
 

 

 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. 

ΣΕΡΡΩΝ ΣΥΝ.ΠΕ, και αριθμό ΓΕΜΗ 114219752000, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. 1/2004). 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

Ανακοινώνει ότι :  

 

Την 27/12/2018 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ 1610484, η με αρ. 17.054 από 31/07/2018 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΜΕ ΤΙΣ 

ΕΠΩΝΥΜΙΕΣ «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε.» ΚΑΙ «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ 

ΣΥΝ.Π.Ε.» ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ του άρθρου 16 του ν. 

2515/1997, των άρθρων 1 έως 5 του ν. 2166/1993, του άρθρου 10 παρ. 4 και 5 του ν. 1667/1986,  των άρθρων 68-79 του ν. 

2190/1920 και του άρθρου 98 του ν. 4316/2014.(Συνημμένη στην παρούσα Ανακοίνωση). 

 

 

                                                                                                                Με Εντολή Προέδρου 

Για την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ 

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Εμποροβιομηχανικών και 

Επαγγελματοβιοτεχνικών Θεμάτων 

 

 

 

ΘΩΜΑΗ ΜΠΟΖΙΟΥ 

 

 

 

 

H γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx 

 

Kοινοποίηση:  

1. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΣΕΡΡΩΝ ΣΥΝ.ΠΕ 

ΝΙΚ ΠΛΑΣΤΗΡΑ & ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑΣ 0, 62100,  ΣΕΡΡΕΣ 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 

ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. 

Δ.νση: Π. Κωστόπουλου 2 

Τ.Κ.: 62122 

Πληροφορίες: BOZIOU THOMAI 

Τηλέφωνο: 2321099720 

Fax: 2321099740 

E-mail: boziou@eves.gr 

 

Σέρρες,27/12/2018 

Αριθ.Πρωτ.: 1484293 

 

 

 

Συνημ.: ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ   17.054/2018 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ 

ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΩΝΥΜΙΕΣ 

«ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε.» 

ΚΑΙ 

«ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.» 

ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ του άρθρου 16 του ν. 

2515/1997, των άρθρων 1 έως 5 του ν. 2166/1993, του 

άρθρου 10 παρ. 4 και 5 του ν. 1667/1986,  των άρθρων 68-

79 του ν. 2190/1920 και του άρθρου 98 του ν. 4316/2014. 

------------------------- 

Στις Σέρρες σήμερα την τριακοστή πρώτη (31η) του μηνός Ιουλίου 

του έτους δύο χιλιάδες δέκα οκτώ (2018), ημέρα Τρίτη, σε γραφείο 

ιδιοκτησίας μου που βρίσκεται στην οδό Μεραρχίας και ήδη 

Κωνσταντίνου Καραμανλή αριθμός 44, παρουσιάστηκαν σ' εμένα 

το Συμβολαιογράφο Σερρών και κάτοικο Σερρών ΙΩΑΝΝΗ 



 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΛΑΪΝΑ, με έδρα τις Σέρρες, οι μη εξαιρούμενοι από το 

νόμο αφενός ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του 

Νικολάου και της Μορφούλας, δικηγόρος, που γεννήθηκε στις 

Σέρρες στις 13/9/1971, και κατοικεί στις Σέρρες, οδός Μεραρχίας 

αριθμός 2, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας 

υπ'αριθμόν ΑΒ 122394, που εκδόθηκε την 19/12/2005 από την 

Υπ. Ασφ. Σερρών,  με Α.Φ.Μ. 045980804, Δ.Ο.Υ. ΣΕΡΡΩΝ, ο 

οποίος ενεργεί στην προκειμένη περίπτωση ως πρόεδρος και 

νόμιμος εκπρόσωπος, στο όνομα και για λογαριασμό του Αστικού 

Πιστωτικού Συνεταιρισμού με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε.», που εδρεύει στις Σέρρες, οδός 

Βασιλέως Βασιλείου και Νικολάου Πλαστήρα, με Α.Φ.Μ 

096071332, Δ.Ο.Υ. Σερρών και με αριθμό ΓΕΜΗ: 114219752000, 

με εντολή και πληρεξουσιότητα, που δόθηκε σ αυτόν με το με 

αριθμό 12/23-7-2018 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου, που 

προσαρτάται στην παρούσα. Ο Συνεταιρισμός έχε συσταθεί με την 

από 29-11-1994 ιδρυτική συνέλευση των μελών του, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του Ν. 1667/86, όπως ισχύουν και το καταστατικό του 

καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Μητρώου Συνεταιρισμών του 

Ειρηνοδικείου Σερρών με την υπ’ αριθμ. 1/1995 Πράξη του 

Ειρηνοδίκη Σερρών, το καταστατικό του οποίου τροποποιήθηκε: 

α) με το τροποποιημένο καταστατικό του Αστικού Πιστωτικού 

Αναπτυξιακού Συνεταιρισμού Ν. Σερρών, με την επωνυμία 



Φύλλο 2ο του με αριθμό 17.054/2018 συμβολαίου 

«ΣΕΡΡΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΣΥΝ.ΠΕ.», που καταχωρήθηκε στο Βιβλίο 

Αστικών Συνεταιρισμών του Ειρηνοδικείου Σερρών την 1η-11-

1995, δυνάμει της υπ’ αριθμό δύο (2) πράξης της Ειρηνοδίκη 

Σερρών, β) με το τροποποιημένο καταστατικό του Αστικού 

Πιστωτικού Αναπτυξιακού Συνεταιρισμού Ν. Σερρών, με την 

επωνυμία «ΣΕΡΡΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΣΥΝ.ΠΕ.», που καταχωρήθηκε στο 

Βιβλίο Αστικών Συνεταιρισμών του Ειρηνοδικείου Σερρών την 3η-

6-1998, δυνάμει της υπ’ αριθμό τρία (3) πράξης της Ειρηνοδίκη 

Σερρών, γ) με την με αριθμό 2/2000 πράξη καταχώρησης 

τροποποιημένου καταστατικού Αστικού Συνεταιρισμού της 

Ειρηνοδίκη Σερρών, που καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Αστικών 

Συνεταιρισμών του Ειρηνοδικείου Σερρών στις 9-5-2000, 

σύμφωνα με την υπ’ αριθμό δύο (2) πράξη της Ειρηνοδίκη 

Σερρών, δ) με την με αριθμό 3/2001 πράξη καταχώρησης 

τροποποίησης καταστατικού Αστικού Συνεταιρισμού της 

Ειρηνοδίκη Σερρών, που καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Αστικών 

Συνεταιρισμών του Ειρηνοδικείου Σερρών στις 23-5-2001, 

σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν τρία (3) πράξη της Ειρηνοδίκη 

Σερρών, ε) με την με αριθμό 5/2001 πράξη καταχώρησης 

τροποποίησης καταστατικού Αστικού Συνεταιρισμού της 

Ειρηνοδίκη Σερρών, που καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Αστικών 

Συνεταιρισμών του Ειρηνοδικείου Σερρών στις 26-11-2001, 

σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν πέντε (5) πράξη της Ειρηνοδίκη 

Σερρών, στ) με την με αριθμό 1/2004 πράξη καταχώρησης 

τροποποίησης καταστατικού Αστικού Συνεταιρισμού της 



 
 
 
 
 
 
 
 

Ειρηνοδίκη Σερρών, που καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Αστικών 

Συνεταιρισμών του Ειρηνοδικείου Σερρών στις 18-5-2004, 

σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν ένα (1) πράξη της Ειρηνοδίκη 

Σερρών, ζ) με την με αριθμό 2/2006 πράξη καταχώρησης 

τροποποίησης καταστατικού Αστικού Συνεταιρισμού της 

Ειρηνοδίκη Σερρών, που καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Αστικών 

Συνεταιρισμών του Ειρηνοδικείου Σερρών στις 28-6-2006, 

σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν δύο (2) πράξη της Ειρηνοδίκη 

Σερρών, η) με την υπ’ αριθμόν 1/2008 πράξη καταχώρησης 

τροποποίησης καταστατικού Αστικού Συνεταιρισμού της 

Ειρηνοδίκη Σερρών, που καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Αστικών 

Συνεταιρισμών του Ειρηνοδικείου Σερρών, σύμφωνα με την υπ’ 

αριθμόν ένα (1) πράξη της Ειρηνοδίκη Σερρών, θ) με την υπ’ 

αριθμόν 3/2011 πράξη καταχώρησης τροποποίησης καταστατικού 

Αστικού Συνεταιρισμού της Ειρηνοδίκη Σερρών, που 

καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Αστικών Συνεταιρισμών του 

Ειρηνοδικείου Σερρών, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν τρία (3) 

πράξη της Ειρηνοδίκη Σερρών, ι) με την υπ’ αριθμόν 5/2011 

πράξη καταχώρησης τροποποίησης καταστατικού Αστικού 

Συνεταιρισμού της Ειρηνοδίκη Σερρών, που καταχωρήθηκε στο 

Βιβλίο Αστικών Συνεταιρισμών του Ειρηνοδικείου Σερρών στις 24-

6-2011, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν πέντε (5) πράξη της 

Ειρηνοδίκη Σερρών και ια) με την υπ’ αριθμόν 3/2013 πράξη 



Φύλλο 3ο του με αριθμό 17.054/2018 συμβολαίου 

καταχώρησης τροποποίησης καταστατικού Αστικού Συνεταιρισμού 

της Ειρηνοδίκη Σερρών, που καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Αστικών 

Συνεταιρισμών του Ειρηνοδικείου Σερρών στις 25-11-2013, όπως 

προκύπτει από το προσαρτώμενο στην παρούσα με αριθμό 

1789/29-3-2016 έγγραφο του Τμήματος Μητρώου της Υπηρεσίας 

Γ.Ε.Μ.Η. του Επιμελητηρίου Σερρών, επικυρωμένο αντίγραφο της 

οποίας προσαρτάται στην παρούσα πράξη μου, όπως όλα τα 

ανωτέρω προκύπτουν από το προσαρτώμενο στην άνω με αριθμό 

16.088/2017 πράξη μου ακριβές αντίγραφο της πράξης 

καταχώρισης της τελευταίας τροποποίησης του Καταστατικού του 

ανωτέρω Συνεταιρισμού. Την 26-2-2016 καταχωρίστηκε στο 

Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με ΚΑΚ 569503 το με αριθμό 

5/8-2-2016 Πρακτικό του Δ.Σ., από το οποίο προκύπτει η 

αντικατάσταση δυο παραιτηθέντων μελών του Δ.Σ., όπως 

προκύπτει από το προσαρτώμενο στην παρούσα με αριθμό 

1029/26-2-2016 έγγραφο του Τμήματος Μητρώου της Υπηρεσίας 

Γ.Ε.Μ.Η. του Επιμελητηρίου Σερρών. Το εννεαμελές Διοικητικό 

Συμβούλιο του συνεταιρισμού, που εξελέγη στις 19/3/2014 και 

24/3/2014, σύμφωνα με τα με αριθμούς 36/19-3-2014 και 37/24-3-

2014 πρακτικά, συγκροτήθηκε σε σώμα με το συνημμένο στο 

παρόν 5/8-2-2016 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου, που 

καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. με ΚΑΚ 569503 στις 22-2-2016 ενώ 

με την προσαρτώμενη στην παρούσα με αριθμό 86/24-4-2018 

απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σερρών – Διαδικασία 

Εκούσιας Δικαιοδοσίας ορίσθηκε προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο  



 
 
 
 
 
 
 
 

και το οποίο, σύμφωνα με το άρθρο 11 του καταστατικού, ασκεί τη 

διοίκηση και εκπροσώπηση του συνεταιρισμού, ο οποίος ανωτέρω 

συνεταιρισμός θα ονομάζεται παρακάτω για συντομία "ο 

απορροφών συνεταιρισμός" και αφετέρου ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΜΗΛΙΩΤΗΣ  του Γεωργίου  και της Ανδρομάχης, πολιτικός 

μηχανικός, που γεννήθηκε την 29-8-1949 στο Μοσχοπόταμο 

Κατερίνης Πιερίας, κάτοικος Κατερίνης, οδός Σαλαμίνος. Αριθμός 

29, κάτοχος του υπ΄αριθμ. ΑΜ 295409 δελτίου αστυνομικής 

ταυτότητας που εκδόθηκε την 5-3-2015 από την Υ.Α. Κατερίνης, 

με ΑΦΜ: 013601734, Δ.Ο.Υ. Κατερίνης, ο οποίος ενεργεί στην 

προκειμένη περίπτωση ως πρόεδρος και νόμιμος εκπρόσωπος  

στο όνομα και για λογαριασμό του Αστικού Πιστωτικού 

Συνεταιρισμού με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΠΙΕΡΙΑΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ ΣΥΝ.Π.Ε. », που εδρεύει στην 

Κατερίνη Πιερίας, οδός Κασσάνδρου, αρ. 23, με Α.Φ.Μ 

096088130, Δ.Ο.Υ. Κατερίνης και με Αριθμό ΓΕΜΗ: 

124196548000, με εντολή και πληρεξουσιότητα, που δόθηκε σ 

αυτόν με το αριθ. 106/14-02-2018 πρακτικό της Γενικής 

Συνέλευσης του συνεταιρισμού σε συνδυασμό με το με αριθμό 

448/11-6-2018 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου, που 

προσαρτάται στην παρούσα. Ο Συνεταιρισμός έχει συσταθεί με 

την από 25-01-1995 ιδρυτική συνέλευση των μελών του, σύμφωνα 

με τις διατάξεις του Ν. 1667/86, όπως ισχύουν, με την επωνυμία 



Φύλλο 4ο του με αριθμό 17.054/2018 συμβολαίου 

«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ 

ΠΙΕΡΙΑΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ ΣΥΝ.ΠΕ.» και το καταστατικό του 

καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Μητρώου Συνεταιρισμών του 

Ειρηνοδικείου Κατερίνης  με την υπ’ αριθ. 31/1995 Πράξη του 

Ειρηνοδίκη Κατερίνης και έλαβε αύξοντα αριθμό 23/1995,  το 

καταστατικό του οποίου τροποποιήθηκε: α) με την από 8-9-1997 

(πρακτικό Νο 8) απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και 

κωδικοποιήθηκε  και έγινε αλλαγή της επωνυμίας σε 

«ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ 

ΣΥΝ.Π.Ε. » που καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Μητρώου 

Συνεταιρισμών του Ειρηνοδικείου Κατερίνης  με την υπ’ αριθ. 

43/16-12-1997 Πράξη του Ειρηνοδίκη Κατερίνης  β) με την από 

13-5-1998 (πρακτικό Νο 11) απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 

που καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Μητρώου Συνεταιρισμών του 

Ειρηνοδικείου Κατερίνης  με την υπ’ αριθ. 47/20-7-1998 Πράξη του 

Ειρηνοδίκη Κατερίνης  γ) με την από 5-5-1999 (πρακτικό Νο 13) 

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που καταχωρήθηκε στο Βιβλίο 

Μητρώου Συνεταιρισμών του Ειρηνοδικείου Κατερίνης  με την υπ’ 

αριθ. 51/17-6-1999 Πράξη του Ειρηνοδίκη Κατερίνης  δ) με την 

από 30-6-1999 (πρακτικό Νο 15) απόφαση της Γενικής 

Συνέλευσης που καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Μητρώου 

Συνεταιρισμών του Ειρηνοδικείου Κατερίνης  με την υπ’ αριθ. 

