
Η συµµετοχή κάνει...τη διαφορά.
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Το Μινωικό πλοίο «ΜΙΝΩΑ», όπως ανακατασκευάστηκε στα πλαίσια

του ερευνητικού προγράµµατος Πειραµατικής Αρχαιολογίας, µε τη

συνεργασία του Ναυτικού Μουσείου Κρήτης και του Ινστιτούτου Έρευ-

νας Αρχαίας Ναυπηγικής & Τεχνολογίας. 

Πρόκειται για το οµοίωµα ενός κωπήλατου «κοίλου» πλοίου της Μινωι-

κής περιόδου, στη µορφή που εκτιµάται ότι είχε κατά το 15ο αιώνα π.X.

Το «ΜΙΝΩΑ» κατασκευάστηκε για να εκτελέσει ένα πει-

ραµατικό ταξίδι, από την Κρήτη ως την Αττική, στα πλαί-

σια των εκδηλώσεων της Ολυµπιάδας του 2004.

Η φωτογραφία του «ΜΙΝΩΑ» αποτελεί ευγενική παραχώ-

ρηση του Ναυτικού Μουσείου Κρήτης.

Η Τράπεζα µας, µε τη γνωστή ευαισθησία και την κοινωνι-

κή συµβολή της, ενισχύει υλικά και ηθικά την προσπάθεια

αυτή και χαιρετίζει την καθέλκυση του «ΜΙΝΩΑ», το

οποίο αναβαπτίζει το µορφωτικό και πολιτιστικό επίπεδο

της Κρήτης.
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Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων ΣΠΕ καλεί,

σύµφωνα µε το άρθρο 22 παρ. 2.1 του Καταστατικού, τα µέλη του Συνεταιρισµού σε

Τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 25 Απριλίου 2004 και ώρα 10.30 π.µ. στην

αίθουσα του Κινηµατογράφου Ρεγγίνα, οδός Κύπρου Αρ. 5 στα Χανιά, για συζήτηση και

λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης :

1. Υποβολή των Οικονοµικών Καταστάσεων και της Έκθεσης των Ελεγκτών του Συνεταιρισµού για την 10η 

∆ιαχειριστική Περίοδο 1/1 - 31/12/2003

2. Υποβολή της Έκθεσης ∆ιαχείρισης και πεπραγµένων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για την 10η

∆ιαχειριστική Περίοδο 1/1 - 31/12/2003

3. Υποβολή της Έκθεσης του Εποπτικού Συµβουλίου για την 10η ∆ιαχειριστική Περίοδο 1/1 - 31/12/2003 

4. Έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων και της ∆ιανοµής των Κερδών της χρήσης 2003

5. Απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, του Εποπτικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών του 

Συν/σµού από κάθε ευθύνη σχετικά µε τις οικονοµικές καταστάσεις, τα πεπραγµένα και τη διαχείριση 

των υποθέσεων του Συν/σµού γενικά για τη  χρήση 2003

6. Έγκριση εγγραφής νέων µελών

7. Τροποποίηση των διατάξεων του Καταστατικού για να εναρµονισθούν µε τις πρόσφατες υποδείξεις της 

Τράπεζας της Ελλάδος και ειδικότερα τροποποίηση των διατάξεων των άρθρων 1.2, 14.2 και 29, και 

κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο των άνω τροποποιήσεων µε τις λοιπές διατάξεις του Καταστατικού.

8. Ανακοινώσεις - Προτάσεις

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν υπάρξει απαρτία κατά την ανωτέρω ηµεροµηνία, η

Τακτική Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί, χωρίς άλλη πρόσκληση, την Κυριακή 2 Μαΐου 2004 την ίδια ώρα

στην ίδια αίθουσα, µε τα ίδια θέµατα ηµερησίας διάταξης και εφόσον για οποιοδήποτε λόγο δεν υπάρξει και

πάλι απαρτία, η Τακτική Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί χωρίς να σταλεί άλλη πρόσκληση την Κυριακή 9

Μαΐου 2004 την ίδια ώρα, στην ίδια αίθουσα µε τα ίδια θέµατα ηµερήσιας διάταξης.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 25/4/2004, και στις τυχόν επαναληπτικές, έχουν δικαίωµα συµ-

µετοχής στη λήψη αποφάσεων και ανάδειξης στα όργανα του Συν/σµού, βάσει του άρθρου 6 παρ. 4 του Κατα-

στατικού, τα µέλη του Συνεταιρισµού των οποίων έχει εγκριθεί η εγγραφή µέχρι τη Γενική Συνέλευση της

20/04/2003.

ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΧΑΝΙΩΝ

σε  Τακτική  Γενική Συνέλευση των Μετόχων
του Συνεταιρισµού Περιορισµένης Ευθύνης µε  την επωνυµία     

«ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ»
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T h e  B a n k  i n  N u m b e r s

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (χιλ.€)
Total Assets (000€)

ΜΕΤΟΧΟΙ
Members

ΤΙΜΗ ΜΕΡΙ∆ΑΣ*
Price of Share

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (χιλ.€)
Networth (000€)

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ∆ΑΝΕΙΩΝ
Number of Credit Accounts

ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ (χιλ.€)
Loans (000 €)

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ
Number of Deposit Accounts

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ (χιλ.€)
Deposits (000€)

1996

12.968

2.135

734

3.510

754

8.927

1.704

8.813

1997

27.789

3.113

161

5.582

1.523

19.792

3.751

20.807

1998

44.725

4.652

161

8.481

2.296

32.467

5.961

33.453

1999

67.792

6.711

197

14.075

2.632

42.216

8.557

49.191

2000

80.235

8.792

132

23.410

3.181

52.282

10.858

54.242

2001

101.200

9.704

132

28.265

3.607

64.567

13.036

69.366

2002

116.829

11.177

145

28.355

3.951

83.405

15.184

83.471

2003

146.653

12.693

145

30.791

4.518

107.819

17.950

108.965

*Το 1997 η µια µερίδα διασπάστηκε σε 5 νέες 
Το 2000 η µία µερίδα διασπάστηκε σε 2 νέες

*1997: Shares – split 1:5
2000: Shares – split 1:2 



ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2003

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Το 2003 ήταν ο χρόνος έντασης της προετοιµασίας
(τεχνικής, διοικητικής, οικονοµικής και θεσµικής) για την
επιτυχηµένη διοργάνωση των Ολυµπιακών Αγώνων αλλά
και αντιµετώπισης των γενικότερων επιπτώσεων από τις
διεθνείς προκλήσεις.  Η λειτουργική προσαρµογή στο Ευρώ
είναι πλέον γεγονός αλλά η ουσιαστική ενσωµάτωσή του
στο «αξιακό» σύστηµα των πολιτών δεν έχει ολοκληρωθεί
µε αποτέλεσµα ο πληθωρισµός να επηρεαστεί από τη νοµι-
σµατική αλλαγή. Το 2003 χαρακτηρίστηκε, ακόµη, από την
υπογραφή της συνθήκης διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης µε τη συµµετοχή και της Κύπρου.

Tα µακροοικονοµικά µεγέθη κινήθηκαν στα πλαίσια
του προγράµµατος σύγκλισης, προς την κατεύθυνση των
µεγεθών του συµφώνου σταθερότητας. Το Ακαθάριστο
Εθνικό Προϊόν αυξήθηκε κατά 4% περίπου, ο πληθωρισµός
έκλεισε στο 3,7%, λίγο υψηλότερα από το στόχο λόγω των
τιµών του πετρελαίου, της επίδρασης των τιµών των αγρο-
τικών προϊόντων και της ισοτιµίας Ευρώ/∆ολλαρίου. Τα
επιτόκια µειώθηκαν µόνο σε ειδικά τραπεζικά προϊόντα,
ενώ η προσέγγιση µε τα ευρωπαϊκά είναι πια κοινός τραπε-
ζικός στόχος.

Τα αποτελέσµατα των επιχειρήσεων ήταν µειωµένα το
2003, οι κλάδοι όµως των τεχνικών εταιριών και των εµπλε-
κοµένων µε έργα ευρωπαϊκών χρηµατοδοτήσεων και την
Ολυµπιάδα 2004 ενισχύθηκαν. Η πορεία του Χρηµατιστη-
ρίου ήταν υποτονική λόγω της διεθνούς συγκυρίας και της
εν γένει στάσης αναµονής τόσο των επιχειρήσεων όσο και
των νοικοκυριών.

Η τοπική οικονοµία των Χανίων δεν παρουσίασε εντυ-
πωσιακούς ρυθµούς αύξησης παρά τη σχετική ανάκαµψη
των τιµών του λαδιού. Η επίδραση των µεγάλων πυρκαγιών
και καιρικών φαινοµένων ήταν αρνητική για τα φρέσκα
αγροτικά προϊόντα και οι επιδόσεις στον τοµέα του τουρι-
σµού ήταν µέτριες µε µικρή αύξηση του αριθµού των αφί-
ξεων όχι όµως και των εσόδων από τον τουρισµό. Η στασι-
µότητα αυτή είναι ένα φαινόµενο ετών οφείλεται κυρίως
στην οικονοµική κατάσταση των χωρών προέλευσης των
τουριστών αλλά και στη δυσκολία να διαφοροποιήσουµε το
τουριστικό προϊόν της Κρήτης. Ο τουρισµός, πάντως,
παρουσιάζει ενδιαφέρον όπως προκύπτει από τις νέες κλί-
νες που κτίστηκαν στο Νοµό χωρίς επιδοτήσεις. Η Συνε-
ταιριστική Τράπεζα Χανίων ενεργοποιείται συστηµατικά
στον τοµέα αυτό και ενισχύει και όλες τις σωστές προσπά-
θειες άλλων επιχειρήσεων. 

Στο χώρο των κατασκευών υπάρχει κινητικότητα, η
οποία συνεχίζει να ενισχύεται από τα χαµηλά επιτόκια και
αφορά στις κατοικίες, όπου παρατηρείται αυξηµένη ζήτη-
ση κύριας κατοικίας, δευτερεύουσας κατοικίας από την
αλλοδαπή, αλλά και ζήτηση επαγγελµατικών χώρων.

Το Τραπεζικό Σύστηµα βρίσκεται σε έντονα ανταγωνι-
στική φάση το 2003 λόγω µείωσης των περιθωρίων λει-
τουργικών κερδών και η πίεση ήταν εµφανής αφού µειώθη-
καν ή εξαφανίστηκαν τα κέρδη από χρηµατιστηριακές
υπηρεσίες και χαρτοφυλάκια. Επιπλέον,  οι Τράπεζες κεφα-
λαιοποιούν τις επενδύσεις τεχνολογίας, βελτιώνουν τώρα
τις τεχνικές, τα εναλλακτικά δίκτυα, την παραγωγικότητα
και την αυτοµατοποίηση των συναλλαγών για ν’ ανταπο-
κριθούν στις νέες συνθήκες. Αξιοσηµείωτο γεγονός αποτε-
λεί η τακτική επιβάρυνσης των συναλλαγών µε ειδικά
έξοδα, προµήθειες κλπ, για τα οποία διαµαρτύρονται και
δυσανασχετούν οι πελάτες.

Οι Συνεταιριστικές Τράπεζες προχώρησαν ικανοποιητικά,
µε διεύρυνση της δραστηριότητάς των, αύξηση της κερδο-
φορίας και βελτίωση της οργάνωσής των και συνέχισαν να
παίζουν εποικοδοµητικό ρόλο σταθεροποίησης στην τοπι-
κή ανάπτυξη, ιδίως στην περιφέρεια. Η δηµιουργία δικτύου
του Οµίλου των 16 Συνεταιριστικών Τραπεζών µε συνδετι-
κό ιστό την Πανελλήνια Τράπεζα και τη συνεταιριστική
ιδεολογία είναι µια πραγµατικότητα, που εκφράζεται µε το
δίκτυο των 110 καταστηµάτων σε όλη τη χώρα, συνδεδεµέ-
νων “on-line” µε νέα κοινά προϊόντα και κοινές δράσεις. Η
επέκταση της δραστηριότητας, του δικτύου καταστηµά-
των, των υποδοµών και των συνεργασιών και της οµογενο-
ποίησης των συναλλαγών αναµένεται να ενισχύσει τη δρα-
στηριότητα του οµίλου.

Η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ

Για τη Συν/κή Τράπεζα Χανίων το 2003 ήταν ένας χρόνος
µε επιτυχίες και σοβαρή δουλειά εµβάθυνσης της οργάνω-
σής µας και υλοποίησης των αναθεωρηµένων στόχων του
Επιχειρηµατικού Σχεδίου. Τα αποτελέσµατα της Τράπεζας,
η παρουσία της στην οικονοµία της Κρήτης και η συµβολή
στην ανάπτυξη του Οµίλου Συνεταιριστικών Τραπεζών
αποδίδουν τους αναµενόµενους καρπούς, δικαιώνουν τη
διοίκηση, τα στελέχη, τους συνεργάτες και το προσωπικό
της Τράπεζας και κάνους υπερήφανους τους 13.500 συνε-
ταίρους που µας εµπιστεύονται. 

Κύριες  και  Κύριοι ,

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο  της  Συνεταιριστ ικής  Τράπεζας  Χανίων έχει

την τ ιµή να παρουσιάσει ,  στη Γενική Συνέλευσή της ,  τον  απολογισµό

της δραστηριότητας  του  έτους  2003 που ήταν ο  8ος  χρόνος  λειτουργίας

του συνεταιρισµού µε  τη µορφή της  Συν/κής Τράπεζας .
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ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Οι καταθέσεις της Τράπεζας έφθασαν στο τέλος

του 2003 στα 109 εκ. € έναντι 83,5 εκ. του 2002 δηλ. είχαν

αύξηση 30,5%. Η εµπιστοσύνη των καταθετών-συνεταί-

ρων µας προς την Τράπεζα ήταν και πάλι εντυπωσιακή,

παρά το ότι η Τράπεζα διατήρησε επιτόκια µε µικρή µόνο

διαφορά πάνω από τα επίπεδα της αγοράς. Σηµαντική

ήταν η αύξηση που σηµειώθηκε στους τρεχούµενους λογα-

ριασµούς καταθέσεων που αποτελούν εργαλείο αρχικής

σύνδεσης µε νέους πελάτες, λόγω του µεσολαβητικού

χαρακτήρα τους.

ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

Οι χορηγήσεις µας έφθασαν στο τέλος του 2003,

στο ποσό των 107,8 εκ. € έναντι 83,4 εκ. του 2002, δηλ.

αυξήθηκαν κατά 29,3%. Με την αύξηση αυτή των χορηγή-

σεων η Τράπεζα κάλυψε τις ανάγκες της πελατείας της

στα επίπεδα που επέτρεψαν τα αυστηρότερα κριτήρια

χρηµατοδότησης, τα οποία εφαρµόζει. 

Με επιτυχία προχώρησε το προϊόν των στεγαστικών

δανείων τα οποία χορηγεί η Τράπεζα µε ειδική διαδικασία

έγκρισης από έµπειρα όργανα, καθώς και η παραλλαγή του

επισκευαστικού δανείου, που αποτελεί χρήσιµη λύση για

µια σειρά περιπτώσεων καθηµερινής πρακτικής.

Στις πιστωτικές διευκολύνσεις προς τις επιχειρήσεις θα

πρέπει να προστεθούν οι εγγυητικές επιστολές τις οποίες

εκδίδει η Τράπεζα. Στο τέλος του 2003 οι εγγυητικές επι-

στολές σε κυκλοφορία ήταν 10,9 εκ. €.

ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

Τα επιτόκια χορηγήσεων κινήθηκαν ανάλογα µε

το κόστος της Τράπεζας. ∆όθηκε έµφαση στη διαφανή

σύνθεση και την προσαρµογή προς τις συστάσεις της Τρά-

πεζας της Ελλάδος, οι οποίες αποτελούν σταθµό για τα

συναλλακτικά ήθη στις Τράπεζες, µε τα ρητή σύνδεση του

επιτοκίου µε ένα ανεξάρτητο επιτόκιο αναφοράς. Όλα τα

επιτόκιά µας είναι κυµαινόµενα και είναι συνδεδεµένα µε

το επιτόκιο παρέµβασης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τρά-

πεζας. Έτσι, η σχέση Τράπεζας- πελάτη  είναι διαφανής,

δεν υπάρχουν κρυφές χρεώσεις και το πραγµατικό κόστος

δεν διαφέρει από το ονοµαστικό επιτόκιο της σύµβασης.

Kαταθέσεις

Xορηγήσεις

Λογαριασµοί καταθέσεων

Tα Mεγέθη µας
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Η Τράπεζα µεριµνά συνεχώς για το κόστος του χρήµατος,

για όλους τους πελάτες της και για τον εαυτό της. Οι επι-

χειρηµατίες πελάτες της Τράπεζας, οι οποίοι κάνουν καλή

χρήση του ανοικτού τρεχούµενου λογαριασµού, έχουν

πολύ σοβαρά οφέλη, αφού πληρώνουν τόκους µόνο για τα

ποσά που χρησιµοποιούν και όχι για τα εγκεκριµένα όρια,

τα οποία µπορούν να χρησιµοποιούν αυτόµατα, αφού εκδί-

δουν τις επιταγές των επί των λογαριασµών αυτών. 

Από τη στατιστική της Τράπεζας προκύπτει ότι τα αχρησι-

µοποίητα εγκεκριµένα όρια χρηµατοδοτήσεων είναι 28-

32%, ανάλογα µε την ηµεροµηνία και τα νέα δεδοµένα δια-

σποράς εργασιών στα Καταστήµατα. Αν και η Τράπεζα έχει

πρόσθετο κόστος κρατώντας διαθέσιµα για την αντιµετώ-

πιση των αναγκών των πελατών που έχουν εγκεκριµένα

όρια, προτείνει αυτόν τον τρόπο χρηµατοδότησης που

ελαττώνει ουσιαστικά το πραγµατικό κόστος χρήµατος για

τον πελάτη, γιατί αυτή είναι η πολιτική της: να προσφέρει

αποτελεσµατικές λύσεις µε το χαµηλότερο δυνατό κόστος.

Οι τόκοι των λογαριασµών αυτών κεφαλαιοποιούνται και

καταβάλλονται κάθε εξάµηνο.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

Η ποιότητα χορηγήσεων της Τράπεζας είναι

συνεχής µέριµνα του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των στε-

λεχών της. Το έργο των Επιτροπών Χορηγήσεων, οι οποίες

αποτελούνται από µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και

στελέχη της Τράπεζας, είναι επίπονο γιατί η επεξεργασία

των αιτηµάτων απαιτεί προσεκτική και εκτεταµένη εργα-

σία και η λήψη αποφάσεων χρειάζεται πολύωρες συνεδριά-

σεις τουλάχιστον µία φορά την εβδοµάδα για να εξυπηρε-

τηθούν οι πελάτες και να διαφυλαχθούν τα συµφέροντα

της Τράπεζας. Η συνεδριάσεις έχουν πια επεκταθεί µε τη

χρήση τηλεδιάσκεψης και την ενεργότερη συµµετοχή και

της ∆ιεύθυνσης Εποπτείας Πίστης για την αποτίµηση των

αναλαµβανόµενων κινδύνων. Το 2003 εξετάστηκαν πάνω

από 2.700  υποθέσεις.

Τα αποτελέσµατα των προσπαθειών είναι πολύ

καλά και αποδεικνύουν ότι προοδευτικά ενδυναµώνονται

οι µηχανισµοί της Τράπεζας. Το αδιαφιλονίκητο πλεονέ-

κτηµα του «γνώρισε τον πελάτη σου» συνδυάζεται µε την

εφαρµογή µεθόδων αποτίµησης κινδύνου και πιστοληπτι-

κής ικανότητας που αξιοποιούν και το εξειδικευµένο δυνα-

µικό που διαθέτει πια η Τράπεζα.

Η έγκαιρη εκπλήρωση των υποχρεώσεων των πελατών

προς την Τράπεζα είναι αναγκαίος και απαράβατος όρος

συνεργασίας, πάντοτε στα πλαίσια της δεοντολογίας και

της διατήρησης ενός υψηλού επιπέδου σχέσεων. Για την

τήρησή του η Τράπεζα έχει ειδικό τµήµα παρακολούθησης

των λογαριασµών µε επικεφαλής έµπειρο Τραπεζικό στέ-

λεχος. Οι καθυστερήσεις εξοφλήσεων αντιπροσώπευαν

στο τέλος του 2003 το 6,8% χαρτοφυλακίου έναντι 8% του

2002. Οι εξασφαλίσεις των λογαριασµών αυτών και το ύψος

των σχετικών αποθεµατικών και των προβλέψεων καλύ-

πτουν πλήρως την Τράπεζα από ενδεχόµενες ζηµίες.

ΤΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ

Η δραστηριότητα της Τράπεζας παρά τη µείωση

των συναλλαγών λόγω του Ευρώ ήταν ικανοποιητική και το

2003, ιδιαίτερα στα καταστήµατα που υποδέχονται πληθυ-

σµό αλλοδαπών που δεν συναλλάσσονται σε Ευρώ. Οι αγο-

ρές/πωλήσεις συναλλάγµατος έφθασαν στο ύψος των  13

εκ. €. Τα έσοδα της Τράπεζας από τη δραστηριότητα αυτή

ήταν 88,4 χιλ €.

8

H φιλική εξυπηρέτηση για κάθε συναλλασσόµενο
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΩΝ / Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ο αριθµός των συνεταίρων µας αυξήθηκε µέσα

στο 2003 κατά 1.516 άτοµα και έτσι στο τέλος του έτους η

Τράπεζα είχε 12.693 µέλη. Τα Ίδια Κεφάλαια έφθασαν τα

30,8 εκ. €, το 2003.

Μέσα στο 2003 το ∆.Σ. ολοκλήρωσε την εφαρµο-

γή των νέων διατάξεων του καταστατικού που ψήφισε η

Γενική Συνέλευση του προηγούµενου έτους, σε ότι αφορά

στον τρόπο υπολογισµού της αξίας της συν/κης µερίδας,

τόσο κατά την είσοδο όσο και κατά την έξοδο του κάθε

συνεταίρου. Η µερίδα αποτιµάται στη λογιστική της αξία,

τόσο κατά την είσοδο όσο και κατά την έξοδο του συνεταί-

ρου. Ο κάθε νέος συνεταίρος καταβάλλει κατά την είσοδό

του επιπλέον µια προσαύξηση υπεραξίας που προκύπτει

από την αποτίµηση της µερίδας µε τους γνωστούς κανόνες

της οικονοµικής επιστήµης. Η προσαύξηση υπεραξίας

κατατίθεται σε ειδικό λογαριασµό στο όνοµα του συνεταί-

ρου και θα την εισπράττει κατά την αποχώρησή του µαζί

µε την τότε λογιστική αξία της µερίδας. 

Το 2003 η Τράπεζα χρησιµοποίησε τα επενδυτικά προ-

γράµµατα 101- 601 για τους επενδυτές που αποφάσισαν να

επενδύσουν συµπληρώνοντας τις µερίδες τους µέχρι τον

αριθµό των 601 και ολοκληρώνουν την επένδυσή τους µε

µια χρυσή κατάθεση υψηλής απόδοσης. Τα προγράµµατα

αυτά ανασχεδιάστηκαν µέσα στο 2003, οι αποδόσεις έγιναν

ελκυστικότερες και η ελάχιστη εγγυηµένη απόδοση συνδέ-

θηκε µε τα επιτόκια παρέµβασης της Ευρωπαϊκής Κεντρι-

κής Τράπεζας. Όλοι οι κάτοχοι επενδυτικών προγραµµά-

των διευκολύνθηκαν για απολαύσουν τις νέες αυξηµένες

αποδόσεις.

Το πρόγραµµα αξιοποιείται αρκετά, και έχει

δώσει στην Τράπεζα σηµαντικά ίδια κεφάλαια και στους

επενδυτές πολύ καλές αποδόσεις. 

Συνέταιροι

0

 

 

 

 

Ιδια Κεφάλαια
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Συµµετοχή των µελών της Tράπεζας στη ψηφοφορία της Γ.Σ. 



ΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Το 2003 το ∆ίκτυο της Τράπεζας εµπλουτίστηκε

µε τις νέες υπηρεσιακές µονάδες στον Αλικιανό, το Ηρά-

κλειο και τη Σούδα, ενώ το Κατάστηµα της Ιεράπετρας

ετοιµάζεται για λειτουργία. Έτσι,  η Τράπεζα διαθέτει 14

υπηρεσιακές µονάδες: 2 στα Χανιά, και από µια στην

Αθήνα, το Ηράκλειο, το Ρέθυµνο, την Κίσαµο, την Παλαιό-

χωρα, τον Πλατανιά, τη Γεωργιούπολη, τον Πλάτανο, το

Κολυµπάρι, τον Αλικιανό, τη Σούδα και την Ιεράπετρα.

Η περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου συνδέεται µε την

εφαρµογή του Επιχειρηµατικού Σχεδίου της Τράπεζας, µε

νέα καταστήµατα στην Ανατολική Κρήτη, εναλλακτικά

δίκτυα και «συνεργεία-θυρίδες» συνεργασίας σε θύλακες

οικονοµικής δραστηριότητας π.χ. Βιοτεχνικό Πάρκο

Χανίων, Βιοµηχανική Περιοχή Ηρακλείου, ∆ηµοπρατήρια

Αγροτικών Προϊόντων Λασιθίου, Πανεπιστήµιο Κρήτης,

Πολυτεχνείο Κρήτης κλπ.

Tο νέο εντυπωσιακό κατάστηµα της Tράπεζας στο Hράκλειο Tο νέο, υπό διαµόρφωση, κατάστηµα της Tράπεζας στην Iεράπετρα

10
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ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων συµµετέχει

ενεργά στην ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ στην οποία είναι

µέτοχος µαζί µε τα Επιµελητήρια και άλλους φορείς της

Κρήτης. Η Αναπτυξιακή Κρήτης διαχειρίζεται ως ενδιάµε-

σος φορέας προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ενωσης που

απευθύνονται στις επιχειρήσεις της Κρήτης. Η δράση της

επεκτείνεται µε τη συµµετοχή στο Κέντρο Επιχειρηµατι-

κής & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Κρήτης (ΚΕΤΑ) Κρήτης και

στη διαχείριση προγραµµάτων του Γ΄ ΚΠΣ. Το ΚΕΤΑ είχε

µια καθοριστική χρονιά αφού σχηµατοποιήθηκε και άρχισε

να στελεχώνεται ώστε να προχωρήσει αποδοτικά µε ρυθ-

µούς αντίστοιχους µε την Αναπτυξιακή Κρήτης. 

ΟΜΙΛΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ 
ΤΡΑΠΕΖΩΝ - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ

Οι Συνεταιριστικές Τράπεζες της χώρας  αντιµε-

τωπίζουν δηµιουργικά και επιτυχηµένα την πρόκληση του

ανταγωνισµού για µεγαλύτερο µέγεθος, οικονοµίες κλίµα-

κας και πληρότητα στην προσφορά προϊόντων και υπηρε-

σιών. Η απάντηση στην πρόκληση αυτή δίδεται µέσα στα

πλαίσια των συνεταιριστικών αρχών, διατηρώντας την

αλληλεγγύη µεταξύ των µελών, η δηµοκρατική λειτουργία

και την αυτοτέλεια κάθε συνεταιριστικής Τράπεζας.

Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ιδρύθηκε και λει-

τουργεί επιτυχηµένα και µε κερδοφορία. Μέτοχοι της νέας

Τράπεζας είναι όλες οι Συνεταιριστικές Τράπεζες της

χώρας, ενώ επιδιώκεται η συµµετοχή και µεγάλης Ευρω-

παϊκής Συνεταιριστικής Τράπεζας. 

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ απαρτίζεται

από την Πανελλήνια Τράπεζα και τις Συνεταιριστικές Τρά-

πεζες της χώρας. Η έννοια του οµίλου υλοποιείται µε τη

δηµιουργία ενιαίου δικτύου των 110 καταστηµάτων σε ολό-

κληρη τη χώρα συνδεδεµένων “on- line”, µε κοινό δίκτυο

ΑΤΜs και συναλλαγές κίνησης κεφαλαίων χωρίς χρέωση.

