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Στο παρόν Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου σε συνδυασμό με το εγκεκριμένο Ενημερωτικό Δελτίο περιέχονται 
και παρουσιάζονται με εύληπτο και κατανοητό τρόπο όλες οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες προκειμένου οι 
επενδυτές να μπορούν με εμπεριστατωμένο τρόπο να αξιολογούν τα περιουσιακά στοιχεία, τις υποχρεώσεις, τη 
χρηματοοικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα και τις προοπτικές της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, καθώς και τα 
δικαιώματα που απορρέουν από τις μετοχές της. 
Το παρόν Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου αποτελείται από το συμπλήρωμα του Εγγράφου Αναφοράς και το 
συμπλήρωμα του Σημειώματος Μετοχικού Τίτλου. Σημειώνεται ότι, το παρόν Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Ενημερωτικού Δελτίου που εγκρίθηκε την 17.5.2007 από το Διοικητικό Συμβούλιο 
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 
Το παρόν Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου αφορά στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της «ΤΡΑΠΕΖΑΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στο εξής: η «ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» ή «ATTICA BANK» ή «η Εταιρία» ή «ο 
Εκδότης», με την καταβολή μετρητών και την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας με Δημόσια 
Προσφορά (κατά την έννοια του Ν. 3401/2005) υπέρ των παλαιών μετόχων της και την εισαγωγή αυτών των νέων 
μετοχών στην κατηγορία «Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης» της Αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (στο 
εξής: το «Χ.Α.»). Το παρόν Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου καταρτίστηκε και διατέθηκε με βάση τις διατάξεις 
της ισχύουσας νομοθεσίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε με την από 6.6.2007 
απόφασή του το περιεχόμενο του παρόντος Συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου, μόνον όσον αφορά στην 
κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του Ν. 
3401/2005 και του Κανονισμού (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 
Το παρόν Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου περιέχει κάθε πληροφορία, της οποίας η δημοσιοποίηση 
προβλέπεται από τον Κανονισμό (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και η οποία αφορά την 
Εταιρία και την παρούσα έκδοση των νέων μετοχών της Εταιρίας, συνεπεία της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου. 
Το παρόν Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου περιλαμβάνει τις πλέον πρόσφατες πληροφορίες για την Εταιρία 
και τον όμιλο της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ που ανέκυψαν ή διαπιστώθηκαν κατά το χρόνο που μεσολάβησε από την 
έγκριση την 17.5.2007 από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς του Ενημερωτικού Δελτίου της 
Εκδότριας, όπως προβλέπεται από το άρθρο 16 του Ν. 3401/2005. 
Εάν υπάρχει διαφορά μεταξύ (α) των δηλώσεων που περιέχονται στο παρόν Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου 
και (β) των αντίστοιχων δηλώσεων που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο, οι δηλώσεις στο (α) υπερισχύουν, ως 
πλέον πρόσφατες. 

 
1 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
1.1 ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 

 
Τυχόν δικαστικές προσφυγές εργαζομένων της Τράπεζας ή του Συλλόγου Υπαλλήλων Τράπεζας Αττικής 
(ΣΥΤΑ) κατά της υπαγωγής του Συνταξιοδοτικού Κεφαλαίου του Λογαριασμούς Ασφαλιστικών Καλύψεων 
(ΛΑΚ) στο Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ) μπορεί να επηρεάσουν δυσμενώς την 
οικονομική κατάσταση της Τράπεζας. 
 
Με το Ν.3554/2007 (ΦΕΚ 80α/16.4.2007) υπήχθη στο ΕΤΑΤ ο Λογαριασμός Διαχείρισης Κεφαλαίου Πρόσθετης 
Ασφάλισης Συμπληρωματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών κατόπιν αίτησης που κατέθεσε η Τράπεζα στο ΕΤΑΤ ενόψει 
της εφαρμογής του ν. 3371/2005 και καθορίστηκε το κόστος της υπαγωγής αυτής βάσει της σχετικής ειδικής 
οικονομικής μελέτης που εκπονήθηκε σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις οικείες διατάξεις του ν. 3371/2005, όπως 
ισχύει. Για τους παραπάνω σκοπούς η Τράπεζα κατήγγειλε μονομερώς στις 22 Δεκεμβρίου 2005 τον ως άνω 
Λογαριασμό καθώς και την υπ’ αριθμ. 2642/7/31.12.1996 σύμβαση με την «ΕΘΝΙΚΗ ΑΕΕΓΑ» στην οποία ήταν 
αντισυμβαλλόμενη ομού μετά του Συλλόγου Υπαλλήλων Τράπεζας Αττικής (ΣΥΤΑ). 
 
Ο ΣΥΤΑ έχει εκφράσει τη διαφωνία του ως προς την παραπάνω υπαγωγή στο ΕΤΑΤ και την Καταγγελία του ΛΑΚ και 
της σύμβασης με την «ΕΘΝΙΚΗ ΑΕΕΓΑ» και έχει καταθέσει αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του ΣτΕ με την οποία ζητά την 
ακύρωση της απόφασης του ΔΣ του ΕΤΑΤ με αριθμ. 22 της 17ης /23.5.2006. Στην αίτηση αυτή, ο ΣΥΤΑ αναφέρει, 
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μεταξύ άλλων, ως λόγο ακύρωσης την αντισυνταγματικότητα των σχετικών διατάξεων του ν. 3371/2005, όπως ισχύει, 
αλλά και ότι ο Λογαριασμός Διαχείρισης Κεφαλαίου Πρόσθετης Ασφάλισης Συμπληρωματικών Συνταξιοδοτικών 
Παροχών του ΛΑΚ συνιστά πρόσθετη ασφάλιση, ιδιωτική και μη επικουρικής – κοινωνικής φύσης που δεν διέπεται 
καν από τον ν. 3371/2005. Η αίτηση αυτή επρόκειτο να συζητηθεί στις 30 Απριλίου 2007, αλλά λόγω αναβολής έχει 
προγραμματισθεί να συζητηθεί στις 10.12.2007.  
 
Επίσης, ο ΣΥΤΑ, ο ΛΑΚ και 942 εργαζόμενοι και συνταξιούχοι της Τράπεζας που έχουν ενταχθεί στο Συνταξιοδοτικό 
Κεφάλαιο του ΛΑΚ κατέθεσαν την 17.5.2007 αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά της Τράπεζας και της «ΕΘΝΙΚΗ 
ΑΕΕΓΑ» με την οποία ζητούν, έως την συζήτηση της κύριας αγωγής τους (η οποία δεν έχει ακόμη κατατεθεί), να 
τηρήσει η Τράπεζα προσωρινά την υποχρέωσή της να καταβάλλει τις ασφαλιστικές εισφορές που της αναλογούν 
σχετικά με το ΛΑΚ και η «ΕΘΝΙΚΗ ΑΕΕΓΑ» να απόσχει προσωρινά από την καταγγελία της υπ’ αριθμ. 
2642/7/31.12.1996 σύμβασης. Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων προσδιορίστηκε να συζητηθεί στις 8.6.2007. Στο 
πλαίσιο αυτό εκδόθηκε και η από 21.5.2007 προσωρινή διαταγή, σύμφωνα με την οποία διατάσσεται προσωρινά, ήτοι 
μέχρις εκδόσεως απόφασης επί της παραπάνω αιτήσεως και υπό τον όρο συζήτησης αυτής στις 8.6.2007, η μη 
μεταβολή της κατάστασης ως προς τη διατήρηση του υπ’ αριθμ. 2642/7/31.12.1996 ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Οι 
λόγοι που επικαλούνται στην αίτησή τους ο ΣΥΤΑ, ο ΛΑΚ και οι 942 εργαζόμενοι / συνταξιούχοι της Τράπεζας είναι, 
μεταξύ άλλων, η αντισυνταγματικότητα των διατάξεων του Ν.3371/2005 και του άρθρου 9 του Ν.3554/2007 ότι ο ΛΑΚ 
καλύπτεται από δεσμευτικές για την τράπεζα συλλογικές συμβάσεις εργασίας και ότι ο Λογαριασμός Διαχείρισης 
Κεφαλαίου Πρόσθετης Ασφάλισης Συμπληρωματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών του ΛΑΚ συνιστά πρόσθετη 
ασφάλιση, ιδιωτική και μη επικουρικής – κοινωνικής φύσης που δεν διέπεται καν από τον ν. 3371/2005, όπως ισχύει 
και ότι η μονομερής καταγγελία από την Τράπεζα του υπ’ αριθμ. 2642/7/31.12.1996 ασφαλιστηρίου συμβολαίου είναι 
ανενεργός ως μη έγκυρη. 
 
Η έκβαση των παραπάνω δικών ή άλλων συναφών με το παραπάνω ασφαλιστικό ζήτημα δικών δεν μπορεί να 
πιθανολογηθεί και είναι δυνατό να επηρεάσουν την πορεία της Τράπεζας σε βαθμό που δεν είναι δυνατό σήμερα να 
προβλεφθεί. Σε περίπτωση ευδοκίμησης είτε της προαναφερθείσας αίτησης ακύρωσης ή της προαναφερθείσας 
αίτησης ασφαλιστικών μέτρων είτε οποιασδήποτε άλλης σχετικής δικαστικής διεκδίκησης η οικονομική κατάσταση της 
Τράπεζας θα επηρεαστεί δυσμενώς. 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά αναφέρονται στην ενότητα 2.4 «Λοιπά Νομικά Ζητήματα» του παρόντος 
Συμπληρώματος Ενημερωτικού Δελτίου. 
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2  ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
2.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 

 
Η Εταιρία και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της είναι υπεύθυνοι για το περιεχόμενο του Συμπληρώματος του 
Ενημερωτικού Δελτίου και για το σύνολο των οικονομικών καταστάσεων που έχουν περιληφθεί στην ιστοσελίδα της 
Εταιρίας και αποτελούν περιεχόμενο του παρόντος Συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου. Οι δημοσιευμένες 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του 1ου τριμήνου 2007, οι οποίες συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει των 
Δ.Π.Χ.Π., εγκρίθηκαν με την από 23.05.2007 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Αττικής. 
 
Τα φυσικά πρόσωπα που επιμελήθηκαν της σύνταξης του Συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου είναι τα εξής: 
 

• Χρήστος Καλαμπόκης, Γενικός Διευθυντής Διοικητικών, Οικονομικών Υπηρεσιών και Κεφαλαιαγορών-
Χρηματαγορών, Ομήρου 23, 10672 Αθήνα, τηλ. 210-3669080. 

• Αντώνιος Κάτσιος, Διευθυντής Διεύθυνσης Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Ομήρου 23, 10672 Αθήνα, τηλ. 210-
3669060. 

• Χρήστος Μάραντος, Διευθυντής Διεύθυνσης Λογιστικού, Μαυρομιχάλη 8, 10679, τηλ. 210-3396730. 
• Γεώργιος Πριόβολος, Διευθυντής Διεύθυνσης Ανάλυσης και Προϋπολογισμού, Ομήρου 23, 10672 Αθήνα, 

τηλ. 210-3669090. 
• Ιωάννης Λάχανος, Διευθυντής Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών, Ακαδημίας 54, 10679, Αθήνα, τηλ. 210-

3669040 (υπεύθυνος για τα νομικά θέματα). 
• Κασσιανή Κολυδά, Διευθύντρια Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων, Ομήρου 23, 10672 Αθήνα, τηλ. 210-

3669190 (υπεύθυνη για τα θέματα ανθρώπινου δυναμικού). 
 
Τα φυσικά πρόσωπα που επιμελήθηκαν της σύνταξης του Συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου, τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και οι Σύμβουλοι Έκδοσης δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση και συμφωνούν με 
το περιεχόμενο του προς διάθεση στο επενδυτικό κοινό Συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου και βεβαιώνουν 
υπεύθυνα ότι, αφού έλαβαν κάθε εύλογο μέτρο για το σκοπό αυτό, οι πληροφορίες που περιέχονται στο Συμπλήρωμα 
του Ενημερωτικού Δελτίου είναι, καθόσον γνωρίζουν αληθείς και δεν υπάρχουν παραλείψεις που να αλλοιώνουν το 
περιεχόμενό του. Επίσης, δηλώνουν ότι, αφού έλαβαν κάθε εύλογο μέτρο για το σκοπό αυτό, δεν υπάρχει άλλο νέο 
σημαντικό στοιχείο σχετικά με τις πληροφορίες που περιέχονται στο Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου, το οποίο 
ανέκυψε κατά τον χρόνο που μεσολάβησε από την έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου της 17.05.2007 πλην αυτών που 
αναφέρονται στο παρόν Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου. 
 

2.2 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ  ΕΛΕΓΧΟΥ 

 
Ο Συμπληρωματικός Νομικός Έλεγχος διενεργήθηκε από τη Δικηγορική Εταιρεία KAΡΑΤΖΑ & Συνεργάτες (Α.Μ.Δ.Σ.Α. 
80013), Ομήρου 8,105 64 Αθήνα, τηλ. 210 3713 600 και κάλυψε το διάστημα μέχρι και 30.05.2007. 
 
Τα παρακάτω συμπεράσματα που προκύπτουν από το συμπληρωματικό νομικό έλεγχο που διενεργήθηκε για τους 
σκοπούς της σύνταξης και υποβολής συμπληρώματος του ενημερωτικού δελτίου που εγκρίθηκε από την Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς στις 17.5.2007 και αφορά στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, θα πρέπει να 
αναγνωσθούν σε συνάρτηση με: (α) την από 30η Μαΐου 2007 συμπληρωματική βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου 
της Τράπεζας (η «Συμπληρωματική Βεβαίωση»), (β) την από 14 Μαΐου 2007 επιστολή του Νομικόυ ελέγχου που 
περιελάμβανε τα συμπεράσματα της δικηγορικής εταιρείας από το νομικό έλεγχο που διενεργήθηκε και την εκεί 
προσαρτημένη από 14 Μαΐου 2007 σχετική  βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου της Τράπεζας (η «Βεβαίωση»). 
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Στην από 30.05.2007 επιστολή με τα Συμπεράσματα του Συμπληρωματικού Νομικού Ελέγχου του Νομικού Ελεγκτή 
απευθυνόμενη προς τους Συμβούλους Έκδοσης, παρατίθενται τα βασικά συμπεράσματα του ελέγχου τα κύρια σημεία 
των οποίων παρατίθενται κατωτέρω με τη σύμφωνη γνώμη του Νομικού Ελεγκτή και αναφέρουν μεταξύ άλλων τα εξής: 
 

• Η Τράπεζα είναι ανώνυμη εταιρεία και πιστωτικό ίδρυμα και υπάγεται, μεταξύ άλλων, στις διατάξεις του κ.ν. 
2190/1920 και του ν. 2076/1992. 

• Η νομική κατάσταση της Τράπεζας είναι σύμφωνη με τους νόμους και τους κανονισμούς στους οποίους 
υπόκειται όσον αφορά στην ίδρυσή της και στην καταστατική της λειτουργία. 

• Σύμφωνα με την απόφαση της από 7.3.2007 έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της Τράπεζας, η 
Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου πραγματοποιείται προκειμένου να ενισχυθεί ο δείκτης κεφαλαιακής 
επάρκειας της Τράπεζας. 

• Το Καταστατικό της Τράπεζας δεν παραβιάζει τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920.  
• Το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας, ύψους € 28.902.268,50 είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο. 
• Η νομική κατάσταση των μετοχών της Τράπεζας είναι σύμφωνη με τους νόμους και τους κανονισμούς στους 

οποίους υπόκειται. 
• Σύμφωνα με τη Βεβαίωση, δεν υπάρχουν προνόμια σε μετοχές, ούτε μετοχές επικαρπίας, ούτε δεσμεύσεις ή 

εμπράγματα βάρη επί μετοχών ή άλλα δικαιώματα επί αυτών. Επίσης, σύμφωνα με την ίδια δήλωση, δεν 
υπάρχουν ιδρυτικοί τίτλοι, ούτε υφίστανται μετατρέψιμα ομολογιακά δάνεια στα οποία εκδότης είναι η 
Τράπεζα, ούτε τίτλοι μετατρέψιμοι σε ή ανταλλάξιμοι με μετοχές. 

• Σύμφωνα με τη Βεβαίωση, η Τράπεζα δεν κατέχει ίδιες μετοχές και δεν υφίστανται προγράμματα διάθεσης 
μετοχών στους εργαζομένους και τα στελέχη της Τράπεζας. 

• Σύμφωνα με τη Βεβαίωση, η Εταιρεία δεν τελεί σε κατάσταση πτώχευσης ή υπό αναγκαστική διαχείριση, 
ούτε εκκρεμούν κατά της Εταιρείας αιτήσεις πτώχευσης και η άδεια λειτουργίας της δεν έχει ανακληθεί και 
δεν έχει ληφθεί απόφαση περί λύσης ή εκκαθάρισής της. 

