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Εισαγωγή

ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 31.12.2019

Η Τράπεζα και σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και τις βέλτιστες πρακτικές εταιρικές διακυβέρνησης, 
έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Ο Κώδικας έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Τράπεζας.

Γενική Συνέλευση
Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της τράπεζας, εκπροσωπεί τους μετόχους και δικαιούται 
να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι αποφάσεις της για όλα τα θέματα είναι υποχρεωτικές για 
όλους τους μετόχους, ακόμα και για εκείνους που απουσίασαν από τη συνεδρίαση ή διαφωνούν με τις 
αποφάσεις που ελήφθησαν.

Οι διαδικασίες και οι κανόνες σύγκλισης, συμμετοχής και λήψης αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, 
καθώς και οι αρμοδιότητες αυτής ρυθμίζονται αναλυτικά από τις διατάξεις του Καταστατικού της 
Τράπεζας όπως τροποποιημένο ισχύει και του νόμου 4548/2018. 

Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:
- Τις τροποποιήσεις του καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων πάντως και των αυξήσεων τακτικών 
 ή έκτακτων και μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου.
- Την εκλογή ή αντικατάσταση μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών, πλην της περιπτώσεως του άρθρου 
 18 παρ. 1 του Καταστατικού περί εκλογής συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων 
 ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. 
- Την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και των ενοποιημένων  
 χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας .
- Τη διάθεση των ετησίων κερδών.
- Την συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της Τράπεζας.
- Το διορισμό εκκαθαριστών.
- Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών
- Την έγκριση της πολιτικής αποδοχών και της έκθεσης αποδοχών
- Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης και την απαλλαγή των ελεγκτών και
- Κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται στο Καταστατικό της Τράπεζας. 

Αναφορικά με τα δικαιώματα των μετόχων στις Γενικές Συνελεύσεις της Τράπεζας, ισχύουν και 
εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στα άρθρα 124,127 και 128 του ν.4548/2018, σε συνδυασμό και με τα 
οριζόμενα στο Καταστατικό της Τράπεζας.

Το Δ.Σ. είναι συλλογικά υπεύθυνο για την χάραξη των στρατηγικών στόχων του Ομίλου, την εποπτεία των 
Ανώτατων και Ανώτερων Διοικητικών Στελεχών, καθώς επίσης και για τον επαρκή και αποτελεσματικό 
έλεγχο της Τράπεζας με γνώμονα την προάσπιση του γενικότερου εταιρικού συμφέροντος και την 
επίτευξη της μέγιστης μακροπρόθεσμης αξίας στα πλαίσια του νόμου.

Το σημερινό Δ.Σ. απαρτίζεται από δώδεκα (12) μέλη εκ των οποίων τρία (3) είναι εκτελεστικά, τέσσερα 
(4) μη εκτελεστικά, τέσσερα (4) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά και ένα (1) είναι εκπρόσωπος του ελληνικού 
δημοσίου που έχει οριστεί σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.3723/2008.

Ο ορισμός των ανεξάρτητων μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με το Ν. 3016/2002, όπως τροποποιημένος 
ισχύει για την εταιρική διακυβέρνηση, γίνεται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων.

1. Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)
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Στις 13 Μαρτίου 2019 παραιτήθηκε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κος. Παναγιώτης Ρουμελιώτης και στις 26 
Μαρτίου 2019 εξελέγη Μέλος και Πρόεδρος του Δ.Σ. ο Γεώργιος Μιχελής. Στις 17 Ιουλίου 2019, 
Πρόεδρος Δ.Σ. ορίστηκε ο κ. Κ. Μητρόπουλος με την εξής σύνθεση:

 1. Κωνσταντίνος Μητρόπουλος, Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
 2. Κωνσταντίνος Μακέδος, Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
 3. Θεόδωρος Πανταλάκης, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
 4. Αντώνης Βαρθολομαίος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
 5. Ιωάννης Τσακιράκης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
 6. Δημήτρης Τζαννίνης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
 7. Σταύρος Παπαγιαννόπουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
 8. Ελένη Κολιοπούλου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
 9. Γεώργιος Δουκίδης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
 10. Ανδρέας Ταπραντζής, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
 11. Χαρίτων Κυριαζής, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
 12. Ζαχαρούλα Παπαθεοδώρου, Πρόσθετο, Μη Εκτελεστικό Μέλος και εκπρόσωπος του Ελληνικού 
  Δημοσίου δυνάμει των διατάξεων του ν. 3723/2008.

Στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 ορίστηκε δυνάμει των διατάξεων 
του ν. 3723/2008 (ΦΕΚ Α΄ 250) εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου και πρόσθετο, Μη εκτελεστικό 
Μέλος η κα Αικατερίνη Ονουφριάδου του Οδυσσέα, στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας σε 
αντικατάσταση της παραιτηθείσας κας Ζαχαρούλας Παπαθεοδώρου.

Το Δ.Σ. είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη Διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση 
της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη των εταιρικών σκοπών, με εξαίρεση τα θέματα τα οποία κατά 
ρητή διάταξη του Νόμου ή του Καταστατικού υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. 

Επιπλέον, σύμφωνα με τον ν.4261/2014, το Δ.Σ.:
- Φέρει την γενική ευθύνη διοίκησης και λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύματος, και εγκρίνει και 
 επιβλέπει την υλοποίηση των στρατηγικών στόχων, της στρατηγικής αντιμετώπισης κινδύνου και της 
 εσωτερικής διακυβέρνησης του πιστωτικού ιδρύματος.
- Διασφαλίζει την αρτιότητα των συστημάτων λογιστικής και χρηματοοικονομικών εκθέσεων, 
 περιλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών και λειτουργικών ελέγχων και της συμμόρφωσης με το 
 νόμο και τα συναφή πρότυπα.
- Επιβλέπει τη διαδικασία των κατά τον νόμο δημοσιοποιήσεων και ανακοινώσεων.
- Είναι υπεύθυνο για την αποτελεσματική επίβλεψη των ανώτερων διοικητικών στελεχών κατά την 
 έννοια της περίπτωσης 9, της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν.4261/2014.
- Παρακολουθεί και αξιολογεί περιοδικά την αποτελεσματικότητα των ρυθμίσεων εταιρικής 
 διακυβέρνησης του ιδρύματος και προβαίνει στις δέουσες ενέργειες για την αντιμετώπιση τυχών 
 ελλείψεων.
- Αναλυτικά οι αρμοδιότητες του Δ.Σ. της Τράπεζας ορίζονται στο Καταστατικό και τον Κανονισμό 
 Λειτουργίας του.

Η σύνθεση του Δ.Σ. της Τράπεζας συμβαδίζει με τις απαιτήσεις του ισχύοντος ρυθμιστικού πλαισίου ως 
προς την εμπειρία και τις ικανότητες των μελών του.
Διαθέτει μέλη με διεθνώς αναγνωρισμένη εμπειρία και τεχνογνωσία σε στρατηγικής σημασίας τομείς, 
όπως η τραπεζική, η ελεγκτική, η διαχείριση κινδύνων, η διαχείριση και αναδιάρθρωση προβληματικών 
δανείων, η χρηματοοικονομική διοίκηση κ.λ.π.
Επίσης, η Τράπεζα αναγνωρίζει την ανάγκη ενίσχυσης του ποσοστού συμμετοχής του γυναικείου φύλου στο 
Δ.Σ. και θα εργαστεί προς αυτή την κατεύθυνση, λαμβάνοντας υπόψη το φάσμα των διαθέσιμων υποψηφίων.
Η επιτευχθείσα πολυμορφία των μελών του Δ.Σ. συμβάλλει αποτελεσματικά στην έκφραση διαφορετικών 
απόψεων, στην αποφυγή «συναινετικής ομαδικής σκέψης» και στον εποικοδομητικό διάλογο μεταξύ 
των μελών ώστε οι τελικές αποφάσεις να λαμβάνονται με την άσκηση κριτικού ελέγχου από τα μη 
εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. προς τη Διοίκηση. 
Το Δ.Σ. στο πλαίσιο της αναβάθμισης της δομής και των διαδικασιών Εταιρικής Διακυβέρνησης υιοθέτησε 
τις κάτωθι πολιτικές:
- Πολιτική Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ.
- Πολιτική Αποδοχών Μελών Δ.Σ.
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- Πολιτική Φύλαξης Περιουσιακών Στοιχείων Πελατών 
- Κανονισμοί Λειτουργίας Επιτροπών Δ.Σ.
- Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης

Ο Κανονισμός λειτουργίας του Δ.Σ., εγκρίθηκε στις 29.01.2020 και αντικατέστησε τον από 31.01.2019 
εγκεκριμένο κανονισμό. Ο κανονισμός εξασφαλίζει την πλήρη εναρμόνιση με το δίκαιο που διέπει τις 
ανώνυμες εταιρείες (ν.4548/2018), την ειδικότερη νομοθεσία που εφαρμόζεται στα πιστωτικά ιδρύματα 
(ν.4261/2014, ν.3723/2008) και τις εισηγμένες ανώνυμες εταιρείες (ν.3016/2002), τις κατευθυντήριες 
γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για τα θέματα εταιρικής διακυβέρνησης, τις αρχές εταιρικής 
διακυβέρνησης της Επιτροπής της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία και εν γένει, τις βέλτιστες 
πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης σε διεθνές, ευρωπαϊκό και Ελληνικό επίπεδο.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας Δ.Σ., το σώμα συνεδριάζει στην έδρα της Τράπεζας τακτικά 
τουλάχιστον μία φορά κάθε ημερολογιακό μήνα, σε ημέρα, ώρα και με θέματα ημερήσιας διάταξης 
οριζόμενα και γνωστοποιούμενα, με έγγραφη πρόσκληση, στα λοιπά μέλη από τον Πρόεδρο ή τον 
Αναπληρωτή του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Το Δ.Σ. συνεδριάζει 
έκτακτα όταν ο Πρόεδρος ή ο Αναπληρωτής του κρίνει σκόπιμη ή αναγκαία τη σύγκλησή του ή εφόσον 
το ζητήσουν εγγράφως (συμπεριλαμβανομένων και των ηλεκτρονικών μέσων) τουλάχιστον δύο από τα 
μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο ή τον Αναπληρωτή του, οπότε αυτός, μέσα σε προθεσμία 
επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης υποχρεούται να συγκαλέσει το Δ.Σ.. Στην αίτηση πρέπει, 
με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα τα οποία θα απασχολήσουν το Δ.Σ..

Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. συγκαλούνται από την Γραμματεία του Δ.Σ., σύμφωνα με το ως άνω πρόγραμμα 
και μετά από εντολή του Προέδρου του Δ.Σ..
Στην πρόσκληση αναγράφονται, απαραίτητα, με σαφήνεια, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η 
ημερήσια διάταξη κάθε συνεδρίασης του Δ.Σ. καθορίζεται από τον Πρόεδρο και διαβιβάζεται στα μέλη 
από την Γραμματεία του Δ.Σ.. Η ημερήσια διάταξη, καθώς και τα σχετικά έγγραφα διανέμονται σε εύλογο 
χρονικό διάστημα και τουλάχιστον δύο εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Η διανομή τους 
μέσω ηλεκτρονικών μέσων θεωρείται έγκυρη. Οι εισηγήσεις πρέπει να είναι σαφείς και να εμπεριέχουν, 
όπου απαιτείται, συνοπτική περιγραφή του θέματος.
Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό 
το ήμισυ πλέον ενός των Μελών. 
Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσω-
πευόμενων Μελών. 
Κάθε Μέλος έχει μία ψήφο και κάθε Μέλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνο ένα Μέλος, με ειδική 
έγγραφη εξουσιοδότηση απευθυνόμενη στο Δ.Σ. ή με δήλωση, η οποία καταχωρείται στα πρακτικά. 
Απαγορεύεται η αντιπροσώπευση Μέλους στο Δ.Σ. από πρόσωπο που δεν είναι Μέλος του.
Τα Πρακτικά του Δ.Σ. υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από 
κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Δ.Σ. 
επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον Αναπληρωτή του. 
Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Δ.Σ. ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί 
με απόφαση του Δ.Σ., ακόμη κι αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.
Κατά τη διάρκεια του 2019, το Δ.Σ. πραγματοποίησε 26 συνεδριάσεις και η συμμετοχή των μελών του  
ανήλθε σε ποσοστό 94,5 %.

Τα κύρια θέματα που απασχόλησαν το Δ.Σ.  κατά τη διάρκεια του 2019 σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με:

α) Εταιρική Διακυβέρνηση:
 •  Προετοιμασία και σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας.
 •  Προγραμματισμός και πορεία υλοποίησης του έργου των Επιτροπών του Δ.Σ.
 •  Έγκριση Κανονισμού Δ.Σ.
 •  Θέματα αποδοχών ανώτερων στελεχών και μελών του Δ.Σ. 
 •  Ανασύσταση και αλλαγές στη σύνθεση των Επιτροπών του Δ.Σ. 
 •  Επικαιροποίηση κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης 

1.1. Λειτουργία του Δ.Σ.
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 •  Εφαρμογή του Compliance Monitoring Program
 •  Επικαιροποίηση Κώδικα Ηθικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας
 •  Επικαιροποίηση Πολιτικής Διαχείρισης Παραπόνων
 •  Επικαιροποίηση Πολιτικής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές ενέργειες 
 •  Επικαιροποίηση Πολιτικής Διαφοροποίησης Μελών Δ.Σ.

Το Δ.Σ. στο πλαίσιο της αναβάθμισης της δομής και των διαδικασιών Εταιρικής Διακυβέρνησης υιοθέτησε 
τις κάτωθι πολιτικές:

 -  Πολιτική Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ.
 -  Πολιτική Αποδοχών Μελών Δ.Σ.
 -  Πολιτική Φύλαξης Περιουσιακών Στοιχείων Πελατών 
 -  Κανονισμοί Λειτουργίας Επιτροπών Δ.Σ.
 -  Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης

β) Παρακολούθηση Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων:

 •  Έγκριση του προϋπολογισμού 2020
 •  Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων. 
 •  Έγκριση κατευθυντήριων γραμμών της Στρατηγικής του Ομίλου της Τράπεζας
 •  Παρακολούθηση της εξέλιξης των βασικών δεικτών και μεγεθών της Τράπεζας
 •  Έγκριση του Επιχειρηματικού Σχεδίου της Τράπεζας 2019-2023
 •  Έγκριση Πολιτικών IFRS9
 •  Έγκριση Στρατηγικής Εταιρικής Επικοινωνίας
 •  Σχεδιασμός αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας

γ) Διαχείριση Κινδύνων:

 •  Μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα της Τράπεζας
 •  Τακτική παρακολούθηση της κατάστασης ρευστότητας της Τράπεζας.
 •  Έγκριση Διαδικασίας Αξιολόγησης Επάρκειας Εσωτερικού Κεφαλαίου (ΔΑΕΕΚ) και της  Διαδικασίας  
    Αξιολόγησης της Εσωτερικής Επάρκειας ρευστότητας (ΔΑΕΕΡ).
 •  Έγκριση Recovery Plan Τράπεζας 2019
 •  Έγκριση Οριστικοποιημένου Πλαισίου Ανάληψης Κινδύνων για το έτος 2019
 •  Έγκριση Πολιτικής Διαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου
 •  Επικαιροποίηση Κανονισμού Καθυστερήσεων
 •  Έγκριση Στρατηγικής, Πλαισίων και Πολιτικών Διαχείρισης Κινδύνων 

Οι κάθε είδους αμοιβές που καταβάλλει η Τράπεζα στα Μέλη του Δ.Σ., καθώς και η γενικότερη πολιτική 
των αμοιβών της Τράπεζας καθορίζονται με σχετική απόφαση του Δ.Σ., και εγκρίνονται με ειδική 
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, όπου αυτό απαιτείται εκ του νόμου. 