53/27-7-1999 Πράξη του Ειρηνοδίκη Κατερίνης   ε) με την από 8-

5-2002 (πρακτικό Νο 30) απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που 

καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Μητρώου Συνεταιρισμών του 



 
 
 
 
 
 
 
 

Ειρηνοδικείου Κατερίνης  με την υπ’ αριθ. 65/2002 Πράξη του 

Ειρηνοδίκη Κατερίνης ζ) με την από 14-5-2003 (πρακτικό Νο 36) 

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που καταχωρήθηκε στο Βιβλίο 

Μητρώου Συνεταιρισμών του Ειρηνοδικείου Κατερίνης  με την υπ’ 

αριθ. 70/2003 Πράξη του Ειρηνοδίκη Κατερίνης η) με την από 12-

5-2004 (πρακτικό Νο 39) απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που 

καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Μητρώου Συνεταιρισμών του 

Ειρηνοδικείου Κατερίνης  με την υπ’ αριθ. 74/2004 Πράξη του 

Ειρηνοδίκη Κατερίνης θ) με την από 25-5-2005 (πρακτικό Νο 42) 

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που καταχωρήθηκε στο Βιβλίο 

Μητρώου Συνεταιρισμών του Ειρηνοδικείου Κατερίνης  με την υπ’ 

αριθ. 76/16-8-2005 Πράξη του Ειρηνοδίκη Κατερίνης ι) με την από 

31-5-2006 (πρακτικό Νο 45) απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 

που καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Μητρώου Συνεταιρισμών του 

Ειρηνοδικείου Κατερίνης  με την υπ’ αριθ. 82/3-8-2006 Πράξη του 

Ειρηνοδίκη Κατερίνης κ) με την από 13-11-2013 (πρακτικό Νο  75) 

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και την από 25-6-2014 

(πρακτικό Νο  75) απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που 

καταχωρήθηκαν στο Βιβλίο Μητρώου Συνεταιρισμών του 

Ειρηνοδικείου Κατερίνης  με την υπ’ αριθ. 569/2014 Πράξη του 

Ειρηνοδίκη Κατερίνης λ) με την από 22-12-2015 (πρακτικό Νο 91) 

απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που καταχωρήθηκε 

στο Βιβλίο Μητρώου Συνεταιρισμών του Ειρηνοδικείου Κατερίνης  
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με την υπ’ αριθ. 105/2016 Πράξη του Ειρηνοδίκη Κατερίνης και το 

καταστατικό του ως άνω πιστωτικού ιδρύματος κωδικοποιήθηκε 

σε ένα ενιαίο κείμενο, όπως προκύπτει από το προσαρτώμενο 

στην πράξη μου αυτή με αριθμό πρωτοκόλλου 592/9-3-2016 

πιστοποιητικό του Ειρηνοδικείου Κατερίνης και τέλος 

καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.) οι με 

κωδικούς αριθμούς 296119/22-1-2015 και 555253/9-2-2016 

τροποποιήσεις, όπως προκύπτει από το προσαρτώμενο στην 

πράξη μου αυτή με αριθμό πρωτοκόλλου 567263.807635/30-3-

2018 γενικό πιστοποιητικό του Τμήματος Μητρώου της Υπηρεσίας 

Γ.Ε.Μ.Η. του Επιμελητηρίου Πιερίας. Το εννεαμελές Διοικητικό 

Συμβούλιο που διοικεί τον συνεταιρισμό, εξελέγη στις 17-01-2016 

σύμφωνα με το με αριθμό 94/17-01-2016 πρακτικό της Γ.Σ.. και το 

αριθ. 402/27-01-2016 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου που 

καταχωρίστηκαν νόμιμα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.) 

στις 08-02-2016 με Κ.Α.Κ. 552808, ανακοίνωση της οποίας ως 

άνω καταχώρησης με αριθμό πρωτοκόλλου 827/Φ/142Α /08-02-

2016  προσαρτάται στην παρούσα. Στην συνέχεια, όπως 

προκύπτει από τα αριθ.            407/14-04-2016 και αριθ. 428/13-

06-2017 πρακτικά του Δ.Σ. που καταχωρίστηκαν νόμιμα στο 

Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.) στις 21-08-2017 με Κ.Α.Κ. 

1141662 και 1141635 αντίστοιχα, ανακοίνωση των οποίων 

καταχωρήσεων με αριθμούς πρωτοκόλλου 862411/21-08-2017 και 

862450/21-08-2017 προσαρτώνται παραιτήθηκαν και 

αντικαταστάθηκαν τα μέλη του συμβουλίου. Τα μέλη του 



 
 
 
 
 
 
 
 

διοικητικού συμβουλίου του Συνεταιρισμού σήμερα είναι αυτά που 

αναφέρονται στο αριθ. πρωτ. 567270.807643/30-03-2018 Γενικό 

Πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ που προσαρτάται στο παρόν. Ο 

ανωτέρω συνεταιρισμός θα ονομάζεται παρακάτω για συντομία "ο 

απορροφούμενος συνεταιρισμός". Οι ανωτέρω, όπως 

παρίστανται, ζήτησαν τη σύνταξη του παρόντος, με το οποίο 

δήλωσαν, συμφώνησαν και αποδέχθηκαν αμοιβαία τα εξής: 1) Τα 

Διοικητικά Συμβούλια των άνω Αστικών Πιστωτικών 

Συνεταιρισμών με τις επωνυμίες «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΣΕΡΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε.», και «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ 

– ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ ΣΥΝ.Π.Ε. » με τις από 6-12-2017 και 28-

12-2017 αποφάσεις τους αντίστοιχα, αντίγραφα των πρακτικών 

των οποίων με αριθμούς 22/2017 και 440/28-12-2017 

προσαρτώνται στο παρόν, αποφάσισαν τη συγχώνευσή τους δι' 

απορροφήσεως της δεύτερης από την πρώτη, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 2515/1997, των άρθρων 1-5 του 

Ν. 2166/1993, του άρθρου 10 παρ. 4 και 5 του Ν. 1667/1986, των 

άρθρων 68-79 του Κ.Ν. 2190/1920 και του άρθρου 98 του Ν. 

4316/2014 και κατάρτισαν το από 25-1-2018 σχέδιο σύμβασης 

συγχωνεύσεως με απορρόφηση. Το ανωτέρω από 25-1-2018 

Σχέδιο Συμβάσεως Συγχωνεύσεως υποβλήθηκε στις διατυπώσεις 

δημοσιότητος που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 69 

παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με το άρθρο 7β του 
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Κ.Ν. 2190/1920 1) με την καταχώρησή του στο Γενικό Εμπορικό 

Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.)  του απορροφούντος συνεταιρισμού με την 

επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε.» 

στις 26-3-2018 με Κ.Α.Κ. 1357706  και ανακοίνωση της οποίας ως 

άνω καταχωρίσεως με αριθμό πρωτοκόλλου 1160349/26-3-2018 

προσαρτάται στο παρόν  και με τη δημοσίευση ανακοίνωσης 

περίληψης του ανωτέρω Σχεδίου Συμβάσεως Συγχωνεύσεως στο 

με αριθμό 26.606/3-4-2018 φύλλο της ημερήσιας οικονομικής και 

επιχειρηματικής εφημερίδας «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ», αντίτυπο της 

οποίας προσαρτάται στο παρόν και 2) με την καταχώρησή του στο 

Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.) του απορροφούμενου  

συνεταιρισμού με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΠΙΕΡΙΑΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ ΣΥΝ.Π.Ε. » στις 16-3-2018 με 

Κ.Α.Κ. 1349654  και ανακοίνωση της οποίας ως άνω 

καταχωρίσεως με αριθμό πρωτοκόλλου 1153897/16-3-2018 

προσαρτάται στο παρόν  και με τη δημοσίευση ανακοίνωσης 

περίληψης του ανωτέρω Σχεδίου Συμβάσεως Συγχωνεύσεως στο 

με αριθμό 26.597/22-3-2018 φύλλο της ημερήσιας οικονομικής και 

επιχειρηματικής εφημερίδας «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ», αντίτυπο της 

οποίας προσαρτάται στο παρόν.  

Τα Δ.Σ. των Αστικών Πιστωτικών Συνεταιρισμών υπέβαλαν 

επεξηγηματικές εκθέσεις του ως άνω σχεδίου στις Γενικές 

Συνελεύσεις αυτών, του μεν απορροφούντος συνεταιρισμού με το 

από 16-2-2018 και με αριθμό 03/2018 πρακτικό, του δε 

απορροφούμενου συνεταιρισμού με το από 5-2-2018 και με 



 
 
 
 
 
 
 
 

αριθμό 444/2018 πρακτικό, φωτοτυπικά αντίγραφα των οποίων 

προσαρτώνται στην παρούσα. 

 Το ως άνω σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης των ως άνω 

Αστικών Πιστωτικών Συνεταιρισμών με τις επωνυμίες 

«ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε.», και 

«ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ 

ΠΙΣΤΗ ΣΥΝ.Π.Ε.» εγκρίθηκε από τις Γενικές Συνελεύσεις 

αυτών με το από 30-5-2018 και με αριθμό 44/2018 πρακτικό 

της Γενικής Συνέλευσης του πρώτου (απορροφούντος) και το 

από 14-2-2018 και με αριθμό  106/2018 πρακτικό της 

Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του δευτέρου 

(απορροφουμένου), φωτοτυπικά αντίγραφα των οποίων 

προσαρτώνται στην παρούσα  και η ως άνω συγχώνευση  των 

Αστικών Πιστωτικών Συνεταιρισμών με τις επωνυμίες 

«ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε.», και 

«ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ 

ΠΙΣΤΗ ΣΥΝ.Π.Ε.» με απορρόφηση του δεύτερου από τον 

πρώτο εγκρίθηκε από την Επιτροπή Πιστωτικών και 

Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος με την με 

αριθμό 278/29-6-2018 απόφασή της, αντίγραφο της οποίας 

προσαρτάται στην παρούσα. 

Από της κατά τα άνω δημοσιεύσεως μέχρι σήμερα, καθ' 

υπεύθυνο δήλωση των εμφανισθέντων στο παρόν 
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εκπροσώπων των συμβαλλομένων συνεταιρισμών, δεν 

εμφανίσθηκαν πιστωτές των συγχωνευομένων 

συνεταιρισμών, των οποίων οι απαιτήσεις γεννήθηκαν πριν 

από τις δημοσιεύσεις αυτές και δεν είχαν καταστεί 

ληξιπρόθεσμες κατά το χρόνο της δημοσίευσης για να 

ζητήσουν εγγυήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 70 

του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. 

 Η διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών 

στοιχείων του απορροφούμενου συνεταιρισμού έγινε από τον 

Ορκωτό Ελεγκτή Νικόλαο Καμπούτα, ο οποίος για το σκοπό 

αυτό συνέταξε την από 20-2-2018 έκθεσή του, βάσει του 

επισυναπτόμενου σε αυτήν ισολογισμού του απορροφούμενου 

συνεταιρισμού, και η οποία έκθεση έχει ως εξής: 

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής : 

Νικόλαος Αριστ. Καμπούτας 

ΑΜ.Σ.Ο.Ε.Λ. 30361 

Γιαννιτσών 31 & Πατρ. Κυρίλλου 

τ.κ. 546-27  Θεσσαλονίκη 

τηλ 2310/544.150 fax. 2310/544.152 

 

Αρ. πρωτ. : 4117 /17-18 

        

                                                                         Θεσσαλονίκη, 20 

Φεβρουαρίου 2018 

Προς το 

Διοικητικό Συμβούλιο της 



 
 
 
 
 
 
 
 

Συνεταιριστικής Τράπεζας Πιερίας 

Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 124196548000 

Α.Φ.Μ.: 096088130 

Κασσάνδρου 23 τκ 60134 

Κατερίνη 

ΕΚΘΕΣΗ 

Για τη διαπίστωση 

της λογιστικής και Φορολογικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων 

της 

«Συνεταιριστικής Τράπεζας Πιερίας  

Ολυμπιακή Πίστη Συν.Π.Ε.» 

Με διακριτικό τίτλο  

«Συνεταιριστική Τράπεζα Πιερίας» 

Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 124196548000 

Α.Φ.Μ. 096088130 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2016 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2166/1993 και  

του άρθρου 16 του Ν.2515/1997 

για την συγχώνευσή της δια απορροφήσεως με την  

«Συνεταιριστική Τράπεζα Σερρών ΣΥΝ.Π.Ε.» 
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Ι.  ΓΕΝΙΚΑ 

Ια.  ΕΝΤΟΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Ο έλεγχος επί του Ισολογισμού της 31.12.2016 της 

«Συνεταιριστικής Τράπεζας Πιερίας Ολυμπιακή Πίστη» με Α.Φ.Μ. 

0960888130 και ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 124196548000 μας ανατέθηκε με την 

από 27 Νοεμβρίου 2017 σχετική επιστολή της Τράπεζας, με 

σκοπό τη διαπίστωση της Λογιστικής Αξίας των περιουσιακών 

στοιχείων της για την συγχώνευση της (δια απορροφήσεως), 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/1993 συνδυαστικά με το 

άρθρο 16 του Ν.2515/1997. 

Iβ.  ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

Ιβi.  Νομικό Πλαίσιο 

Για την συγχώνευση των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την 

νομική μορφή των πιστωτικών συνεταιρισμών και διέπονται από 

τις διατάξεις του Ν.1667/1986 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

σήμερα, έχουν ισχύ οι διατάξεις τους άρθρου 16 του  Ν.2515/1997 

όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι και τον Ν.4316/2014.  

Για τις φορολογικές απαλλαγές της συγχώνευσης έχουν ισχύ οι 

διατάξεις του Ν.2166/1993. 

Ιβi.  Περιορισμός Ευθύνης 

Οι ευθύνες των συντακτών της παρούσας περιορίζονται από τον 

ίδιο το σκοπό που προβλέπει ο Ν.2166/1993 δηλαδή τη 

διαπίστωση ότι τα περιεχόμενα στις οικονομικές καταστάσεις του 

συνεταιρισμού προκύπτουν από τα λογιστικά βιβλία του.  Στην 

περίπτωσή που εξετάζεται ο συνεταιρισμός συντάσσει τις 

οικονομικές του καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 



 
 
 
 
 
 
 
 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) ενώ παράλληλα τηρεί και 

βιβλία για φορολογική χρήση. 

Περαιτέρω σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 16 §5 του 

Ν.2515/1997 όπως ισχύει με τις τροποποιήσεις έως το 

Ν.4316/2014, ο παραπάνω έλεγχος για την διαπίστωση της 

λογιστικής αξίας προβλέπεται επίσης και συνεπώς ταυτίζεται με τα 

προβλεπόμενα από τον Ν.2166/1993. 

Επιπλέον των παραπάνω στην §5 του άρθρου 16 του 

Ν.2515/1997 προβλέπεται ότι στις εκθέσεις των ορκωτών 

ελεγκτών περιλαμβάνεται δήλωση ότι έγινε έλεγχος του σχεδίου 

σύμβασης συγχώνευσης, καθώς και διατύπωση γνώμης για το αν 

η σχέση ανταλλαγής των μετοχών είναι δίκαιη και εύλογη. 

Στην ίδια έκθεση πρέπει να περιλαμβάνονται τουλάχιστον οι 

κάτωθι πληροφορίες : 

Α) Η μέθοδος ή οι μέθοδοι που υιοθετήθηκαν για τον καθορισμό 

της προτεινόμενης σχέσης ανταλλαγής των μετοχών και  

Β) Δήλωση για το αν η μέθοδος ή οι μέθοδοι που υιοθετήθηκαν 

είναι κατάλληλες για την ή τις συγκεκριμένες περιπτώσεις, τις αξίες 

που προέκυψαν από την εφαρμογή κάθε μεθόδου και γνώμη για 

την βαρύτητα που αποδόθηκε σε ορισμένες μεθόδους για τον 

προσδιορισμό των αξιών αυτών.  Στην έκθεση αναφέρονται 

επίσης τυχόν δυσκολίες που προέκυψαν κατά την εκτίμηση της 

ανωτέρω σχέσης ανταλλαγής.    
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Ιγ.  ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 

Ιγi. Ίδρυση 

Με την 25/01/1995 Ιδρυτική Γενική Συνέλευση συστήθηκε, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1667/86, όπως ισχύουν, αμιγώς 

Πιστωτικός Συνεταιρισμός με την επωνυμία "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ 

ΠΙΣΤΗ ΣΥΝ.ΠΕ.", του οποίου το καταστατικό εγκρίθηκε και 

καταχωρήθηκε με την υπ' αριθμό 31/10-2/1995 πράξη του 

Ειρηνοδίκη Κατερίνης και έλαβε αύξοντα αριθμό -23-. 

Ο εν λόγω Συνεταιρισμός έχει ήδη λάβει άδεια λειτουργίας 

πιστωτικού ιδρύματος με την απόφαση ΕΤΠΘ 6/7/31-07-98 της 

Τραπέζης Ελλάδος και λειτουργεί ως "Πιστωτικό Ίδρυμα" 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και το Ν 2076/1992 και την ΠΔ / 

ΤΕ 2258/93 όπως εκάστοτε ισχύουν. 

 

Ιγii. Διοίκηση 

Η τράπεζα διοικείται από εννεαμελές διοικητικό συμβούλιο η 

σύνθεση του οποίου παρατίθεται αμέσως παρακάτω : 

Μηλιώτης Νικόλαος του Γεωργίου …………  Πρόεδρος 

Τσιαλός Γεώργιος του Αριστείδη    ……….... Αντιπρόεδρος 

Τσιτλακίδης Ηρακλής του Πολυχρόνη ……..  Γραμματέας 

Ζησόπουλος Κωνσταντίνος του Ιωάννη  …… Ταμίας 

Χουσουρίδης Νικόλαος του Γεωργίου  …….  Εκτελεστικό μέλος 

Αγγλέζης Μαρίνος του Σωτηρίου ………….  Εκτελεστικό μέλος 

Νίκας Αριστείδης του Ιωάννη ……………..   Μέλος 

Μελετλίδης Γεώργιος του Κωνσταντίνου ….. Μέλος 



 
 
 
 
 
 
 
 

Ιωαννίδης Βασίλειος του Δημητρίου ………. Μέλος 

Το παραπάνω συμβούλιο αναδείχθηκε την 17η Ιανουαρίου 2016 

και η σύνθεση του τροποποιήθηκε την 14 Απριλίου 2016 λόγω 

παραιτήσεως μέλους και αντικατάστασης του από τον κ.Ιωαννίδη 

Βασίλειο του Δημητρίου. 

