
Απουάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 
 
 
 
αο γλσζηνπνηνύκε όηη ζηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηόρσλ ηεο Σξάπεδαο πνπ 
πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 16.05.2014 θαη ώξα 13:00, παξέζηεζαλ κέηνρνη εθπξνζσπνύληεο 
1.121.062.797 κεηνρέο επί 1.995.639.676 θνηλώλ κεηνρώλ, ήηνη πνζνζηό 56,18% επί ηνπ 
δπλάκελνπ λα ςεθίδεη, γηα ηα ζέκαηα ηεο Ηκεξήζηαο Γηάηαμεο, πνζνζηνύ ηνπ κεηνρηθνύ 
θεθαιαίνπ. Η Γεληθή πλέιεπζε: 
 
 
1. - Δλέθξηλε ηηο αηνκηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 

01.01.2013-31.12.2013 (ζπληεηαγκέλεο θαηά ηα Γ.Π.Χ.Π.), καδί κε ηηο ζρεηηθέο Δθζέζεηο 
ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ησλ Οξθσηώλ Διεγθηώλ. 

  
 - Δλέθξηλε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κε ηνλ πίλαθα δηαλνκήο, πνπ ζπληάρζεθαλ 

ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κώδηθα Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ, θαη έρνπλ θαηαρσξεζεί κε 
εκεξνκελία 31.12.2013 ζην Βηβιίν Απνγξαθώλ θαη Ιζνινγηζκνύ ηεο Σξάπεδαο θαη  

 
 - Απνθάζηζε ηε κε δηαλνκή κεξίζκαηνο, ζύκθσλα κε ηηο ζεζπηζζείζεο δηαηάμεηο 

(άξζξν 1 λ.3723/2008, όπσο ηζρύεη, ζε ζπλδπαζκό κε  ην 4ν άξζξν ηνπ Ν.4063/2012), 
γηα ηα πηζησηηθά ηδξύκαηα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην πξόγξακκα ζσξάθηζεο ηεο 
νηθνλνκίαο.  

 
2. Δλέθξηλε ηελ απαιιαγή ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ησλ Οξθσηώλ 

Διεγθηώλ από θάζε επζύλε απνδεκίσζεο. 
 
3. Γηόξηζε σο εμσηεξηθό ειεγθηή γηα ηνλ ηαθηηθό έιεγρν ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

ηεο ρξήζεο 2014 ηελ ειεγθηηθή εηαηξία PriceWaterhouseCoopers.  
 
4. Δμέιεμε λέν Γηνηθεηηθό πκβνύιην κε ηξηεηή ζεηεία θαη όξηζε πέληε αλεμάξηεηα κε 

εθηειεζηηθά κέιε ηνπ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3016/2002, όπσο ηζρύεη. Η 
ζύλζεζε ηνπ λένπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ έρεη σο εμήο: 

 
Μηράιεο άιιαο 
Ιάθσβνο Γεσξγάλαο 
Παλαγηώηεο Ρνπκειηώηεο 
ηαύξνο Λεθθάθνο 
Άλζηκνο Θσκόπνπινο 
Χαξίθιεηα Απαιαγάθε 
Αξγπξώ Αζαλαζίνπ   Αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθό κέινο 
Παλαγηώηεο Αζαλαζόπνπινο  Αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθό κέινο 
Γεώξγηνο Αιεμαλδξίδεο   Αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθό κέινο 
Δπηύρηνο Βαζηιάθεο  
ηπιηαλόο Γθνιέκεο   Αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθό κέινο 
Χαξίησλ Κπξηαδήο   Αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθό κέινο 
Βαζίιεηνο Φνπξιήο 
 
ην ζπκβνύιην κεηέρνπλ επίζεο νη νξηζκέλνη Δθπξόζσπνη: 
 
Αηθαηεξίλε Μπεξίηζε  Δθπξόζσπνο ηνπ Σακείνπ Χξεκαηνπηζησηηθήο  

ηαζεξόηεηαο:  
Αζαλάζηνο Σζνύκαο  Δθπξόζσπνο ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ:  

 
5. Δλέθξηλε ηηο ακνηβέο θαη απνδεκηώζεηο ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ γηα ην 

έηνο 2013 θαη πξνελέθξηλε ηελ θαηαβνιή ακνηβώλ ζε κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 
γηα ην έηνο 2014. 
 

6. Δλέθξηλε ηνλ νξηζκό ησλ θ.θ. Χαξίησλα Κπξηαδή, Γεώξγηνπ Αιεμαλδξίδε, ηπιηαλνύ 
Γθνιέκε θαη Ιάθσβνπ Γεσξγάλα, σο κέιε ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ, ζύκθσλα κε ηε 



δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ Ν. 3693/2008.  εκεηώλεηαη όηη ζηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ 
ζπκκεηέρεη θαη ε Δθπξόζσπνο ηνπ Σακείνπ Χξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξόηεηαο θα 
Αηθαηεξίλε Μπεξίηζε 

 
7. Δλέθξηλε ηελ παξνρή αδείαο θαη΄ άξζξν 23 ΚΝ 2190/1920 ζηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ θαη ζηνπο Γηεπζπληέο ηεο Σξάπεδαο λα κεηέρνπλ ζηε δηνίθεζε ησλ 
ζπλδεδεκέλσλ κε ηελ Σξάπεδα (θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 42ε παξ. 5 ηνπ ΚΝ 
2190/1920) εηαηξεηώλ. 

 
8. Δμνπζηνδόηεζε ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην λα δηακνξθώλεη θαη λα εγθξίλεη ηε δηαρείξηζε 

ελεξγεηηθνύ γηα ηελ εμπγίαλζε ησλ ζρεηηθώλ ραξηνθπιαθίσλ ηεο Σξάπεδαο ζην πιαίζην 
ησλ λέσλ ζπλζεθώλ αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. 

 
 

 
 