Το σύνολο των αμοιβών και των τυχόν αποζημιώσεων των μελών του Δ.Σ. αναφέρονται στις οικονομικές 
καταστάσεις της Τράπεζας σε ξεχωριστή ενότητα. 

Οι αρμοδιότητες, οι ευθύνες και οι υποχρεώσεις των μελών του Δ.Σ. περιλαμβάνονται αναλυτικότερα 
στον Κανονισμό Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως έχει εγκριθεί από το Δ.Σ. της Τράπεζας. 
Επιπρόσθετα σημειώνεται ότι, στη Τακτική Γενική Συνέλευση της 22.07.2019 εγκρίθηκε η Πολιτική 
Αποδοχών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

1.2. Αμοιβές και Αποζημιώσεις Μελών του Δ.Σ.
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Το Δ.Σ. υποβοηθείται στο έργο του από Επιτροπές στις οποίες μπορεί να αναθέτει αρμοδιότητες 
σχετικά με το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου, προσδιορίζοντας σαφώς τα καθήκοντα, τη σύνθεση και 
τις διαδικασίες λειτουργίας τους, διασφαλίζοντας σε κάθε περίπτωση την εσωτερική του συνοχή, τη 
συμπληρωματικότητα και τον απαιτούμενο συντονισμό.

Το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίαση του στις 22 Ιουλίου 2019 (Πρακτικό Δ.Σ. 1303) 
ομόφωνα αποφάσισε την κατάργηση της Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας 
καθώς και τη συγχώνευση των Επιτροπών Ανάδειξης Υποψήφιων Μελών Δ.Σ. και Αποδοχών. 
 
Το Δ.Σ. έχει συστήσει τις ακόλουθες επιτροπές1:
 1. Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ. και Αποδοχών  
 2. Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων

Επιπρόσθετα υποστηρίζεται στο έργο του και από την Επιτροπή Ελέγχου (Audit Committee), τα μέλη 
της οποίας εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Όλες οι παραπάνω επιτροπές ενημερώνουν το Δ.Σ. για τις δραστηριότητές τους υποβάλλοντας προς  
αυτό εκθέσεις πεπραγμένων.

1Τα καθήκοντα, αρμοδιότητες και ο τρόπος λειτουργίας των Επιτροπών του Δ.Σ. περιλαμβάνονται στον Κανονισμό Λειτουργίας της 

εκάστοτε Επιτροπής, όπως έχει εγκριθεί από το Δ.Σ. της Τράπεζας.

Σκοπός της Επιτροπής Ελέγχου (ΕΕ) της Τράπεζας, είναι η υποβοήθηση του Διοικητικού Συμβουλίου 
(Δ.Σ.) στην άσκηση των καθηκόντων του στον τομέα της ανάπτυξης και της διασφάλισης της λειτουργίας 
ενός επαρκούς και αποτελεσματικού Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου σε επίπεδο Τράπεζας και Ομίλου 
και, ειδικότερα, στη διασφάλιση:
 •  της ακεραιότητας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Τράπεζας και του Ομίλου,
 •  της ανεξαρτησίας του εσωτερικού και του εξωτερικού ελέγχου της Τράπεζας και του Ομίλου και
 •  της συμμόρφωσης με το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, τους εσωτερικούς κανονισμούς και  
    τις βέλτιστες πρακτικές στις οποίες υπόκεινται η Τράπεζα και ο Όμιλος.

Η ΕΕ απαρτίζεται κατ’ ελάχιστον από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. της Τράπεζας, τουλάχιστον 
δύο (2) εκ των οποίων είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη. Τα Μέλη της ΕΕ εκλέγονται από τη 
Γενική Συνέλευση των μετόχων. 

H θητεία των μελών της ΕΕ είναι τριετής. Η ανανέωση της θητείας ή η τροποποίηση της σύνθεσης 
της ΕΕ γίνεται πάντοτε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Τράπεζας. Σε περίπτωση παραίτησης 
κάποιου μέλους της ΕΕ, η συμπλήρωση της κενής θέσης γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. της Τράπεζας, η 
οποία υποβάλλεται στην επόμενη Γενική Συνέλευση των μετόχων προς έγκριση. Η Γενική Συνέλευση 
ορίζει επίσης τον Πρόεδρο της ΕΕ, ο οποίος δεν επιτρέπεται να ασκεί καθήκοντα Πρόεδρου του Δ.Σ. 
ή Προέδρου της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων. Η ΕΕ μπορεί να προσκαλεί στις συνεδριάσεις της 
οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ., στέλεχος της Τράπεζας ή των θυγατρικών του Ομίλου της, ή άλλο πρόσωπο 
(υπάλληλο ή συνεργάτη) το οποίο θεωρεί ότι μπορεί να τη συνδράμει στην εκτέλεση του έργου της.

Η ΕΕ υποστηρίζεται γραμματειακά από στέλεχος της Τράπεζας, το οποίο προέρχεται από υπηρεσία της 
Τράπεζας που δεν ελέγχεται από τη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου (εφεξής «ΔΕΕ»). Ο γραμματέας 
ορίζεται με απόφαση της ΕΕ.

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 22/07/2019 η σύνθεση της Επιτροπής 
ορίσθηκε ως εξής:

2.1. Επιτροπή Ελέγχου

2. Επιτροπές Δ.Σ.
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Πρόεδρος : Δημήτριος Τζαννίνης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
Μέλος       : Σταύρος Παπαγιαννόπουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
Μέλος      : Ελένη Κολιοπούλου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Η ΕΕ έχει μεταξύ άλλων τις ακόλουθες αρμοδιότητες, όπως περιγράφονται στον Κανονισμό Λειτουργίας 
της, η επικαιροποίηση του οποίου εγκρίθηκε στις 22/11/2018 από το Δ.Σ. της Τράπεζας:

Εξωτερικός έλεγχος και διαδικασία χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.
 -  Παρακολουθεί τη διαδικασία και τη διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου των ατομικών 
    και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Τράπεζας και του Ομίλου, σύμφωνα με 
    την παρ. 6 του άρθρου 26 του Κανονισμού (Ευρωπαϊκή Ένωση) αριθμ. 537/2014 του Ευρωπαϊκού 
    Κοινοβουλίου, ενημερώνει το Δ.Σ. της Τράπεζας για το αποτέλεσμα του υποχρεωτικού ελέγχου και 
    επεξηγεί με ποιον τρόπο συνέβαλε ο υποχρεωτικός έλεγχος στην ποιότητα και την ακεραιότητα της 
    χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.
 -  Παρακολουθεί, εξετάζει και αξιολογεί τη διαδικασία χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, δηλαδή 
    τους μηχανισμούς και τα συστήματα παραγωγής, τη ροή και τη διάχυση των χρηματοοικονομικών 
    πληροφοριών που παράγουν οι εμπλεκόμενες οργανωτικές μονάδες της Τράπεζας και υποβάλλει 
    συστάσεις ή προτάσεις για την εξασφάλιση της ακεραιότητάς της, εφόσον κριθεί σκόπιμο.
 -  Επισκοπεί τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας και του Ομίλου, την ετήσια έκθεση του 
    Δ.Σ. καθώς και τις ενοποιημένες τριμηνιαίες και εξαμηνιαίες καταστάσεις της Τράπεζας και του 
    Ομίλου πριν από την υποβολή τους για έγκριση στο Δ.Σ.
Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου.
 -  Παρακολουθεί, εξετάζει και αξιολογεί την επάρκεια και αποτελεσματικότητα του συνόλου των 
    πολιτικών, διαδικασιών και δικλείδων ασφαλείας της Τράπεζας αναφορικά με το Σύστημα Εσωτερικού 
    Ελέγχου, τη διασφάλιση της ποιότητας και τη διαχείριση κινδύνων της Τράπεζας σε σχέση με τη 
    χρηματοοικονομική πληροφόρηση.
 -  Αξιολογεί ετησίως την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα της Πολιτικής για την αντιμετώπιση 
    της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της 
    τρομοκρατίας και την έκθεση του Αρμοδίου Διευθυντικού Στελέχους, υποβάλλει σχετική έκθεση στο 
    Δ.Σ. και επιβλέπει γενικότερα την ορθή εφαρμογή της πολιτικής αυτής.
 -  Μελετά και αξιολογεί τις Εκθέσεις της ΔΕΕ και ενημερώνει το Δ.Σ. για:  
    • την επάρκεια και αποτελεσματικότητα του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου σε επίπεδο Τράπεζας 
     και Ομίλου,
    • την αποτελεσματικότητα και την τήρηση των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων και των 
     συναφών πιστοδοτικών διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής προβλέψεων, 
    • την επάρκεια των διαδικασιών σε σχέση με την εσωτερική αξιολόγηση της κεφαλαιακής επάρκειας 
     της Τράπεζας, 
    • την πληρότητα της διαδικασίας ή μεθοδολογίας υπολογισμού της απομείωσης της αξίας των 
     δανείων και άλλων περιουσιακών στοιχείων και των τυχόν μεταβολών κατά τη διάρκεια της χρήσης,
    • τα πληροφοριακά συστήματα,
    • την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης 
     εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας,
    • τα θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Κανονιστικής Συμμόρφωσης & Εταιρικής Διακυβέρνησης 
     (ΔΚΣΕΔ).  
Εξωτερικοί ελεγκτές.
 -  Επισκοπεί και παρακολουθεί την ανεξαρτησία των ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή των ελεγκτικών 
    εταιρειών σύμφωνα με τα άρθρα 6, 21-23 και 26-27 του Κανονισμού (Ευρωπαϊκή Ένωση) αριθ. 
    537/2014 και ιδίως την καταλληλόλητα της παροχής μη ελεγκτικών υπηρεσιών στην Τράπεζα 
    (σύμφωνα με το άρθρο 5 του εν λόγω Κανονισμού).
 -  Είναι υπεύθυνη για τη διαδικασία επιλογής ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή ελεγκτικών εταιρειών και 
    προτείνει τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή τις ελεγκτικές εταιρείες που θα διοριστούν, σύμφωνα 
    με το άρθρο 16 του Κανονισμού (Ευρωπαϊκή Ένωση) αριθ. 537/2014.
Λοιπές αρμοδιότητες και καθήκοντα
 -  Η ΕΕ δέχεται εμπιστευτικές ή ακόμα και ανώνυμες γραπτές ή προφορικές αναφορές και παρατηρήσεις 
    για αντικανονικές ενέργειες ή παραλείψεις των Στελεχών και Λειτουργών ή για παραβάσεις σε 
    θέματα λογιστικών και ελεγκτικών πρακτικών. 
 -  Ενημερώνεται από τον Επικεφαλής του Εσωτερικού Ελέγχου της Τράπεζας, από τους ορκωτούς 
    ελεγκτές λογιστές και τις ελεγκτικές εταιρείες περί των θεσπισμένων ελέγχων σε κάθε φάση 



ATTICA BANK    ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ                     2019

8

    διεξαγωγής των εργασιών, περί των μηχανογραφικών διαδικασιών και των πληροφοριακών και 
    λογιστικών συστημάτων, περί των ασφαλιστικών δικλείδων που έχουν καθοριστεί ώστε να 
    αποτρέπονται λάθη, κακή χρήση των συστημάτων και δόλιες ενέργειες. 
 -  Επιπλέον λαμβάνει γνώση, μέσω των αρμόδιων Υπηρεσιακών Μονάδων των Εκθέσεων της 
    Διεύθυνσης Εποπτείας του Πιστωτικού Συστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος και των Πορισμάτων 
    Ελέγχων από άλλες Αρχές (π.χ. φορολογικοί έλεγχοι).

Κατά τη διάρκεια του 2019, η ΕΕ πραγματοποίησε 11 συνεδριάσεις. Η συμμετοχή των μελών της 
ανήλθε σε ποσοστό 100 %.Το 2019, η ΕΕ μεταξύ άλλων: 
 -  Παρακολούθησε τη λειτουργία του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου (ΣΕΕ) της Τράπεζας μέσα 
    από τις εκθέσεις των τακτικών, έκτακτων και ειδικών ελέγχων της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου 
    (ΔΕΕ), των ελέγχων των εξωτερικών συνεργατών και του ετήσιου ελέγχου -και των τριμηνιαίων 
    επισκοπήσεων- των Ορκωτών Ελεγκτών. Συζήτησε τα κύρια θέματα που αναδείχθηκαν καθώς και 
    τα διορθωτικά μέτρα. Αξιολόγησε το ΣΕΕ του 2018, βασιζόμενη στην αντίστοιχη ετήσια έκθεση που 
    συνέταξε η ΔΕΕ.
 -  Συζήτησε διεξοδικά με τα στελέχη της EY -τα οποία προέβησαν στην Αξιολόγηση της Επάρκειας 
    του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου- τα ευρήματά τους και διατύπωσε τις παρατηρήσεις της επί 
    αυτών. Συνέταξε κείμενο με τις παρατηρήσεις και συστάσεις της επί της Αξιολόγησης της
    Επάρκειας του ΣΕΕ, το οποίο υπέβαλε στο ΔΣ.
 -  Συζήτησε τις ενέργειες ενίσχυσης του ΣΕΕ βάσει των διαπιστώσεων της EY.
 -  Συζήτησε με τον CFO, τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης και τους Ορκωτούς 
    Ελεγκτές θέματα που αφορούν τις ενδιάμεσες και ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας και 
    του Ομίλου.
 -  Παρακολούθησε τη διαδικασία και διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου των ατομικών και 
    ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Τράπεζας και του Ομίλου. Εξέτασε και αξιολόγησε 
    τη διαδικασία σύνταξης των ενδιάμεσων (31ης Μαρτίου, 30ης Ιουνίου και 30ης Σεπτεμβρίου 2019) 
    και ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (31ης Δεκεμβρίου 2018), καθώς και το έργο των Ορκωτών 
    Ελεγκτών.
 -  Συζήτησε με τους Ορκωτούς τις περιοχές ελέγχου που συμπεριλαμβάνονται στο πλάνο του τακτικού 
    ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων 2019 και ενέκρινε το σχέδιο ελέγχων.
 -  Εισηγήθηκε στο ΔΣ την ανανέωση διορισμού των Ορκωτών Ελεγκτών και την αμοιβή τους.
 -  Παρακολούθησε τη συμμόρφωση της Τράπεζας με την οδηγία της ΕΛΤΕ αναφορικά με το ανώτατο 
    όριο αμοιβών των μη ελεγκτικών υπηρεσιών της εταιρείας KPMG το 2019.
 -  Συζήτησε τους τριμηνιαίους απολογισμούς εργασιών της ΔΕΕ με τον επικεφαλής της και διατύπωσε 
    τις παρατηρήσεις της.
 -  Εξέτασε τον επικαιροποιημένο κανονισμό λειτουργίας της ΔΕΕ.
 -  Συζήτησε με τον επικεφαλής της ΔΕΕ τους λόγους για την αναθεώρηση του ετήσιου πλάνου ελέγχων 
    του 2019 και ενέκρινε το αναθεωρημένο πλάνο. 
 -  Συζήτησε με τον επικεφαλής της ΔΕΕ τη μεθοδολογία κατάρτισης του προγράμματος ελέγχων και 
    ενέκρινε το πρόγραμμα ελέγχων του 2020 της ΔΕΕ.
 -  Εξέτασε την αναφορά της ΔΕΕ για τον  Έλεγχο & Λειτουργία Συστημάτων Πληροφορικής και ενέκρινε 
    την υποβολή της στο ΔΣ και στην Τράπεζα της Ελλάδος.
 -  Εξέτασε την Ετήσια Έκθεση του Αρμόδιου Διευθυντικού Στελέχους της Attica Bank για την πρόληψη 
    και αποτροπή ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας καθώς και την Ετήσια 
    Έκθεση της ΔΚΣΕΔ για το 2018 και συνέταξε τις αξιολογήσεις της επ’ αυτών, τις οποίες υπέβαλε 
    στο ΔΣ.
 -  Εξέτασε και συζήτησε τις τριμηνιαίες αναφορές της ΔΚΣΕΔ και ζήτησε και έλαβε από τον επικεφαλής 
    της ΔΚΣΕΔ τακτικές ενημερώσεις για τα θέματα της μονάδας του.
 -  Ενημερώθηκε για την πορεία των Μεγάλων Μη-Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων και για τη στρατηγική 
    αντιμετώπισης των.
 -  Συναντήθηκε με επικεφαλής Διευθύνσεων (Γραφείο Μετασχηματισμού, ΔΚΣΕΔ, Διεύθυνση 
    Οικονομικής Διαχείρισης, Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων) και ενημερώθηκε για σημαντικά θέματα 
    λειτουργίας της Τράπεζας.
 -  Ενημερώθηκε για την άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων των συστημάτων ΤΕΚΕ.
 -  Στο πλαίσιο ενημέρωσης και υποβολής συστάσεων προς το ΔΣ, προέβη σε επισημάνσεις και 
    προτάσεις οι οποίες καταγράφονται στις τριμηνιαίες της αναφορές προς το ΔΣ, στις αξιολογήσεις 
    της επί των ενδιάμεσων και ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, την Αξιολόγηση της Επάρκειας 
    του ΣΕΕ και την αξιολόγηση της Ετήσιας Έκθεσης του Αρμόδιου Διευθυντικού Στελέχους της Attica 
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    Bank για την πρόληψη και αποτροπή ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. 
    Η αξιολόγηση της επάρκειας και αποτελεσματικότητας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου για το 
    υπό αναφορά έτος (2019) θα αποτυπωθεί στην ετήσια έκθεση που θα υποβάλει η Επιτροπή, σύμφωνα 
    με τα οριζόμενα στην ΠΔΤΕ 2577 (κεφ. IV B 2.α 2.3.1).

