Νέος αντιπρόεδρος της Attica
Bank o Κωνσταντίνος Μακέδος
Θεαματικές αλλαγές στην διοίκηση της Attica Bank ενέκρινε η
γενική της συνέλευση κατά την σημερινή συνεδρίαση.
Εκτός από τη θέση του προέδρου την οποία ως γνωστόν ανέλαβε ο
πρώην διευθύνων σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ και στέλεχος της PwC,
Κώστας Μητρόπουλος, αλλαγή υπήρξε και στη θέση αντιπροέδρου
στην οποία τοποθετήθηκε ο πρόεδρος του ΤΜΕΔΕ Κωνσταντίνος
Μακέδος.
Θέση αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου ανατίθεται στον κ.
Αντώνη Βαρθολομαίο παλαιό στέλεχος της ΕΥΔΑΠ με θητεία και στο
ΤΑΙΠΕΔ. Ο κ. Θεόδωρος Πανταλάκης θα παραμείνει Διευθύνων
Σύμβουλος στην Attica bank, ενώ αναπληρωτής διευθύνων
σύμβουλος παραμένει ο κ. Ι. Τσακιράκης.
Το βιογραφικό του Κωνσταντίνου Μακέδου
Ο νέος Αντιπρόεδρος της Attica Bank, Κωνσταντίνος Μακέδος
είναι Πρόεδρος του Ταμείου Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων
Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.) από την ίδρυσή του, την 1/1/2017.
Κατά τη διάρκεια της προεδρίας του, το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. κατέστη
πλήρες μέλος του Ευρωπαϊκού Φορέα Εγγυοδοσίας, European
Association of Guarantee Institutions.
Επιπλέον, ύστερα θετική εισήγηση της ΤτΕ, το Ταμείο
αξιολογήθηκε και εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
(ECB), ως κατάλληλος μέτοχος ειδικής συμμετοχής, σε
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα και την Ευρώπη.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στο Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. καταγράφηκαν κέρδη ήδη
από την πρώτη οικονομική χρήση λειτουργίας του, εφαρμόζοντας
τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς στην ετήσια
έκθεση των οικονομικών καταστάσεων, ενώ ο Φορέας ολοκλήρωσε σε

σύντομο χρονικό διάστημα τον ψηφιακό του μετασχηματισμό.
Ο κ. Μακέδος έως το 2016 διετέλεσε Αντιπρόεδρος του Ε.Τ.Α.Α.
ενώ, επί σειρά ετών, ήταν μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του
Τ.Ε.Ε. και υπεύθυνος των Οικονομικών και ΑσφαλιστικώνΑναλογιστικών θεμάτων του Επιμελητηρίου.
Ο Κωνσταντίνος Μακέδος είναι πολιτικός μηχανικός, ελεύθερος
επαγγελματίας, μελετητής δημοσίων έργων, μέτοχος και Διευθύνων
Σύμβουλος της τεχνικής εταιρίας CONCEPT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
A.E.
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και εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου, δυνάμει των διατάξεων
του Ν.3723/2008)
Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης, σύντομο χαιρετισμό
απηύθυνε ο νέος Πρόεδρος της τράπεζας, κ. Κώστας Μητρόπουλος,
ενώ αναλυτικά μίλησαν ο Αντιπρόεδρος της τράπεζας κ. Σταύρος
Παπαγιαννόπουλος και ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Θεόδωρος
Πανταλάκης.
Ο Αντιπρόεδρος της Attica Bank κ. Σταύρος Παπαγιαννόπουλος
στην ομιλία του προς τους μετόχους της τράπεζας κατά τη
διάρκεια της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, αναφέρθηκε στις
διεθνείς και ευρωπαϊκές οικονομικές εξελίξεις, καθώς και στις
εξελίξεις στην ελληνική οικονομία, τις τράπεζες και την πορεία
της Attica Bank. Ειδικότερα ο κ. Παπαγιαννόπουλος είπε, μεταξύ
άλλων, τα ακόλουθα:
Το 2018 ήταν ένα ενδιαφέρον οικονομικά έτος. Μετά την έντονη
ανάπτυξη που παρατηρήθηκε εντός του 2017 και στις αρχές του
2018, η παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα επιβραδύνθηκε
σημαντικά κατά το 2ο εξάμηνο του 2018 αντανακλώντας τις
επιπτώσεις από μια σειρά παραγόντων που επηρεάζουν τις ισχυρές
οικονομίες διεθνώς. Ο ρυθμός αύξησης του πραγματικού
παγκόσμιου ΑΕΠ προβλέπεται ότι θα επιβραδυνθεί από το 3,6% το
2018 σε 3,3% το 2019, ενώ οι προβλέψεις για το 2020 παραμένουν
ευοίωνες καθώς αναμένεται να επανέλθει στα επίπεδα του 3,6%.
Σε ευρωπαϊκό οικονομικό επίπεδο η σημαντικότερη εξέλιξη υπήρξε
η βελτίωση στην αγορά εργασίας η οποία συνεχίστηκε και το 2018
παράλληλα με την ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας.
Όσον αφορά στην ελληνική οικονομία και το τραπεζικό σύστημα,
το οικονομικό περιβάλλον φαίνεται να βελτιώνεται σημαντικά και
σταθερά, ως συνέπεια της πολύχρονης προσπάθειας της χώρας και
των ευρωπαίων εταίρων, να επανέλθει η χώρα σε ρυθμούς
κανονικότητας και ανάπτυξης.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος προσαρμογής τον
περασμένο Αύγουστο και τα μέτρα ελάφρυνσης του δημόσιου χρέους

