφανίζει ζηµιά καθώς οι υποχρεώσεις της είναι 

µεγαλύτερες του ενεργητικού της. Με τέτοιο όγκο πληροφοριών και την οικονοµική κρίση 

στη χώρα ,είναι δύσκολο να ξεκαθαρίσει κανείς αν µια τόσο µεγάλη εταιρεία µπορεί να 

ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις της και αν και πόσο βοήθησε η απορρόφηση της ΑΤΕ και της 

Γενικής Τράπεζας. Για να γίνει δυνατή η ανάλυση θα χρησιµοποιήσουµε τον παραπάνω 

πίνακα και στοιχεία που βρίσκονται στα αποτελέσµατα των ετών 2011 – 2012 για την 

                                                           
6
 ∆ΧΜ = ∆είκτης Χρηµατοοικονοµικής Μόχλευσης  

7 ΙΚ = Ίδια Κεφάλαια  
8
 ΑΣΚ = Αποδοτικότητα Συνολικών Κεφαλαίων 
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Πειραιώς ώστε να παράξουµε ένα συµπέρασµα που αρµόζει σε µια ακαδηµαϊκή έρευνα διότι 

δεν διαθέτουµε τις γνώσεις ούτε τα µέσα για να εµβαθύνουµε περισσότερο. 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω στοιχεία η Πειραιώς αύξησε τον όγκο της κατά 42,8% 

µέσα στο 2012 µε συνολική διαφορά €21 δισ. σε ενεργητικό και παθητικό  από το 

προηγούµενο έτος χωρίς να υπολογίζεται η ενίσχυση του ΤΧΣ ύψους €7,6 δισ.. Με τη χρήση 

του δείκτη χρηµατοοικονοµικής µόχλευσης µπορούµε να µάθουµε κατά πόσο τα ίδια 

κεφάλαια επηρεάζουν την πορεία της εταιρείας και το αν εξαρτώνται από ξένα κεφάλαια. 

Βλέποντας λοιπόν το δείκτη για τα δύο έτη που εξετάζονται παρατηρούµε αύξηση στην ήδη 

πολύ µεγάλη εξάρτηση της τράπεζας από ξένα κεφάλαια. Και στα δύο χρόνια τα ΙΚ µετά τα 

αποτελέσµατα εις νέο από ζηµιές εµφανίζουν αρνητικό αποτέλεσµα που όµως δεν ξεπερνά το 

50% του εταιρικού κεφαλαίου και συνεπώς δεν χρειάζεται περεταίρω λογιστική 

αντιµετώπιση σύµφωνα µε τον τροποποιηµένο νόµο 3190/1955 περί Α.Ε. Σαν απόλυτους 

αριθµούς ο αρνητικός δείκτης αυξήθηκε από το 2011 στο 2012 παρά την απόκτηση νέων 

στοιχείων ,όµως αυτό δεν είναι απόλυτα αρνητικό αφού η αύξηση του δείκτη είναι κατά το 

ένα πέµπτο ενώ η αύξηση του οµίλου είναι 42,8%  µε συνέπεια να µην είναι ανάλογη η 

αύξηση τους. Αν συµπεριλάβουµε τα κεφάλαια του ΤΧΣ το ενεργητικό διαµορφώνεται στα 

79,1 δισ. € και τα ΙΚ του οµίλου στα 5,6 δισ. € σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα στις 

31/12/2012. Έτσι το δείκτης διαµορφώνεται  σε 14,125 φορές µεγαλύτερο ενεργητικό από τα 

ΙΚ κι έτσι διαπιστώνουµε µια ραγδαία βελτίωση. Με τον παραπάνω τύπο υπολογίζουµε την 

αποδοτικότητα των συνολικών κεφαλαίων για τα δύο χρόνια που µελετάµε και παρατηρούµε 

απόδοση 29,1% πράγµα θετικό αφού έχουµε πολύ µεγάλη βελτίωση µέσα σε ένα χρόνο. 

Αυτό οφείλεται στη δραµατική µείωση ζηµιών που σε απόλυτους αριθµούς είναι 6,11 δισ. €. 

Με την απορρόφηση της ΑΤΕ και Γενικής οι καταθέσεις συνολικού ύψους 37 δισ. € 

αποτελούνται από 88% ελληνικών και 12% ξένων καταθέσεων και αντιπροσωπεύουν το 19% 

των καταθέσεων στην Ελλάδα. Οι καταθέσεις όψεως είναι πλέον 42% σε αντίθεση µε 36% 

της προηγούµενης χρονιάς. 

Ο όµιλος Πειραιώς στο τέλος του 2012 έχει συνολικές καταθέσεις ύψους 37 δισ. €. 

Συµπεριλαµβάνοντας την ενσωµάτωση της ΑΤΕ και Γενικής , οι καταθέσεις στην Ελλάδα 

φτάνουν τα 32,4 δισ. € αντιπροσωπεύοντας έτσι το 19% της συνολικής αγοράς καταθετών. 

Οι διεθνείς καταθέσεις αντίστοιχα ,αριθµούν τα 4,6 δισ. € αφού η ΤΠ µετά την απορρόφηση 

της ΑΤΕ έχει πλέον και την “ΑΤΕ bank Romania” και ένα κατάστηµα στην Φρανκφούρτη. 

Τα δάνεια προ προβλέψεων στο τέλος ∆εκεµβρίου 2012 διαµορφώθηκαν σε 50,6 δισ. €, µε τα 

δάνεια στην Ελλάδα να διαµορφώνονται στα 43,2 δισ. € εκ των οποίων τα 2,1 δισ. € αφορούν 
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την εκταµίευση και καταβολή των κοινοτικών ενισχύσεων του 2012 σε 700 χιλιάδες αγρότες 

της χώρας µέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ9. Τη δεδοµένη στιγµή το 64% των δανείων του οµίλου 

αντιστοιχεί σε επιχειρήσεις και το υπόλοιπο 36% σε ιδιώτες. Τα δάνεια των επιχειρήσεων 

αριθµούν τα 32,6 δισ. € ενώ των ιδιωτών τα 18 δισ. €.  Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις 

βελτιώθηκε σηµαντικά στο 116% το ∆εκέµβριο 2012 από 156% το ∆εκέµβριο 2011 

(εξαιρούνται τα εποχιακά µεγέθη του ΟΠΕΚΕΠΕ). Συµπεριλαµβάνοντας τα ο δείκτης 

ανέρχεται σε 121%. Όσων αφορά την ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου ο δείκτης 

δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ηµερών προς το σύνολο των δανείων ,σε εσωτερικό και 

εξωτερικό,  διαµορφώθηκε στο 23,3%. Η επιδείνωση του δείκτη ,σύµφωνα µε την τράπεζα, 

οφείλεται κυρίως στις έντονες συνθήκες παρατεταµένης ύφεσης στη Ελλάδα και σε 

µικρότερο βαθµό στις διεθνείς συνθήκες που επιβραδύνουν την οικονοµία σε χώρες που 

δραστηριοποιείται η ΤΠ. Στην Ελλάδα ο δείκτης διαµορφώνεται στο 23% 31.12.12. Οι 

συσσωρευµένες προβλέψεις στο τέλος ∆εκεµβρίου µπορούν να καλύψουν τα δάνεια σε 

καθυστέρηση σε βαθµό 51% καθώς ο δείκτης συσσωρευµένων προβλέψεων προς το σύνολο 

των δανείων ανέρχεται στο 11,8%. 

    Η κεφαλαιακή επάρκεια για το 2012 στηρίχθηκε κυρίως από το ΤΧΣ αφού 

παρείχε Προκαταβολές Κεφαλαίου ύψους 6,25 δισ. €, καθώς και Βεβαίωση ∆έσµευσης 1,1 

δισ. € για τη συµµετοχή του στο πρόγραµµα κεφαλαιακής ενίσχυσης της Τράπεζας Πειραιώς. 

Έτσι, το σύνολο των κεφαλαίων µέσω του ΤΧΣ, όπως προσδιορίστηκε από την ΤτΕ, φτάνει 

το ποσό των 7,3 δισ. € Επιπροσθέτως, η Τράπεζα Πειραιώς έχει λάβει Βεβαίωση ∆έσµευσης 

ύψους 570 εκατ. € που αφορά την ανάληψη του «υγιούς» τµήµατος της ΑΤΕ. Ο συνολικός 

δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας του Οµίλου διαµορφώθηκε στο τέλος ∆εκεµβρίου 2012 σε 

12,2% και ο δείκτης κυρίων βασικών ιδίων κεφαλαίων (Core Tier I - EBA10) σε 11,7% 

(proforma). Σηµαντικό γεγονός αποτελεί πως η ΤΠ µετά τη λήψη των 

προκαταβολών κεφαλαίου και τη βεβαίωση δέσµευσης από το ΤΧΣ, αλλά και τη λήψη 

έγκρισης από την έκτακτη γενική συνέλευση των µετόχων της στις 31.01.13 για έκδοση υπό 

αίρεση µετατρέψιµων οµολογιών, προχωρά άµεσα στην υλοποίηση της 3ης φάσης 

ανακεφαλαιοποίησης της, που αφορά την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου βάσει του 

Ν.3864/2010 και των όρων της Π.Υ.Σ. 38/9.11.12. 

 

                                                           
9
 ΟΠΕΚΕΠΕ = Οργανισµός Πληρωµών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισµού και 
Εγγυήσεων 
10

   Ο δείκτης βασικών ιδίων κεφαλαίων όπως ορίζεται από τη Βασιλεία ΙΙ και ΙΙΙ 
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Τα καθαρά έσοδα από τόκους της ΤΠ ανέρχονται σε 1.028 εκατ. € από τα οποία τα 

642 εκατ. € είναι από το εσωτερικό της χώρας και τα 386 εκατ. € από το εξωτερικό. 

Επισηµαίνεται ότι το καθαρό έντοκο αποτέλεσµα επιβαρύνθηκε από το αυξηµένο κόστος 

άντλησης ρευστότητας, καθώς η καθυστέρηση της διαδικασίας ανακεφαλαιοποίησης δεν 

επέτρεψε την αποκλιµάκωση του κόστους των καταθέσεων στην Ελλάδα. Όσων αφορά τα 

λειτουργικά έξοδα του οµίλου για το 2012 ,µετά την απορρόφηση ΑΤΕ και Γενικής ,φτάνουν 

τα 909 εκατ. € εξαιρουµένων των µη επαναλαµβανόµενων εξόδων ,όπως για παράδειγµα η 

εφάπαξ επιβάρυνση από την απόσβεση των καταστηµάτων που έκλεισαν µέσα στο έτος που 

αγγίζουν τα 12 εκατ. €. Έτσι το λειτουργικό κόστος παρουσίασε µείωση της τάξης του 9% 

πράγµα πολύ θετικό κι µ’ αυτό τον τρόπο επιτυγχάνει και το στόχο που είχε τεθεί από τη 

διοίκηση. Ο όµιλος Πειραιώς απασχολεί πλέον 18.597 υπαλλήλους παγκοσµίως που από 

αυτούς οι 12.365 στη Ελλάδα και οι 6.232 στο εξωτερικό. ∆ιαθέτει 889 υποκαταστήµατα 

στην Ελλάδα και 449 διεθνώς που σύνολο κάνουν 1.338 ενεργά καταστήµατα. 

2.5 Αντιδράσεις για την Εξαγορά της ΑΤΕ 

 Μια πρωτοφανής για πολλούς λόγους για τα ελληνικά δεδοµένα εξαγορά ,είναι 

αναµενόµενο να φέρει αντιδράσεις από πολλούς καθώς φαίνεται το πολιτικό παρασκήνιο να 

διαδραµατίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στη συγκεκριµένη περίπτωση. Ο ∆ρ. Κυριάκος Τόµπρας 

στο δηµοσίευµα του «Η δωρεά που βαφτίστηκε εξαγορά» αξιολογεί τη συµφωνία της 

εξαγοράς και καταδικάζει την Πειραιώς ,την ΤτΕ και την ΕΜΕ για πολιτικό και τραπεζικό 

σκάνδαλο διότι αν έπρεπε να γίνει εξαγορά θα έπρεπε η ΑΤΕ να απορροφήσει την Πειραιώς 

κι όχι το αντίστροφο. Στο δηµοσίευµα του αυτό ο ∆ρ. Τόµπρας ξεκινάει λέγοντας ότι η 

πτωχευµένη ΤΠ διασώζεται για πολλοστή φορά µε ανακεφαλαιοποίηση της µε δηµόσιο 

χρήµα των φορολογουµένων. Χαρακτηρίζει την άτυπη εισφορά κεφαλαίου σε είδος από το 

ελληνικό δηµόσιο µε µέσο την απορρόφηση της ΑΤΕ που ουσιαστικά µιλάµε για την 

παραχώρηση των καθαρών περιουσιακών στοιχείων της ΑΤΕ στην ΤΠ για ενίσχυση της 

ρευστότητας και της κεφαλαιακής επάρκειας της τράπεζας. Χαρακτηρίζει επίσης τέχνασµα 

και χαριστική συµφωνία την εξαγορά ,αφού το τίµηµα των 95 εκατ. € είναι µηδαµινό και η 

ΕΜΕ µε τη σχετική της απόφαση δεν ορίζει ηµεροµηνία καταβολής του ποσού. 

