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Κυρίες και Κύριοι Συνέταιροι,
Το 2016 ήταν ένα ακόµα έτος ανάπτυξης για την παγκόσµια οικονοµία, αν και καταγράφηκαν χαµηλότεροι ρυθµοί σε σχέση
µε τα προηγούµενα χρόνια. Στην Ελλάδα, το ΑΕΠ παρέµεινε στα ίδια περίπου επίπεδα µε την προηγούµενη χρονιά. Η οικονοµία της
χώρας µας έχει επιδείξει σηµαντική ανθεκτικότητα, ούτως ώστε να µπορούµε πλέον να ελπίζουµε ότι υπάρχουν τα απαιτούµενα
εχέγγυα προκειµένου να αφήσουµε οριστικά πίσω την µεγάλη οικονοµική κρίση και ύφεση που η Ελλάδα βιώνει για σχεδόν 10 χρόνια.
Σηµειώνεται ότι το 2016 ήταν η τέταρτη συνεχόµενη χρονιά που καταγράφηκε πρωτογενές πλεόνασµα.
Για την Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων το 2016, µπορεί να χαρακτηριστεί ως έτος σταθεροποίησης. Μετά την επιτυχηµένη
αύξηση συνεταιριστικού κεφαλαίου που υλοποιήθηκε το 2015, η Τράπεζα διασφάλισε την διατήρηση του τοπικού της
προσανατολισµού και του συνεταιριστικού της χαρακτήρα και επικεντρώθηκε στην επίτευξη του οράµατός της για µια Κρήτη
οικονοµικά ισχυρή µέσα από την ανάκαµψη και ανάπτυξη των τοπικών οικονοµιών και κοινωνιών, µε απώτερο σκοπό την ενίσχυση
της αξίας της επένδυσης των συνεταίρων της.
Το 2016 η Τράπεζά µας συνέχισε να επενδύει και να στηρίζει τις τοπικές οικονοµίες και κοινωνίες. Πιστεύουµε ακράδαντα ότι
η διενέργεια επενδύσεων συνεισφέρει στην πολυπόθητη ανάκαµψη της οικονοµίας µας, δηµιουργώντας παράλληλα νέες θέσεις
εργασίας, που τόσο πολύ έχει ανάγκη ο τόπος, στην µάχη που δίνει κατά των υψηλών ποσοστών ανεργίας, που είναι και τα υψηλότερα
στην Ευρώπη. Και το 2016, παρά τις όποιες αντιξοότητες, δεν διακόψαµε την διοχέτευση ρευστότητας προς επιχειρήσεις και
νοικοκυριά, όπως άλλωστε έχουµε πράξει καθ' όλη την διάρκεια της κρίσης. Βασικός µας στόχος είναι να συµβάλλουµε στην ανάπτυξη
της Κρητικής οικονοµίας αλλά και της χώρας µας στο σύνολό της. Είµαστε πεπεισµένοι ότι οι θετικοί ρυθµοί ανάπτυξης σε τοπικό και
εθνικό επίπεδο, θα αποτυπωθούν και στην αξία της µερίδας της Τράπεζάς µας, δίνοντας έτσι την δυνατότητα επανάκαµψης στις
επενδύσεις µέρους των συνεταίρων µας, η αξία των οποίων έχει πληγεί µετά την υλοποίηση της αύξησης συνεταιριστικού κεφαλαίου,
όπως συνήθως συµβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις.
Η αδυναµία εξυπηρέτησης µεγάλου µέρους των δανειακών υποχρεώσεων επιχειρήσεων και νοικοκυριών ήταν ο βασικός
λόγος που ανάγκασε την Τράπεζά µας να προχωρήσει στην ενίσχυση των κεφαλαίων της. Αποτελεί πεποίθησή µας ότι η σωστή
διαχείριση των προβληµατικών δανείων µπορεί να αποτελέσει πηγή εσόδων για την Τράπεζα. Προς τον σκοπό αυτό, η Τράπεζα
ενίσχυσε το 2016 την αρµόδια διεύθυνσή της τόσο µε πεπειραµένο προσωπικό όσο και µε τα απαιτούµενα εξειδικευµένα εργαλεία.
∆εδοµένου ότι η Τράπεζα έχει σχηµατίσει το σύνολο των σχετικών προβλέψεων, έσοδα από αυτή την δραστηριότητα θα ενισχύσουν
απευθείας τα αποτελέσµατα και τα ίδια κεφάλαιά της .
Επιπλέον, η Τράπεζα µε σκοπό την ισχυροποίηση της θέσης της εντός του διαρκώς µεταβαλλόµενου ελληνικού
χρηµατοπιστωτικού περιβάλλοντος, δεν έχει πάψει να διερευνά την πιθανότητα ύπαρξης πρόσφορου εδάφους για συνεργασίες, οι
οποίες θα διαθέτουν εκείνα τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά, που θα ενισχύσουν το ανταγωνιστικό της πλεονέκτηµα και θα
της προσδώσουν θέση ισχύος έναντι του ανταγωνισµού.
Η εκ θεµελίων αναδιάταξη και συγκέντρωση του ελληνικού χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, που συντελείται εδώ και πάνω
από µία δεκαετία, έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Η Τράπεζά µας µε υπερηφάνεια δηλώνει παρόν στη επόµενη ηµέρα της τραπεζικής
αγοράς. ∆εδοµένου όµως ότι οι κίνδυνοι συνεχίζουν να ελλοχεύουν και ότι οι προκλήσεις που καλούµαστε να αντιµετωπίσουµε είναι
πολλές και σηµαντικές, δεν µας επιτρέπεται να εφησυχάσουµε.
Τίποτα από όλα όσα έχουµε πετύχει και όλα όσα σχεδιάζουµε δεν θα ήταν εφικτά χωρίς την στήριξη των συνεταίρων µας, την
στήριξή σας, την οποία απολαµβάνουµε από την ίδρυση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων µέχρι και σήµερα. Αυτό ήταν, είναι και
θα είναι το σηµαντικότερο όπλο µας, στον αγώνα που δίνουµε σε καθηµερινή βάση για την ανάδειξη Τράπεζάς µας σε ένα σύγχρονο
τραπεζικό ίδρυµα, που θα αποτελεί πυλώνα ανάπτυξης του τόπου µας.
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Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων Συν.Π.Ε. καλεί, σύµφωνα µε το άρθρο 22 παρ. 2.1 του
Καταστατικού, τα µέλη του Συνεταιρισµού σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 18η Ιουνίου 2017, ηµέρα Κυριακή και ώρα
10:30 π.µ στην έδρα του Συνεταιρισµού, στα Χανιά, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 28-32, για συζήτηση και λήψη
αποφάσεων για τα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
1. Έγκριση διαγραφής παλαιών µελών και εγγραφής νέων µελών.
2. Υποβολή των Οικονοµικών Καταστάσεων και της Έκθεσης των Ελεγκτών του Συνεταιρισµού για την 23η ∆ιαχειριστική
Περίοδο 1/1 - 31/12/2016.
3. Υποβολή της Έκθεσης ∆ιαχείρισης και Πεπραγµένων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για την 23η ∆ιαχειριστική Περίοδο 1/1
- 31/12/2016.
4. Έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων και των αποτελεσµάτων της χρήσης 2016.
5. Απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών του Συνεταιρισµού από κάθε ευθύνη σχετικά µε τις
οικονοµικές καταστάσεις, τα πεπραγµένα και τη διαχείριση των υποθέσεων του Συνεταιρισµού γενικά για τη χρήση 2016.
6. Ορισµός Ορκωτών Ελεγκτών Οικονοµικής Χρήσης 2017.
7.Έκδοση απλών ονοµαστικών οµολόγων µειωµένης εξασφάλισης (Ο.Μ.Ε.).
8. Έκλογή νέου ∆.Σ.
9. 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 25η Ιουνίου 2017, ηµέρα Κυριακή, την ίδια ώρα στον ίδιο τόπο,
µε τα ίδια θέµατα ηµερήσιας διάταξης και εφόσον για οποιοδήποτε λόγο δεν υπάρξει και πάλι απαρτία, η Τακτική Γενική
Συνέλευση θα επαναληφθεί, χωρίς άλλη πρόσκληση, την 2α Ιουλίου 2017, ηµέρα Κυριακή, την ίδια ώρα στον ίδιο τόπο, µε
τα ίδια θέµατα ηµερήσιας διάταξης.
Στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 18ης Ιουνίου 2017 και στις τυχόν επαναληπτικές, έχουν δικαίωµα συµµετοχής και
ψήφου τα νυν µέλη της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων, βάσει του Μητρώου Μελών που τηρείται από την Τράπεζα και
για τα λοιπά θέµατα της ηµερήσιας διάταξης µετά το 1ο θέµα και τα νέα µέλη των οποίων θα εγκριθεί η εγγραφή κατά την
προσκαλούµενη τακτική Γενική Συνέλευση, σύµφωνα µε το άρθρο 6 παρ. 4 του Καταστατικού.
Τα φυσικά πρόσωπα-µέλη δύνανται να συµµετάσχουν είτε αυτοπροσώπως, είτε εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις
του άρθρου 13 παρ. 6 του Καταστατικού και διαθέτουν άνω των είκοσι ψήφων, δύνανται να αντιπροσωπεύονται από
άλλον συνεταίρο µε την προσκόµιση εξουσιοδότησης θεωρηµένης για το γνήσιο της υπογραφής από αρµόδια δηµόσια
αρχή ή από υπάλληλο της Τράπεζας. Τα νοµικά πρόσωπα-µέλη, δύνανται να συµµετάσχουν στην τακτική Γενική
Συνέλευση είτε µε τον νόµιµο εκπρόσωπό τους, σύµφωνα µε την ισχύουσα βάσει του Μητρώου της Τράπεζας
νοµιµοποίησή τους και στην περίπτωση που αυτή έχει λήξει προσκοµίζοντας κάθε σχετική βεβαίωση από την αρµόδια
εποπτεύουσα αρχή, είτε εφόσον διαθέτουν άνω των είκοσι ψήφων, δύνανται να αντιπροσωπεύονται από άλλον
συνεταίρο µε την προσκόµιση εξουσιοδότησης του εν ισχύ κατά τ' ανωτέρω νοµίµου εκπροσώπου τους, θεωρηµένης για
το γνήσιο της υπογραφής από αρµόδια δηµόσια αρχή ή από υπάλληλο της Τράπεζας.
Η υποβολή υποψηφιοτήτων από τα µέλη του Συνεταιρισµού για την εκλογή νέου ∆.Σ., σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 19 του Καταστατικού, θα διενεργείται στη Γραµµετεία του ∆.Σ. το αργότερο µέχρι την 15.00' ώρα της 15ης Ιουνίου
2017, ηµέρα Πέµπτη, µε έγγραφη αίτηση προς το ∆.Σ. του Συνεταιρισµού, µε την οποία θα πρέπει να συνυποβάλλεται α)
αντίγραφο του ποινικού µητρώου του/της υποψηφίου/ας, καθώς και β) υπεύθυνη δήλωση στην οποία το µέλος θα
δηλώνει ότι έχει πλήρη ικανότητα για δικαιοπραξία και ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπό του/της κανένα από τα κωλύµατα
εκλογιµότητας της παραγράφου 15 του άρθρου 19 του καταστατικού. Έντυπα αιτήσεως και υπεύθυνης δήλωσης θα
διατίθενται από το δίκτυο των καταστηµάτων και ηλεκτρονικά στο site της Τράπεζας (www.chaniabank.gr).
Χανιά 08.06.2017
ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΧΑΝΙΩΝ
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Κυρίες και Κύριοι,
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων έχει την τιµή να παρουσιάσει, στην Γενική
Συνέλευσή της, τον απολογισµό της δραστηριότητας του έτους 2016 που είναι ο 21ος χρόνος λειτουργίας της
Τράπεζας και ο τέταρτος χρόνος της θητείας του παρόντος ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