Το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίαση του στις 22 Ιουλίου 2019 (Πρακτικό Δ.Σ. 1303) 
ομόφωνα αποφάσισε τη συγχώνευση των Επιτροπών Ανάδειξης Υποψήφιων Μελών Δ.Σ. και 
Αποδοχών. Συστάθηκε πλέον η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ. και Αποδοχών και σε 
συνέχεια της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας κατά τη συνεδρίαση του την 
28/08/2019, εκδόθηκε ο κανονισμός που ρυθμίζει τη λειτουργία της. Νοείται ότι οι αρμοδιότητες 
της νέας Επιτροπής αποτελούν ενοποίηση των αρμοδιοτήτων των καταργημένων πλέον Επιτροπών. 
Σημειώνεται ότι τόσο η Επιτροπή Αποδοχών, όσο και η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ. 
εξακολουθούσαν να λειτουργούν μέχρι τις 22.07.2019.

Η Επιτροπή Αποδοχών είχε συσταθεί και λειτουργούσε σύμφωνα με το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο, και επέβλεπε 
τις δραστηριότητες τόσο του πιστωτικού ιδρύματος  όσο και των θυγατρικών του. 
Οι κύριες αρμοδιότητες της Επιτροπής ήταν να εκφέρει εξειδικευμένη και ανεξάρτητη γνώμη για τις πολιτικές 
αποδοχών και την εφαρμογή τους, και να διασφαλίζει την αποτελεσματική ευθυγράμμιση των αποδοχών του 
προσωπικού με τους κινδύνους που αναλαμβάνει η Τράπεζα κατά τη γενική λειτουργία της, όσο και κατά την 
διαχείριση των κεφαλαίων και της ρευστότητας της. 
Τα καθήκοντα της Επιτροπής περιλάμβαναν μεταξύ άλλων:
 -  Την υποβολή προτάσεων σχετικά με τις αποδοχές του προσωπικού της Τράπεζας και του Ομίλου, 
    περιλαμβανομένων όσων έχουν επιπτώσεις στους αναλαμβανόμενους κινδύνους, και τη διαχείρισή τους 
    και εισηγείται στο Δ.Σ. για τη λήψη αποφάσεων. Εισηγείται επίσης στο Δ.Σ. σχετικά με τις αποδοχές της 
    Διοίκησης, ιδίως των εκτελεστικών μελών του Δ.Σ., καθώς και των υψηλότερα αμειβόμενων υπαλλήλων 
    της Τράπεζας και του Ομίλου, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα Πολιτική της. 
 -  Την άμεση επίβλεψη των αποδοχών των ανώτερων στελεχών της Μονάδας Διαχείρισης Κινδύνων, της 
    Διεύθυνσης Κανονιστικής Συμμόρφωσης και της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου. 
 -  Την αξιολόγηση της επίτευξης των στόχων επιδόσεων και την ανάγκη εκ των υστέρων προσαρμογής με 
    βάση τον κίνδυνο. 
 -  Τη διασφάλιση της επάρκειας των πληροφοριών που παρέχονται στους μετόχους σχετικά με τις πολιτικές και τις  
    πρακτικές αποδοχών, ιδίως σε σχέση με την αναλογία μεταξύ σταθερών και τυχόν μεταβλητών αποδοχών. 

Με την από 21-05-2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η σύνθεση της Επιτροπής έγινε πενταμελής και 
απαρτίζεται από πέντε μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., τα τέσσερα εκ των οποίων είναι ανεξάρτητα με μόνιμο 
παρατηρητή τον εκπρόσωπο του Ελληνικού Δημοσίου και τακτική συμμετοχή των στελεχών της Διεύθυνσης 
Ανθρώπινου Δυναμικού, όπως περιγράφεται πιο κάτω:

Πρόεδρος :  Βλαχάκης Γεώργιος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
Μέλος  :  Μαρμαγγιόλης Ιωάννης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
Μέλος  :  Μπριλάκης Χαράλαμπος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
Μέλος  :  Τζαννίνης Δημήτρης, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
Μέλος  :  Παναγιώτου Γεώργιος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
Εκ. Ελ. Δημ  :  Παπαθεοδώρου Ζαχαρούλα

Κατά τη διάρκεια του 2019, η Επιτροπή Αποδοχών πραγματοποίησε 5 συνεδριάσεις εργασίας, η δε συμμετοχή 
των μελών ανήλθε στο 100%.Τα πιο σημαντικά θέματα που απασχόλησαν την Επιτροπή για το 2019 ήταν 
μεταξύ άλλων:
 •  Σύνοψη παροχών και αποδοχών ανά κύρια κατηγορία προσωπικού
 •  Peer review της της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών
 •  Πολιτική αμοιβών Μελών Δ.Σ. 
 •  Μεταβολές κανονιστικού πλαισίου σχετικά με την πολιτική αποδοχών  
 •  Ανανέωση ασφαλιστηρίων συμβολαίων
 •  Θέματα ειδικών εργοδοτικών εισφορών 

2.2. Επιτροπή Αποδοχών (καταργηθείσα από 22.07.2019)
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Σε συνέχεια της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 22-7-2019 (Πρακτικό Δ.Σ. 1303/22.7.2019) 
με την οποία αποφασίστηκε η συγχώνευση της Επιτροπής Αποδοχών και της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων 
Μελών Δ.Σ. σε μία Επιτροπή και της συνεδρίασης της 31.07.2019, παρατίθεται η νέα σύνθεση της Επιτροπής 
Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ. και Αποδοχών.

Πρόεδρος :  Κυριαζής Χαρίτων, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
Μέλος  :  Δουκίδης Γεώργιος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
Μέλος  :  Κολιοπούλου Ελένη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Η νέα Επιτροπή για το υπόλοιπο του έτους 2019 πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις και η συμμετοχή των 
μελών της ανήλθε σε  ποσοστό 100%.

Το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίαση του στις 22 Ιουλίου 2019 (Πρακτικό Δ.Σ. 1303) 
ομόφωνα αποφάσισε τη συγχώνευση των Επιτροπών Ανάδειξης Υποψήφιων Μελών Δ.Σ. και 
Αποδοχών. Συστάθηκε πλέον η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ. και Αποδοχών και σε 
συνέχεια της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας κατά τη συνεδρίαση του την 
28/08/2019, εκδόθηκε ο κανονισμός που ρυθμίζει τη λειτουργία της. Νοείται ότι οι αρμοδιότητες 
της νέας Επιτροπής αποτελούν ενοποίηση των αρμοδιοτήτων των καταργημένων πλέον Επιτροπών. 
Σημειώνεται ότι τόσο η Επιτροπή Αποδοχών, όσο και η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ. 
εξακολουθούσαν να λειτουργούν μέχρι τις 22.07.2019.

Η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ. έφερε την ευθύνη για α) τον εντοπισμό , ανάδειξη και υποβολή 
προτάσεων υποψηφίων για το διορισμό στο Δ.Σ. και β) την αξιολόγησης της επάρκειας, της αποδοτικότητας 
και της αποτελεσματικότητας του Δ.Σ.
Η Επιτροπή απαρτιζόταν, κατ’ ελάχιστον, από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. εκ των οποίων κατ’ 
ελάχιστον ο Πρόεδρός της είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. 
Η θητεία των μελών της επιτροπής συνέπιπτε με τη θητεία τους ως μελών του Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. της Τράπεζας, όπως επίσης και ο 
ακριβής αριθμός των μελών της. 
 
Αρμοδιότητες  της Επιτροπής:
Στις αρμοδιότητες της Επιτροπής, μεταξύ άλλων, συγκαταλέγονταν: 
 -  Ο σχεδιασμός και ο συντονισμός της εφαρμογής της διαδικασίας προσδιορισμού και επιλογής υποψηφίων 
    μελών του Δ.Σ. και των επιτροπών του.
 -  Η περιγραφή των επιμέρους δεξιοτήτων και προσόντων που απαιτούνται για την πλήρωση των θέσεων των 
    μελών του Δ.Σ. και η εκτίμηση του χρόνου που πρέπει να αφιερώνεται στην αντίστοιχη θέση. 
 -  Η περιοδική και τουλάχιστον σε ετήσια βάση, αξιολόγηση:
    • της δομής, του μεγέθους, της σύνθεσης και της απόδοσης του Δ.Σ. και η υποβολή συστάσεων προς 
     αυτό σχετικά με τυχόν αλλαγές που κρίνει σκόπιμες. 
    • του συνδυασμού της ευρύτητας, των γνώσεων, των δεξιοτήτων και της εμπειρίας ανά αντικείμενο 
     των μελών του Δ.Σ. σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο και η υποβολή σχετικής έκθεσης στο Δ.Σ.
 -  Η περιοδική και τουλάχιστον σε ετήσια βάση επανεξέταση :
    • Της Πολιτικής Ανάδειξης Υποψηφίων μελών Δ.Σ. της Τράπεζας 
    • Της Πολιτικής Επιλογής και Διορισμού των ανώτερων διοικητικών στελεχών της Τράπεζας
 -  Η επικύρωση του διορισμού των ανώτερων διοικητικών στελεχών
 -  Η υποβολή προτάσεων στο Δ.Σ. για την πολιτική πολυμορφίας σε αυτό. 
 -  Η εξαμηνιαία επανεξέταση της ανεξαρτησίας των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ..
 -  Η παρακολούθηση, σε τριμηνιαία βάση, της συμμετοχής των μελών στο Δ.Σ. και στις επιτροπές του. 
 -  H ετήσια επανεξέταση τυχόν άλλων σημαντικών δεσμεύσεων των μελών του Δ.Σ. εκτός της Τράπεζας. 
 -  Η αξιολόγηση υφιστάμενων ή ενδεχόμενων συγκρούσεων συμφερόντων μελών του Δ.Σ. με αυτά της  
    Τράπεζας, συμπεριλαμβανομένων και συναλλαγών μελών του Δ.Σ. με τον Όμιλο, και η υποβολή σχετικών 
    προτάσεων προς το Δ.Σ.. 
 -  Η κατάρτιση και υλοποίηση προγράμματος εισαγωγικής ενημέρωσης των νέων μελών του Δ.Σ. και 
    περιοδικής επιμόρφωσης των υφιστάμενων μελών του Δ.Σ.

2.3. Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ. 2.3. (καταργηθείσα από 22.07.2019)
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 -  Η περιοδική επανεξέταση του σχεδιασμού διαδοχής για τα ανώτερα διοικητικά στελέχη και υποβολή 
    σχετικής ενημέρωσης στο Δ.Σ. 

H σύνθεση της Επιτροπής, με την απόφαση του Δ.Σ. της 21ης  Μαΐου 2018 τροποποιήθηκε και διαμορφώθηκε 
ως ακολούθως:

Πρόεδρος : Μαρμαγγιόλης Ιωάννης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
Μέλος  : Βλαχάκης Γεώργιος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
Μέλος  : Σταθόπουλος Αθανάσιος, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
Μέλος   : Μπριλάκης Χαράλαμπος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
Μέλος  : Τζαννίνης Δημήτριος, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
 
Η  Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών του Δ.Σ., πραγματοποίησε το 2019, έξι (6) συνεδριάσεις και 
η συμμετοχή των μελών της ανήλθε σε ποσοστό 100%.Τα πιο σημαντικά θέματα που απασχόλησαν την 
Επιτροπή για το 2019 ήταν μεταξύ άλλων:
 1. Επικαιροποίηση του Κανονισμού Δ.Σ.
 2.  Σύνταξη Πολιτικής Διαφοροποίησης Μελών Δ.Σ.
 3.  Προετοιμασία Ετήσιας Αξιολόγησης Μελών Δ.Σ. 
 4.  Επιλογή Συμβούλου Αξιολόγησης Δ.Σ.
 5.  Επικαιροποίηση Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης 
 6. Εκλογή Μελών Δ.Σ. στα όργανα που προβλέπονται στον κανονισμό εργασίας προσωπικού της 
    Τράπεζας

Σε συνέχεια της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 22-7-2019 (Πρακτικό Δ.Σ. 1303/22.7.2019) 
με την οποία αποφασίστηκε η συγχώνευση της Επιτροπής Αποδοχών και της Επιτροπής Ανάδειξης 
Υποψηφίων Μελών Δ.Σ. σε μία Επιτροπή και της συνεδρίασης της 31.07.2019, παρατίθεται η νέα 
σύνθεση της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ. και Αποδοχών.

Πρόεδρος :  Κυριαζής Χαρίτων, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
Μέλος  :  Δουκίδης Γεώργιος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
Μέλος  :  Κολιοπούλου Ελένη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Η νέα Επιτροπή για το υπόλοιπο του έτους 2019 πραγματοποίησε δύο (2) συνεδριάσεις και η συμμετοχή 
των μελών της ανήλθε σε ποσοστό 100%.

Η Επιτροπή καταργήθηκε ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 22 Ιουλίου 2019 
και τα θέματα αρμοδιότητας της παρουσιάζονται και συζητιούνται απευθείας στο Δ.Σ της Τράπεζας.

Η Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας είχε ως σκοπό την υποβοήθηση του Διοικητικού 
Συμβούλιου στη χάραξη των κατευθυντήριων γραμμών της στρατηγικής της Τράπεζας, με στόχο την βελτίωση 
της αποτελεσματικότητας των δραστηριοτήτων της. 

Στα πλαίσια αυτά επόπτευε την εφαρμογή του Επιχειρηματικού Σχεδίου και εισηγούνταν και αποφάσιζε για 
κάθε θέμα στρατηγικής σημασίας για την Τράπεζα.

Επιπρόσθετα αποτελούσε το Όργανο για τη χάραξη της Πολιτικής Επικοινωνίας και της ενημέρωσης του 
Επενδυτικού κοινού.

Η Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας υποστήριζε το Δ.Σ. αναφορικά με την εκπόνηση και 
υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού του Ομίλου.