Η Πανελλήνια Τράπεζα έχει αναπτύξει και προωθεί νέα

προϊόντα του Οµίλου, όπως είναι η διαχείριση διαθεσίµων,

οι εισαγωγές/εξαγωγές και άλλες συναλλαγές µε το εξωτε-

ρικό, το “e-banking”, οι πιστωτικές και οι χρεωστικές κάρ-

τες.

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων είναι ο 2ος σε µέγεθος

µέτοχος στην Πανελλήνια Τράπεζα , συµµετέχει ενεργά

στη διοίκηση και την οργάνωσή της και αξιοποιεί πλήρως

όλη την τεχνολογία, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του

Οµίλου Συνεταιριστικών Τραπεζών.

ΚΡΗΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.

Η εταιρία µας ανάπτυξης ακινήτων προχώρησε

το 2003 τόσο στην οργάνωσή της όσο και στην υλοποίηση

των πρώτων έργων. Ήδη συµµετέχει σε κοινοπραξία η

οποία αναπτύσσει τέσσερα ακίνητα στο Ρέθυµνο, ενώ σε

φάση υλοποίησης έχει περάσει η ανέγερση µεγάλου

συγκροτήµατος κατοικιών στην οδό Ακρωτηρίου στα

Χανιά. 

Το µεγάλο έργο της εταιρίας είναι η ανάπτυξη του ακινή-

του 17.000 τ.µ. του πρώην εργοστασίου της Α.Β.Ε.Α. στα

Χανιά. Για το ακίνητο αυτό υπάρχει ήδη ολοκληρωµένο και

τεκµηριωµένο επιχειρηµατικό σχέδιο ανάπτυξης, το οποίο

προβλέπει την ανέγερση ξενοδοχειακής µονάδας, συνε-

δριακού κέντρου, συγκροτηµάτων κατοικιών, υπόγειου

χώρου στάθµευσης 500 θέσεων κλπ., ενώ διατηρούνται οι

καµινάδες και το λεβητοστάσιο του παλιού εργοστασίου.

Το έργο θα περάσει σε φάση µελετών και υλοποίησης µέσα

στο 2004.

Tο ακίνητο του πρώην εργοστασίου A.B.E.A.
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ΤΟ ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων κτίζει το δικό

της «σπίτι», το Κτίριο ∆ιοίκησης στα Χανιά. Έχει αγοράσει

το οικόπεδο της ΡΕΜΒΗΣ στην οδό Ελ. Βενιζέλου, επιφά-

νειας 600 τ.µ. στο οποίο θα στεγάσει το Κεντρικό Κατά-

στηµα και τις Υπηρεσίες ∆ιοίκησης.

Η Τράπεζα προκήρυξε αρχιτεκτονικό διαγωνισµό για το

κτίριο  στο οποίο συµµετείχαν  11 από τα µεγαλύτερα γρα-

φεία της χώρας. Οι προτάσεις αξιολογήθηκαν από ειδική

Επιτροπή στην οποία συµµετείχαν ο καθηγητής του Πανε-

πιστηµίου Αθηνών και ακαδηµαϊκός κ. Γεώργιος Λάββας και

οι αρχιτέκτονες κ.κ. Παν. Βοκοτόπουλος και ∆ιον. Βλαχό-

πουλος. Το Α΄ Βραβείο απέσπασε η πρόταση του Γραφείου

«A+D Architects + Designers Κλέαρχος Μαλέας» στο

οποίο ανατέθηκε και η µελέτη του έργου. Όλες οι προτά-

σεις παρουσιάστηκαν σε ειδική έκθεση στο Αρσενάλι

Χανίων.

Η διοίκηση του έργου έχει ανατεθεί στην εταιρία µας Κρη-

τικά Ακίνητα ΑΕ, η οποία πλαισιώνεται γι΄ αυτό από ειδι-

κούς συµβούλους. Ήδη έχουν γίνει οι γεωτεχνικές µελέτες,

ενώ ο αρχαιολογικός έλεγχος ολοκληρώνεται σύντοµα.

Προβλέπεται ότι θα παραληφθούν  οι οριστικές µελέτες

του έργου εντός του Μαϊου οπότε και θα υποβληθεί ο

φάκελος στην Πολεοδοµία και θα προκηρυχθεί ο διαγωνι-

σµός κατασκευής του έργου τον Ιούνιο του 2004.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων διέθεσε

το 2003 25 χιλ. € για την ενίσχυση του έργου φορέων

µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που δραστηριοποιού-

νται σε θέµατα αναπτυξιακά, πολιτιστικά, αθλητικά,

νεανικής δραστηριότητας και φιλανθρωπικά. Στην

περιοχή µας υπάρχουν πολλοί φορείς µε αξιόλογη

προσφορά αθλητικού, κοινωνικού και πολιτιστικού

έργου.  ∆υστυχώς οι περιορισµένοι πόροι της Τράπε-

ζας δεν επιτρέπουν την ικανοποίηση όλων των αιτη-

µάτων που φτάνουν σ’ αυτήν. Παρά ταύτα η επίδρα-

ση και η συµπαράσταση µας, σε διάφορα επίπεδα,

έχουν αποδειχτεί καθοριστικά στοιχεία για πολλές

δραστηριότητες.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, εφαρµόζοντας τις προη-

γούµενες αποφάσεις του, εστίασε τη συµβολή του το

2003 σε δύο δραστηριότητες:

1. Στην αναζήτηση µιας µορφής εκπαιδευτικού βρα-

βείου ανάδειξης εκπαιδευτικής αριστείας που θα

αντικαταστήσει τη βράβευση των µαθητών, που είχε

µέχρι τώρα θεσµοποιηθεί. Για το λόγο αυτό ήρθε σε

επαφή µε φορείς και εκδοτικούς οργανισµούς µε σχε-

τική εµπειρία και σύντοµα θα µπορεί να ανακοινώσει

ένα πρόγραµµα επιβράβευσης µε νέες δραστηριότη-

τες.

2. Στην υποστήριξη του «Εθνικού Ιδρύµατος Ερευ-

νών και Μελετών Ελευθέριος Κ.  Βενιζέλος» που

εδρεύει στα Χανιά και του οποίου η Τράπεζα είναι

Ιδρυτικό Μέλος. Η απόφασή µας, που σας είναι

πλέον γνωστή, είναι να διαθέτει η Τράπεζα το 1%

των καθαρών (µετά από φόρους) κερδών της για τους

σκοπούς του Ιδρύµατος και να παρέχει σ’ αυτό υπη-

ρεσίες διαχείρισης.

H οικία του Eλ. Bενιζέλου που µετατρέπεται σε µουσείο από το 
Eθνικό Ίδρυµα Eρευνών και Mελετών «Eλευθέριος K. Bενιζέλος»
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ΤΟ ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ 
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Η οργάνωση της Τράπεζας αποτελεί συνεχή
µέριµνα της ∆ιοίκησης και των στελεχών της Τράπε-
ζας. Η µεγέθυνση των εργασιών της Τράπεζας, η ποι-
κιλία των προϊόντων και η διεύρυνση του δικτύου
δηµιούργησε την ανάγκη για τη λειτουργία µιας νέας
οργανωτικής δοµής η οποία έχει αρχίσει να αποδίδει.

Όσον αφορά στην τεχνολογία, η Τράπεζα
ολοκλήρωσε τη σύνδεσή της µε τα διατραπεζικά
συστήµατα ∆ΙΑΣ (DIASCHEQUE, DIASPAY,
DIADEBIT, DIASTRANSFER) και το αξιόπιστο
Σύστηµα Συγκέντρωσης Κινδύνων και Οικονοµικών
Στοιχείων ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ. Ταυτόχρονα, µέσω του
Oµίλου των Συνεταιριστικών Τραπεζών ενεργοποίη-
σε τη δυνατότητα συναλλαγών  on-line µε τα κατα-
στήµατα του οµίλου, χωρίς χρεώσεις. Οι Αυτόµατες
Ταµειολογιστικές Μηχανές (ΑΤMs) της Τράπεζας
λειτουργούν για καταθέσεις και αναλήψεις µε κάρτες
όλες τις ώρες ενώ οι κάτοχοι καρτών της Συν/κής
Τράπεζας Χανίων πραγµατοποιούν συναλλαγές από
τα ATMs όλων των Τραπεζών σ’ όλη τη χώρα. Στο
σύστηµα λειτουργούν 22 ΑΤΜs έναντι 12 το 2002. 

H Υπηρεσία ‘’Chania Web-banking’’ έχει ήδη αρχί-
σει τη λειτουργία της µε το Κέντρο Παροχής Υπηρε-
σιών της Πανελλήνιας Τράπεζας. Έτσι, παρέχει
24ώρες το 24ωρο δυνατότητα:
• Πληρωµής λογαριασµών οφειλών στην Τράπεζα
(δόσεις δανείων, προµήθειες εγγυητικών επιστολών,
επιταγών µέσω λογαριασµού όψεως, πληρωµές τοπι-
κών δηµοτικών υπηρεσιών) κλπ
• Πληρωµής οφειλών προς το δηµόσιο (ΦΠΑ, εργο-
δοτικών εισφορών ΙΚΑ, εισφορών ΤΕΒΕ)
• Μεταφοράς χρηµάτων από ένα λογαριασµό σε
άλλον στην Τράπεζά µας ή σε άλλη Τράπεζα του εσω-
τερικού (µέλους του ∆ΙΑΣ)
• Υποβολής αίτησης έκδοσης βιβλιαρίου (στελέχους)
επιταγών 
• Ενηµέρωσης για: υπόλοιπα και κινήσεις λογαρια-

σµών, την κατάσταση των επιταγών του πελάτη, τις
εκκρεµείς εντολές µεταφορές κεφαλαίων

Η Τράπεζά µας ήδη λειτουργεί µε πληρότητα το
Κέντρο Ηλεκτρονικών Πληρωµών (ΚΗΠ) της
Πανελλήνιας Τράπεζας επιτυγχάνοντας ένα σηµα-
ντικό επίπεδο εξυπηρέτησης για αποµακρυσµένα
καταστήµατα αλλά και για οµάδες συναλλασσοµένων
ειδικών αναγκών (οµάδες παραγωγών, εµπόρους
νωπών προϊόντων, µετακινούµενους επαγγελµατίες
κλπ). Το ΚΗΠ υλοποιεί τις συναλλαγές κίνησης κεφα-
λαίων προωθώντας την έννοια της εξυπηρέτησης του
πελάτη ανεξάρτητα από το σηµείο συναλλαγής, µέσα
στο δίκτυο του Οµίλου των Συνεταιριστικών Τραπε-
ζών.

Η Τράπεζα αξιοποιεί τις δυνατότητες της τεχνολο-
γίας και για την εσωτερική οργάνωσή της µε:
• την εισαγωγή της Ηλεκτρονικής Αρχειοθέτησης
και ∆ιαχείρισης Εγγράφων, που οδηγεί στην απο-
συµφόρηση των φυσικών αρχείων της, στην ευκολία,
την ακρίβεια και τη διαφάνεια στην εξυπηρέτηση
ετοιµάζοντας την αυτοµατοποιηµένη ροή εγγράφων.
Το σύστηµα αυτό επιτρέπει την ψηφιοποίηση όλων
των παραγόµενων και των ζητούµενων (δικαιολογη-
τικών που υποδέχεται η Τράπεζα) εγγράφων, µε
βάση λεξικό δεδοµένων που συνδέει εννοιολογικές
σχέσεις και λογικές αναγκαιότητες µεταξύ των προ-
τυποποιηµένων εντύπων σε είδη εγγράφων οµαδο-
ποιηµένα σε κατηγορίες. Η σηµασία του συστήµατος,
εκτός από την καινοτοµία, είναι η απόλυτη αποδοχή
του από τους χρήστες που το χρησιµοποιούν πλέον
σε µέγιστο βαθµό σε όλο το δίκτυο της Τράπεζας. Το
σύστηµα έχει παρουσιαστεί και στην Τράπεζα της
Ελλάδος, στους σχετικούς ελέγχους της, και έγινε
θετικά αποδεκτό λόγω της διαφάνειας, της αξιοπι-
στίας και του αυτοµατισµού της διαδικασίας που
παρέχει. 
• την αναβάθµιση του κεντρικού συστήµατος πλη-
ροφορικής (υλισµικού και λογισµικού). Η Τράπεζα
παρακολουθεί κατά πόδας τις εξελίξεις αναφορικά
µε το νέο µηχανογραφικό πακέτο “Globus” το οποίο
εγκαθίσταται στις Συν/κές Τράπεζες, και στο ενδιά-
µεσο διάστηµα βελτιώνει την υπάρχουσα πληροφο-
ριακή λειτουργία της, υιοθετώντας κανόνες ασφαλεί-
ας συναλλαγών (Ηλεκτρονικό Σύστηµα Εγκρίσεων
Ταµειακών Πράξεων), τεκµηρίωσης της εξυπηρέτη-
σης πελατών (Ανάλυση Στοιχείων Αρχείου Συναλλα-
γών) και καλύτερης διαχείρισης αρχείων. Επιπλέον,
έχει αναβαθµίσει το σύστηµα εγγραφής του Μητρώ-
ου Μελών της, ώστε κάθε πράξη επί των µερίδων να
καταγράφεται ηλεκτρονικά. 

O διαγωνισµός επιλογής προσωπικού  του Nοµού Hρακλείου



• την εισαγωγή της IP τηλεφωνίας µε την οποία
χρησιµοποιεί κοινές γραµµές δεδοµένων, φωνής και
εικόνας κάνοντας τις τηλεφωνικές συσκευές εργα-
λεία εργασίας και µνήµης και αποκαθιστώντας την
επικοινωνία των καταστηµάτων σε διοικητικό επίπε-
δο µε τηλεδιάσκεψη, της οποίας γίνεται ευρύτατη
χρήση. 