Σύµφωνα µε εκτιµήσεις του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου1, το 2016 η παγκόσµια οικονοµία
αναπτύχθηκε µε το χαµηλότερο ρυθµό µεγέθυνσης που έχει καταγραφεί από το 2009 (ρυθµός
αύξησης 3,1% έναντι 3,2% κατά το 2015), γεγονός το οποίο οφείλεται κυρίως στην
επιβράδυνση της ανάπτυξης στις προηγµένες οικονοµίες, αλλά και της παρατηρούµενης
αβεβαιότητας γύρω από τις πολιτικές εξελίξεις παγκοσµίως (όπως το βρετανικό δηµοψήφισµα
και οι προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ). Για το 2017, σύµφωνα µε την Έκθεση του ∆ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος,
Φεβρ.2017, ο ρυθµός αύξησης του παγκόσµιου ΑΕΠ προβλέπεται να ανέλθει σε 3,4%.
Στη ζώνη του Ευρώ, ο ρυθµός αύξησης του ΑΕΠ για το 2016 εκτιµάται ότι ανήλθε σε 1,7%, µε τον ίδιο ρυθµό να
προβλέπεται και για το 20172. Παράγοντες οι οποίοι συνέβαλαν στη σχετική ανθεκτικότητα της οικονοµικής
δραστηριότητας στη ζώνη του ευρώ το 2016 υπήρξαν η ιδιαίτερα ευνοϊκή νοµισµατική πολιτική της ΕΚΤ και η
σταδιακή βελτίωση της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης του ιδιωτικού και του δηµόσιου τοµέα, η ελαφρώς
επεκτατική κατεύθυνση της δηµοσιονοµικής πολιτικής στο σύνολο της ζώνης του ευρώ, η πτώση της τιµής του
πετρελαίου και των άλλων βασικών εµπορευµάτων, καθώς και η υποτίµηση του ευρώ. Η ιδιωτική κατανάλωση
παρέµεινε ο κυριότερος ενισχυτικός παράγοντας της ανάπτυξης, καθώς ο χαµηλός πληθωρισµός και η αύξηση της
απασχόλησης – το ποσοστό ανεργίας υποχώρησε το ∆εκέµβριο 2016 στα χαµηλότερα επίπεδα από το 2009 –
ενίσχυσαν το πραγµατικό εισόδηµα των νοικοκυριών, ενώ η συµβολή των καθαρών εξαγωγών υπήρξε ελαφρώς
αρνητική.
Οι αντοχές της ελληνικής οικονοµίας τα δύο τελευταία χρόνια επιδεικνύονται αξιοσηµείωτες
καθώς το 2015 το Α.Ε.Π. της χώρας µειώθηκε µόλις κατά 0,2% παρά τις ιδιαίτερα δυσµενείς
συνθήκες που διαµορφώθηκαν (όπως τα σενάρια περί εξόδου από το Ευρώ και η επιβολή
περιορισµών στις τραπεζικές συναλλαγές και στην κίνηση κεφαλαίων), ενώ το 2016 το ΑΕΠ
παρουσίασε ήπια θετική µεταβολή κατά 0,3% (σε σταθερές τιµές 2010) παρά τις απαισιόδοξες
προβλέψεις για ύφεση 0,3%2, ενώ σύµφωνα µε την Εισηγητική Έκθεση του Προϋπολογισµού του 2017,
προβλέπεται ρυθµός αύξησης του πραγµατικού ΑΕΠ κατά 2,7% για το 2017.
Φαίνεται λοιπόν ότι η χώρα διαθέτει αναπτυξιακή δυναµική, η οποία ενεργοποιείται όταν διαµορφωθούν οι
κατάλληλες συνθήκες. Παρά το σηµαντικό οικονοµικό και κοινωνικό κόστος της κρίσης, τα προγράµµατα
οικονοµικής προσαρµογής που εφαρµόστηκαν τα τελευταία χρόνια πέτυχαν να θεραπεύσουν συσσωρευµένες
παθογένειες και διαρθρωτικές ατέλειες, επιτρέποντας µε αυτόν τον τρόπο την µεσο – µακροπρόθεσµη βελτίωση
των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της οικονοµίας. Ειδικότερα, πρέπει να σηµειωθούν:
Η εξάλειψη του πρωτογενούς δηµοσιονοµικού ελλείµµατος και του ελλείµµατος του ισοζυγίου τρεχουσών
συναλλαγών.
Η ανάκτηση µέρους των µεγάλων απωλειών σε ανταγωνιστικότητα.
Η σηµαντική αύξηση, σχεδόν διπλασιασµός, των εξαγωγών ως ποσοστού του ΑΕΠ.
Η ανακεφαλαιοποίηση του τραπεζικού συστήµατος.
Οι µεταρρυθµίσεις στις αγορές εργασίας και προϊόντων.
Ο πληθωρισµός (δείκτης τιµών καταναλωτή) κατά τη διάρκεια του 2016 µειώθηκε σε µέσα επίπεδα κατά 0,8%
1. World Economic Outlook, Ιανουάριος 2017
2.Πηγή: Έκθεση του ∆ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Φεβρουάριος 2017
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έναντι αντίστοιχης µείωσης 1,7% το 2015, αντανακλώντας τη χαµηλή ζήτηση και την πτωτική πορεία των διεθνών
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τιµών του πετρελαίου . Απόρροια όλων των παραπάνω και µε βάση τις πλέον πρόσφατες µετρήσεις της Ελληνικής
Στατιστικής Αρχής, το πρωτογενές πλεόνασµα υπολογίζεται στα 6,9 δισ. ευρώ ή στο 3,9% του Α.Ε.Π. Επιπλέον,
είναι πολύ σηµαντικό να σηµειωθεί ότι το 2016 είναι η τέταρτη συνεχόµενη χρονιά που ο προϋπολογισµός της
χώρας εµφανίζει πρωτογενές πλεόνασµα.
Όσον αφορά στην Κρήτη και την οικονοµία της, η οποία αντιπροσωπεύει και το µεγαλύτερο ποσοστό των εργασιών
της Τράπεζάς µας, το 2016 ο τουρισµός συνέχισε την ανοδική πορεία που καταγράφει τα τελευταία χρόνια ενώ
αύξηση σηµειώθηκε και στις εξαγωγές ελληνικών προϊόντων. ∆υστυχώς όµως, σηµαντική πτώση σηµειώθηκε στις
εξαγωγές ελαιόλαδου, το οποίο αποτελεί ίσως το σηµαντικότερο αγροτικό προϊόν της Κρήτης µας, µε την πτώση να
οφείλεται στην µειωµένη παραγωγή λόγω δυσµενών καιρικών συνθηκών. Σηµειώνεται όµως ότι η τιµή του
ελαιόλαδου διατηρήθηκε σε πολύ ικανοποιητικά επίπεδα. Επειδή όµως στην Κρήτη παράγονται και µεταποιούνται
πολλά ακόµα προϊόντα εκτός του ελαιόλαδου, αυτά ευνοήθηκαν από την γενικότερη αύξηση των εξαγωγών που
σηµειώθηκε κατά το 2016. Η Κρητική οικονοµία µπορεί να χαρακτηριστεί ως πολυδιάστατη. Εκτός από τον
τουρισµό και την γεωργική παραγωγή και µεταποίηση, άλλοι τοµείς που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι
η ανάπτυξη ακινήτων και η ενέργεια. Το σύνολο των επιµέρους τοµέων της τοπικής οικονοµίας της προσδίδουν
σηµαντικές αναπτυξιακές προοπτικές και µας κάνουν να είµαστε βέβαιοι ότι ο τόπος µας µπορεί να διαδραµατίζει
πρωταγωνιστικό ρόλο στα οικονοµικά δρώµενα τόσο της Ελλάδας όσο και της Ευρώπης.
Οι πιέσεις που δέχθηκε το τραπεζικό σύστηµα το 2015 υποχώρησαν το 2016. Καταγράφηκε
µικρή επιστροφή καταθέσεων, επαναπατρισµός κεφαλαίων και µερική αποκλιµάκωση των
τραπεζικών επιτοκίων. Οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας διατηρήθηκαν υψηλοί, µετά την
επιτυχηµένη ανακεφαλαιοποίηση µε τη συµµετοχή κυρίως ιδιωτών στο τέλος του 2015, και οι
τράπεζες διατήρησαν µια ιδιαιτέρως συντηρητική πολιτική προβλέψεων. Περαιτέρω, οι
συστηµικές τράπεζες επέστρεψαν, έστω και οριακά, στην προ φόρων κερδοφορία, τουλάχιστον όσον αφορά στα
δύο τελευταία τρίµηνα του έτους. Παράλληλα, η τάση αποµόχλευσης στα στοιχεία ενεργητικού διατηρείται,
κυρίως λόγω της πώλησης θυγατρικών στο πλαίσιο της εφαρµογής σχεδίων αναδιάρθρωσης. Είναι αξιοσηµείωτο
ότι ο ετήσιος ρυθµός χρηµατοδότησης προς τις επιχειρήσεις εµφάνισε για πρώτη φορά, µετά από µια πολυετή
πτωτική πορεία, σηµάδια σταθεροποίησης. Το συσσωρευµένο υπόλοιπο των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων
(107,6 δις ευρώ στο τέλος Σεπτεµβρίου 2016), αν και εµφάνισε τάσεις σταθεροποίησης και µικρής υποχώρησης,
αποτελεί τη σηµαντικότερη πηγή κινδύνου για την ευστάθεια του εγχώριου χρηµατοπιστωτικού συστήµατος και
τροχοπέδη (µαζί µε τη µεγάλη συρρίκνωση της καταθετικής βάσης) για τη χρηµατοδότηση της οικονοµίας και τη
διαµεσολαβητική λειτουργία των τραπεζών. Έχουν γίνει αρκετά βήµατα σε επίπεδο νοµοθετικών πρωτοβουλιών,
ρυθµιστικού πλαισίου αλλά και ενεργειών των τραπεζών στην κατεύθυνση της αντιµετώπισης του προβλήµατος
που αναµένεται να συµβάλλουν θετικά.
Η αποκλιµάκωση των µη εξυπηρετούµενων δανείων είναι ζωτικής σηµασίας για την Ελληνική οικονοµία, αφού θα
επιφέρει πολλαπλασιαστικά οφέλη για τις τράπεζες και την πραγµατική οικονοµία όπως η βελτίωση της ποιότητας
του χαρτοφυλακίου των τραπεζών, η αύξηση της ρευστότητας και η µείωση του χρηµατοοικονοµικού κινδύνου των
τραπεζών και εποµένως του κόστους χρηµατοδότησής τους, η αύξηση της προσφοράς αλλά και της ζήτησης
δανείων και η αναδιάρθρωση του παραγωγικού προτύπου της εγχώριας οικονοµίας µέσω της απελευθέρωσης
πόρων που θα χρηµατοδοτήσουν παραγωγικές επενδύσεις.