ΙΙ. Διαπίστωση λογιστικής αξίας 

ΙΙα. ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ  

Ελέγξαμε τους λογαριασμούς, οι οποίοι περιλαμβάνονται στον 

συνημμένο, στο τέλος της παρούσας Ισολογισμό συγχώνευσης 

δια απορροφήσεως της 31.12.2016 της συνεταιριστικής τράπεζας 

«Συνεταιριστική Τράπεζα Πιερίας Ολυμπιακή Πίστη ΣΥΝ.Π.Ε.» 

Α.Φ.Μ. 096088130 και ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 124196548000, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 2166/1993.  Η τράπεζα έχει 

υιοθετήσει τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικές Αναφοράς 

(Δ.Π.Χ.Α.) και κατά συνέπεια οι οικονομικές της καταστάσεις έχουν 

συνταχθεί με βάση αυτά. 

ΙΙβ. Λογιστικό Σύστημα 

Ο Συνεταιρισμός για την σύνταξη των οικονομικών του 

καταστάσεων κάνει χρήση των Διεθνών Προτύπων 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.).   Πρωτογενώς όμως τα 

λογιστικά βιβλία του συνεταιρισμού τηρούνται με βάση τις 

διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας για την αναγνώριση 
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δαπανών (προβλέψεις επισφαλειών, απομειώσεις συμμετοχών, 

προβλέψεις προσωπικού, αποσβέσεις παγίων κλπ) 

Κατά τη φάση σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων ο 

συνεταιρισμός προβαίνει με εξωλογιστική μορφή (σε φύλλα excel) 

σε αναμορφώσεις και προσαρμογές οι οποίες καταλήγουν σε 

οικονομικές καταστάσεις συνταγμένες σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. 

ΙΙγ. Κονδύλια Ισολογισμού 

Α. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

1.Ταμείο και διαθέσιμα στην Κεντρική 

Τράπεζα          

Λογιστική αξία 

την 31.12.2016 

Αξίες 

φορολογικής 

βάσης 

 

2.942.646,78 € 2.942.646,78 

€ 

 

Η σύνθεση του κονδυλίου αυτού προέρχεται από τους παρακάτω 

λογαριασμούς των λογιστικών βιβλίων : 

1.Ταμείο κεντρικού και υποκαταστήματος (λ.38.00.10) 168.706,37 €  

2.Ταμείο υποκαταστήματος   (λ.38.00.20) 21.091,52 € 

3.Επιταγές γραφείου συμψηφισμού  (λ.38.23.00) 56.165,66 €  

4.Λογ/σμός εκκαθάρισης Target-Dias Cheque (λ.38.23.10) 306.144,91 € 

5.Διαθέσιμα στην Τράπεζα Eλλάδος    (λ.38.06.00) 2.390.538,32 €  

Σύνολο 2.942.646,78 €  

Τα παραπάνω περιέχονται στα λογιστικά βιβλία της τράπεζας. 

 

2.Απαιτήσεις από Πιστωτικά Ιδρύματα         Λογιστική αξία Αξίες 

 

             

              



 
 
 
 
 
 
 
 

την 31.12.2016 φορολογικής 

βάσης 

 484.214,85 € 484.214,85 € 

 

Πρόκειται για καταθέσεις της Συνεταιριστικής Τράπεζας Πιερίας σε 

άλλες εμπορικές τράπεζες. 

Η σύνθεση του κονδυλίου αυτού προέρχεται από τους παρακάτω 

λογαριασμούς των λογιστικών βιβλίων : 

1.Καταθέσεις στην EFG Eurobank Ergasias (λ.38.06.10.00) 11.628,30 € 

2.Καταθέσεις στην Alpha Bank    (λ.38.06.10.01) 31.730,29 € 

3.Καταθέσεις στην Τράπεζα Πειραιώς   (λ.38.06.10.05+20+22+23) 141.921,97 € 

4.Καταθέσεις στην Εθνική Τράπεζα    (λ.38.06.10.10) 2.721,31 € 

5.Καταθέσεις στην Attica Bank           (λ.38.06.10.19) 296.212,98 € 

Σύνολο 484.214,85 € 

Τα παραπάνω είναι καταχωρημένα στα λογιστικά βιβλία της 

Τράπεζας. 

3.Δάνεια και απαιτήσεις από 

πελάτες         

Λογιστική αξία την 

31.12.2016 

Αξίες φορολογικής 

βάσης 

 

43.792.241,84 € 43.792.241,84 € 

(-) 12.644.435,96 € (-)  5.662.203,34 € 

31.147.805,88 €  38.130.038,50 €  

Πρόκειται για τα χορηγηθέντα δάνεια στους πελάτες-μέλη της 

τράπεζας και τις σχηματισμένες προβλέψεις (απομειώσεις). 
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Τα δάνεια σε γενικές κατηγορίες συντίθεται από τις κάτωθι 

κατηγορίες : 

ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ μη καθυστερημένες   

ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΚΤΗΝΟΤ.-ΔΑΣΗ-ΘΗΡΑ-ΑΛΙΕΙΑ     3.909.018,34 €   

ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ     1.752.052,69 €   

ΧΟΡ/ΣΕΙΣ ΣΕ ΟΙΚΟΔ\ΚΕΣ-ΚΑΤΑΣ/ΚΕΣ & ΕΠΙΧ.ΔΗΜΟΣ ΕΡΓΩΝ     4.220.790,23 €   

ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ-ΤΡΑΠΕΖΕΣ-ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ-ΑΚΙΝΗΤΑ     8.795.690,17 €   

ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ       249.641,07 €   

ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   11.398.194,93 €   

ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ     2.122.055,91 €   

Σύνολο χορηγήσεων (μη καθυστερημένων)   32.447.443,34 €  (α) 

   

ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ   

ΧΟΡΗΓ.ΣΕ ΚΑΘΥΣΤ.ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΚΤΗΝΟΤΡ.-ΔΑΣΗ-ΑΛΙΕΙΑ         77.506,41 €   

ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ       416.898,11 €   

ΧΟΡΗΓ.ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡ.ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΔ/ΚΕΣ-ΚΑΤΑΣΚ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ.     1.272.733,13 €   

ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΟ-ΤΡΑΠΕΖΕΣ-ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ-ΑΚΙΝΗΤΑ     4.029.415,13 €   

ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ         42.448,58 €   

ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ     3.651.092,03 €   

ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ     1.547.431,04 €   

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΟΡΙΣΤ. ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ       237.499,05 €   

ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΚΑΘ/ΣΗ Α/ΚΑΤΑΠΤΩΣΗ Ε/Ε         25.619,69 €   

ΔΑΝΕΙΑ ΜΕΡΙΔΩΝ         44.155,33 €   

Σύνολο χορηγήσεων σε καθυστέρηση   11.344.798,50 €  (β) 

Γενικό σύνολο χορηγήσεων 43.792.241,84 € (α+β) 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Για το παραπάνω σύνολο των 43.792.241,84 € έχουν σχηματισθεί 

προβλέψεις για την ζημία που πιθανόν να υποστεί η τράπεζα από 

την μη επιστροφή των παραπάνω δανείων. 

Οι προβλέψεις αυτές ανέρχονται στο ποσό των 12.644.435,96 € 

(λογιστικές) και σε 5.662.203,34 € (φορολογικές) και είναι 

λογιστικοποιημένες στο λογαριασμό των λογιστικών βιβλίων 44 

«Προβλέψεις» οι φορολογικές και στις εξωλογιστικές 

προσαρμογές οι επιπλέον έως τις λογιστικές. 

Κατά συνέπεια, μετά την αφαίρεση του παραπάνω ποσού το 

καθαρό (εισπράξιμο) ύψος των παραπάνω αναφερόμενων 

δανείων ανέρχεται σε : 

 

Λογιστικές αξίες 

Αξίες 

φορολογικής 

βάσης 

Αρχική αξία συνόλου 

χορηγηθέντων δανείων 

43.792.241,84 

€ 

43.792.241,84 

€ 

Μείον :   

Σχηματισθείσες προβλέψεις 

(απομειώσεις) 

12.644.435,96 

€ 5.662.203,34 € 

Καθαρό ύψος κονδυλίου 31.147.805,88 

€ 

38.130.038,50 

€ 
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Τα παραπάνω συνοπτικά περιέχονται στα λογιστικά βιβλία της 

τράπεζας και αναλυτικά στο πρόγραμμα διαχειρίσεως των δανείων 

της τράπεζας. 

4.Χρηματοοικονομικά περιουσιακά 

στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω των 

αποτελεσμάτων         

Λογιστική 

αξία την 

31.12.2016 

Αξίες 

φορολογικής 

βάσης 

 935,00 € 3.553,64 € 

Πρόκειται για την αξία κτήσεως μετοχών εταιριών εισηγμένων στο 

χρηματιστήριο προσθααφαιρουμένων των μεταβολών της αξίας 

τους διαχρονικώς ώστε κατά την 31.12.2016 να παρουσιάζεται 

σύμφωνα με την αποτίμηση που αυτές έχουν.  Για τη φορολογική 

βάση δεν υπολογίζονται οι προβλέψεις για την απομείωση της 

αξίας των συμμετοχών αυτών. 

Επωνυμία εταιρίας Αξία κτήσης 

Σωρευμένες 

προσαρμογές 

Εύλογη 

αξία την 

31.12.2016 

Ταχυδρομικό ταμιευτήριο Α.Τ.Ε. 312,50 € (-)  296,37 € 16,13 € 

DHE – ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή 

ΑΒΕΤΕ 

3.241,14 € (-) 2.322,27 € 918,87 € 

 3.553,64 € (-) 2.618,64 € 935,00 € 

Τα παραπάνω περιέχονται αναλυτικά στα λογιστικά βιβλία της 

Τράπεζας και στις εξωλογιστικές προσαρμογές για την αποτίμηση 

σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. 

 

5.Χρηματοοικονομικά περιουσιακά Λογιστική αξία 

Αξίες 

φορολογικής 



 
 
 
 
 
 
 
 

στοιχεία διαθέσιμα για πώληση         την 31.12.2016 βάσης 

 11.137,11 € 

914.071,14 

€ 

Πρόκειται για συμμετοχές στο κεφάλαιο ανωνύμων εταιριών και 

συνεταιρισμών των οποίων οι μετοχές ή οι μερίδες δεν είναι 

εισηγμένες σε χρηματιστηριακή αγορά και έχουν ταξινομηθεί σε 

αυτό το κονδύλιο σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 39.  

Αναλυτικά τα στοιχεία αυτών (επωνυμία, αξία κτήσεως και 

σωρευμένες προβλέψεις απομείωσης) παρατίθενται στον επόμενο 

πίνακα : 

Επωνυμία 

εταιρίας/συνεταιρισμού 

Αξία 

κτήσεως 

Σωρευ- μένες 

απομει- 

ώσεις Λογ. αξία 

% 

συμμετοχή

ς 

Σ.Ε.Η.Π. ΠΕ 28.011,44  28.011,44  0,00  0,83% 

Πιερική Αναπτυξιακή ΑΕ 6.750,00  3.629,82  3.120,18  2,92% 

Πανελλήνια Συνεταιριστική 

Τράπεζα ΑΕ 289.902,80  289.902,80  0,00  

Σε 

εκκαθάρισ

η 

Συνεταιριστική Α.Ε.Ε.Γ.Α. 5.195,90  101,81  5.094,09  0,03% 

Συνεταιριστική Τράπεζα 

Λαμίας 199.980,00  199.980,00  0,00  

Σε 

εκκαθάρισ

η 

Συνεταιριστική Τράπεζα 100.000,00  100.000,00  0,00  Σε 
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Επωνυμία 

εταιρίας/συνεταιρισμού 

Αξία 

κτήσεως 

Σωρευ- μένες 

απομει- 

ώσεις Λογ. αξία 

% 

συμμετοχή

ς 

Λέσβου Λήμνου εκκαθάρισ

η 

Αξιοποίηση Ακινήτων 

Παραλίας Κορινού 

ΟΛΥΜΠ. ΚΟΙΝΗ ΑΕ ΟΤΑ 4.236,00  1.313,16  2.922,84  0,07% 

Συνεταιριστική Τράπεζα 

Ηπείρου 279.995,00  279.995,00  0,00  2,22% 

Σύνολα 914.071,14  902.934,03  11.137,11   

 

Όπως φαίνεται και από τον παραπάνω πίνακα το σύνολο της 

αξίας κτήσης των συμμετοχών αυτών ανήλθε στο ποσό των 

914.071,14 € ενώ οι σωρευμένες (λογιστικές) απομειώσεις που 

έχουν γίνει ανέρχονται στο ποσό των 902.934,93 € με αποτέλεσμα 

η τρέχουσα λογιστική τους αξία την 31.12.2016 να ανέρχεται σε 

11.137,11 €. 

Για την φορολογική βάση δεν υπολογίζονται οι σωρευμένες 

απομειώσεις διότι δεν αναγνωρίζονται έως την οριστική 

εκκαθάριση κάθε επιχείρησης. 

Τα παραπάνω περιέχονται στα λογιστικά βιβλία της τράπεζας και 

στις εξωλογιστικές προσαρμογές για την αποτίμηση σύμφωνα με 

τα Δ.Π.Χ.Α. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

6.Ενσώματα πάγια 

στοιχεία 

Λογιστική αξία την 

31.12.2016 

Αξίες φορολογικής 

βάσης 

Αξία κτήσεως 540.200,20 € 

(-) 390.870,72 € 

149.329,48 € 

526.181,02 € 

(-) 386.036,15 € 

140.144,87 € 

Σωρευμένες αποσβέσεις 

Αναπόσβεστη αξία 

 

Πρόκειται για την αναπόσβεστη αξία των παγίων στοιχείων της 

τράπεζας όπως Γήπεδα-οικόπεδα, Κτίρια & κτιριακές 

εγκαταστάσεις και Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός την 31.12.2016.  

Ανάλυση του παρέχεται στον επόμενο πίνακα. 

 

Λογιστικές αξίες 

 Γήπεδα & 

οικόπεδα 

Κτίρια & 

κτιριακές 

εγκαταστάσεις 

Έπιπλα & 

λοιπός 

εξοπλισμός 

Σύνολο 

Αξία κτήσεως 0,00 €  127.589,95 €  412.610,25 €  540.200,20 €  

Σωρευμένες 

αποσβέσεις 0,00 €  100.291,25 €  290.579,46 €  390.870,71 €  

Αναπόσβεστη 0,00 €  27.298,70 €  122.030,79 €  149.329,49 €  

 

Αξίες Φορολογικής Βάσης 

 Γήπεδα & 

οικόπεδα 

Κτίρια & 

κτιριακές 

Έπιπλα & 

λοιπός 

Σύνολο 
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εγκαταστάσεις εξοπλισμός 

Αξία κτήσεως 0,00 €  127.589,95 €  398.591,07 €  526.181,02 €  

Σωρευμένες 

αποσβέσεις 0,00 €  98.868,53 €  287.167,62 €  386.036,15 €  

Αναπόσβεστη 0,00 €  28.721,42 €  114.423,45 €  140.144,87 €  

 

Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν τα ιδιοχρησιμοποιούμενα 

ενσώματα πάγια στοιχεία μόνο καθώς αυτά που κατέχονται για 

εκμετάλλευση παρουσιάζονται σε άλλο κονδύλιο των οικονομικών 

καταστάσεων. 

Τα παραπάνω περιληπτικά περιέχονται στα λογιστικά βιβλία της 

τράπεζας και αναλυτικά καταγεγραμμένα στο Μητρώο Παγίων 

(λογιστικό και φορολογικό). 

 

6.Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

Λογιστική αξία την 

31.12.2016 

Αξίες 

φορολογικής 

βάσης 

 

326.046,54 € 

(-) 278.090,83 € 

47.955,71 € 

581.052,61 € 

(-) 534.719,34 € 

46.333,27 € 

 

Το κονδύλι περιέχει αποκλειστικά τις επενδύσεις της τράπεζας σε 

λογισμικό απαραίτητο για την διεκπεραίωση των εργασιών της 

(λογιστικές αξίες). 



 
 
 
 
 
 
 
 

Για την φορολογική βάση περιλαμβάνει και κονδύλια για τα οποία 

γίνεται χρήση των μεταβατικών διατάξεων του Ν.4308/2014 μέχρι 

την πλήρη απόσβεσή τους.    