Η Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας αποτελούνταν από (5) πέντε τουλάχιστον μέλη του Δ.Σ. 
(εκτελεστικά και μη εκτελεστικά) καθώς και από τυχόν συμβουλευτικά μέλη χωρίς δικαίωμα ψήφου. Πρόεδρος 
της Επιτροπής ορίζονταν ο εκάστοτε Πρόεδρος του Δ.Σ. Ο αριθμός των μελών, ο Πρόεδρος και η σύνθεση της 

2.4. Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας (καταργηθείσα από 22.07.2019)
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Επιτροπής ορίζονταν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας.

Στις 31 Ιανουαρίου 2019 παραιτήθηκε το μέλος κος, Αναγνωστόπουλος Δημήτρης, Διευθυντής της Διεύθυνσης 
Διαχείρισης Κινδύνων και στις 13 Μαρτίου 2019 παραιτήθηκε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κος. Παναγιώτης Ρουμελιώτης.

Μετά από τις ανωτέρω αλλαγές η σύνθεση της Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας ήταν η εξής: 

Πρόεδρος :  Μιχελής Γεώργιος, Πρόεδρος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
Μέλος  :  Πανταλάκης Θεόδωρος, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
Μέλος        :  Τσάδαρης Αθανάσιος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
Μέλος        :  Τσακιράκης Ιωάννης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. 
Μέλος       :  Βλαχάκης Γεώργιος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
Μέλος        :  Παπαγιαννόπουλος Σταύρος, Μη Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
Μέλος        :  Μαρμαγγιόλης Ιωάννης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
Μέλος        :  Τριανταφυλλόπουλος Γεώργιος, Επικεφαλής του Γραφείου Μετασχηματισμού
Μέλος        :  Ψύλλας Φραγκίσκος, Chief Risk Officer
Μέλος        :  Κουτσογιάννης Νικόλαος, Chief Financial Officer
Μέλος        :  Λιάπης Κωνσταντίνος, Οικονομικός Σύμβουλος του Προέδρου
Γραμματέας : Βλασσοπούλου Θεοδώρα, Διευθύντρια Διεύθυνσης Γραμματείας Διοίκησης

Ύστερα από τον θάνατο του Προέδρου Δ.Σ. Γ. Μιχελή και την αντικατάσταση του από τον κ. Κ. Μητρόπουλο, 
η Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας καταργήθηκε με απόφαση Δ.Σ. που πραγματοποιήθηκε 
στις  22 Ιουλίου 2019 και τα θέματα αρμοδιότητας της παρουσιάζονται και συζητιούνται απευθείας στο Δ.Σ της 
Τράπεζας. 

Κατά τη διάρκεια του 2019, η Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας, πραγματοποίησε 2 
συνεδριάσεις, σε πλήρη απαρτία και με κύρια θέματα τα ακόλουθα:
 1. Προϋπολογισμός έτους 2019
 2.  Business Plan 2019 – 2023 
 3.  Παρουσίαση εναλλακτικών σχεδίων διαχείρισης προβληματικών δανείων
 4.  Ανάλυση Βασικών Δεικτών Τράπεζας και Ανταγωνισμού με στοιχεία 12μήνου 2018

Η Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων είναι αρμόδια για την παρακολούθηση των κινδύνων που αναλαμβάνει μέσω 
της δραστηριότητάς του ο Όμιλος και επικουρεί το Δ.Σ. σε ό,τι αφορά την επίτευξη των ακόλουθων στόχων:

 -  συμμόρφωση του Ομίλου με το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη διαχείριση κινδύνων, 
 -  διαμόρφωση της στρατηγικής ανάληψης πάσης μορφής κινδύνων και διαχείρισης κεφαλαίων που   
    ανταποκρίνεται στους επιχειρηματικούς στόχους του Ομίλου και στην επάρκεια των διαθέσιμων πόρων  
    σε τεχνικά μέσα και προσωπικό, 
 -  έλεγχος της επάρκειας, ανεξαρτησίας και αποτελεσματικότητας της Μονάδας Διαχείρισης Κινδύνων 
    Ομίλου, και 
 -  διασφάλιση ότι η διάθεση ανάληψης κινδύνων έχει γνωστοποιηθεί σε όλο το εύρος των επιχειρησιακών 
    μονάδων του Ομίλου και αποτελεί την βάση καθορισμού ορίων ελέγχου κινδύνου. 

Κατά την άσκηση των καθηκόντων της η Επιτροπή μεταξύ άλλων:
 -  συμβουλεύει και στηρίζει το Δ.Σ. σχετικά με την παρακολούθηση της συνολικής παρούσας και μελλοντικής 
    διάθεσης ανάληψης κινδύνου και στρατηγικής κινδύνου της Τράπεζας, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα είδη 
    κινδύνων, ώστε να διασφαλίζεται ότι συνάδουν με την επιχειρηματική στρατηγική, τους στόχους, την 
    εταιρική κουλτούρα και τις εταιρικές αξίες της Τράπεζας. 
 -  διαμορφώνει, βάσει εισήγησης του επικεφαλής της Μονάδας Διαχείρισης Κινδύνων Ομίλου (εφεξής 
    «CRO»), τη στρατηγική ανάληψης πάσης μορφής κινδύνων και διαχείρισης κεφαλαίων που ανταποκρίνεται 
    στους επιχειρηματικούς στόχους της Τράπεζας, σε ατομικό επίπεδο και σε επίπεδο Ομίλου, και στην 
    επάρκεια των διαθέσιμων πόρων σε τεχνικά μέσα και προσωπικό. 
 -  προωθεί στο Δ.Σ., μετά από αξιολόγηση, την ετήσια έκθεση του CRO. 

2.5. Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων
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 -  διασφαλίζει την ανάπτυξη εσωτερικού συστήματος διαχείρισης κινδύνων το οποίο και ενσωματώνει στη 
    διαδικασία λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων του Ομίλου.    
 -  εισηγείται στο Δ.Σ. για τον CRO. 
 -  ενημερώνει το Δ.Σ. τουλάχιστον ανά τρίμηνο σχετικά με τα πεπραγμένα της Επιτροπής και τους 
    σημαντικότερους κινδύνους που έχουν αναληφθεί σε επίπεδο Ομίλου, διαβεβαιώνει το Δ.Σ για την 
    αποτελεσματική αντιμετώπιση τους και προτείνει τις τυχόν αναγκαίες κατά την κρίση της ενέργειες. 
 -  εξετάζει με την επιφύλαξη των καθηκόντων της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ. και 
    Αποδοχών κατά πόσο τα κίνητρα που προβλέπουν οι πολιτικές και οι πρακτικές αποδοχών της Τράπεζας 
    και του Ομίλου λαμβάνουν υπόψη τον κίνδυνο, το κεφάλαιο, τη ρευστότητα, καθώς και την πιθανότητα 
    και το χρονοδιάγραμμα κερδοφορίας. 
 -  αξιολογεί τις συστάσεις των εσωτερικών ή εξωτερικών ελεγκτών και παρακολουθεί την προσήκουσα 
    εφαρμογή των μέτρων που έχουν ληφθεί.  
 -  επιλαμβάνεται των θεμάτων τα οποία αφορούν στην σχέση του Ομίλου με Συνδεδεμένα Πρόσωπα.

Η Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων απαρτίζεται, κατ’ ελάχιστο, από 3 (τρία)  μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., εκ 
των οποίων τουλάχιστον ένα (1) είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.. Ο Πρόεδρος και η σύνθεση 
της Επιτροπής ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας. Πρόεδρος της Επιτροπής δεν δύναται να 
είναι ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου.
Τα μέλη της Επιτροπής διαθέτουν, τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο, επαρκείς γνώσεις και εμπειρία 
στον τομέα διαχείρισης κινδύνων, και ιδίως σε ό,τι αφορά τις πρακτικές διαχείρισης και ελέγχου των κινδύνων, 
ώστε να καλύπτονται αποτελεσματικά όλες οι μορφές κινδύνων, περιλαμβανομένου του λειτουργικού κινδύνου 
και να διασφαλίζεται ο ενοποιημένος έλεγχός τους, η εξειδικευμένη αντιμετώπισή τους και ο απαιτούμενος 
συντονισμός σε επίπεδο Τράπεζας και Ομίλου. 
Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής ορίζονται από το Δ.Σ. της Τράπεζας. Τα μέλη της Επιτροπής δεν 
επιτρέπεται να κατέχουν παράλληλες θέσεις ή ιδιότητες ή να διενεργούν συναλλαγές που θα μπορούσαν να 
θεωρηθούν ασυμβίβαστες με την αποστολή της Επιτροπής. Υπό την προϋπόθεση αυτή, η συμμετοχή τους στην 
Επιτροπή δεν αποκλείει τη δυνατότητα συμμετοχής και σε άλλες επιτροπές του Δ.Σ.. 
Η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι τριετής και μεταβάλλεται με απόφαση του Δ.Σ.  
Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής δύνανται να καλούνται για ενημέρωση και διευκόλυνση του έργου της, 
μετά από πρόσκληση του Προέδρου της, οποιοδήποτε μέλος της Διοίκησης θεωρηθεί αναγκαίο ή Διευθυντικά 
Στελέχη της Τράπεζας ανάλογα με το θέμα συζήτησης που συνιστά αρμοδιότητά τους.  
Καθήκοντα Γραμματέα της Επιτροπής εκτελεί Στέλεχος Μονάδας Διαχείρισης Κινδύνων Ομίλου που ορίζεται 
από τον Πρόεδρο της Επιτροπής.  
Η Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μια φορά το τρίμηνο ή και έκτακτα, όταν κατά την κρίση του 
Προέδρου της το επιβάλλουν οι εκάστοτε συνθήκες ή απαιτείται άμεση λήψη συγκεκριμένων αποφάσεων. Η 
Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, όταν στη συνεδρίαση συμμετέχουν και τα τρία μέλη της και αν απαρτίζεται από 
περισσότερα μέλη, όταν συμμετέχουν τα μισά εξ αυτών και ένα επιπλέον μέλος. 

H σύνθεση της Επιτροπής, με την απόφαση του Δ.Σ. της 21ης Μαΐου 2018 τροποποιήθηκε και διαμορφώθηκε 
ως ακολούθως: 
Πρόεδρος    :  Τζαννίνης Δημήτρης, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
Μέλος          :  Μαρμαγγιόλης Ιωάννης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
Μέλος          :  Παπαγιαννόπουλος Σταύρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
Μέλος          :  Μπριλάκης Χαράλαμπος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
Μέλος          :  Βλαχάκης Γεώργιος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
Εκ. Ελ. Δημ.  :  Παπαθεοδώρου Ζαχαρούλα

H σύνθεση της Επιτροπής, με την απόφαση του Δ.Σ. της 31ης Ιουλίου 2019 τροποποιήθηκε και διαμορφώθηκε 
ως ακολούθως: 
Πρόεδρος    :  Ταπραντζής Ανδρέας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
Μέλος          :  Κυριαζής Χαρίτων, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
Μέλος          :  Δουκίδης Γεώργιος, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Κατά τη διάρκεια του 2019, η Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων πραγματοποίησε 15 συνεδριάσεις και η 
συμμετοχή των μελών της ανήλθε σε ποσοστό 94%. 

Κατά την άσκηση των καθηκόντων της η Επιτροπή, εντός του 2019, μεταξύ άλλων :
 •  Ενέκρινε και παρακολούθησε την εφαρμογή του Πλαισίου Ανάληψης Κινδύνων για το 2019.
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 •  Ενέκρινε τις Εκθέσεις για τη Διαδικασία Αξιολόγησης Επάρκειας Εσωτερικού Κεφαλαίου (ΔΑΕΕΚ) και τη 
    Διαδικασία Αξιολόγησης Επάρκειας Εσωτερικής Ρευστότητας (ΔΑΕΕΡ).
 •  Παρακολούθησε και ενημέρωσε το Δ.Σ. για τα επίπεδα και την εξέλιξη των κυριότερων κινδύνων που 
    αντιμετώπισε η Τράπεζα, καθώς και για τα αποτελέσματα της Διαδικασίας Εποπτικής Αξιολόγησης (SREP) 
    2019 και του Stress Test.  
 •  Ενέκρινε τις Πολιτικές & Μεθοδολογίες στο πλαίσιο προσαρμογής της Τράπεζας στο Λογιστικό Πρότυπο 
    IFRS 9, καθώς και τους Πιστοδοτικούς Κανονισμούς.
 •  Ενημερώθηκε για την ρευστότητα της Τράπεζας και την επίτευξη του στόχου μείωσης της εξάρτησης από 
    τον E.L.A.
 •  Ενημερώθηκε για την πορεία υλοποίησης του προϋπολογισμού της Τράπεζας.
    Ενημερώθηκε για την πορεία υλοποίησης του Επιχειρηματικού Σχεδίου της ARTEMIS.  
 •  Προέβη στην αξιολόγηση του Chief Risk Officer και στην επιλογή νέου Chief Risk Officer.
 •  Παρακολουθούσε την πορεία της σχέσης της Τράπεζας με μεγάλους πελάτες. 
 •  Ενημερώθηκε για το Σχέδιο Ανάκαμψης της Τράπεζας (Recovery Plan) 2019 και εξέφρασε στο Δ.Σ. τις 
    απόψεις της.

Η Εκτελεστική Επιτροπή παρακολουθεί και διασφαλίζει την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της 
Τράπεζας για την υλοποίηση της στρατηγικής, του επιχειρηματικού πλάνου και του προϋπολογισμού, όπως 
έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ.. Αποτελείται από 8 (οκτώ) τουλάχιστον μέλη, εκ των οποίων ένα είναι ο εκάστοτε 
Διευθύνων Σύμβουλος και ο οποίος ορίζεται ως Πρόεδρός της. Η Επιτροπή μεταξύ άλλων έχει τα εξής καθήκοντα:

 -  Επεξεργάζεται τη στρατηγική και διαμορφώνει την πρόταση του Επιχειρησιακού Σχεδίου και του ετήσιου 
    προϋπολογισμού πριν τη συζήτησή τους στην Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας.
 -  Εξειδικεύει την υλοποίηση της στρατηγικής, με το συντονισμό των δράσεων των Μονάδων της Τράπεζας.
 -  Παρακολουθεί την επίτευξη των στόχων στο επίπεδο της Τράπεζας και των Μονάδων, εξετάζει τις 
    αποκλίσεις, αποφασίζει διορθωτικές κινήσεις και παρέχει οδηγίες στις καθ’ ύλην αρμόδιες 
    οργανογραμματικές δομές.
 -  Αποφασίζει την πολιτική ανάπτυξης των δικτύων και του Ομίλου.
 -  Διασφαλίζει ότι οι κατευθυντήριες γραμμές της διαχείρισης κινδύνων ενσωματώνονται στη λειτουργία 
    της Τράπεζας και στον προϋπολογισμό.
 -  Αποφασίζει τα εγκριτικά όρια επενδύσεων και δαπανών των αρμόδιων οργάνων.

Συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον δύο φορές το μήνα ή έκτακτα, όταν κατά την κρίση του Προέδρου της 
το επιβάλουν οι εκάστοτε συνθήκες ή απαιτείται άμεση λήψη συγκεκριμένων αποφάσεων.

Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν ο αριθμός των παρισταμένων στη συνεδρίαση μελών υπερβαίνει 
το ήμισυ των ορισθέντων μελών της, και εφόσον σε κάθε περίπτωση ο αριθμός των παρισταμένων μελών 
δεν υπολείπεται των 5 (πέντε), μεταξύ των οποίων υποχρεωτικά και ο Πρόεδρος αυτής ή ο αντικαταστάτης 
αυτού, όπως προβλέπεται στις περιπτώσεις αναπλήρωσής του. Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται 
κατά πλειοψηφία από τα παρόντα μέλη της, εφόσον συμφωνεί με αυτές ο Πρόεδρός της. Σε περίπτωση 
ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

Κατά τη διάρκεια του 2019, η Εκτελεστική Επιτροπή πραγματοποίησε 44 συνεδριάσεις.
Τα κύρια θέματα που απασχόλησαν την Επιτροπή κατά τη διάρκεια του έτους 2019 αφορούν, μεταξύ άλλων, 

3. Επιτροπές Διοίκησης2

3.1. Εκτελεστική Επιτροπή

2Πληροφορίες αναφορικά με τα καθήκοντα, αρμοδιότητες και τον τρόπο λειτουργίας των Διαχειριστικών Επιτροπών και των 

Συμβουλίων περιλαμβάνονται στους Κανονισμούς Λειτουργίας τους, όπως έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ. της Τράπεζας.
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κυρίως πάσης φύσεως εγκρίσεις σκοπιμότητας για συνεργασίες με τρίτους καθώς και ανάθεση έργων σε εταιρείες, 
ενημερώσεις σε θέματα Προϋπολογισμού, πορεία  υλοποίησης  έργων, εγκρίσεις Πολιτικών και Κανονισμών 
που στη συνέχεια εισάγονται προς έγκριση από το ΔΣ. Ενδεικτικά ακολουθεί η παρακάτω θεματολογία.

Θέματα Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού
 -  Έργο Στελέχωσης Μονάδων της Τράπεζας
 -  Έγκριση υλοποίησης συνεδρίου με θέμα “Νέες Τεχνολογίες και Μετασχηματισμός Πωλήσεων.
 -  Έγκριση Νέου Συστήματος Αξιολόγησης και Διοίκησης της Απόδοσης για την Τράπεζα

Υποδιεύθυνση Εργασιων, Προιοντων & Προγραμματων
 -  Δημιουργία χαρτοφυλακίου δανείων μικροπιστώσεων με την παροχή εγγυήσεων από το Ευρωπαϊκό 
    Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ) (Πρόγραμμα «EaSI Microfinance Guarantee»).
 -  Προκήρυξη Β΄ κύκλου Προγράμματος «Εξοικονόμηση Κατ΄ Οίκον ΙΙ» Υπογραφή Πρόσθετης Πράξης της 
    υφιστάμενης Επιχειρησιακής Συμφωνίας.

Υποδιευθυνση Εταιρικης Επικοινωνιας
 -  Έγκριση σκοπιμότητας για την διαφημιστική προβολή Νέου Καταθετικού Προϊόντος  My Account Plus.
 -  Έγκριση σκοπιμότητας για έργο Σχεδιασμού Νέας Εταιρικής Ταυτότητας (Rebranding).
 -  Έγκριση για την ετήσια συντήρηση του site της Τράπεζας.

Διευθυνση Κανονιστικης Συμμορφωσης & Εταιρικης Διακυβερνησης
 -  Έκδοση Πολιτικής AML & παροχής στοιχείων.
 -  Ενημέρωση επί της επικαιροποίησης του Κώδικα Ηθικής Συμπεριφοράς.

Διευθυνση Διαχειρισης Καθυστερησεων 
 -  Κανονισμός Καθυστερήσεων.
 -  Υπογραφή Ιδιωτικού Συμφωνητικού Υποστήριξης Εργασιών Διαχείρισης Μεταβιβασθέντος Χαρτοφυλακίου 
    Metexelixis μεταξύ της Attica Bank και της QQuant Master Servicer.

Διευθυνση Πληροφορικης & Οργανωσης
 -  Ετήσια ανανέωση των αδειών χρήσης της εφαρμογής αρχειοθέτησης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Enter
    prise Vault.
 -  Αγορά υπηρεσιών ανάπτυξης του συστήματος Data Hub της Τράπεζας.

Διευθυνση Ψηφιακων Υπηρεσιων 
 -  Έγκριση σκοπιμότητας υλοποίησης έργου «Σύστημα e-Εγγυητικών», Έκδοσης & Διαχείρισης Εγγυητικών 
    Επιστολών και διασύνδεσή του με το Attica e-banking και το Core Banking System T24.
 -  Εισήγηση για την έγκριση αναθεώρησης των τελών αναλήψεων και αλλαγής/απεμπλοκής Pin μέσω ΔΙΑΣ, 
    με κάρτες εκδόσεως Attica Bank, σε ATMs άλλων ελληνικών τραπεζών σε ακριτικές περιοχές.
 -  Ενημέρωση σχετικά με τα απολογιστικά στοιχεία του Δικτύου Καταστημάτων Λιανικής για το Q4/2019 
    (Οκτώβριος – Νοέμβριος).

Διευθυνση Προμηθειων & Λειτουργικων Υποδομων Ομιλου
 -  Εισήγηση για την έγκριση σκοπιμότητας ελέγχου και μελέτης Hλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων 
    των εγκαταστάσεων της Τράπεζας για την μετεγκατάσταση των υπηρεσιών Διοίκησης και κάθε ακινήτου 
    προς μίσθωση.
 -  Εισήγηση για την έγκριση σκοπιμότητας εγκατάστασης νέων ΑΤΜ στο Δίκτυο της Τράπεζας.

Υποδιευθυνση Στρατηγικου & Οικονομικου Σχεδιασμου
 -  Εισήγηση στο πλαίσιο  του Προϋπολογισμού 2019 σε σχέση με το ύψος των Δανείων προς το προσωπικό 
    της Τράπεζας. 

Chief Financial Officer
 -  Ενημέρωση σχετικά με την καινοτόμο λύση που αποσκοπεί στη βελτιστοποίηση των εσόδων της Τράπεζας.
 -  Αποτελέσματα τριμήνων.
 -  Αποτελέσματα και  βασικά μεγέθη της Τράπεζας ανά μήνα.
 -  Σχέδιο Προϋπολογισμού 2020 & Business Plan 3ετίας.
 -  Έγκριση αμοιβών διεθνούς χρηματοοικονομικού συμβούλου στο πλαίσιο υλοποίησης της στρατηγικής  
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    της Τράπεζας 2020-2024.

Chief Risk Officer
 -  Νέα Οργανωτική Δομή Risk & Νέος Κανονισμός Πιστοδοτήσεων
 -  Νέο Εργαλείο Υπολογισμού Εξατομικευμένων Προβλέψεων.
 -  Επικαιροποίηση κανονισμού Πιστοδοτήσεων Λιανικής Τραπεζικής.
 -  Τριμηνιαία έκθεση «Q3’ 2019» προς Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων.
 -  Ενημέρωση αναφορικά με τις απαντήσεις της Τράπεζας επί των πρώτων συμπερασμάτων ΔΕΑ 2019 
    (Διαδικασία Εποπτικής Αξιολόγησης - SREP 2019.

Διευθυνση Επιχειρηματικης Τραπεζικης 
 -  Παρουσίαση της Διεύθυνσης Επιχειρηματικής Τραπεζικής αναφορικά με την πορεία και τις δράσεις 
    υλοποίησης του Προϋπολογισμού 2019.
 -  Προσωρινή αναστολή εφαρμογής της πρόνοιας του κανονισμού πιστοδοτήσεων (Κ.Π.) για την ενδιάμεση 
    θεώρηση των πιστωτικών ορίων πελατών.  
 -  Αναπροσαρμογή ελάχιστων επιτοκίων χορηγήσεων για εταιρείες υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης.

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ BANCASSURANCE & Leasing - Factoring
 -  Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την ενδυνάμωση της κοινοτικής οδηγίας IDD 2016/97 στις διαδικασίες 
    της Τράπεζας.

Στην Attica Bank στα πλαίσια εναρμόνισης με την Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής (ΠΕΕ) της Τράπεζας 
της Ελλάδος αρ. 42/30.05.2014, της Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος (ΠΕΕ) Νο. 
47/09.02.2015 και της Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος (ΠΕΕ) Νο. 102/30.08.2016, 
έχει συσταθεί και λειτουργεί διοικητικό όργανο για την παρακολούθηση καθυστερήσεων (ΔΟΚ). Αποτελείται 
από τρία εκτελεστικά μέλη και διαθέτει τον κατάλληλο βαθμό ανεξαρτησίας σε σχέση με τις υπόλοιπες 
λειτουργικές δομές της Τράπεζας και ιδίως σε σχέση με τις λειτουργίες χορήγησης πιστώσεων και διαχείρισης 
του ομαλά εξυπηρετούμενου τμήματος του χαρτοφυλακίου. Οι αρμοδιότητές του περιγράφονται από το 
κανονιστικό πλαίσιο Εποπτικών υποχρεώσεων για τη διαχείριση των ανοιγμάτων σε καθυστέρηση και των μη 
εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, όπως αυτό εκάστοτε ισχύει, στις οποίες, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται:

 -  Η κεντροποιημένη επεξεργασία όλων των εσωτερικών αναφορών που αφορούν στη λειτουργία των 
    καθυστερήσεων
 -  Η διαμόρφωση των διαθέσιμων τύπων ρύθμισης και οριστικής διευθέτησης ανά υπό-χαρτοφυλάκιο 
    δανείων και η παρακολούθηση της αποτελεσματικότητάς τους, μέσω κατάλληλων δεικτών απόδοσης.
 -  Η διαμόρφωση και τεκμηρίωση των κριτηρίων, με βάση τα οποία θα εξετάζεται η μακροπρόθεσμη 
    βιωσιμότητα εκάστου τύπου ρύθμισης ή οριστικής διευθέτησης (ανάπτυξη και χρήση ειδικών δενδρο-
    διαγραμμάτων)
 -  Ο καθορισμός των παραμέτρων και του εύρους αρμοδιοτήτων των οργάνων και προσώπων που 
    εμπλέκονται στην αξιολόγηση της βιωσιμότητας και καταλληλότητας του προτεινόμενου τύπου ρύθμισης 
    και στην μετέπειτα παρακολούθηση της εφαρμογής του.
 -  Ο σχεδιασμός, παρακολούθηση και αξιολόγηση, σε συνεργασία με τις επιχειρησιακές μονάδες, των 
    πιλοτικών προγραμμάτων ρυθμίσεων.
 -  Η λήψη ενημέρωσης για το περιεχόμενο των υποβαλλόμενων προς την Τράπεζα της Ελλάδος αναφορών, 
    προτού αποσταλούν σε αυτήν και η επισκόπηση των στοιχείων αυτών.

Το Δ.Ο.Κ. συνεδριάζει κατόπιν συνεννόησης των μελών του, μία φορά το τρίμηνο ή εκτάκτως οποτεδήποτε 
κριθεί σκόπιμο για ιδιαίτερα θέματα, με αντίστοιχη πρόσκληση από τον Πρόεδρο του. Το Συμβούλιο συνεδριάζει 
εγκύρως με απαρτία δύο εκ των τριών μελών του είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία αυτών στο χώρο συνεδρίασης 
της είτε σε άλλο χώρο με τη χρήση τεχνολογιών διάσκεψης / τηλεφωνικής κλήσης. Επιπλέον, το Δ.Ο.Κ. έχει 
τη δυνατότητα να προσκαλεί στις συνεδριάσεις του και στελέχη της Τράπεζας που δεν αποτελούν μέλη της 
σύνθεσής του προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο του.

Κατά τη διάρκεια του έτους 2019, πραγματοποιήθηκαν τέσσερις (4) συνεδριάσεις του Διοικητικού Οργάνου 

3.2. Διοικητικό Όργανο Καθυστερήσεων (Δ.Ο.Κ.)
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Καθυστερήσεων, στις οποίες συζητήθηκαν τα κάτωθι θέματα:

 -  Επισκόπηση των στοιχείων του COR25 που υποβάλλονται στην ΤτΕ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 
    ΠΕΕ 42.
 -  Ενημέρωση για την πορεία της δεύτερης τιτλοποίησης.
 -  Ενημέρωση για το έργο τεχνολογικής υποστήριξης της Τράπεζας, μέσω της πλατφόρμας της εταιρείας 
    QUALCO και για την πολιτική ρυθμίσεων και διαγραφών των καθυστερημένων οφειλών.
 -  Ενημέρωση για την πορεία της Διατραπεζικής συνεργασίας στο πλαίσιο του Ν.3869/2010.
 -  Ενημέρωση για τη διαδικασία και την πορεία του Κώδικα Δεοντολογίας.
 -  Ενημέρωση για τη νέα Διατραπεζική συνεργασία στο πλαίσιο του Ν.4605/19 για την προστασία της 
    κύριας κατοικίας και για τον Εξωδικαστικό Συμβιβασμό (OCW).
 -  Ενημέρωση για την πορεία του έργου σε συνεργασία με την εταιρεία συμβούλων «PLANET Α.Ε.»
 -  Ενημέρωση για την πρόοδο του συστήματος MITOS.
 -  Ενημέρωση για την μετάπτωση δανειακών λογαριασμών στο πλαίσιο παρακολούθησης των ρυθμίσεων 
    μέσω του συστήματος Loan Manager (LM).
 -  Ενημέρωση για την Εφαρμογή της Στρατηγικής Μη Εξυπηρετούμενου Χαρτοφυλακίου
 -  Ενημέρωση για το έργο τεχνολογικής υποστήριξης της Τράπεζας, μέσω της πλατφόρμας της εταιρείας 
    QUALCO και για τη Δημοσίευση του Κανονισμού Καθυστερήσεων.
 -  Ενημέρωση για τις αποφάσεις της Επιτροπής προβλέψεων, διαγραφών και αποσβέσεων, στις εισηγήσεις 
    της Διεύθυνσης Διαχείρισης Καθυστερήσεων.

Η Επιτροπή Διαχείρισης Ενεργητικού – Παθητικού (ALCO) αποτελείται από τουλάχιστον 3 (τρία) μέλη, εκ 
των οποίων ένα είναι ο εκάστοτε Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας και ο οποίος ορίζεται ως Πρόεδρός της 
καθώς και από συμβουλευτικά μέλη χωρίς δικαίωμα ψήφου. Τα κύρια  μέλη δύναται να είναι είτε εκτελεστικά 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είτε στελέχη της Τράπεζας. Διαμορφώνει την πολιτική της Τράπεζας και των 
εταιρειών του Ομίλου σε θέματα διάρθρωσης, τιμολόγησης και διαχείρισης των στοιχείων Ενεργητικού και 
Παθητικού . και καθορισμού ορίων κινδύνων, λαμβάνοντας υπόψη τη στρατηγική της Τράπεζας που προκύπτει 
από αποφάσεις των αρμόδιων ανώτατων οργάνων της (Δ.Σ., Εκτελεστική Επιτροπή), το ισχύον κανονιστικό 
πλαίσιο, τους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης, τις τρέχουσες συνθήκες στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου, 
καθώς και τα όρια κινδύνου που η Τράπεζα έχει ορίσει. Παρακολουθεί την πορεία εφαρμογής αυτών και 
λαμβάνει αποφάσεις για τα αναγκαία μέτρα διόρθωσης και βελτίωσής τους.

Μεταξύ άλλων, η Επιτροπή Διαχείρισης Ενεργητικού – Παθητικού (ALCO):

 -  Αποφασίζει το πλαίσιο ανάληψης και αντιστάθμισης των κινδύνων ρευστότητας και επιτοκίων με τη 
    χρήση των κατάλληλων εργαλείων.

 -  Διαμορφώνει την ευρύτερη πολιτική επιτοκίων της Τράπεζας και των εταιρειών του Ομίλου.

 -  Καθορίζει και εποπτεύει την εφαρμογή του συστήματος εσωτερικής τιμολόγησης των διαθεσίμων της 
    Τράπεζας και θεσπίζει την πολιτική εσωτερικής τιμολόγησης μεταξύ καταθετικών/χορηγητικών μονάδων.