Η τελευταία δεκαετία αποτέλεσε µια χρονική περίοδο πρωτοφανούς συρρίκνωσης του Ελληνικού τραπεζικού
συστήµατος. Η οικονοµική κρίση οδήγησε τις τράπεζες που δραστηριοποιούνταν στην Ελληνική αγορά σε ένα
κύκλο εξαγορών, συγχωνεύσεων, διακοπής ή/και απόσυρσης των δραστηριοτήτων τους από την Ελληνική αγορά,
µε αποτέλεσµα σήµερα να έχει µειωθεί ο αριθµός των πιστωτικών ιδυµάτων που δραστηριοποιούνται στην
Ελληνική αγορά.
3. Πηγή: Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία

3

Ο νέος χάρτης της Ελληνικής τραπεζικής αγοράς, µπορεί να αναγνωσθεί και ως ευκαιρία για τα πιστωτικά ιδρύµατα
που παρέµειναν σε λειτουργία. Με όπλο την ευελιξία της και την ανταπόκριση στις ανάγκες της αγοράς η
Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων στοχεύει στην προσέλκυση µεριδίων αγοράς και στην ενίσχυση της θέσης της,
µέσα από την αύξηση της καταθετικής της βάσης αλλά και την επέκταση των δραστηριοτήτων της όσον αφορά σε
επιχειρήσεις και νοικοκυριά.

Το δίκτυο της Τράπεζας αριθµεί σήµερα 23 καταστήµατα. Από αυτά, 10 καταστήµατα βρίσκονται στο Νοµό Χανίων
(2 στα Χανιά και από 1 σε Κίσαµο, Παλαιόχωρα, Πλατανιά, Γεωργιούπολη, Πλάτανο, Κολυµπάρι, Αλικιανό, Σούδα),
1 κατάστηµα είναι εγκατεστηµένο στον Νοµό Ρεθύµνης (Ρέθυµνο), 6 καταστήµατα λειτουργούν στο Νοµό
Ηρακλείου (4 στο Ηράκλειο και από 1 σε Μοίρες και Τυµπάκι), 3 καταστήµατα βρίσκονται στο Νοµό Λασιθίου
(Ιεράπετρα, Άγιος Νικόλαος, Σητεία) και 3 καταστήµατα λειτουργούν στον Νοµό Αττικής (Αθήνα Λεωφόρος
Συγγρού, Αγία Παρασκευή, Περιστέρι).
Με δεδοµένο ότι ο Νοµός Αττικής παρουσιάζει σηµαντικές προοπτικές κερδοφορίας, αφού προσφέρεται για την
επίτευξη οικονοµιών κλίµακας, η Τράπεζα µελετά το ενδεχόµενο µερικής αναδιάταξης του δικτύου
καταστηµάτων της, µε την ενίσχυσή του στο Νοµό Αττικής. Προς τον σκοπό αυτό αναµένεται να συνδράµει και η
ισχυρή της οργανωτική δοµή της Τράπεζας, η οποία µπορεί να υποστηρίξει επέκταση της δραστηριότητας της
Τράπεζας.
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Οι καταθέσεις της Τράπεζας την 31/12/2016 διαµορφώθηκαν
σε 313,7 εκατ. ευρώ από 328,4 εκατ. ευρώ την 31/12/2015,
καταγράφοντας µείωση της τάξης του 4,47% και
αντανακλώντας τις συνθήκες που επικράτησαν στην
τραπεζική αγορά κατά το 2016.
Σύµφωνα µε τα επίσηµα δηµοσιοποιηµένα στοιχεία της
Τράπεζας της Ελλάδος για το 2016 η Συνεταιριστική Τράπεζα
Χανίων κατέχει µερίδιο αγοράς στις καταθέσεις του Νοµού
Χανίων που ανέρχεται σε 11,1% ενώ για το σύνολο της Κρήτης
4
το αντίστοιχο µερίδιο διαµορφώθηκε σε 4,4% .