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Η Τράπεζα λειτουργεί µε τη ∆ιοίκηση και

τον Έλεγχο του ∆ιοικητικού και του Εποπτικού Συµ-

βουλίου, ενώ τη Γενική ∆ιεύθυνση όλων των Τραπεζι-

κών εργασιών και των Υπηρεσιών Υποστήριξης έχει

αναλάβει ο Αντιπρόεδρος της Τράπεζας κ. Μιχάλης

Μαρακάκης.

Την επιχειρησιακή πολιτική και στρατηγική της Τρά-

πεζας επιµελείται η Επιτροπή ∆ιαχείρισης Ενεργητι-

κού-Παθητικού (ALCO), που αποτελείται από στελέ-

χη της Τράπεζας, υπό την Προεδρία του Προέδρου

του ∆.Σ. κ. Παν. Κωστάκι, και η οποία παρακολουθεί

την κερδοφορία, τα επιτόκια, τη ρευστότητα και

τους κινδύνους της Τράπεζας.

Ο ∆ιευθυντής Εργασιών της Τράπεζας κ. Ιάκωβος

Γεραιουδάκης έφερε σε όλο το 2003 και την ευθύνη

παρακολούθησης των εργασιών της Τράπεζας. Τα

καταστήµατα παρακολουθούνται από το ∆ιευθυντή

∆ικτύου κ. Λουκά Τσιµπερδώνη, ενώ τις εργασίες του

Κεντρικού Καταστήµατος και τις κεντροποιηµένες

υπηρεσίες της Τράπεζας παρακολουθούν οι υποδιευ-

θύντριες κ.κ. Φωτεινή Χατζηιωάννου και Χρύσα

∆εσποτάκη υπό την εποπτεία του ∆ιευθυντή Εργα-

σιών.

Θα πρέπει επίσης να σηµειώσουµε τη συµβολή του κ.

Σωτήρη Μπαφατάκη, εξειδικευµένου έµπειρου στε-

λέχους, ο οποίος διευθύνει τον τοµέα των δανείων

που βρίσκονται σε καθυστέρηση µε εξαιρετική µεθο-

δικότητα και αποτελεσµατικότητα. Επίσης, σηµαντι-

κή είναι η λειτουργία της ∆ιεύθυνσης Εποπτείας

Πίστης µε τους κ.κ. Σ. Μπαφατάκη και Γ. Κατωµελί-

τη για την αποτίµηση των κινδύνων που αναλαµβά-

νει  Τράπεζα.

Θα ήταν παράλειψη εάν δεν σηµειώναµε εδώ τη συµ-

βολή των ∆ιευθυντών/τριών των Καταστηµάτων, των

Υπευθύνων των τοµέων του Κεντρικού και των Προϊ-

σταµένων των Οικονοµικών Υπηρεσιών, της Πληρο-

φορικής και του Εσωτερικού Ελέγχου. Πρόκειται για

20 στελέχη µε σπουδές και εµπειρία, τα οποία ωρι-

µάζουν στη δεξαµενή στελεχών της Τράπεζας, στα

οποία στηρίζεται όχι µόνο το σήµερα αλλά και το

αύριο της Τράπεζας. Η Τράπεζα προσαρµοζόµενη

στις υποχρεώσεις της και τη φροντίδα του προσωπι-

κού της διαθέτει Γιατρό Εργασίας (ΕΞΥΠΠ) και Τεχνι-

κό Ασφαλείας (ΕΣΥΠΠ), που συνεργάζονται στενά

για τη διασφάλιση της εργονοµίας, της ενηµέρωσης

και του «ευ- εργάζεσθαι» στην Τράπεζα. Χαρακτηρι-

στικά, αναφέρουµε τις διακεκριµένες προσπάθειες

προσωπικής βελτίωσης στις οποίες έχουν ενταχθεί

παράλληλα µε την Τράπεζα: Ανοικτό Πανεπιστήµιο,

δεύτερο επίπεδο σπουδών, χρηµατοοικονοµική

έρευνα, συγγραφή βιβλίων, συµµετοχή στα κοινωνικά

δρώµενα και σε επιστηµονικές οργανώσεις κλπ.

Πιστεύουµε ότι το προσωπικό µας αποτελεί το σηµα-

ντικότερο «πνευµατικό µας κεφάλαιο» το οποίο οι

συναλλασσόµενοι «απολαµβάνουν» αποτελεσµατικά

στην καθηµερινότητά τους. Το ∆.Σ. τιµά όλα τα στε-

λέχη και το προσωπικό µας γιατί πέρα από το επάγ-

γελµά τους προσφέρουν πολλαπλά στην ανάπτυξη

του τόπου.
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Eκπαίδευση των στελεχών του Nοµού Hρακλείου

O Aντιπρόεδρος του ∆.Σ. 
και ∆ιευθύνων Σύµβουλος 

κ. Mιχ. Mαρακάκης



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ 2003

Τα αποτελέσµατά µας το 2003 ανήλθαν σε

1.769 χιλ. ευρώ ελαφρά αυξηµένα έναντι του 2002. Τα

αποτελέσµατα είναι ικανοποιητικά γιατί από τις επενδύ-

σεις µας στην Πανελλήνια Τράπεζα και τα Κρητικά Ακί-

νητα δεν έχουν περιληφθεί ακόµη κέρδη στον Ισολογι-

σµό µας. Τα κέρδη από τις επενδύσεις αυτές θα έλθουν

στα επόµενα χρόνια.

Τα έσοδα από τη διαχείριση κεφαλαίων ήταν  9,6 εκ. € τα

οποία µετά την αφαίρεση των τόκων καταθέσεων και την

προσθήκη των εσόδων από χρηµατοοικονοµικές πράξεις

καταλήγουν σε καθαρά έσοδα 6,9 εκ. € έναντι 6,2 εκ. €

του 2002. Τα αποτελέσµατα τα οποία αναλύονται στην

Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσεως έχουν συνοπτικά

ως εξής : 

Η ∆ΙΑΝΟΜΗ

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφάσισε να προτεί-

νει στη Γενική Συνέλευση τη διανοµή µικτού µερίσµατος

3,08  € για κάθε συνεταιριστική µερίδα. Το µέρισµα αυτό,

από το οποίο θα αφαιρεθεί η φορολογία, δικαιούνται οι

µέτοχοι που εξόφλησαν τις µερίδες τους από την αρχή

της χρήσεως. Οι συνεταιριστικές µερίδες που εξοφλήθη-

καν κατά τη διάρκεια της χρήσεως λαµβάνουν µέρισµα

ανάλογο µε το χρόνο σε ηµέρες από την ηµέρα καταβο-

λής µέχρι το τέλος της χρήσεως, σύµφωνα µε το άρθρο 28

του Καταστατικού. Εάν η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την

πρόταση διανοµής, θα προκύψει ο εξής λογαριασµός δια-

νοµής κερδών:

20022003
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Καθαρά Έσοδα Εργασιών 

∆απάνες Προσωπικού 

Άλλα έξοδα ∆ιοίκησης

Αποσβέσεις

Προβλέψεις για 

ενδεχόµενες υποχρεώσεις

Λοιπά έσοδα – έξοδα 

Αποτελέσµατα χρήσεως 

(πριν από φόρους)

1.840.032,87

2.039.319,50

504.229,64

926.925,77

(220.194,80)

6.859.314,49

5.090.312,98

1.769.001,51

1.517.242,10

1.695.434,14

395.771,60

777.130,00

91.743,42

6.157.450,03

4.477.321,26

1.680.128,77

Κέρδη Χρήσεως 2003

Υπόλοιπο Κερδών Προηγούµενης Χρήσεως

Σύνολο

Η διανοµή των κερδών γίνεται ως εξής:

Τακτικό Αποθεµατικό

Μέρισµα (µετά από φόρους) 

Φόρος Εισοδήµατος & Λοιποί Φόροι

Αποθεµατικό Καταστατικού

Αφορολόγητα Αποθεµατικά

Υπόλοιπο Κερδών σε νέο

Σύνολο 

1.769.001,51

164.234,54

1.933.236,05

132.110,00

582.806,00

447.914,89

66.060,00

479.921,61

224.423,55

1.933.236,05

2003
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

΄Oπως φαίνεται από τον Ισολογισµό µας, το Ενεργητικό της Τράπεζας ανήλθε

την 31/12/2003 σε 146,7εκ € περίπου και αναλύεται ως εξής :

Ταµείο & ∆ιαθέσιµα στην Κεντρική Τράπεζα

Καταθέσεις σε Πιστωτικά Ιδρύµατα

Απαιτήσεις κατά Πελατών (∆άνεια)

Οµολογίες 

Μετοχές 

Συµµετοχές 

Άυλα Πάγια Στοιχεία 

Ενσώµατα Πάγια Στοιχεία 

Οφειλόµενο Συν/κό Κεφάλαιο 

Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού 

Έσοδα Εισπρακτέα 

Σύνολο

12.980.393,25

4.161.543,77

103.042.785,63

8.122.334,00

862.029,88

10.499.757,85

222.877,42

4.769.113,94

139.544,14

599.098,27

1.253.322,72

146.652.800,87

10.099.969,00

5.923.091,37

79.699.886,82

6.886.472,84

783.252,14

7.522.094,61

200.022,03

3.654.326,56

165.848,41

481.329,90

1.413.643,67

116.829.937,35

2003 2002

Αντίστοιχα, το παθητικό περιλαµβάνει :

Υποχρεώσεις προς Πελάτες (Καταθέσεις) 

Λοιπά Στοιχεία Παθητικού 

Προεισπραχθέντα Έσοδα και Πληρωµένα Έξοδα    

Προβλέψεις Αποζηµιώσεων

Συνεταιρικό Κεφάλαιο & Αποθεµατικά 

Σύνολo

108.965.268,25

6.288.326.86

547.892.88

60.000,00

30.791.312,88

146.652.800,87

83.471.073,38

4.550.542,08

412.914,26

40.000,00

28.355.407,63

116.829.937,35

2003 2002

ΟΦΕΛΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΩΝ

Τα οφέλη των συνεταίρων από την Τράπεζα προέρ-
χονται από τις µετοχές µε µορφή µερισµάτων, τόκου
µερισµάτων και υπεραξίας. Η απόδοση θα διαµορφω-
θεί προοδευτικά σε πολύ καλά επίπεδα µε τις υπερα-
ξίες που θα προέλθουν από την προοδευτική εφαρ-
µογή του Επιχειρηµατικού Σχεδίου µε τις επενδύ-
σεις, τη γεωγραφική επέκταση και τις παράλληλες
δραστηριότητες που δεν έχουν ακόµη εµφανιστεί
λογιστικά, και τις υπεραξίες που αναµένεται να
παραχθούν.

Ο µεγαλύτερος αριθµός συνεταίρων, που είναι και
πελάτες της Τράπεζας, κερδίζουν σηµαντικά ποσά
από τη χρήση των υπηρεσιών της Τράπεζας, τα καλύ-
τερα επιτόκια καταθέσεων, τη χρήση του ανοικτού

τρεχούµενου λογαριασµού κ.λπ., και από την ποιότη-
τα των υπηρεσιών που µε ευγένεια, διαφάνεια, σαφή-
νεια και ενδιαφέρον προσφέρεται από όλο το προσω-
πικό και την αµεσότητα προσπέλασης όλων των επι-
πέδων διοίκησης. 

Κυρίες και Κύριοι,
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Συν/κής Τράπεζας
Χανίων ευχαριστεί όλους τους Συνεταίρους της Τρά-
πεζας, το προσωπικό, τους εξωτερικούς συνεργάτες,
τους προµηθευτές, τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης και
όλους όσους συνέβαλαν στο έργο που επιτελέστηκε
το 2003, το οποίο θέτει υπό την κρίση της Γενικής
Συνέλευσης.

Χανιά, 22 Μαρτίου 2004
ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
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Κυρίες και Κύριοι,
Όπως γνωρίζετε µε την παράγραφο 6, του

άρθρου 17 του Ν.3156/2003, καταργήθηκε ο θεσµός
των Εποπτικών Συµβουλίων (Ε.Σ.) για τους Πιστωτι-
κούς Συνεταιρισµούς που λειτουργούν ως Πιστωτικά
Ιδρύµατα, ενώ µε τις ίδιες διατάξεις ορίζεται ότι, τα
ήδη εκλεγµένα Ε.Σ,. θα συνεχίσουν να ασκούν τα καθή-
κοντά τους, µέχρι τη λήξη της θητείας τους. 
Στα πλαίσια αυτά και σύµφωνα µε σχετική απόφαση
της από 20.4.2003 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των
µελών της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων, προχω-
ρήσαµε σε λογιστικό και διαχειριστικό έλεγχο και
έχουµε την τιµή να υποβάλλουµε την ετήσια Έκθεσή
µας, που αναφέρεται στα πεπραγµένα της 10ης διαχει-
ριστικής χρήσης που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2003.

Προκειµένου να διευκολυνθεί το έργο µας, παρακο-
λουθήσαµε από κοντά όλες τις δραστηριότητες της
Τράπεζας και συµµετείχαµε σε όλες τις συνεδριάσεις
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, κατά πάγια πρακτική µας
από την ανάληψη των καθηκόντων µας, ώστε να έχου-
µε ιδία αντίληψη των θεµάτων που τέθηκαν και συζη-
τήθηκαν  αλλά και των αποφάσεων που ελήφθησαν.
Έτσι, σήµερα, έχουµε την δυνατότητα να διαβεβαιώ-
σουµε την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευσή ότι όλες
οι ενέργειες της ∆ιοίκησης ήταν σύννοµες και σύµφω-
νες µε τις καταστατικές διατάξεις και αρχές της Τρά-
πεζας.