Συµπερασµατικά ,δηλώνει ο κ. Τόµπρας ,η ΤΠ µε µόλις 95 εκατ. € ,αν και όταν τα 

καταβάλει, διασφαλίζει καθαρά περιουσιακά στοιχεία αξίας 13 δισ. € από την απορρόφηση 

που χρηµατοδοτείται µε δάνεια του ελληνικού δηµοσίου ,τα οποία θα καταβληθούν από τους 
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φορολογούµενους και θα χρησιµοποιηθούν για τη διάσωση της περιουσίας των µετόχων και 

της διοίκησης της ΤΠ. Το ΤΧΣ µε την πράξη αυτή καταβάλει συνολικά 13 δισ. € ενώ αν είχε 

χρηµατοδοτήσει και της δύο τράπεζες θα χρησιµοποιούσε 8,7 δισ. €. Η κίνηση αυτή αδειάζει 

το ταµείο και το αφήνει µε απόθεµα 100 εκατ. € από το αρχικό ύψους 25 δισ. €. Η εξαγορά 

αυτή επηρεάζει την οικονοµία της χώρας άµεσα αφού σταµατά η χρηµατοδότηση της 

αγροτικής οικονοµίας της χώρας µε τη παύση λειτουργίας της τράπεζας που δηµιουργήθηκε 

γι ’αυτό το σκοπό. Οι επενδυτές της ΑΤΕ έχασαν τα λεφτά τους και οι δανειολήπτες της 

τράπεζας τίθενται σε κίνδυνο οι οποίοι µπορεί να είναι αγρότες και µικροµεσαίες 

επιχειρήσεις και συνεταιρισµοί. 

Εκτός από τους αγρότες, τους πολιτικούς και οικονοµολόγους ,πρώτοι που 

εναντιώνονται στην εξαγορά είναι οι εργαζόµενοι που δε θέλουν να γίνονται έρµαιο των 

πολιτικών παιχνιδιών και σκανδάλων , αλλά δεν εµπιστεύονται για πόσο θα είναι έγκυρη η 

συµφωνία διασφάλισης των θέσεων εργασίας τους. ∆ιαµαρτύρονται λοιπόν µε αλλεπάλληλες 

απεργίες και αναγγέλλουν ότι: 

11«η τράπεζα χαρίστηκε στην Πειραιώς εν µια νυκτί. Όλα φαίνεται πως κανονίζονται 

στα φύλλα 2208 και 2209 της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης. Είναι όλα προσωρινά. 

Προσπαθούν να πείσουν το προσωπικό ότι δεν θα απολυθεί. Ξέρουµε καλά πως λειτουργεί η 

Πειραιώς». 

 

«∆εν απεργούµε µόνο για την δουλειά µας. Είναι για την πατρίδα µας. Η Αγροτική Τράπεζα έχει 

συµβολική σηµασία. Έχει ιστορία εκατό χρόνων. Είναι για την ανάπτυξή µας. Άνθρωποι της 

Τράπεζας δούλεψαν µε µαθηµατική ακρίβεια για να υφανθεί αυτό το σχέδιο και να µας δώσουν 

σε µία νύχτα. ∆εν υπάρχει διαχωρισµός µεταξύ υγιούς και µη υγιούς κοµµατιού. Πήρε ότι τι 

συµφέρει και άφησε τα υπόλοιπα, όπως τα δάνεια των κοµµάτων και των ηµετέρων πιστεύω, 

στο ∆ηµόσιο να τα πληρώσει ο Έλληνας φορολογούµενος. Οι νοµικοί είπαν ότι αυτό το σχέδιο 

είναι δέκα χρόνια µπροστά από την ελληνική τεχνογνωσία!».          

Η πώληση της ΑΤΕ ,το «ξεπούληµα» όπως ονοµάστηκε από τους εργαζοµένους ,δεν 

απασχόλησε µόνο κόµµατα και άµεσα εξαρτώµενους αλλά και απλούς πολίτες όπως ένα 

γιατρό στη Χαλκίδα που µήνυσε τον Γεώργιο Προβόπουλο τότε πρόεδρο της ΤτΕ ,την ΕΜΕ 

,το ∆Σ της ΤΠ και κάθε υπεύθυνο για την εξαγορά.  

                                                           
11

  Πηγή: http://tvxs.gr/news/ellada/eksagora-skandalo-kataggelloyn-oi-ergazomenoi-tis-ate 
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12

  Πηγή: https://tolimeri.wordpress.com/2015/02/11/ατε-h-εξαγορα-τησ-ατε-απο-την-πειραιωσ-σ/ 
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο   ΕΞΑΓΟΡΑ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 

 

3.1 ∆ραστηριότητες Κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα 

3.1.1 Τράπεζα Κύπρου 

Η Τράπεζα Κύπρου είναι η παλαιότερη και µεγαλύτερη τράπεζα στην Κύπρο που 

πρωτολειτούργησε το 1899 υπό το όνοµα «Ταµιευτήριο η Λευκωσία» και µετονοµάστηκε 

στο σηµερινό της τίτλο το 1912. Η πρώτη της δραστηριότητα στην Ελλάδα 

πραγµατοποιήθηκε το 1993 ιδρύοντας την πρώτη εταιρεία φάκτορινγκ στη χώρα. Το 1997 

επεκτάθηκε µε την ίδρυση χρηµατοπιστωτικού ιδρύµατος στην Ελλάδα όπου και λειτούργησε  

διατηρώντας δάνεια και καταθέσεις. Το 2013 µε τα γεγονότα της Κυπριακής Κρίσης και του 

«κουρέµατος» που υποχρέωσαν τις Κυπριακές τράπεζες σε τραπεζική αργία, η τράπεζα 

σταµάτησε τη λειτουργία της στην ελληνική επικράτεια. Από την 25η Μαρτίου έως και την 

30η Ιουλίου 2013 η τράπεζα τελούσε υπό καθεστώς εξυγίανσης και αναδιάρθρωσης µε 

αποτέλεσµα δύο άκρως σηµαντικών κινήσεων, πρώτον την µεταβίβαση ακινήτων, δάνειων 

και καταθέσεων των τραπεζικών εργασιών του οµίλου στον ελλαδικό χώρο στην Τράπεζα 

Πειραιώς και δεύτερον την απόκτηση των δραστηριοτήτων και ασφαλισµένων καταθέσεων 

και της πλειοψηφίας των στοιχείων του ενεργητικού και των δανείων της «Λαϊκής Τράπεζας 

Κύπρου Λτδ», που ήταν η δεύτερη µεγαλύτερη τράπεζα στη χώρα τη συγκεκριµένη περίοδο. 

Σήµερα η Τράπεζα Κύπρου λειτουργεί κανονικά και µετά την άρση των “Capital controls”13 

ως η µεγαλύτερη τράπεζα στην Κύπρο.     

3.1.2 Λαϊκή Τράπεζα  

Η Λαϊκή Τράπεζα της Κύπρου ιδρύθηκε το 1901 υπό το όνοµα “Popular Savings 

Bank of Limassol”  ,δηλαδή «Τράπεζα Λαϊκής Αποταµίευσης της Λεµεσού», µε έδρα τη 

Λεµεσό. Η τράπεζα µετονοµάστηκε το 1967 σε “Cyprus Popular Bank”(CPB) , δηλαδή στο 

σηµερινό της όνοµα Λαϊκή Τράπεζα της Κύπρου. Τρία χρόνια αργότερα η “Midland Bank” 

αγόρασε το 22% των µετοχών της πράγµα πολύ σηµαντικό διότι σήµερα η τράπεζα αυτή 

είναι η “HSBC” που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην επέκταση της Λαϊκής τράπεζας και της 

λειτουργίας της στην Ελλάδα. Το 1992 ιδρύθηκε το πρώτο κατάστηµα της  Ευρωπαϊκής 

                                                           
13

  Capital controls = Μέτρο περιορισµού αναλήψεων και εµβασµάτων για αποτροπή ολικής έλλειψης 
ρευστού στις τράπεζες  
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Λαϊκής Τράπεζας στην Αθήνα µε κύριο µέτοχο την CPB µε 58% των µετοχών και δεύτερο 

την HSBC. To 2006 η τράπεζα µετονοµάζεται σε “Marfin Egnatia Bank” µέχρι το 2011 που 

επιχειρεί να λειτουργήσει ως Λαϊκή Τράπεζα στην Ελλάδα που όµως αποτυγχάνει λόγω 

πνευµατικών δικαιωµάτων για τον τίτλο της Ιονικής και Λαϊκής Τράπεζας που διατηρούνται 

από την “Alpha Bank”. Η τράπεζα είναι σε δυσµενή κατάσταση αφού αντιµετώπιζε σοβαρά 

προβλήµατα που την έχουν υποβάλλει σε καθεστώς διάσωσης µε αποτέλεσµα την αγορά της 

κατά 84% από το Κυπριακό κράτος και άρα εξαρτάται άµεσα από τη δηµόσια οικονοµία. Η 

τράπεζα σταµατά να λειτουργεί στις 26 Μαρτίου 2013 λόγω της Κυπριακής Οικονοµικής 

Κρίσης όπου και διασπάται σε «καλό» και «κακό» µέρος όσων αφορά τις κυπριακές τις 

λειτουργίες .Έτσι δροµολογείται άµεσα η εξαγορά των δραστηριοτήτων της στην Ελλάδα 

από την τράπεζα Πειραιώς όπως και της Τράπεζας Κύπρου. Η τράπεζα Κύπρου εξαγοράζει 

το Κυπριακό «υγιές» τµήµα και το υπόλοιπο υφίσταται µέχρι και σήµερα υπό καθεστώς 

εκκαθάρισης. Η Λαϊκή τράπεζα ήταν η δεύτερη µεγαλύτερη τράπεζα µετά την τράπεζα 

Κύπρου.     

3.1.3 Ελληνική Τράπεζα 

Η Ελληνική Τράπεζα είναι µια από τις νεότερες τράπεζες αφού ιδρύθηκε το 1976 

στη Λευκωσία. Πρωτολειτούργησε στην Ελλάδα το 1998 στο κέντρο της Αθήνας. Στα 

επόµενα χρόνια πολλαπλασίασε τα υποκαταστήµατα της φτάνοντας τα 27 στο σύνολο. Η 

Ελληνική τράπεζα δραστηριοποιήθηκε στη χώρα µας µέχρι τις 27 Μαρτίου 2013 που όπως 

και οι υπόλοιπες κυπριακές τράπεζες σταµάτησαν να λειτουργούν στην Ελλάδα και 

εξαγοράσθηκαν από την τράπεζα Πειραιώς. Όλοι οι πελάτες της τράπεζας µπορούσαν να 

χρησιµοποιήσουν οποιοδήποτε µηχάνηµα αυτόµατης ανάληψης της τράπεζας Πειραιώς , 

Κύπρου, Λαϊκής και ΑΤΕ µέχρι την ολοκλήρωση ενοποίησης του ηλεκτρονικού συστήµατος 

τα µέσα Ιουλίου.  Έχουν ειπωθεί πολλά για τη συγκεκριµένη τράπεζα που κίνησαν υποψίες 

,όπως το ρόλο που είχε στη διακίνηση µιζών στο σκάνδαλο “Siemens”. Επίσης είναι η µόνη 

τράπεζα που δεν υπέστη κούρεµα καταθέσεων και εξαιρέθηκε των µέτρων λιτότητας. Πολλοί 

εικάζουν πως η ειδική µεταχείριση της τράπεζας οφείλεται στο ότι επισήµως πάνω από 10% 

της τράπεζας ανήκει στην Αρχιεπισκοπή. Η επίσηµη ανακοίνωση διαµήνυε ότι είναι µια 

µικρή τράπεζα που δεν έχει µεγαλοκαταθέσεις από Ρώσους επιχειρηµατίες. Παρ’ όλα αυτά η 

Ελληνική τράπεζα είναι σήµερα η δεύτερη µεγαλύτερη κυπριακή τράπεζα µετά την 

πτώχευση και εξαγορά της Λαϊκής.      
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3.2 Εξαγορά και Μεταβίβαση 

Από την πρώτη στιγµή στις 16 Μαρτίου 2013 όπου οι κυπριακές τράπεζες 

παρέµειναν κλειστές λόγω δηµοσιονοµικού προβλήµατος, µετά από παρέµβαση του 

“Eurogroup” ,αποφασίσθηκε µεταβίβαση όλου του χαρτοφυλακίου των υποκαταστηµάτων 

των τραπεζών στη Ελλάδα σε ελληνικό πιστωτικό ίδρυµα. Έτσι ξεκίνησαν πυρετώδεις 

εργασίες για τη διασφάλιση των καταθέσεων. 