που αποφάσισε το Eurogroup τον Ιούνιο του 2018, τα ομόλογα του
ελληνικού Δημοσίου ήρθαν πιο κοντά στο να αποκτήσουν καθεστώς
επενδυτικής βαθμίδας.
Οι βελτιωμένες προοπτικές για την οικονομία ενίσχυσαν το
οικονομικό κλίμα, συμβάλλοντας στην αύξηση των καταθέσεων και
βελτίωσαν την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδος, με
αποτέλεσμα τον περιορισμό της εξάρτησης των τραπεζών από το
μηχανισμό παροχής έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα (ELA). Πιο
συγκεκριμένα, από τον Απρίλιο του 2019, οι ελληνικές τράπεζες
μείωσαν σημαντικά την εξάρτησή τους από τον ELA. Το υπόλοιπο
ανερχόταν σε 18,9 εκατ. ευρώ στο τέλος Μαρτίου 2019 σε
σύγκριση με τα 124,1 δισ. ευρώ τον Μάιο του 2012.
Η Attica Bank συνεπής πάντα στην δέσμευσή της να υποστηρίξει
ενεργά την επόμενη μέρα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος
και την ελληνική οικονομία ακολούθησε το στρατηγικό σχεδιασμό
της, συνεχίζοντας τις διοικητικές και οργανωτικές αλλαγές και
το 2018.
Σημαντικός στόχος της Attica Bank παραμένει η επίτευξη
λειτουργικής κερδοφορίας, η δημιουργία εσωτερικού κεφαλαίου
και η αύξηση της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας της.
Η διοίκηση της Attica Bank διακρίνει ότι δημιουργούνται πλέον
ευοίωνες προοπτικές για την επιτυχή υλοποίηση του
επιχειρησιακού της σχεδίου, οι οποίες ενδυναμώνονται περαιτέρω
με δεδομένη τη σταθεροποίηση της ελληνικής οικονομίας.
Η Attica Bank συνεχίζει με συνέπεια και αισιοδοξία, την
προσπάθεια αναδιοργάνωσης και περαιτέρω ανάπτυξης της, πάντα
με γνώμονα τη μεγιστοποίηση της αξίας τόσο για τους μετόχους
της, όσο και τους εργαζομένους και τους πελάτες της.
Από την πλευρά του ο Διευθύνων Σύμβουλος της Attica Bank κ.
Θεόδωρος Πανταλάκης στην ομιλία του, αναφέρθηκε αναλυτικά στα
επιτεύγματα της περιόδου από τον Σεπτέμβριο του 2016 που
ανέλαβε τα καθήκοντά της η νέα διοίκηση, μέχρι και τον
Δεκέμβριο του 2018 και στη συνέχεια ανέλυσε τους στόχους της

τράπεζας για την τρέχουσα χρήση του 2019.