Τέθηκαν στη διάθεσή µας όλες οι καταστάσεις που
αναφέρονται στον Ισολογισµό και τα Αποτελέσµατα
Χρήσεως, µας παρασχέθηκαν από τις Υπηρεσίες της
Τράπεζας οι απαραίτητες διευκολύνσεις, οι πρόσθετες
πληροφορίες και οι αναγκαίες διευκρινίσεις που ζητή-
σαµε, για την εκτέλεση του έργου µας. 
Παράλληλα, αφού λάβαµε γνώση του περιεχοµένου
του Απολογισµού και της Έκθεσης του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου, διαπιστώσαµε ότι :

• τηρήθηκαν κανονικά όλα τα προβλεπόµενα από το
νόµο και το καταστατικό    
• βιβλία και πρακτικά
• εφαρµόστηκε ορθά το κλαδικό λογιστικό σχέδιο των
Τραπεζών 
• πραγµατοποιήθηκαν όλες οι νόµιµες αποσβέσεις
• έγιναν οι από το νόµο καθοριζόµενες προβλέψεις
επισφαλειών 
• στο Προσάρτηµα, που συνοδεύει τις ετήσιες οικονο-
µικές καταστάσεις, περιλαµβάνονται όλες οι αναγκαί-
ες διευκρινίσεις που αφορούν τους επιµέρους λογαρια-
σµούς.

Ειδικότερα επιθυµούµε να αναφέρουµε τα παρακάτω:
1. Όλες οι  ενέργειες  της  ∆ιοίκησης που αφορούσαν την
µίσθωση, τις κτιριακές διαµορφώσεις και τον εξοπλισµό
των νέων καταστηµάτων του Ηρακλείου, της Σούδας και
της Ιεράπετρας, καθώς και την εγκατάσταση και λειτουρ-
γία των νέων ΑΤΜs, πραγµατοποιήθηκαν µε διαφάνεια,
προασπίζοντας αποτελεσµατικά τα συµφέροντα της Τρά-
πεζας στη κατεύθυνση υλοποίησης του επιχειρηµατικού
σχεδίου. Αξίζει,  επίσης, να  τονίσουµε  την  απόλυτη επι-
τυχία που σηµείωσε ο Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός ∆ια-
γωνισµός  για  την  ανέγερση του νέου Κεντρικού Κτιρίου
της Τράπεζας και τις  άψογες  διαδικασίες που  ακολου-
θήθηκαν τόσο στην  οργάνωση του διαγωνισµού, όσο και
στην  αξιολόγηση  των συµµετεχόντων, αλλά και στις
µετέπειτα διαδικασίες ανάθεσης της εκπόνησης των
µελετών.  
2. Με την γνωστή, δοκιµασµένη και πετυχηµένη µέθοδο
αξιολόγησης και επιλογής προσωπικού, που εδώ και χρό-
νια ακολουθεί η Τράπεζα, καλύφθηκαν, κατά τη διάρκεια
της χρονιάς που πέρασε, οι ανάγκες σε ανθρώπινο δυνα-
µικό του καταστήµατος στο Ηράκλειο. Στο τέλος της χρο-
νιάς, ο συνολικός αριθµός των εργαζοµένων στη Συν/κή
Τράπεζα Χανίων ανήρχετο σε 94 άτοµα. 
3.  Η Τράπεζα για άλλη µια χρονιά επέµεινε στην κοινω-
νική της προσφορά, µέσα από την ενεργό συµµετοχή και
την έµπρακτη στήριξη του «Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών
και Μελετών Ελ. Κ. Βενιζέλος» και τη χορήγηση δωρεών
σε Φορείς και Συλλόγους του τόπου. Το συνολικό ποσό
που διατέθηκε το 2003 για τους παραπάνω σκοπούς
ανήλθε στα 25.212 ευρώ.
4. Στα  πλαίσια  υλοποίησης απόφασης  της  προηγούµε-
νης Γενικής Συνέλευσης και ύστερα από σχετική έγκριση
της Τραπέζης της Ελλάδος, η Τράπεζα συµµετείχε στην
αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της θυγατρικής της εται-
ρείας «Κρητικά Ακίνητα Α.Ε», κατέχοντας σήµερα το
πλειοψηφικό πακέτο των µετοχών αυτής (53,3 %).

Έκθεση εποπτικού Συµβουλίου προς τα µέλη

της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ  ΤΡΑΠΕΖΑΣ  ΧΑΝΙΩΝ

O προϊστάµενος του E.Σ.
κ. Γεωρ. Aνδρουλάκης



5. Οι  τακτικές  Εκθέσεις της  Υπηρεσίας  Εσωτερικού
Ελέγχου  της  Τράπεζας, τόσο προς τη ∆ιοίκηση, όσο
και απευθείας προς  την Τράπεζα της Ελλάδος, που
αναφέρονται στο χαρτοφυλάκιο πιστοδοτήσεων, φανε-
ρώνουν µια συνεχή βελτίωση σε ότι αφορά τις καθυστε-
ρήσεις εξοφλήσεων των πιστοδοτήσεων, αλλά και την
ύπαρξη των αναγκαίων εµπράγµατων και ενοχικών εξα-
σφαλίσεων, έναντι των χορηγούµενων δανείων, οι οποί-
ες, ως επί το πλείστον, καλύπτουν το 130% των χρηµα-
τοδοτήσεων. Προκειµένου να αντιµετωπισθεί ο χρηµα-
τοπιστωτικός κίνδυνος των εργασιών, η Τράπεζα σχη-
µατίζει κάθε χρόνο προβλέψεις που σωρευτικά σήµερα
ανέρχονται στο ποσόν των 5.086 εκ. ευρώ. Μελετώντας
δε το ποσό των οριστικών καθυστερήσεων ως ποσοστό
στο συνολικό χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων καταγράφου-
µε µια συνεχή πτωτική πορεία: από το 11,06% στις
31/12/2001, περιορίστηκε στο 8,09% στις 31/12/2002,
για να φθάσει στο 5,89% στις 31/12/2003. Η θετική
αυτή βελτίωση αναµφισβήτητα είναι απόρροια της
µεθοδικής προσπάθειας που καταβάλλεται από τη ∆ιοί-
κηση, τις υπηρεσίες και τα στελέχη της Τράπεζας.
Βεβαίως, είναι δεδοµένη η αναγκαιότητα συνέχισης της
προσπάθειας αυτής. 
6. Σε ένα  ιδιαίτερα δύσκολο και  ισχυρά ανταγωνιστικό
περιβάλλον η Συν/κή Τράπεζα Χανίων έρχεται να
παρουσιάσει συγκριτικά µε την προηγούµενη χρονιά
αύξηση: των Καταθέσεων κατά 30,54%, των Χορηγήσε-
ων κατά 29,27%, των Ιδίων Κεφαλαίων 8,59%. Παράλ-
ληλα διαπιστώνεται η µέριµνα και επιµονή της ∆ιοίκη-
σης τόσο για την συνεχή βελτίωση των πληροφορικών
συστηµάτων και την εφαρµογής νέων τεχνολογιών, όσο
και του εµπλουτισµού των προϊόντων της (ηλεκτρονική
τραπεζική, κάρτες, διατραπεζικές πληρωµές κλπ). 
7. Τη χρονιά που πέρασε πραγµατοποιήθηκε φορολογι-
κός έλεγχος µέχρι και τη χρήση 1999, από τις αρµόδιες
αρχές, το αποτέλεσµα του οποίου κρίνεται άκρως ικανο-
ποιητικό.
8. Στα πλαίσια του άρθρου 15 του Ν. 3229/2004 η Τρά-
πεζα, όπως είχε δικαίωµα, προχώρησε στην µερική
εφαρµογή του συστήµατος των ∆ιεθνών Λογιστικών
Προτύπων, αποτιµώντας στην εύλογη αξία του το ακί-
νητο της «Ρέµβη», αναπροσαρµόζοντας αντίστοιχα την
αξία των παγίων.
Τελειώνοντας θέλουµε να ευχαριστήσουµε τον Πρόε-
δρο, τον Αντιπρόεδρο, τα Μέλη του ∆.Σ, όλους τους
∆ιευθυντές των Υπηρεσιών της Τράπεζας, τους ∆ιευθυ-
ντές των Καταστηµάτων, τους Προϊσταµένους των Τµη-
µάτων και όλο το Προσωπικό, για την άριστη συνεργα-
σία που είχαµε µαζί τους. 

Κυρίες και Κύριοι,
Σε µια ιδιαίτερα δύσκολη οικονοµικά χρονιά,

η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων κατάφερε να κρα-
τήσει το επίπεδο της κερδοφορίας της λίγο πάνω
από το περυσινό, αν και οι αποδόσεις των επενδυτι-
κών κινήσεων των προηγούµενων ετών (Κρητικά Ακί-
νητα Α.Ε, Πανελλήνια Τράπεζα κλπ) δεν άρχισαν
ακόµη να γίνονται αισθητές στις οικονοµικές κατα-
στάσεις, και παρά το «κρίσιµο» του µεγέθους της και
την πλήρη ανάπτυξη και λειτουργία των νέων κατα-
στηµάτων της.
Με τα δεδοµένα αυτά το Εποπτικό Συµβούλιο συµ-
φωνεί µε την πρόταση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
προς την Γενική Συνέλευση, αναφορικά  µε τη διανο-
µή των κερδών.

Πιστεύουµε, τέλος, ότι ο Ισολογισµός, το Προσάρτη-
µα που τον συνοδεύει, η Κατάσταση Αποτελεσµάτων
Χρήσης και ο Πίνακας ∆ιάθεσης των Κερδών, που
αφορούν την 10η διαχειριστική χρήση, που έληξε την
31/12/2003, απεικονίζουν την πραγµατική περιου-
σιακή διάρθρωση και την οικονοµική θέση της
Συν/κής Τράπεζας Χανίων. 
Με αίσθηµα ευθύνης λοιπόν, προτείνουµε στη Γενική
Συνέλευση την έγκριση των ανωτέρω αυτών Οικονο-
µικών Καταστάσεων. 

Χανιά,  14 Απριλίου 2004
Για το Εποπτικό Συµβούλιο

Ο Προϊστάµενος
Γιώργος Ανδρουλάκης

Τα Μέλη
Κυριάκος Μπαδιερίτης, Γιάννης Χειλαδάκης
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ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2003 Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2002

1. ΤΑΜΕΙΟ & ∆ΙΑΘ/ΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 12.980.393,25 10.099.969,00
3. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ Ι∆ΡYΜΑΤΩΝ
α.Οψεως 2.192.013,51 2.196.186,50

αα. Προθεσµίας 1.870.389,34 3.516.100,15
β. Λοιπές Απαιτήσεις 99.140,92 4.161.543,77 210.804,72 5.923.091,37
4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΕΛΑΤΩΝ 
α. Χορηγήσεις 107.819.453,37 83.405.383,52
β. Λοιπές Απαιτήσεις  309.416,64 478.047,98

Μείον : Προβλέψεις 5.086.084,38 103.042.785,63 4.183.544,68 79.699.886,82
5. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ & ΑΛΛΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΤΑΘ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ
α. Εκδόσεως ∆ηµοσίου 5.122.334,00 6.886.472,84
β. Άλλων  Εκδοτών 3.000.000,00 0,00
6. ΜΕΤΟΧΕΣ & ΑΛΛΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ 862.029,88 783.252,14
7. ΣYΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΜΗ ΣYΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧ. 5.048.596,08 5.052.932,84
8. ΣYΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣYΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧ. 5.451.161,77 2.469.161,77
9. ΑΫΛΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
α. Έξοδα Ίδρυσης & Πρώτης Εγκατάστασης 316.149,89 316.149,89

αα. Έξοδα Αγοράς Λογισµικού 337.130,87 259.339,19
γ. Λοιπά Αυλα Πάγια Στοιχεία 280.771,20 262.021,20

934.051,96 837.510,28
Μείον : Αποσβέσεις 711.174,54 222.877,42 637.488,25 200.022,03

10. ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
α. Γήπεδα - Οικόπεδα 1.580.000,00 1.112.252,38
β. Κτίρια -Εγκαταστ.  Κτιρίων 2.368.137,17 1.880.382,22

Μείον : Αποσβέσεις κτιρίων 603.364,36 435.390,12
3.344.772,81 2.557.244,48

γ. Έπιπλα Ηλεκτρ & Λοιπός Εξοπλισµός 2.289.656,93 1.764.277,15
Μείον: Αποσβέσεις 1.028.882,17 773.180,84

1.260.774,76 991.096,31
δ. Λοιπά Ενσώµατα  πάγια στοιχεία 87.892,74 42.492,74

Μείον: Αποσβέσεις 23.687,48 16.819,70
64.205,26 25.673,04

ε. Ακινητοποιήσεις υπό κατασκευή & προκατ. 99.361,11 4.769.113,94 80.312,73 3.654.326,56
11. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΣYΝ/ΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ & 

ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ∆ΙΑΦΟΡΑ YΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ 139.544,14 165.848,41
13. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟY 599.098,27 481.329,90
14. ΠΡΟΠΛΗΡ. ΕΞΟ∆Α & ΕΣΟ∆Α ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 1.253.322,72 1.413.643,67
ΓΕΝΙΚΟ ΣYΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟY 146.652.800,87 116.829.937,35

ΣYΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ  
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟY 2003         

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
1. Η τράπεζα έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές µέχρι και την χρήση 1999. οι διαφορές φορολογικού ελέγχου που προεκυψαν ποσού 75.218 ευρώ οριστικοποιήθηκαν µετά το κλείσιµο του ισολογισµού
και λογιστικοποιηθηκαν στην χρήση 2004. 
2. Στο κονδύλι των προβλέψεων περιλαµβάνονται, και αποθεµατικά ποσού 2,398,978 ευρώ τα οποία, ύστερα από την από 14/4/2002 απόφαση της γενικής συνελεύσεως των συνεταίρων, έχουν αποκλειστικό
σκοπό την κάλυψη ενδεχοµένων απωλειών από τις απαιτήσεις.
3. Οι αξίες κτήσεως των συµµετοχών σε συνδεµένες εταιρείες και σε  µη συνδεµένες  εταιρείες, καθώς και οι εσωτερικές λογιστικές αξίες αυτών, εκτιµώµενες σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν 2190/1920,
παρατίθενται αναλυτικά στο προσάρτηµα. 
4. Έγινε αναπροσαρµογή της αξίας του ακινήτου της τράπεζας σύµφωνα µε το αρθ. 15 του Ν. 3229/2004 και προέκυψε υπεραξία ποσού 467.747 ευρώ.  Από το ποσό αυτό αφαιρέθηκε ζηµία αποτιµήσεως
οµολόγων ποσού 196.447 ευρώ και η διαφορά ποσού 271.300 ευρώ περιελήφθη στα αποτελέσµατα της χρήσεως και τελικά εµφανίζεται στο κονδύλι 11β των ιδίων κεφαλαίων.
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2. YΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΕΛΑΤΕΣ 
α. Καταθέσεις 108.965.268,25 83.471.073,38
4. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟY
α. υποχρεώσεις από Φόρους -Τέλη 640.606,56 687.385,32
β. Ασφαλιστικοί Οργανισµοί 111.007,99 93.937,04
γ. Μερίσµατα Πληρωτέα 589.372,04 584.532,61
δ. Πιστωτές ∆ιάφοροι 2.447.340,27 3.184.687,11
ε.υποχρεώσεις προς  Πιστωτικά Ιδρύµατα 2.500.000,00 6.288.326,86 0,00 4.550.542,08
5. ΠΡΟΕΙΣΠΡΑΓΜΕΝΑ ΕΣΟ∆Α & ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΕΞΟ∆Α 547.892,88 412.914,26
6. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝ∆YΝΟYΣ ΚΑΙ ΒΑΡΗ
α.Προβλέψεις για συντάξεις προσωπικού & 