3.2.1 Ανακοίνωση  

Όπως αναφέραµε και παραπάνω το Μάρτιο του 2013 η Τράπεζα Πειραιώς (εφεξής 

Πειραιώς) εξαγόρασε τα δάνεια και τις καταθέσεις της Τράπεζας Κύπρου, Λαϊκής Τράπεζας 

και της Ελληνικής Τράπεζας (εφεξής ΚΤ) κατόπιν πλειοδότησης σε διαγωνισµό που διεξήχθη 

για την άµεση αποκατάσταση και οµαλή λειτουργία του τραπεζικού δικτύου, παρά την 

τραπεζική αργία στην Κύπρο ,αλλά και τη συνεισφορά της Ελλάδας στην οικονοµική κρίση 

της γειτονικής χώρας. Στις 22 Μαρτίου ξεκίνησαν πολύωρες τηλεφωνικές επαφές µεταξύ των 

ελληνικών και κυπριακών κυβερνήσεων, του “Eurogroup” και των τραπεζών που κατέληξαν 

µε ανακοίνωση της κυπριακής κυβέρνησης πως η εξαγορά των ΚΤ θα γίνει µε τον 

ευνοϊκότερο τρόπο για την Κύπρο. Το κόστος εξαγοράς ανέρχεται στο €1,5 δισ. από τα οποία 

το 67% χορηγείται από το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και το υπόλοιπο 33% 

από τις Κυπριακές τράπεζες. Έτσι ενώ η αρχική συµφωνία ήταν 50 - 50 δηλαδή από 750 

εκατ. έκαστος, τώρα το ΤΧΣ διαθέτει 1 δις. και οι Κυπριακές τράπεζες €500 εκατ. , µε 

αποτέλεσµα τη µείωση της ανακεφαλαιοποίησης που απαιτείται των τραπεζών.  Με δήλωση 

του τότε υπουργού οικονοµικών της Ελλάδας Γιάννη Στουρνάρα η αλλαγή αποτελεί κίνηση 

βοηθείας της Ελλάδας προς την Κύπρο, η οποία συνετέλεσε στην ευόδωση της συµφωνίας. Η 

απόφαση λήφθηκε στις 22 Μαρτίου 2013 και ο πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς Μιχάλης 

Σάλλας δήλωσε « Ανταποκριθήκαµε στην ανάγκη να προστατευτούν απόλυτα οι καταθέτες των 

κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα, να διασφαλιστεί η σταθερότητα του ελληνικού τραπεζικού 

συστήµατος και να υπάρξει από ελληνικής πλευράς βοήθεια στα σχέδια εξόδου της Κύπρου από 

την κρίση. Η σηµερινή εξέλιξη αποτελεί µία ακόµη σηµαντική κίνηση στην αναδιάρθρωση του 

ελληνικού τραπεζικού συστήµατος, όπου η Τράπεζα Πειραιώς συµµετέχει από την πρώτη 

στιγµή, ως βασικός πυλώνας, συµβάλλοντας στην προσπάθεια ανασυγκρότησης της ελληνικής 

οικονοµίας και την προοπτική ανάκαµψης, µέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο». Με αυτή της την 

κίνηση η Τράπεζα Πειραιώς εξασφάλισε καταθέσεις στο τραπεζικό σύστηµα της χώρας 

ύψους €16,2 δισ. και δανείων ύψους €23,9 δισ. 
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3.2.2 Συµφωνία 

Στις 26 Μαρτίου υπογράφθηκε η συµφωνία εξαγοράς των δραστηριοτήτων των ΚΤ 

στην Ελλάδα, µε καταβολή ποσού €524 εκατ. από την Πειραιώς που χορηγήθηκε από το ΤΧΣ 

µε µορφή οµολόγου. Η αρχική εκτίµηση της “PIMCO”14 ,της εταιρείας που ανέλαβε την 

εκτίµηση της περιουσίας των ΚΤ στην Ελλάδα, ήταν να αφαιρεθούν από προβλέψεις των 

δανείων ,ήδη εκτελεσµένες, ύψους €4,8 δισ. που αργότερα προστέθηκαν άλλα €2,8 δισ. Το 

δεύτερο ποσό αφαιρέθηκε µετά από πιέσεις της Πειραιώς για την εκτίµηση µε βάση το ακραίο 

σενάριο της “PIMCO” ,πράγµα που έφερε αντιδράσεις από τον κυπριακό τύπο. Αυτό 

οφείλεται και στο γεγονός ότι η Πειραιώς παρά τις πρόσφατες εξαγορές της ΑΤΕ και Γενικής 

,συνέχιζε να δείχνει ζηµιές €0,4 δισ. για το 2012 και µετά την εξαγορά των ΚΤ έκανε µια 

«τρανταχτή» θα λέγαµε ανακοίνωση κερδών €3,6 δισ. ,που ουσιαστικά αποδίδονται σχεδόν 

εξολοκλήρου στα κυπριακά καταστήµατα. Η κίνηση αυτή της Πειραιώς ξεσήκωσε κύµα 

αντιδράσεων και πολλούς να κάνουν λόγο για σκάνδαλο καθώς οι συνθήκες 

διαπραγµάτευσης ήταν απολύτως ευνοϊκές για την Πειραιώς. Με το “Eurogroup” να ζητά 

άµεση λύση στο ζήτηµα και να τεθούν οι ΚΤ υπό καθεστώς εξυγίανσης ,οι πρόεδροι της 

Λαϊκής και της Κύπρου αναγκάστηκαν να υπογράψουν παρόλο που ήταν διστακτικοί. Έτσι 

τα καθαρά κέρδη της Πειραιώς µόνο από «αρνητική υπεραξία» ανέρχονται στα €3,4 δισ. Η 

ενοποίηση των δραστηριοτήτων των τραπεζών της Κύπρου στην Ελλάδα και συγκεκριµένα 

της τράπεζας Κύπρου και των θυγατρικών της ολοκληρώθηκε το Σάββατο 26 και την 

Κυριακή 27 Οκτωβρίου 2013 µε τη συγχώνευση να έχει αναλάβει ο Σταύρος Λεκκάκος 

διευθύνον σύµβουλος και C.E.O της τράπεζας Πειραιώς.     

3.3 Οικονοµικά στοιχεία 

Με την πλειοδότηση της Πειραιώς για την εξαγορά των ΚΤ στην Ελλάδα, βλέπουµε 

από την πρώτη στιγµή µια αύξηση ενδιαφέροντος για τον όµιλο και µια ένδειξη ισχύος ,αφού 

η τράπεζα για µια ακόµα φορά πραγµατοποιεί ευνοϊκή ,ίσως υπερβολικά ευνοϊκή 

απορρόφηση που διογκώνει ακόµα περισσότερο την εταιρεία. Η µετοχή (βλ. σχήµα 2-3 ) της 

Πειραιώς παρουσιάζει αύξηση άνω του 20% εν µία νυκτί από την ανακοίνωση της εξαγοράς 

καθώς εµφανίστηκε ξαφνική ζήτηση.        

  

                                                           
14

 PIMCO = Pacific Investment Management Company 
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Παρά την απότοµη αύξηση της µετοχής άνω των €200 ονοµαστικής αξίας ,την 

ηµέρα που ανακοινώθηκε η εξαγορά ,πραγµατοποιήθηκε η δεύτερη µεγαλύτερη µεταβολή  

όγκου για το Μάρτιο και η µεγαλύτερη κατά την ηµέρα της συµφωνίας. Μελετώντας τα 

αποτελέσµατα του πρώτου τριµήνου 2013 σε σύγκριση µε τον ισολογισµό 31.12.12 ,η 

Πειραιώς µετά την εξαγορά πέντε πιστωτικών ιδρυµάτων που περιλαµβάνουν την ΑΤΕ 

,Γενική ,Τράπεζα Κύπρου ,Λαϊκή και τέλος Ελληνική τράπεζα, αν και έχει καταφέρει να 

υπερδιπλασιαστεί ,δεν εµφάνισε κέρδη παρά µόνο µετά την αρνητική υπεραξία από την 

εξαγορά των ΚΤ. 
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 ∆ιαδραστικό γράφηµα της τιµής της µετοχής για την περίοδο 20 -28/3/2013 που βρίσκεται στη 
επίσηµη ιστοσελίδα της τράπεζας Πειραιώς 
http://www.piraeusbankgroup.com/el/investors/share/share-interactive-chart 

Σχήµα 2 
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Με βάση τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα του 2012 τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων 

της Πειραιώς ανέρχονται σε €1.322 εκατ. και µειώνονται κατά €2.197 από µειώσεις δανείων 

και λοιπών στοιχείων ενεργητικού. Επιπροσθέτως υπάρχει περεταίρω αποµείωση €311 εκατ.  

σε ΟΕ∆17 που διαµορφώνουν το τελικό αποτέλεσµα σε ζηµία προ φόρων €1.185 εκατ. και 

µετά φόρου €513 εκατ. Μετά από την ενοποίηση των στοιχείων των ΚΤ τα αποτελέσµατα 

του πρώτου τριµήνου 2013 µετατρέπονται σε κέρδη προ φόρων και προβλέψεων €170 εκατ. 

και µετά την αποµείωση δανείων και λοιπών στοιχείων ενεργητικού αλλά και τη µη 

µεταβολή των ΟΕ∆ ,το µόνο που µένει να επηρεάσει το αποτέλεσµα είναι η αρνητική 

υπεραξία εξαγοράς. Με αυτό τον τρόπο ουσιαστικά και µονοµιάς ανατρέπει τις ζηµιές των 

προηγούµενων ετών στο υπέρογκο κέρδος των €3δισ. ,αφού η αρνητική υπεραξία 

υπολογίστηκε στα €3,4 δισ.     
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 ∆ιαδραστικό γράφηµα του όγκου της µετοχής για την περίοδο 1 -28/3/2013 που βρίσκεται στη 
επίσηµη ιστοσελίδα της τράπεζας Πειραιώς 
http://www.piraeusbankgroup.com/el/investors/share/share-interactive-chart 
17 ΟΕ∆  = Οµόλογα Ελληνικού ∆ηµοσίου 

Σχήµα 3 
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 Μάρτιος 2013 ∆εκέµβριος 2012 
Κέρδη προ φόρων και 

προβλέψεων 
170 1.322 

Αποµείωση δανείων και 
λοιπών στοιχείων 
ενεργητικού 

 
(506) 

 
(2.197) 

Αποµείωση ΟΕ∆ - (311) 
Αρνητική Υπεραξία 3.414 - 

Κέρδη (Ζηµιές) προ Φόρων 3.077 1.185 
 

 

18
Σχήµα 4 

 

 

Στο παρακάτω σχήµα παρατίθενται επιλεγµένα στοιχεία του ισολογισµού για 

σύγκριση ,ως προς τις µεταβολές οικονοµικών µεγεθών του οµίλου ,πριν και µετά την 

απορρόφηση των ΚΤ στην Ελλάδα. Εκ πρώτης όψεως είναι εµφανές πως για δεύτερη 

συνεχόµενη χρονιά η Πειραιώς επεκτείνεται µε ραγδαίους ρυθµούς και µόλις λίγους µήνες 

µετά την ολοκλήρωση ενσωµάτωσης των στοιχείων ΑΤΕ  και Γενικής. Παρατηρούµε πως το 

ενεργητικό  αυξάνεται κατά περίπου 16δις. όπως έχουµε αναφέρει ,δηλαδή µια αύξηση της 

τάξης του 16%. Τα δάνεια έχουν αυξηθεί από ≅50,5δισ. σε ≅72δισ. ευρώ µε ποσοστό 28%. 

Λόγω των συνθηκών της εξαγοράς παρατηρούµε ότι ο συντάκτης του ισολογισµού και ο 

ελεγκτής υπολογίζουν συσσωρευµένες προβλέψεις που θα µειώνουν τα δάνεια κατά €11 δισ.  

, ενώ το ∆εκέµβριο του 2012 οι προβλέψεις ήταν θετικές κατά €5 δισ. ,πιθανότατα σε 

επισφαλή και καθυστερούµενα δάνεια άνω των 90 ηµερών (NPLS19). Όσων αφορά τις 

καταθέσεις ,σύµφωνα µε την όλη διαδικασία διάσωσης και διασφάλισης των δανείων και 

καταθέσεων των ΚΤ στην Ελλάδα , η Πειραιώς τώρα διαθέτει καταθέσεις που αριθµούν τα 

€53 δις. µε αύξηση 30% για το τελευταίο τρίµηνο. Είναι άξιο να σηµειωθεί ότι την ίδια 

περίοδο 

                                                           
18 Το σχήµα συγκροτήθηκε από επιλεγµένα ποσά που βρίσκονται στις καταστάσεις αποτελεσµάτων 
2012-13 της τράπεζας Πειραιώς. Τα ποσά είναι σε εκατ. ευρώ 
19

 NPLS = non – performing loan δηλαδή µη εξυπηρετούµενα δάνεια  
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20Σχήµα 5 

 

 

την προηγούµενη χρονιά οι καταθέσεις ήταν €20 δισ. ,δηλαδή υπερδιπλασιάστηκαν σε µόλις 

ένα χρόνο.   

                                                           
20

  Το παραπάνω σχήµα 5 αποτελείται από πίνακες αποτελεσµάτων για το 2012 -13 όπως 
εµφανίζονται στην επίσηµη ιστοσελίδα της τράπεζας Πειραιώς (βλ. βιβλιογραφία σελ. 67 ) 
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Μετά την απορρόφηση των ΚΤ τα ίδια κεφάλαια διαµορφώνονται σε 9,7 δις από 5,6 

,δηλαδή αυξήθηκαν περίπου 42% βελτιώνοντας και ενισχύοντας τη θέση της τράπεζας αφού 

µειώνει την εξάρτηση από ξένα κεφάλαια. Ο ∆ΧΜ για το 2012 είναι 14,15 µονάδες και µας 

δείχνει πως η Πειραιώς λειτουργεί µε ξένα κεφάλαια κατά 92% βέβαια τα ποσά είναι τόσο 

µεγάλα που είναι σχεδόν αδύνατο µια εταιρεία να ανταπεξέρθει µε ίδια κεφάλαια. Άλλωστε 

µια σχέση ιδίων – ξένων κεφαλαίων θεωρείται υγιής σε αναλογία 1/5 για µια ανώνυµη 

εταιρεία. Το Μάρτιο ο ∆ΧΜ διαµορφώνεται στις 9,7 µονάδες µειώνοντας την προηγούµενη 

µέτρηση κατά 4,45 µονάδες και τώρα η Πειραιώς λειτουργεί µε ξένα κεφάλαια κατά 89,7%  

µε συνέπεια να µπορεί να αντιµετωπίσει ευκολότερα τις υποχρεώσεις της. Είναι σηµαντικό 

να αναφέρουµε πως ορισµένοι ξένοι επενδυτές αν ασκούσαν τα δικαιώµατα των “warrants”21 

που διαθέτουν στο µέγιστο ,θα κατείχαν το 25% του οµίλου.  