Åðéôüêéá
×ïñçãÞóåùí
Το κόστος
χρήµατος
της Τράπεζας αποτελεί τον βασικό παράγοντα καθορισµού των επιτοκίων χορηγήσεων, τα
οποία στο σύνολό τους είναι κυµαινόµενα και συνδεδεµένα µε το επιτόκιο πράξεων κύριας αναχρηµατοδότησης
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Το κόστος χρήµατος παρακολουθείται σε καθηµερινή βάση. Η αρµόδια
Επιτροπή ∆ιαχείρισης Ενεργητικού Παθητικού αναλύει όλες τις εισηγήσεις σχετικά µε το ύψος των επιτοκίων των
προϊόντων που διαθέτει η Τράπεζα στην πελατεία της αλλά και για την διαχείριση των διαθεσίµων της.
4. Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, Στατιστικό ∆ελτίο Οικονοµικής Συγκυρίας, Τεύχος 172 Μάρτιος-Απρίλιος 2017
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Η ποιότητα των χορηγήσεων αποτελεί πεδίο µείζονος σηµασίας για την Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Όλες οι
δανειακές αιτήσεις αρχικά εξετάζονται εις βάθος από τα εγκριτικά κλιµάκια των χορηγήσεων ενώ παράλληλα
διενεργείται αποτίµηση του πιστωτικού κινδύνου µέσα από τις σχετικές εισηγήσεις της Μονάδας ∆ιαχείρισης
Κινδύνων µε την συνδυαστική χρήση της εφαρµογής RV RATING της εταιρίας SYSTEMIC. Έχοντας λάβει υπόψη και
τεκµηριώσει όλα τα δεδοµένα οι αποφάσεις λαµβάνονται σε τακτές συνεδριάσεις. Απώτερος σκοπός της Τράπεζας
είναι η οµαλή εξυπηρέτηση των αναγκών των πελατών της µε την παράλληλη διασφάλιση των συµφερόντων της
καθώς και των συµφερόντων των συνεταίρων της.
Αναφορικά µε τις χορηγήσεις η Τράπεζα επικεντρώνεται σε τρεις άξονες και πιο συγκεκριµένα:
Στην ενίσχυση της ποιότητάς τους
Στην αύξηση των εξασφαλίσεων που τις συνοδεύουν
Στην αποτελεσµατικότερη παρακολούθηση και διαχείριση των δανειοδοτήσεων σε προσωρινή και οριστική
καθυστέρηση.
Έχοντας πλήρη επίγνωση της κατάστασης που επικρατεί στην πραγµατική οικονοµία και αγορά, η Τράπεζα
προκειµένου να συνδράµει επιχειρήσεις και νοικοκυριά στην οµαλή αποπληρωµή των δανειακών τους
υποχρεώσεων, προχώρησε και το 2016 σε ρυθµίσεις και αναδιαρθρώσεις των υφιστάµενων δανειοδοτήσεων.

Η ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης Καθυστερήσεων (∆∆Κ) συνιστά µία κοµβική επιχειρησιακή µονάδα για την λειτουργία
της Τράπεζας. Η ∆∆Κ είναι επιφορτισµένη µε την ευθύνη της διαχείρισης των µη εξυπηρετούµενων δανείων.
Αποτελεί ανεξάρτητο διοικητικό όργανο που εφαρµόζει τις οδηγίες της Τράπεζας της Ελλάδος και γενικά το σύνολο
του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου.
Η ∆∆Κ φέρει την ευθύνη για όλες τις ρυθµίσεις που γίνονται σε δάνεια της Τράπεζας, εφόσον αναγνωριστεί
οικονοµική αδυναµία του δανειολήπτη, η οποία τον αποτρέπει από την οµαλή εξυπηρέτηση της πίστωσης,
σύµφωνα µε τους όρους της σχετικής σύµβασης. Η ∆∆Κ αξιολογεί και εισηγείται βραχυπρόθεσµες και
µακροπρόθεσµες ρυθµίσεις καθώς επίσης και λύσεις οριστικής διευθέτησης, έχοντας εξετάσει έναν αριθµό
παραγόντων όπως η δυνατότητα πληρωµών, οι διαθέσιµες εξασφαλίσεις, οι τρέχουσες συνθήκες της αγοράς, η
βιωσιµότητα του δανειολήπτη, πάντα σε συνάρτηση µε την µεγιστοποίηση της αποδοτικότητας της Τράπεζας.
Οι ρυθµίσεις καλύπτουν όλο το φάσµα του χαρτοφυλακίου των µη εξυπηρετούµενων δανείων της Τράπεζας,
δηλαδή τόσο στο επιχειρηµατικό όσο και στο χαρτοφυλάκιο λιανικής τραπεζικής, καταναλωτικής και στεγαστικής
πίστης.
Τα κριτήρια είναι απόλυτα εναρµονισµένα µε τα Εκτελεστικά Τεχνικά Πρότυπα της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής
Αρχής για τις ρυθµίσεις και τα µη εξυπηρετούµενα ανοίγµατα, τόσο για εποπτικούς όσο και για σκοπούς
κατάρτισης οικονοµικών καταστάσεων.
Τέλος, εκτός από τις νέες ρυθµίσεις, η ∆∆Κ είναι επιφορτισµένη και µε την ευθύνη της εντατικοποίησης των
ενεργειών για την αύξηση των εισπράξεων, τη διαχείριση των εξασφαλίσεων καθώς επίσης και την αξιολόγηση της
αποτελεσµατικότητας των εφαρµοζόµενων τύπων ρύθµισης.
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Η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων υποστηρίζει ενεργά τις αναπτυξιακές δραστηριότητες των Μικροµεσαίων
Επιχειρήσεων.

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων για τα έτη 2013 - 2016 συµµετείχε στις δράσεις του Ταµείου Επιχειρηµατική
Επανεκκίνηση & Νησιωτική Τουριστική Επιχειρηµατικότητα.
Η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων είναι µέτοχος, µαζί µε τα Επιµελητήρια και άλλους φορείς της Κρήτης, στην
Αναπτυξιακή Κρήτης, αστική µη κερδοσκοπική εταιρία µε σκοπό την ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης µέσα
από την υλοποίηση και διαχείριση εθνικών και ευρωπαϊκών προγραµµάτων
Με τη διαθέσιµη τεχνογνωσία της σε ότι αφορά την υλοποίηση επενδύσεων, επιχορηγούµενων από
επενδυτικούς νόµους και κοινοτικά προγράµµατα, παρέχει στοχευµένες τραπεζικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ για την
υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων που έχουν ενταχθεί σε δράσεις ενίσχυσης.
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Το όραµα των ιδρυτικών στελεχών της Συνεταιριστικής Τράπεζα Χανίων ήταν να δηµιουργήσουν µία µονάδα
κοινωνικής οικονοµίας, ένα ενεργό µέλος και εγγενές κοµµάτι της τοπικής κοινωνίας. Με αυτό δεδοµένο, είναι
ευνόητο ότι έννοιες όπως η αλληλεγγύη και η προσφορά στο κοινωνικό σύνολο είναι άρρηκτα συνδεδεµένες µε την
φιλοσοφία και συνεπώς την λειτουργία της Τράπεζας.
Στον απόηχο µίας σχεδόν δεκαετούς σφοδρής ύφεσης της Ελληνικής οικονοµίας, ένα µεγάλο µέρος των
συµπολιτών µας έχουν δει το βιοτικό τους επίπεδο να υποχωρεί δραµατικά, λόγω του περιορισµού της
οικονοµικής δραστηριότητας, της µείωσης µισθών και συντάξεων και της πολύ υψηλής ανεργίας. ∆υστυχώς,
πολλοί εξ αυτών χρειάζονται βοήθεια ακόµα και για την εξυπηρέτηση των βασικών τους αναγκών και την
εξασφάλιση των ειδών πρώτης ανάγκης. Στο πλαίσιο αυτό, η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων έχει καταρτίσει και
υλοποιεί απαρέγκλιτα πρόγραµµα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης µε κεντρικό άξονα τον Άνθρωπο και σκοπό την
ενίσχυση και στήριξη των τοπικών κοινωνιών, µέσα από χορηγίες του κοινωφελούς έργου της εκκλησίας,
κοινωνικών φορέων και δοµών καθώς και ενεργειών που σχετίζονται µε την περίθαλψη και την υγεία.
Εντός του 2016 η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων πρόσφερε σε διάφορες κοινωνικές δοµές προϊόντα πρώτης
ανάγκης συνολικής αξίας 55 χιλ. ευρώ ενώ συνέδραµε αθλητικά και φιλανθρωπικά σωµατεία, πολιτιστικούς
συλλόγους, ιερές µονές, εκπαιδευτικά ιδρύµατα, Ο.Τ.Α. και θέατρα µε το ποσό των 25 χιλ. ευρώ.
Πέρα όµως από την µέριµνα για τον Άνθρωπο, η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων υλοποιεί σηµαντικές δράσεις
τόσο για το Περιβάλλον όσο και για τον Πολιτισµό. Η ευαισθησία σε θέµατα που άπτονται της προστασίας του
περιβάλλοντος έχει αποτυπωθεί στην καθηµερινή λειτουργία της Τράπεζας. Προς τον σκοπό αυτό, η Τράπεζα
αναλαµβάνει δράσεις οι οποίες αποσκοπούν στην κατανάλωση όσον το δυνατόν λιγότερης ενέργειας – είτε
ηλεκτρικής είτε πετρελαίου θέρµανσης – και νερού, ούτως ώστε οι διοικητικές της εγκαταστάσεις και το δίκτυο
καταστηµάτων να συµµορφώνονται µε τους κανονισµούς ενεργειακής απόδοσης ενώ παράλληλα προωθεί την
ανακύκλωση σε υλικά όπως το χαρτί, το πλαστικό και οι µπαταρίες.
Επιπρόσθετα, η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων προάγει τον Πολιτισµό, συνδράµοντας πολιτιστικούς,
λαογραφικούς και φιλολογικούς συλλόγους, τοπικά θέατρα, αθλητικές οµάδες, εκπαιδευτικά ιδρύµατα καθώς και
πρωτοβουλίες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Παράλληλα, έχει αναλάβει την µόνιµη συντήρηση του αρχαιολογικού
χώρου που βρίσκεται στο κτίριο διοίκησης και το κεντρικό κατάστηµα. Επιπλέον, διατηρεί την ιστορική µνήµη των
εταιρειών του Οµίλου της, µέσω αρχειακού υλικού µεγάλου όγκου που περιλαµβάνει φωτογραφίες, βίντεο,
έγγραφα και αναµνηστικά αντικείµενα και παραχωρεί αφιλοκερδώς την αίθουσα συνεδριάσεων του κτιρίου
διοίκησης για την πραγµατοποίηση εκδηλώσεων µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που διοργανώνονται από
διάφορους φορείς. Σηµειώνεται ότι κατά την διάρκεια του 2016 πραγµατοποιήθηκαν 56 εκδηλώσεις.