παρόµοιες υποχρεώσεις 60.000,00 40.000,00
8. ΣYΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (µερίδες 315.177Χ 60 ευρώ)
Καταβληµένο 18.852.280,87 17.771.839,47
Οφειλόµενο 58.339,13 18.910.620,00 89.620,53 17.861.460,00
9. ∆ΙΑΦ. ΑΠΟ ΕΚ∆ΟΣΗ ΜΕΡΙ∆ΩΝ YΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ
Καταβληµένη 9.629.553,96 8.986.066,55
Οφειλόµενη 81.205,01 9.710.758,97 76.227,78 9.062.294,33

10. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ
α. Τακτικό Αποθεµατικό 944.142,67 812.032,67
β. Αποθεµατικό Καταστατικού 148.740,00 82.680,00
γ. Λοιπά Αποθεµατικά 541.758,89 1.634.641,56 333.137,25 1.227.849,92

11. ∆ΙΑΦ. ΑΠΟ ΑΝΑΠΡΟΣ. ΑΞΙΑΣ ΠΕΡIΟYΣ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
α. ∆ιαφ. από αναπροσ. αξίας συµ. & χρεογρ. 39.568,84 39.568,84
β. ∆ιαφ. από αναπροσ. αξίας λοιπών 

περιουσιακών στοιχειών 271.299,96 310.868,80 0,00 39.568,84
12. ΑΠOTEΛEΣMATA ΣE NEO

-  Yπόλοιπο κερδών χρήσεως σε νέο 224.423,55 164.234,54
ΣYΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 30.791.312,88 28.355.407,63

ΓΕΝΙΚΟ ΣYΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟY 146.652.800,87 116.829.937,35
1. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΚΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟY
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟY

Ενδεχόµενες υποχρεώσεις
3. β. Από εγγυήσεις και υπέγγυα υπέρ τρίτων στοιχ. Ενεργ. 10.903.972,61 7.326.864,21
Λοιποί Λογαριασµοί Τάξεως

β. ∆ικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων 1.085.467,08 0,00
γ. Πιστωτικοί λογαριασµοί Πληροφοριών 105.695.524,94 68.032.804,43

ΣYΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΑΞΕΩΣ 117.684.964,63 75.359.668,64

ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά  κλειόµενης χρήσεως 2003 Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2002

   ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣYΝ.ΠΕ.
  10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟYΑΡΙΟY 2003 - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟY 2003) ΣE EYPΩ



1. ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΕΞΟΜΟΙΟYΜΕΝΑ ΕΣΟ∆Α
Τόκοι Τίτλων Σταθερής Απόδοσης 403.219,72 415.425,86
Λοιποί Τόκοι και εξοµοιούµενα Έσοδα 9.190.792,80 7.879.934,17

9.594.012,52 8.295.360,03
Μείον
2. Τόκοι και εξοµοιούµενα έξοδα 3.329.262,31 3.067.876,43

6.264.750,21 5.227.483,60
Πλέον
3. Έσοδα απο τίτλους

α. Έσοδα από µετοχές & άλλους τίτλους µεταβλ. αποδ. 16.989,00 31.757,20
β. Έσοδα από συµµετοχές  σε συµµετοχικού

ενδιαφέροντος επιχειρήσεις 39.062,50 0,00
4. Έσοδα Προµηθειών 523.412,36 324.184,46

6.844.214,07 5.583.425,26
Μείον
5. Έξοδα Προµηθειών 1.257,15 1.278,19

6.842.956,92 5.582.147,07
Πλέον 
6. Αποτελέσµατα Χρηµατοοικονοµικών Πράξεων 15.825,57 555.311,00

6.858.782,49 6.137.458,07
Πλέον 
7. Λοιπά εσοδα εκµεταλλεύσεως 532,00 19.991,96

6.859.314,49 6.157.450,03
Μείον
8. Γενικά Έξοδα ∆ιοικήσεως
α.∆απάνες Προσωπικού

Μισθοί και  ηµεροµίσθια 1.438.846,90 1.177.471,22
Επιβαρύνσεις κοιν.  φύσεως για συντάξεις 387.389,53 319.425,47
Λοιπές Επιβαρύνσεις 13.796,44 20.345,41

1.840.032,87 1.517.242,10
β. Αλλα Έξοδα ∆ιοικήσεως 2.039.319,50 3.879.352,37 1.695.434,14 3.212.676,24

2.979.962,12 2.944.773,79
Μείον 
9. Αποσβέσεις Παγίων στοιχείων 504.229,64 395.771,60

10. Λοιπά έξοδα Εκµεταλλεύσεως 64.948,99 73.025,06
11+12. ∆ιαφορές Προσαρµογής αξίας απαιτήσεων και

Προβλέψεις για ενδεχόµενες υποχρ. 926.925,77 777.130,00
15. Πλέον  έκτακτα  έσοδα 296.776,61 16.776,58
16. Μείον έκτακτα  έξοδα 11.632,82 1.210.960,61 35.494,94 1.264.645,02
18. ΑΠΟΤΕΛ. ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟY ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 1.769.001,51 1.680.128,77

Χανιά, 22 Μαρτίου 2004

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου Ο Αντιπρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΣΤΑΚΙΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΑΚΑΚΗΣ
Α.∆.Τ. Θ 956679 Α.∆.Τ. Ι 963995

Ο Ταµίας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου Ο Προϊστάµενος Λογιστηρίου

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΡΑΝΤΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΖYΜΒΡΑΓΟY∆ΑΚΗΣ
Α.∆.Τ.Β 974644 Α.∆.Τ. Ρ 482615

ΑΡ.ΜΗΤΡ.Α∆. ΟΕΕ 0030682 Α΄ ΤΑΞΗΣ

Καθαρά Αποτελέσµατα (κέρδη) χρήσεως 1.769.001,51 1.680.128,77
Πλέον: υπόλοιπο κερδών προηγουµένων χρήσεων 164.234,54 0,00

1.933.236,05 1.680.128,77
Μείον: Φόρος Εισοδήµατος 438.559,94 494.365,93

Λοιποί µη ενσωµ.στο λειτ. κόστος φόροι 9.354,95 447.914,89 0,00 494.365,93
Κέρδη προς διάθεση 1.485.321,16 1.185.762,84

Η διανοµή των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό Αποθεµατικό 132.110,00 165.360,00
2. Μέρισµα χρήσεως 582.806,00 578.106,00
4. Αποθεµατικό καταστατικού 66.060,00 82.680,00

6α. Αποθεµατικά από απαλλασόµενα της φορολ. έσοδα 208.621,65 0,00
6β. Αποθεµατικά από έσοδα φορολογ.κατ.ειδικό τρόπο 271.299,96 195.382,30
8. υπόλοιπο κερδών σε νέο 224.423,55 164.234,54

1.485.321,16 1.185.762,84

Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2003 Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2002

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟY ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟY 2003 (1 ΙΑΝΟYΑΡΙOY 2003 - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙOY 2003)

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ποσά (€) κλειόµενης χρήσεως 2003 Ποσά  (€) προηγούµενης χρήσεως 2002
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟY ΟΡΚΩΤΟY ΕΛΕΓΚΤΗ - ΛΟΓΙΣΤΗ

Προς τα µέλη της ΣYΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΧΑΝΙΩΝ
Ελέγξαµε τις ανωτέρω Οικονοµικές Καταστάσεις καθώς και το σχετικό Προσάρτηµα του Συνεταιρισµού Περιορισµένης Ευθύνης «
ΣYΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ » της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2003. Ο έλεγχος µας έγινε σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.1667/86 «περί Αστικών Συνεταιρισµών» και τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναµε κατάλληλες, βάσει των
αρχών και κανόνων ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών και που είναι σύµφωνοι µε τις βασικές αρχές
των ∆ιεθνών Ελεγκτικών Προτύπων. Τέθηκαν στη διάθεση µας τα βιβλία και στοιχεία που τήρησε ο Συνεταιρισµός και µας δόθηκαν οι
αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαµε. Ο Συνεταιρισµός εφαρµόζει ορθά το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο
των Τραπεζών. ∆εν τροποποιήθηκε η µέθοδος απογραφής σε σχέση  µε την προηγούµενη χρήση εκτός από την περίπτωση που
αναφέρεται στη σηµείωση 4 της Τράπεζας. Επαληθεύσαµε την συµφωνία του περιεχοµένου της εκθέσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Συνεταίρων µε τις σχετικές οικονοµικές καταστάσεις. Το Προσάρτηµα που συντάχθηκε µε βάση
την παραγρ 4 του άρθρου 27 του καταστατικού του Συνεταιρισµού, περιλαµβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από την παραγρ.
4.1.5 του Π.∆. 384/92 περί Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Τραπεζών. Κατά τη γνώµη µας, οι ανωτέρω Οικονοµικές Καταστάσεις οι οποίες
προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία του Συνεταιρισµού απεικονίζουν, µαζί µε το Προσάρτηµα, αφού ληφθούν υπόψη οι σηµειώσεις
της Τράπεζας, την περιουσιακή διάρθρωση και την οικονοµική θέση του Συνεταιρισµού κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2003, καθώς και τα
αποτελέσµατα της χρήσεως που έληξε αυτή την ηµεροµηνία, βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και λογιστικών αρχών, οι οποίες
έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και δεν διαφέρουν από εκείνες που ο Συνεταιρισµός εφάρµοσε την προηγούµενη χρήση εκτός από την
περίπτωση που αναφέρεται στη σηµείωση 4.

Αθήνα, 31 Μαρτίου 2004
Η ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ - ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΓΙΑΝΝΑΚΟYΛΟΠΟYΛΟY ∆ΑΡΑ ΕΛΕYΘΕΡΙΑ 
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.  10341

BKR ¶ƒO∆Y¶O™ ∂§∂°∫∆π∫∏ ∞.∂.
OÚÎˆÙÔ› ∂ÏÂÁÎÙ¤˜ §ÔÁÈÛÙ¤˜-™‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ∂È¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ
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1.  Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονο-
µικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγι-
ναν χάριν της πραγµατικής εικόνας.
• ∆εν έγινε παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί
καταρτίσεως των οικονοµικών καταστάσεων, ούτε παρέκ-
κλιση από την αρχή του αµεταβλήτου της δοµής και µορ-
φής εµφανίσεως του Ισολογισµού και του Λογαριασµού
αποτελέσµατα χρήσεως. Στη χρήση 2003 εφαρµόστηκαν
και για την εµφάνιση του Ισολογισµού τα σχετικά υποδείγ-
µατα του Κ.Λ.Σ. τραπεζών µε εξαίρεση τα αναφερόµενα
στην σηµείωση Νο 2 του ισολογισµού.
• ∆εν συνέτρεξε περίπτωση καταχώρισης στον προσιδιάζο-
ντα λογαριασµό στοιχείου σχετιζοµένου µε περισσότερους
υποχρεωτικούς λογαριασµούς.
• Έγινε προσαρµογή στις θέσεις 3.α , 9.α του Ενεργητικού
που εµφανίζονται στον Ισολογισµό µε το χαρακτηριστικό
(αα) και στην θέση 4 που εµφανίζεται µε τα χαρακτηριστι-
κά (α), (β). Επίσης, έγινε προσαρµογή στις θέσεις 4 και 10
του Παθητικού που εµφανίζονται µε τα χαρακτηριστικά
(α), (β), (γ), (ε) για τη θέση 4 και (α), (β), (γ),  για τη θέση 10.
• Στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσεως στις θέσεις 1β
και 4 στην χρήση 2002 έγινε αναπροσαρµογή των κονδυ-
λίων για να καταστούν συγκρίσιµα µε την τρέχουσα χρήση.
• ∆εν έγιναν συµπτύξεις λογαριασµών.