Τα έσοδα της Πειραιώς για το 1ο τρίµηνο του 2013 σε σχέση µε την ίδια περίοδο το 

περασµένο έτος εµφανίζουν µικρή αύξηση της τάξης του 8,8% µε το σύνολο των καθαρών 

λειτουργικών εσόδων να φτάνει τα €432 εκατ. από €394 εκατ. το 2012. Από αυτά τη 

µεγαλύτερη αύξηση παρουσιάζουν τα καθαρά έσοδα από τόκους που φτάνουν το 25,4%. Με 

κάθε εξαγορά όµως δεν αυξάνονται µόνο τα κέρδη ,αλλά και τα έξοδα αφού διασφαλίζονται 

οι θέσεις των εργαζοµένων και όλα τα υποκαταστήµατα των τραπεζών που εξαγοράζονται 

,στη συγκεκριµένη περίπτωση των ΚΤ .Έτσι τα λειτουργικά έξοδα αυξάνονται κατά 32,6% 

µε κύρια αύξηση στις δαπάνες προσωπικού.    

  

                                                           
21

  Warrant = δικαίωµα που αποκτάται από αγορά τραπεζικών µετοχών που δίνει τη δυνατότητα 
αγοράς πολλαπλών µετοχών σε προνοµιακή τιµή 
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Ανάλυση Μεγεθών   Ποσά Ποσά 

∆εκ. '12 - Μαρ. '13  (€ εκατ.) 

      

∆άνεια προ 

Προβλέψεων 

ανά Κατηγορία 

 2012 2013 

∆άνεια σε επιχ/σεις  32.579 47.663 

∆άνεια σε ιδιώτες  17.994 24.205 

      

Σύνολο ∆ανείων  50.573 71.868 

• Ελλάδα  43.235 64.553 

• ∆ιεθνώς  7.338 7.315 

      

Καταθέσεις ανά 

Κατηγορία 

    

Ταµ/ρίου-Όψεως  17.117 20.524 

Τακτής λήξης  19.854 32.815 

      

Σύνολο Καταθέσεων  36.971 53.340 

• Ελλάδα  32.413 48.713 

• ∆ιεθνώς   4.559 4.627 

22
Σχήµα 6 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22

  Τα ποσά για το σχήµα αντλήθηκαν από τις καταστάσεις αποτελεσµάτων 2012-13 
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Όπως προαναφέραµε το ύψος των δανείων που µεταφέρθηκε στην Πειραιώς το 2013 

εκ των ΚΤ είναι  περίπου €22 δισ. Στο παραπάνω σχήµα έχουµε παραθέσει τα ποσά δανείων 

και καταθέσεων στον όµιλο για σύγκριση πριν και µετά την εξαγορά των τριών τραπεζών. 

Αφού τα δάνεια που ενσωµατώθηκαν αφορούσαν τις ελληνικές και µόνο δραστηριότητες των 

ΚΤ ,δεν παρατηρείται µεταβολή στα δάνεια και καταθέσεις εξωτερικού. Έτσι το σύνολο των 

δανείων που εκπροσωπούνται στην ελληνική επικράτεια φτάνουν το 90% και των 

καταθέσεων το 91%. Η Πειραιώς δραστηριοποιείται κατά κύριο λόγο µε δάνεια προς 

επιχειρήσεις που αφορούν το 66% του συνόλου ,και παρουσιάζουν µικρή άνοδο 2% από το 

∆εκέµβρη του 2012. Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεων για το τέλος του 2012 είναι 158% 

ενώ για το Μάρτιο του 2013 παρουσιάζει σηµαντική βελτίωση και αγγίζει το 114% , µε 

συνέπεια ο δείκτης χρηµατοδότησης ως προς το σύνολο του ενεργητικού να βελτιωθεί στο 

13% ,συµπεριλαµβανοµένου το χαρτοφυλάκιο “EFSF”23 . Οι καταθέσεις όψεως και τακτής 

λήξης αυξήθηκαν κατά 16,6% και 39,5% αντίστοιχα. Η µεγάλη αύξηση των καταθέσεων 

τακτής λήξης σηµαίνει ότι η τράπεζα θα κληθεί σε σύντοµο χρονικό διάστηµα να αποδώσει 

τις καταθέσεις µε τόκο ,πράγµα που αποτελεί τεστ αντοχής και ρευστότητας.   

Η Πειραιώς καθώς προσπαθεί να αντιµετωπίσει την οικονοµική κρίση εφαρµόζει 

εθελοντικά τους νέους µηχανισµούς αντοχής της Βασιλείας ΙΙΙ που διαµορφώθηκαν ειδικά 

για τα δεδοµένα των τραπεζών στην κρίση. Αυτό που µελετά η συµφωνία της Βασιλείας είναι 

η κεφαλαιακή επάρκεια µε προσοµοίωση ακραίων συνθηκών ρευστότητας για την 

ετοιµότητα των πιστωτικών ιδρυµάτων. Ο δείκτης κυρίων βασικών ιδίων κεφαλαίων για το 

Μάρτιο του 2013 (Core Tier I - EBA) ανήλθε στα 15,2% ,από 12,2% τον περασµένο 

∆εκέµβρη ,και 14,8% pro-forma µε την ολοκλήρωση του πλάνου κεφαλαιακής ενίσχυσης. 

Να αναφερθεί πως τη δεδοµένη περίοδο ο µέσος όρος των ευρωπαϊκών τραπεζών ήταν 10% 

µε ελάχιστο ποσοστό 6% που το εκάστοτε πιστωτικό ίδρυµα περνούσε το τεστ µε επιτυχία. 

Συνεπώς µε βάση την επιτροπή της Βασιλείας η Πειραιώς ανταποκρίνεται επιτυχώς και µε 

ευκολία ,αν και µεγάλο ποσοστό ευθύνεται στις τελευταίες εξαγορές.  

  

                                                           
23 EFSF = European Financial Stability Facility  - Ευρωπαϊκό Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής 
Σταθερότητας  
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3.4 Η άποψη του κοινού για την εξαγορά 

Η εξαγορά των ΚΤ από την ΤΠ έγινε κάτω από ιδιαίτερες πολιτικές συνθήκες στη 

γειτονική χώρα και επιλήφθηκαν ειδικά µέτρα για τη διάσωση των καταθέσεων στην Ελλάδα 

που διατηρούσαν τα κυπριακά υποκαταστήµατα. Πολλές αντιδράσεις για την κίνηση αυτή 

εξέφρασε η Κύπρος αποκαλώντας τη «σκάνδαλο» και «δώρο» στην Πειραιώς αφού σίγουρα 

από την κυπριακή πλευρά οι όροι ήταν κάθε άλλο παρά ευνοϊκοί και ταυτόχρονα 

αντιµετωπίζοντας το πρόβληµα των κλειστών τραπεζών και τους πολίτες δέχονταν και πίεση 

από το “eurogroup” και την τρόικα για άµεση λύση που καταλήγει στο κούρεµα των 

καταθέσεων στην Κύπρο. Εκτός από την κακή συµφωνία σύµφωνα µε την κοινή γνώµη 

παρουσιάστηκαν στο φώς και υπόγειες συναλλαγές που έδιναν ρευστότητα στην Μαρφίν 

Εγνατία µέσω τρίτων τραπεζών πριν γίνει υποκατάστηµα της Λαϊκής. Κύριο ερώτηµα ήταν 

γιατί το υπουργείο οικονοµικών της Κύπρου δεν προσπάθησε να αποφύγει το κούρεµα που 

τελικά οδήγησε στη συναλλαγή που δηµιουργεί χρέος 9 δισ. € της Κύπρου που οφείλει στο 

µηχανισµό ρευστότητας της ΕΚΤ. Τα ερωτήµατα αυτά µένουν αναπάντητα µέχρι και σήµερα.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο   MILLENNIUM BANK ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 

Εισαγωγικά 

Η “Millennium Bank” (εφεξής  ΜΒ) ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 2000 µε την 

επωνυµία “Nova Bank”. Λειτούργησε για 6 χρόνια ώσπου το 2006 µετονοµάστηκε στο 

σηµερινό της τίτλο µέχρι την εξαγορά της από την Τράπεζα Πειραιώς (εφεξής Πειραιώς). Η 

µετονοµασία της έγινε λόγω της µητρικής της πορτογαλικής τράπεζας , “Millennium 

BCP”24(BCP).   

4.1 ∆ιαδικασία Εξαγοράς 

Στις 22 Απριλίου 2013 η Πειραιώς προέβη σε ανακοίνωση µε δελτίο τύπου µε θέµα 

την εξαγορά της ΜΒ στην Ελλάδα. Η Πειραιώς συµφώνησε και υπέγραψε µε τη BCP 

αναφορικά µε την εξαγορά και απόκτηση του συνολικού µετοχικού κεφαλαίου της ΜΒ ,αλλά 

και τη συµµετοχή της στην προγραµµατισµένη αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της Πειραιώς. Η 

συµφωνία αυτή είναι µέσα στα πλαίσια που έχει θέσει η Τράπεζα της Ελλάδος και το 

Ελληνικό Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ). Στόχος της η αναδιάρθρωση του 

ελληνικού τραπεζικού συστήµατος και η ενίσχυση της χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας. 

Παράλληλα οι όροι και οι προϋποθέσεις έχουν εγκριθεί από το ΤΧΣ. Με αυτή την κίνηση ο 

Μιχάλης Σάλλας , πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς, 

δήλωσε: «Μετά τις εξαγορές της ‘υγιούς’ ATE bank και της Γενικής Τράπεζας πέρυσι, αλλά και 

την πρόσφατη εξαγορά των δανείων και καταθέσεων των ελληνικών δραστηριοτήτων της 

Τράπεζας Κύπρου, της Cyprus Popular Bank και της Ελληνικής Τράπεζας, η Τράπεζα 

Πειραιώς συνεχίζει να διαδραµατίζει ηγετικό ρόλο στην αναδιάρθρωση του ελληνικού 

τραπεζικού τοµέα. Η εξαγορά της MBG βελτιώνει περαιτέρω την κεφαλαιακή µας θέση και τη 

δυνατότητα δηµιουργίας κερδών, ενώ η επένδυση της BCP στην Τράπεζα Πειραιώς οδηγεί στην 

υπερκάλυψη του 10% της επικείµενης ανακεφαλαιοποίησης που είναι και η ελάχιστη 

απαιτούµενη συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα για τη διατήρηση του ιδιωτικού χαρακτήρα της 

Τράπεζας.» 

Στις 19 Ιουνίου 2013, ανακοινώθηκε η ολοκλήρωση της εξαγοράς του συνολικού 

ποσοστού συµµετοχής (100%) της Millennium BCP (BCP) στη θυγατρική της στην Ελλάδα 

Millennium Bank S.A. (MB), µετά τη λήψη όλων των απαιτούµενων εγκρίσεων. Πριν από 

                                                           
24 Millennium Banco Comercial Portugues 
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την ολοκλήρωση της εξαγοράς, η BCP ανακεφαλαιοποίησε την MB µε το ποσό των €413 

εκατ. Επιπρόσθετα, η BCP επένδυσε €400 εκατ. στην αύξηση µετοχικού κεφαλαίου του 

Ιουνίου 2013 της Τράπεζας Πειραιώς µέσω ιδιωτικής τοποθέτησης ,όπως είχε συµφωνηθεί 

τον Απρίλη.  

4.1.1 Προσδοκίες Συναλλαγής 

Σύµφωνα µε δηλώσεις της η Πειραιώς µετά την εξαγορά της ΜΒ περιµένει ενίσχυση 

της θέσης της αφού όχι µόνο θα αποκτήσει µια πλήρως κεφαλαιοποιηµένη τράπεζα σε σχέση 

µε τα πρότυπα της Τράπεζας της Ελλάδος ,αλλά και θα συµµετέχει µια ιδιωτική τράπεζα µε 

€400 εκατ. στην επικείµενη αύξηση µετοχικού κεφαλαίου. Μια τέτοια κίνηση προσδίδει 

σιγουριά και κίνητρο σε επενδυτές αλλά και πρόσθετη αξία σε µετόχους 

,συµπεριλαµβανοµένου του ΤΧΣ. Συνεπώς µε τη συναλλαγή αυτή η Πειραιώς προσδοκά τα 

εξής: 

1. Ενίσχυση της ηγετικής της θέση στην ελληνική τραπεζική 

αγορά, φτάνοντας το 29% σε µερίδιο τόσο στις καταθέσεις όσο 

και σε χορηγήσεις. 

2. Ωφέλιµες εκτιµώµενες συνέργιες ύψους €53 εκατ. προ φόρων 

σε ετήσια βάση µετά την πάροδο 3ετίας. 

3. Επιτυχής ελάχιστη  απαιτούµενη συµµετοχή 10% ,του 

ιδιωτικού τοµέα στην επικείµενη αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 

στο πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών 

τραπεζών. 