 -  Εγκρίνει το πρόγραμμα αντιμετώπισης εκτάκτων συνθηκών (liquidity contingency plan) και μεριμνά για 
    τη διαφοροποίηση των πηγών άντλησης των διαθεσίμων της Τράπεζας.

 -  Εγκρίνει το πρόγραμμα ασκήσεων προσομοίωσης (stress test) και εξετάζει τα αποτελέσματα από την 
    εφαρμογή σεναρίων για ακραίες μεταβολές στις αγορές κεφαλαίων.

 -  Αξιολογεί και εγκρίνει την κυκλοφορία νέων καταθετικών ή δανειακών προιόντων καθώς και την επέκταση 
    της Τράπεζας σε νέα προιόντα ή υπηρεσίες που συνάδουν με τον στρατηγικό σχεδιασμό της.

Η Επιτροπή συνέρχεται τακτικά σε μηνιαία βάση ή εκτάκτως συχνότερα, όταν κατά την κρίση του Προέδρου 
της το επιβάλλουν οι συνθήκες της αγοράς ή απαιτείται άμεση λήψη συγκεκριμένων αποφάσεων. Βρίσκεται 
σε απαρτία όταν ο αριθμός των παρισταμένων στη συνεδρίαση μελών υπερβαίνει το ήμισυ των ορισθέντων 

3.3. Επιτροπή Διαχείρισης Ενεργητικού – Παθητικού (ALCO)
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μελών της, μεταξύ των οποίων υποχρεωτικά και ο Πρόεδρος αυτής, και εφόσον σε κάθε περίπτωση ο αριθμός 
των παριστάμενων μελών δεν υπολείπεται των 3 (τριών). Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται κατά 
πλειοψηφία από τα παρόντα μέλη της, εφόσον συμφωνεί με αυτές ο Πρόεδρός της. Σε περίπτωση ισοψηφίας, 
υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

Κατά τη διάρκεια του 2019, η εν λόγω Επιτροπή πραγματοποίησε 17 συνεδριάσεις.

Τα θέματα που ενδεικτικά απασχόλησαν την Επιτροπή κατά τη διάρκεια του έτους 2019 είναι τα κάτωθι:

 -  Μηνιαία ενημέρωση επί του ALCO PACK.
 -  Εγκριτικά Κλιμάκια και Όρια εκπτώσεων επί του Τιμολογίου Προμηθειών-Εγκρίσεις επιτοκίων 
    Προθεσμιακών Καταθέσεων και Λοιπών μορφών Καταθέσεων.
 -  Υπογραφή Ιδιωτικού Συμφωνητικού Υποστήριξης Εργασιών Διαχείρισης Μεταβιβασθέντος Χαρτοφυλακίου.  
 -  Σχέδιο Αποκατάστασης Δείκτη Κάλυψης Ρευστότητας.
 -  Αναθεώρηση Τιμολογίου Προμηθειών και Ειδικών Όρων Συναλλαγών Τραπεζικών Εργασιών -Θέσπιση 
    εξόδων ανάληψης μετρητών από ΑΤΜ της Τράπεζας με κάρτες εκδόσεως άλλων  Τραπεζών (Direct 
    Access Fee)- Αναθεώρηση προμηθειών χρεωστικών καρτών.
 -  Δημιουργία Νέου Ακατάσχετου Λογαριασμού Προστασίας Α΄ Κατοικίας σύμφωνα με τον Ν.4605/2019.
 -  Όρια Διεύθυνσης Χρηματαγορών & Κεφαλαιαγορών.
 -  Τιμολόγηση νέων καταθετικών προϊόντων: Attica my value  & Attica dynamic value» & Αντιστάθμιση 
    Κινδύνου (i) Attica dynamic value, (ii) Δανείων Σταθερού Επιτοκίου.
 -  Νέα Προϊόντα Λιανικής Τραπεζικής –Αναθεώρηση Τιμολογίου Προμηθειών και Ειδικών Όρων Συναλλαγών 
    Τραπεζικών Εργασιών– Παύση διαδικασίας παροχής έγκρισης ρευστότητας για δάνεια Ιδιωτών.
 -  Επαναπροσδιορισμός επιτοκίου δανείων που χορηγούνται στα πλαίσια της Δράσης ‘Επιχειρηματική 
    Χρηματοδότηση – ΤΕΠΙΧ ΙΙ’.
 -  Ενημέρωση σε σχέση με την Διαδικασία κατάρτισης Σχεδίου Χρηματοδότησης της Τράπεζας (Funding  
    Plan).
 -  Επαναδιάθεση Καταθετικού Προϊόντος “attica EARLY PROFIT” με προκαταβολή Τόκων.

Στην Επιτροπή Πιστοδοτήσεων περιλαμβάνονται: Ανώτατο Κλιμάκιο Επιχειρηματικής και Λιανικής Τραπεζικής 
Ι, Ανώτερο Λιανικής Τραπεζικής ΙΙ , Μέσο Επίπεδο Επιχειρηματικής Τραπεζικής ΙΙΙ, τα οποία στελεχώνονται από 
αρμόδια στελέχη της Τράπεζας , όπως περιγράφονται στην Εγκυκλίο Δ/ντος Συμβούλου 104/21.6.19.

Κατά τη διάρκεια του 2019 διενεργήθηκαν περίπου 123 συνεδριάσεις εγκριτικών κλιμακίων πιστοδοτήσεων 
(Ανώτατο Κλιμάκιο Επιχειρηματικής και Λιανικής Τραπεζικής Ι, Ανώτερο Λιανικής Τραπεζικής ΙΙ , Μέσο Επίπεδο 
Επιχειρηματικής Τραπεζικής ΙΙΙ), στις οποίες εγκρίθηκαν τα κάτωθι:

Υποδιεύθυνση Πίστης Ιδιωτών και Ατομικών Επιχειρήσεων:
 -  Καταναλωτικά Δάνεια      209
 -  Στεγαστικά Δάνεια       25
 -  VISA        1.183
 -  SBL (Ανανεώσεις και Kαθορισμοί Πιστωτικών Ορίων)  87

Υποδιεύθυνση Μεγάλων και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων:
 -  Καθορισμοί πιστωτικών ορίων     88
 -  Ανανεώσεις πιστωτικών ορίων     310
 -  Λοιπά (εκδόσεις εταιρικών πιστωτικών καρτών,
    λίστες μαζικών θεωρήσεων, παροχή waiver επί 
    ομολογιακών δανείων κ.λπ.)     142 

Θέματα Ειδικών Λογαριασμών:
 -  Ανανεώσεις /Τροποποιήσεις Πιστωτικού Ορίου
 -  Έκδοση Εγγυητικών Επιστολών /Παρατάσεις Εγγυητικών Επιστολών
 -  Waiver

3.4. Επιτροπή Πιστοδοτήσεων
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 -  Παροχή Περιόδου Χαρίτος σε Μακροπρόθεσμους Δανεισμούς
 -  Αναδιαρθρώσεις Δανεισμών
 -  Άρσεις Εξασφαλίσεων μετά την αποπληρωμή Δανεισμού
 -  Μεταφορές Φακέλων (είτε στο ενήμερο χαρτοφυλάκιο, είτε στο καθυστερημένο χαρτοφυλάκιο)
 -  Ρυθμίσεις Οφειλών

Τα εγκριτικά κλιμάκια καθυστερήσεων αποτελούνται από: Εγκριτικό Κλιμάκιο Καθυστερήσεων Επιχειρήσεων 
Ι, Εγκριτικό Κλιμάκιο Καθυστερήσεων Επιχειρήσεων ΙΙ, : Εγκριτικό Κλιμάκιο Καθυστερήσεων Ιδιωτών Ι, και 
Εγκριτικό Κλιμάκιο Καθυστερήσεων Ιδιωτών ΙΙ,  τα οποία στελεχώνονται από αρμόδια στελέχη της Τράπεζας , 
όπως περιγράφονται στην Εγκύκλιο Δ/ντος Συμβούλου106/4.7.19 και Εγκύκλιο Δ/ντος Συμβούλου 105/4.7.19.

Κατά τη διάρκεια του 2019 διενεργήθηκαν 105 συνεδριάσεις στις οποίες εξετάστηκαν τα κάτωθι:

 -  Ρυθμίσεις οφειλών - προτάσεις & αντιπροτάσεις
 -  Καταγγελίες λογαριασμών
 -  Οδηγίες μετά την καταγγελία 
 -  Προτάσεις εξόφλησης 
 -  Άρσεις βαρών
 -  Πλειστηριασμοί 
 -  Αιτήματα που αφορούν διαδικαστικά θέματα διαχείρισης Πιστούχων μέσω του OCW,
 -  Υποθέσεις πελατών που υπάγονται στις διατάξεις των Ν. 3869 και Ν.4605
 -  E/E (έκδοση – παράταση- πληρωμή λόγω αιτήματος κατάπτωσης)
 -  Τροποποιήσεις εγκρίσεων
 -  Παρατάσεις ρυθμίσεων 
 -  Χρηματοδοτήσεις (πχ για κάλυψη ανελαστικών δαπανών)
 -  Διαγραφές οφειλών
 -  Παράταση Ε/Ε
 -  Επιλογή συμβούλων και εξωτερικών συνεργατών σε υποθέσεις Πιστούχων
 -  Έγκριση θεμάτων ημερήσιας διάταξης Γ.Σ Πιστούχων, επιλογή μελών σε Δ.Σ, συμμετοχή σε Γ.Σ Πιστούχων
 -  Διάφορες νομικές ενέργειες ή τροποποίηση εγκρίσεων που δεν συνιστούν ρύθμιση /αναδιάρθρωση 
    οφειλής.

Η Επιτροπή Πληροφορικής αποτελεί το υπηρεσιακό όργανο της Τράπεζας που έχει ως σκοπό τον καθορισμό, 
την ιεράρχηση, την αξιολόγηση, την έγκριση υλοποίησης έργων Πληροφορικής, την εποπτεία αυτών βάσει της 
στρατηγικής και των στόχων της Τράπεζας, τον κεντρικό συντονισμό της εκτέλεσης των έργων Πληροφορικής, 
καθώς και την εποπτεία της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας των υποδομών και συστημάτων της 
Τράπεζας και της διαχείρισης του λειτουργικού κινδύνου που απορρέει από τα πληροφοριακά συστήματα. 
Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο των εγκριτικών της αρμοδιοτήτων, είναι αρμόδια για την έγκριση του σχετικού 
κόστους που αφορά στην υλοποίηση έργων Πληροφορικής ή και την προώθησή τους σε ανώτερο εγκριτικό 
κλιμάκιο.

Κατά τη διάρκεια του 2019 διενεργήθηκαν 3  συνεδριάσεις στις οποίες εξετάστηκαν τα κάτωθι θέματα:

 -  Υπηρεσίες προστασίας των Πληροφοριακών Συστημάτων της Τράπεζας από επιθέσεις τύπου DDos (denial 
    of service).
 -  Προμήθεια υπηρεσιών ανάπτυξης λογισμικού HID SMS adapter, για τις ανάγκες της PSD2.
 -  Παρουσίαση BIA (Business Impact Analysis) στο πλαίσιο του έργου IT Risk Assessment. 
 -  Προμήθεια υπηρεσιών ανάπτυξης λογισμικού στο πλαίσιο εφαρμογής του νέου Ν. 4605/2019 (προστασία 
    1ης κατοικίας). 
 -  Προμήθεια υπηρεσιών για την ενσωμάτωση στο e-banking της νέας λειτουργικότητας αυθεντικοποίησης 

3.5. Εγκριτικά κλιμάκια καθυστερήσεων Επιχειρήσεων και Ιδιωτών Ι και ΙΙ

3.6. Επιτροπή Πληροφορικής
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    συναλλαγών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πλαισίου της αναθεωρημένης οδηγίας 2015/2366/ΕΕ 
    (PSD2). 
 -  Προμήθεια λογισμικού (TEMENOS software module) για το Τ24, που καλύπτει νέες απαιτήσεις του SWIFT.  
 -  Προμήθεια συστήματος «αυτοματοποίησης εργασιών» που εκτελούνται στο μηχανογραφικό κέντρο της 
    Τράπεζας (Data Center  Job Automation). 
 -  Έργο Υποστήριξης της Διεύθυνσης Ψηφιακών Υπηρεσιών στο σχεδιασμό και στην ανάπτυξη ψηφιακών 
    συστημάτων.
 -  Έργο συμμόρφωσης με το ρυθμιστικό πλαίσιο Ν.924/2009,σχετικά με την εναρμονισμένη επιβολή τέλους 
    στις συναλλαγές αναλήψεων μέσω ATM με κάρτες αλλοδαπής έκδοσης (International Access Fee).
 -  Έργα συμμόρφωσης 3DS Issuing και Contactless POS Acquiring με το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο της PSD2.
 -  Λειτουργία Μονάδων Πληροφορικής και Οργάνωσης και Ψηφιακών Υπηρεσιών σε  project basis.  
 -  Ενσωμάτωση όλων των έργων Πληροφορικής, Οργάνωσης και Ψηφιακών Υπηρεσιών σε Master plan με 
    ενιαία προτεραιοποίηση και κατανομή πόρων από την Επιτροπή Πληροφορικής.
 -  Υπηρεσίες προστασίας των Πληροφοριακών Συστημάτων της Τράπεζας από επιθέσεις τύπου DDos (denial 
    of service).
 -  Προμήθεια υπηρεσιών ανάπτυξης λογισμικού HID SMS adapter, για τις ανάγκες της PSD2.
 -  Προμήθεια υπηρεσιών για την ενσωμάτωση στο e-banking της νέας λειτουργικότητας αυθεντικοποίησης 
    συναλλαγών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πλαισίου της αναθεωρημένης οδηγίας 2015/2366/ΕΕ (PSD2).
 -  Προμήθεια συστήματος «αυτοματοποίησης εργασιών» που εκτελούνται στο μηχανογραφικό κέντρο της 
    Τράπεζας (Data Center  Job Automation). 
 -  Έργο Υποστήριξης της Διεύθυνσης Ψηφιακών Υπηρεσιών στο σχεδιασμό και στην ανάπτυξη ψηφιακών 
    συστημάτων.
 -  Αγορά υπηρεσιών ανάπτυξης νέου Επενδυτικού Προϊόντος Εγγυημένου Κεφαλαίου & Προθεσμιακής 
    Κατάθεσης στο κεντρικό τραπεζικό σύστημα T24.
 -  Business Plan 2020-2022 Διευθύνσεων Πληροφορικής και Οργάνωσης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
 -  Προϋπολογισμός 2020 Διευθύνσεων Πληροφορικής και Οργάνωσης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
 -  Έκθεση ελέγχου - Αξιολόγηση επάρκειας και αποτελεσματικότητας των δικλείδων ασφαλείας της 
    εφαρμογής U-Switchware.
 -  Διαχείριση λογιστικών εγγραφών από δίκτυο Καταστημάτων.
 -  Διαχείριση Αδρανών Λογαριασμών Πελατών.
 -  Ενημέρωση για προμήθεια Investment Accounting and Processing Solution.
 -  Αποτελέσματα ομάδας εργασίας ΒΙΑ για το ownership των πληροφοριακών συστημάτων .
 -  Τακτική Αναφορά Περιστατικών Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων Attica Bank.
 -  Ενημέρωση συνεργασίας με ΤΕΜΕΝΟS.
 -  Ανανέωση των αδειών χρήσης του συστήματος back-up των κτηρίων διοίκησης. 