2. Αποτίµηση περιουσιακών στοιχείων
Ακολουθήθηκαν οι εξής Μέθοδοι αποτιµήσεως περιουσια-
κών στοιχείων :
2.1 Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιµήθηκαν στην
τιµή κτήσεως µειωµένη µε τις προβλεπόµενες από το νόµο
αποσβέσεις. Τα γήπεδα-οικόπεδα αποτιµήθηκαν στην
εύλογη αξία τους σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 15
του Ν.3229/2004.
2.2. ∆εν συνέτρεξε περίπτωση σχηµατισµού προβλέψεων
υποτιµήσεων.
2.3. Οι µετοχές και τα οµόλογα Ελληνικού ∆ηµοσίου απο-
τιµήθηκαν στην χαµηλότερη τιµή µεταξύ κτήσεως και τρε-
χούσης, όπου η τρέχουσα προσδιορίζεται από το άρθρο 28
παρ.5 Π∆ 186/92 του Κ.Β.Σ.
2.4. Οι χορηγήσεις αποτιµήθηκαν στην ονοµαστική τους
αξία. Οι προεισπραχθέντες τόκοι  αναλύθηκαν σε αυτούς
που αφορούν την κλειόµενη χρήση, οι οποίοι µεταφέρθη-
καν στα αποτελέσµατα µαζί µε τα εισπραχθέντα έξοδα και
προµήθειες προεξοφλήσεως, ενώ οι µη δεδουλευµένοι
τόκοι των χορηγήσεων µεταφέρθηκαν στο λογαριασµό
Έσοδα Επόµενων Χρήσεων στους Μεταβατικούς  Λογαρια-
σµούς του Ενεργητικού.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 

31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003
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3. Πάγιο Ενεργητικό και Έξοδα Εγκαταστάσεως
3.1 Οι µεταβολές στις αξίες κτήσεως και στις αποσβέσεις των ανωτέρω στοιχείων φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΡΕΜΒΗ

ΚΤΙΡΙΑ

Μεταφορικά Μέσα

Έπιπλα & Λοιπός  Εξοπλισµός

Προκ/λές Κτήσεως-Παγίων Στοιχείων

Έξοδα Ίδρυσης & Πρώτης Εγκατάστασης

Έξοδα Αγοράς Λογισµικού

Έξοδα κτήσεως ακινήτου Ρέµβης

Λοιπά έξοδα Πολυετούς Απόσβεσης

Σύνολο Εξόδων Πολυετούς Απόσβεσης

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΩΝ & ΕΞΟ∆ΩΝ
ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ

Υπόλοιπο
31.12.2002  

1.112.252,38

1.880.382,22

42.492,74

1.764.277,17

80.312,73

316.149,89

259.339,19

184.288,27

77.732,93

837.510,28

5.717.227,51

Προσθήκες

467.747,62

487.754,95

45.400

525.379,76

19.048,38

0,00

77.791,68

0,00

18.750

96.541,68

1.641.872,39

Υπόλοιπο
31.12.2003

1.580.000

2.368.137,17

87.892,74

2.289.656,93

99.361,11

316.149,89

337.130,87

184.288,27

96.482,93

934.051,96

7.359.099,91

Υπόλοιπο
31.12.2002

435.390,12

16.819,70

773.180,85

316.149,87

204.877,34

99.777,63

16.683,41

637.488,25

1.862.878,90

Αποσβέσεις
2003

167.974,24

6.867,78

255.701,32

0,00

17.532,07

36.857,65

19.296,57

73.686,29

504.229,64

Σύνολο
31.12.2003

603.364,36

23.687,48

1.028.882,17

316.149,87

222.409,41

136.635,28

35.979,98

711.174,54

2.367.108,54

ANAΠ/ΣTO
YΠOΛOIΠO

31.12.2003

1.580.000

1.764.772,81

64.205.26

1.260.774,76

99.361,11

0,02

114.721,46

47.652,99

60.502,95

222.877,42

4.991.991,36

AΞIA KTHΣEΩΣ AΠOΣBEΣEIΣ
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4. Συµµετοχές

1. Πανελλήνια Τράπεζα Α.Ε. (1)

2. Κρητικά Ακίνητα Α.Ε.   (1)

3. INTRADE A.E.    (1)

4. ∆ιατραπεζικά Συστήµατα Α.Ε. (1)

5. ΑΝΕΝ LINES A.E. (2)

6. Ασφαλιστική Χανίων Ε.Π.Ε.

7. Αναπτυξιακή Κρήτης

8. Στεγαστικός Συνεταιρισµός ΣΥΝ.Π.Ε

9. Εταιρία Τουρισµού Κρήτης

10. ΚΕΤΑ Κρήτης 

ΣΥΝΟΛΟ

Ποσοστό
Συµµετοχής

15,90%

53,30%

99,99%

0,86%

0,53%

100%

14,29%

1,14%

6,67%

Αξία κτήσεως

4.806.858,00

4.797.000,00

636.161,77

183.418,93

26.999,27

18.000,00

21.716,80

3.668,38

2.934,70

3.000,00

10.499.757,85

Εσωτερική Λογιστική αξία βάσει
του άρθρου 43Ν.2190/20

4.618.118,85

4.845.358,56

0,00

240.200,60

14.904,90

29.960,00

53.994,78

3.952,12

2.934,70

3.000,00

9.812.424,52

∆ιαφορά 
αποτίµησης

-188.739,15

48.358,56

-636.161,77

56.781,67

-12.094,37

11.960,00

32.277,98

283,74

0,00

0,00

-687.333,33

1.    Βάσει του ελεγµένου από ορκωτό ελεγκτή ισολογισµού της 31/12/2003.    
2.   Βάσει του ελεγµένου από ορκωτό ελεγκτή ισολογισµού της 31/12/2002.

5. Αποθέµατα
Η Τράπεζα  δεν έχει αποθέµατα.

Μέχρι 31.12.2003

Μέλη

12.693

Μερίδες

315.177

Κεφάλαιο

18.910.620

6. Συνεταιριστικό Κεφάλαιο

Αποθεµατικό υπεραξίας υπέρ το άρτιο

Τακτικό Αποθεµατικό

Αποθεµατικό  Καταστατικού 

Λοιπά Αποθεµατικά

Υπόλοιπα
31.12.2002

9.062.294,33

812.032,67

82.680,00

333.137,25

Μεταβολή 2003
Αυξήσεις

648.464,64

132.110,00

66.060,00

208.621,64

Υπόλοιπα   
31.12.2003

9.710.758,97

944.142,67

148.740,00

541.758,89

7. Αποθεµατικά
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8. Προβλέψεις και Υποχρεώσεις

α. Σχηµατίστηκε πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού

λόγω εξόδου από την εταιρία ποσού ευρώ 20.000.

β. Κατά το 2003 οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις

από χορηγήσεις σχηµατίστηκαν ως εξής:

9. Μεταβατικοί Λογαριασµοί

Αναλύονται ως εξής : 

Σχηµατισµένες προβλέψεις µέχρι 31/12/2001

• προβλέψεις  προηγουµένων ετών

• πρόσθετες προβλέψεις  από αδιανέµητα κέρδη του 2000

• πρόσθετες προβλέψεις  από αδιανέµητα κέρδη του 2001

• πρόσθετες προβλέψεις  από αφορολόγητα αποθεµατικά

Πλέον προβλέψεις 1/1-31/12/2002         

Μείον διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων 

Λογιστικές προβλέψεις 31/12/2002

Πλέον προβλέψεις 1/1-31/12/2003         

Μείον διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων 

Λογιστικές προβλέψεις 31/12/2003

1.656.028,85

702.679,13

211.435,26

1.484.864,26

4.055.007,50

737.130,00

(608.592,82)

4.183.544,68

906.925,77

(4.386,07)

5.086.084,38

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Έξοδα Επόµενων Χρήσεων 497.437,22

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα

- ∆εδουλευµένα έσοδα χορηγήσεων 503.864,95

- ∆εδουλ. έσοδα από προµήθειες εγγυητικών επιστολών 10.050,55

- ∆εδουλευµένα έσοδα χρεογράφων 190.283,00

- ∆εδουλευµένα έσοδα από τόκους καταθέσεων 51.687,00

1.253.322,72

γ. ∆εν υπάρχουν ειδικές οικονοµικές δεσµεύσεις από συµβάσεις.

δ. Έχει διενεργηθεί φορολογικός έλεγχος έως και την  χρήση 1999.

ε. ∆εν υπάρχουν υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη.

στ. ∆εν υπάρχουν υποχρεώσεις καλυπτόµενες από εµπράγµατες ασφάλειες.

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Έξοδα χρήσεως πληρωτέα :

-     ∆εδουλευµένοι τόκοι καταθέσεων 532.327,51

Προεισπραχθέντα έσοδα :

-     Έσοδα χορηγήσεων από προεξοφλήσεις 15.565,37

547.892,88



10. Λογαριασµοί Τάξεως

Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις 

- Εγγυητικές Επιστολές 10.903.972,61

Πιστωτικοί Λογαριασµοί Πληροφοριών

- Συµβάσεις repos 5.741.545,22

- Προσηµειώσεις για εξασφάλιση απαιτήσεων µας 75.514.611,09

- Χρεόγραφα τρίτων σε ενέχυρα 1.759.638,30

- Αξιόγραφα πελατών σε εγγύηση 
χρηµατοδοτήσεών τους 515.633,49

- Αξιόγραφα τρίτων σε ενέχυρα 20.961.297,75

- ∆ικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων 1.085.467,08

- Λοιποί λογαριασµοί  τάξεως 1.202.279,09

117.684.964,63

Μισθοί 1.438.846,90
Εργοδοτικές Εισφορές 387.389,53

1.826.236,43

α. Οι αποζηµιώσεις των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
για παρασχεθείσες υπηρεσίες προς το Συνεταιρισµό  για το
διάστηµα 01/01/2003 έως 31/12/2003 ήταν ευρώ 19.371.
Από το ποσό αυτό παρακρατήθηκε φόρος εισοδήµατος
ευρώ  6.779,85

Οι αποζηµιώσεις για την παράσταση στο ∆ιοικητικό και
Εποπτικό Συµβούλιο ήταν ευρώ  10.062 από τις οποίες
παρακρατήθηκε φόρος εισοδήµατος ευρώ 3.521,70
β. ∆εν υπάρχουν υποχρεώσεις προς αποχωρήσαντα µέλη
της ∆ιοικήσεως.
γ. ∆εν δόθηκαν προκαταβολές σε όργανα ∆ιοικήσεως.

11. Αµοιβές και Προκαταβολές σε Όργανα ∆ιοικήσεως

α. Τα έσοδα από χορηγήσεις προήλθαν από τη λειτουργία
των Καταστηµάτων της Τράπεζας στο Νοµό Χανίων, Ρεθύ-
µνης, Ηρακλείου και Aττικής.
Τα έσοδα της Τράπεζας αναλύονται στο Λογαριασµό Απο-
τελέσµατα Χρήσεως.

β. Ο µέσος όρος του απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια της
χρήσεως προσωπικού ήταν 78 άτοµα και οι αµοιβές ήταν οι
εξής :

Χανιά,  22 Μαρτίου 2004

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ./ΠΑΝ. ΚΩΣΤΑΚΙΣ  
Ο ΤΑΜΙΑΣ ΤΟΥ ∆.Σ /ΓΕΩΡΓ.ΦΑΡΑΝΤΑΚΗΣ            
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. / ΜΙΧ. ΜΑΡΑΚΑΚΗΣ  
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ/∆ΗΜ. ΖΥΜΒΡΑΓΟΥ∆ΑΚΗΣ

BΕΒΑΙΩΣΗ
Βεβαιώνεται ότι το Προσάρτηµα αυτό που αποτελείται από 6 σελίδες
είναι αυτό που αναφέρεται στο Πιστοποιητικό που χορήγησα µε
ηµεροµηνία 31/3/2004.    

Αθήνα  31/3/2004
Η Ορκωτός Ελεγκτής

Ελευθερία Γιαννακουλοπούλου ∆άρα
Α.Μ.  Σ.Ο.Ε.Λ. 10341
BKR ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε
Ανεξάρτητο Μέλος της BKR International.

12. Αποτελέσµατα Χρήσεως

Πληροφορίες για ορισµένες θέσεις του Ισολογισµού

α. Προκαταβολή φόρου εισοδήµατος 
& παρακρατηθέντες φόροι 272.260,96

β. Λοιπές προκαταβολές 169.835,83

γ. Λοιποί χρεωστικοί λογ/σµοί 3.332,00

δ. Περιουσιακά στοιχεία από 
πλειστηριασµούς 153.669,48

599.098,27

α. Προµηθευτές 125.205,44

β. Τραπεζικές επιταγές υπό εκκαθάριση 123.896,40

γ. Επιταγές πελατών υπό εκκαθάριση 1.474.583,63

δ. Εισπράξεις για λογαριασµό τρίτων 563.481,24

ε. Λοιπές υποχρεώσεις 160.173,56

2.447.340,27

Θέση 13. Λοιπά στοιχεία ενεργητικού
Τα λοιπά στοιχεία ενεργητικού αναλύονται ως εξής :

Θέση 4δ. Λοιπά στοιχεία Παθητικού - Πιστωτές ∆ιάφοροι
Αναλύονται ως εξής:

27
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Η Γ.Σ. της Τράπεζας στις 20/04/2003

Η καθέλκυση του µινωικού πλοίου «Μινώα», παρουσία του Προέδρου της
∆ηµοκρατίας κ. Κων/νου Στεφανόπουλου

Η έκθεση µελετών Αρχιτεκτονικού ∆ιαγωνισµού Ανέγερσης Κτιρίου
∆ιοίκησης. ∆ιακρίνονται ο Nοµάρχης Xανίων, ο ακαδηµαϊκός 

κ. Γ. Λάββας και ο αρχιτέκτονας κ. K. Μαλέας (A΄ βραβείο)

«Αγροτικός Αύγουστος 2003» µε τη συµµετοχή της Tράπεζάς µας. 
∆ιακρίνονται οι πρώην υπουργοί κ. κ. Ν. Χριστοδουλάκης,
Α. Τσοχατζόπουλος και οι βουλευτές των Χανίων.

Από τις δραστηριότητες 



29

Κοπή πίττας του 2003 στο Θέρισο

Εγκαίνια καταστήµατος του Αλικιανού από τον
Νοµάρχη Χανίων κ. Γ. Κατσανεβάκη

Παρουσίαση του βιβλίου «Ο Λόγος στην Οικονοµία-
Economist Logion» του συνεργάτη µας Θ. Κατερινάκη
στην Aθήνα.
Στο πάνελ, ο συγγραφέας, ο Yπουργός κ. Γ. Aλογοσκούφης,
ο συντονιστής-δηµοσιογράφος κ. Α. Παπανδρόπουλος
και ο Γ. Γραµµατέας της Ένωσης Eλληνικών Tραπεζών 
κ. Χ. Γκόρτσος.

της Τράπεζας …

H παρουσίαση του βιβλίου στα Xανιά.
Στο βήµα ο ∆ήµαρχος Xανίων κ. K. Bιρβιδάκης.  