4.1.2 Κύρια Σηµεία Συναλλαγής 

Για να πραγµατοποιηθούν τα παραπάνω πρέπει να τηρηθούν βασικοί όροι και 

προϋποθέσεις ,που είναι τα εξής βήµατα: 

• Πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της MB από την BCP µε €400 

εκατ. σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Τράπεζας της Ελλάδος, 

µέσω µετατροπής της υφιστάµενης ενδοεταιρικής 

χρηµατοδότησης που παρέχει η BCP στη MB ύψους €261 

εκατ. ,η οποία έρχεται να προστεθεί στο ποσό των €139 εκατ.  

που επενδύθηκε από την BCP στην MB το ∆εκέµβριο 2012(τα 
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ίδια κεφάλαια της MB ανέρχονταν σε €198 εκατ. το ∆εκέµβριο 

2012). 

• Το συνολικό τίµηµα που καταβάλλει η Τράπεζα Πειραιώς για 

την εξαγορά της κεφαλαιοποιηµένης MB είναι €1 εκατ.  

• Η MB θα αποπληρώσει στη BCP όλο το υπολειπόµενο ποσό 

της ενδοεταιρικής χρηµατοδότησης σε δύο δόσεις. Η πρώτη 

ύψους €650 εκατ. κατά την ηµεροµηνία κλεισίµατος 

της συναλλαγής και η δεύτερη ύψους €250 εκατ. περίπου, 

µέσα σε έξι µήνες από το κλείσιµο της συναλλαγής. Η 

Τράπεζα Πειραιώς θα αναλάβει την παροχή χρηµατοδότησης 

στην MB µετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής. 

• Η BCP θα επενδύσει €400 εκατ. µέσω ιδιωτικής τοποθέτησης 

µε παραίτηση των δικαιωµάτων των παλαιών µετόχων για το 

ποσό αυτό, εντός του πλαισίου του ΤΧΣ για την 

ανακεφαλαιοποίηση ,µε επακόλουθη απόκτηση ποσοστού 

µειοψηφίας στο µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας Πειραιώς. 

 

4.2 Οικονοµικές Εξελίξεις 

Όπως θα δούµε και παρακάτω µε τη βοήθεια σχηµάτων ,τα οικονοµικά στοιχεία της 

Πειραιώς παρά την εξαγορά µιας ακόµη τράπεζας δεν µεταβάλλονται σηµαντικά ,αλλά µόνο 

εντός λογικών πλαισίων σύµφωνα µε τα δεδοµένα της οικονοµίας. Εκ πρώτης όψεως 

παρατηρούµε µείωση του ενεργητικού όπως φαίνεται στο σχήµα 7 όµως υπάρχει σηµαντική 

αύξηση των  δανείων προ προβλέψεων κατά περίπου €5 δισ. ,που σηµαίνει και αύξηση των 

βραχυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων εσόδων. Μαζί µε τα δάνεια αυξήθηκαν και οι 

συσσωρευµένες προβλέψεις κατά περίπου €2,5 δις. ,πράγµα που µας δίνει πραγµατική 

αύξηση των δανείων κατά €1,7 δις ή αλλιώς 2,6% . Τον Ιούνιο πραγµατοποιήθηκε αύξηση 

µετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) που στην ουσία είναι ανακεφαλαιοποίηση ,αφού τα ίδια 

κεφάλαια ανήλθαν σε €8.5 δισ. από €9,7 δισ. λίγους µήνες νωρίτερα. Η ολοκλήρωση της 

ΑΜΚ έγινε µε έκδοση νέων κοινών µετοχών για άντληση κεφαλαίων συνολικού ποσού 

€8.429 εκατ. , €7.335 εκατ. για κεφαλαιακές ανάγκες της Τράπεζας Πειραιώς, σε συνέχεια 

κυρίως της εφαρµογής του προγράµµατος ανταλλαγής οµολόγων Ελληνικού ∆ηµοσίου (PSI), 

και €1.094 εκατ. λόγω των εξαγορών της «υγιούς» ΑΤΕ bank (€570 εκατ. ) και των  
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ελληνικών δραστηριοτήτων των 3 Κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα (€524 εκατ. ). Από τα 

€8.429 εκατ. της ΑΜΚ τα €1.444 εκατ. προσφέρθηκαν µε µετρητά από ιδιώτες επενδυτές 

υπερκαλύπτοντας έτσι τους όρους της Τράπεζας της Ελλάδος για ιδιωτική εισφορά άνω του 

10%. Το συνολικό ποσό που αφορά την Πειραιώς πλην των ΑΤΕ και των 3 Κυπριακών 

τραπεζών είναι €7.335 εκατ. όπου καλύπτονται από ιδιώτες τα €1.444 εκατ. ,ήτοι 19.68% και 

τα υπόλοιπα εισφέρει το ΤΧΣ σε είδος (οµόλογα  EFSF). Επίσης εκδόθηκαν ,από το ΤΧΣ , 

849.195.130 τίτλοι δικαιωµάτων κτήσης µετοχών (warrants) υπέρ ιδιωτών επενδυτών που 

συµµετείχαν στην ΑΜΚ.     

 

25  
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4.3 Περί Μετοχών 

Στις 13 Μαΐου η Πειραιώς ανακοίνωσε επαναγορά οµολόγων της έναντι µετρητών 

που εκτόξευσε την τιµή της µετοχής της για την περίοδο ,που συµβαίνει να είναι και η 

υψηλότερη του έτους. Με το εγχείρηµα αυτό η Πειραιώς ανάκτησε υβριδικούς τίτλους ύψους 

€321 εκατ. 

 

 

 

 

 

          26  
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   ∆ιαδραστικό γράφηµα της τιµής της µετοχής για την περίοδο 20 -28/3/2013 που βρίσκεται στη 
επίσηµη ιστοσελίδα της τράπεζας Πειραιώς 
http://www.piraeusbankgroup.com/el/investors/share/share-interactive-chart 

Σχήµα 8 



52 

 

 

Λίγες µέρες αργότερα στις 29 Μαΐου η Πειραιώς ανακοίνωσε ότι µετά από γενική συνέλευση 

του ∆Σ αποφάσισε να προβεί σε τρείς σηµαντικές κινήσεις που αφορούν τις µετοχές του 

οµίλου. Κατ ’αρχάς αύξηση της ονοµαστικής αξίας κάθε κοινής µετοχής από €0,30 σε €3,00 

µε ταυτόχρονη µείωση, λόγω συνένωσης, του αριθµού των κοινών µετοχών της Τράπεζας 

από 

1.143.326.564 σε 114.332.657 το λεγόµενο “reverse split” µε αναλογία 10 παλαιές προς 1 

νέα. Επίσης ακολουθεί αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας µε κεφαλαιοποίηση €1,80 

µε ανάλωση ειδικού αποθεµατικού που  αποσκοπεί στην επίτευξη ακέραιου αριθµού µετοχών. 

Στη συνέχεια δηµιουργία ειδικού αποθεµατικού ύψους €308.698.173,90 ,µε µείωση του 

µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας δια µειώσεως της ονοµαστικής αξίας κάθε κοινής 

µετοχής από €3,00 σε €0,30 χωρίς αλλαγή του αριθµού των κοινών µετοχών (114.332.657). 

Τέλος προσδιορισµό της τιµής διάθεσης σε €1,70 ανά νέα µετοχή µετά το reverse split 

,δηλαδή αντιστοιχώντας µε τιµή €1,70 και πριν την εφαρµογή του reverse split ,και του 

αριθµού των νέων µετοχών της Τράπεζας στο πλαίσιο της αύξησης κεφαλαίου σε 

4.958.235.294. Έτσι, µετά την ΑΜΚ ο νέος συνολικός αριθµός κοινών µετοχών ανέρχεται σε 

5.072.567.951. Συνεπώς, για κάθε µία υφιστάµενη κοινή µετοχή µετά το reverse split ο 

µέτοχος είχε δικαίωµα εγγραφής για 35,680197 νέες. Οι νέες 4.958.235.294 άυλες ,κοινές 

µετοχές εκδόθηκαν από το Χρηµατιστήριο Αθηνών ως αποτέλεσµα της ΑΜΚ µε καταβολή 

µετρητών και εισφορά σε είδος. Επίσης το ΧΑ εξέδωσε 849.195.130 τίτλους  παραστατικών 

δικαιωµάτων κτήσης µετοχών (warrants) µε χορήγηση του ΤΧΣ. 

 

Όπως είπαµε και παραπάνω τα δάνεια του οµίλου αυξήθηκαν µε το µεγαλύτερο 

ποσοστό να ανήκει στα δάνεια σε επιχειρήσεις. Από την τελευταία µέτρηση το τέλος Μαρτίου 

και µετά την εξαγορά της ΜΒ ,παρατηρούµε πως ουσιαστική µεταβολή υπήρχε στα εγχώρια 

δάνεια που αφορούν την Ελλάδα παρά το εξωτερικό που αριθµούν τα €7 δισ. και 

αντιπροσωπεύουν το 9% του συνόλου. Το ποσοστό δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 

ηµερών ανήλθε στο 36,6% σε αντίθεση µε το πρώτο τρίµηνο που ήταν 31%. Μια µεταβολή 

της τάξης του 5.6% σε εννέα µήνες είναι πολύ µεγάλη πράγµα που οφείλεται στην 

παρατεταµένη ύφεση της οικονοµίας της χώρας.  Ο δείκτης συσσωρευµένων προβλέψεων 

προς το σύνολο δανείων στο τέλος ∆εκεµβρίου 2013 φτάνει στο ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο του 

18,5% όταν το αντίστοιχο ποσοστό στην ελληνική αγορά διαµορφώνεται σε 14,5%. Τα 

καθαρά έσοδα λειτουργίας του Οµίλου για το 2013 διαµορφώθηκαν σε €2.135 εκατ. , τα 
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καθαρά έσοδα από τόκους που αποτελούν και το µεγαλύτερο µέρος αυτών, διαµορφώθηκαν 

σε €1.662 εκατ. Στο ποσό αυτό προστίθεται και η αρνητική υπεραξία που υπολογίστηκε µε τη 

µέθοδο επιµερισµού του κόστους αγοράς (Purchase Price Allocation), 

εφαρµόζοντας τις προβλεπόµενες διατάξεις του ∆ΠΧΑ3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων». Τα 

λειτουργικά έξοδα του οµίλου σχεδόν διπλασιάστηκαν µε αύξηση 80% από το 2012 που 

φτάνουν τα €1,6 δισ. . Να συµπληρώσουµε πως τα έξοδα λειτουργίας επιβαρύνθηκαν µε 

έκτακτα έξοδα ύψους €236 εκατ. ενοποίησης ,εκ των οποίων τα €126 εκατ. αναλώθηκαν στο 

πρόγραµµα εθελουσίας εξόδου του Ιουνίου. Το σύνολο των καταθέσεων δε µεταβλήθηκε 

σηµαντικά και µάλιστα είχε µείωση 1% σε τριµηνιαία βάση που οφείλεται κυρίως στην 

σχετική µείωση των καταθέσεων του δηµοσίου.   

 

 

 
27 

Ανάλυση Μεγεθών   Ποσά Ποσά 

Μαρ. '13 - ∆εκ. '13  (€ εκατ.) 

      

∆άνεια προ 

Προβλέψεων 

ανά Κατηγορία 

 Μαρ.2013 ∆εκ.2013 

∆άνεια σε επιχ/σεις  47.663 50.167 

∆άνεια σε ιδιώτες  24.205 25.946 

      

Σύνολο ∆ανείων  71.868 76.114 

• Ελλάδα  64.553 69.063 

• ∆ιεθνώς  7.315 7.050 

      

Καταθέσεις ανά 

Κατηγορία 

    

Ταµ/ρίου-Όψεως  20.524 22.208 

Τακτής λήξης  32.815 32.072 

      

Σύνολο Καταθέσεων  53.340 54.279 

• Ελλάδα  48.713 49.650 

• ∆ιεθνώς   4.627 4.629 
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 4.4 Η Κοινή Γνώµη 

 Αν και δεν απασχόλησε πολύ τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης η εξαγορά της ΜΒ από 

την ΤΠ είναι σε γενικό βαθµό γνωστή. Είναι µια συγχώνευση υποδεέστερη σε σχέση µε τις 

βροντερές συγχωνεύσεις των ΑΤΕ και των ΚΤ ,που προκάλεσαν την κοινή γνώµη µε τον 

τρόπο και την ταχύτητα εκτέλεσης τους ,αλλά είναι σηµαντική για τον όµιλο Πειραιώς και τα 

ελληνικά δεδοµένα αφού η ΤΠ κάνει ρεκόρ απορροφήσεων τα τελευταία χρόνια. Αποτελεί 

δηλαδή µια καθαρά στρατηγική κίνηση αριθµητικής θα λέγαµε φύσεως αφού µε αυτό τον 

τρόπο η ΤΠ φτάνει το στόχο για την επικείµενη ΑΜΚ και απασχολεί την κοινή γνώµη θετικά 

και χωρίς υποψίες όπως παλαιότερα. «Πρωταθλητή» αποκαλούν την ΤΠ για την τελευταία 

δεκαπενταετία µε τις περισσότερες οικονοµικές – επενδυτικές κινήσεις που αριθµούν πάνω 

από τις δεκατρείς πλέον.     
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο   ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

Εισαγωγικά 

Η Πανελλήνια τράπεζα ιδρύθηκε το 2001 µε έδρα το Χολαργό Αττικής. Το 

εγχείρηµα αυτό υλοποιήθηκε από 16 συνεταιριστικές τράπεζες της επαρχίας , η 

Συνεταιριστική Χανίων , Ευβοίας , Ιωαννίνων και άλλες. Το αρχικό καταβεβληµένο µετοχικό 

της Κεφάλαιο ανήρθε στο ποσό των 30,2 εκατοµµυρίων ευρώ. Σκοπός της Πανελλήνιας είναι 

να παίζει ουσιαστικά το ρόλο της Κεντρικής Τράπεζας των Συνεταιριστικών και να τις 

καθοδηγεί δίνοντας τους πρόσβαση σε σύγχρονα τραπεζικά προϊόντα και αγορές. Στόχος της 

Πανελλήνιας είναι να βρίσκεται στην πρωτεύουσα και φτάσει περιοχές που οι άλλες 

συνεταιριστικές δεν δραστηριοποιούνται. Το 2005 σηµαντικό γεγονός αποτελεί η συµµετοχή 

της γερµανικής συνεταιριστικής  “DZ Bank” . Από τον Ιούνιο του 2013 η Πανελλήνια 

τράπεζα δεν µπορεί να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις της και αποτυγχάνει στο να 

συγκεντρώσει τα απαιτούµενα κεφάλαια που χρειάζεται για τη λειτουργία της ,µε 

αποτέλεσµα να ανακληθεί η άδεια της και να µπει σε κατάσταση ειδικής εκκαθάρισης. Τέλος 

το 2015 η Τράπεζα της Ελλάδος και η Επιτροπή Μέτρων Εξυγίανσης αποφασίζουν τη 

µεταβίβαση του «υγιούς» τµήµατος της Πανελλήνιας στην τράπεζα Πειραιώς µετά από 

πλειοδότηση  όπως είχε γίνει και µε την ΑΤΕ το 2012.        