Σκοπός της Επιτροπής είναι η εξέταση και έγκριση της σκοπιμότητας και της εκτέλεσης δαπανών που είναι 
στο εγκριτικό της όριο. Η επιτροπή λειτουργεί στα πλαίσια της Πολιτικής Προμηθειών και Εγκρίσεων και 
παρεμβάλλεται σαν εγκριτικό κλιμάκιο πριν από το τελικό κλιμάκιο της Εκτελεστικής Επιτροπής. Η έγκρισή της 
απαιτείται σε όλες τις περιπτώσεις, όπου η δαπάνη υπερβαίνει το μέγιστο ποσό ανά δαπάνη προηγούμενων 
εγκριτικών κλιμακίων ή εάν έχει εξαντληθεί το ετήσιο εγκριτικό τους όριο.
Κατά τη διάρκεια του 2019 διενεργήθηκαν 9  συνεδριάσεις της Επιτροπής.

Σημαντικό μέλημα της Τράπεζας αποτελεί η ανάπτυξη και η συνεχής αναβάθμιση, του Συστήματος Εσωτερικού 
Ελέγχου της, το οποίο αποτελεί σύνολο επαρκώς τεκμηριωμένων και λεπτομερώς καταγεγραμμένων ελεγκτικών 
μηχανισμών και διαδικασιών, ενσωματώνει τις βέλτιστες αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης και καλύπτει 
σε συνεχή βάση κάθε δραστηριότητα και συναλλαγή της Τράπεζας, συντελώντας στην αποτελεσματική και 
ασφαλή λειτουργία της.

3.7. Επιτροπή Δαπανών

4. Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου (Σ.Ε.Ε.)
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Η θέσπιση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου αποσκοπεί, ιδίως:

 -  στη συνεπή υλοποίηση της επιχειρησιακής στρατηγικής της Τράπεζας και του Ομίλου με αποτελεσματική 
    χρήση των εκάστοτε διαθέσιμων πόρων.

 -  στην αναγνώριση και διαχείριση των αναλαμβανόμενων ή δυνητικών κινδύνων.

 -  στη διασφάλιση της πληρότητας και της αξιοπιστίας των στοιχείων, τα οποία είναι απαραίτητα για τη 
    σύνταξη αξιόπιστων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, και εν γένει 
    για τον ακριβή και έγκαιρο προσδιορισμό της χρηματοοικονομικής κατάστασης της Τράπεζας.

 -  στη συμμόρφωση της λειτουργίας της Τράπεζας με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές 
    διατάξεις, καθώς και με τις διατάξεις των εκάστοτε θεσπιζόμενων πολιτικών και διαδικασιών της.

 -  στην αναγνώριση, αντιμετώπιση και συστηματική παρακολούθηση των πάσης φύσεως κινδύνων που 
    αναλαμβάνονται, περιλαμβανομένου και του λειτουργικού κινδύνου. 

 -  στη διαφύλαξη των περιουσιακών στοιχείων της Τράπεζας, στην ξεχωριστή και αναλυτική τήρηση και 
    φύλαξη των περιουσιακών στοιχείων των πελατών της και στη διασφάλιση των συμφερόντων της 
    Τράπεζας, των μετόχων της και των συναλλασσόμενων με αυτή.

 -  στο διαρκή έλεγχο των εργασιών και δραστηριοτήτων, των οποίων η διεκπεραίωση ανατίθεται σε τρίτους, 
    σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στις διατάξεις της Πολιτικής Εξωτερικής Ανάθεσης Εργασιών 
    (Outsourcing).

 -  στη διεξαγωγή περιοδικών, ή και έκτακτων, ελέγχων από τις αρμόδιες μονάδες της Διεύθυνσης Εσωτερικού 
    Ελέγχου για τη διαπίστωση της συνεπούς εφαρμογής των προβλεπόμενων κανόνων και διαδικασιών από 
    όλες τις υπηρεσιακές μονάδες της Τράπεζας, παρέχοντας παράλληλα τη δυνατότητα ανάπτυξης μεθόδων 
    αυτο-αξιολόγησης από τις υπηρεσιακές μονάδες.

Το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου υλοποιείται σε πολλαπλά επίπεδα:

 -  Το πρώτο επίπεδο περιλαμβάνει όλους τους ελεγκτικούς μηχανισμούς /δικλείδες ασφαλείας που 
    έχουν τοποθετηθεί στη ροή των εργασιών της Τράπεζας, καθώς και τους μηχανισμούς παρακολούθησης 
    της τήρησής τους. Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί αυτοί έχουν ενσωματωθεί στις διαδικασίες της Τράπεζας 
    προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οι εργασίες διεκπεραιώνονται ομαλά, οι αναλαμβανόμενοι κίνδυνοι 
    αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά και το τελικό αποτέλεσμα των εργασιών συμβαδίζει με τους στόχους 
    της Τράπεζας. Η ευθύνη για την τήρηση των υφιστάμενων διαδικασιών και την ορθή λειτουργία τους σε 
    πρώτο επίπεδο ανήκει στους εκτελεστικούς λειτουργούς της Τράπεζας.

 -  Στο δεύτερο επίπεδο περιλαμβάνονται οι ενέργειες που αποσκοπούν στην αντικειμενική διαπίστωση της 
    επαρκούς και αποτελεσματικής λειτουργίας των ελεγκτικών μηχανισμών, από προσωπικό ανεξάρτητο 
    από αυτό που έχει την ευθύνη διεκπεραίωσης των εργασιών, όπως το προσωπικό που έχει την ευθύνη 
    θεμάτων compliance, risk και back office support.

 -  Το τρίτο επίπεδο υλοποιείται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, το οποίο έχει την τελική ευθύνη 
    για την εφαρμογή, συντήρηση και εποπτεία του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου. Η Διοίκηση και το 
    Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας έχουν την ευθύνη για το σχεδιασμό, υλοποίηση και λειτουργία ενός 
    Σ.Ε.Ε. που θα στηρίζει τους στρατηγικούς στόχους της Τράπεζας. 

Το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου της Τράπεζας υποστηρίζεται, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, 
από ολοκληρωμένο Σύστημα Διοικητικής Πληροφόρησης (MIS – Management Information System) και 
επικοινωνίας, η λειτουργία του οποίου διασφαλίζει την ομοιόμορφη και βάσει καταγεγραμμένων διαδικασιών 
συλλογή και επεξεργασία στοιχείων, καθώς και την έγκαιρη διάθεση, ακρίβεια, αξιοπιστία και πληρότητα των 
πληροφοριών, και ως εκ τούτου την αποτελεσματική, έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση κάθε διοικητικού 
οργάνου της Τράπεζας. Η Τράπεζα δίδει ιδιαίτερη έμφαση στο σχεδιασμό και τη διαρκή ανάπτυξη του Συστήματος 
Διοικητικής Πληροφόρησης, η αποτελεσματικότητα του οποίου κρίνεται απαραίτητη για τη λήψη αποφάσεων 
ως προς τη διαχείριση των αναλαμβανόμενων κινδύνων. 
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Η Τράπεζα διαθέτει εξειδικευμένες ελεγκτικές μονάδες που δρουν ανεξάρτητα στα πλαίσια του νόμου, 
βασιζόμενες παράλληλα στις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, με στόχο τη μέγιστη διαφάνεια στην λειτουργία του 
Οργανισμού. 

Η ΔΕΕ αναφέρεται στην Επιτροπή Ελέγχου (ΕΕ) για θέματα λειτουργίας της, ενώ διοικητικά, αναφέρεται 
στον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Λειτουργεί ανεξάρτητα χωρίς καμία ανάμειξη / παρεμβολή κατά την επιλογή, 
διεκπεραίωση και επικοινωνία των ελεγκτικών εργασιών της. Η ΕΕ και το Διοικητικό Συμβούλιο μεταξύ άλλων 
εγκρίνουν όλες τις αποφάσεις σχετικά με την πρόσληψη ή αντικατάσταση του Διευθυντή Εσωτερικού Ελέγχου, 
αξιολογούν (από πλευράς αποτελεσματικότητας και ποιότητας) την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του 
έργου της ΔΕΕ και ενημερώνονται από τον Διευθυντή Εσωτερικού Ελέγχου Ομίλου σχετικά με την πορεία και 
τα αποτελέσματα του ελεγκτικού έργου.

Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου (ΔΕΕ) Ομίλου, έχει απεριόριστη και άνευ προειδοποίησης πρόσβαση σε 
χειρόγραφα και μηχανογραφικά στοιχεία και πληροφορίες, λειτουργίες, πληροφοριακά συστήματα, περιουσία 
και προσωπικό όλων των βαθμίδων της Τράπεζας, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν θυγατρικές 
εταιρείες. 

Οι δραστηριότητές της οργανώνονται σε πέντε (5) περιοχές, τους τομείς Ελέγχου: 

 •  Κεντρικών Υπηρεσιών & Θυγατρικών (συμπεριλαμβανόμενου του συντονισμού και της εποπτείας 
    των Εσωτερικών Ελεγκτών των θυγατρικών εταιρειών): εντός του 2019 διενεργήθηκαν 12 έλεγχοι 
 •  Λειτουργικών Εργασιών Καταστημάτων Δικτύου: εντός του 2019 διενεργήθηκαν 23 έλεγχοι
 •  Πιστοδοτήσεων, που επικεντρώνεται στους τομείς ανάληψης ή διαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου σε 
    επίπεδο Καταστημάτων ή και Κεντρικών Υπηρεσιών της Τράπεζας: εντός του 2019 διενεργήθηκαν 
    14 έλεγχοι
 •  Συστημάτων Πληροφορικής της Τράπεζας: εντός του 2019 διενεργήθηκαν 9 έλεγχοι
 •  Απομακρυσμένων Ελέγχων, Ανάλυσης Δεδομένων & Υποστήριξης Εργασιών της ΔΕΕ (διενέργεια 
    απομακρυσμένων ελέγχων με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, διαχείριση της διαδικασίας επανελέγχων 
    σε συνεργασία με τους ελεγκτές που έχουν εμπλακεί στους εκάστοτε ελέγχους και παραγωγή αναφορών 
    προς την Επιτροπή Ελέγχου, την Διοίκηση και τις Εποπτικές Αρχές).

Η ΔΕΕ έχει υιοθετήσει και τηρεί συγκεκριμένο Κώδικα Δεοντολογίας, ο οποίος περιλαμβάνει τις Αρχές που  
σχετίζονται με το επάγγελμα και την πρακτική του Εσωτερικού Ελέγχου και τους Κανόνες Συμπεριφοράς που 
αναμένεται να ακολουθούν οι εσωτερικοί ελεγκτές. Η ΔΕΕ απέχει από τη διενέργεια έγκριση οποιουδήποτε 
είδους συναλλαγής, πλην αυτών που προβλέπονται για τη λειτουργία της ίδιας της Διεύθυνσης.

Η ΔΕΕ διαθέτει λεπτομερώς καταγεγραμμένους ελεγκτικούς στόχους, προγράμματα και διαδικασίες ελέγχου και 
κατάλληλη μεθοδολογία για τη διενέργειά τους, προκειμένου να διαμορφώσει ανεξάρτητη και τεκμηριωμένη 
άποψη για την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα του Σ.Ε.Ε., σε επίπεδο Τράπεζας και σε επίπεδο Ομίλου. 
Καταρτίζει ετήσιο πρόγραμμα ελέγχων, βάσει εκτίμησης κινδύνων (risk assessment) και διαθέτει μηχανισμούς 
παρακολούθησης του βαθμού συμμόρφωσης (follow up) προς τις υποδείξεις των πάσης φύσεως ελέγχων 
(εσωτερικών ελεγκτών, εξωτερικών ελεγκτών, εποπτικών αρχών, φορολογικών αρχών κ.α.) και ενημέρωσης 
της Διοίκησης της Τράπεζας για την πορεία των διορθωτικών ενεργειών. Η υλοποίησή των διορθωτικών 
ενεργειών είναι ευθύνη της Εκτελεστικής Διεύθυνσης και των αρμοδίων στελεχών και λειτουργών. 
Παράλληλα συμμετέχει συμβουλευτικά στο σχεδιασμό νέων προϊόντων, συστημάτων και διαδικασιών, 
προκειμένου να ενσωματωθούν οι κατάλληλοι ελεγκτικοί μηχανισμοί. Τέλος η ΔΕΕ παρακολουθεί, διερευνά 
και επεξεργάζεται με ιδιαίτερη εμπιστευτικότητα τυχόν ανώνυμες αναφορές που καταγράφονται μέσω του 
δίαυλου εμπιστευτικής επικοινωνίας (whistle-blowing), για την λειτουργία του οποίου έχει ενημερώσει όλο το 
προσωπικό της.
Η ΔΕΕ μπορεί να προβαίνει σε συνεργασία με τρίτους (εντός ή εκτός της Τράπεζας), όταν το κρίνει απαραίτητο 

5. Ελεγκτικές Μονάδες

5.1. Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου
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για τη διεκπεραίωση του έργου της (λόγω πχ αριθμητικής έλλειψης επαγγελματικού προσωπικού, τεχνικής 
εξειδίκευσης κλπ). Κάθε συνεργασία με τρίτους εγκρίνεται με βάση τους κανονισμούς της Τράπεζας, ενώ 
λαμβάνονται υπ’όψιν τα επαγγελματικά προσόντα και η αξιοπιστία του τρίτου. Σε κάθε περίπτωση, την τελική 
ευθύνη των εκθέσεων ελέγχου την έχει ο Επικεφαλής της ΔΕΕ.
Στο πλαίσιο της εκπλήρωσης των υποχρεώσεών της, η ΔΕΕ ενημερώνει εγγράφως το Δ.Σ. μέσω της Επιτροπής 
Ελέγχου και τη Διοίκηση τουλάχιστον ανά τρίμηνο, για τις κυριότερες διαπιστώσεις των διενεργούμενων 
ελέγχων και τις σχετικές συστάσεις της. Επίσης υποβάλλει ετήσια έκθεση αξιολόγησης για την επάρκεια και 
αποτελεσματικότητα του Σ.Ε.Ε. στην Τράπεζα και στις θυγατρικές της, την αποτελεσματικότητα και την τήρηση 
των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων και των συναφών πιστοδοτικών διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένης 
της πολιτικής προβλέψεων.  Με την ολοκλήρωση των ως άνω, η ετήσια έκθεση υποβάλλεται στην Τράπεζα της 
Ελλάδος. Επίσης η ΔΕΕ υποβάλλει στη Διοίκηση και μέσω της Επιτροπής Ελέγχου στο Δ.Σ., ετήσια αναφορά 
για τη λειτουργία των Συστημάτων Πληροφορικής στα πλαίσια της ΠΔΤΕ 2651/20.01.2012, η οποία επίσης 
υποβάλλεται στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Η Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Εταιρικής Διακυβέρνησης προλαμβάνει και διαχειρίζεται τους 
κινδύνους από τη μη συμμόρφωση της Τράπεζας και των εταιρειών του Ομίλου της προς το εκάστοτε νομικό 
και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία τους. Για το λόγο αυτό έχει τη δυνατότητα απρόσκοπτης 
πρόσβασης σε όλα τα στοιχεία, λογαριασμούς και πληροφορίες της Τράπεζας και του Ομίλου της που κρίνονται 
απαραίτητα για την εκπλήρωση της αποστολής της.

Η Διεύθυνση είναι διοικητικά ανεξάρτητη από όλα τα άλλα υπηρεσιακά Όργανα της Τράπεζας και αναφέρεται 
στον Διευθύνοντα Σύμβουλο ενώ η σύσταση και η δομή της καθώς επίσης και η τοποθέτηση του Επικεφαλής 
της μονάδας ορίζονται από το Δ.Σ..
Η Διεύθυνση για θέματα που χρήζουν νομικής συμβουλής (όπως ερμηνεία νόμων, εφαρμογή κανονιστικής 
διάταξης, παροχής ή μη στοιχείων, επιβολή κυρώσεων στην τράπεζα κ.α.), υποστηρίζεται από τη Διεύθυνση 
Νομικών Υπηρεσιών της Τράπεζας, το Νομικό Σύμβουλο και τους συνεργαζόμενους Δικηγόρους. Μεταξύ 
άλλων συνεργάζεται με τις Διευθύνσεις Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης σε θέματα εκπαίδευσης του 
προσωπικού  και θέσπισης Πολιτικών, Κανονισμών, Διαδικασιών, Εγκυκλίων και λοιπών Οδηγιών. 
Ο Διευθυντής/Επικεφαλής της (Compliance Officer) καθώς και το προσωπικό της δεν μπορούν να κατέχουν 
άλλη θέση ή/και να ασκούν οποιαδήποτε δραστηριότητα τόσο εντός όσο και εκτός τράπεζας που να έρχεται σε 
σύγκρουση με τις υποχρεώσεις, το ρόλο και τα καθήκοντα τους.