• Σύμφωνα με τη Βεβαίωση, η Τράπεζα είναι φορολογικά ενήμερη έναντι του ελληνικού δημοσίου και 
ασφαλιστικά ενήμερη έναντι των οικείων ασφαλιστικών φορέων. 

 
Σχετικά με τις εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις της Τράπεζας τέθηκαν υπ’ όψιν μας οι ακόλουθες επιστολές:  
 
(α) Η υπ’ αριθμ. 3276(β) από 14 Απριλίου 2007 επιστολή του κ. Ιωάννη Λάχανου, Διευθυντή Νομικών Υπηρεσιών της 
Τράπεζας προς τη δικηγορική μας εταιρεία, που αναφέρει, μεταξύ άλλων, τα εξής: «Η Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών 
δηλώνει ότι, αν και η έκβαση των εκκρεμών δικαστικών υποθέσεων της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ δεν είναι δυνατόν να 
προβλεφθεί, κατά την εκτίμησή της: (α) για το σύνολο των […] αναφερομένων [στην επιστολή] αγωγών κατά της 
Τράπεζας Αττικής έως την 12.4.2007 η υποχρέωση που θα προκύψει για την Τράπεζα από τις αγωγές αυτές θα 
ανέλθει μέχρι του ποσού των €4.900.000, που αφορά κατά ποσό 4 εκ. ευρώ στην υπόθεση του καταστήματος Αιγάλεω 
και κατά τα λοιπά 900 χιλ. ευρώ […] και (β) σε σχέση με τις εκκρεμείς αγωγές στις οποίες η Τράπεζα είναι ενάγουσα, 
θα ευδοκιμήσουν κατά ποσοστό άνω του 50% πλην όμως προϋπολογίζουμε και εκτιμούμε ότι η Τράπεζα έχει να λάβει 
μέχρι ποσού €370.000. Οι αγωγές της Τράπεζας σχετικά με το Κατάστημα Αιγάλεω (εκκρεμείς ή ενδεχόμενες) 
συμπεριλαμβάνονται συνολικά στα όσα αναφέρονται ανωτέρω». Περαιτέρω, η Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών 
αναφέρει ότι δεν γνωρίζει οποιεσδήποτε άλλες διοικητικές, δικαστικές ή διαιτητικές διαδικασίες (συμπεριλαμβανομένης 
κάθε τέτοιας διαδικασίας που εκκρεμεί ή ενδέχεται να κινηθεί εναντίον της Τράπεζας και έχει περιέλθει σε γνώση της) 
οι οποίες ενδέχεται να έχουν ή είχαν προσφάτως σημαντικές επιπτώσεις στην χρηματοοικονομική κατάσταση ή στην 
κερδοφορία της Τράπεζας πλην όσων αναφέρονται στην επιστολή της και της περίπτωσης του Καταστήματος Αιγάλεω 
για την οποία εξακολουθούν δικαστικές ενέργειες. Για τα νομικά ζητήματα υπαγωγής στο ΕΤΑΤ του Λογαριασμού 
Πρόσθετης Ασφάλισης Συμπληρωματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών η Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών παραπέμπει 
στην από 10.4.2007 επιστολή προς την δικηγορική μας εταιρεία του εξωτερικού νομικού συμβούλου της Τράπεζας κ. 
Χρήστου Χρυσάνθη. Επίσης σημειώνει ότι δεν γνωρίζει ουδεμία άλλη πραγματική ή προβλεπόμενη υποχρέωση της 
Τράπεζας για την οποία έχουν εγγραφεί εμπράγματες εξασφαλίσεις.  
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(β) Η υπ’ αριθμ. 4746 από 22 Μαΐου 2007 συμπληρωματική επιστολή του κ. Ιωάννη Λάχανου, Διευθυντή Νομικών 
Υπηρεσιών της Τράπεζας προς τη δικηγορική μας εταιρεία, η οποία, σε συνέχεια της παραπάνω υπό (α) επιστολής, 
παραθέτει πρόσθετο πλήρη κατάλογο αγωγών κατά την Τράπεζας που επιδόθηκαν στην Τράπεζα κατά το χρονικό 
διάστημα από 12.4.2007 έως 22.5.2007. Για τις υποθέσεις αυτές, η Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών της Τράπεζας 
δήλωσε εγγράφως ότι η υποχρέωση που θα προκύψει για την Τράπεζα εκτιμά ότι θα ανέλθει μέχρι του ποσού των 
25.000 ευρώ. 
 
(γ) Σχετικά με τα νομικά ζητήματα της υπαγωγής στο ΕΤΑΤ του Λογαριασμού Πρόσθετης Ασφάλισης 
Συμπληρωματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών, ο εξωτερικός νομικός σύμβουλος της Τράπεζας κ. Χρήστος Χρυσάνθης 
με την από 10 Απριλίου 2007 επιστολή του προς τη δικηγορική μας εταιρεία, αναφέρει ότι, «τα αναφυόμενα νομικά 
ζητήματα από την [..] υπαγωγή [αυτή] και το ν. 3371/2005, όπως ισχύει μετά το ν. 3455/2006 δεν επιτρέπουν την 
ασφαλή πιθανολόγηση της τελικής έκβασης των υφισταμένων (βλ. την ενώπιον του ΣτΕ Αίτηση Ακυρώσεως του ΣΥΤΑ 
κατά της απόφασης του ΔΣ του ΕΤΑΤ υπ’ αριθμ. 22/17ης/23.5.2006) ή δυναμένων να ανακύψουν στο μέλλον 
δικαστικών αντιδικιών». 
 
(δ) Περαιτέρω, στην από 30.5.2007 επιστολή του προς τη δικηγορική μας εταιρεία, στην από 17.5.2007 αίτηση 
ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) του ΣΥΤΑ, του Λογαριασμού 
Ασφαλιστικών Καλύψεων («ΛΑΚ») και 942 εργαζομένων και συνταξιούχων της Τράπεζας κατά της Τράπεζας και της 
«ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.» με την παρά πόδας αυτής προσωρινή διαταγή της 21.5.2007 περί διατηρήσεως προσωρινά 
αμεταβλήτου της καταστάσεως της 2642/7 συμβάσεως της ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΕΕΓΑ, ο εξωτερικός νομικός σύμβουλος της 
Τράπεζας κ. Χρήστος Χρυσάνθης, δηλώνει ότι η ως άνω νομική του εκτίμηση σε σχέση με την σχετική υπόθεση και τα 
από αυτήν ανακύπτοντα νομικά ζητήματα παραμένει ίδια όπως και στην προηγούμενη από 10.4.2007 επιστολή του 
προς τη δικηγορική μας εταιρεία.  
 
Σύμφωνα με τη Συμπληρωματική βεβαίωση, οι προβλέψεις  που έχουν γίνει από την Τράπεζα σχετικά με τα ανωτέρω 
και αναφέρονται στο συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου είναι επαρκείς. 
 

• Σύμφωνα με την Συμπληρωματική Βεβαίωση, με την εξαίρεση όσων αναφέρονται στις ανωτέρω επιστολές 
του Διευθυντή Νομικών Υπηρεσιών της Τράπεζας και του εξωτερικού νομικού συμβούλου της προς τη 
δικηγορική μας εταιρεία, δεν έχει περιέλθει έως και την ημερομηνία των επιστολών αυτών σε γνώση της 
Τράπεζας η ύπαρξη οιασδήποτε άλλης διοικητικής, δικαστικής ή διαιτητικής διαδικασίας 
(συμπεριλαμβανομένης κάθε τέτοιας διαδικασίας που εκκρεμεί ή ενδέχεται να κινηθεί εναντίον της 
Τράπεζας), η οποία μπορεί να έχει ή είχε προσφάτως σημαντικές επιπτώσεις στην χρηματοοικονομική 
κατάσταση ή στην κερδοφορία της Τράπεζας και του ομίλου. 

• Σύμφωνα με τη Βεβαίωση, δεν έχουν επιβληθεί σημαντικές κυρώσεις, ποινές ή πρόστιμα στην Τράπεζα  από 
τις αρμόδιες εποπτικές αρχές (όλως ενδεικτικώς Τράπεζα της Ελλάδος, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, 
Χρηματιστήριο Αθηνών) για παράβαση των οικείων νομοθετικών διατάξεων. 

• Η Εταιρεία έχει συστήσει όλες τις απαραίτητες επιτροπές και έχει λάβει τις κατάλληλες αποφάσεις από τα 
αρμόδια όργανά της και έχει συμμορφωθεί προς τις διατάξεις για την εταιρική διακυβέρνηση σύμφωνα με το 
νόμο. Επιπλέον, η διοίκηση της Τράπεζας μας διαβεβαίωσε ότι εφαρμόζει και θα εφαρμόζει εγκαίρως όλες 
τις απαραίτητες διαδικασίες και λαμβάνει και θα λαμβάνει εγκαίρως όλα τα απαραίτητα μέτρα για την πλήρη 
συμμόρφωσή της με τη νομοθεσία περί αντιμετώπισης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. 

• Στα πλαίσια του νομικού ελέγχου δεν προέκυψαν νομικά ζητήματα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν 
ουσιωδώς και κατά δυσμενή τρόπο την εν γένει νομική κατάσταση της Τράπεζας, ούτε άλλα γεγονότα που να 
εμποδίζουν από νομικής άποψης την αιτούμενη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου πλην όσων αναφέρονται στο 
Ενημερωτικό Δελτίο. 

 
Σημειώνεται δε ότι ο συμπληρωματικός νομικός έλεγχος και τα προκύπτοντα συμπεράσματά του έχει διενεργηθεί 
αποκλειστικά στο πλαίσιο και για τους σκοπούς συγκεκριμένων νομοθετικών διατάξεων και τελούν υπό επιφυλάξεις 
και υποθέσεις που αναφέρονται αναλυτικά στη συμπερασματική επιστολή του Νομικού Ελέγχου. Η επιστολή του 

                        7 



 

Νομικού Ελέγχου από τη Δικηγορική Εταιρεία KAΡΑΤΖΑ & Συνεργάτες είναι διαθέσιμη στα γραφεία της Τράπεζας, 
Ομήρου 23 Τ.Κ. 10672, Αθήνα. 
 
Η Εκδότρια βεβαιώνει ότι οι πληροφορίες που παρατίθενται στην ενότητα αυτή έχουν αναπαραχθεί πιστά από τις 
πρωτότυπες επιστολές του Νομικού Ελεγκτή της εταιρείας ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ και ότι, εξ όσων γνωρίζει και είναι σε 
θέση να βεβαιώσει, κατά την αναπαραγωγή των εν λόγω επιστολών στο Ενημερωτικό Δελτίο δεν υπήρξαν παραλήψεις 
που θα καθιστούσαν τις αναπαραγόμενες πληροφορίες στο Ενημερωτικό Δελτίο ανακριβείς ή παραπλανητικές. 
 

2.3 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 

 
Οι σημαντικότερες εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις της από την 12.04.2007 έως την 22.05.2007 σύμφωνα με τη 
Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών της ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ είναι οι εξής: 
 

1. Υπόθεση του κ. Θεόκλητου Μουζακίτη κατά ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: αφορά αξίωση για αποκατάσταση 
υλικής ζημίας 7046,19€ (3.641,96€ για έξοδα δανείου, 3.404,23€ για προμήθεια πρόωρης εξόφλησης) 
πλέον 850€ για ηθική βλάβη ήτοι συνολικά 7.896,19€, άλλως 7.046,19€ για αδικαιολόγητο πλουτισμό, 
εντόκως από 16.11.2005, άλλως από την επίδοση αγωγής (04.04.2007). Ημερομηνία δικασίμου 
ορίσθηκε η 11.02.2008 και αρμόδιο δικαστήριο το Ειρηνοδικείο Αθηνών. 

 
2. Υπόθεση του κ. Ηλία Παπαζήση κατά της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: αφορά αγωγή για επιστροφή του 

ποσού των 1.251,93€ εντόκως από 22.02.2001, άλλως από επίδοση αγωγής (24-04-2007). Ημερομηνία 
δικασίμου ορίσθηκε η 19.02.2008 και αρμόδιο δικαστήριο το Ειρηνοδικείο Αθηνών. 

 
3. Υπόθεση κα. Ραχήλ Χαμσίογλου κατά της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: αφορά χρηματική ικανοποίηση λόγω 

ηθικής βλάβης 50.000 €. Ημερομηνία δικασίμου ορίσθηκε η 18.12.2007 και αρμόδιο δικαστήριο το 
Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης. 

 
4. Υπόθεση του κ. Μάνθου Αθανασίου κατά της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: αφορά αγωγή περί καταβολής 

συνολικά του ποσού των 214.264,15€ ήτοι 14.264,15€ για μισθολογικές παροχές και 200.000 € για 
ηθική βλάβη. Ημερομηνία δικασίμου ορίσθηκε η 11.12.2007 και αρμόδιο δικαστήριο το Μονομελές 
Πρωτοδικείο Αθηνών. 

 
Για τις ως άνω υποθέσεις η Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών της Τράπεζας δήλωσε εγγράφως στις 22.05.2007 ότι η 
υποχρέωση που θα προκύψει για την Τράπεζα κατά την εκτίμησή της θα ανέλθει μέχρι του ποσού των € 25.000. 
 
Η Διοίκηση της Τράπεζας δηλώνει ότι για τα ανωτέρω ποσά έχουν διενεργηθεί ισόποσες προβλέψεις, οι οποίες 
κρίνονται επαρκείς. 
 

2.4 ΛΟΙΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

 
Σε συνέχεια των όσων αναφέρονται στο από 17 Μαΐου 2007 Ενημερωτικό Δελτίο σχετικά με την προσφυγή 
εργαζομένων της Τράπεζας ατομικά, καθώς και του Συλλόγου Υπαλλήλων Τράπεζας Αττικής (ΣΥΤΑ) κατά της 
υπαγωγής του «Συνταξιοδοτικού Κεφαλαίου» του Λογαριασμού Ασφαλιστικών Καλύψεων (ΛΑΚ) στο Ενιαίο Ταμείο 
Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ), σύμφωνα με το από 30.05.2007 Μνημόνιο του νομικού ελεγκτή Δικηγορική 
Εταιρεία ΚΑΡΑΤΖΑ & Συνεργάτες σημειώνονται μεταξύ άλλων τα εξής: 
 
Ο «Λογαριασμός Διαχείρισης Κεφαλαίου Πρόσθετης Ασφάλισης Συμπληρωματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών» 
(εφεξής το «Συνταξιοδοτικό Κεφάλαιο») φέρεται να συστάθηκε ως ειδικός λογαριασμός την 8.6.1989 με συμφωνία της 
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Τράπεζας και του ΣΥΤΑ και συμφωνήθηκε να ισχύει από 1.1.1989 και η διαχείριση των κεφαλαίων του ανατέθηκε στην 
«ΙΟΝΙΚΗ ΑΕΓΑ» με την υπ’ αριθμ. 147/05/06/1989 σύμβαση. Η παραπάνω σύμβαση τροποποιήθηκε την 31.12.1996 
με τη Σύμβαση ΛΑΚ που συνήφθη μεταξύ των ιδίων παραπάνω συμβαλλομένων, οπότε και μεταφέρθηκαν τα 
αποθεματικά του ΛΑΚ από την «ΙΟΝΙΚΗ ΑΕΕΓΑ» στην «ΕΘΝΙΚΗ ΑΕΕΓΑ».  
 
Ταυτοχρόνως τροποποιήθηκε και τέθηκε σε ισχύ ο Κανονισμός του Συνταξιοδοτικού Κεφαλαίου («Κανονισμός») που 
προσαρτάται στην ως άνω σύμβαση με την «ΕΘΝΙΚΗ ΑΕΕΓΑ». 
 
Εκτός του Συνταξιοδοτικού Κεφαλαίου και της κύριας ασφάλισης των εργαζομένων της τράπεζας (ΙΚΑ, ΤΕΑΜ, κτλ.), οι 
εργαζόμενοι της Τράπεζας είναι ασφαλισμένοι και στο Τ.Α.Π.Ι.Λ.Τ.Α.Τ., το οποίο αποτελεί ταμείο επικουρικής 
ασφάλισης. 
 
Επίσης, εκτός του Συνταξιοδοτικού Κεφαλαίου, τα μέρη συνέστησαν υπό το ΛΑΚ και δύο άλλα κεφάλαια, το κεφάλαιο 
εφάπαξ (που συνοδεύεται από την υπ’ αριθμ. 2643/5/31.12.1996 σύμβαση της «ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.» από τη μία 
πλευρά και της Τράπεζας και του Σ.Υ.Τ.Α. από την άλλη πλευρά) και το κεφάλαιο αρωγής τέκνων (που συνοδεύεται 
από την υπ΄αριθμ. 2644/3/31.12.1996 σύμβαση μεταξύ της «ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.» από τη μία πλευρά και της Τράπεζας 
και του Σ.Υ.Τ.Α. από την άλλη πλευρά) (από κοινού τα «Λοιπά Κεφάλαια του ΛΑΚ»). 
 