5.1 Απόφαση ΕΜΕ 

Στις 17 Απριλίου 2015 η Επιτροπή Μέτρων Εξυγίανσης (ΕΜΕ) της Τράπεζας της 

Ελλάδος πραγµατοποίησε συνεδρίαση µε θέµα την µεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων του 

πιστωτικού ιδρύµατος «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» (εφεξής Πανελλήνια) σε άλλο 

πιστωτικό ίδρυµα. Η απόφαση αυτή λήφθηκε µε βάση το άρθρο 139 παρ. 1-3 ν. 4261/2014 

,που ορίζει ως πρόσφορο και αναγκαίο µέτρο τη συνέχιση των τραπεζικών εργασιών ενός 

πιστωτικού ιδρύµατος για τη διασφάλιση του συνόλου των καταθέσεων ,δεδοµένης της 

οικονοµικής κατάστασης στη χώρα. Επίσης λήφθηκαν υπόψη αποφάσεις της Ευρωπαϊκής 

Κεντρικής Τράπεζας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μετά από διεξαγωγή διαγωνισµού και 

προσφορά της «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» (εφεξής Πειραιώς) η ΕΜΕ αποφάσισε την 

µεταβίβαση επιλεγµένων περιουσιακών στοιχείων της υπό ειδικής εκκαθάρισης Πανελλήνιας 

στην Πειραιώς. 
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   ∆ιαδραστικό γράφηµα της τιµής της µετοχής για την περίοδο 10 - 30/4/2015 που βρίσκεται στη 
επίσηµη ιστοσελίδα της τράπεζας Πειραιώς 
http://www.piraeusbankgroup.com/el/investors/share/share-interactive-chart 
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5.1.1 Κύριοι Λόγοι Μεταβίβασης 

Η µεταβίβαση του «υγιούς» τµήµατος της Πανελλήνιας έχει σαν κύριο σκοπό τη 

διάσωση των καταθέσεων. Οι συνολικές καταθέσεις της τράπεζας µε βάση των στοιχείων 

31.12.2014 αριθµούν τα 573.611.290€ ,εκ των οποίων τα 426.213.958€ είναι εγγυηµένα από 

το ΤΕΚΕ σύµφωνα µε το άρθρο 9 του ν. 3746/2009. Το άρθρο ορίζει ότι οι συνήθεις 

δραστηριότητες που πραγµατοποιεί µια τράπεζα και τα πιστωτικά υπόλοιπα προσωρινού 

χαρακτήρα , δηλαδή οι καταθέσεις, οφείλουν να επιστραφούν από την τράπεζα πάραυτα. 

Εξίσου σηµαντικό λόγο αποτελεί η ανάληψη υποχρεώσεων έναντι άλλων πιστωτικών 

ιδρυµάτων ,και η άντληση ρευστότητας από την έκτακτη χρηµατοδότηση της ΤτΕ ,µε 

έγκριση του Ευρωσυστήµατος ,από την Πανελλήνια. ∆εδοµένου της δυσµενούς οικονοµικής 

κατάστασης της χώρας αν η Πανελλήνια δεν είχε τεθεί υπό ειδική εκκαθάριση ,το µη 

εγγυηµένο ποσό των 147.397.332€ από καταθέσεις θα χανόταν µε σοβαρή επίπτωση στο 

χρηµατοπιστωτικό σύστηµα και την πίστη των καταθετών. Καθώς η Πανελλήνια κατέχει 

κεντρικό ρόλο στην οµαλή λειτουργία των λοιπών συνεταιριστικών τραπεζών µε απλή 

ανάκληση της άδειας της και θέση της σε ειδική εκκαθάριση χωρίς την ταυτόχρονη 

εφαρµογή µέτρων εξυγίανσης ,θα προκαλούσε σοβαρότατο κίνδυνο διακοπής των 

τραπεζικών εργασιών στο σύνολο των συνεταιριστικών τραπεζών που θα έπληττε τη 

συνεταιριστική τραπεζική πίστη και συνακόλουθα τη χρηµατοπιστωτική σταθερότητα. 

Τελευταίος αλλά σηµαντικός λόγος κρίθηκε από το ΤΧΣ και την ΕΜΕ η προσφορά της 

Πειραιώς καθώς υπερτερεί σε ποσότητα ανταλλάγµατος αλλά και ποιοτικά ,σε σχέση µε την 

προσφορά της «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» ,αφού έτσι διασφαλίζεται η 

οµαλή λειτουργία των συνεταιριστικών τραπεζών.  

5.1.2 Μεταβιβαζόµενα Περιουσιακά Στοιχεία 

Τα στοιχεία που είναι προς µεταβίβαση στην Πειραιώς αναφέρονται αναλυτικά στη 

συνεδρίαση της ΕΜΕ υπ’ αριθµόν 21 στις 17 Απριλίου 2015. Μεταβιβάζονται όλες οι 

συµβατικές σχέσεις της Πανελλήνιας ,καθώς και το σύνολο του ενεργητικού και του 

παθητικού της κατά επιλεγµένα τµήµατα. Τα κύρια στοιχεία είναι τα εξής: 

1. Οι έννοµες σχέσεις της Πανελλήνιας που πηγάζουν ή σχετίζονται 

µε καταθέσεις της στην Τράπεζα της Ελλάδος , σε άλλα Ελληνικά ή 

ξένα πιστωτικά ιδρύµατα και µε δανειακές ή άλλου είδους 

πιστοδοτικές συµβάσεις που έχει καταρτίσει µε πιστωτικά ιδρύµατα. 
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2. Οι έννοµες σχέσεις έναντι πελατών της που πηγάζουν ή 

σχετίζονται µε δανειακές ή άλλου είδους πιστοδοτικές συµβάσεις µε 

αυτούς. 

 

3. Οι έννοµες σχέσεις της που πηγάζουν ή σχετίζονται µε συµβάσεις 

πώλησης µε συµφωνία επαναγοράς. 

 
4. Οι έννοµες σχέσεις που πηγάζουν ή σχετίζονται µε συµβάσεις 

µίσθωσης ή πώλησης κινητής ή ακίνητης περιουσίας και τα 

εµπράγµατα δικαιώµατα της επί κινητών και ακινήτων. 

 
5. Τα δικαιώµατα, ενοχικά και εµπράγµατα, επί αξιογράφων 

εγχάρτων ή άυλων, και επί χρηµατοπιστωτικών µέσων 

συµπεριλαµβανοµένων µετοχών, οµολόγων, παραγώγων, επιταγών 

και άλλων χρεογράφων καθώς και όλες οι απαιτήσεις και οι 

υποχρεώσεις κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου και Νοµικών Προσώπων 

∆ηµοσίου ∆ικαίου. 

 
6. Οι έννοµες σχέσεις που πηγάζουν ή σχετίζονται µε συµβάσεις 

ανοίγµατος τραπεζικών λογαριασµών και οι υποχρεώσεις από κάθε 

είδους καταθέσεις πελατών καθώς επίσης κάθε είδους υποχρεώσεις 

και δικαιώµατα που απορρέουν από την καθ’ οποιονδήποτε τρόπο 

συµµετοχή της Πανελλήνιας σε οργανωµένες αγορές. (π.χ. 

χρηµατιστήριο) 

 
7. Ο διακριτικός τίτλος και τα σήµατα της Πανελλήνιας. 

 
8. Οι έννοµες σχέσεις από συµβάσεις παροχής υπηρεσιών προς τις 

συνεταιριστικές τράπεζες. 

 
9. Τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας και δικαιώµατα που 

σχετίζονται µε τη λειτουργία ή την εξασφάλιση µεταβιβαζόµενων 

στοιχείων του ενεργητικού. 
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10. Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις της Πανελλήνιας έναντι του 

ΤΕΚΕ, ως είχαν προ της ανάκλησης της αδείας της.  

5.1.3 Μη Μεταβιβαζόµενα Περιουσιακά Στοιχεία 

Τα µη µεταβιβαζόµενα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού παραµένουν στην υπό 

ειδική εκκαθάριση Πανελλήνια και περιλαµβάνουν έννοµες σχέσεις από συµβάσεις. Τα κύρια 

µη µεταβιβαζόµενα στοιχεία είναι τα εξής: 

1. Οι έννοµες σχέσεις µε τρίτους που πηγάζουν ή σχετίζονται µε 

συµβάσεις εργασίας που έχει καταρτίσει η Πανελλήνια 

,περιλαµβανοµένων των προκαταβολών µισθών και των 

συνταξιοδοτικών ή άλλων παροχών προς το προσωπικό. 

 

2. Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα έναντι των µετόχων που 

απορρέουν από τη µετοχική σχέση. 

 
3. Όλα τα δικαιώµατα, ενοχικά και εµπράγµατα επί µετοχών των 

εταιρειών «Συνεταιριστική Τράπεζα Λαµίας Συν. ΠΕ. υπό 

εκκαθάριση» και «Συνεταιριστική Τράπεζα Λέσβου-Λήµνου Συν .ΠΕ. 

υπό εκκαθάριση». 

 
4. Οι υποχρεώσεις που κατά το νόµο ικανοποιούνται από το προϊόν 

της εκκαθάρισης. 

 
5. Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις κατά 

του Ελληνικού ∆ηµοσίου. 

 
6. Οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις κάθε είδους έναντι 

ασφαλιστικών φορέων µέχρι την ολοκλήρωση της µεταβίβασης 

 
7. Οι έννοµες σχέσεις έναντι πελατών από δανειακές ή άλλου 

είδους πιστοδοτικές συµβάσεις ,συµπεριλαµβανοµένων και 

αναγωγικών δικαιωµάτων από την έκδοση εγγυητικών επιστολών ή 

από άλλου είδους εγγυοδοτικές συµβάσεις. 
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8. Τα δικαιώµατα και οι έννοµες σχέσεις που σχετίζονται µε τη 

λειτουργία ή την εξασφάλιση µη µεταβιβαζόµενων στοιχείων του 

ενεργητικού, όπως ιδίως απαιτήσεις και εµπράγµατα 

δικαιώµατα επί κινητών ή ακινήτων που έχουν µεταβιβαστεί 

καταπιστευτικά στην Πανελλήνια προς εξασφάλιση µη 

µεταβιβαζόµενων απαιτήσεών της. 

 
9. Τα τρέχοντα ταµειακά διαθέσιµα. 

 

 

5.2 Αποτίµηση Περιουσιακών Στοιχείων 

Η αποτίµηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της Πανελλήνιας 

πραγµατοποιήθηκε από την ΤτΕ. Η πρώτη αποτίµηση ήταν προσωρινή και χρησιµοποιήθηκαν 

στοιχεία 31.12.2014 για διευκόλυνση της διαδικασίας της µεταβίβασης. Η οριστική 

αποτίµηση θα πραγµατοποιηθεί µετά την υποβολή σχετικής έκθεσης αποτίµησης βάσει του 

άρθρου 141 του ν. 4261/2014. Σύµφωνα µε τον ειδικό εκκαθαριστή η αξία των 

µεταβιβαζόµενων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού αποτιµάται όπως είναι εγγεγραµµένη 

στα οικεία λογιστικά βιβλία. Όσον αφορά το δανειακό χαρτοφυλάκιο θα αποτιµηθεί όπως 

εµφανίζεται εγγεγραµµένο στα λογιστικά βιβλία στις 31.12.2014 ,µε την εξαίρεση ότι θα 

αποµειωθεί κατά ποσό 175.015.610€ ,το οποίο αποτελεί προβλέψεις. Η αξία των 

µεταβιβαζόµενων στοιχείων ενεργητικού αποτιµάται προσωρινώς σε ποσό 372.082.860€ ,η δε 

αξία των µεταβιβαζόµενων στοιχείων παθητικού αποτιµάται προσωρινώς σε ποσό 

645.297.310€ ,συνεπώς προκύπτει διαφορά ποσού 273.214.450€. Βάσει του άρθρου 141 παρ. 