Το ανώτατο διοικητικό όργανο της Τράπεζας είναι το εννιαµελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο, το οποίο έχει
αρµοδιότητα για τη χάραξη της στρατηγικής της, τη λήψη όλων των σηµαντικών αποφάσεων και τον έλεγχο της
οµαλής πορείας της Τράπεζας. Η θητεία των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι τετραετής. Οι σύµβουλοι των
οποίων η θητεία έληξε είναι πάντοτε επανεκλέξιµοι.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο που προέκυψε από τις εκλογές της 30ης Ιουνίου 2013, όπως ανασυγκροτήθηκε σε σώµα
κατά τη συνεδρίαση αυτού Νο 440/03-04-2014, αποτελείται από τα εξής µέλη:
 Μαρακάκης Μιχαήλ του Εµµανουήλ, Πρόεδρος ∆.Σ.
 Ανδρουλάκης Γεώργιος του Χαραλάµπους, Αντιπρόεδρος ∆.Σ.
 Τζινάκης Εµµανουήλ του Μιχαήλ, Γραµµατέας
 Φαραντάκης Γεώργιος του Ιωσήφ, Ταµίας
 Πούλακας Ιάσων του Αντωνίου, Εκτελεστικό Μέλος
 Χιωτάκης Ιωσήφ του Ιωσήφ, Εκτελεστικό Μέλος
 Περιβολάκης Αλέξανδρος του Βασιλείου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
 Βάµβουκας Αναστάσιος του ∆ηµητρίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος
 Μπαδιερίτης Κυριάκος του Κωνσταντίνου, Μη εκτελεστικό Μέλος
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Η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων, µε σκοπό τη διαφύλαξη του εταιρικού συµφέροντος και των συµφερόντων των
συνεταίρων της, έχει προσαρµοστεί στα οριζόµενα από το θεσµικό πλαίσιο περί εταιρικής διοίκησης. Η Τράπεζα έχει
αναγνωρίσει τις πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης ως ένα σηµαντικό µέρος της λειτουργίας της, τις έχει ενσωµατώσει
σε αυτή και επιδιώκει την συνεχή βελτίωσή τους και ειδικότερα την συνεχή αναβάθµιση των συστηµάτων
διακυβέρνησης και εσωτερικού ελέγχου, κανονιστικής συµµόρφωσης, διαφάνειας και διάχυσης της πληροφόρησης
προς τα µέλη και τους πελάτες της. Σε αυτό το πλαίσιο, η Τράπεζα:
• Έχει προσαρµόσει τη σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της, ώστε να είναι σύµφωνη µε τα ισχύοντα περί
Εκτελεστικών, Μη Εκτελεστικών και Ανεξάρτητων Μελών.
• ∆ιαθέτει Επιτροπή Ελέγχου, η οποία αποτελείται από Μη Εκτελεστικά Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ένα εκ
των οποίων είναι και Ανεξάρτητο. Η Επιτροπή Ελέγχου παρακολουθεί και αξιολογεί την επάρκεια και την
αποτελεσµατικότητα του Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου, µε βάση τα σχετικά στοιχεία και τις πληροφορίες που
παρέχουν οι αρµόδιες υπηρεσίες της Τράπεζας, καθώς και τις διαπιστώσεις και τις παρατηρήσεις των εξωτερικών
ελεγκτών και των εποπτικών αρχών.
• ∆ιαθέτει διοικητικά ανεξάρτητη, Μονάδα Εσωτερικής Επιθεώρησης, η οποία αναφέρεται στο ∆ιοικητικό
Συµβούλιο µέσω της Επιτροπής Ελέγχου και έχει την ευθύνη της διενέργειας ελέγχων, ενσωµατώνοντας και
λειτουργίες ελέγχου πληροφοριακών συστηµάτων, προκειµένου να διαµορφωθεί αντικειµενική, ανεξάρτητη και
τεκµηριωµένη άποψη για την επάρκεια και την αποτελεσµατικότητα του Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου σε
επίπεδο Τράπεζας.
• ∆ιαθέτει διοικητικά ανεξάρτητη, Μονάδα ∆ιαχείρισης Κινδύνων, η οποία αναφέρεται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο
µέσω της Επιτροπής Ελέγχου και υπόκειται στον έλεγχο της Μονάδας Εσωτερικής Επιθεώρησης. Σκοπός της Μονάδας
∆ιαχείρισης Κινδύνων είναι η αποτελεσµατική κάλυψη των κινδύνων του πιστωτικού ιδρύµατος, η σύνταξη
αναφορών προς την Τράπεζα της Ελλάδος και τη ∆ιοίκηση και η υποβολή εισηγητικού διαχείρισης κινδύνων για
αιτήµατα πιστοδοτήσεων στα αρµόδια εγκριτικά κλιµάκια.
• ∆ιαθέτει διοικητικά ανεξάρτητη, Μονάδα Κανονιστικής Συµµόρφωσης, η οποία τελεί υπό τον έλεγχο της Μονάδας
Εσωτερικής Επιθεώρησης ως προς την επάρκεια και αποτελεσµατικότητα των διαδικασιών κανονιστικής
συµµόρφωσης. Η Μονάδα Κανονιστικής Συµµόρφωσης θεσπίζει και εφαρµόζει διαδικασίες ενώ εκπονεί και ετήσιο
πρόγραµµα κανονιστικής συµµόρφωσης, µε στόχο την επίτευξη της έγκαιρης και διαρκούς συµµόρφωσης στο ισχύον
ρυθµιστικό πλαίσιο, την εξασφάλιση της πλήρους προσαρµογής στο κανονιστικό πλαίσιο πρόληψης νοµιµοποίησης
εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες µέσω της τραπεζικής λειτουργίας και την καταπολέµηση της
τροµοκρατίας. Ενηµερώνει σχετικά τη ∆ιοίκηση και εισηγείται την προσαρµογή των εσωτερικών διαδικασιών σε αυτό.

Η Οργάνωση της Τράπεζας αποτελεί πεδίο βασικής µέριµνας τόσο της ∆ιοίκησης όσο και των στελεχών της. Η Τράπεζα
καταβάλει προσπάθειες για την συνεχή βελτίωση της οργανωτικής δοµής, η οποία αναβαθµίζεται σταδιακά ούτως ώστε
να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του εποπτικού πλαισίου, του αναπτυσσόµενου δικτύου της αλλά και
του χαρτοφυλάκιου προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχει η Τράπεζα στους πελάτες της. Προκειµένου για την
αποτελεσµατικότερη και ασφαλέστερη λειτουργία της Τράπεζας έχει συσταθεί µεγάλος αριθµός επιτροπών, στις οποίες
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει αναθέσει συγκεκριµένες αρµοδιότητες. Οι κυριότερες επιτροπές της Τράπεζας και οι
αρµοδιότητές τους παρουσιάζονται παρακάτω:

Η Επιτροπή Ελέγχου υποστηρίζει το ∆.Σ. στην διεκπεραίωση των εποπτικών του αρµοδιοτήτων και ειδικότερα:
• Στην εξέταση της επάρκειας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου και των συστηµάτων διαχείρισης κινδύνων,
καθώς επίσης και στην επίβλεψη των διαδικασιών κανονιστικής συµµόρφωσης
• Στην εξέταση και εποπτεία της διαδικασίας κατάρτισης και έκδοσης των οικονοµικών στοιχείων και πληροφοριών οι
οποίες παρέχονται
• Στην επιλογή, αξιολόγηση και ανεξαρτησία των εξωτερικών ελεγκτών
• Στην αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα της λειτουργίας των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου, ∆ιαχείρισης
Κινδύνων και Κανονιστικής Συµµόρφωσης.
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Η Επιτροπή Αποδοχών παρέχει εξειδικευµένες και ανεξάρτητες συµβουλές σε θέµατα που άπτονται της πολιτικής
αποδοχών και της εφαρµογή της σε επίπεδο Τράπεζας.
Η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων είναι επιφορτισµένη µε την ευθύνη κατάρτισης του καταλόγου των υποψηφίων
εκτελεστικών µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, προκειµένου να πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας όπως αυτά
καθορίζονται από το θεσµικό και εποπτικό πλαίσιο. Αποτελείται από τρία µέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση
της Τράπεζας. Η θητεία τους είναι κατά ένα έτος µεγαλύτερη από τη διάρκεια της θητείας των µελών του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου.