Λογιστικές αξίες 

 Λογισμικά 

προγράμματα 

Σύνολο 

Αξία κτήσεως την 31.12.2016 326.046,54 € 326.046,54 € 

Σωρευμένες αποσβέσεις έως την 

31.12.2016 

278.090,83 € 278.090,83 € 

Αναπόσβεστη αξία την 31.12.2016 47.955,71 € 47.955,71 € 

   

Αξίες φορολογικής βάσης 

 Έξοδα ίδρυσης 

& εγκατά- 

στασης 

Έξοδα κτήσεως 

ακινητο-

ποιήσεων 

Έξοδα 

αναδιοργα-

νώσεως 

Λογισμικά 

προγράμματα Σύνολο 

Αξία κτήσεως 

την 

31.12.2016 78.398,33 € 177.498,85 € 275.530,95 € 49.624,48 €  581.052,61 € 

Σωρευμένες 

αποσβέσεις 

έως την 

31.12.2016 (-) 78.398,31 € (-) 177.618,27 € (-) 240.235,04 € (-) 38.467,72 € 534.719,34 € 

Αναπόσβεστη 

αξία την 

31.12.2016 0,02 € (-) 114,42 € 35.295,91 € 11.156,76 € 46.333,27 € 
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Τα παραπάνω περιληπτικά περιέχονται στα λογιστικά βιβλία της 

τράπεζας και αναλυτικά καταγεγραμμένα στο Μητρώο Παγίων 

(λογιστικό και φορολογικό). 

7.Επενδύσεις σε πάγια στοιχεία 

Λογιστική αξία την 

31.12.2016 

Αξίες 

φορολογικής 

βάσης 

 

1.357.498,85 € 1.180.000,00 € 

(-) 284.000,00 € 0,00 € 

1.073.498,85 € 1.180.000,00 € 

 

Πρόκειται για την λογιστική αξία κτήσεως ενός οικοπέδου εμβαδού 

2.751,75 € στην πόλη της Κατερίνης το οποίο αποκτήθηκε το 2008 

έναντι 1.180.000,00 €  (λ.10).  Για την απόκτηση αυτή υπήρξαν και 

κόστη απόκτησης συνολικής αξίας 177.498,85 € (λ.16.14) τα 

οποία προσαύξησαν το κόστος κτήσης.  Για το οικόπεδο αυτό στη 

χρήση 2015 διενεργήθηκε απομείωση αξίας 284.000,00 € με 

συνέπεια η τρέχουσα λογιστική αξία την 31.12.2016 να έχει 

διαμορφωθεί σε 1.073.498,85 €. 

Στη φορολογική βάση των παραπάνω δεν έχει γίνει προσαύξηση 

της αξίας κτήσεως με τα λοιπά κόστη απόκτησης (φόροι 

μεταβίβασης, συμβολαιογραφικά κλπ) ενώ επίσης δεν έχει γίνει 

απομείωση. 

Τα παραπάνω είναι καταχωρημένα αναλυτικά στα λογιστικά βιβλία 

της Τράπεζας και στο Μητρώο Παγίων της. 



 
 
 
 
 
 
 
 

8.Αναβαλλόμενες φορολογικές 

απαιτήσεις 

Λογιστική αξία την 

31.12.2016 

Αξίες 

φορολογικής 

βάσης 

 2.360.946,17 € 0,00 € 

 

Πρόκειται για τις επιπτώσεις των διαφορών μεταξύ των δεδομένων 

των λογιστικών και φορολογικών βιβλίων.  Η διαφορά αυτή 

υπολογιζόμενη με το ισχύοντα φορολογικό συντελεστή (29% την 

31.12.2016) δίνει τις αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 

και απαιτήσεις. 

Αναλυτικά η σύνθεση του κονδυλίου περιέχεται στον επόμενο 

πίνακα : 

 Ποσά την 

31/12/2016 

 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις   

Οικονομικές αποσβέσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων -3.134,04 €  

Αποαναγνώριση εξόδων πολυετούς αποσβέσεως -51.474,67 €  

Σύνολο αναβαλλ. Φορολ. Υποχρεώσεων -54.608,71 € (α) 

   

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις   

Απομείωση αξίας λογαριασμών εισπρακτέων 2.024.810,81 €  

Πρόβλεψη αποζ/σης προσωπικού λόγω εξόδου από την 

υπηρεσία 

11.739,62 €  
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 Ποσά την 

31/12/2016 

 

Απομείωση αξίας χρεογράφων 796,06 €  

Απομείωση αξίας συμμετοχών 261.850,87 €  

Απομείωση επενδυτικών ακινήτων 82.360,00 €  

Απομείωση ακινήτων πλειστηριασμού 33.997,52 €  

Σύνολο αναβαλλ. Φορολ. Απαιτήσεων 2.415.554,88 € (β) 

   

Συμψηφισμένο σύνολο αναβαλλόμενης φορολογίας  2.360.946,17 € (α+β) 

Τα παραπάνω είναι καταχωρημένα στις εξωλογιστικές 

προσαρμογές που γίνονται για την σύνταξη των οικονομικών 

καταστάσεων κατά Δ.Π.Χ.Α. 

 

9.Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 

Λογιστική αξία 

την 31.12.2016 

Αξίες 

φορολογικής 

βάσης 

 2.234.601,83 € 2.351.834,65 € 

 

Πρόκειται για λοιπά στοιχεία ενεργητικού που δεν μπορούν να 

καταχωρηθούν σε μία από τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων 

που περιγράφονται παραπάνω.  Αναλυτικά πρόκειται για : 

 Λογιστικό 

υπόλοιπο την 

31.12.2016 

Υπόλοιπο 

φορολογικής 

βάσης 

31.12.2016 

Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων (ΤΕΚΕ) (18.13.00) 912.377,84 € 912.377,84 € 



 
 
 
 
 
 
 
 

 Λογιστικό 

υπόλοιπο την 

31.12.2016 

Υπόλοιπο 

φορολογικής 

βάσης 

31.12.2016 

Απαιτήσεις από προμήθειες εγγυητικών 

επιστολών (λ.30.00) 32.247,89 € 32.247,89 € 

Περιουσιακά στοιχεία από πλειστηριασμούς   

(λ.29) 

653.931,47 € 653.931,47 € 

Δοσμένες εγγυήσεις    (λ.18.11) 34,63 € 34,63 € 

Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο    (λ.33.13) 66,30 € 66,30 € 

Λοιπές επίδικες απαιτήσεις εκτός χορηγήσεων     

(λ.39.00+02+89+99) 633.035,82 € 633.035,82 € 

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα    (λ.36.01) 120.140,70 € 120.140,70 € 

Αρχικό σύνολο 2.351.834,65 € 2.351.834,65 € 

Μείον: Προβλέψεις απομείωσης αξίας ακινήτων από 

πλειστηριασμούς -117.232,82 € 0,00 € 

Υπόλοιπο καθαρό την 31.12.2016 2.234.601,83 € 2.351.834,65 € 

 

Τα παραπάνω είναι καταχωρημένα στα λογιστικά βιβλία της 

Τράπεζας. 

Σύνολο Ενεργητικού (α) 

Λογιστική αξία την 

31.12.2016 

Αξίες φορολογικής 

βάσης 

 40.453.071,65 € 46.192.837,70 € 
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Λογιστική αξία : Σαράντα εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα τρείς 

χιλιάδες μηδέν εβδομήντα ένα ευρώ και εξήντα πέντε εκατοστά 

του ευρώ. 

Αξία φορολογικής βάσης : Σαράντα έξη εκατομμύρια εκατό 

ενενήντα δύο χιλιάδες οχτακόσιες τριάντα επτά ευρώ και 

εβδομήντα λεπτά του ευρώ. 

Β. Προβλέψεις και Υποχρεώσεις (παθητικό) 

(τα ποσά των κονδυλίων παρακάτω εκφράζουν Πιστωτικά 

Υπόλοιπα εκτός εάν φέρουν (-) μπροστά οπότε εκφράζουν 

χρεωστικά υπόλοιπα) 

1.Καταθέσεις πιστωτικών 

ιδρυμάτων 

Λογιστική αξία την 

31.12.2016 

Αξίες φορολογικής 

βάσης 

 1.544.520,38 € 1.544.520,38 € 

 

Πρόκειται για τις υποχρεώσεις της τράπεζας προς άλλα πιστωτικά 

ιδρύματα από καταθέσεις που έχουν πραγματοποιήσει στην 

Συνεταιριστική Τράπεζα Πιερίας. 

Τα παραπάνω είναι καταχωρημένα στα λογιστικά βιβλία της 

τράπεζας  (λ.50.04). 

2.Καταθέσεις & υποχρεώσεις 

προς πελάτες 

Λογιστική αξία την 

31.12.2016 

Αξίες φορολογικής 

βάσης 

 34.171.941,11 € 34.171.941,11 € 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

Πρόκειται για τις υποχρεώσεις από τις καταθέσεις στην τράπεζα 

πελατών της.  Οι καταθέσεις ανά γενική κατηγορία αναλύονται 

στον επόμενο πίνακα : 

Καταθέσεις Όψεως Ποσά την 31.12.2016  

Λ.50.00

. 

Ιδιωτών 373.329,65 €  

Λ.50.01

. 

Εταιρειών 2.249.785,35 €  

Λ.50.02

. 

Δημοσίων οργανισμών 3.425.579,52 €  

Λ.50.03

. 

Δημοσίων επιχειρήσεων 11,49 €  

Λ.50.11

. 

Τρεχούμενοι  λογαριασμοί όψεως 493,22 €  

Λ.50.98

. 

Λοιπές καταθέσεις 81.438,31 €  

  6.130.637,54 € (α) 

    

Καταθέσεις ταμιευτηρίου   

Λ.51.00

. 

Απλές 4.539.370,63 € (β) 

    

Καταθέσεις προθεσμίας   

Λ.52.00 Ιδιωτών 20.573.441,51 €  
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. 

Λ.52.01

. 

Εταιρειών 1.948.051,11 €  

Λ.52.02

. 

Δημοσίων οργανισμών 980.440,32 €  

  23.501.932,94 € (γ) 

    

 Σύνολο καταθέσεων 34.171.941,11 € (α+β+γ) 

 

Τα παραπάνω περιέχονται συνοπτικά στα λογιστικά βιβλία της 

τράπεζας και αναλυτικά στο τραπεζικό πρόγραμμα τήρησης των 

λογαριασμών καταθέσεων των πελατών. 

 

3.Υποχρεώσεις προς τραπεζικά 

ιδρύματα 

Λογιστική αξία 

την 31.12.2016 

Αξίες 

φορολογικής 

βάσης 

 19.552,92 € 19.552,92 € 

 

Πρόκειται για υποχρεώσεις προς την Τράπεζα Πειραιώς (λ.59.06) 

και τα αναλυτικά στοιχεία είναι καταχωρημένα στα λογιστικά βιβλία 

του συνεταιρισμού. 

4.Υποχρεώσεις για παροχές 

προς τους εργαζομένους 
Λογιστική αξία 

την 31.12.2016 

Αξίες 

φορολογικής 

βάσης 

 40.481.46 € 0,00 € 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

Πρόκειται για τις δουλευμένες υποχρεώσεις της τράπεζας προς 

τους εργαζόμενούς της για την περίπτωση αποχώρησης τους από 

την εργασία λόγω συνταξιοδότησης. 

Τα παραπάνω είναι καταχωρημένα στις εξωλογιστικές 

προσαρμογές που γίνονται για την σύνταξη των οικονομικών 

καταστάσεων κατά Δ.Π.Χ.Α. 

Η Φορολογική βάση των παραπάνω είναι μηδενική γιατί 

αναγνώριση γίνεται όταν καταβάλλονται οι αποζημιώσεις. 

5.Λοιπά στοιχεία παθητικού 
Λογιστική αξία 

την 31.12.2016 

Αξίες 

φορολογικής 

βάσης 

 712.131,86 € 712.131,86 € 

Πρόκειται για στοιχεία παθητικού τα οποία δεν μπορούν να 

καταχωρηθούν στα κονδύλια που παρατέθηκαν παραπάνω και 

αφορούν σε : 

Λογ/σμός Γ.Λ. 
Περιγραφή λογαριασμών 

Υπόλοιπο την 

31.12.2016 

… 

Υποχρεώσεις από φόρους   

54.00. Φόρος προστιθέμενης αξίας 116,73 €  

54.03. Φόροι-τέλη αμοιβών προσωπικού 13.237,82 €  

54.04. Φόροι τέλη αμοιβών τρίτων 2.534,50 €  

54.21. Φόροι τόκων 6.158,17 €  

54.98. Λοιποί φόροι-τέλη 65,40 €  

  22.112,62 € (α) 
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Λογ/σμός Γ.Λ. 
Περιγραφή λογαριασμών 

Υπόλοιπο την 

31.12.2016 

… 

    

Ασφαλιστικές υποχρεώσεις   

55.00. Ταμεία κύριας ασφαλίσεως 19.146,31 €  

55.03. Ταμείο ασφαλίσεως ασθενείας προσωπικού τραπεζών 5.131,51 €  

  24.277,82 € (β) 

    

35. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών 3.054,00 €  

43.00. Καταθέσεις για αγορά συνετ/κων μερίδων 7.099,90 €  

56.01. 

Έξοδα χρήσεως δεδουλευμενα χρεωστ. τόκοι καταθ. 

Πελατών 125.323,08 € 

 

59.30. 

Ελληνικό δημόσιο-υποχρεώσεις από εισπράξεις για 

λογ/μο του 83.656,76 € 

 

59.42. Δικαιούχοι αμοιβών 2.361,40 €  

59.43. Προμηθευτές 51.930,72 €  

59.98.01. Υποχρεώσεις από ασφάλειες 2.174,01 €  

59.98.99. Λοιπές υποχρεώσεις 80.900,80 €  

  356.500,67 € (γ) 

    

59.98.02.00

. 

Υποχρ. από κλείσιμο λογ/μού Συν.Τράπεζας Λέσβου-

Λήμνου 103.083,32 € 

 

59.98.02.01

. Υποχρ. από κλείσιμο λογ/μού Συν.Τράπεζας Λαμίας 206.157,43 € 

 

  309.240,75 € (δ) 

    

 Γενικό σύνολο 712.131,86 € 
α+β+γ+δ 

Όλα τα παραπάνω στοιχεία είναι καταχωρημένα στα λογιστικά 

βιβλία της τράπεζας. 



 
 
 
 
 
 
 
 

Σύνολο Προβλέψεων και 

Υποχρεώσεων (β) 

Λογιστική αξία την 

31.12.2016 

Αξίες φορολογικής 

βάσης 

 36.488.627,73 € 36.448.146,27 € 

Λογιστική αξία (Τριάντα έξη εκατομμύρια τετρακόσιες ογδόντα 

οχτώ χιλιάδες εξακόσια είκοσι επτά ευρώ και εβδομήντα τρία 

εκατοστά του ευρώ). 

Αξία φορολογικής Βάσης (Τριάντα έξη εκατομμύρια τετρακόσια 

σαράντα οχτώ χιλιάδες εκατόν σαράντα έξη ευρώ και είκοση επτά 

εκατοστά του ευρώ) 

Γ. Καθαρή Λογιστική Αξία 

ΚΑΘΑΡΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΗΣ (ΔΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΉΣΕΩΣ) 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΉΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ  

ΣΥΝ.Π.Ε.» ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2016 : 

Λογιστικές αξίες (α-β) 40.453.071,65 - 36.488.627,73 = 3.964.443,91 ευρώ1 

Αξίες φορολογικής 

βάσης (α-β) 

46.192.837,70 - 36.448.146,27 = 9.744.691,43 ευρώ 

(1) Υπάρχει διαφορά ενός (1) λεπτού λόγω δεκαδικών 

στοιχείων 

Ο έλεγχός μας έγινε με τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναμε 

κατάλληλες, με βάση τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής και 

που είναι σύμφωνοι με τις βασικές αρχές των Διεθνών Ελεγκτικών 
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Προτύπων και σύμφωνα .  Καλύπτει δε, ο έλεγχος μόνο τους 

λογαριασμούς που αναφέραμε και δεν επεκτείνεται σε άλλους 

λογαριασμούς που περιλαμβάνονται στις Οικονομικές 

Καταστάσεις.  

Σημειώνεται ότι:  

1. Ο Συνεταιρισμός τηρεί διπλογραφικά Βιβλία  πάνω από ένα (1) 

χρόνο. 

2. Ο Συνεταιρισμός έχει συντάξει παραπάνω από ένα ισολογισμούς. 

Κατά τη γνώμη μας, οι ανωτέρω λογαριασμοί που είναι καταχωρημένοι 

αναλυτικά στα βιβλία της Τράπεζας και στις εξωλογιστικές 

προσαρμογές, απεικονίζουν βάσει των σχετικών διατάξεων νόμων και 

των παραδεγμένων λογιστικών αρχών, στις οποίες περιλαμβάνονται και 

οι κανόνες αποτιμήσεως, τα περιουσιακά στοιχεία της Επιχείρησης και 

φυσικά τις λογιστικές και φορολογικές τους αξίες κατά την 31.12.2016. 