13 του ν. 4261/2014 το ΤΕΚΕ θα καταβάλει το ως άνω ποσό της διαφοράς αξίας µεταξύ των 

µεταβιβαζοµένων στοιχείων παθητικού και ενεργητικού στο προς µεταβίβαση πιστωτικό 

ίδρυµα ,δηλαδή την Πειραιώς. Σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 13α του ν.3746/2009 το 

ΤΕΚΕ αποκτά την αξίωση και το προνόµιο της Πανελλήνιας για την καταβολή του ποσού. 

Η Πειραιώς πλειοδότησε ως προς την εξαγορά του «υγιούς» τµήµατος της 

Πανελλήνιας µετά από διαδικασία υποβολής προσφορών. Ως αντάλλαγµα ορίστηκε το ποσό 

των 17.100.000€ όπως περιελάµβανε η προσφορά ,που µετά την καταβολή του ο ειδικός 

εκκαθαριστής ανέλαβε την υποχρέωση να µεταβιβάσει τα επιλεγµένα στοιχεία της 

Πανελλήνιας στην Πειραιώς.  



61 

 

Η οριστική αποτίµηση πραγµατοποιήθηκε και δηµοσιεύθηκε στη συνεδρίαση της 

ΕΜΕ στις 26 Νοεµβρίου 2015 ,όπου και καθόρισε την τελική διαφορά µεταξύ ενεργητικού 

και παθητικού στα 296.993.841€. Το ποσό της διαφοράς καταβλήθηκε από το Σκέλος 

Κάλυψης Καταθέσεων του ΤΕΚΕ κατά 66.255.193,66€ ,ποσό που προκύπτει από τις 

εγγυηµένες καταθέσεις ύψους 366.761.207,66€ µειωµένες κατά της αξίας των 

µεταβιβαζόµενων στοιχείων ενεργητικού ,που αριθµούν τα 300.506.014€. Επίσης το ΤΕΚΕ 

θα πρέπει να καταβάλλει άλλα 230.738.647,34€ για την κάλυψη της διαφοράς ενεργητικού 

και παθητικού των µεταβιβαζόµενων στοιχείων. 

5.3 Ανάλυση Οικονοµικών Μεγεθών         

Το 2015 ήταν ένα πολύ δύσκολο έτος µε συνεχή αστάθεια ,οικονοµική και πολιτική 

,που οφείλεται στην µακρόχρονη πλέον οικονοµική κρίση και λιτότητα στη χώρα ,αλλά και 

στη δυσπιστία των πολιτών για µια σταθερή οικονοµία. Έτσι παρά την εξαγορά µιας ακόµη 

τράπεζας ,η Πειραιώς παρουσιάζει αρχικά κατά το πρώτο εξάµηνο του 2015 απροσδόκητη 

µείωση των καταθέσεων ,όπως και οι υπόλοιπες τράπεζες της Ελλάδας ,που τελικά οδηγεί 

στην τραπεζική αργία του Ιουλίου και την επιβολή των “capital controls”.  Αυτό το µέτρο 

επιβλήθηκε ως δικλείδα ασφαλείας για την έλλειψη ρευστότητας ,µε συνέπεια την µείωση 

των δανείων και την αυστηρή παρακολούθηση του κεφαλαίου ,που δυσκολεύει την 

διακίνηση του χρήµατος και επιβραδύνει την οικονοµία. Σαν αποτέλεσµα των γεγονότων 

αυτών έχουµε αναµενόµενη ύφεση οικονοµικών στοιχείων του οµίλου.  
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Στο παραπάνω σχήµα βλέπουµε τη µεταβολή ενεργητικού ,καταθέσεων και δανείων 

για το σύνολο του έτους. Το ενεργητικό υπέστη µείωση της τάξης του 2% σε σχέση µε το 

∆εκέµβρη του 2014 που παρά τις αντίξοες συνθήκες είναι σε λογικά επίπεδα. Η µεγαλύτερη 

και σηµαντικότερη µεταβολή είναι αυτή των καταθέσεων µε τεράστια µείωση €15.879 εκατ.  

σε απόλυτους αριθµούς ,που φτάνουν το 29%. Η αλλαγή κυβέρνησης και η δυσκολία 

σύναψης νέας δανειακής σύµβασης επέφεραν ανασφάλεια µε αποτέλεσµα την αποµάκρυνση 

καταθέσεων από λογαριασµούς και τη συρρίκνωση της οικονοµίας και της ρευστότητας. Τα 

δάνεια προ προβλέψεων µειώθηκαν κατά 7% ενώ το τελευταίο τρίµηνο δεν παρουσιάστηκε 

µεταβολή. Οι προβλέψεις αυξήθηκαν κατά 10% και φτάνουν το 25,7% των δανείων που τα 

διαµορφώνουν στα €50,6 δισ. Έτσι η µείωση µετά προβλέψεων των δανείων ανήρθε στο 

11,5% και αριθµεί τα €6.552 εκατ. Τέλος το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων παρουσίασε 

σηµαντική άνοδο 37%.    

                                                           
29
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Τα αποτελέσµατα εσόδων – εξόδων της Πειραιώς για το 2015 παρουσίασαν µικρή 

µείωση σε λογικά πλαίσια που ήταν αναµενόµενη. Τα καθαρά έσοδα από τόκους 

διαµορφώθηκαν στα €1.877 εκατ. ,διαφορά 4% σε σχέση µε την περσινή χρονιά ενώ τα 

καθαρά έσοδα προµηθειών µειώθηκαν κατά 3% που ορίστηκαν στα €12 εκατ. σε 

πραγµατικούς αριθµούς. Παρά την τραπεζική αργία και την αξία των µετοχών να πέφτει ,τη 

µόνη ουσιαστική διαφορά µε πέρσι κάνουν τα αποτελέσµατα εµπορικού και επενδυτικού 

χαρτοφυλακίου ,που φέρνουν έσοδα €116 εκατ. και αντισταθµίζουν τα έκτακτα 

αποτελέσµατα που µειώθηκαν κατά 84% ,σφραγίζοντας έτσι τη συνολική διαφορά καθαρών 

λειτουργικών εσόδων στο -1% συµπεριλαµβανοµένου των εκτάκτων αποτελεσµάτων. Τα 

λοιπά έσοδα και µερίσµατα παρέµειναν σταθερά χωρίς µεταβολές ,έτσι λοιπόν το σύνολο 

των καθαρών εσόδων διαµορφώθηκε στα €2.393 εκατ. και χωρίς τα έκτακτα αποτελέσµατα 

στα €2.374 εκατ. ,σε αντίθεση µε το 2014 στα €2.293 εκατ. Το συνολικό λειτουργικό κόστος 

παρουσίασε µικρή αύξηση 2% που οφείλεται κυρίως στα έκτακτα έξοδα. Μέσα στο έτος η 

Πειραιώς προχώρησε στη συνέχιση του προγράµµατος εθελουσίας εξόδου του 2013 µε αυτή 

τη φορά να πετυχαίνει συµµετοχή περίπου 2000 εργαζοµένων του εξωτερικού. Σύµφωνα µε 

το πρόγραµµα η τράπεζα θα δίνει µέρος του µισθού των εργαζοµένων ως µακρόχρονη άδεια 

που καταλήγει σε αποχώρηση ,αλλά και σε άµεση αποχώρηση δίνοντας µπόνους µισθών 

ανάλογα µε την προϋπηρεσία στην επιχείρηση. Να σηµειωθεί ότι στο τέλος ∆εκεµβρίου του 

2015 η τράπεζα κατέχει 709 καταστήµατα στην Ελλάδα ,που µειώθηκαν κατά 120 στη 

διάρκεια του έτους ,και συνολικά είναι 989 αντί 1.175 το 2014. Συνέπεια του προγράµµατος 

είναι η µείωση των δαπανών του προσωπικού κατά 6% ,όµως σχεδόν διπλασιάζει τα έκτακτα 

έξοδα. Τα γενικά διοικητικά έξοδα παρουσίασαν µικρή  µείωση 3% και γενικά παρέµειναν 

σταθερά. Οι αποσβέσεις µειώθηκαν κατά 9% που λογικά οφείλονται στην πώληση της 
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“Piraeus Bank Egypt S.A.E” 

µετά τις 10.11.2015. Τέλος τα κέ

εφαρµογή όµως των εκτάκτων

παρουσιάζουν µείωση 5% από το

 

 

30 
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” ,και όλες οι δραστηριότητες της θεωρήθηκαν

Τέλος τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων αυξήθηκα

ων εκτάκτων αποτελεσµάτων διαµορφώνονται στα

η από το 2014.  
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θεωρήθηκαν διακοπτόµενες 

ν αυξήθηκαν κατά 15% ,µε 

ονται στα €920 εκατ. και 
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Τα δάνεια το 2015 είχαν µικρή καθοδική τάση δεδοµένου των συνθηκών στο πρώτο 

µισό του έτους ,διαµορφώνοντας έτσι τις προβλέψεις τους στα €3.487 εκατ. από €3.670 εκατ.  

πέρυσι. Παράλληλα πραγµατοποιήθηκε αποµείωση αξίας λοιπών απαιτήσεων και στοιχείων 

ενεργητικού ύψους €351 εκατ. από €319 εκατ. το 2014. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της 

τράπεζας ,€3.075 εκατ. αφορούν προβλέψεις δανείων εσωτερικού και €412 εκατ. εξωτερικού. 

Οι προβλέψεις ανέκαµψαν το 4ο τρίµηνο του 2015 και ανήλθαν στα €1.384 εκατ. από €244 

εκατ. το 3ο τρίµηνο. Οι σωρευµένες προβλέψεις αντιπροσωπεύουν 

το 25,7% του συνολικού δανειακού χαρτοφυλακίου και ταυτόχρονα η κάλυψη των δανείων 

σε καθυστέρηση ενισχύθηκε σηµαντικά στο 65% από 61% το Σεπτέµβριο. Το γεγονός αυτό 

είναι κύριος παράγοντας για τα αυξηµένα έξοδα του 2015 σε συνδυασµό µε την πτώση της 

αξίας των ακινήτων και τις µεταβολές στην αγορά. Τα καθαρά αποτελέσµατα του Οµίλου 

µετά από φόρους από συνεχιζόµενες δραστηριότητες που αναλογούν στους µετόχους 

διαµορφώθηκαν σε ζηµιά €1.858 εκατ. το 2015, εκ των οποίων ζηµιά 

€1.238 εκατ. αφορά το 4ο 3µηνο. Οι καταθέσεις των πελατών είχαν ραγδαία µείωση κατά το 

πρώτο και δεύτερο τρίµηνο του 2015 ,λόγω πολιτικών εξελίξεων ,µε αποτέλεσµα να 

προκαλέσουν ασφυξία στη ρευστότητα της χώρας.   Είναι σηµαντικό να αναφέρουµε πως οι 

εκροές καταθέσεων στην Ελλάδα µετά την επιβολή της τραπεζικής αργίας και των 

κεφαλαιακών ελέγχων, καταρχήν περιορίσθηκαν, και στη συνέχεια από τον Αύγουστο 2015 

οι καταθέσεις σταθεροποιήθηκαν µε ελαφρά ανοδική τάση. Το 4ο τρίµηνο οι καταθέσεις 

αυξήθηκαν κατά €1,8 δισ. ,εκ των οποίων τα €1,6 δισ.  αφορούν την Ελλάδα παρουσιάζοντας 

αύξηση 5%. Οι καταθέσεις εξωτερικού διαµορφώθηκαν στο τέλος ∆εκ. 2015 σε €2,8 δισ. µε 

αύξηση 9% από το Σεπτέµβρη ,χωρίς να υπολογίζονται οι καταθέσεις κυπριακών 

δραστηριοτήτων που θεωρούνται πια διακοπτόµενες δραστηριότητες µε το σύνολο των 

καταθέσεων να φτάνει τα €39 δισ. για το τέλος του 2015. 
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Στο τέλος του έτους τα δάνεια προ προβλέψεων και προσαρµογών διαµορφώθηκαν 

στα €68,1 δισ. ,δηλαδή µε σχετική µείωση 5% από το ∆εκέµβρη του 2014. Σηµαντικό ρόλο 

πέραν των γεγονότων του Ιουλίου έπαιξε και η υποχώρηση του ΑΕΠ της χώρας κατά 0,3%. 