Η Επιτροπή ∆ιαχείρισης Ενεργητικού Παθητικού (ALCO) έχει ως σκοπό τη χάραξη της πολιτικής, που πρέπει να
ακολουθήσει η Τράπεζα, σε θέµατα διάρθρωσης και διαχείρισης των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της,
µε στόχο τη µεγιστοποίηση της κερδοφορίας της, στο πλαίσιο πάντα της γενικότερης στρατηγικής της, αλλά και των
υφισταµένων εσωτερικών και εξωτερικών περιορισµών, διαδικασιών και κανόνων. Οι βασικές αρµοδιότητες της
Επιτροπής είναι:
 Η επίτευξη της βέλτιστης διάρθρωσης των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε σχέση µε τους
αναλαµβανόµενους κινδύνους.
 Ο καθορισµός της πλέον αποτελεσµατικής τιµολογιακής πολιτικής (σε επίπεδο πελάτη, προϊόντος, εσωτερικής
τιµολόγησης), που διασφαλίζει ικανοποιητικές αποδόσεις στα κεφάλαια της Τράπεζας, υψηλό επίπεδο
ρευστότητας και κατάλληλης τιµολόγησης των κινδύνων.
 Η έγκριση για την ανάπτυξη, µεταβολή ή απόσυρση προϊόντων και υπηρεσιών και την επιλογή των πιστοδοτικών ή
άλλων προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων που θα προσφέρονται στους πελάτες της Τράπεζας.
Η Ειδική Συντονιστική Επιτροπή για την Πληροφορική (IT Steering Committee) µεταξύ άλλων µεριµνά για:
 την αξιολόγηση των βραχυπρόθεσµων και µεσο-µακροπρόθεσµων σχεδίων της Πληροφορικής στα πλαίσια της
επιχειρησιακής στρατηγικής,
 την αξιολόγηση της ανάλυσης και διαχείρισης των κινδύνων που σχετίζονται µε τα Πληροφοριακά Συστήµατα,
 την αξιολόγηση και προέγκριση προµηθειών υλικού και λογισµικού,
 την εποπτεία των µεγάλων έργων και του προϋπολογισµού της Πληροφορικής,
 τον καθορισµό προτεραιοτήτων,
 την έγκριση και εποπτεία των συνεργασιών µε τρίτους (π.χ. θέµατα outsourcing).
Η Επιτροπή Ασφάλειας εισηγείται για τη βελτίωση και αναθεώρηση της Πολιτικής Ασφάλειας, ώστε να
ανταποκρίνεται στις εκάστοτε πραγµατικές ανάγκες ή απαιτήσεις αρµοδίων κρατικών φορέων ή εποπτικών αρχών.
Η Επιτροπή Προµηθειών έχει ως έργο την έγκριση παγίων και λειτουργικών δαπανών εντός και εκτός
προϋπολογισµού µε βάση τα εκάστοτε οριζόµενα όρια που αναφέρονται στο σχετικό κανονισµό.
Η Επιτροπή Χορηγιών και Προβολής εξετάζει αιτήµατα που αφορούν διαφηµιστική δαπάνη ή χορηγία, στα πλαίσια
του Προγράµµατος Κοινωνικής Ευθύνης και της γενικότερης στρατηγικής επικοινωνίας της Τράπεζας, σύµφωνα µε τον
κανονισµό λειτουργίας της.
Η Επιτροπή Επιµέλειας Ακινήτων διαχειρίζεται την ακίνητη περιουσία της Τράπεζας, επεξεργάζεται και αποφασίζει
για τις εισηγήσεις που υποβάλλονται από τη Μονάδα Επιµέλειας – ∆ιαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας.
Στα πλαίσια προσαρµογής της οργάνωσης της τράπεζας στη διαρκή ανάπτυξή της, στις ∆ιευθύνσεις ∆ιοίκησης
ενσωµατώνονται τµήµατα και υπηρεσίες που καλύπτουν εξειδικευµένες τεχνικές απαιτήσεις προϊόντων και
λειτουργιών και έχουν συντονιστικό ρόλο για την Τράπεζα, σε επίπεδο δικτύου.
Οι ∆ιευθύνσεις της Τράπεζας, όπως παρουσιάζονται και στο Οργανόγραµµα που ακολουθεί είναι οι παρακάτω:






Γενική ∆ιεύθυνση
∆ιεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργικής Στήριξης
∆ιεύθυνση ∆ικτύου
∆ιεύθυνση Πίστης
∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης Καθυστερήσεων






∆ιεύθυνση Πληροφορικής
∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών
∆ιεύθυνση Ανθρώπινου ∆υναµικού
∆ιεύθυνση ∆ηµοσίων Σχέσεων

12

ΜΟΝΑ∆Α
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ/∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
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Οι άνθρωποι αποτελούν σηµαντικό περιουσιακό στοιχείο της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων. Το ακόλουθο
γράφηµα παρουσιάζει το µορφωτικό επίπεδο του Ανθρώπινου ∆υναµικού της Τράπεζας. Πρέπει να σηµειωθεί ότι η
Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων µεριµνά για την διαρκή επιµόρφωση των στελεχών της. Τα παραπάνω σε συνδυασµό µε
την µεγάλη εµπειρία που διαθέτουν οι εργαζόµενοι της Τράπεζας, ουσιαστικά διασφαλίζουν αφενός την
αποτελεσµατική εξυπηρέτηση των λειτουργιών της Τράπεζας και αφετέρου την ικανοποίηση των αναγκών των πελατών
της.
Η ενίσχυση των διαφόρων τµηµάτων της Τράπεζας αντιπροσωπεύει µια συνεχής διεργασία, η οποία αποβλέπει στην
ενδυνάµωση της αποδοτικότητας και της ποιότητας των παρεχόµενων προϊόντων και υπηρεσιών και παράλληλα στην
βελτιστοποίηση του βαθµού συµµόρφωσης µε το κανονιστικό πλαίσιο. Επιπλέον, η Τράπεζα στοχεύει στην εξασφάλιση
της επιχειρησιακής συνέχειας και στην αδιάκοπη ενίσχυση του στελεχιακού δυναµικού της. Προς το σκοπό αυτό, η
Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων δεν σταµατά ποτέ να επενδύει στους εργαζοµένους της, µε τον διττό σκοπό της
ανάπτυξής τους σε επαγγελµατικό επίπεδο και της µέγιστης αξιοποίησης των δυνατοτήτων τους.

* Στοιχεία 31/12/2016, για προσωπικό µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας αορίστου χρόνου
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Η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων από την ίδρυσή της µέχρι και σήµερα έχει αναπτύξει έντονη επενδυτική
δραστηριότητα. Η Τράπεζα έχει προχωρήσει στην σύσταση ή/και στην εξαγορά τοπικών εταιριών, οι οποίες
δραστηριοποιούνται σε διάφορους τοµείς της Κρητικής οικονοµίας όπως η αγροτική παραγωγή, η µεταποίηση
αγροτικών προϊόντων, η Κρητική διατροφή, η ανάπτυξη ακινήτων και οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας.
Οι δύο βασικοί άξονες, µέσω των οποίων έχουν υλοποιηθεί όλες αυτές οι επενδύσεις, είναι οι θυγατρικές εταιρίες
της Τράπεζας :
Κρητικά Ακίνητα Α.Ε που ιδρύθηκε το 2000 µε αντικείµενο την αγορά, ανάπτυξη, αξιοποίηση και διαχείριση γης,
αστικών και άλλων ακινήτων, και
Κρητικές Συµµετοχές Α.Ε.Ε.Σ. Εταιρία επιχειρηµατικών συµµετοχών, η οποία ιδρύθηκε το 2009 και στο επενδυτικό
της χαρτοφυλάκιο περιλαµβάνονται εταιρίες που δραστηριοποιούνται στους παραπάνω τοµείς.