Σε πολύ γενικές γραμμές, σύμφωνα με τον Κανονισμό, σκοπός του Συνταξιοδοτικού Κεφαλαίου είναι η «εξομοιωτική 
βελτίωση της ασφαλιστικής προστασίας του προσωπικού της Τράπεζας, προς αυτήν που παρέχεται από τις 
ανταγωνίστριες τράπεζες στο προσωπικό τους, με συμπλήρωση της παρεχόμενης από τους γενικούς (ΙΚΑ, ΤΕΑΜ) και 
ειδικούς (Ταμείο Νομικών κτλ.) φορείς της υποχρεωτικής ή οιονεί υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης, κύριας και 
επικουρικής σύνταξης, προς αυτό».  
 
Σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 1 του Κανονισμού, η Τράπεζα ανέλαβε την υποχρέωση και εγγυήθηκε την 
απρόσκοπτη λειτουργία του Συνταξιοδοτικού Κεφαλαίου στο διηνεκές και την εκπλήρωση από αυτήν όλων των 
υποχρεώσεων και παροχών του Συνταξιοδοτικού Κεφαλαίου προς του ασφαλισμένο σε αυτό προσωπικό της 
Τράπεζας. 
 
Τέλος, σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 18, «το δικαίωμα κάθε δικαιούχου από το 
Λογαριασμό για σύνταξη από το Συνταξιοδοτικό Κεφάλαιο ή αύξηση ή αναθεώρησή της […] είναι απαράγραπτο». 
 
Με την ψήφιση, το έτος 2005 του Ν. 3371/2005 προβλέφθηκε η υπαγωγή των κλάδων σύνταξης του προσωπικού των 
πιστωτικών ιδρυμάτων στο ΕΤΑΤ. Συγκεκριμένα, ο νόμος 3371/2005, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του 57-68, 
όπως ισχύουν, προέβλεψε την ένταξη των κλάδων σύνταξης των ασφαλιστικών ταμείων κύριας ασφάλισης του 
προσωπικού των πιστωτικών ιδρυμάτων στο Ι.Κ.Α.Ε.Τ.Α.Μ. μέχρι τις 31 Μαρτίου 2006, εφόσον μέχρι την ημερομηνία 
αυτή τα αντίστοιχα ταμεία επικουρικής ασφάλισης του προσωπικού των πιστωτικών ιδρυμάτων έχουν ενταχθεί στην 
ασφάλιση του ΕΤΑΤ, μετά τη διάλυσή τους, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο νόμο, η οποία λαμβάνει 
υπόψη της και παραπέμπει και στις διαδικασίες που προβλέπουν τα καταστατικά των οικείων ταμείων (αρ. 61 και 62 
ν. 3371/2005). Το ποσό της επιβάρυνσης του πιστωτικού ιδρύματος και του ταμείου για την υπαγωγή στο ΕΤΑΤ 
προσδιορίζεται μετά από εκπόνηση ειδικής οικονομικής μελέτης που ανατίθεται από το Υπουργείο Οικονομίας & 
Οικονομικών.  
 
Οι προσλαμβανόμενοι στα πιστωτικά ιδρύματα από 1.1.2005, καθώς και οι ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι των 
ταμείων επικουρικής ασφάλισης του προσωπικού των πιστωτικών ιδρυμάτων μετά τη διάλυσή τους, σύμφωνα με το 
νόμο (παρ. 2 του άρθρου 62 ν. 3371/2005) υπάγονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια στην ασφάλιση του Ενιαίου 
Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (ΕΤΕΑΜ). 
 
Έπειτα από τη θέση σε ισχύ των διατάξεων του παραπάνω νόμου, η Τράπεζα,  κατήγγειλε μονομερώς στις 22 
Δεκεμβρίου 2005, κατά τις διατάξεις του ν. 3371/2005 και του Αστικού Κώδικα,  τη Σύμβαση ΛΑΚ και τον Κανονισμό 
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Συνταξιοδοτικού Κεφαλαίου και αιτήθηκε την υπαγωγή του Συνταξιοδοτικού Κεφαλαίου στο ΕΤΑΤ. Η Τράπεζα δεν έχει 
ζητήσει την υπαγωγή του Τ.Α.Π.Ι.Λ.Τ.Α.Τ. στο ΕΤΑΤ, ούτε την υπαγωγή των Λοιπών Κεφαλαίων του ΛΑΚ στο ΕΤΑΤ. 
Η Τράπεζα, παρά την Καταγγελία, συνέχισε να καταβάλει στην «ΕΘΝΙΚΗ ΑΕΕΓΑ» τις μηνιαίες εισφορές που της 
αναλογούν στο Συνταξιοδοτικό Κεφάλαιο, σύμφωνα με όσα εκτίθενται παραπάνω. 
 
Ο ΣΥΤΑ, καθώς και εργαζόμενοι στην Τράπεζα, ατομικά, διαφώνησαν με την υπαγωγή και κατέθεσαν αίτηση 
ακύρωσής (εφεξής «Αίτηση Ακύρωσης») της στο ΣτΕ., επικαλούμενοι τους ακόλουθους λόγους: 
 

1. Παραβίαση της αρχής της προηγούμενης ακρόασης, επειδή δεν προσεκλήθη ο ΣΥΤΑ να εκφράσει την 
άποψή του περί της υπαγωγής ή μη του ΛΑΚ στο ΕΤΑΤ. 

2. Παραβίαση της διάταξης της παραγράφου 8 του άρθρου 62 του ν. 3371/2005 που επιβάλει την 
εκπόνηση της ειδικής οικονομικής μελέτης πριν από την εξέταση του κατά περίπτωση αιτήματος 
υπαγωγής στο ΕΤΑΤ. 

3. Παραβίαση του άρθρου 22 παρ. 4 Σ λόγω μη πρόβλεψης αναλογιστικής μελέτης, επειδή ο νόμος 
αναφέρεται σε «ειδική οικονομική μελέτη» και όχι σε «αναλογιστική μελέτη», ως όφειλε. 

4. Παραβίαση του άρθρου 22 παρ. 4 Σ, της αρχής του κοινωνικού κράτους δικαίου και της αρχής της 
χρηστής διοίκησης αλλά και του δικαιώματος δικαστικής προστασίας. 

5. Ουσιαστική αντισυνταγματικότητα των επίδικων διατάξεων του ν. 3371/2005, με μνεία στην αντίθεση 
των διατάξεων αυτών στα άρθρα 12 και 22 παρ. 2 Σ, επειδή, σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν ο ΣΥΤΑ 
και οι εργαζόμενοι, «το Συνταξιοδοτικό Κεφάλαιο στηρίζεται σε συλλογικές συμφωνίες, το συνολικό 
περιεχόμενο των οποίων ενσωματώθηκε στην από 27.5.2004 Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση μεταξύ 
του ΣΥΤΑ και της Τράπεζας που κατατέθηκε στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας την 1.6.2004». 

6. Αντίθεση της επιχειρούμενης νομοθετικής παρέμβασης στο άρθρο 22 παρ. 1, 2 και 5 Σ, στο άρθρο 23 
παρ. 1 Σ και στη Διεθνή Σύμβαση Εργασίας υπ’ αριθμ. 95, αλλά και στο άρθρο 5 παρ. 1 Σ και τη 
συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της αναλογικότητας. 

7. Πλημμελής υπαγωγή των πραγματικών περιστατικών στον κανόνα δικαίου επειδή, σύμφωνα με όσα 
υποστηρίζουν ο ΣΥΤΑ και οι εργαζόμενοι, το Συνταξιοδοτικό Κεφάλαιο του ΛΑΚ δεν αποτελεί 
δευτερεύουσα επικουρική κοινωνική ασφάλιση σε σχέση με το ΤΑΠΙΛΤΑΤ, αλλά ομαδικό ασφαλιστήριο 
συμβόλαιο υπαγόμενο στο ιδιωτικό ασφαλιστικό δίκαιο και άρα, δεν υπάγεται στις διατάξεις του ν. 
3371/2005. 

 
 Η συζήτηση της Αίτησης Ακύρωσης  προσδιορίστηκε αρχικά να συζητηθεί στις 30.4.2007, αλλά αναβλήθηκε για τις 
10.12.2007. 
 
Εντωμεταξύ, προχώρησε η διαδικασία που προβλέπεται από το ν. 3371/2005 και, έπειτα και από την εκπόνηση της 
Ειδικής Οικονομικής Μελέτης που προβλέπει ο ως άνω νόμος και τη συνακόλουθη απόφαση του Δ.Σ. του ΛΑΚ υπέρ 
της υπαγωγής, ψηφίστηκε από τη Βουλή 27.3.2007 το άρθρο 9 του Ν. 3554/2007  περί «Εισοδηματικής πολιτικής έτους 
2007 και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α 80/16.4.2007), το οποίο προβλέπει τα εξής: 
 

(i) Οι μέχρι 31.12.1992 ασφαλισμένοι, καθώς και οι υπαγόμενοι στην κατηγορία αυτή συνταξιούχοι του 
ΛΑΚ εντάσσονται από 1.1.2007 στο ΕΤΑΤ 

 
(ii) από την ένταξη των παραπάνω προσώπων και εφεξής δεν καταβάλλονται στο ΕΤΑΤ ασφαλιστικές 

εισφορές ασφαλισμένων και εργοδότη 
 

(iii) η οικονομική επιβάρυνση του ΕΤΑΤ από την εφαρμογή των διατάξεων αυτών καλύπτεται με την 
καταβολή από την Τράπεζα εισφοράς ποσού 61.754.000 ευρώ, βάσει της Ειδικής Οικονομικής Μελέτης 
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(iv) το παραπάνω ποσό καταβάλλεται σε 10 ισόποσες ετήσιες δόσεις ποσού 7.625.000 ευρώ 
(λαμβανομένου υπόψη συντελεστή προεξόφλησης 5,03%) στην αρχή κάθε έτους, αρχής γενομένης από 
1.1.2007 

 
(v) εντός 2 μηνών από τη δημοσίευση του παραπάνω νόμου καταβάλεται στο ΕΤΑΤ από την Τράπεζα 

εφάπαξ ποσό 770.000 ευρώ που αντιστοιχεί στην επιστροφή των ασφαλιστικών εισφορών των από 
1.1.1993 ασφαλισμένων του ΛΑΚ, των οποίων η σχετική ασφαλιστική κάλυψη διακόπτεται. Το ποσό 
αυτό θα επιστραφεί στους δικαιούχους σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην περίπτωση γ’ του αρ. 61 
του ν. 3371/2005. 

 
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το παραπάνω άρθρο 9 του ν. 3554/2007 που παραπέμπει στην παράγραφο 6 του 
άρθρου 62 του ν. 3371/2005, καθώς και με όσα προκύπτουν από (α) την από 7.3.2007 Αιτιολογική Έκθεση στο σχέδιο 
του μετέπειτα ν. 3554/2007 και (β) από την από 19.3.2007 έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής επί του 
άρθρου 5 (πλέον άρθρο 9 ν. 3554/2007), η ψήφιση του άρθρου περί υπαγωγής του Συνταξιοδοτικού Κεφαλαίου του 
ΛΑΚ στο ΕΤΑΤ δεν προϋποθέτει ούτε οδηγεί σε διάλυση του ΛΑΚ ούτε θίγει την περιουσία του. Πλην όμως κατά τη 
νομική άποψη της Τράπεζας η λύση του ειδικού λογαριασμού με την επωνυμία «Λογαριασμός Διαχείρισης Κεφαλαίου 
Πρόσθετης Ασφάλισης Συμπληρωματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών» και του Κανονισμού του και της 2642/7 
σύμβασης της ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΕΕΓΑ που τον συνοδεύει έχει επέλθει κατά το κοινό αστικό δίκαιο μετά την από 25.12.2007 
και 11.5.2007 Καταγγελίες. 
 
Αμέσως μετά την ψήφιση του παραπάνω άρθρου 9 του ν. 3554/2007, η Τράπεζα σταμάτησε να καταβάλλει, αρχής 
γενομένης από το μήνα Απρίλιο 2007, τις μηνιαίες εισφορές που της αναλογούν στο Συνταξιοδοτικό Κεφάλαιο και 
κατήγγειλε ξανά μονομερώς στις 11.5.2007 τη Σύμβαση ΛΑΚ και τον Κανονισμό Συνταξιοδοτικού Κεφαλαίου. 
 
Έπειτα από την παραπάνω νέα καταγγελία από την Τράπεζα της Σύμβασης ΛΑΚ και του Κανονισμού Συνταξιοδοτικού 
Κεφαλαίου και τη διακοπή καταβολής από την Τράπεζα των μηνιαίων εισφορών που της αναλογούν σύμφωνα με τη 
Σύμβαση ΛΑΚ, ο ΣΥΤΑ, ο ΛΑΚ και 942 εργαζόμενοι και συνταξιούχοι της Τράπεζας κατέθεσαν την Αίτηση 
Ασφαλιστικών Μέτρων με την οποία ζητούν, έως την συζήτηση της κύριας αγωγής τους (η οποία δεν έχει ακόμη 
κατατεθεί), να τηρήσει η Τράπεζα προσωρινά την υποχρέωσή της να καταβάλλει τις ασφαλιστικές εισφορές που της 
αναλογούν σχετικά με το Συνταξιοδοτικό Κεφάλαιο και η «ΕΘΝΙΚΗ ΑΕΕΓΑ» να απόσχει προσωρινά από την 
καταγγελία της Σύμβασης ΛΑΚ. Η Αίτηση Ασφαλιστικών Μέτρων προσδιορίστηκε να συζητηθεί στις 8.6.2007. Στο 
πλαίσιο αυτό εκδόθηκε και η από 21.5.2007 προσωρινή διαταγή, σύμφωνα με την οποία διατάσσεται προσωρινά, ήτοι 
μέχρις εκδόσεως απόφασης επί της Αιτήσεως Ασφαλιστικών Μέτρων και υπό τον όρο συζήτησης αυτής στις 8.6.2007, 
η μη μεταβολή της κατάστασης ως προς τη διατήρηση της Σύμβασης ΛΑΚ. Ως αποτέλεσμα της προσωρινής διαταγής, 
και για το χρονικό διάστημα που προσδιορίζεται στην προσωρινή διαταγή, η Τράπεζα οφείλει να συνεχίσει να 
καταβάλλει τις μηνιαίες εισφορές που της αναλογούν δυνάμει της Σύμβασης ΛΑΚ και η «ΕΘΝΙΚΗ ΑΕΕΓΑ» δεν μπορεί 
να καταγγείλει τη Σύμβαση ΛΑΚ και τον Κανονισμό Συνταξιοδοτικού Κεφαλαίου. 
 
Οι λόγοι που επικαλούνται στην Αίτηση Ασφαλιστικών Μέτρων ο ΣΥΤΑ, ο ΛΑΚ και οι 942 εργαζόμενοι / συνταξιούχοι 
της Τράπεζας είναι, εν συντομία, οι ακόλουθοι: 
 

1. Σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν οι αιτούντες, το Συνταξιοδοτικό Κεφάλαιο του ΛΑΚ συνιστά πρόσθετη 
ασφάλιση, ιδιωτική και μη επικουρικής – κοινωνικής φύσης που δεν διέπεται καν από τον ν. 3371/2005, 
όπως ισχύει, και το οποίο θεμελιώνεται στις από 8.6.1989 και 31.12.1996 συλλογικές ενοχικές 
συμβάσεις, που διατηρούνται σε ισχύ (αφού δεν έχουν καταγγελθεί από την Τράπεζα). Οι όροι των 
συμβάσεων αυτών αποτελούν και το περιεχόμενο της ατομικής σύμβασης των μισθωτών της Τράπεζας 
που είναι ασφαλισμένοι στο ΛΑΚ και δεν καταργούνται αλλά παραμένουν σε ισχύ ακόμη και σε 
περίπτωση μονομερούς καταγγελίας των συλλογικών συμβάσεων. Στο ότι το Συνταξιοδοτικό Κεφάλαιο 
του ΛΑΚ (καθώς και τα Λοιπά Κεφάλαια του ΛΑΚ) αποτελεί παροχή ιδιωτικής ασφάλισης συνηγορεί και 
το ότι το Συνταξιοδοτικό Κεφάλαιο ΛΑΚ δεν διαθέτει τα στοιχεία της καθολικότητας και 
υποχρεωτικότητας που χαρακτηρίζουν τις παροχές επικουρικής κοινωνικής ασφάλισης. 
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2. Το αποτέλεσμα των συλλογικών ενοχικών συμβάσεων επιτυγχάνεται με τη Σύμβαση ΛΑΚ σε πλήρη 
λειτουργία και ισχύ. 