Η αναλογία δανείων επιχ/σεων-ιδιωτών παραµένει σταθερή στα περίπου 2/3 για το 2015 

όπως και τα τελευταία χρόνια ,σε αντίθεση µε την αναλογία δανείων στην Ελλάδα και το 

εξωτερικό ,που µειώνονται σταδιακά οι δραστηριότητες της Πειραιώς στο εξωτερικό. Τα 

δάνεια ανήλθαν σε €50,6 δισ. µετά φόρων και προβλέψεων ,µε το δείκτη δανείων προς 

καταθέσεων να βελτιώνεται στο 130% από 138% ,όµως πρέπει να σκεφτούµε ότι εκτός από 

την µείωση των καταθέσεων έγινε και µείωση των δανείων ,συνεπώς η βελτίωση 8% δεν 

είναι τόσο αντιπροσωπευτική αν κοιτάξουµε πραγµατικούς αριθµούς. Ο δείκτης δανείων σε 

καθυστέρηση άνω των 90 ηµερών (NPLs) υποχώρησε σε 39,5% από 40,5% το Σεπτέµβρη 

όµως την ίδια περίοδο το 2014 έκλεισε στο 38,8%. Με τη λήψη αυξηµένων προβλέψεων για 

το 2015 ,η κάλυψη δανείων σε καθυστέρηση αυξήθηκε στο 65% µε το µέσο όρο της Ελλάδας 

να φτάνει το 64,9% σε σύγκριση µε πέρυσι στο 57,4%. Μια θετική εξέλιξη καθώς 

εξασφαλίζει την οικονοµία της χώρας και αυξάνει το δείκτη σωρευµένων προβλέψεων προς 

δανείων στο 25,7% από 22,3% πέρυσι. Τέλος η συνολική καθαρή θέση του οµίλου κατέχει 

ισχυρή αυξητική τάση λόγω της άντλησης €4,6 δισ. και παράλληλα ο δείκτης κεφαλαίου 

κοινών µετοχών Κατηγορίας Ι (Common EquityTier-1) του Οµίλου διαµορφώθηκε στο τέλος 

2015 στο 17,8% ,και µε πλήρη εφαρµογή των κανόνων της Βασιλείας ΙΙΙ στο 16,6%.   
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 Τα ποσά του σχήµατος 14 ατλήθηκαν από τα ετήσια αποτελέσµατα του 2015 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο   ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

 

Κατά τη διάρκεια της έρευνας αυτής ,διαπιστώσαµε πως οι συγχωνεύσεις των 

εταιρειών  ,ιδίως των τραπεζών ,και µάλιστα µε τέτοιο όγκο είναι χρονοβόρες και δύσκολα 

επιτεύξιµες διαδικασίες που πολλές φορές αφορούν και το ίδιο το κράτος. Για να υλοποιηθεί 

µια τέτοια συµφωνία ,πραγµατοποιείται µια σειρά από αλλεπάλληλες συνεδρίες και 

διαπραγµατεύσεις. Πιο συγκεκριµένα τα τελευταία χρόνια η τράπεζα Πειραιώς ,που είναι και 

το θέµα που ασχοληθήκαµε  ,απασχόλησε τα Μ.Μ.Ε. και την κοινή γνώµη πιο πολύ από κάθε 

άλλη τράπεζα ,καθώς απορρόφησε εφτά τράπεζες στην ελληνική επικράτεια µε δύο από 

αυτές να είναι από τις µεγαλύτερες. Κορυφαία εξαγορά αποτελεί η απόκτηση του «υγιούς» 

τµήµατος της ΑΤΕ που έδωσε και το έναυσµα για την περεταίρω διεύρυνση του οµίλου ,που 

καταλήγει στο να είναι σήµερα η τράπεζα Πειραιώς η µεγαλύτερη στην Ελλάδα.  

Το αντίτιµο για την εξαγορά στοιχείων ενεργητικού και παθητικού ύψους €21,5 δισ. 

,που θα ήθελε κάθε τράπεζα στην Ελλάδα αφού έχει εκκαθαριστεί από επισφαλείς και 

ζηµιογόνους παράγοντες   ,ορίστηκε στα €95 εκατ. Είναι ένα πολύ µικρό ποσό καθώς µπορεί 

να κάνει οποιαδήποτε τράπεζα ,ανά πάσα στιγµή ,µεγάλη δύναµη. Όπως αναφέραµε 

αναλυτικότερα παραπάνω το ενεργητικό υπολογίστηκε στα €14,8 δισ. µε τα €10,6 δισ. να 

αποτελούν δάνεια µετά από προβλέψεις ,δηλαδή έσοδα όσων αφορά τις τράπεζες. Το 

παθητικό ανήλθε στα €21,5 δισ. µε τα €14,3 δισ. να αποτελούν καταθέσεις. Το ποσό αυτό 

είναι σχεδόν ισόποσο των δανείων που πρόκειται να εισπραχθούν ,ενώ θεωρητικά οι 

καταθέσεις µπορεί και να ζητηθούν από τους καταθέτες οποιαδήποτε στιγµή ,γι’ αυτό κάθε 

τράπεζα πρέπει να έχει την απαιτούµενη ρευστότητα ώστε να µπορεί να εξυπηρετήσει 

µεγάλο µέρος των πελατών της. Φυσικά δεν προβλέπεται µαζική άρση των καταθέσεων γιατί 

αυτό θα σήµαινε καταστροφή του τραπεζικού συστήµατος. Αν και το γεγονός αυτό εξηγεί 

την πτώση της τιµής της ΑΤΕ ,δεν παύουµε να αναρωτιόµαστε αν το αντίτιµο ήταν πολύ 

χαµηλό ακόµα και για τα δεδοµένα µιας τράπεζας προς εξυγίανση. Εξάλλου η διαφορά 

ενεργητικού – παθητικού καλύφθηκε από το ΤΧΣ µε €6,7 δισ. µετρητά που στην προκείµενη 

περίπτωση ενισχύουν ,αν όχι διασώζουν, την Πειραιώς. Ας µην ξεχνάµε ότι όλες οι 

κυβερνήσεις της οικονοµικής κρίσης έχουν σαν κύριο στόχο τη διάσωση των τραπεζών 

,πολλές φορές µε όποιο κόστος. Πολλοί έλληνες πάντως πιστεύουν πως η ΑΤΕ οδηγήθηκε 

µεθοδευµένα στην ΕΜΕ από επιτήδειους και τέθηκε υπό ειδική εκκαθάριση εσκεµµένα για 
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να εξυπηρετήσει κάποιους σκοπούς. Χωρίς ιδιαίτερη σκέψη όλες οι υποψίες πέφτουν στην 

ΤΠ αφού είναι η πιο ευνοηµένη εταιρεία πρώτα και µετά τράπεζα διότι πολλοί 

οικονοµολόγοι µιλούν για διάσωση της Πειραιώς παρά εξαγορά καθώς µε το «υγιές» τµήµα 

της ΑΤΕ η ΤΠ διογκώθηκε και δηµιούργησε κέρδη χωρίς κόστος. Επίσης δυσαρεστηµένοι 

από την κίνηση αυτοί ήταν οι υπάλληλοι της ΑΤΕ που παρά τη συνεχόµενη διαφήµιση της 

εξασφάλισης των θέσεων εργασίας τους οι ΤΠ έχει συρρικνώσει τα υποκαταστήµατα της 

πλέον διότι µετά από τόσες εξαγορές η τράπεζα έγινε τόσο µεγάλη που δεν υπάρχει αρκετό 

κοινό να εξυπηρετήσει και προχώρησε σε µείωση των υποκαταστηµάτων και των υπαλλήλων 

της. Φυσικά δε γνωρίζουµε από ποια τράπεζα προέρχονται όλοι οι υπάλληλοι του οµίλου 

όµως σίγουρα δεν έχουν όλοι τη θέση τους. 

Σπουδαία επενδυτική εξαγορά αποτελούν οι τρείς κυπριακές τράπεζες στην Ελλάδα. 

Αν και η συµφωνία λήφθηκε για τη διασφάλιση των καταθέσεων στην Ελλάδα και την 

βοήθεια της Κύπρου ,δεν παύει να είναι µια ευνοϊκή εξαγορά και ταυτόχρονα µια καλή 

επένδυση ,που ίσως οφείλεται στην ταχύτητα αντίδρασης της Πειραιώς ,ίσως στην υπεροχή 

της ως µια τεράστια εταιρεία αλλά πιθανότατα οφείλεται και στους δύο λόγους. Οι κύπριοι 

βέβαια δεν δέχτηκαν την εξαγορά εύκολα και ζήτησαν εξηγήσεις για πολλά ζητήµατα καθώς 

οι πιέσεις από την Ευρώπη ήταν αφόρητες και παράλληλα καλούνται να πληρώσουν άλλα 9 

δις. € στο µηχανισµό ρευστότητας της ΕΚΤ µε τα λεφτά φορολογούµενων.  Η Πειραιώς 

έλαβε δάνεια ύψους €23,9 δισ. και καταθέσεις ύψους €16,2 δισ. µε αντάλλαγµα €524 εκατ. 

που κατέβαλλε το ΤΧΣ. Συνεπώς η Πειραιώς δε χρεώθηκε ,διότι η Ευρώπη ζητούσε άµεση 

λύση στο ζήτηµα για να προχωρήσουν µε τη βοήθεια της Κύπρου. Βλέπουµε λοιπόν ξανά την 

Πειραιώς να δαπανά ποσά µόνο όσο είναι τα κόστη της ενοποίησης ενσωµατώνοντας 

υπαλλήλους και καταστήµατα. Να θυµίσουµε ότι όλα αυτά διαδραµατίστηκαν όταν ακόµα 

δεν είχε ολοκληρωθεί η ενσωµάτωση της ΑΤΕ και της Γενικής.  

Η επόµενη εξαγορά της “Millennium Bank”(MB) από την Πειραιώς ,αν και δεν 

είναι τόσο σηµαντική από πλευράς όγκου ,είναι εξίσου ενδιαφέρουσα περίπτωση διότι είναι 

όχι µόνο µια αµιγώς επενδυτική κίνηση χωρίς εξωτερική επέµβαση ,αλλά πείθει την µητρική 

πορτογαλική τράπεζα να συµµετέχει και να επενδύσει µε τη σειρά της στην ΑΜΚ της 

Πειραιώς. Το αντίτιµο για την απόκτηση της ΜΒ ήταν €1 εκατ. που θα λέγαµε ότι δόθηκε για 

τη σφράγιση της συµφωνίας. Η BCP  ανακεφαλαιοποίησε τη ΜΒ µε €400 εκατ. που 

ουσιαστικά επενδύονται στην Πειραιώς καλύπτοντας έτσι την ελάχιστη συµµετοχή ιδιωτικού 

τοµέα 10%. Η πορτογαλική τράπεζα αποκτά έτσι ένα µειοψηφικό πακέτο που έκρινε 

κερδοφόρο και η Πειραιώς υπολόγισε έσοδα €53 εκατ. κάθε έτος για 3 χρόνια. Επιπροσθέτως 



 

η Πειραιώς κατέχει το 29% της

στην Ελλάδα. Πιο πρόσφατη

σύγκριση µε την ΑΤΕ και τις ΚΤ

την Ελλάδα και την οικονοµία τη

των συνεταιριστικών. Επίσης η

καθεστώς εξυγίανσης από την Ε

ενεργητικό της υπολογίστηκε στα

€273 εκατ. να καταβάλλεται από

Πανελλήνιας εξασφαλίζονται όσ

αντίτιµο της εξαγοράς αποφάσισ

µπορούσε να «παζαρέψει» την

εναποµείναντος τµήµατος της Πα

 

 

 

 

το  της αγοράς για την περίοδο και γίνεται η µεγα

πρόσφατη εξαγορά αποτελεί αυτή της Πανελλήνιας

Ε και τις ΚΤ δεν ξεχωρίζει σε µέγεθος ,όµως είναι πολύ

οικονοµία της επαρχίας ,καθώς η Πανελλήνια είναι η κε

Επίσης η Πανελλήνια είναι µια ακόµη τράπεζα που

ς από την ΕΜΕ και συνεπώς µεταβιβάζεται το «υγιές κ

ογίστηκε στα €372 εκατ. και το παθητικό στα €645 εκατ

βάλλεται από το ΤΕΚΕ. Με τη διασφάλιση της οµαλής

αλίζονται όσο το δυνατό καλύτερα οι συνεταιριστικέ

άς αποφάσισε η ΕΜΕ στα €17,1 εκατ. και θα λέγαµε ό

αρέψει  την τιµή περισσότερο για την ευκολότερη µ

µατος της Πανελλήνιας.  

Δάνεια 2015

71.868 εκατ.€

Δάνεια 2013

68.071 εκατ.€

Δάνεια 2012

50.573εκατ.€
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Βλέποντας το σχήµα 17 είναι εύκολο να παρατηρήσουµε πως µόνο µε το 

διπλασιασµό της περιουσίας της τράπεζας οι συγχωνεύσεις ήταν σωστές επενδυτικά. Η 

Πειραιώς µε λίγο κόστος κατάφερε να γίνει η µεγαλύτερη τράπεζα στην Ελλάδα τουλάχιστον 

από πλευράς δικτύου καταστηµάτων. ∆εν είµαστε σε θέση να γνωρίζουµε τη διαφάνεια των 

κινήσεων και ούτε είναι αυτός ο σκοπός της έρευνας µας ,όµως οφείλουµε να αναφέρουµε 

πως στην Ελλάδα η διαφθορά και τα πολιτικά παιχνίδια δεν είναι σπάνια φαινόµενα. 

∆ιαβάζοντας τις γνωστοποιήσεις συναλλαγών των µετόχων παρατηρήσαµε πως πριν και µετά 

από κάθε µεγάλη συµφωνία υψηλόβαθµα στελέχη της τράπεζας ,όπως ο πρόεδρος Μιχάλης 

Σάλλας ,πωλούν σεβαστές ποσότητες µετοχών της τράπεζας καθώς η τιµή τους ανεβαίνει 

κατακόρυφα. Εν κατακλείδι είναι εντυπωσιακό το πως λειτουργούν οι εταιρικές 

συγχωνεύσεις ,ελπίζουµε διαβάζοντας αυτή την έρευνα να  προκαλέσαµε σας το ενδιαφέρον 

και να καταφέραµε να σας ενηµερώσουµε σχετικά.      
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