Πιστοποιούμε δε ότι, η ανωτέρω προκύπτουσα Καθαρή Λογιστική και 

Φορολογική Αξία των περιουσιακών στοιχείων της «Συνεταιριστικής 

Τράπεζας Πιερίας – Ολυμπιακή Πίστη ΣΥΝ.Π.Ε..» Α.Φ.Μ. 096088130 

και ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 124196548000  κατά την 31.12.2016 εκ ποσού  € 

3.964.443,91 € (φορολογική 9.744.691,43 €)  αντιστοιχούσε σε : 

Κονδύλιο 
Λογιστικές 

Αξίες 

Αξίες 

φορολογικής 

βάσης 

Συνεταιριστικό κεφάλαιο 

(λ.40.02) 

5.792.310,77 € 5.792.310,77 € 



 
 
 
 
 
 
 
 

Διαφορά υπέρ το άρτιο    

(λ.41.00) 

1.620.452,07 € 1.620.452,07 € 

Τακτικό αποθεματικό  

(λ.41.02) 

478.737,51 € 478.737,51 € 

Αφορολόγητα αποθεματικά  

(λ.41.08+09+90) 771.352,27 € 

771.352,27 € 

Έκτακτα & ειδικά αποθεματικά  

(λ.41.03+04+05+99) 1.446.653,00 € 1.446.653,00 € 

Αποθεμ. Αναπροσαρμογής παγίων  

(λ.41.07) 44.467,10 € 

44.467,10 € 

Υπόλοιπο εις νέο (ζημίες/)     

(λ.42 ) 

(-) 6.189.528,49 

€ 

(-)409.281,29 € 

Σύνολο    3.964.443,91 € 9.744.691,43 € 

 

ΙΙΙ. Έκφραση γνώμης για τη σχέση ανταλλαγής και τις 

μεθόδους 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της § 5 του άρθρου 16 του Ν.2515/1997, 

όπως ισχύει μετά και την τροποποίηση με το Ν.4316/20014, σε 

περίπτωση συγχώνευσης πιστωτικών ιδρυμάτων με τον τρόπο 

που προβλέπει η ως άνω παράγραφος πρέπει ο ορκωτός 

ελεγκτής να συμπεριλάβει δήλωση ότι έγινε έλεγχος του σχεδίου 

σύμβασης συγχώνευσης καθώς και να διατυπώσει γνώμη για το 

αν η σχέση ανταλλαγής των μετοχών (μερίδων στην περίπτωση 

συνεταιρισμών) είναι δίκαιη και λογική.  Επίσης πρέπει να 
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περιλαμβάνονται πληροφορίες για τη μέθοδο ή τις μεθόδους που 

υιοθετήθηκαν για τον καθορισμό της προτεινόμενης σχέσης 

ανταλλαγής των μετοχών (μερίδων) και δήλωση για το αν η 

μέθοδος ή οι μέθοδοι που υιοθετήθηκαν  είναι κατάλληλες για την 

ή τις συγκεκριμένες περιπτώσεις, τις αξίες που προέκυψαν από 

την εφαρμογή κάθε μεθόδου και γνώμη για την βαρύτητα που 

αποδόθηκε σε ορισμένες μεθόδους για τον προσδιορισμό των 

αξιών αυτών.  Επίσης πρέπει να αναφέρονται επίσης τυχόν 

δυσκολίες που προέκυψαν κατά την εκτίμηση της κατά τα 

ανωτέρω σχέσης ανταλλαγής. 

Έλεγχος Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης 

Αναλυτικά από τον έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής : 

Σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των 

συνεταίρων της Συνεταιριστικής Τράπεζας Πιερίας της 14ης 

Φεβρουαρίου 2018 και το υπογεγραμμένο την 25η Ιανουαρίου 

2018 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης των δύο συνεταιρισμών 

που υπογράφηκε από τους προέδρους των δύο συνεταιρισμών 

προβλέπονται τα εξής : 

Κατά αρχάς η Συνεταιριστική Τράπεζα Σερρών της οποίας οι 

μερίδες την 31.12.2016 ήταν 469.998 (και όχι 469.277 που εκ 

παραδρομής έχει γραφεί) με ονομαστική αξία 30,00 € ανά 

συνεταιριστική μερίδα θα προβεί σε διαίρεση της κάθε μερίδας σε 

δέκα (10) μερίδες των 3,00 € η κάθε μία.  Ο κάθε συνεταίρος της 

Σερρών θα λάβει δέκα (10) μερίδες για κάθε μία (1) παλιά.   Στη 

συνέχεια και λόγω της συγχώνευσης το κεφάλαιο της Σερρών θα 

αυξηθεί κατά 5.792.310,77 €, ισόποσα με το κεφάλαιο της 



 
 
 
 
 
 
 
 

απορροφούμενης πλέον κατά 4.251.062,23 € από την 

κεφαλαιοποίηση διαφορών υπέρ το άρτιο των δύο τραπεζών.  Το 

συνολικό ποσό των 10.043.373,00 € αντιστοιχεί σε 3.347.791 

μερίδες των 3 €/μερίδα οι οποίες θα διατεθούν στους συνεταίρους 

της Συνεταιριστικής Τράπεζας Πιερίας με αναλογία δεκαεπτά (17) 

νέες μερίδες της Σερρών προς κάθε μία (1) κατεχόμενη της 

Συνεταιριστικής Τράπεζας Πιερίας  (3.347.791 / 197.353 ).  Έτσι 

το συνεταιριστικό κεφάλαιο των συγχωνευμένων τραπεζών θα 

ανέρχεται σε 24.134.313 διαιρεμένο σε 8.044.771 συνεταιριστικές 

μερίδες των 3,00 € / μερίδα.   Με αυτό τον τρόπο οι αρχικοί 

συνέταιροι της Τράπεζας Σερρών θα κατέχουν το 58,36% των 

μερίδων ενώ οι συνέταιροι της απορροφώμενης τράπεζας Πιερίας 

το 41,64%. 

Τα παραπάνω στοιχεία που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο 

Σύμβασης Συγχώνευσης συμφωνούν με τα υπάρχοντα στοιχεία 

που προέρχονται από τα λογιστικά στοιχεία των δύο 

συγχωνευόμενων τραπεζών.  Στο σημείο αυτό θα πρέπει να 

επισημάνουμε την ανάγκη να εξετασθεί περαιτέρω νομικά η 

κεφαλαιοποίηση των διαφορών υπέρ το άρτιο και η κατανομή των 

προκυπτουσών μερίδων αποκλειστικά στους συνεταίρους της 

απορροφώμενης μήπως προσκρούει στις διατάξεις του Ν.1667/86 

και στον Ν.2190/20 που παραπέμπει για όσα θέματα δεν 

διευκρινίζει ο πρώτος. 



Φύλλο 22ο του με αριθμό 17.054/2018 συμβολαίου 

Διατύπωση γνώμης για τη σχέση Ανταλλαγής 

Η μέθοδος που έχει επιλεγεί για να προσδιορισθεί η σχέση 

ανταλλαγής των μερίδων είναι αυτή της σχέσης των Ιδίων 

Κεφαλαίων των δύο τραπεζών. 

Συγκεκριμένα τα Ίδια Κεφάλαια των δύο τραπεζών την 31.12.2016 

ήταν ως εξής : 

Τράπεζα Κεφάλαιο Ποσοστό στο 

συνολικό 

Συνεταιριστική Τράπεζα Σερρών 5.475.086,18 € 58,00% 

Συνεταιριστική Τράπεζα Πιερίας 3.964.443,91 € 42,00% 

Σύνολο 9.439.530,09 € 100,00% 

 

Με βάση την μερίδες που λάβουν οι συνέταιροι της 

απορροφώμενης Συνεταιριστικής Τράπεζας Πιερίας (που 

αναλυτικά παρουσιάζονται παραπάνω) έχουμε τα εξής : 

Συνέταιροι Τράπεζας Κεφάλαιο  Ποσοστό στο 

συνολικό 

Συνεταιριστικής Τράπεζας Σερρών 4.692.770 (1) 58,31% 

Συνεταιριστικής Τράπεζας Πιερίας 3.355.001  41,69% 

Σύνολο 8.047.771  100,00% 

(1) Μετά το «σπάσιμο» σε 10 της κάθε 1 παλιάς.  Σε αυτό το 

σημείο σημειώνουμε το λάθος ότι οι μερίδες την 31.12.2016 είναι 

469.998 και κατά συνέπεια η διαίρεση πρέπει να δώσει 4.699.980 

μερίδες. 

Από την παραπάνω παράθεση βλέπουμε ότι όντως η σχέση των 

Ιδίων Κεφαλαίων των δύο τραπεζών έχει τηρηθεί και στη σχέση 



 
 
 
 
 
 
 
 

ανταλλαγής των μερίδων και ειδικά στις μερίδες που θα λάβουν οι 

συνέταιροι της Τράπεζας Πιερίας από την Σερρών. 

Δίκαιη και λογική σχέση ανταλλαγής 

Τα στοιχεία που κρίνουν την σχέση ανταλλαγής ως δίκαιη και 

λογική είναι τα εξής : 

Α) Η σχέση ιδίων κεφαλαίων έχει μεταφερθεί στη σχέση 

ανταλλαγής 

Β) Στις εκθέσεις των ορκωτών ελεγκτών-λογιστών επί των 

οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2016 υπάρχουν 

παρατηρήσεις που αφορούν : 

i) Στην Πιερίας αφορούν την αδυναμία έκφρασης γνώμης για την 

τρέχουσα αξία των καλυμμάτων των δανείων και 

ii) Στην εισπραξιμότητα ποσού 576 χιλ.€ από πληρωμή επιταγών 

πελατών χωρίς ύπαρξη επαρκούς υπολοίπου στους 

λογαριασμούς. 

Στα Θέματα Έμφασης υπάρχουν αναφορές που αφορούν στις 

οικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα και στις ουσιώδεις 

αβεβαιότητες προκύπτουν από αυτές καθώς και στις ανέλεγκτες 

χρήσεις από τις φορολογικές αρχές. 

Αντίστοιχα στην έκθεση των ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τις 

οικονομικές καταστάσεις του 2016 για την Σερρών υπάρχουν μόνο 

θέματα έμφασης τα οποία αφορούν : 
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i) τη γενικότερη αβεβαιότητα στην Ελλάδα και τις επιδράσεις 

της στην εμφάνιση καθυστερήσεων στα δάνεια και 

ii) Τη ρύθμιση δανείων και την πιθανότητα αυτά να περάσουν 

στην κατηγορία μη εξυπηρετούμενα. 

Γ) Ο σχηματισμός προβλέψεων για επισφάλειες από τα 

χορηγηθέντα δάνεια στις δύο τράπεζες κινείται στα ίδια επίπεδα.  

Σημειώνουμε ότι παρουσιάζεται ο δείκτης : Προβλέψεις / Σύνολο 

δανείων και όχι Δάνεια χαρακτηρισμένα ως «κόκκινα» διότι ο 

χαρακτηρισμός ως «κόκκινου» ενός δανείου μπορεί να επιδεχθεί 

διάφορους χειρισμούς δια της ειδικής ρύθμισης κάθε ενός από 

αυτά. 

 Συνεταιριστική Τράπεζα 

Σερρών 

Συνεταιριστική Τράπεζα 

Πιερίας 

 Ποσά Σχέση Ποσά Σχέση 

Προβλέψεις για 

επισφαλή δάνεια 

17.732.382,55 

€ 
27,6% 

12.644.435,96 

€ 
28,9% 

Σύνολο δανείων 

τράπεζας 

64.212.023,07 

€ 

43.792.241,84 

€ 

 

Με βάση την σύνθεση του ενεργητικού των τραπεζών, τα 

χορηγηθέντα δάνεια είναι το μεγαλύτερο τμήμα του ενεργητικού 

των δύο τραπεζών (83% και 78% αντίστοιχα).  Κατά συνέπεια οι 

προβλέψεις επί αυτών καθορίζουν σε πολύ βαθμό το ύψος των 

Ιδίων Κεφαλαίων των δύο τραπεζών. 



 
 
 
 
 
 
 
 

Δ) Οι προβλέψεις απομείωσης αξίας συμμετοχών στις δύο 

τράπεζες κινούνται και αυτές σε πολύ υψηλό επίπεδο.  Αναλυτικά 

έχουν ως εξής : 

 Συνεταιριστική Τράπεζα 

Σερρών 

Συνεταιριστική Τράπεζα 

Πιερίας 

 Ποσά Σχέση Ποσά Σχέση 

Προβλέψεις για 

απομειώσεις 

Συμμετοχών 1.372.209,98 € 
76,7% 

902.934,03 € 
98,7% 

Αξία κτήσης 

Συμμετοχών 1.788.943,80 € 

914.071,14 ε 

 

Όπως διαπιστώνουμε από την ανάγνωση των αναλυτικών 

στοιχείων των οικονομικών καταστάσεων, οι συμμετοχές των δύο 

τραπεζών είναι ουσιαστικά στις ίδιες επιχειρήσεις και για το 

μεγαλύτερο τμήμα της αξίας κτήσης τους έχει σχηματισθεί 

πρόβλεψη απομείωσης. 

Ε) Προβλέψεις για ανέλεγκτες χρήσεις.  Η Πιερίας δεν έχει 

σχηματισμένες ενώ αντιστοίχως η Σερρών έχει ποσό 237 χιλ.€ για 

τις χρήσεις 2010-2016. 

Στ) Λοιπές Προβλέψεις.  Η Σερρών έχει προβλέψεις αξίας 120 

χιλ.€ για λοιπούς κινδύνους ενώ η Πιερίας δεν έχει σχηματισμένες. 

Από το σύνολο των παραπάνω παρατηρήσεων διαβλέπουμε 

ότι υπάρχει μία αντιστοιχεία στα διάφορα κρίσιμα κονδύλια 

των οικονομικών καταστάσεων και ότι οι δύο τράπεζες έχουν 
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σχηματίσει περίπου το ίδιο ποσοστό προβλέψεων 

επισφαλών δανείων και κατά συνέπεια η χρήση της σχέσης 

ιδίων κεφαλαίων ως τρόπος καθορισμού της σχέσης 

ανταλλαγής των μερίδων κρίνεται δίκαιη και λογική. 

 

Μέθοδος προσδιορισμού σχέσης ανταλλαγής και καταλληλότητα 

Με βάση την παραπάνω ανάλυση (στοιχεία Α-Στ) κρίνουμε 

ότι η παραπάνω μέθοδος (μέθοδος σχέσης ιδίων κεφαλαίων) 

είναι κατάλληλη για τον προσδιορισμό της σχέσης 

ανταλλαγής. 

Επίλογος 

Η παρούσα Έκθεση συντάχθηκε για να χρησιμεύσει μόνο για τους 

σκοπούς της συγχώνευσης δια απορροφήσεως με την 

Συνεταιριστική Τράπεζα Σερρών ΣΥΝ.Π.Ε. με βάση τον  Ν. 

2166/1993 και του άρθρου 16 του Ν.2515/1997 (όπως αυτός 

ισχύει μετά και την τροποποίησή του με το Ν.4316/2014). 

Με τιμή, 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής 

Νικόλαος Αριστ. Καμπούτας 

ΑΡ.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 30361 

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε. 

μέλος της Crowe Horwath International 

Υποκ/μα Θεσσαλονίκης, 

Γιαννιτσών 31 & Πατρ.Κυρίλλου τκ 546-27 

ΑΜΣΟΕΛ 125 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

Ακολουθεί ο ισολογισμός συγχώνευσης της 31.12.2016, το 

υπογεγραμμένο Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης και το Πρακτικό 

της Γενικής Συνέλευσης της 14ης Φεβρουαρίου 2018 των 

συνεταίρων της Συνεταιριστικής Τράπεζας Πιερίας Συν.Π.Ε. 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ 

ΣΥΝ.Π.Ε. Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις Υ,α τη 

χρήση από 1η Ιανουαρίου 2016 έως 31η Δεκεμβρίου 2016 
 

 

 

Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης 
 

 _    Ι 
Σημ. 