3. Η μονομερής Καταγγελία από την Τράπεζα της Σύμβασης ΛΑΚ και του Κανονισμού Συνταξιοδοτικού 
Κεφαλαίου είναι ανενεργός και μη έγκυρη, αφού η Τράπεζα συνέχισε έως και τον Μάρτιο του 2007 να 
εκπληρώνει στο ακέραιο όλες τις υποχρεώσεις της από τη Σύμβαση ΛΑΚ. 

4. Και η από 11.5.2007 μονομερής καταγγελία από την Τράπεζα της Σύμβασης ΛΑΚ είναι ανενεργός και μη 
έγκυρη για τους λόγους που εκτίθενται στην Αίτηση Ασφαλιστικών Μέτρων. 

5. Η Τράπεζα δεν μπορεί να απαλλαγεί από τις υποχρεώσεις που ανέλαβε έναντι κάθε εργαζομένου και 
μάλιστα αναδρομικά από 1.1.1993. Επίσης, όπως υποστηρίζουν οι αιτούντες ούτε ο ν. 3371/2005, όπως 
ισχύει, παρέχει τέτοια δυνατότητα στην Τράπεζα, αφού, στο πεδίο εφαρμογής του εμπίπτουν φορείς 
επικουρικής κοινωνικής ασφάλισης και όχι ιδιωτικά ασφαλιστήρια, όπως η Σύμβαση ΛΑΚ. Περαιτέρω, 
ούτε ο ν. 3554/2007 απαλλάσσει την Τράπεζα από την υποχρέωση καταβολής εισφορών, αφού, 
σύμφωνα με την αρχή της εύνοιας (άρθρο 7 ν. 1876/1990) οι δυσμενέστεροι όροι εργασίας που 
ρυθμίζονται με νόμο δεν υπερισχύουν των αντιστοίχων όρων των ατομικών συμβάσεων. 

6. Στην περίπτωση που ήθελε θεωρηθεί ότι από τις διατάξεις των παραπάνω νόμων συνάγεται η 
ανατροπή, και μάλιστα αναδρομικά από 1.1.1993 των ατομικών συμβάσεων των υπαλλήλων της 
Τράπεζας, όπως έχουν διαμορφωθεί με βάση τους κανόνες της συλλογικής αυτονομίας, τότε, όπως 
υποστηρίζουν οι αιτούντες, υπάρχει σαφής παραβίαση δικαιωμάτων κατοχυρωμένων στο Σύνταγμα και 
Διεθνείς Συμβάσεις Εργασίας ((α) προσβολή της ελευθερίας των συμβάσεων, (β) απουσία λόγων 
γενικού συμφέροντος – παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας, (γ) παραβίαση του άρθρου 1 του 
Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ, (δ) προσβολή του δικαιώματος του συνεταιρίζεσθαι, (ε) 
παραβίαση της αρχής της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης, (στ) προσβολή της συλλογικής αυτονομία ως 
βασικής συνιστώσας της συνδικαλιστικής ελευθερίας, (ζ) παραβίαση δικαιώματος δικαστικής 
προστασίας). 

7. Οι άμεσες συνέπειες της μη καταβολής των σχετικών εισφορών από την Τράπεζα στην «ΕΘΝΙΚΗ 
ΑΕΕΓΑ» είναι (α) ότι όλοι οι αιτούντες μισθωτοί θα στερηθούν οριστικά το δικαίωμα λήψης σύνταξης, 
διότι αν δεν καταβάλλονται εισφορές μέχρι την ημέρα αποχώρησής του από την Τράπεζα δεν τους 
απονέμεται σύνταξη και (β) θα έχει διαλυθεί ο ΛΑΚ λόγω καταγγελίας από την «ΕΘΝΙΚΗ ΑΕΕΓΑ», οπότε 
οι εργαζόμενοι θα στερηθούν το δικαίωμα δικαστικής προστασίας. 

8. Τα ασφαλιστικά μέτρα δεν οδηγούν σε ικανοποίηση του δικαιώματος των αιτούντων αλλά στη 
διασφάλισή του μέχρι να κριθεί οριστικά το ζήτημα. 

 
Γίνεται μνεία ότι η Τράπεζα έχει δηλώσει ότι επιφυλάσσεται ως προς την ουσιαστική και νομική βασιμότητα των 
παραπάνω ισχυρισμών και επιχειρημάτων. 
 
Έως σήμερα, δεν έχει τεθεί υπόψη μας, πλην της Αίτησης Ακύρωσης και της Αίτησης Ασφαλιστικών Μέτρων, 
οποιαδήποτε άλλη δικαστική αντιδικία εργαζομένου/ων με την Τράπεζα που σχετίζεται με τα παραπάνω. 
 
Στο συμπέρασμα του ο Νομικός Ελεγκτής που διενήργησε το Νομικό Έλεγχο σημειώνει τα παρακάτω : 
 
«Με βάση τα παραπάνω το Συνταξιοδοτικό Κεφάλαιο του ΛΑΚ υπήχθη στην ασφάλιση του ΕΤΑΤ με το αρ. 9 του 
Ν.3554/2007, έπειτα και από την εκπόνηση της Ειδικής Οικονομικής Μελέτης, σύμφωνα και με το ν. 3371/2005, όπως 
ισχύει μετά το ν. 3455/2006. 
 
Αυτό όμως δεν αποκλείει την ευδοκίμηση της Αίτησης Ακύρωσης του ΣΥΤΑ και εργαζομένων ούτε της Αίτησης 
Ασφαλιστικών Μέτρων, ούτε τη δικαστική προσβολή από το ΣΥΤΑ ή από οποιονδήποτε εργαζόμενο της Τράπεζας που 
με οποιονδήποτε τρόπο πλήττεται από την υπαγωγή του Συνταξιοδοτικού Κεφαλαίου του ΛΑΚ στο ΕΤΑΤ, των σχετικών 
διατάξεων του ν. 3371/2005, όπως ισχύει, ή και του άρθρου 9 του Ν.3554/2007, καθώς και των σχετικών διοικητικών 
πράξεων για την υπαγωγή του Συνταξιοδοτικού Κεφαλαίου του ΛΑΚ στο ΕΤΑΤ ή ακόμα την κατάθεση αγωγής με 
αίτημα την αναγνώριση ως άκυρης της μονομερούς καταγγελίας της Σύμβασης ΛΑΚ από την Τράπεζα. Σε τέτοια 
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περίπτωση, δεν είναι δυνατό να προβλεφθεί σήμερα η έκβαση των σχετικών δικών και ο βαθμός κατά τον οποίο 
δύναται να επηρεαστεί η ρύθμιση του ασφαλιστικού ζητήματος της Τράπεζας. 
 
Περαιτέρω, ο εξωτερικός νομικός σύμβουλος της Τράπεζας κ. Χρήστος Χρυσάνθης, αναφέρει με την από 30 Μαΐου  
2007 επιστολή του προς τη δικηγορική μας εταιρεία, μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: «[..] τα αναφυόμενα νομικά ζητήματα 
από την ως άνω υπαγωγή και το ν. 3371/2005, όπως ισχύει μετά το ν. 3455/2006, δεν επιτρέπουν την ασφαλή 
πιθανολόγηση της τελικής έκβασης των υφισταμένων (βλ. την ενώπιον του ΣτΕ Αίτηση Ακυρώσεως του ΣΥΤΑ κατά της 
απόφασης του ΔΣ του ΕΤΑΤ υπ’ αριθμ. 22/17ης/23.5.2006) η δυναμένων να ανακύψουν στο μέλλον δικαστικών 
αντιδικιών». 
 
Περαιτέρω, στην από 30.5.2007 επιστολή του προς τη δικηγορική μας εταιρεία,  στην οποία αναφέρεται στην Αίτηση 
Ασφαλιστικών Μέτρων, ο εξωτερικός νομικός σύμβουλος της Τράπεζας κ. Χρήστος Χρυσάνθης, δηλώνει ότι η ως άνω 
νομική του εκτίμηση σε σχέση με την σχετική υπόθεση και τα από αυτήν ανακύπτοντα νομικά ζητήματα παραμένει ίδια 
όπως και στην προηγούμενη από 10.4.2007 επιστολή του προς τη δικηγορική μας εταιρεία». 
 
Το από 30.05.2007 σχετικό Μνημόνιο από τη Δικηγορική Εταιρεία ΚΑΡΑΤΖΑ & Συνεργάτες και οι από 10.4.2007 και 
30.5.2007 επιστολές του εξωτερικού νομικού συμβούλου της Τράπεζας κ. Χρήστου Χρυσάνθη είναι διαθέσιμα στα 
γραφεία της Τράπεζας, Ομήρου 23, 106 72 Αθήνα. 
 
Περαιτέρω, γίνεται μνεία στο ανωτέρω ζήτημα και στις Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας της 
περιόδου 1.1.-31.3.2007 και συγκεκριμένα, στη σημείωση #8.3 (Νόμος 3554/16 Απριλίου 2007 «Εισοδηματική 
Πολιτική Έτους 2007, Φορολογικές και Άλλες Διατάξεις») αναφέρεται ότι:  
 
«Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.3554 ο οποίος δημοσιεύτηκε στις 16 Απριλίου 2007, οι μέχρι 31/12/1992 
ασφαλισμένοι, καθώς και οι υπαγόμενοι στην κατηγορία αυτή συνταξιούχοι του Λογαριασμού Διαχείρισης Κεφαλαίων 
Πρόσθετης Ασφάλισης Συμπληρωματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών του Λογαριασμού Ασφαλιστικών Καλύψεων 
Προσωπικού Τράπεζας Αττικής (Λ.Α.Κ.), εντάσσονται από 1.1.2007 στο Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης 
Τραπεζοϋπαλλήλων (Ε.Τ.Α.Τ.). Κατ’ εφαρμογή του νόμου αυτού οι συντάξεις στους δικαιούχους , τον επόμενο μήνα 
από την δημοσίευση του νόμου (Μάιος 2007), καταβλήθηκαν από το Ε.Τ.Α.Τ. Σε σχέση με την ένταξη στο ΕΤΑΤ του 
ειδικού λογαριασμού με την επωνυμία Λογαριασμός Διαχείρισης Κεφαλαίων Πρόσθετης Ασφάλισης 
Συμπληρωματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών και την καταγγελία από την Τράπεζα του εν λόγω ειδικού λογαριασμού 
καθώς και του με αριθμ. 2462/7/31.12.1996 ασφαλιστηρίου συμβολαίου της Εθνικής ΑΕΕΓΑ ασκήθηκε την 17/5/2007 
αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά της Τράπεζας και της Εθνικής ΑΕΕΓΑ από το Σύλλογο Υπαλλήλων Τράπεζας 
Αττικής, το Λογαριασμό Διοίκησης και Διαχείρισης Κεφαλαίων για τη βελτίωση της ασφαλιστικής προστασίας του 
προσωπικού της Τράπεζας Αττικής και ασφαλισμένους του ως άνω ειδικού λογαριασμού με αίτημα τη διατήρηση εν 
ισχύ του ειδικού λογαριασμού και του πιο πάνω ασφαλιστηρίου. Επ’ αυτής χορηγήθηκε την 21.5.2007 από Δικαστή 
υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Αθηνών προσωρινή διαταγή με το εξής περιεχόμενο: «Διατάσσει προσωρινά τη μη 
μεταβολή της κατάστασης ως προς τη διατήρηση του με αριθμ. 2642/7/31.12.1996 ασφαλιστηρίου συμβολαίου που 
αναφέρεται στην αίτηση. Η παρούσα ισχύει μέχρις εκδόσεως αποφάσεως επί της παρούσης αιτήσεως και υπό τον όρο 
συζήτησης αυτής στις 8.6.2007». Η συζήτηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων στο ακροατήριο ορίστηκε για την 
8.6.2007.» 
 
Διευκρινίζεται ότι με την εν λόγω εκτίμησή της, η Τράπεζα υιοθετεί την άποψη του εξωτερικού νομικού συμβούλου της 
ότι η υπαγωγή του ΛΑΚ στο ΕΤΑΤ εγείρει πλήθος νομικών ζητημάτων που δεν επιτρέπουν ασφαλή πιθανολόγηση της 
έκβασης οποιασδήποτε σχετικής δίκης. 
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2.5 ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 
ΚΑΙ  ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΝΟΜΙΚΑ  ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

 
Η Διοίκηση της Τράπεζας βεβαιώνει ότι: «Δεν υφίστανται άλλες διοικητικές, δικαστικές ή διαιτητικές διαδικασίες 
(συμπεριλαμβανομένης κάθε τέτοιας διαδικασίας που εκκρεμεί ή ενδέχεται να κινηθεί εναντίον της Εταιρείας και έχει 
περιέλθει σε γνώση της), οι οποίες ενδέχεται να έχουν ή είχαν προσφάτως σημαντικές επιπτώσεις στην 
χρηματοοικονομική κατάσταση ή στην κερδοφορία της Εταιρείας ή/και του ομίλου, πλην όσων αναφέρονται 
 
(α) στην από 10.4.2007 επιστολή του κ. Χρήστου Χρυσάνθη, εξωτερικού νομικού συμβούλου της Εταιρείας, σχετικά με 
το ζήτημα της υπαγωγής του συνταξιοδοτικού κεφαλαίου του Λογαριασμού Ασφαλιστικών Καλύψεων της Εταιρείας 
στο Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων, σύμφωνα με το ν. 3371/2005, όπως ισχύει,  και 
 
(β) στη νέα, από 30.5.2007 επιστολή του κ. Χρήστου Χρυσάνθη, εξωτερικού νομικού συμβούλου της Εταιρείας, σχετικά 
με το παραπάνω ζήτημα, που πλήρως και επαρκώς περιγράφεται στο από 30.5.2007 σχετικό σημείωμα της 
δικηγορικής σας εταιρείας και στην ενότητα 2.4 (Λοιπά Νομικά Ζητήματα) του Συμπληρώματος του Ενημερωτικού 
Δελτίου, έως και την ημερομηνία των επιστολών αυτών.».  
 

2.6 ΕΓΓΡΑΦΑ  ΜΕΣΩ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ 

 
Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ για την περίοδο 01.01-31.03.2007 οι οποίες 
συντάχθηκαν από την Τράπεζα σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.), δεν 
έχουν επισκοπηθεί από ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές και είναι διαθέσιμες στα γραφεία της Τράπεζας Αττικής, Ομήρου 
23, 106 72 Αθήνα και στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.atticabank.gr
 

2.7 ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ 

 
• Η συμπληρωματική επιστολή από τη Δικηγορική Εταιρεία ΚΑΡΑΤΖΑ & Συνεργάτες με ημερομηνία 30.05.2007 

είναι διαθέσιμη στα γραφεία της Τράπεζας, Ομήρου 23, 106 72 Αθήνα. 
  
• Η από 30.05.2007 συνπληρωματική Επιστολή Δηλώσεων – Βεβαιώσεων της Τράπεζας Αττικής προς τη 

δικηγορική εταιρεία ΚΑΡΑΤΖΑ & Συνεργάτες είναι διαθέσιμη στα γραφεία της Τράπεζας, Ομήρου 23, 106 72 
Αθήνα. 

 
• Η από 30.05.2007 συμπληρωματική επιστολή του εξωτερικού Νομικού Συμβούλου της Τράπεζας κ. Χρ. 

Χρυσάνθη. 
 

• Η από 22.05.2007 συμπληρωματική επιστολή του Διευθυντή Νομικών Υπηρεσιών της Τράπεζας κ. Ιωάννη 
Λάχανου. 