Η Τράπεζα αποτελεί τον µέτοχο πλειοψηφίας της
Κρητικά Ακίνητα, κατέχοντας ποσοστό της τάξης
του 74,2% των µετοχών της, ασκώντας παράλληλα
και την ∆ιοίκηση. Η Κρητικά Ακίνητα έχει στην
κατοχή της µεγάλο αριθµό ακινήτων, που
περιλαµβάνει αστικά ακίνητα εισοδήµατος,
οικόπεδα µελλοντικής αξιοποίησης, προνοµιούχες
οικοπεδικές εκτάσεις µε δυνατότητα ανάπτυξης
παραθεριστικής κατοικίας και εκτάσεις εντός
περιοχών ιδιωτικής πολεοδόµησης (ΠΕΡΠΟ).
Η εταιρία έχει ανεγείρει το εµπορικό κέντρο
«ΟΛΕΑ» στον Πλατανιά Χανίων, όπου αφού
πώλησε µέρος των καταστηµάτων του εµπορικού
κέντρου, εκµισθώνει σήµερα τα υπόλοιπα ενώ εκµεταλλεύεται για ίδιο λογαριασµό τον υπόγειο χώρο στάθµευσης
αυτοκινήτων.
Σε συνεργασία µε το Εµπορικό Επιµελητήριο
Χ α ν ί ω ν , υλ ο π ο ι ε ί τ ην κα τ α σ κ ε υ ή ε ν ό ς
επιχειρηµατικού πάρκου στην περιοχή Μαλάξα του
∆.∆. Κεραµιών Χανίων, συνολικής επιφάνειας 515
στρεµµάτων. Το έργο έχει ενταχθεί στο
χρηµατοδοτικό πρόγραµµα «Jessica». Η
ολοκλήρωση κατασκευής των έργων υποδοµής
αναµένεται τον Ιούνιο του 2018. Το Επιχειρηµατικό
Πάρκο Χανίων θα συνεισφέρει τα µέγιστα στην
τοπική κοινωνία και οικονοµία του Νοµού Χανίων
κατά την επερχόµενη δεκαετία, αφού εκτιµάται ότι
150 περίπου επιχειρήσεις (του µεταποιητικού
τοµέα µέσης και χαµηλής όχλησης, της
εφοδιαστικής αλυσίδας, των logistics κλπ) θα
στεγαστούν εκεί, συνδράµοντας στην ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και στην αύξηση της απασχόλησης στο
νοµό αλλά και στη Κρήτη γενικότερα.
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Η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων αποτελεί τον µοναδικό µέτοχο της εταιρίας Κρητικές Συµµετοχές ΑΕΕΣ και
φυσικά ασκεί και την ∆ιοίκησή της. Οι σηµαντικότερες συµµετοχές που περιλαµβάνονται στο χαρτοφυλάκιό της
είναι :

Η σειρά καλλυντικών της ΑΒΕΑ

ΑΒΕΑ: Με έτος ίδρυσης το 1889, αποτελεί για σχεδόν 130
χρόνια σήµα κατατεθέν του Χανιώτικου επιχειρείν.
∆ραστηριοποιείται στην επεξεργασία του ελαιοπυρήνα,
στην τυποποίηση ελαιόλαδου και στην σαπωνοποιία. Η
εξωστρέφεια και ο εµπλουτισµός του προϊοντικού της
χαρτοφυλακίου µε νέα προϊόντα, η ενίσχυση της ποιότητας
των υφισταµένων καθώς και η ανανέωση της εταιρικής
ταυτότητας, έχουν δώσει τα τελευταία χρόνια σηµαντική
ώθηση στα οικονοµικά της µεγέθη.

ΒΙΟΧΥΜ Α.Ε: Με αντικείµενο δραστηριότητας την χυµοποίηση
εσπεριδοειδών (πορτοκάλια, µανταρίνια, λεµόνια, γκρέιπ φρουτ),
αντιπροσωπεύει µια εκ των ιστορικότερων επιχειρήσεων του Νοµού
Χανίων. Η εταιρία συγκεντρώνει, µεταποιεί και τυποποιεί χυµούς από
νωπά εσπεριδοειδή της Κρητικής γης και τα διαθέτει στην αγορά στην
µορφή φρέσκων, ζαχαρούχων και συµπυκνωµένων χυµών, αλλά και ως
αιθέρια έλαια. Η εταιρία εκτελεί πλάνο ενδυνάµωσης της
ανταγωνισ τικότητάς της µέσω της αναδιάρθρωσης των
δραστηριοτήτων της και µεσοπρόθεσµο στόχο την µετεγκατάστασή της
και τον περεταίρω εκσυγχρονισµό της.

ΑΦΟΙ ΧΙΩΤΑΚΗ Α.Β.Ε.Ε: Η εταιρία δραστηριοποιείται στην παραγωγή
προϊόντων ζύµης, παραδοσιακών Κρητικών προϊόντων, αρτοποιίας,
παξιµαδιού και παροχής υπηρεσιών catering. Η εταιρία βρίσκεται
σήµερα σε φάση αναδιοργάνωσης και εκσυγχρονισµού και στο στάδιο
µετεγκατάστασης σε νέα ιδιόκτητη παραγωγική µονάδα, συνολικού
εµβαδού 5.300 τ.µ. στην περιοχή του αεροδροµίου Χανίων. Η
επένδυση έχει υπαχθεί και επιδοτείται από το Ν. 3299/2004. Σήµερα
έχει υλοποιηθεί το 30% της επένδυσης και η ολοκλήρωσή της
προβλέπεται τον Μάρτιο του 2018.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε: Η εταιρία παράγει και
επεξεργάζεται γαλακτοκοµικά προϊόντα, τα οποία διατίθενται στην αγορά µε
τον εµπορικό σήµα «Βέρο Κρητικό». Είναι εγκατεστηµένη στην ΒΙ.ΠΕ.
Ηρακλείου, µε την παραγωγή να λαµβάνει χώρα στο εργοστάσιο «Κριαράς».
Αποτελεί joint venture σηµαντικών επιχειρηµατικών φορέων της περιοχής
όπως οι Κρητικές Συµµετοχές, οι Κυλινδρόµυλοι Κρήτης και τα super markets
ΣΥΝΚΑ και Χαλκιαδάκης.
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Οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Τράπεζας για τη χρήση του 2016 έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ
31.12.2016
31.12.2015

ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2016
31.12.2015

Ταµείο και διαθέσιµα σε Κεντρικές Τράπεζες

8.498.294

8.390.146

8.559.659

8.425.112

∆άνεια σε τράπεζες
Χρηµατοοικονοµικά µέσα σε εύλογες αξίες µέσω
αποτελεσµάτων
∆άνεια (Σύνολο)
µείον προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις
∆άνεια (Υπόλοιπο µετά από προβλέψεις)

3.364.028

10.148.937

3.364.028

10.148.937

1.049.735

1.026.292

1.049.735

1.026.292

458.513.578
(113.275.793)
345.237.785

464.265.949
(115.085.598)
349.180.351

428.184.915
(113.275.793)
314.909.122

434.898.217
(115.085.598)
319.812.618

18.344.511

18.344.511

5.013.063

4.844.319

Συµµετοχές

1.462.675

1.072.148

1.598.623

1.259.151

12.404.205

13.194.753

20.781.573

30.385.470

2.889.000
840.502

867.174

17.373.266
875.437

303.090
908.756

Απαιτήσεις από αναβαλλόµενους φόρους

24.113.552

26.133.908

24.328.881

26.577.183

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

25.232.678

23.756.684

46.373.105

52.569.907

443.436.965

452.114.904

444.226.492

456.260.834

Επενδυτικοί τίτλοι
Περιουσία, βιοµηχανοστάσια και εξοπλισµός
Επενδυτική περιουσία
Ασώµατα περιουσιακά στοιχεία

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Υποχρεώσεις σε κεντρικές τράπεζες
Υποχρεώσεις σε άλλες τράπεζες
Υποχρεώσεις σε πελάτες
Εκδοθέντες χρεωστικοί τίτλοι και λοιπά δάνεια
Υποχρεώσεις από αναβαλλόµενους φόρους
Λοιπά στοιχεία παθητικού

ΤΡΑΠΕΖΑ
31.12.2016
31.12.2015
78.009.750

74.003.186

ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2016
31.12.2015
78.009.750

74.003.186

2.603.909

3.755.551

3.497.117

4.186.449

311.128.122

324.669.234

311.048.645

324.626.420

11.504.268
-

9.006.390
-

11.504.268

9.006.390

1.516.919

766.074

2.913.935

5.396.412

5.842.159

11.247.094

406.159.984

416.830.773

411.418.858

423.835.613

Συνεταιριστικό Κεφάλαιο

17.910.279

17.908.287

17.910.279

17.908.287

∆ιαφορά από έκδοση µερίδων υπέρ το άρτιο

82.605.265

82.597.961

82.605.265

82.597.961

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Λοιπά αποθεµατικά

4.662.723

4.385.383

4.668.618

4.282.549

(67.901.286)

(69.607.501)

(77.558.688)

(77.344.471)

37.276.981
-

35.284.131
-

27.625.474

27.444.327

Μη ελέγχουσες συµµετοχές

5.182.160

4.980.894

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

37.276.981

35.284.131

32.807.634

32.425.221

443.436.965

452.114.904

444.226.492

456.260.834

Αποτελέσµατα εις νέον
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
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Κατάσταση Αποτελεσµάτων

ΤΡΑΠΕΖΑ
31.12.2016
31.12.2015

ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2015
31.12.2016
Όπως
αναµορφώθηκε

Τόκοι και εξοµοιούµενα έσοδα
Τόκοι και εξοµοιούµνεα έξοδα

21.238.574
(7.228.061)