31/12/16 

| 
31/12/15 

Ταμείο & διαθέσιμα στην Κεντρική Τράπεζα 14 2.942.646,78 2.425.365,76 
Απαιτήσεις αττό Π.Ι. 14 484.214,85 1.083.642,94 
Δάνεια & απαιτήσεις από πελάτες 15 43.792.241,84 44.126.541,34 
(-) Προβλέψεις  -12.644.435,96 -12.320.193,96 

ΧΣΕ στην εύλογη μέσω Α/Χ 16 935,00 808,62 
Χ ΣΕ διαθέσιμα προς πώληση 17 11.137,11 11.137,11 
Ενσώματα πάγια στοιχεία 18 149 329,48 52.133,21 
Αυλα περιουσιακά στοιχεία 19 47.955,71 24.136,63 
Επενδύσεις σε πάγια στοιχεία 20 1.073.498,85 1.073.498,85 
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 12 2.360.946,17 2.355.391,27 
Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού 21 2.234.601,83 2.445.238,82 
Σύνολο Ενεργητικού  40.453-071Μ  
Καταθέσεις Π.Ι. 22 1.544.520,38 3.739.690,16 
Καταθέσεις & υποχρεώσεις προς πελάτες 22 34.171.941,11 32.401.326,23 
Υποχρεώσεις προς Π.Ι. 28.2 19.552,92 1.100.000,00 
Υποχρεώσεις για παροχές στους εργαζομένους 23 40.481,46 33.447,47 
Λοιπά στοιχεία Παθητικού 24 712.131,86 618.532,66 
Σύνολο Υποχρεώσεων  36.488.627,73 37.892.996,52 

Συνεταιριστικό Κεφάλαιο 25 5.792.310,77 5.482.606,55 
Λοιπά Ίδια Κεφάλαια 26 -1.827.866,86 -2.097.902,49 

Σύνολο Καθαρής Θέσης  3.964.443,91 3.384.704,06 

Σύνολο Καθαρής Θέσης & Υποχρεώσεων 40.453.071.65 41.277.7.0.Μ3 

 

 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ  

ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ  

ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΜΕ  

ΤΙΣ ΕΠΩΝΥΜΙΕΣ  
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«ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε.»  

ΚΑΙ  «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ 

ΣΥΝ.Π.Ε.» 

--------------------- 

1. ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 Στις Σέρρες σήμερα την 25-01-2018, μεταξύ των 

συμβαλλομένων: 

1.1. Αφενός μεν του Αστικού Πιστωτικού Συνεταιρισμού 

με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΕΡΡΩΝ 

ΣΥΝ.Π.Ε.», που εδρεύει στις Σέρρες του νομού Σερρών, οδός 

Βας. Βασιλείου και Νικ. Πλαστήρα, με αριθμό ΓΕΜΗ: 

114219752000, Α.Φ.Μ 096071332, Δ.Ο.Υ. Σερρών, νόμιμα 

εκπροσωπούμενο από τον Πρόεδρο του Διοικητικού 

Συμβουλίου κ. Αλέξανδρο Χατζηδημητρίου του Νικολάου, 

κάτοικο Σερρών, ειδικά εξουσιοδοτημένο για την υπογραφή 

του παρόντος δυνάμει της από 24-01-2018 απόφασης της 

γενικής συνέλευσης.  

1.2. Αφετέρου δε του Αστικού Πιστωτικού 

Συνεταιρισμού με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΠΙΕΡΙΑΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ ΣΥΝ.Π.Ε. », που εδρεύει στην 

Κατερίνη νομού Πιερίας, οδός Κασσάνδρου, αρ. 23 ,με 

Αριθμό ΓΕΜΗ: 124196548000  Α.Φ.Μ 096088130, Δ.Ο.Υ. 

Κατερίνης, νόμιμα εκπροσωπούμενο από τον Πρόεδρο του 

Διοικητικού Συμβουλίου κ. Νικόλαο Μηλιώτη του Γεωργίου, 

κάτοικο Κατερίνης, ειδικά εξουσιοδοτημένο για την υπογραφή 

του παρόντος δυνάμει του αριθ. 440/28-12-2017 πρακτικού 

– απόφασης του Διοικητικού του Συμβουλίου,  

συμφωνήθηκε και έγινε αμοιβαία αποδεκτό να 

συγχωνευθούν οι πιο πάνω πιστωτικοί συνεταιρισμοί που 

λειτουργούν ως πιστωτικά ιδρύματα, σύμφωνα με άδεια της 

Τράπεζας της Ελλάδος, με απορρόφηση του δεύτερου από τον 

πρώτο, με τους πιο κάτω ειδικότερους όρους και συμφωνίες.    

 



 
 
 
 
 
 
 
 

2. ΜΟΡΦΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ: ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΕ 

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ 

ΠΑΘΗΤΙΚΟΥΤΩΝ ΔΥΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ  

ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 

2.1. Η συγχώνευση θα γίνει, με απορρόφηση του 

πιστωτικού συνεταιρισμού με την επωνυμία «Συνεταιριστική 

Τράπεζα Πιερίας – Ολυμπιακή Πίστη ΣΥΝ.Π.Ε.» από τον 

πιστωτικό συνεταιρισμό με την επωνυμία «Συνεταιριστική 

Τράπεζα Σερρών ΣΥΝ.Π.Ε.» και θα γίνει σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 2515/1997, των άρθρων 1 έως 

5 του ν. 2166/1993, του άρθρου 10 παρ. 4 και 5 του ν. 

1667/1986,  των άρθρων 69-80 του ν. 2190/1920 και του 

άρθρου 98 του ν. 4316/2014. 

2.2. Σύμφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 16 του 

ν. 2515/1997, η συγχώνευση θα γίνει µε ενοποίηση των 

στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των συγχωνευόμενων 

πιστωτικών ιδρυμάτων, όπως τα στοιχεία αυτά εμφανίζονται 

στους Ισολογισμούς (µετασχηματισμού) της 31-12-2016 της 

Συνεταιριστικής Τράπεζας Σερρών και της Συνεταιριστικής 

Τράπεζας Πιερίας (εφεξής «Ισολογισμός Συγχώνευσης»), που 

έχουν ήδη εγκριθεί από τα αντίστοιχα διοικητικά Συμβούλια 

των δύο πιστωτικών ιδρυμάτων και τις Τακτικές Γενικές 

Συνελεύσεις αυτών. Αντίγραφα των Ισολογισμών συγχώνευσης 

προσαρτώνται στο παρόν ως Παράρτηµα 1 και Παράρτηµα 2 

αντιστοίχως. Τα ανωτέρω στοιχεία ενεργητικού και παθητικού 

θα µεταφερθούν ως στοιχεία του ισολογισµού της 

Συνεταιριστικής Τράπεζας Σερρών µετά  την συντέλεση της 

συγχώνευσης.  

2.3. Η συγχώνευση θα ολοκληρωθεί μετά την έκδοση 

της σχετικής άδειας της Τράπεζας της Ελλάδος και της 
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εγκριτικής απόφασης της αρμόδιας αρχής, η οποία θα 

καταχωρισθεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και στα αρμόδια 

Ειρηνοδικεία. Με την ολοκλήρωση συγχώνευσης η 

Συνεταιριστική Τράπεζα Πιερίας λύεται και παύει να υπάρχει 

χωρίς να επακολουθήσει εκκαθάριση, οι μερίδες της θα 

ακυρωθούν και το σύνολο  της υφιστάμενης περιουσίας της 

(ενεργητικό και παθητικό) όπως αυτό προκύπτει από τα 

βιβλία της και περιλαμβάνεται στον ειδικώς καταρτισθέντα 

κατά το άρθρο 2 παρ. 1 του ν. 2166/1993 Ισολογισμό 

μετασχηματισμού και όπως θα διαμορφωθεί μέχρι την έναρξη 

των αποτελεσμάτων της συγχώνευσης σε συνδυασμό με την 

συνταχθείσα έκθεση του ορκωτού ελεγκτή μεταβιβάζεται στην 

απορροφώσα Συνεταιριστική Τράπεζα Σερρών. Η 

Συνεταιριστική Τράπεζα Σερρών θα υποκατασταθεί 

αυτοδίκαια και χωρίς καμία άλλη διατύπωση, σύμφωνα με 

τον νόμο, σε όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις, διοικητικές 

άδειες ή εγκρίσεις και έννομες σχέσεις της απορροφώμενης 

Συνεταιριστικής Τράπεζας Πιερίας – με την επιφύλαξη των 

ιδιαίτερων διατυπώσεων που απαιτούνται για την μεταβίβαση 

ορισμένων περιουσιακών στοιχείων ή του κατά περίπτωση 

αμεταβίβαστου των διοικητικών αδειών, της μεταβίβασης 

αυτής εξομοιούμενης με καθολική διαδοχή.  

2.4. Ολόκληρη η περιουσία της Συνεταιριστικής 

Τράπεζας Πιερίας κινητά και ακίνητα και τα πάσης φύσεως 

δικαιώματα, απαιτήσεις και αξιώσεις αυτής, μεταβιβάζονται εκ 

του νόμου, λόγω της επερχόμενης απορροφήσεως στην 

Συνεταιριστική Τράπεζα Σερρών και αυτή αναλαμβάνει και 

αποδέχεται το σύνολο των υποχρεώσεων του παθητικού της 

Συνεταιριστικής Τράπεζας Πιερίας και έτσι από την 

ολοκλήρωση των διατυπώσεων συγχώνευσης θα επέλθει κατά 

το νόμο μεταβίβαση, που εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή 

(οιονεί καθολική διαδοχή), χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε 

περιγραφή των ανωτέρω περιουσιακών στοιχείων είτε σε 



 
 
 
 
 
 
 
 

συμβολαιογραφικό έγγραφο είτε στο καταστατικό σύμφωνα με 

το άρθρο 16 παρ. 7 του ν.2515/1997 και κατ’ ανάλογη 

εφαρμογή του άρθρου 1197 Α.Κ., με καταχώρηση στα οικεία 

βιβλία μεταγραφών ή κτηματολογικών εγγραφών 

αποσπάσματος της σύμβασης ή του καταστατικού, στο οποίο 

να εμφαίνεται ότι η απορρροφώσα είναι καθολική διάδοχος 

της απορροφώμενης, με έκθεση που περιέχει τα απαιτούμενα 

από το άρθρο 1194 Α.Κ. στοιχεία των εμπραγμάτων 

δικαιωμάτων και την ταυτότητα των ακινήτων που αφορούν.  

2.5.  Οι τυχόν εκκρεμείς δίκες της Συνεταιριστικής 

Τράπεζας Πιερίας ή κατ’ αυτής θα συνεχίζονται αυτοδικαίως 

από την Συνεταιριστική Τράπεζα Σερρών, χωρίς καμία 

ειδικότερη διατύπωση από μέρους της για τη συνέχιση και 

χωρίς να επέρχεται, λόγω της συγχώνευσης, βιαία διακοπή 

της δίκης και χωρίς να απαιτείται δήλωση για την επανάληψή 

της. 

2.6. Η επωνυμία της Συνεταιριστικής τράπεζας Σερρών 

μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης θα αλλάξει σε 

«Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας ΣΥΝ.Π.Ε.». 

3. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΩΝ 

ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ – ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗ 

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ – ΣΧΕΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ 

Ως εταιρικό κεφάλαιο του πιστωτικού ιδρύματος που θα 

προέλθει από την συγχώνευση θεωρείται το άθροισμα των 

εταιρικών κεφαλαίων των υπό συγχώνευση ιδρυμάτων. 

3.1. Συνεταιριστικό κεφάλαιο της Συνεταιριστικής 

Τράπεζας Σερρών προ συγχωνεύσεως: Στις 31/12/2016 το 

κεφάλαιο της «Συνεταιριστικής Τράπεζας Σερρών ΣΥΝ.Π.Ε» 
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ανερχόταν σε 14.099.940,00 ευρώ, διαιρούµενο σε 469.277 

μερίδια, µε δικαίωµα ψήφου,  ονοµαστικής αξίας 30,00 ευρώ 

το καθένα. 

3.1.1. Η Γενική Συνέλευση της «Συνεταιριστικής 

Τράπεζας Σερρών» θα πρέπει να αποφασίσει την αύξηση του 

υφισταμένου αριθμού των συνεταιριστικών μερίδων που 

κατέχουν τα μέλη της από   469.277 σε 4.692.770 με 

διαίρεση (σπλιτ) ονομαστικής της αξίας από 30,00 ευρώ που 

είναι σήμερα σε 3,00 ευρώ.  Ως εκ τούτου οι μεριδιούχοι θα 

ανταλλάξουν κάθε παλαιά μερίδα της «Συνεταιριστικής 

Τράπεζας Σερρών ΣΥΝ.Π.Ε.» με 10 νέες. Η πράξη – απόφαση 

αυτή κρίνεται αναγκαία για την συγχώνευση των δύο 

ιδρυμάτων ώστε να προκύψει ακέραιος αριθμός στην σχέση 

ανταλλαγής, ως κατωτέρω θα περιγραφεί, καθώς και ο 

αριθμός μερίδων που θα λάβουν οι μεριδιούχοι των δύο 

πιστωτικών ιδρυμάτων.  

3.2. Συνεταιριστικό Κεφάλαιο της Συνεταιριστικής 

Τράπεζας Πιερίας προ συγχωνεύσεως: Στις 31-12-2016 το 

κεφάλαιο της «Συνεταιριστικής Τράπεζας Πιερίας ΣΥΝ.Π.Ε.» 

ανερχόταν σε 5.792.310,77 ευρώ, διαιρούμενο σε 197.353 

συνεταιριστικά μερίδια, µε δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής 

αξίας 29,35 ευρώ το καθένα. 

3.3. Το κεφάλαιο της Συνεταιριστικής Τράπεζας Σερρών 

μετά τη συγχώνευση  θα αυξηθεί συνεπεία αυτής με το ποσό 

των 5.792.310,77  ευρώ που αφορά το κεφάλαιο της 

συγχωνευόμενης πλέον του ποσού 4.251.062,23 ευρώ,  που 

αφορά μέρος των ποσών  υπέρ το άρτιο και των δύο ιδρυμάτων 

τα οποία θα κεφαλαιοποιηθούν.  

3.4. Μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης θα 

ακυρωθούν όλες οι μερίδες των Συγχωνευμένων και για το 

παραπάνω σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου θα εκδοθούν νέες 



 
 
 
 
 
 
 
 

μερίδες, που θα ανταλλάσσονται με τις μερίδες που κατέχουν 

οι μεριδιούχοι των Συγχωνευμένων που δικαιούνται μερίδες, 

σύμφωνα με τις κατωτέρω υπό στοιχεία 3.5.1. και 3.5.2. 

αριθμητικές σχέσεις.   

3.5. Η σχέση ανταλλαγής η οποία έχει καθοριστεί με 

βάση την καθαρή θέση  των δύο τραπεζών την 31/12/2016 

όπως προκύπτει από τους τελευταίους ελεγμένους 

ισολογισμούς και προσδιορίσθηκε από τα διοικητικά 

συμβούλια των πιστωτικών ιδρυμάτων καθορίζεται ως 

παρακάτω. 

3.5.1.  Για τους μεριδιούχους της 

απορροφούμενης «Συνεταιριστικής Τράπεζας 

Πιερίας»:  

Κάθε μεριδιούχος της απορροφούμενης  (πλην της 

απορροφώσας, η οποία κατέχει 4.692.770  μερίδες που θα 

ακυρωθούν λόγω σύγχυσης)  θα ανταλλάσει μία (1)  παλιά  

μερίδας της απορροφουμένης προς  δεκαεπτά  (17) νέες 

μερίδες της απορροφώσας που θα εκδοθούν λόγω της 

συγχώνευσης.  Δηλαδή οι μέτοχοι της απορροφουμένης 

Συνεταιριστικής Τράπεζας Πιερίας θα λάβουν συνολικά 

τρία εκατομμύρια τριακόσιες πενήντα πέντε  χιλιάδες και 

μία (3.355.001) μερίδες της απορροφώσας Συνεταιριστικής 

Τράπεζας Σερρών με την ανταλλαγή των 197.353  παλιών 

μερίδων, ήτοι ποσοστό 41,7%  επί του συνόλου του 

εταιρικού κεφαλαίου της απορροφώσας Συνεταιριστικής 

Τράπεζας Σερρών. Η ονομαστική αξία κάθε μερίδας 

ανέρχεται στο ποσό των 3,00 ευρώ.    

3.5.2. Για τους μεριδιούχους  της απορροφώσας 

«Συνεταιριστικής Τράπεζας Σερρών»:  

Κάθε μεριδιούχος της  απορροφώσας θα ανταλλάσει 
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κάθε  μία (1) παλιά μερίδα  της απορροφώσας προς μία (1) 

νέα μερίδα της απορροφώσας.  Δηλαδή οι μεριδιούχοι της 

απορροφώσας  «Συνεταιριστικής Τράπεζας Σερρών»  θα 

λάβουν συνολικά 4.692.770  νέες μερίδες  της 

απορροφώσας  με την ανταλλαγή των συνολικά 4.692.770  

παλιών μερίδων, ήτοι ποσοστό 58,3 % επί του συνόλου του 

εταιρικού κεφαλαίου της απορροφώσας  Συνεταιριστικής 

Τράπεζας Σερρών. Η ονομαστική αξία κάθε μερίδας 

ανέρχεται στο ποσό των 3,00 ευρώ.    