 
• Το από 30.05.2007 Μνημόνιο από τη Δικηγορική Εταιρεία ΚΑΡΑΤΖΑ & Συνεργάτες σχετικά με τα ζητήματα 

της υπαγωγής του Συνταξιοδοτικού Κεφαλαίου του Λογαριασμού Ασφαλιστικών Καλύψεων (ΛΑΚ) στο Ενιαίο 
Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ) είναι διαθέσιμο στα γραφεία της Τράπεζας, Ομήρου 23, 106 
72 Αθήνα. 
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2.8 ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 

 
Το δίκτυο της Τράπεζας ανέρχεται σε 66 καταστήματα (60 μισθωμένα και 6 ιδιόκτητα). Η κατανομή των καταστημάτων 
της Τράπεζας στην ελληνική επικράτεια έχει ως εξής: 
 

Γεωγραφική Περιοχή Αριθμός Καταστημάτων 

Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ 30 
Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 9 
ΑΓΡΙΝΙΟ 1 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 1 
ΒΕΡΟΙΑ 1 
ΒΟΛΟΣ 1 
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 1 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ  2 
ΙΩΑΝΝΙΝΑ 1 
ΚΑΒΑΛΑ 1 
ΚΑΤΕΡΙΝΗ 1 
ΚΕΡΚΥΡΑ 1 
ΚΟΖΑΝΗ 1 
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 1 
ΚΟΡΙΝΘΟΣ 1 
ΛΑΜΙΑ 1 
ΛΑΡΙΣΑ 1 
ΛΙΒΑΔΕΙΑ 1 
ΞΑΝΘΗ 1 
ΠΑΤΡΑ 1 
ΠΥΡΓΟΣ 1 
ΡΕΘΥΜΝΟ 1 
ΡΟΔΟΣ 1 
ΣΕΡΡΕΣ 1 
ΤΡΙΚΑΛΑ 1 
ΤΡΙΠΟΛΗ 1 
ΧΑΛΚΙΔΑ 1 
ΧΑΝΙΑ 1 
ΣΥΝΟΛΟ 66 

Πηγή: Στοιχεία από την Τράπεζα 
 

2.9 ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ 

 
Ασφαλιστική πολιτική: 
 
Η Τράπεζα ασφαλίζει: 

• Τα χρηματικά της αποθέματά με το διεθνές συμβόλαιο Blanket Bankers Bond (BBB). Το ύψος του 
ασφαλιζόμενου κεφαλαίου την 31.03.2007 ανερχόταν σε €20.475.146,00, με όριο € 5.000.000,00. 
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• Τα ακίνητα ,τον πάγιο εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις της κατά παντός κινδύνου (πυρός, οικοδομής-

σεισμού κλπ.) στην αξία αντικατάστασης όπως προκύπτει κάθε έτος από το μητρώο παγίων της. Το ύψος του 
ασφαλιζομένου κεφαλαίου την 31.03.2007 ανερχόταν σε €48.467.953,86. 

 

2.10 ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΑΚΙΝΗΤΑ 

 
Στον ακόλουθο πίνακα περιλαμβάνονται οι τροποποιήσεις στις συμβάσεις για τα ενοικιαζόμενα ακίνητα τα οποία 
μισθώνονται από τον Όμιλο ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ως καταστήματα, διοικητικά γραφεία, ή αποθήκες σε σχέση με το 
από 17 Μαΐου 2007 Ενημερωτικό Δελτίο: 
 
Α/Α Χρήση Ημερ/νία Λήξης Σύμβασης

3 Κατάστημα Πατησίων Β Τμήμα 29-Μαρ-10
6 Κατάστημα Πειραιά 31-Μαρ-07
8 Κατάστημα Ν. Ερυθραίας 29-Μαρ-10
36 Α, Βοηθητ. Ηρακλείου 15-Μαρ-10
37 B, Βοηθητ. Ηρακλείου 30-Σεπ-15

Σημείωση: Για το ακίνητο που μισθώνει η Τράπεζα στην περιοχή του Πειραιά, οδός Ηρώων Πολυτεχνείου 14 & Καραολή Δημητρίου, 
η μίσθωση παρατάθηκε σιωπηρά για μικρό χρονικό διάστημα (το οποίο δεν καθορίσθηκε) καθώς, σύμφωνα με την Τράπεζα, 
πρόθεσή της είναι να λυθεί η σχετική μίσθωση και να μεταφερθούν οι εργασίες της στη περιοχή του Κερατσινίου. 

 
 

2.11 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ  ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 

 
Πληροφοριές για τις Ταμειακές Ροές 1ου Τριμήνου 2006-2007 
 
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει συνοπτικά τις ταμειακές ροές του Ομίλου ATTICA BANK κατά τις περιόδους 01.01-
31.03.2006 και 01.01-31.03.2007, σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Π.: 
 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 
(ποσά σε € εκ.)* 01.01-31.03.2007 01.01-31.03.2006 
Καθαρή ταμειακή ροή από λειτουργικές δραστηριότητες -3,38 -44,24 

Καθαρή ταμειακή ροή από επενδυτικές δραστηριότητες -18,24 -23,65 

Καθαρή ταμειακή ροή από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 0,00 0,00 
Σύνολο εισροών (εκροών) περιόδου -21,62 -67,89 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου  504,95 438,03 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου  483,33 370,14 

* Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

Πηγή: Δημοσιευμένες Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Τράπεζα βάσει Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Π. για την 
περίοδο που έληξε την 31.03.2007 και δεν έχουν επισκοπηθεί από ορκωτό ελεγκτή-λογιστή 

 

                        16 



 

Οι εκροές από λειτουργικές δραστηριότητες ανήλθαν σε € 3,38 εκατ. το 1ο τρίμηνο του 2007 κυρίως λόγω της καθαρής 
αυξήσεως χορηγήσεων πελατών έναντι εκροών € 44,24 εκατ. το 1ο τρίμηνο του 2006, λόγω κυρίως της καθαρής 
αυξήσεως αυξήσεως χορηγήσεων πελατών  και σε τοποθετήσεις άλλων πιστωτικών ιδρυμάτων. 
 
Ο Όμιλος ATTICA BANK παρουσίασε καθαρές εκροές από επενδυτικές δραστηριότητες το 1ο τρίμηνο του 2007 ύψους 
€ 18,24 κατ. λόγω αγοράς ομολόγων χαρτοφυλακίου διαθέσιμου προς πώληση έναντι εκροών € 23,65 εκατ. το 1ο 
τρίμηνο του 2006 λόγω αγοράς ομολόγων χαρτοφυλακίου διαθέσιμου προς πώληση και διακρατούμενων στην λήξη. 
 
Δεν υπήρξαν ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες για το 1ο τρίμηνο του 2007 και 2006. 
 
Κίνδυνος Ρευστότητος 
 
Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται ο κίνδυνος ρευστότητας με βάση το ενεργητικό και τις υποχρεώσεις του Ομίλου 
στις 31.03.2007. Σημειώνεται ότι οι λήξεις αναφέρονται στην υπολειπόμενη περίοδο αρχής γενομένης από την 
ημερομηνία λήξεως της περιόδου 1ου τριμήνου 2007 (31.03.2007). 
 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ/ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 

31.03.2007 (σε εκατ. €)* Έως 1 
μήνα 

1-3 
μήνες 

3-12 
μήνες 

1-5 
έτη 

Πλέον 
των 5 
ετών 

Σύνολο 

Ταμείο και Διαθέσιμα στη Κεντρική Τράπεζα 104,31 - 1,32 - - 105,63 
Αξιόγραφα δεκτά για επαναχρηματοδότηση - - - - - 0,00 
Απαιτήσεις κατά άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων 273,71 3,99 - - 100,00 377,70 
Αξιόγραφα εμπορικής εκμετάλλευσης - - 14,02 - - 14,02 
Αξιόγραφα Εύλογης Αξίας μέσω Αποτελεσμάτων - - 0,82 6,31 - 7,13 
Παράγωγα Χρηματοπιστωτικά Μέσα - 0,05 - - - 0,05 
Χορηγήσεις 58,24 36,29 1.352,53 382,95 481,79 2.311,80 
Αξιόγραφα διαθέσιμων προς πώληση επενδύσεων 1,77 8,45 38,32 94,49 80,98 224,00 
Φορολογικές Απαιτήσεις - - 1,34 15,09 4,45 20,88 
Αξιόγραφα διακρατούμενων ως τη λήξη επενδύσεων - 5,00  15,02 6,95 26,97 
Πελάτες - - - - - 0,00 
Συμμετοχές σε Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις - - - - - 0,00 
Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία - - - - 32,42 32,42 
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία - - - - 6,79 6,79 
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 16,63 21,45 17,15 15,65 2,43 73,30 
Σύνολο Ενεργητικού 454,67 75,22 1.425,49 529,50 715,81 3.200,69 
Υποχρεώσεις προς άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 328,07 1,40 - - - 329,47 
Καταθέσεις πελατών 1.931,38 365,57 191,60 4,18 - 2.492,73 
Άλλες Καταθέσεις Χρηματαγοράς - - -  - 0,00 
Υποχρεώσεις από πιστωτικούς τίτλους - - - 49,69 99,88 149,57 
Άλλες δανειακές υποχρεώσεις - - - - - 0,00 
Παράγωγα Χρηματοπιστωτικά Μέσα - - - - - 0,00 
Άλλες υποχρεώσεις 19,73 4,53 2,36 7,30 -0,20 33,71 
Φορολογικές Υποχρεώσεις - - 0,31 1,37 - 1,69 
Υποχρεώσεις παροχών μετά την εξοδο από την εταιρία 0,02 0,04 0,14 30,56 4,98 35,73 
Σύνολο Παθητικού 2.279,19 371,54 194,41 93,10 104,65 3.042,89 
Άνοιγμα Ρευστότητας -1.824,52 -296,31 1.231,08 436,40 611,16 157,80 

*Tυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλεται σε στρογγυλοποιήσεις 
Πηγή: Επεξαργασία στοιχείων από την Τράπεζα. Τα στοιχεία δεν έχουν επισκοπηθεί από ορκωτό ελεγκτή-λογιστή. 
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Την 31.03.2007, το 72,23% ήτοι € 2.311,80 εκατ. του συνολικού Ενεργητικού του Ομίλου αφορούσε απαιτήσεις από 
δάνεια και προκαταβολές σε πελάτες (μετά από προβλέψεις). Από το σύνολο των εν λόγω δανείων, το 20,84% ή € 
481,79 εκατ. είχε λήξη πάνω από 5 έτη και το 79,16% ή € 1.830,01 εκατ. είχε λήξη μέχρι 12 μήνες.   
 
 
Επίσης, την 31.03.2007, το 81,92% ήτοι € 2.492,73 εκατ. των συνολικών υποχρεώσεων του Ομίλου αφορούσε 
καταθέσεις πελατών. Από το σύνολο των εν λόγω καταθέσεων του Ομίλου, το 22,52% ή € 561,35 εκατ. είχε λήξη από 1-
12 μήνες και το 77,48% ή € 1.931,38 εκατ. είχε λήξη μέχρι 1 μήνα. Οι παραπάνω καταθέσεις με βραχυπρόθεσμες 
λήξεις (€ 1.931,38 εκατ.) αποτελούν τον κύριο όγκο των καταθέσεων πελατών του Ομίλου και αφορούν τις αορίστου 
λήξεως καταθέσεις Ταμιευτηρίου & Όψεως και προθεσμιακές καταθέσεις που λήγουν μέχρι 1 μήνα μετά την 
31.03.2007. 
 
Επισημαίνεται ότι στις βραχυπρόθεσμες λήξεις (μέχρι 12 μήνες), η αναντιστοιχία (mismatch) μεταξύ του Ενεργητικού 
και των Υποχρεώσεων του Ομίλου την 31.03.2007 είναι σχετικά σημαντική; η αναντιστοιχία στις βραχυπρόθεσμες 
λήξεις (1-12 μήνες) οφείλεται σε σημαντικό βαθμό στην κατανομή των αορίστου λήξεως καταθέσεων πελατών έως 1 
μήνα. Η αναντιστοιχία στις μακροπρόθεσμες λήξεις (άνω του 1 έτους) οφείλεται στο σημαντικό ρυθμό αύξησης των 
στεγαστικών δανείων της Τράπεζας και των ομολογιακών μεσοπρόθεσμων δανείων κατά το τελευταίο διάστημα.  
 
Οι παραπάνω αναντιστοιχίες δεν δημιουργούν κινδύνους για τον Όμιλο δεδομένης της ιστορικά σταθερής ανοδικής 
πορείας των καταθέσεων του Ομίλου αλλά και του σχετικά χαμηλού συνολικού σωρευτικού ανοίγματος ρευστότητος,  
το οποίο ανέρχεται την 31.03.2007 σε € 157,80 εκατ. 
 
Συναλλαγματικός Κίνδυνος 
 
Στους πίνακες παρουσιάζονται σε λογιστική αξία τα στοιχεία ενεργητικού και οι υποχρεώσεις της Τράπεζας 
κατηγοριοποιημένα ανά νόμισμα την 31.03.2007: 
 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ/ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 
31.03.07       

(ποσά σε εκατ. €)* EUR USD GBP JPY ΛΟΙΠΑ Σύνολο 
Σύνολο Ενεργητικού 3.166,75 16,12 6,30 3,26 8,26 3.200,69 
Σύνολο Υποχρεώσεων 2.710,88 61,41 6,34 257,18 7,08 3.042,89 
Καθαρό Άνοιγμα 455,87 -45,29 -0,04 -253,92 1,17 157,80 
*Tυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλεται σε στρογγυλοποιήσεις 
Πηγή: Επεξαργασία στοιχείων από την Τράπεζα. Τα στοιχεία δεν έχουν επισκοπηθεί από ορκωτό ελεγκτή-λογιστή. 

 
Την 31.03.2007 το 89,09% των συνολικών υποχρεώσεων και το 98,94% του συνολικού ενεργητικού του Ομίλου ήταν 
κατανεμημένο σε Ευρώ με δεύτερο σημαντικότερο νόμισμα το Δολάριο ΗΠΑ. 
 
Ο Όμιλος έχει θέσει όρια για την μέγιστη συναλλαγματική έκθεση της, ανά νόμισμα, τα οποία και παρακολουθούνται 
σε συνεχή βάση. Ο Όμιλος συχνά αντισταθμίζει το μεγαλύτερο μέρος του κινδύνου αυτού, τηρώντας αντίστοιχες 
υποχρεώσεις στο ίδιο νόμισμα. 
 
Κίνδυνος Επιτοκίου  
 
Στον ακόλουθο πίνακα συνοψίζεται η έκθεση του Ομίλου ATTICA BANK στον επιτοκιακό κίνδυνο κατά την 31.03.2007. 
Συγκεκριμένα, στον πίνακα παρουσιάζονται τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού όπως απεικονίζονται στον 
Ισολογισμό, κατά χρονική διάρκεια επιτοκίου. 
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΤΟΚΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ/ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 
31.03.2007 Έως Από 1 μήνα Από 3 μήνες Από 1 έτος Πλέον των Στοιχεία μη Σύνολο 

(ποσά σε εκατ. €)* 1 μήνα έως 3 μήνες έως 1 έτος έως 5 έτη 5 ετών υποκείμενα στον  
      επιτοκ. κίνδυνο  
Σύνολο 
Ενεργητικού 2.447,76 136,95 29,01 389,40 64,93 132,64 3.200,69 
Σύνολο 
Υποχρεώσεων 2.284,46 367,74 296,90 4,18 0,00 89,62 3.042,89 
Συνολικό 
άνοιγμα 
επιτοκιακού 
κινδύνου 

163,30 -230,79 -267,88 385,22 64,93 43,03 157,80 

*Tυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλεται σε στρογγυλοποιήσεις 
Πηγή: Επεξαργασία στοιχείων από την Τράπεζα. Τα στοιχεία δεν έχουν επισκοπηθεί από ορκωτό ελεγκτή-λογιστή. 

 
Ο κίνδυνος επιτοκίου προκύπτει, από τον ετεροχρονισμό στην αναπροσαρμογή ή ληκτότητα των επιτοκίων σε στοιχεία 
του ενεργητικού και παθητικού. Όσον αφορά στα στοιχεία ενεργητικού–παθητικού παρατηρείται ότι, εκ του συνόλου 
των υποχρεώσεων, τα στοιχεία παθητικού με κυμαινόμενο επιτόκιο χωρίς καθορισμένη διάρκεια, τα οποία 
περιλαμβάνουν καταθέσεις όψεως, ταμιευτηρίου και τρεχούμενους λογαριασμούς, αποτελούν το 2,95%. Αντίστοιχα, εκ 
του συνόλου του Ενεργητικού, τα στοιχεία με κυμαινόμενο επιτόκιο χωρίς καθορισμένη διάρκεια αποτελούν το 4,14%. 
Οι καταθέσεις ταμιευτηρίου και όψεως τοποθετούνται για τους σκοπούς της ανάλυσης του επιτοκιακού κινδύνου στα 
βραχυπρόθεσμα επιτόκια (μέχρι 1 μήνα).  
 
Ο Όμιλος ATTICA BANK για την πιο αποτελεσματική διαχείριση του επιτοκιακού κινδύνου συνάπτει συμβάσεις 
ανταλλαγής επιτοκίων (interest rate swap), με βάση τις οποίες δεσμεύεται να ανταλλάσσει σε προκαθορισμένα 
χρονικά διαστήματα, τη διαφορά μεταξύ σταθερού και κυμαινόμενου επιτοκίου όπως αυτή υπολογίζεται με βάση τη 
προσυμφωνημένη ονομαστική αξία. 
 
Ίδια Κεφάλαια & Χρέος 
 
Στους πίνακες που ακολουθούν, οι οποίοι έχουν συνταχθεί από την Τράπεζα παρουσιάζονται η κεφαλαιακή 
διάρθρωση και το καθαρό χρηματοοικονομικό χρέος του Ομίλου σύμφωνα με τα στοιχεία των δημοσιευμένων 
οικονομικών καταστάσεων της 31.03.2007. 
 