27.352.516
(11.059.991)

19.199.380
(7.598.523)

25.395.712
(11.393.579)

ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ

14.010.513

16.292.525

11.600.857

14.002.134

Έσοδα προµηθειών

1.179.357

1.171.900

1.179.357

1.171.900

Έξοδα προµηθειών

(6.745)

(12.868)

(6.745)

(12.868)

1.172.612

1.159.033

1.172.612

1.159.033

274.245

99.623

3.611.248

3.320.822

42.244

38.375

42.244

38.375

50.290

277.626

50.290

277.626

1.043.014

-

3.728.632

-

ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
Καθαρά έσοδα από µη τραπεζικές υπηρεσίες
Έσοδα από µερίσµατα
Αποτελέσµατα χρηµατοοικονοµικών πράξεων & τίτλων
επενδυτικού χαρτοφυλακίου
Λοιπά έσοδα
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ

16.592.918

17.867.181

20.205.883

18.797.989

∆απάνες προσωπικού

(5.894.415)

(5.601.972)

(7.061.483)

(6.753.845)

Αποσβέσεις πάγιων και άυλων περιουσιακών στοιχείων

(1.053.745)

(1.288.038)

(1.431.057)

(1.810.112)

Γενικά διοικητικά και λοιπά λειτουργικά έξοδα

(3.960.092)

(4.733.734)

(5.968.802)

(6.713.012)

(10.908.252)

(11.623.744)

(14.461.342)

(15.276.970)

(1.529.860)

(6.636.558)

(1.599.860)

(6.636.558)

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ
Προβλέψεις από πιστωτικούς κινδύνους από δάνεια και
απαιτήσεις πελατών
Αποµείωση αξίας λοιπών στοιχείων Ενεργητικού
Κέρδη/ Ζηµίες από αποµείωση τίτλων
Ζηµιές από αποµείωση αξίας / αντιστροφή προβλέψεων
Αναλογία κερδών/(ζηµιών) από συµµετοχές σε συγγενείς
επιχειρήσεις
ΚΕΡ∆Η / (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ

(1.667.049)
(41.585)

(1.532.987)

-

(1.532.987)
-

1.084.894

1.242.804

-

-

(804.113)

-

3.613.384

(1.926.108)

2.716.828

(3.405.721)

(1.907.169)

4.427.829

(2.641.940)

3.921.744

ΚΕΡ∆Η / (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ
Αναλογούντα σε:
Μετόχους µη ελεγχουσών συµµετοχών

1.706.215

2.501.721

74.888

516.023

-

-

(257.431)

(588.843)

Συνεταίρους της Τράπεζας

1.706.215

2.501.721

332.319

1.074.866

Φόρος εισοδήµατος
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(541.422)
-

Κυρίες και Κύριοι,
Έχοντας οικοδοµήσει ισχυρές βάσεις µέσα από την πετυχηµένη ανακεφαλαιοποίηση που υλοποίησε η Τράπεζά µας, η
έµφαση πλέον τίθεται στην ανάδειξη της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων σε ένα σύγχρονο χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα,
το οποίο θα διαδραµατίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην στήριξη και ανάκαµψη της τοπικής και κατ' επέκταση εθνικής
οικονοµίας.
Οι βασικοί στόχοι γύρω από τους οποίους περιστρέφεται ο σχεδιασµός της Τράπεζάς µας είναι οι ακόλουθοι:
Σύναψη στρατηγικών συνεργασιών µε στόχο την ισχυροποίηση της θέσης της Τράπεζας έναντι του ανταγωνισµού.
∆ιαχείριση των µην εξυπηρετούµενων δανείων, µε ίδια µέσα, µε σκοπό τη µείωση του σχετικού δείκτη σε όσο το

δυνατόν χαµηλότερα επίπεδα.
Περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας.
Προσέλκυση καταθέσεων που αποσύρθηκαν από το τραπεζικό σύστηµα καθώς και αύξηση της καταθετικής βάσης
µέσω των νέων καταστηµάτων στην Αθήνα.
Χρηµατοδότηση της τοπικής οικονοµίας.
Περαιτέρω εµπλουτισµός του χαρτοφυλακίου προϊόντων και υπηρεσιών της Τράπεζας.
Αγαπητοί συνεταίροι,
Αποτελείτε τον ακρογωνιαίο λίθο της Τράπεζάς µας. Αδιαµφισβήτητα τίποτα απ' όσα έχουµε πετύχει από την ίδρυση της
Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων µέχρι και σήµερα, δεν θα είχε επιτευχθεί χωρίς την δική σας στήριξη και
συµπαράσταση. Προχωράµε µαζί σε µια διαδροµή που µας υποδεικνύεται από το κοινό µας όραµα για την δηµιουργία
µίας τράπεζας διαφορετικής από τις άλλες, µε ισχυρά οικονοµικά µεγέθη αλλά και ταυτόχρονα ανθρώπινη και
κοινωνική, µε ποιοτικά χαρακτηριστικά, που την διαφοροποιούν από τον ανταγωνισµό. Η κοινή µας πορεία έχει φέρει
σήµερα την Τράπεζά µας να κατέχει ηγετικό ρόλο σε τοπικό επίπεδο.
Πρωταρχική µας µέριµνα, γύρω από την οποία εστιάζονται όλες µας οι ενέργειες, είναι η δική σας ευηµερία και η
διασφάλιση των συµφερόντων σας καθώς και των συµφερόντων των συµπολιτών µας. Είσαστε πάντα δίπλα µας και για
αυτό δεν µπορούµε παρά να σας ευχαριστήσουµε.
Ατενίζουµε το κοινό µας µέλλον µε αισιοδοξία, αντλώντας δύναµη από την στήριξή σας. Συνεχίζουµε να πορευόµαστε µε
τον Άνθρωπο στο κέντρο της λειτουργίας µας, όπως ορίζει το συνεταιριστικό πνεύµα και ο τοπικός χαρακτήρας.
Γνωρίζουµε ότι ο δρόµος κρύβει κινδύνους και δυσκολίες. Πιστεύουµε όµως ακράδαντα ότι µε την στήριξή σας,
µπορούµε να υπερπηδήσουµε τα οποία εµπόδια και µαζί να επιτύχουµε όλους µας τους στόχους, για µια Συνεταιριστική
Τράπεζα Χανίων ισχυρή και µία Κρήτη πρωταγωνιστή των εξελίξεων σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο.
Χανιά, 30 Μαίου 2017
ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
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Τηλέφωνο
Επικοινωνίας

Κατάστηµα

∆ιεύθυνση

01

Κεντρικό

Ελευθερίου Βενιζέλου 28-32, 73132, Χανιά

2821025500

02

Γεωργιούπολης

Βρύσες Αποκορώνου, 73007

2825083050

03

Πλατανιά

Εµπορικό Κέντρο «Ολέα», Πλατανιάς, 73100 Χανιά

2821083780

04

Πλατάνου

Πλάτανος Κισάµου, 73400

2822083150

05

Παλαιόχωρας

Παλαιόχωρα, 73001

2823083060

06

Κισάµου

Ηρώων Πολυτεχνείου 76, 73400, Κίσαµος

2822083350

07

Κολυµβαρίου

Κολυµβάρι, 73006

2824083390

08

Οδού Κισάµου

Κισάµου 112, 73131, Χανιά

2821083294

09

Ρεθύµνου

Λεωφόρος Κουντουριώτη 75, 74100, Ρέθυµνο

2831021035

10

Αθήνας

Λεωφόρος Συγγρού 68, 11742, Αθήνα

2103389541

11

25ης Αυγούστου

25ης Αυγούστου 19-21, 71202, Ηράκλειο

2810302371

12

Αλικιανού

Κόµβος Σκινέ Βατόλακκου, 73005, Αλικιανός

2821083520

13

Σούδας

Πλατεία Σούδας 38, 73200, Σούδα

2821023580

14

Ιεράπετρας

∆ηµοκρατίας 33, 72200, Ιεράπετρα

2842090451

15

Μοιρών

25ης Μαρτίου 112, 70400, Μοίρες

2892027781

16

Λεωφόρου Κνωσού

Λεωφόρος Κνωσού 212, 71409, Ηράκλειο

2810215010

17

Λεωφόρου 62 Μαρτύρων Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 105, 71304, Ηράκλειο

18

Λεωφόρου Ικάρου

Λεωφόρος Ικάρου 75, 71601, Νέα Αλικαρνασσός

2810247343

19

Αγίου Νικολάου

Ρούσου Κούνδουρου 58, 72100, Άγιος Νικόλαος

2841091481

20

Τυµπακίου

Λεωφόρος Κόκκινου Πύργου 30, 70200, Τυµπάκι

2892054021

21

Σητείας

Παναγούλη 2 & ∆ηµοκρατίας 5, 72300, Σητεία

2843029931

22

Περιστερίου

Εθν. Μακαρίου & Κύπρου 2, 12132, Περιστέρι

2105785621

23

Αγίας Παρασκευής

Χαλανδρίου 6α, 15343, Αγία Παρασκευή

2106018041

Α/Α

2810264323