3.7.  Το συνεταιριστικό κεφάλαιο της Συνεταιριστικής 

Τράπεζας Σερρών μετά τη συγχώνευση (Νέο συνεταιριστικό 

Κεφάλαιο Συνεταιριστικής Τράπεζας Κεντρικής Μακεδονίας) 

αυξημένο θα ανέρχεται σε 24.143.313 ευρώ (14.099.940,00 

+ 5.792.310,77 + 4.251.062,23)  ευρώ, διαιρούμενο σε 

8.047.771 συνεταιριστικά μερίδια, µε δικαίωμα ψήφου, 

ονομαστικής αξίας 3,00  ευρώ το καθένα. 

3.8. Οι μεριδούχοι της Συνεταιριστικής τράπεζας 

Πιερίας θα δικαιούνται μερίσματος από την Συνεταιριστική 

Τράπεζα Σερρών από την πρώτη εταιρική χρήση. 

3.9. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας 

συγχώνευσης οι εταίροι της συνεταιριστικής τράπεζας Σερρών 

θα κατέχουν ποσοστό 60% στο εταιρικό κεφάλαιο και οι 

εταίροι της συνεταιριστικής τράπεζας Πιερίας θα κατέχουν 

ποσοστό 40%.   

4. ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΤΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 1η 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ 

4.1. Οι πράξεις της Συνεταιριστικής Τράπεζα Πιερίας 

που διενεργούνται από την 1η Ιανουαρίου 2018 μέχρι την 

ημέρα συγχωνεύσεως θα θεωρούνται, από λογιστικής άποψης, 

ότι διενεργούνται για λογαριασμό της Συνεταιριστικής 



 
 
 
 
 
 
 
 

Τράπεζας Σερρών και τα ποσά τους θα μεταφερθούν στα 

βιβλία της τελευταίας µε συγκεντρωτική εγγραφή την ηµέρα 

συγχωνεύσεως. Τα οικονομικά αποτελέσματα της 

Συνεταιριστικής Τράπεζας Πιερίας, τα οποία θα προκύψουν 

από την 1η Ιανουαρίου 2018 μέχρι την ημέρα συγχωνεύσεως, 

θα θεωρούνται ως αποτελέσματα  της Συνεταιριστικής 

Τράπεζας Σερρών. Οι μεριδιούχοι της Συνεταιριστικής 

Τράπεζας Πιερίας που απέκτησαν μερίδες μετά την 31-12-

2016 ή και μετά την 31-12-2017 θα τις ανταλλάξουν και 

αυτοί με μερίδες τις Τράπεζας Κεντρικής Μακεδονίας κατά 

την οριζόμενη στην σχέση ανταλλαγής αναλογία. Για τους 

εταίρους που από την 01-01-2018 και μέχρι την νόμιμη 

ολοκλήρωση της συγχώνευσης συμφώνησαν ή θα 

συμφωνήσουν την αγορά μεριδίων στο ενοποιημένο σχήμα η 

ανταλλαγή των μερίδων τους θα γίνει με τους όρους εισόδου 

τους, όπως  αυτοί αποτυπώθηκαν ή θα αποτυπωθούν στις 

σχετικές συμφωνίες  με την συνεταιριστική τράπεζα Σερρών.         

4.2. Όλες οι κατά το αυτό πιο πάνω χρονικό διάστημα 

επ’ ονόματι της Συνεταιριστικής Τράπεζας Πιερίας γενόμενες 

πάσης φύσεως συμφωνίες και δικαιοπραξίες με κάθε τρίτο 

φυσικό ή νομικό πρόσωπο συνεχίζονται από την 

Συνεταιριστική Τράπεζα Σερρών με τους ίδιους όρους και 

συμφωνίες. 

4.3. Ειδικά αφορολόγητα αποθεµατικά εκ των µη 

διανεµόµενων κερδών ή άλλα αφορολόγητα αποθεµατικά ή 

αφορολόγητες κρατήσεις επί των κερδών που υφίστανται στη 

Συνεταιριστική Τράπεζα Πιερίας καθώς και ζηµίες σε νέο θα 

µεταφερθούν και θα εµφανίζονται αυτούσια σε αντίστοιχους 

ειδικούς λογαριασµούς της Συνεταιριστικής Τράπεζας Σερρών. 
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Από τα ποσά των καταθέσεων υπέρ το άρτιο ποσό 128.279,23 

ευρώ θα αφαιρεθεί από τα αποθεματικά κεφάλαιο λόγω 

κεφαλαιοποίησης. 

5. ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΡΙΔΟΥΧΩΝ Ή 

ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΛΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ 

5.1. Στη Συνεταιριστική Τράπεζα Πιερίας και στην 

Συνεταιριστική Τράπεζα Σερρών δεν υφίστανται συνέταιροι µε 

ειδικά δικαιώματα ή κάτοχοι άλλων τίτλων πλην μερίδων.  

6. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

6.1. Γίνεται μνεία ότι στα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου και στους τακτικούς ελεγκτές των 

συγχωνευόμενων τραπεζικών ιδρυμάτων δεν προβλέπονται 

ιδιαίτερα πλεονεκτήματα από τα καταστατικά τους ή από 

αποφάσεις των Γενικών συνελεύσεων αυτών, ούτε παρέχονται 

τέτοια πλεονεκτήματα από την παρούσα συγχώνευση. 

7. ΥΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ 

7.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο καθενός από τα 

συγχωνευόμενα τραπεζικά ιδρύματα υπόσχεται και 

υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση των συνεταίρων 

στην οποία μετά την έγκριση της συγχώνευσης από την 

Τράπεζα της Ελλάδος θα εισηγηθεί την έγκριση και 

υλοποίηση της παρούσας σύμβασης και την έγκριση του νέου 

καταστατικού. 

8. ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

8.1. Τη Διοίκηση του Συνεταιρισμού ασκεί το 

Διοικητικό Συμβούλιο, που απαρτίζεται από έντεκα μέλη 

(11) μέλη, τα οποία εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση 

και η θητεία τους είναι τετραετής. Από τα έντεκα (11) μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου τα δύο (2) θα είναι 

οπωσδήποτε εκτελεστικά, πλήρους απασχόλησης που όντως 



 
 
 
 
 
 
 
 

διευθύνουν τη δραστηριότητα του συνεταιρισμού, τα οποία 

δεν είναι απαραίτητο να είναι μέλη του συνεταιρισμού. Ένα 

εκτελεστικό μέλος θα είναι μόνιμο κάτοικος του Νομού 

Σερρών και το άλλο μόνιμος κάτοικος του Νομού Πιερίας. 

Τα μέλη του συνεταιρισμού που είναι μόνιμοι κάτοικοι ή 

επιχειρούν σε καθένα από τους επτά (7) νομούς της 

κεντρικής Μακεδονίας θα εκπροσωπούνται στο Διοικητικό 

Συμβούλιο με έναν τουλάχιστον σύμβουλο, μόνιμος κάτοικο 

του νομού, εφ’ όσον ο αριθμός των μελών του Συνεταιρισμού 

στον κάθε νομό είναι χίλιοι πεντακόσιοι (1.500) και άνω (ή 

λειτουργεί στην περιοχή του νομού κατάστημα της 

Τράπεζας). Για όσο χρονικό διάστημα η τράπεζα έχει 

υποκαταστήματα μόνο στον νομό Σερρών και στον νομό 

Πιερίας τότε έξι (6) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα 

είναι μόνιμοι κάτοικοι ή επιχειρηματίες του νομού Σερρών 

και πέντε (5) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι 

μόνιμοι κάτοικοι ή επιχειρηματίες του νομού Πιερίας.  

9. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ – ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ - ΔΗΛΩΣΕΙΣ 

9.1. Οι συμβαλλόμενοι, όπως παρίστανται και 

εκπροσωπούνται, δηλώνουν ότι παραιτούνται χωρίς καμία 

επιφύλαξη από κάθε είδους δικαίωμα να προσβάλλουν την 

παρούσα σύμβαση για οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο 

και για οποιαδήποτε αιτία και συνομολογούν επίσης χωρίς 

επιφύλαξη ότι στην αξία της καθαρής περιουσίας του 

απορροφούμενου ιδρύματος που εισφέρεται για το 

σχηματισμό του κεφαλαίου του απορροφούντος ιδρύματος 

περιλαμβάνεται κάθε δικαίωμα αυτού και των φορέων εταίρων 

της από οπουδήποτε και αν προέρχεται και αν ακόμη δεν 

εκφράζεται με συγκεκριμένο τρόπο και συγκεκριμένους 
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αριθμούς.  

9.2. Η απορροφώμενη  «Συνεταιριστική Τράπεζα 

Πιερίας ΣΥΝ.Π.Ε.» υπόσχεται και εγγυάται ότι: α. Η περιουσία 

της ως συνόλου εννοούμενης (ενεργητικό και παθητικό) κατά 

την 31-12-2016, είναι αυτή που απεικονίζεται στον 

ισολογισμό μετασχηματισμού, β. τα εισφερόμενα στοιχεία 

τυγχάνουν της αποκλειστικής κυριότητας αυτής και είναι 

απαλλαγμένα παντός εν γένει πραγματικού ή νομικού 

ελαττώματος, τα δε παθητικά στοιχεία είναι αυτά που 

αναγράφονται στον ισολογισμό. Η «Συνεταιριστική Τράπεζα 

Σερρών ΣΥΝ.Π.Ε.»  υπόσχεται και εγγυάται ότι η περιουσία 

της ως συνόλου εννοούμενης (ενεργητικό και παθητικό) κατά 

την 31-12-2016, είναι αυτή που απεικονίζεται στον 

ισολογισμό μετασχηματισμού.  

9.3. Η απορροφώσα «Συνεταιριστική Τράπεζα Σερρών 

ΣΥΝ.Π.Ε.» δηλώνει ότι αποδέχεται της εισφορά των στοιχείων 

του ενεργητικού και παθητικού της απορροφώμενης 

«Συνεταιριστικής Τράπεζας Πιερίας ΣΥΝ.Π.Ε.» που 

αναφέρονται στον ισολογισμό μετασχηματισμού και όπως 

αυτά θα έχουν μεταβληθεί μέχρι την ημέρα της συγχώνευσης.  

9.4. Διευκρινίζεται ότι  η παρούσα συμφωνία τελεί υπό 

την αίρεση της εγκρίσεώς της από την γενική συνέλευση των 

μεριδιούχων, του καθενός από τους Συγχωνευόμενους 

πιστωτικούς συνεταιρισμούς. 

9.5. Η συγχώνευση αυτή θα υπαχθεί στις ευεργετικές 

διατάξεις του ν. 2166/1993, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του 

οποίου σε συνδυασμό με τις περί συγχωνεύσεως Α.Ε. 

διατάξεις του ν. 2190/1920 «περί Ανώνυμων Εταιρειών» θα 

πραγματοποιηθεί η συγχώνευση. 

9.6. Όλοι οι όροι του παρόντος Σχεδίου Σύμβασης 

Συγχώνευσης συμφωνήθηκαν από τα συμβαλλόμενα μέρη, 



 
 
 
 
 
 
 
 

σύμφωνα με ειδικές αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων 

των συμβαλλομένων ιδρυμάτων. 

9.7. Η «Συνεταιριστική Τράπεζα Σερρών ΣΥΝ.Π.Ε.» θα 

προβεί σε όλες τις αναγκαίες τροποποιήσεις του καταστατικού 

της, προκειμένου να λάβουν χώρα οι μεταβολές που 

προβλέπονται στο παρόν σχέδιο συγχώνευσης. 

Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν 

Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης και υπογράφεται νομίμως 

από τους κατά νόμο εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους των 

Διοικητικών Συμβουλίων των συμβαλλόμενων. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο                       Για το Διοικητικό 

Συμβούλιο 

 

 

Συνεταιριστικής Τράπεζας Σερρών                 Συνεταιριστικής 

Τράπεζας Πιερίας 

 

Η συγχώνευση των ανωτέρω συμβαλλομένων συνεταιρισμών 

γίνεται με τους ακόλουθους όρους: 

 1. Η συγχώνευση γίνεται σύμφωνα με το 16 του ν. 

2515/1997, των άρθρων 1 έως 5 του ν. 2166/1993, του 

άρθρου 10 παρ. 4 και 5 του ν. 1667/1986,  των άρθρων 68-79 

του ν. 2190/1920 και του άρθρου 98 του ν. 4316/2014 , ως 

ισχύουν, με τη μεταφορά των στοιχείων του ενεργητικού και 
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παθητικού του απορροφούμενου συνεταιρισμού 

"«ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ 

ΠΙΣΤΗ ΣΥΝ.Π.Ε.»,  όπως εμφανίζονται στον ισολογισμό της 

31-12-2016, που συντάχθηκε για τον σκοπό του 

μετασχηματισμού και ελέγχθηκαν από τον Ορκωτό Ελεγκτή κ. 

Νικόλαο Καμπούτα ως στοιχεία ισολογισμού του 

απορροφουμένου συνεταιρισμού «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ ΣΥΝ.Π.Ε.». 

 2. Η συγχώνευση τελειούται από την καταχώριση στο ΓΕΜΗ 

της εγκριτικής αποφάσεως της αρμόδιας αρχής για τη 

συγχώνευση των παραπάνω Συνεταιρισμών. 

 Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των 

συγχωνευομένων συνεταιρισμών, μαζί με την παρούσα 

σύμβαση συγχωνεύσεως, καθώς και η εγκριτική απόφαση της 

συγχωνεύσεως της αρμόδιας αρχής, υποβάλλονται στις 

διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 

2190/1920. 

Ο Υπουργός Ανάπτυξης τέλος θα εκδώσει την εγκριτική 

απόφαση της συγχώνευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της 

νομοθεσίας  για τις ανώνυμες εταιρίες, σύμφωνα με την παρ 

18, περ. α του άρθρου 16 του Ν. 2515/1997, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.   

 3. Από την ολοκλήρωση της συγχωνεύσεως ο απορροφών 

Συνεταιρισμός «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΕΡΡΩΝ 

ΣΥΝ.Π.Ε.» , υποκαθίσταται αυτοδίκαια και χωρίς καμία άλλη 



 
 
 
 
 
 
 
 

διατύπωση, σύμφωνα με το νόμο, σε όλα τα δικαιώματα, 

υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις του απορροφούμενου 

Συνεταιρισμού «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ – 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ ΣΥΝ.Π.Ε.». και η μεταβίβαση αυτή 

εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή, οι δε εκκρεμείς δίκες του 

απορροφούμενου συνεταιρισμού θα συνεχίζονται αυτοδικαίως 

από τον απορροφόντα ή κατ' αυτού χωρίς καμία άλλη 

διατύπωση, μη επερχομένης βίαιας διακοπής αυτών εκ της 

συγχωνεύσεως. Ο απορροφούμενος συνεταιρισμός λύεται 

χωρίς να ακολουθήσει η εκκαθάρισή του. 

 4. Ο απορροφούμενος συνεταιρισμός μεταβιβάζει το σύνολο 

της περιουσίας του (ενεργητικό και παθητικό) στον 

απορροφόντα συνεταιρισμό με βάση την περιουσιακή 

κατάσταση του απορροφούμενου συνεταιρισμού, η οποία 

εμφαίνεται στον Ισολογισμό της 31-12-2016. 

 Ο απορροφών συνεταιρισμός καθίσταται αποκλειστικός 

κύριος, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε κινητής και 

ακίνητης περιουσίας καθώς και κάθε άλλου περιουσιακού 

στοιχείου και δικαιώματος ή αποκτήσεως του 

απορροφούμενου συνεταιρισμού, όπως αναφέρονται στον 

Ισολογισμό της 31-12-2016, η δε διαπίστωση της λογιστικής 

αξίας των εισφερομένων στοιχείων έγινε από τον Ορκωτό 

Ελεγκτή Νικόλαο Καμπούτα, σύμφωνα με την παρ. 4 του 
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άρθρου 16 του Ν. 2515/1997, και το άρθρο 2 του ν. 

2166/1993. 