Η κεφαλαιακή διάρθρωση του Ομίλου την 31.03.2007 αναλύεται ως ακολούθως: 
 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΧΡΕΟΣ 
(ποσά σε εκατ. €) 31.03.2007 
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις   
Μέρος Ομολογιακών Δανείων πληρωτέο στην επομένη χρήση 0,00 
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις   
   Υποχρεώσεις μειωμένης εξασφάλισης  99,88 
   Λοιπά ομολογιακά δάνεια 49,69 
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων  149,57 
Ίδια Κεφάλαια  
   Μετοχικό Κεφάλαιο 28,90 
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 108,25 
   Αποθεματικά Κεφάλαια 6,44 
Σωρευμένα Κέρδη/Ζημίες 14,20 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων που αναλογούν στους μετόχους  157,80 
   Δικαιώματα Μειοψηφίας 0,00 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 157,80 
Πηγή: Επεξαργασία στοιχείων από την Τράπεζα. Τα στοιχεία δεν έχουν επισκοπηθεί από ορκωτό ελεγκτή-λογιστή. 
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Όπως απεικονίζεται από τον παραπάνω πίνακα, την 31.03.2007, τα συνολικά ίδια κεφάλαια της Τράπεζας, σε 
ενοποιημένη βάση, ανέρχονταν σε € 157,80 εκατ. και το χρηματοοικονομικό χρέος σε € 149,57 εκατ. 
 
Το υπόλοιπο  των Λοιπά ομολογιακά δανείων ύψους € 49,69 εκατ.  αφορά κοινό ομολογιακό δάνειο που εκδόθηκε από 
τη θυγατρική εταιρεία ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ. Η Τράπεζα Αττικής είναι ο εγγυητής του 
ομολογιακού δανείου. 
 
Το υπόλοιπο των υποχρεώσεων μειωμένης εξασφάλισης ύψους € 99,88 εκατ. αφορά ομολογιακό δάνειο μειωμένης 
εξασφάλισης ονομαστικού ύψους € 100 εκ. με εκδότη την θυγατρική της Τράπεζας, ATTICA Funds Plc με εγγυητή την 
Τράπεζα Αττικής, η οποία απορροφήθηκε από έλληνες και ξένους θεσμικούς επενδυτές. Το ανωτέρω ποσό έχει 
δανεισθεί στην Τράπεζα με σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση του Δείκτη Κεφαλαιακής της Επάρκειας. Οι τίτλοι είναι 
εισηγμένοι στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου. 
 
Στον πίνακα που ακολουθεί προσδιορίζονται οι καθαρές χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις του Ομίλου την 31.03.2007: 
 

ΚΑΘΑΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 (ποσά σε εκατ. €) 31.03.2007 
Α. Ταμείο και Διαθέσιμα στην Κεντρική Τράπεζα  105,63 
Β. Απαιτήσεις κατά Πιστωτικών Ιδρυμάτων  377,70 
Γ. Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία 21,19 
Δ. Συνολική Ταμειακή Ρευστότητα (Δ) = (Α) + (Β) + (Γ) 504,52 
Ε. Υποχρεώσεις προς Πιστωτικά Ιδρύματα 329,47 
ΣΤ. Μέρος Ομολογιακών Δανείων πληρωτέο στην επομένη χρήση 0,00 
Ζ. Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις (Ζ) = (Ε) + (ΣΤ) 329,47 
Η. Καθαρές Βραχυπρόθεσμες Χρηματοοικονομικές Υποχρεώσεις (Η) = (Ζ) - (Δ)  -175,05 
Θ. Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 149,57 
Ι. Καθαρές Χρηματοοικονομικές Υποχρεώσεις (Ι) = (Η) + (Θ)  -25,49 
Πηγή: Επεξαργασία στοιχείων από την Τράπεζα. Τα στοιχεία δεν έχουν επισκοπηθεί από ορκωτό ελεγκτή-λογιστή. 
 

 
Όπως αναλύεται ανωτέρω την 31.03.2007, η συνολική ταμειακή ρευστότητα του Ομίλου ανέρχονταν σε € 504,52 εκατ. 
υπερκαλύπτοντας το σύνολο των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων ύψους € 479,03 εκατ. Ως εκ τούτου η καθαρή 
ρευστότητα του Ομίλου ανέρχονταν την 31.03.2007 σε € 25,49 εκατ.   
 
Σημαντικές Αλλαγές στην Χρηματοοικονομική ή  Εμπορική Θέση της Εταιρείας και του Ομίλου  
 
Σύμφωνα με δήλωση της Διοίκησης του Ομίλου, δεν έχει επέλθει καμία σημαντική αλλαγή στη χρηματοοικονομική ή 
εμπορική θέση της Τράπεζας και του Ομίλου που να επηρεάζει τα ίδια κεφάλαια, τις δανειακές υποχρεώσεις και τα 
ταμειακά διαθέσιμα τους από την ημερομηνία σύνταξης της ενοποιημένης λογιστικής κατάστασης που έληξε την 
31.03.2007 έως την ημερομηνία του παρόντος Συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου. 
 
 
Δήλωση για την Επάρκεια του Κεφαλαίου Κίνησης 
 
Η Διοίκηση του Ομίλου της Τράπεζας Αττικής δηλώνει ότι το κεφάλαιο κίνησης του Ομίλου για τους επόμενους 12 
μήνες επαρκεί για τις τρέχουσες δραστηριότητές του. 
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Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις 
 
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει συνοπτικά τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις του Ομίλου ATTICA BANK κατά τις 
περιόδους 01.01-31.03.2006 και 01.01-31.03.2007, σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Π.: 
 

ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  
(Ποσά σε εκατ. €)  31/3/2007 31/12/2006 Μεταβολή 
Ενδεχόμενες υποχρεώσεις    
Εγγυητικές Επιστολές 472,58 471,74 0,18% 
Ενέγγυες Πιστώσεις 37,77 36,89 2,40% 
Ενδεχόμενες υποχρεώσεις από 
προθεσμιακές συμβάσεις 327,36 50,24 551,55% 

Σύνολο Ενδεχόμενων Υποχρεώσεων 837,71 558,87 49,89% 
Πηγή: Δημοσιευμένες Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Τράπεζα βάσει Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Π. για την 
περίοδο που έληξε την 31.03.2007 και δεν έχουν επισκοπηθεί από ορκωτό ελεγκτή-λογιστή 
 
Την 31.03.2007, ο Όμιλος είχε χορηγήσει εγγυητικές επιστολές υψηλού κινδύνου (άνευ εξασφαλίσεων που αποτελούν 
υποκατάστατα πιστώσεων) ύψους € 69.149,66 χιλ. και ενέγγυες πιστώσεις υψηλού κινδύνου συνολικού ύψους € 
13.930,07 χιλ. 
 
Συνολικά, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις κατηγορίες εγγυητικών επιστολών και ενέγγυων πιστώσεων, την 31.03.2007, η 
Τράπεζα είχε χορηγήσει εγγυητικές επιστολές ύψους € 472.58 εκατ. και ενέγγυες πιστώσεις ύψους € 37.77 εκατ. Οι 
ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν απεικονίζονται σε λογαριασμούς Ενεργητικού/Παθητικού, αλλά αποτελούν 
λογαριασμούς εκτός Ισολογισμού. 
 
Η σημαντική αύξηση των ενδεχόμενων υποχρεώσεων από προθεσμιακές συμβάσεις, οφείλεται στις συμβάσεις 
ανταλλαγής νομισμάτων (swaps) που έχει συνάψει η Τράπεζα με σκοπό την διατήρηση της ρευστότητός της στα 
προβλεπόμενα επίπεδα, με χαμηλότερο κόστος χρήματος. 
 
 
Φερεγγυότητα – Κεφαλαιακή Επάρκεια 
 
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα ίδια κεφάλαια και τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας- συντελεστές 
φερεγγυότητας του Ομίλου της ATTICA BANK, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την Τράπεζα της Ελλάδας: 
 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 

(ποσά σε εκατ. €) 31.03.07 

Μετοχικό Κεφάλαιο 28,9 

Αποθεματικά Κεφάλαια 6,4 

Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 108,2 

Σωρευμένα Κέρδη/Ζημίες 14,2 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων που αναλογούν στους 
μετόχους 157,8 

Δικαιώματα Μειοψηφίας 0,0 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 157,8 

Προσαρμογές Λογιστικής Καθαρής Θέσης 8,8 

Αφαιρετικά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων  -6,8 

Κεφάλαια Tier I 159,8 

Κεφάλαια Tier IΙ 72,7 

Λοιπά αφαιρετικά στοιχεία -2,5 

Σύνολο Εποπτικών Κεφαλαίων 230,0 
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Σταθμισμένα κατά τον κίνδυνο στοιχεία ενεργητικού 
(συμπεριλαμβανομένου και του κινδύνου αγοράς) 2.589,9 

Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (Tier I) 6,2% 

Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας  8,1% 

Συντελεστής Φερεγγυότητας 9,0% 
Πηγή: Επεξαργασία στοιχείων από την Τράπεζα. Τα στοιχεία δεν έχουν επισκοπηθεί από ορκωτό ελεγκτή-λογιστή 

 
Σύμφωνα με την διοίκηση της Τράπεζας ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου την 31.03.2007 
ανήλθε σε 8,1%.  Σύμφωνα με τους κανόνες της Τράπεζας της Ελλάδος, απαιτείται ως ελάχιστη κεφαλαιακή βάση το 
8% των σταθμισμένων κατά τον κίνδυνο στοιχείων ενεργητικού. 
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2.12 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 01.01-31.03.2007 

 
Οι ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του 1ου τριμήνου 2007 συντάχθηκαν από την Τράπεζα βάσει των 
Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (Δ.Λ.Π.) και δεν έχουν επισκοπηθεί από ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές.  Η Τράπεζα έχει 
συντάξει έκθεση, η οποία περιλαμβάνει σημειώσεις και πληροφορίες επί των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων 
της 31.03.2007, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. Η εν λόγω έκθεση 
είναι διαθέσιμη στα γραφεία της Τράπεζας Αττικής, Ομήρου 23, 106 72 Αθήνα και παρατίθεται μαζί με τις 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 1ου τριμήνου 2007 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.atticabank.gr
 
Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της 31.03.2007 περιλαμβάνουν, πέραν της μητρικής Εταιρίας, τις κάτωθι 
εταιρίες:  
 

Ενοποιούμενες εταιρείες με τη μέθοδο της Ολικής Ενοποίησης στις 31.03.2007 

Επωνυμία εταιρείας Χώρα 
έδρας 

% 
συμμετοχής 

ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ Ελλάδα 100% 
ΑΤΤΙΚΗ ΑΕΔΑΚ Ελλάδα 100% 

ΑΤΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ελλάδα 99,99% 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ, 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΨΗΛΗΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

Ελλάδα 99,99% 

ATTICA FUNDS PLC Ηνωμένο 
Βασίλειο 99,99% 

Α.Ε. ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ελλάδα 99,90% 

Πηγή: Δημοσιευμένες Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Τράπεζα βάσει Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Π. για την 
περίοδο που έληξε την 31.03.2007 και δεν έχουν επισκοπηθεί από ορκωτό ελεγκτή-λογιστή 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        23 

http://www.atticabank.gr/


 

 
 
Τα στοιχεία των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες: 
 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
(ποσά σε € εκ.)* 01.01-31.03.2007 01.01-31.03.2006 Μεταβολή 
Τόκοι και εξομοιούμενα έσοδα 48,57 35,99 34,97% 
Τόκοι και εξομοιούμενα έξοδα  26,01 15,80 64,64% 
Καθαρά έσοδα από τόκους 22,56 20,19 11,75% 
% επί των λειτουργικών εσόδων 67,04% 64,13% 4,55% 
Έσοδα από προμήθειες 8,90 8,13 9,47% 
Έξοδα από προμήθειες 0,39 0,40 -1,68% 
Καθαρά έσοδα από προμήθειες 8,51 7,73 10,05% 
% επί των λειτουργικών εσόδων 25,29% 24,56% 2,95% 
Έσοδα από μερίσματα 0,12 0,44 -73,01% 
% επί των λειτουργικών εσόδων 0,36% 1,41% -74,75% 
Αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων  0,94 2,17 -56,74% 
% επί των λειτουργικών εσόδων 2,78% 6,88% -59,53% 
Καθαρό αποτέλεσμα πώλησης χρηματοοικονομικών μέσων 
που δεν ανήκουν στο εμπορικό χαρτοφυλάκιο  0,05 -0,06 - 

% επί των λειτουργικών εσόδων 0,14% - - 
Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης 1,48 1,01 46,70% 
% επί των λειτουργικών εσόδων 4,39% 3,20% 37,24% 
Σύνολο λειτουργικών εσόδων 33,65 31,48 6,89% 
Αμοιβές και ἐξοδα προσωπικού 13,93 13,43 3,72% 
Λοιπά λειτουργικά έξοδα  6,69 6,47 3,41% 
Αποσβέσεις 1,41 1,43 -1,42% 
Σύνολο λειτουργικών εξόδων προ προβλέψεων 22,02 21,32 3,28% 
% επί των λειτουργικών εσόδων 65,45% 67,74% -3,38% 
Σύνολο λειτουργικού κέρδους προ προβλέψεων 11,63 10,16 14,47% 
% επί των λειτουργικών εσόδων 34,55% 32,26% 7,09% 
Απομείωση δανείων και απαιτήσεων 6,34 4,97 27,70% 
Κέρδη προ φόρων 5,28 5,19 1,80% 
% επί των λειτουργικών εσόδων 15,70% 16,48% -4,77% 
Μείον Φόρος εισοδήματος -1,20 -1,11 7,46% 
Κέρδη μετά από φόρους 4,09 4,08 0,25% 
% επί των λειτουργικών εσόδων 12,14% 12,95% -6,21% 
Αναλογία σε:    
Μετόχους της Μητρικής Τράπεζας 4,09 4,08 0,25% 
Δικαιώματα μειοψηφίας 0,00005 0,00004 27,98% 
Βασικά Κέρδη/Ζημίες μετά από φόρους ανά μετοχή  € 0,0495 0,0494 0,25% 
* Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

Πηγή: Δημοσιευμένες Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Τράπεζα βάσει 
Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Π. για την περίοδο που έληξε την 31.03.2007 και δεν έχουν επισκοπηθεί από ορκωτό ελεγκτή-λογιστή 

 
Στο 1ο τρίμηνο του 2007, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειψηφίας ανήλθαν σε €4,09 εκατ. έναντι 
€4,08 εκατ. το ίδιο διάστημα του 2006, δηλ. αυξήθηκαν κατά 0,25%. Τα κέρδη προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας 
διαμορφώθηκαν σε €5,28 εκατ.  έναντι  €5,19 εκατ. το 1ο τρίμηνο του 2006 δηλ. αυξήθηκαν κατά 1,80%, ως 
αποτέλεσμα της βελτίωσης των βασικών κατηγοριών οργανικών εσόδων και της σχετικής σταθεροποίησης των 
λειτουργικών εξόδων προ προβλέψεων. 
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Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 11,75% και ανήλθαν σε €22,56 εκατ. το 1ο τρίμηνο του 2007 έναντι 
€20,19 εκατ. στο ίδιο διάστημα του 2006. Το 40% περίπου της αύξησης αυτής αναλογεί σε τόκους στεγαστικών 
δανείων και το 18% σε τόκους καταναλωτικών δανείων και πιστωτικών καρτών, αντικατοπτρίζοντας τη στροφή των 
εργασιών προς την καταναλωτική και τη στεγαστική πίστη.  
 
Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες διαμορφώθηκαν σε €8,51 εκατ. σημειώνοντας άνοδο κατά 10,05% 
έναντι του αντίστοιχου 1ου τριμήνου του 2006.  Η άνοδος αυτή οφείλεται σε προμήθειες που σχετίζονται με χορηγήσεις 
και σε στοχευμένες ενέργειες ανατιμολόγησης. 
 
Τα αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων, διαμορφώθηκαν στα €0,94 εκατ. το 1ο τρίμηνο του 2007 έναντι € 
2,17 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2006, παρουσιάζοντας μείωση κατά 56,74%. Τα αποτελέσματα του επενδυτικού 
χαρτοφυλακίου ανήλθαν σε €0,05 εκατ., έναντι ζημιών € 0,06 εκατ. στην αντίστοιχη περίοδο του 2006. Συνολικά τα 
αποτελέσματα των χρηματοοικονομικών πράξεων και του επενδυτικού χαρτοφυλακίου διαμορφώθηκαν σε €0,98 εκατ. 
έναντι €2,11 εκατ., την αντίστοιχη περίοδο. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στο αποτέλεσμα των πράξεων από 
αγοραπωλησία μετοχών. 
 