Στο πάνελ ο δηµοσιογράφος κ Γ. Aυτιάς 
και ο Πανεπιστηµιακός κ. Γ. Xριστοδουλάκης.
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1. CASH IN HAND & BALANCES WITH CENTRAL BANK 12.980.393,25 10.099.969,00
3. CLAIMS AGAINST FINANCIAL INSTITUTIONS
a.Demand Deposits 2.192.013,51 2.196.186,50

aa. Time Deposits 1.870.389,34 3.516.100,15
b. Other claims 99.140,92 4.161.543,77 210.804,72 5.923.091,37
4. LOAN & ADVANCES
a. Loans 107.819.453,37 83.405.383,52
b. Other claims 309.416,64 478.047,98

Less : Provisions 5.086.084,38 103.042.785,63 4.183.544,68 79.699.886,82
5. BONDS / FIXED INCOME SECURITIES
a. Government Bonds 5.122.334,00 6.886.472,84
b. Other Issuers' Bonds 3.000.000,00 0,00
6. MARKETABLE SECURITIES 862.029,88 783.252,14
7. EQUITY PARTICIP. / NON AFFILIATED COMPANIES 5.048.596,08 5.052.932,84
8. EQUITY PARTICIP. IN AFFILIATED COMPANIES 5.451.161,77 2.469.161,77
9. INTANGIBLE FIXED ASSETS
a. Establishment Costs 316.149,89 316.149,89

aa. Software Packages 337.130,87 259.339,19
c. Other Intangible Fixed Assets 280.771,20 262.021,20

934.051,96 837.510,28
Less: Depreciation 711.174,54 222.877,42 637.488,25 200.022,03

10. TANGIBLE FIXED ASSETS
a. Land - Building Grounds 1.580.000,00 1.112.252,38
b. Buildings & Installations 2.368.137,17 1.880.382,22

Less: Depreciation 603.364,36 435.390,12
3.344.772,81 2.557.244,48

c. Furniture & Equipment 2.289.656,93 1.764.277,15
Less: Depreciation 1.028.882,17 773.180,84

1.260.774,76 991.096,31
d. Other Tangible Fixed Assets 87.892,74 42.492,74

Less: Depreciation 23.687,48 16.819,70
64.205,26 25.673,04

e. Advances for Fixed Assets 99.361,11 4.769.113,94 80.312,73 3.654.326,56
11. SUBSCRIBED CAPITAL - NON PAID 139.544,14 165.848,41
13. OTHER ASSETS 599.098,27 481.329,90
14. PREPAYMENTS & ACCRUED INCOME 1.253.322,72 1.413.643,67

TOTAL ASSETS 146.652.800,87 116.829.937,35

NOTES:
1.The bank has been inspected by Tax Authorities till the fiscal year of 1999.Tax audit differences of 75.218 were finalized after the closing of the balance sheet and they are included in fiscal year 2004.
2. The amount of provisions includes reserves of euro 2.398.978 with the exclusive use of covering potential liabilities according to the decision of the General Shareholders Meeting of 04/14/2002.
3.The acquisition value of Participation in Affiliated Companies as well as its book value is recorded according to L.2190/1920 as explicitly presented in the appendix.
4.The adjustment of the value of the land owned by the Bank according to art.15 of L3229/2004 resulted to reevaluation of euro 467.747 This amount was reduced by the loss in valuation of bonds
of euro 196.447 and the difference of euro 271.300 is included in the Profit and Loss Account as it is shown in item 11b of Shareholder Equity.

ASSETS Current Year 2003 Previous Year 2002



   BANK OF CHANIA
   10th YEAR (JANUARY 1, 2003 - DECEMBER 31, 2003) IN EURO

2. LIABILITIES TO CUSTOMERS
a. Deposits 108.965.268,25 83.471.073,38
4. OTHER LIABILITIES
a. Taxes due 640.606,56 687.385,32
b. Social Contributions due 111.007,99 93.937,04
c. Dividends due 589.372,04 584.532,61
d. Other Creditors 2.447.340,27 3.184.687,11
e. Liabilities to Credit Institutions 2.500.000,00 6.288.326,86 0,00 4.550.542,08
5. ACCRUALS & DEFFERED INCOME 547.892,88 412.914,26
6. PROVISIONS FOR RISKS & ENCUMBRANCES
a. Provisions for staff pensions

and related liabilities 60.000,00 40.000,00
8. CAPITAL (shares 315.177Χ 60 euro)
Paid up 18.852.280,87 17.771.839,47
Capital due 58.339,13 18.910.620,00 89.620,53 17.861.460,00
9. CAPITAL PREMIUM ACCOUNT
Paid up 9.629.553,96 8.986.066,55
Capital premium due 81.205,01 9.710.758,97 76.227,78 9.062.294,33

10. RESERVES
a. Ordinary Reserve 944.142,67 812.032,67
b. Special Reserve 148.740,00 82.680,00
c. Other Reserves 541.758,89 1.634.641,56 333.137,25 1.227.849,92

11. ASSETS VALUE ADJUSTMENTS
a. Securities & Participation Value Adjust. 39.568,84 39.568,84
b. Revaluation adjustments 

for other assets 271.299,96 310.868,80 0,00 39.568,84
12. CARRIED FORWARD RESULTS

-  Balance of Profits 224.423,55 164.234,54
TOTAL NETWORTH 30.791.312,88 28.355.407,63

TOTAL LIABILITIES 146.652.800,87 116.829.937,35
OFF BALANCE SHEET ITEMS
Contigent Liabilities
3. b. Guarantees and Assets

Pledged as Collateral Security 10.903.972,61 7.326.864,21
Other off balance sheet items

b. Assets from third parties 1.085.467,08 0,00
c. Credit Memo Accounts 105.695.524,94 68.032.804,43

Total off Balance Sheet Items 117.684.964,63 75.359.668,64

LIABILITIES Current Year 2003 Previous Year 2002
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1. INTEREST & RELATED REVENUES
Interest Revenues from Fixed Income Securities 403.219,72 415.425,86
Other Interest & Related Revenues 9.190.792,80 7.879.934,17

9.594.012,52 8.295.360,03
Less
2. Interest & related expenses 3.329.262,31 3.067.876,43

6.264.750,21 5.227.483,60
Plus
3. Shares & securities revenues

a. Shares & Variable Income Securities Revenues 16.989,00 31.757,20
b. Income from participation in participative 

interest companies 39.062,50 0,00
4. Commissions & Fees Received 523.412,36 324.184,46

6.844.214,07 5.583.425,26
Less
5. Commisions & Fees paid-out 1.257,15 1.278,19

6.842.956,92 5.582.147,07
Plus
6. Earnings from Financial Transactions 15.825,57 555.311,00

6.858.782,49 6.137.458,07
Plus
7. Other Operating Revenues 532,00 19.991,96

6.859.314,49 6.157.450,03
Less
8. General Administrative Expenses
a. Staff expenses

Salaries & Wages 1.438.846,90 1.177.471,22
Pension Funds Contributions 387.389,53 319.425,47
Other Charges 13.796,44 20.345,41

1.840.032,87 1.517.242,10
b. Other Administrative Expenses 2.039.319,50 3.879.352,37 1.695.434,14 3.212.676,24

2.979.962,12 2.944.773,79
Less
9. Depreciation of Fixed Assets 504.229,64 395.771,60

10. Other Operating Expenses 64.948,99 73.025,06
11+12. Differences from revaluation of Claims

& Provisions for contigent Liabilities 926.925,77 777.130,00
15. Extraordinary Revenues 296.776,61 16.776,58
16. Extraordinary Expenses 11.632,82 1.210.960,61 35.494,94 1.264.645,02
18. NET PROFITS (before income tax) 1.769.001,51 1.680.128,77

PROFIT AND LOSS ACCOUNT
FOR THE PERIOD JANUARY 1, 2003 - DECEMBER 31, 2003

Current Year 2003 Previous Year 2002

Chania, March 22, 2004

Chairman of the Board Vice Chairman of the Board
PANAGIOTIS COSTAKIS MICHAEL MARAKAKIS

ID No TH 956679 ID No I 963995

Treasurer of the Board Chief Accountant
GEORGE FARANTAKIS DIMITRIS ZIMBRAGOYDAKIS

ID No B 974644 ID No R 482615

Net Profits before income tax 1.769.001,51 1.680.128,77
Plus: Prior periods profits' balance 164.234,54 0,00

1.933.236,05 1.680.128,77
Less: Income tax 438.559,94 494.365,93

Other taxes non included in operat. cost 9.354,95 447.914,89 0,00 494.365,93
Net profits for appropriation 1.485.321,16 1.185.762,84

Appropriation of Profits:
1. Ordinary Reserves 132.110,00 165.360,00
2. Current Dividends 582.806,00 578.106,00
4. Special Reserve 66.060,00 82.680,00

6a. Tax-exempted reserves 208.621,65 0,00
6b. Tax-exempted Reserves 271.299,96 195.382,30

8. Balance Carried Forward 224.423,55 164.234,54
1.485.321,16 1.185.762,84

Current Year 2003 Previous Year 2002

APPROPRIATION ACCOUNT
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H Tηλεδιάσκεψη στην Tράπεζά µας

H εισαγωγή της “IP” τηλεφωνίας, η οποία ενοποιεί τη ροή φωνής δεδοµένων και εικόνας σε

όλο το δίκτυο των καταστηµάτων της τράπεζας, τόσο εντός καταστήµατος όσο και δια-

καταστηµατικά, µετατρέπει τις τηλεφωνικές συσκευές σε εργαλεία «εργασίας και µνήµης»

και υλοποιεί τη διοικητική επικοινωνία των καταστηµάτων µε τηλεδιάσκεψη

(teleconference).

Kεντρικό (Xανιά)

Pέθυµνο

Aθήνα

Hράκλειο
O Aντιπρόεδρος του ∆.Σ., οι ∆/ντες ∆ιοίκησης 

και οι ∆/ντες Kαταστηµάτων σε σύσκεψη µε τηλεδιάσκεψη

...όταν οι αποστάσεις για την Tράπεζα µας και τη δική σας εξυπηρέτηση εκµηδενίζονται!



ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
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Τ ο  δ ί κ τ υ ο  τ η ς  Τ ρ ά π ε ζ α ς
Κεντρικό

Ελ. Βενιζέλου 34, 73132, Χανιά
αρ. τηλ/τηλεοµ: 28210-25500/25555,59584

Oδός Kισάµου
Κισάµου 112, 73131, Χανιά

αρ. τηλ/τηλεοµ: 28210-83290/36489

Αλικιανός
Κόµβος Σκινέ Βατόλακκου, 73005 Αλικιανός

αρ. τηλ/τηλεοµ: 28210-83520/83529

Πλατανιάς
Πλατανιάς Κυδωνίας, 73100 Χανιά

αρ. τηλ/τηλεοµ: 28210-83780/83789

Γεωργιούπολη
73007 Γεωργιούπολη Αποκορώνου

αρ. τηλ/τηλεοµ: 28250-83050/83059

Πλάτανος 
Πλατάνου, 73400 Κίσαµος

αρ. τηλ/τηλεοµ: 28220-83150/83159

Παλαιόχωρας
73001 Παλαιόχωρα, 

αρ. τηλ/τηλεοµ: 28230-83060/83069

Κισάµου, 73400 Κίσαµος, 
αρ. τηλ/τηλεοµ: 28220-83010/83013

Κολυµβάρι
73006 Κολυµβάρι
αρ. τηλ/τηλεοµ: 28240-83390/83399

Σούδα
Πλατεία Σούδας, 73200 Σούδα
αρ. τηλ/τηλεοµ: 28210-23580/23589

Ρέθυµνο
Λεωφ. Κουντουριώτου 75, 74100 Ρέθυµνο
αρ. τηλ/τηλεοµ: 28310-21030/21031

Ηράκλειο
25ης Αυγούστου 19-21, 71202 Ηράκλειο
αρ. τηλ/τηλεοµ: 2810-302370/302379

Ιεράπετρα
Κωστούλα Αδριανού 22, 72200 Ιεράπετρα
αρ. τηλ/τηλεοµ: 28420-90450/90459

Αθήνα
Σόλωνος 10, 10673 Αθήνα
αρ. τηλ/τηλεοµ: 210-3389540/3389549

ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Μιχελιδάκη 8, 73132 Χανιά
αρ. τηλ/τηλεοµ: 28210-25523,-538,-539/25553

73400 Κίσαµος
αρ. τηλ/τηλεοµ: 28220-83351,2/83013

Λεωφ. Κουντουριώτου 75, 74100 Ρέθυµνο
αρ. τηλ/τηλεοµ: 28310-21039/21031

25ης Αυγούστου 19-21, 71202 Ηράκλειο
αρ. τηλ/τηλεοµ: 2810-302370/302379

ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

Κρητικά Ακίνητα Α.Ε.
∆ιαχείριση και ανάπτυξη ακινήτων
Μιχελιδάκη 8, 73132 Χανιά 
αρ. τηλ/τηλεοµ: 28210-25502,-522/20393

Ασφαλιστική Χανίων ΕΠΕ
Ελ. Βενιζέλου 34, 73132 Χανιά
αρ. τηλ/τηλεοµ: 28210-25500/25555,59584

w w w . c h a n i a b a n k . g r

i n f o @ c h a n i a b a n k . g r



ΟΡΓΑΝΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος 
Κωστάκις Παναγιώτης

Οικονοµολόγος – Σύµβουλος Επιχειρήσεων

Αντιπρόεδρος 
Μαρακάκης Μιχάλης

Τραπεζικός

Γραµµατέας
Πούλακας Ιάσων

Καθηγητής

Ταµίας
Φαραντάκης Γεώργιος

Επιχειρηµατίας

Μέλη

Βάµβουκας Αναστάσιος
Φαρµακοποιός

Βλαχάκης Στυλιανός
Στέλεχος Eπιχείρησης

Κουργιαντάκης Ευάγγελος
Επιχειρηµατίας

Σκαλιδάκης Γεράσιµος
Επιχειρηµατίας

Τζινάκης Εµµανουήλ
Μηχανολόγος Μηχανικός

Προϊστάµενος 
Ανδρουλάκης Γεώργιος

Οικονοµολόγος

Μέλη 
Μπαδιερίτης Κυριάκος
Σύµβουλος Επιχειρήσεων 

Χειλαδάκης Ιωάννης
Οικονοµολόγος

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
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