 Όλα τα περιουσιακά στοιχεία που αναγράφονται και 

περιγράφονται στην παραπάνω έκθεση εκτιμήσεως, 

δικαιώματα και γενικά τα λοιπά πράγματα, απαιτήσεις και 

υποχρεώσεις, κάθε φύσεως συμβάσεις και ειδικές συμβάσεις 

με τρίτους, πελάτες ή μη, ο απορροφούμενος συνεταιρισμός 

«ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ 

ΠΙΣΤΗ ΣΥΝ.Π.Ε.»., δια του παρισταμένου εκπροσώπου της, 

εισφέρει παραχωρεί, μεταβιβάζει και παραδίδει στον 

απορροφόντα συνεταιρισμό με την επωνυμία 

«ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε.», χωρίς 

καμία αποζημίωση ή καταβολή από τον αποκτώντα 

συνεταιρισμό, κατά πλήρες και απόλυτο δικαίωμα κυριότητας, 

νομής και κατοχής, μεθ' όλων των πάσης φύσεως 

δικαιωμάτων επ' αυτών καθώς και συναφών προς αυτά 

αγωγών και ενστάσεων αποξενούμενος και απεκδυόμενος 

από κάθε δικαίωμα του επ' αυτών, αποκαθιστώντας τον 

απορροφόντα συνεταιρισμό τέλειο κύριο, νομέα και κάτοχο 

αυτών, παραιτούμενος συγχρόνως ανεπιφύλακτα από κάθε εν 

γένει δικαίωμά του και από το δικαίωμα προσβολής της 

εισφοράς και μεταβιβάσεως στον απορροφόντα συνεταιρισμό 

όλων των παραπάνω περιουσιακών στοιχείων, για 

οποιονδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και αιτία ιδίως για 

τους λόγους που απορρέουν από τα άρθρα 178, 179 και 388 



 
 
 
 
 
 
 
 

του Αστικού Κώδικα, οι προϋποθέσεις και τα περιστατικά των 

οποίων, όπως βεβαιώνεται, δεν συντρέχουν στην προκειμένη 

περίπτωση. Ο εκ των συμβαλλομένων απορροφών 

συνεταιρισμός δηλώνει, δια του παρισταμένου εκπροσώπου 

της, ότι αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα την προς αυτόν 

γενομένη εισφορά και μεταβίβαση. Ο απορροφούμενος 

συνεταιρισμός, δια του παρισταμένου εκπροσώπου του, 

εκχωρεί, μεταβιβάζει, παραχωρεί και παραδίδει, χωρίς καμμία 

αποζημίωση ή καταβολή από τον αποκτώντα, και κάθε άλλο 

πράγμα, δικαίωμα, άυλο αγαθό, απαίτηση, αξίωση και άλλα 

περιουσιακά στοιχεία και αν ακόμα τα στοιχεία αυτά του 

ενεργητικού δεν κατονομάζονται εδώ ρητά, έστω και δεν 

περιλαμβάνονται ή περιγράφονται εντελώς στο παρόν ή την 

άνω έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή Νικολάου Καμπούτα, είτε 

λόγω παράλειψής τους εκ παραδρομής είτε διότι αυτά είναι 

ανεπίδεκτα συγκεκριμένης αποτίμησης όπως είναι ιδίως η 

φήμη, πελατεία, τίτλος, οργάνωση κ.λπ. Ο απορροφών 

συνεταιρισμός, δια του παρισταμένου εκπροσώπου του, 

αναδέχεται και αναλαμβάνει ως δικές του υποχρεώσεις κάθε 

φύσεως υποχρεώσεις του  απορροφούμενου συνεταιρισμού. 

 5. Κατόπιν των ανωτέρω, το εταιρικό κεφάλαιο του 

απορροφόντος συνεταιρισμού «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΣΕΡΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε.» το οποίο την 31-12-2016  ανερχόταν σε 
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δεκατέσσερα εκατομμύρια ενενήντα εννέα χιλιάδες και 

εννιακόσια σαράντα (14.099.940,00) ευρώ, διαιρούμενο σε 

τετρακόσιες εξήντα εννιά χιλιάδες διακόσιες εβδομήντα επτά 

(469.277) μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το 

καθένα, ολοσχερώς καταβεβλημένο,  αυξάνεται α) κατά πέντε 

εκατομμύρια επτακόσια ενενήντα δύο χιλιάδες τριακόσια δέκα 

ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτά του ευρώ (5.792.310,77) 

ευρώ, λόγω απορροφήσεως του συνεταιρισμού 

«ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ 

ΠΙΣΤΗ ΣΥΝ.Π.Ε.»., του οποίου το μετοχικό κεφάλαιο 

ανέρχεται σε πέντε εκατομμύρια επτακόσια ενενήντα δύο 

χιλιάδες τριακόσια δέκα ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτά του 

ευρώ (5.792.310,77) ευρώ, διαιρούμενο σε εκατόν ενενήντα 

επτά χιλιάδες τριακόσια πενήντα τρία (197.353) μερίδια, 

ονομαστικής αξίας είκοσι εννιά ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών 

του ευρώ  (29,35) το καθένα και β) κατά τέσσερα εκατομμύρια 

διακόσιες πενήντα μια χιλιάδες εξήντα δύο ευρώ και είκοσι 

τρία λεπτά του ευρώ (4.251.062,23) ευρώ, που αφορά μέρος 

των ποσών υπέρ το άρτιο και των δύο συνεταιρισμών, τα 

οποία θα κεφαλαιοποιηθούν και έτσι ανέρχεται σήμερα 

συνολικά στο ποσό των είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων 

εκατόν σαράντα τριών χιλιάδων τριακοσίων δεκατριών 

(24.143.313,00) ευρώ, διαιρούμενο σε οκτώ εκατομμύρια  

σαράντα επτά χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα ένα (8.047.771) 



 
 
 
 
 
 
 
 

συνεταιριστικά μερίδια με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας 

τριών  (3) ευρώ το καθένα. 

Η Γενική Συνέλευση του απορροφούντος Συνεταιρισμού 

«ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε.» 

αποφάσισε την αύξηση του αριθμού των συνεταιριστικών 

μερίδων από τετρακόσιες εξήντα εννιά χιλιάδες διακόσιες 

εβδομήντα επτά (469.277) σε τέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες 

ενενήντα δυο χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα (4.692.770) με 

διαίρεση της ονομαστικής τους αξίας από τριάντα (30,00) 

ευρώ, που είναι σήμερα σε τρία (3,00) ευρώ, όπως προκύπτει 

από το με αριθμό 44/2018 πρακτικό της 14ης  Γενικής 

Συνέλευσης του, που προσαρτάται στην παρούσα. Συνεπώς 

οι μεριδούχοι του θα ανταλλάξουν κάθε παλιά μερίδα του με 

δέκα (10,00) νέες. 

 Οι νέες μερίδες που θα εκδοθούν, θα δοθούν στους 

συνεταίρους του απορροφούμενου συνεταιρισμού, σύμφωνα 

με την προσδιοριζόμενη πιο  κάτω σχέση ανταλλαγής. 

 Η σχέση ανταλλαγής των μερίδων που θα εκδοθούν από τον 

απορροφόντα συνεταιρισμό προς τις μερίδες που κατέχουν οι 

μέτοχοι του απορροφούμενου συνεταιρισμού, είναι μία  ίσον 

δέκα επτά (17), δηλαδή οι μέτοχοι του απορροφούμενου 

συνεταιρισμού θα ανταλλάξουν κάθε μία (1) μερίδα του 

απορροφουμένου, που κατέχουν, προς δεκαεπτά (17) νέες 
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μερίδες του  απορροφώντος συνεταιρισμού 

«ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε.»  λόγω 

αύξησης του κεφαλαίου του με απορρόφηση της περιουσίας 

του απορροφούμενου συνεταιρισμού «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ ΣΥΝ.Π.Ε.». 

Σύμφωνα με το ανωτέρω Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης 

(παρ. 3.9) και τις αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων και των 

Γενικών Συνελεύσεων των ανωτέρω Συνεταιρισμών μετά την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχώνευσης οι εταίροι της 

συνεταιριστικής τράπεζας Σερρών θα κατέχουν ποσοστό εξήντα 

τοις εκατό (60%) στο εταιρικό κεφάλαιο και συνεπώς και στα 

εταιρικά μερίδια και οι εταίροι της συνεταιριστικής τράπεζας 

Πιερίας θα κατέχουν ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) στο 

εταιρικό κεφάλαιο και συνεπώς και στα εταιρικά μερίδια του 

απορροφούντος συνεταιρισμού 

Μετά την ανωτέρω αύξηση, το κεφάλαιο του απορροφώντος  

συνεταιρισμού «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΕΡΡΩΝ 

ΣΥΝ.Π.Ε.» ανέρχεται συνολικά στο ποσό των είκοσι τεσσάρων 

εκατομμυρίων εκατόν σαράντα τριών χιλιάδων τριακοσίων 

δεκατριών (24.143.313) ευρώ, διαιρούμενο σε οκτώ 

εκατομμύρια σαράντα επτά χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα ένα 

μερίδια (8.047.771), ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ το 

καθένα. 

Οι συνεταιριστικές μερίδες, που θα εκδώσει ο απορροφών 

Συνεταιρισμός «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΕΡΡΩΝ 



 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΥΝ.Π.Ε.»   λόγω αύξησης του μετοχικού του κεφαλαίου, θα 

παραδοθούν στους μετόχους του απορροφούντος 

Συνεταιρισμού, σύμφωνα με την σχέση ανταλλαγής, με την 

προσκόμιση από αυτούς των παλαιών μεριδίων, τα οποία θα 

ακυρωθούν λόγω σύγχυσης, συντασσομένου για το λόγο αυτό 

ειδικού πρακτικού ακύρωσης από το Διοικητικό Συμβούλιο του 

απορροφούντος Συνεταιρισμού «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΣΕΡΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε.». 

 Οι μερίδες του απορροφώντος συνεταιρισμού 

«ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε.». που θα 

παραδοθούν στους μετόχους, θα παρέχουν σε αυτούς το 

δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη από τον πρώτο ισολογισμό 

που θα κλειστεί μετά την τελείωση της συγχωνεύσεως. 

 6. Από 31-12-2016 , ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού 

της συγχωνεύσεως, σύμφωνα με τις αποφάσεις των Γενικών 

Συνελεύσεων των συμβαλλομένων στο παρόν συνεταιρισμών, 

και εφεξής, οι πράξεις του απορροφούμενου συνεταιρισμού 

θεωρούνται από λογιστικής απόψεως ότι γίνονται για 

λογαριασμό του  απορροφώντος συνεταιρισμού 

«ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε.», από την 

ίδια δε ημερομηνία επέρχονται από λογιστικής απόψεως τα 

οικονομικά αποτελέσματα του απορροφούμενου 

συνεταιρισμού, που θα προκύψουν από την ημερομηνία αυτή 
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μέχρι της ολοκληρώσεως της συγχωνεύσεως κατά τα 

προβλεπόμενα και σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 6 του Ν. 

2166/1993 και τα άρθρα 74 και 75 του Κ.Ν. 2190/1920. 

 Ολόκληρο το ενεργητικό και ολόκληρο το παθητικό του 

απορροφούμενου συνεταιρισμού μεταβιβάζεται στην 

απορροφόντα συνεταιρισμό, ο οποίος υποκαθίσταται 

αυτοδικαίως, χωρίς άλλες διατυπώσεις στο σύνολο της κινητής 

και ακίνητης περιουσίας και σε όλα τα δικαιώματα και τις 

υποχρεώσεις, καθώς και όλες τις έννομες σχέσεις εν γένει του 

απορροφούμενου συνεταιρισμού, ο οποίος θεωρείται 

αυτοδικαίως λυμένος και η νομική του προσωπικότητα 

εξαφανισμένη, χωρίς να απαιτείται εκκαθάριση, της 

μεταβιβάσεως αυτής εξομοιουμένης με καθολική διαδοχή. 

Γίνεται μνεία ότι για όλα τα περιουσιακά στοιχεία ή δικαιώματα 

του απορροφούμενου συνεταιρισμού «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ ΣΥΝ.Π.Ε.» για τη 

μεταβίβαση των οποίων απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις η 

τήρηση συγκεκριμένου τύπου, ο νόμιμος εκπρόσωπος του 

απορροφούμενου συνεταιρισμού παρέχει την ανέκκλητη 

εντολή και πληρεξουσιότητα στον απορροφόντα Συνεταιρισμό 

όπως, ενεργών δια του νομίμου εκπροσώπου του μονομερώς, 

ήτοι χωρίς τη σύμπραξη του απορροφούμενου συνεταιρισμού, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 235 Α.Κ, προβεί στη 

διενέργεια κάθε απαιτούμενης ενέργειας για τη συντέλεση της 

προς αυτό μεταβίβασης των περιουσιακών αυτών στοιχείων. 



 
 
 
 
 
 
 
 

Η εν λόγω εντολή και πληρεξουσιότητα ισχύει και για το χρόνο 

μετά τη λύση του απορροφούμενου συνεταιρισμού. 

 9. Οι τυχόν εκκρεμείς δίκες του απορροφούμενου 

συνεταιρισμού «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ – 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ ΣΥΝ.Π.Ε.» θα συνεχίζονται αυτοδικαίως 

από τον απορροφών Συνεταιρισμό ή κατ' αυτού, χωρίς καμία 

ειδικότερη διατύπωση από μέρους του για τη συνέχιση και 

χωρίς να επέρχεται λόγω της συγχωνεύσεως βιαία διακοπή 

της δίκης και χωρίς να απαιτείται δήλωση για την επανάληψή 

της. 

 Οι συμβαλλόμενοι Συνεταιρισμοί, όπως εκπροσωπούνται, 

δηλώνουν ότι παραιτούνται χωρίς καμιά επιφύλαξη από κάθε 

είδους δικαίωμά τους να προσβάλλουν την Σύμβαση 

Συγχώνευσης για οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και 

για οποιαδήποτε αιτία. 

 Τέλος οι συμβαλλόμενοι με την παραπάνω ιδιότητά τους, 

παρέχουν ανεκκλήτως την ειδική εντολή, πληρεξουσιότητα και 

το δικαίωμα στον Σωτήριο Μανουσίδη, Δικηγόρο του 

Πρωτοδικείου Σερρών, κάτοικο Σερρών, οδός Κωστοπούλου, 

αριθμός 7 και στον Γεώργιο Μπαλάτο, Δικηγόρο του 

Πρωτοδικείου Κατερίνης, οδός Ειρήνης, αριθμός 9, 

ενεργούντες είτε από κοινού είτε μεμονωμένα, όπως 

υποβάλουν αντίγραφο του συμβολαίου τούτου στην αρμόδια 
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υπηρεσία της Νομαρχίας, στο ΓΕΜΗ, στο Υπουργείο 

Ανάπτυξης, στην Τράπεζα της Ελλάδος και όπου αλλού 

απαιτείται και να υπογράψουν κάθε συμβολαιογραφική πράξη 

τροποποίησης του παρόντος, που θα αφορά οποιοδήποτε 

όρο αυτού, προκειμένου το συμβόλαιο αυτό να εγκριθεί από 

την αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχίας ή του Υπουργείου  

Ανάπτυξης, δηλώνουν δε ότι παραιτούνται από τώρα από 

κάθε αντίρρησή τους για την εγκυρότητα οποιασδήποτε 

τροποποίησης του συμφωνητικού αυτού. 

 Οι παριστάμενοι στο παρόν συμβόλαιο εκπρόσωποι των 

συμβαλλομένων Συνεταιρισμών δηλώνουν ότι ετηρήθησαν 

όλες οι διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπονται από τα 

άρθρα 68 έως και 79 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως αυτές 

τροποποιήθηκαν με το Π.Δ. 498/1987. 

   Σημειώνεται ότι έδρα των συμβαλλομένων στο παρόν 

Συνεταιρισμών είναι αυτή που δηλώθηκε και αναφέρεται στην 

αρχή του παρόντος και τη δήλωση αυτή κάνουν σύμφωνα με 

τον Ν. 1599/1986. 

        Σε βεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο 

αυτό σε τριάντα έξι (36) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος 

μεγαροσήμου δέκα έξι (16,00) ευρώ μόνο για τα αντίγραφα.  

Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα 

εκδόσεως οκτώ (8) αντιγράφων εισπράχθηκαν δέκα έξι 

χιλιάδες εκατόν δεκατρία ευρώ και πενήντα ένα λεπτά του 

ευρώ (16.113,51) ήτοι ποσό δεκατέσσερις χιλιάδες εξακόσια 



 
 
 
 
 
 
 
 

εβδομήντα τρία ευρώ και πενήντα ένα λεπτά του ευρώ 

(14.673,51) δυνάμει της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 

2515/1997 και ποσό χίλια τετρακόσια σαράντα (1.440,00) 

ευρώ για δικαιώματα αντιγράφων. Επί των εισπραχθέντων 

δικαιωμάτων δεν εισπράχθηκε Φ.Π.Α. σύμφωνα με την παρ. 9  

του άρθρο 16 του Ν. 2515/1997.   Επί του παραπάνω ποσού 

των δέκα έξι χιλιάδων εκατόν δεκατριών ευρώ και πενήντα 

ενός λεπτών του ευρώ (16.113,51) έγινε παρακράτηση ποσού 

είκοσι τοις εκατό (20%) ήτοι ποσό τριών χιλιάδων διακοσίων 

είκοσι δύο ευρώ και εβδομήντα λεπτών του ευρώ (3.222,70). 

Το συμβόλαιο αυτό, αφού διαβάστηκε καθαρά και 

μεγαλόφωνα στους συμβαλλόμενους και βεβαιώθηκε, 

υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους και εμένα τον 

Συμβολαιογράφο, όπως ο νόμος ορίζει. 

   ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ            Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ 

 


	ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ
	ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ t17054B