Τα λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως  αυξήθηκαν κατά 46,70% και διαμορφώθηκαν σε €1,48 εκατ. το 1ο τρίμηνο του 2007, 
κυρίως λόγω είσπραξης αποσβεσμένων απαιτήσεων και εύλογης αξίας επενδυτικών ακινήτων της Τράπεζας. 
 
Τα γενικά λειτουργικά έξοδα προ προβλέψεων αυξήθηκαν σχετικά κατά 3,28% στο το 1ο τρίμηνο του 2007 έναντι της 
αντίστοιχης περιόδου του 2006, επιβεβαιώνοντας την επιτυχή εφαρμογή  του προγράμματος περιορισμού των εξόδων 
του Ομίλου. Έτσι, ο δείκτης αποτελεσματικότητας (κόστος προ προβλέψεων προς λειτουργικά έσοδα) βελτιώθηκε και 
διαμορφώθηκε στο 65,45% έναντι 67,74% την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο.  Ειδικότερα, οι δαπάνες προσωπικού 
αυξήθηκαν κατά 3,72% λόγω του προγράμματος εθελουσίας εξόδου του Ομίλου, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τη 
μείωση του απασχολούμενου προσωπικού κατά 30 άτομα. 
 
Σημειώνεται ότι στις δαπάνες προσωπικού κατά το πρώτο τρίμηνο του 2007, συμπεριλαμβάνεται και ποσό € 801,73 
χιλ., το οποίο αντιστοιχεί στις καταβληθείσες εισφορές προς την Εθνική ΑΕΕΓΑ, λόγω της προσωρινής διαταγής του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (βλ. Ενότητα 2.4 «Λοιπά Νομικά Ζητήματα») Το ποσό αυτό σύμφωνα με το νόμο 
3554/2007 και την ένταξη του συνταξιοδοτικού κλάδου του ΛΑΚ στο ΕΤΑΤ από την 1.1.2007, είναι απαιτητό προς 
συμψηφισμό από την Τράπεζα σε μεταγενέστερο χρόνο. 
 
Το απασχολούμενο προσωπικό του Ομίλου στις 31.03.2007 ανήλθε 1.131 άτομα, μειωμένο κατά 2,6% έναντι της 
31.03.2006. Οι αποσβέσεις εμφάνισαν οριακή μείωση της τάξης του 1,42% σε σχέση με την αντίστοιχη προηγούμενη 
περίοδο, σε ότι αφορά τα διάφορα έξοδα, παρουσίασαν μικρή αύξηση της τάξης του 3,41% σε σχέση με την 
31.03.2006. 
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Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται τα ενοποιημένα στοιχεία της οικονομικής κατάστασης του Ομίλου ATTICA BANK 
για την ετήσια χρήση που έληξε την 31.12.2006 και την τρίμηνη χρήση που έληξε την 31.03.2007: 

 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(ποσά σε € εκατ.)* 31.03.2007 31.12.2006 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ   
Ταμείο & διαθέσιμα στην Κεντρική Τράπεζα 105,63 100,23 
Απαιτήσεις κατά άλλων Πιστωτικών Ιδρυμάτων 377,70 404,72 
Χαρτοφυλάκιο Συναλλαγών 21,14 20,50 
Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα – Απαιτήσεις 0,05 0,04 
Δάνεια και προκαταβολές σε πελάτες (μετά από προβλέψεις) 2.311,80 2.205,56 
Συμμετοχές σε θυγατρικές και συνδεδεμένες επιχειρήσεις 0,00 0,00 
Χαρτοφυλάκιο επενδύσεων 250,97 234,23 
Ενσώματες ακινητοποιήσεις (αναπόσβεστη αξία) 32,42 32,97 
Ασώματες ακινητοποιήσεις (αναπόσβεστη αξία) 6,79 7,29 
Αναβαλλόμενες Φορολογικές απαιτήσεις 20,88 21,59 
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού  73,30 66,31 
Σύνολο Ενεργητικού  3.200,69 3.093,42 
ΠΑΘΗΤΙΚΟ   
Υποχρεώσεις προς άλλα Πιστωτικά Ιδρύματα 329,47 297,08 
Καταθέσεις πελατών και συναφείς υποχρεώσεις προς πελάτες 2.492,73 2.421,75 
Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα – Υποχρεώσεις 0,00 0,00 
Εκδοθείσες ομολογίες 149,57 149,56 
Προβλέψεις για Παροχές σε εργαζομένους 35,73 35,70 
Λοιπές Προβλέψεις για κινδύνους και βάρη 7,08 7,11 
Αναβαλλόμενες Φορολογικές υποχρεώσεις 1,69 1,31 
Λοιπά Στοιχεία Παθητικού  26,63 27,19 
Σύνολο Παθητικού 3.042,89 2.939,69 
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ   
Μετοχικό Κεφάλαιο  28,90 28,90 
Διαφορά από Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο 108,25 108,25 
Αποθεματικά 6,44 6,47 
Σωρευμένα κέρδη/ζημιές  14,20 10,11 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  157,80 153,73 
Δικαιώματα μειοψηφίας 0,00047 0,00042 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Ομίλου ATTICA BANK 157,80 153,73 
Σύνολο Παθητικού και Ιδίων Κεφαλαίων  3.200,69 3.093,42 

* Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

Πηγή: Δημοσιευμένες Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Τράπεζα βάσει 
Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Π. για την περίοδο που έληξε την 31.03.2007 και δεν έχουν επισκοπηθεί από ορκωτό ελεγκτή-λογιστή 

 
Οι χορηγήσεις του Ομίλου μετά από προβλέψεις διαμορφώθηκαν σε €2,31 δισ. στο τέλος Μαρτίου 2007 έναντι €1,89 
δισ. την 31.03.2006, σημειώνοντας αύξηση 22,48% σε ετήσια βάση. Το αντίστοιχο ποσοστό αύξησης σε σχέση με τα 
υπόλοιπα της 31.12.2006 ανέρχεται σε 4,82%. Τα στεγαστικά και τα καταναλωτικά δάνεια αποτελούν την αιχμή της 
ανάπτυξης, αντιπροσωπεύοντας πλέον το 31,51% του δανειακού χαρτοφυλακίου. Η συμμετοχή της κάθε κατηγορίας 
στο ποσοστό αυτό, ανέρχεται σε 54,15% και 45,85% αντίστοιχα. 
 
Το 1Ο τρίμηνο του 2007, ο ρυθμός αύξησης των υπολοίπων των στεγαστικών δανείων του Ομίλου σε σχέση με την 
αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο του 2006 ανήλθε σε 37,61%, διαμορφώνοντας το συνολικό υπόλοιπο των 
στεγαστικών δανείων σε €394,54 εκατ., αυξημένο κατά € 107,82 εκατ.  

                        26 



 

 
Στην καταναλωτική πίστη ο ρυθμός αύξησης των υπολοίπων του Ομίλου ήταν της τάξης του 23,04% σε σχέση με την 
αντίστοιχη περίοδο του 2006, και το συνολικό υπόλοιπο καταναλωτικών δανείων διαμορφώθηκε σε €334,07 εκατ., 
αυξημένο κατά € 62,56 εκατ.   
 
Οι χορηγήσεις προς τις εμπορικές επιχειρήσεις παρουσίσαν αύξηση της τάξης του 13,69% έναντι της αντίστοιχης 
περίοδου του 2006, και το υπόλοιπο των δανείων της κατηγορίας αυτής ανέρχεται με στοιχεία 31.03.2007 σε € 625,55 
εκατ. 
 
Οι χορηγήσεις προς τις βιομηχανικές επιχειρήσεις παρουσίσαν αύξηση της τάξης του 12,90% έναντι της αντίστοιχης 
περίοδου του 2006, και το υπόλοιπο των δανείων της κατηγορίας αυτής ανέρχεται με στοιχεία 31.03.2007 σε € 282,97 
εκατ. 
 
Οι χορηγήσεις προς τις κατασκευααστικές παρουσίσαν αύξηση της τάξης του 38,91% έναντι της αντίστοιχης περίοδου 
του 2006, και το υπόλοιπο των δανείων της κατηγορίας αυτής ανέρχεται με στοιχεία 31.03.2007 σε € 256,15 εκατ. 
 
Οι μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις του Ομίλου ATTICA BANK κατά την 31.03.2007 ανέρχονται σε € 221,90 εκατ., 
έναντι € 200,15 εκατ. την 31.03.2006, ήτοι ποσοστό 9,12% και 10,03% αντιστοίχως επί του συνολικού δανειακού 
χαρτοφυλακίου (προ προβλέψεων). Σημειώνεται ότι το ποσοστό κάλυψης των μη εξηπηρετούμενων χορηγήσεων από 
προβλέψεις ανέρχεται σε 54,70% την 31.03.2007 και σε  53,97% την 31.03.2006. 
 
Οι καταθέσεις της Τράπεζας αυξήθηκαν κατά 21,05% σε σχέση με την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο, και 
διαμορφώθηκαν σε €2,49 δισ. Οι καταθέσεις ταμιευτηρίου και όψεως, οι οποίες αποτελούν το 34,17% του συνόλου 
των καταθέσεων, ανήλθαν σε € 851,99 εκατ., εμφανίζοντας μείωση της τάξης του 6,87%. Οι προθεσμιακές καταθέσεις, 
οι οποίες αποτελούν το 64,71% του συνόλου των καταθέσεων, ανήλθαν σε  € 1,61 δισ., σημειώνοντας αύξηση της 
τάξης του 43,69%. Σε ότι αφορά τις λοιπές υποχρεώσεις προς πελάτες, αυτές ανήλθαν σε € 27,68 εκατ. 
παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 26,82%. Ο λόγος χορηγήσεων προ προβλέψεων προς καταθέσεις ανήλθε στις 
31.03.2007 σε 97,61%, έναντι 96,90% τη αντίστοιχη περίοδο του 2006.  
 
 
 
Η ανάλυση των ταμιακών ροών του Ομίλου ATTICA BANK για τα 1α τρίμηνα 2006 και 2007 παρατίθεται στον 
παρακάτω πίνακα: 
 

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 
(Ποσά σε € εκατ.) 31/3/2007 31/3/2006 
Ταμιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες   
Τόκοι και συναφή έσοδα 48,05 35,36 
Εισπράξεις από πελάτες 0 0 
Τόκοι έξοδα -21,62 -11,92 
Έσοδα μερισμάτων 0,12 0,44 
Έσοδα προμηθειών 9,28 8,68 
Έξοδα προμηθειών -0,39 -0,40 
Κέρδη (ζημιές) από χρηματοοικονομικές πράξεις 1,04 1,80 
Λοιπά έσοδα 0,68 1,01 
Πληρωμές σε υπαλλήλους και προμηθευτές -19,89 -19,62 
Φόροι πληρωθέντες -0,16 -0,43 

Ταμιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες πριν τις μεταβολές των λογαριασμών 
που σχετίζονται με λειτουργικές δραστηριότητες 17,09 14,91 
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Μεταβολές σε λειτουργικά στοιχεία ισολογισμού   
Καθαρή (αύξηση) / μείωση κρατικών ομολόγων   
Καθαρή (αύξηση) / μείωση σε τοποθετήσεις στην Κεντρική Τράπεζα   
Καθαρή (αύξηση) / μείωση εμπορικών αξιογράφων -0,76 3,15 

Καθαρή (αύξηση) / μείωση απαιτήσεων κατά άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων   

Καθαρή (αύξηση) / μείωση χορηγήσεων  -111,22 -104,78 
Καθαρή (αύξηση) / μείωση σε λοιπά περιουσιακά στοιχεία -7,06 14,03 

Καθαρή (αύξηση) / μείωση σε τοποθετήσεις άλλων πιστωτικών ιδρυμάτων 32,39 -80,79 

Καθαρή (αύξηση) / μείωση καταθέσεων πελατών και συναφών υποχρεώσεων  70,98 105,06 

Καθαρή (αύξηση) / μείωση άλλων υποχρεώσεων -4,79 4,19 
Σύνολο μεταβολών σε λειτουργικά στοιχεία ισολογισμού -20,47 -59,16 
    
Καθαρή ταμιακή ροή από λειτουργικές δραστηριότητες -3,38 -44,24 
    
Ταμιακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες   
Αγορές άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων -0,05 -0,16 
Αγορές ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων -1,49 -0,98 
Αγορές επενδυτικών χρεογράφων διακρατούμενων ως τη λήξη 0 -20,00 
Αγορές χρεογράφων χαρτοφυλακίου διαθέσιμων προς πώληση -25,34 -3,90 

Αποτέλεσμα από πώληση χρεογράφων χαρτοφυλακίου διαθεσίμων προς πώληση 0 0,00 

Πωλήσεις λήξεις χαρτοφυλακίου διαθεσίμων προς πώληση 8,63 1,39 
Πώληση μετοχών θυγατρικών εταιρειών - Net of Cash (απόκτηση)   
Επιστροφή Κεφαλαίου από λύση θυγατρικής   
    
Καθαρή ταμιακή ροή από επενδυτικές δραστηριότητες -18,24 -23,65 
    
Ταμιακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες   
Εισπράξεις από έκδοση πιστωτικών τίτλων   
Εισπράξεις από έκδοση μετοχών ή αλλων συμμετοχικών τίτλων   
Αποπληρωμή υποχρεώσεων από πιστωτικούς τίτλους   
Αποτέλεσμα από αποτίμηση παραγώγων   
Μερίσματα πληρωθέντα   
Αγορές ιδίων μετοχών   
Αποτέλεσμα από πώληση ιδίων μετοχών   
Καθαρή ταμιακή ροή από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 0,00 0,00 

Επίδραση από συναλλαγματικές μεταβολές του ταμείου και χρηματικών διαθεσίμων    

    
Καθαρή αύξηση / (μείωση) ταμείου και χρηματικών διαθεσίμων -21,62 -67,89 
Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα στην αρχή της χρήσης 504,95 438,03 
    
Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα τέλους περιόδου 483,33 370,14 
Πηγή: Δημοσιευμένες Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Τράπεζα βάσει Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Π. για την 
περίοδο που έληξε την 31.03.2007 και δεν έχουν επισκοπηθεί από ορκωτό ελεγκτή-λογιστή. 

 
Η περιγραφή των μεταβολών των ταμειακών ροών του Ομίλου ATTICA BANK για τα 1α τρίμηνα 2006 και 2007 
παρατίθεται στην 2.11 «Πληροφορίες για τα Κεφάλαια του Ομίλου» του παρόντος Συμπληρώματος του Ενημερωτικού 
Δελτίου. 
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Στον παρακάτω πίνακα ακολουθούν οι καταστάσεις των μεταβολών των Ιδίων Κεφαλαίων του Ομίλου ATTICA BANK 
για το 1ο τρίμηνο 2006 και 2007: 

 

 Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Ίδιες 
Μετοχές 

Υπέρ 
το 

άρτιο 
Αποθεματικά Σωρευμένα 

κέρδη/ζημιές 
Δικαιώματα 
Μειοψηφίας 

Σύνολο 
ιδίων 

Κεφαλαίων 
        

Υπόλοιπα 
01/01/2006 28,90 0,00 157,53 23,44 -56,65 0,00 153,22 

Αποτέλεσμα χρήσης 
μετά φόρων                     4,08 0,00 4,08 
Χαρτοφυλάκιο 
επενδύσεων  
-Αξιόγραφα 
διαθέσιμα προς 
πώληση αποτίμηση 

   -0,24   -0,24 

Ίδρυση Θυγατρικής      0,00 0,00 
Μερίσματα 
πληρωθέντα 
μειοψηφίας 

    -0,04 0,00 -0,04 

Αποθεματικά 
δημιουργηθέντα 
από Διανομή 

   0,01 -0,01  0,00 

Υπόλοιπα 
31/03/2006 28,90 0,00 157,53 23,20 -52,62 0,00 157,01 

        
Υπόλοιπα 
01/01/2007 28,90 0,00 108,25 6,47 10,11 0,00 153,73 

Αποτέλεσμα χρήσης 
μετά φόρων                     4,09 0,00 4,09 
Χαρτοφυλάκιο 
επενδύσεων  
-Αξιόγραφα 
διαθέσιμα προς 
πώληση αποτίμηση 

   -0,02   -0,02 

Ίδρυση Θυγατρικής        
Μερίσματα 
πληρωθέντα 
μειοψηφίας 

              0,00 0,00 

Αποθεματικά 
δημιουργηθέντα 
από Διανομή 

       

Υπόλοιπα 
31/03/2007 28,90 0,00 108,25 6,44 14,20 0,00 157,80 

Πηγή: Δημοσιευμένες Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Τράπεζα βάσει Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Π. για την 
περίοδο που έληξε την 31.03.2007 και δεν έχουν επισκοπηθεί από ορκωτό ελεγκτή-λογιστή. 

 
Τα ίδια κεφάλαια στο τέλος του 1ου τριμήνου του 2007 ανέρχονται σε €157,80 εκατ. έναντι € 153,73 εκατ. για την 
αντίστοιχη περίοδο του 2006. Η κυριότερη μεταβολή των ιδίων κεφαλαίων και για τις δύο ανωτέρω περιόδους (1ο 
τρίμηνο 2006 και 2007) προέκυψε από τα αποτελέσματα περιόδου μετά φόρων (€ 4,08 εκατ. και € 4,09 εκατ. 
αντιστοίχως). 
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Ανάλυση Εσόδων ανά Τομέα Δραστηριότητας1ου Τριμήνου  2007 
 
Τα έσοδα του Ομίλου ATTICA BANK προέρχονται από τραπεζικές εργασίες οι οποίες οργανωτικά διαχωρίζονται σε 
τρεις διαφορετικούς επιχειρηματικούς τομείς: 
 
o Επιχειρηματική τραπεζική 
o Λιανική τραπεζική 
o Διαχείριση Διαθεσίμων/Treasury 
 
Στους πίνακες που ακολουθούν παρατίθεται η ανάλυση των καθαρών εσόδων ανά επιχειρηματικό τομέα 
δραστηριότητας του Ομίλου ATTICA BANK για το 1ο τρίμηνο  2006 και 2007: 
 

ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ ΑΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ 

(ποσά σε € εκατ.) * 
1ο τρίμηνο 

2007 
1ο τρίμηνο 

2006 Μεταβολή (%) 
Εταιρική τραπεζική 30,81 24,76 24,39% 
Λιανική τραπεζική  -0,08 3,35 - 
Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες 2,92 3,36 -13,12% 
Σύνολο 33,65 31,48 6,89% 

*Tυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλεται σε στρογγυλοποιήσεις 
Πηγή: Επεξαργασία στοιχείων από την Τράπεζα. Τα στοιχεία δεν έχουν επισκοπηθεί από ορκωτό ελεγκτή-λογιστή. 

 
Ειδικότερα, η ανάλυση των καθαρών εσόδων ανά επιχειρηματικό τομέα από τόκους, προμήθειες χρηματοοικονομικές 
πράξεις και λοιπά έσοδα καθώς τα συνεπαγόμενα αποτελέσματα μετά φόρων για το 1ο τρίμηνο  2006 και 2007, έχει ως 
ακολούθως: 
 
(ποσά σε εκατ. €)     
  
  

Λιανική 
Τραπεζική 

Επιχειρηματική 
Τραπεζική 

Διαχείριση 
Διαθεσίμων 
/Treasury 

Σύνολο 

Από 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2007 
Καθαρά Έσοδα     
- από τόκους -1,25 22,46 1,34 22,56 
- από προμήθειες 0,97 7,07 0,47 8,51 
- από χρημ/κές πράξεις και λοιπά έσοδα 0,20 1,27 1,11 2,58 
Σύνολο Καθαρών Εσόδων -0,08 30,81 2,92 33,65 
Προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους -2,91 -3,43 0,00 -6,34 
Αποσβέσεις -0,41 -0,84 -0,16 -1,41 
Αποτελέσματα προ Φόρων -9,27 14,27 0,28 5,28 
Φόροι    -1,20 
Αποτελέσματα μετά Φόρων    4,09 
          
(ποσά σε εκατ. €)         

Από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2006 
Καθαρά Έσοδα     
- από τόκους 1,93 17,58 0,68 20,19 
- από προμήθειες 1,22 6,40 0,11 7,73 
- από χρημ/κές πράξεις και λοιπά έσοδα 0,20 0,79 2,57 3,56 
Σύνολο Καθαρών Εσόδων 3,35 24,76 3,36 31,48 
Προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους -2,88 -2,09 0,00 -4,97 
Αποσβέσεις -0,37 -0,91 -0,15 -1,43 
Αποτελέσματα προ Φόρων -4,99 9,05 1,13 5,19 
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Φόροι    -1,11 
Αποτελέσματα μετά Φόρων    4,08 
*Tυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλεται σε στρογγυλοποιήσεις 
Πηγή: Επεξαργασία στοιχείων από την Τράπεζα. Τα στοιχεία δεν έχουν επισκοπηθεί από ορκωτό ελεγκτή-λογιστή. 

 
Ο τομέας της λιανικής τραπεζικής  εμφανίζει ζημιογόνα αποτελέσματα προ φόρων και για τα δύο 1α τρίμηνα 2006 και 
2007. Διευκρινίζεται ότι δεν έχει αποτυπωθεί στους ανωτέρω πίνακες η μεταφορά  των εσόδων μεταξύ των 
επιχειρηματικών τομέων.  
 
Αναλυτικότερα για τον προσδιορισμό των καθαρών εσόδων, για κάθε επιχειρηματικό τομέα, δεν έχει επιμερισθεί το 
κόστος χρηματοδότησης (ήτοι οι τόκοι καταθέσεων, διατραπεζικού δανεισμού και ομολογιακών δανείων). Σημειώνεται 
ενδεικτικά ότι οι καταθέσεις έχουν χρηματοδοτήσει αναλογικά τους επιμέρους τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας 
και όχι μόνο τον τομέα της λιανικής τραπεζικής 
 
Η κατανομή του Παθητικού, στους επιχειρηματικούς τομείς, παρουσιάζεται παρακάτω: 
 

  

(ποσά σε εκατ. €)* 

Λιανική 
Τραπεζική 

Επιχειρηματική 
Τραπεζική 

Διαχείριση 
Διαθεσίμων 
/Treasury 

Σύνολο 

Σύνολο Ενεργητικού την 31.03.2007 853,67 1.749,79 597,23 3.200,69 
Σύνολο Παθητικού την 31.03.2007 1.940,98 1.093,74 8,17 3.042,89 
Σύνολο Ενεργητικού την 31.03.2006 620,17 1.520,15 410,64 2.550,97 
Σύνολο Παθητικού την 31.03.2006 1.473,05 899,74 21,17 2.393,96 
*Tυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισμα των επιμέρους μεγεθών οφείλεται σε στρογγυλοποιήσεις 
Πηγή: Επεξαργασία στοιχείων από την Τράπεζα. Τα στοιχεία δεν έχουν επισκοπηθεί από ορκωτό ελεγκτή-λογιστή. 
 

Τροποποιήσεις Κονδυλίων από τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της 31.03. 2006 
 
Στην κατάσταση αποτελεσμάτων του 1ου τριμήνου 2007 στην κατηγορία «Tόκοι και εξομοιούμενα έσοδα» 
περιλαμβάνονται και τόκοι συμβάσεων πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring). Τα σχετικά έσοδα κατά 
τη κατάρτιση της κατάστασης αποτελεσμάτων της προηγούμενης χρήσης (1ο τρίμηνο 2006) , ύψους  € 326.579,44 
είχαν καταχωρηθεί στην κατηγορία «Έσοδα από προμήθειες». Η ανωτέρω τροποποιήση δεν επιφέρει μεταβολή στο 
συνολικό αποτέλεσμα  της προηγούμενης περιόδου. 
 
Επίσης η κατάσταση ταμειακών ροών της 31.03.2006 αναμορφώθηκε προκειμένου να καταστεί ομοειδής και 
συγκρίσιμη με την αντίστοιχη κατάσταση ταμειακών ροών της 31.03.2007. Η δημοσιευμένη και αναμορφωμένη 
κατάσταση ταμειακών ροών της 31.03.2006 έχει ως εξής: 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

(ποσά σε € εκατ.) Δημοσιευμένη 
1.1.-31.03.2006 Μεταβολή Αναμορφωμένη 

1.1.-31.03.2006 

Ταμειακή ροή από λειτουργικές δραστηριότητες -44,41 -0,17 -44,24 
Ταμειακές ροή από επενδυτικές δραστηριότητες -23,65 0,00 -23,65 
Ταμειακή ροή από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες 0,17 0,17 0,00 
Πηγή: Επεξαργασία στοιχείων από την Τράπεζα. Τα στοιχεία δεν έχουν επισκοπηθεί από ορκωτό ελεγκτή-λογιστή. 
 

 

Σημειώνεται ότι δεν επήλθε μεταβολή στο ταμείο και τα ταμειακά ισοδύναμα τέλους περιόδου (31.03.2006). 
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2.13 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΟΦΕΛΗ 

 
Η από 4.5.2007 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας μεταξύ άλλων ενέκρινε αμοιβές και 
αποζημιώσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2006 και προενέκρινε αμοιβές και αποζημιώσεις 
εκτελεστικών και μη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2007. Καθορισμός αποζημίωσης μελών της 
Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2007. Πιο συγκεκριμένα, η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε τις αμοιβές και 
αποζημιώσεις των εκτελεστικών και μη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2006 σύμφωνα με την 
απόφαση της προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης, στο ποσό των €117.387,40 μικτά. Οι αμοιβές και αποζημιώσεις των 
εκτελεστικών και μη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2007 προεγκρίθηκαν για το ποσό των 
€153.190,56 μικτά. H παραπάνω αύξηση, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Προέδρου, ισοδυναμεί με την 
σωρευτική μέση αύξηση αμοιβών του Προσωπικού της Τράπεζας την τριετία 2004-2007. Οι ανωτέρω αμοιβές και 
αποζημιώσεις θα αναπροσαρμόζονται κάθε 1η Ιανουαρίου εκάστου έτους ανάλογα με τη μεταβολή του Δείκτη Τιμών 
Καταναλωτή από την αντίστοιχη ημερομηνία του προηγούμενου έτους προσαυξανόμενου κατά δύο ποσοστιαίες 
μονάδες. 
 
Συμβάσεις Ορισμένης Διάρκειας: 
 
Με την από 4.5.2007 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Τράπεζας, εγκρίθηκε η σύναψη νέας 
σύμβασης εργασίας με τον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Τρύφωνα Κολλίντζα, τριετούς διάρκειας. 
 
Συγκεκριμένα, η από 4.5.2007 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας ενέκρινε αμοιβές και 
αποζημιώσεις ενέκρινε την αμοιβή του Προέδρου για τη χρήση 2006 σύμφωνα με την απόφαση της προηγούμενης 
Γενικής Συνέλευσης, στο ποσό των €168.213,49 ως μικτές αποδοχές από μισθωτές υπηρεσίες πλέον των πάσης 
φύσεως αναλογουσών ασφαλιστικών εισφορών που βαρύνουν την Τράπεζα καθώς και €36.051,60 για λειτουργικά 
έξοδα. Η αμοιβή του Προέδρου για τη χρήση 2007 προεγκρίθηκε για το ποσό των €176.624 ως μικτές αποδοχές από 
μισθωτές υπηρεσίες πλέον των πάσης φύσεως αναλογουσών ασφαλιστικών εισφορών (Δημοσίου και ΤΕΒΕ) που 
βαρύνουν την Τράπεζα καθώς και €37.854,18 για λειτουργικά έξοδα. Ο ανωτέρω μισθός και τα λειτουργικά έξοδα θα 
αναπροσαρμόζονται κάθε 1η Ιανουαρίου εκάστου έτους ανάλογα με τη μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή από 
την αντίστοιχη ημερομηνία του προηγούμενου έτους προσαυξανόμενου κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες. 
 

2.14 ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

 
Σύμφωνα με δήλωση της Εταιρίας δεν υπάρχουν άλλες συναλλαγές με συνδεδεμένα πρόσωπα, όπως αυτά ορίζονται 
από τον Κανονισμό 1606/2002 και ορίζονται εννοιολογικά στις διατάξεις του σχετικού Προτύπου (Δ.Λ.Π. 24) εκτός 
αυτών που παρατίθενται παρακάτω, σύμφωνα με την Ενότητα 19 του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΚ) 809/2004 
της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλες οι συναλλαγές με συνδεόμενα μέρη έχουν συναφθεί με όρους της 
αγοράς.  
 
Οι συναλλαγές αυτές, οι οποίες δεν είναι ελεγμένες από ορκωτό ελεγκτή-λογιστή, περιγράφονται ως ακολούθως:  
 
Διεταιρικές Συναλλαγές μεταξύ της  Τράπεζας Αττικής και των Eταιριών του Ομίλου 
 
Οι συναλλαγές (απαιτήσεις/υποχρεώσεις - έσοδα/έξοδα) μεταξύ της Τράπεζας Αττικής και των εταιριών του Ομίλου για  
το 1ο τρίμηνο του 2007 και 2006 παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα : 
 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 
(ποσά σε € εκατ.) 31.03.2007 31.12.2006 
Απαιτήσεις 38,57 38,22 
Υποχρεώσεις 109,47 106,35 
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Έσοδα 0,43 0,20 
Έξοδα 4,37 0,06 

 
Πηγή: Δημοσιευμένες Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις που συντάχθηκαν από την Τράπεζα βάσει Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Π. για την 
περίοδο που έληξε την 31.03.2007 και δεν έχουν επισκοπηθεί από ορκωτό ελεγκτή-λογιστή 
 

Σημειώνεται ότι δεν υπάρχουν διεταιρικές συναλλαγές μεταξύ θυγατρικών εταιρειών για τις ανωτέρω περιόδους. 
 
Αμοιβές Μελών Δ.Σ., Aνωτάτων Διοικητικών Στελεχών και Μελών των Διοικητικών, Διαχειριστικών και Εποπτικών 
Οργάνων της  Τράπεζας Αττικής 1ου Τριμήνου 2007    
 
Οι συνολικές αμοιβές των μελών Δ.Σ., των ανωτάτων διοικητικών στελεχών και των μελών των διοικητικών, 
διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων της Τράπεζας Αττικής για το 1ο τρίμηνο 2007 ανήλθαν σε €216,35 χιλ. Το 
αντίστοιχο ποσό για το 1ο τρίμηνο του 2006 ανήλθε στις € 301,43 χιλ.  
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3 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ  
 
 

3.1 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ  

 
Σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 3401/2005, κάθε νέο σημαντικό στοιχείο, ουσιώδης ανακρίβεια ή ουσιώδες σφάλμα 
σχετικά με τις πληροφορίες που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο, που μπορεί να επηρεάσει την αξιολόγηση των 
κινητών αξιών και ανακύπτει ή διαπιστώνεται κατά το χρόνο που μεσολαβεί από την έγκριση του Ενημερωτικού 
Δελτίου έως την λήξη της δημόσιας προσφοράς ή την έναρξη διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά αναφέρεται στο 
Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου. Επενδυτές οι οποίοι έχουν ήδη συμφωνήσει να αγοράσουν ή έχουν εγγραφεί 
για την αγορά κινητών αξιών πριν από την δημοσίευση του συμπληρώματος, μπορούν να υπαναχωρήσουν από την 
αγορά ή την εγγραφή το αργότερο εντός τριών εργάσιμων ημερών από την δημοσίευση του συμπληρώματος.  
 

3.2 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

  
Ηµεροµηνία Γεγονός 
29/5/2007 Έναρξη διαπραγµάτευσης και άσκησης δικαιωµάτων προτίµησης 
  6/6/2007 Λήξη διαπραγµάτευσης δικαιωµάτων προτίµησης 
  6/6/2007 Έγκριση Συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 
  7/6/2007 Ανακοίνωση στον Ημερήσιο Τύπο και στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α.για 

τον τρόπο και τον τόπο διάθεσης του Συμπληρώματος καθώς και για την περίοδο υπαναχώρησης 
του επενδυτικού κοινού 

   7/6/2007 Δημοσίευση του Συμπληρώματος (ανάρτηση στη ιστοσελίδα της Εκδότριας και του Χ.Α.)    
   8/6/2007 Έναρξη περιόδου υπαναχώρησης του επενδυτικού κοινού από την εγγραφή 
 12/6/2007 Λήξη περιόδου υπαναχώρησης του επενδυτικού κοινού από την εγγραφή 
12/6/2007 Λήξη περιόδου άσκησης δικαιωµάτων προτίµησης 
15/6/2007 Ανακοίνωση για την κάλυψη της αύξησης και τη διάθεση τυχόν αδιάθετων µετοχών 
21/6/2007 Έγκριση Εισαγωγής των νέων µετοχών από το ∆.Σ. του Χ.Α. 
26/6/2007 Έναρξη διαπραγµάτευσης νέων µετοχών από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 
 
Όπως παρατίθεται και στο χρονοδιάγραμμα, η δυνατότητα υπαναχώρησης των επενδυτών είναι δυνατή από την 
Παρασκευή 8η Ιουνίου 2007 έως και την Τρίτη 12η Ιουνίου 2007.      
 
Σημειώνεται ότι το παραπάνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. 
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