Οι βασικές λειτουργίες - εργασίες της Διεύθυνσης είναι οι εξής:
 -  Εισηγείται τη χάραξη και υλοποίηση της πολιτικής της Τράπεζας και του Ομίλου στο πεδίο της κανονιστικής 
    συμμόρφωσης & Εταιρικής Διακυβέρνησης, λαμβάνοντας υπόψη το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. 
 -  Εκδίδει σχετικές οδηγίες για την προσαρμογή των διαδικασιών και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας 
    του Ομίλου στο νομικό και κανονιστικό πλαίσιο. 
 -  Παρακολουθεί και ελέγχει τη κανονιστική συμμόρφωση των επιμέρους Μονάδων και ενημερώνει τη 
    Διοίκηση και το Δ.Σ. της Τράπεζας για κάθε σημαντική παράβαση ή έλλειψη που προκύπτει.
 -  Φροντίζει για την έγκαιρη και διαρκή ενημέρωση των εργαζόμενων για τις εξελίξεις στο σχετικό με 
    τις αρμοδιότητές τους ρυθμιστικό πλαίσιο, με τη θέσπιση κατάλληλων διαδικασιών και εκπαιδευτικών 
    προγραμμάτων. 
 -  Θεσπίζει και εφαρμόζει κατάλληλες διαδικασίες και εκπονεί ετήσιο πρόγραμμα με στόχο την πλήρη 
    συμμόρφωση της Τράπεζας και των εταιρειών του Ομίλου προς το εκάστοτε ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο, 
    το Καταστατικό και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας και συντάσσει Έκθεση Δραστηριότητας. 
 -  Φροντίζει, με κατάλληλες διαδικασίες, να τηρούνται οι προθεσμίες για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων 
    που προβλέπονται από το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο και παρέχει σχετική διαβεβαίωση προς το Δ.Σ. 
 -  Συντονίζει το έργο των υπευθύνων κανονιστικής συμμόρφωσης των εσωτερικών Υπηρεσιών και Μονάδων 
    καθώς και των Εταιρειών του Ομίλου, ώστε να συμμορφώνονται πλήρως με τις ισχύουσες διατάξεις.
 -  Φροντίζει ώστε η Τράπεζα να διαμορφώνει τις κατάλληλες Πολιτικές και να συμμορφώνεται με το 
    νομοκανονιστικό πλαίσιο που αφορά στην πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από 
    εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. 
 -  Φροντίζει ώστε η Τράπεζα να συμμορφώνεται με κανόνες προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 
 -  Επιμελείται την παροχή στοιχείων και διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου σε περιπτώσεις 

5.2. Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Εταιρικής Διακυβέρνησης5.2. Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Εταιρικής Διακυβέρνησης
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    φοροδιαφυγής σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον πλαίσιο. 
 -  Εισηγείται τη θέσπιση εσωτερικών Κωδίκων Δεοντολογίας και φροντίζει για την πιστή εφαρμογή τους 
    από όλους. 
 -  Συμμετέχει, στα Όργανα έγκρισης νέων συστημάτων, προϊόντων, συμβάσεων, κανονισμών, εγκυκλίων 
    και διαδικασιών προκειμένου να διασφαλιστεί η συμβατότητά τους με τους ισχύοντες κανόνες και τους 
    Κώδικες Δεοντολογίες. Αντλεί και παρέχει πληροφορίες και στοιχεία στις Εποπτικές, Ρυθμιστικές, 
    Δικαστικές, Φορολογικές ή άλλες Αρχές. 

Εντός του 2019 η Διεύθυνση μεταξύ άλλων ασχολήθηκε με τα ακόλουθα:
 -  Eπικαιροποιήση της Πολιτικής Outsourcing.
 -  Επικαιροποίηση Πολιτικής Συνδεδεμένων Μερών (Related Parties). 
 -  Κατάρτιση Έκθεσης Μη Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.
 -  Δημιουργία αυτοματοποιημένης εφαρμογής παρακολούθησης της έγκαιρης υποβολής εποπτικών 
    αναφορών.
 -  Επικαιροποίηση Πολιτικής Κανονιστικής Συμμόρφωσης.
 -  Επικαιροποίηση Πολιτικής Φύλαξης Περιουσιακών στοιχείων πελατών.
 -  Επικαιροποίηση Πολιτικής Παραπόνων.
 -  Επικαιροποίηση Κώδικα Ηθικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας.
 -  Κατάρτιση Πολιτικής Κατάχρησης Αγοράς.
 -  Κατάρτιση Compliance Manual.
 -  Κατάρτιση Πολιτικής Attica Bank για την Πρόληψη της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες 
    Δραστηριότητες και τη Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας, στην οποία ενσωματώνονται οι Πολιτικές 
    Αποδοχής Πελατών, Προσέγγισης AML με Βάση τον Κίνδυνο, ΠΕΠ, Διαχείρισης διασφαλίσεων υπέρ του 
    Δημοσίου & παροχής στοιχείων σε δημόσιους φορείς.
 -  Έναρξη εφαρμογής Compliance Monitoring Program για το έτος 2019  με επικέντρωση στους τομείς 
    «Mifid II», «Related Parties», «Κώδικα Ηθικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας  /Ζητημάτων δωροδοκίας», 
    «GDPR» Πλαίσιο «Διαφάνειας Συναλλαγών», «Τήρησης Αρχείου», «Κατάχρηση Αγοράς /Προνομιακής 
    Πληροφόρησης», «Τηλεφωνικές Συνδιαλέξεις», «Σύγκρουσης Συμφερόντων». 

Η Μονάδα Διαχείριση Κινδύνων Ομίλου (Μ.Δ.Κ.Ο.), λειτουργεί σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές, τις διατάξεις 
της ΠΔ/ΤΕ 2577/06 και τις εκάστοτε τροποποιήσεις της, στα πλαίσια της παρακολούθησης και εκτίμησης του 
συνόλου των κινδύνων του Ενεργητικού - Παθητικού και των εκτός Ισολογισμού στοιχείων της Τράπεζας. 
Αντικείμενο της Μ.Δ.Κ.Ο. είναι η αναγνώριση, η ανάλυση και η ανάπτυξη αποτελεσματικών συστημάτων 
μέτρησης, διαχείρισης και ελέγχου των κάθε μορφής κινδύνων που ενυπάρχουν σε κάθε εργασία που 
αναλαμβάνει η Τράπεζα και, σε ενοποιημένη βάση, ο Όμιλος. 
Επικεφαλής της Μ.Δ.Κ.Ο. είναι ο Chief Risk Officer (CRO), ο οποίος αναφέρεται στην Επιτροπή Διαχείρισης 
Κινδύνων και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Η συμμετοχή του CRO σε ανώτατες επιτροπές και Συμβούλια είναι 
θεσμοθετημένη.
Ο CRO, ορίζεται από το Δ.Σ., κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων και η τοποθέτησή του, 
καθώς και η τυχόν αντικατάστασή του, γνωστοποιούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Βασικές αρμοδιότητες του CRO είναι οι κάτωθι:

 •  Καθορίζει τις αρχές οι οποίες πρέπει να διέπουν τη διαχείριση των κινδύνων του Ομίλου ως προς την 
    αναγνώριση, αξιολόγηση, ποσοτικοποίηση/μέτρηση, παρακολούθηση, έλεγχο και διαχείρισή τους, σε 
    συνέπεια με το εκάστοτε ισχύον επιχειρηματικό σχέδιο και την επάρκεια των διαθέσιμων πόρων.

 •  Διασφαλίζει την ανάπτυξη εσωτερικού συστήματος διαχείρισης κινδύνων το οποίο και ενσωματώνει στη 
    διαδικασία λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων (π.χ. αποφάσεων που αφορούν στην εισαγωγή νέων 
    προϊόντων και υπηρεσιών, στην προσαρμοσμένη ανάλογα με τον κίνδυνο τιμολόγηση προϊόντων και 
    υπηρεσιών, καθώς και στον υπολογισμό της αποδοτικότητας και την κατανομή κεφαλαίων σε συνάρτηση 
    με τον κίνδυνο), σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων του Ομίλου.

 •  Διατυπώνει προτάσεις και εισηγείται διορθωτικές ενέργειες στην ΕΔΚ και στο Δ.Σ. σε περίπτωση που 

5.3. Διαχείριση Κινδύνων Ομίλου
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    διαπιστώνει αδυναμία υλοποίησης της στρατηγικής που έχει διαμορφωθεί για τη διαχείριση κινδύνων του 
    πιστωτικού ιδρύματος ή αποκλίσεις ως προς την εφαρμογή της.

 •  Διασφαλίζει κατάλληλους μηχανισμούς εποπτείας και ελέγχου για τον εντοπισμό, την παρακολούθηση 
    και την αποτελεσματική διαχείριση των ανοιγμάτων σε καθυστέρηση καθώς και των μη εξυπηρετούμενων 
    ανοιγμάτων.

 •  Διασφαλίζει την ανάπτυξη κατάλληλων συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης και μηχανισμών εποπτείας 
    και ελέγχου, για την παρακολούθηση και αποτελεσματική διαχείριση των πιστοδοτήσεων υψηλού 
    κινδύνου. Τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης καλύπτουν όλους τους κινδύνους στους οποίους είναι 
    εκτεθειμένος ο Όμιλος και περιλαμβάνουν συγκεκριμένους ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες κινδύνου, 
    η παραβίαση των οποίων συνεπάγεται την ανάληψη συγκεκριμένων ενεργειών προς επαναφορά αυτών 
    στο αποδεκτό επίπεδο που προσδιορίζεται από το ΠΑΚ.

 •  Λαμβάνει γνωστοποιήσεις του Διευθυντή Διεύθυνσης Διαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου (Δ.Δ.Π.Κ) και του 
    Διευθυντή Διαχείρισης Επιχειρησιακού, Λειτουργικού Κινδύνου και Κινδύνου Αγοράς Ομίλου 
    (Δ.Ε.Λ.Κ.&Κ.Α.Ο.) αναφορικά με οποιαδήποτε απόκλιση από την τήρηση των εγκεκριμένων ορίων 
    ανάληψης κινδύνων, θέματα μη συμμόρφωσης με τα κατώτατα επίπεδα κεφαλαιακής επάρκειας καθώς 
    και αρνητικές εξελίξεις αναφορικά με το εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Σχέδιο του Ομίλου.

 •  Προωθεί στην ΕΔΚ, αφού πρώτα προβεί σε αξιολόγηση, την ετήσια αναφορά/έκθεση των Διευθύνσεων 
    αναφοράς του, μαζί με την δική του έκθεση καταλληλόλητας.

 •  Συμμετέχει ο ίδιος ή εξουσιοδοτεί εκπροσώπους των Διευθύνσεων της ΔΚΟ  να συμμετάσχουν σε 
    διάφορες ανώτατες επιτροπές όπως : Εκτελεστική Επιτροπή, ALCO, Εγκριτικές Επιτροπές Πιστοδοτήσεων, 
    Επιτροπή Προβλέψεων & Διαγραφών, Επιτροπή Πληροφορικής κλπ.

Οι Οργανογραμματικές Δομές που υπάγονται στον CRO είναι, η Διεύθυνση Αξιολόγησης Πιστωτικού 
Κινδύνου (Δ.Α.Π.Κ), ,  η Διεύθυνση Επιχειρησιακού, Λειτουργικού Κινδύνου και Κινδύνων Αγοράς Ομίλου 
(Δ.Ε.Λ.Κ.&Κ.Α.Ο.), η Διεύθυνση Πιστωτικής Πολιτικής και Ελέγχου Πιστωτικού Κινδύνου Ομίλου (ΔΠΠ&ΕΠΚΟ) 
και το Τμήμα Πιστοποίησης και Επικύρωσης Υποδειγμάτων (Validation & Back Testing), που αποτελούν την 
Ομιλική Διαχείριση Κινδύνων.

H Διεύθυνση Αξιολόγησης Πιστωτικού Κινδύνου (Δ.Α.Π.Κ) παρακολουθεί σε μεμονωμένη και ενοποιημένη 
βάση τον Πιστωτικό Κίνδυνο που αντιμετωπίζει ο Όμιλος. 
Αντικείμενο της Διεύθυνσης είναι η αξιολόγηση των αιτημάτων ενήμερων πιστοδοτήσεων και ρύθμισης 
οφειλών, φυσικών και νομικών προσώπων, καθώς και η κατάρτιση γνωμοδότησης ως προς τον προτεινόμενο 
προς ανάληψη πιστωτικό κίνδυνο, προτείνοντας την αποδοχή αυτών με ή χωρίς πρόσθετους όρους, ή τη μη 
αποδοχή αυτών.

H Διεύθυνση Επιχειρησιακού, Λειτουργικού Κινδύνου και Κινδύνων Αγοράς Ομίλου (Δ.Ε.Λ.Κ.&Κ.Α.Ο.) 
παρακολουθεί σε ατομική και ενοποιημένη βάση την Κεφαλαιακή Επάρκεια, τις Προβλέψεις & Απομειώσεις, τον 
Κίνδυνο Ρευστότητας, τον Λειτουργικό Κίνδυνο και τον Κίνδυνο Αγοράς, που αντιμετωπίζει ο Όμιλος, καλύπτει 
τις ενότητες αναφορικά με, τα Μοντέλα αξιολόγησης, τεχνολογικών συστημάτων, αναλύσεις και Διοικητική 
Πληροφόρηση (MIS)
Αντικείμενο της Διεύθυνσης είναι η κατάρτιση των Πολιτικών, των Κανονισμών, των Μεθοδολογιών και των 
Διαδικασιών του Επιχειρησιακού, Λειτουργικού Κινδύνου και των Κινδύνων Αγοράς Ομίλου. Η Διεύθυνση έχει 
την ευθύνη της κατάρτισης του Πλαισίου και των μεθοδολογιών των προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων 
των διαφόρων κινδύνων που παρακολουθεί και της αντίστοιχης διενέργειάς τους.

Διεύθυνση Πιστωτικής Πολιτικής και Ελέγχου Πιστωτικού Κινδύνου Ομίλου (Δ.Π.Π.&Ε.Π.Κ.Ο)
Αντικείμενο της Διεύθυνσης είναι η κατάρτιση της πολιτικής του Ομίλου επί θεμάτων πιστωτικού κινδύνου, 
πιστωτικής πολιτικής και του πλαισίου ελέγχου της. Η Διεύθυνση συμμετέχει στην κατάρτιση της πολιτικής 
διαχείρισης οφειλών σε καθυστέρηση και διαμορφώνει το πλαίσιο ελέγχου της. Έχει την ευθύνη της εισήγησης 
για την κατάρτιση και επικαιροποίηση του Κανονισμού Πιστοδοτήσεων καθώς και των οδηγιών που αφορούν την 
πιστωτική πολιτική. Αρμοδιότητα της Διεύθυνσης είναι η επικύρωση των υπολογισμών των εξατομικευμένων 
απομειώσεων και η παρακολούθηση της λειτουργίας των μεθόδων και των υποδειγμάτων αξιολόγησης του 
πιστωτικού κινδύνου. Επιπροσθέτως, η Διεύθυνση παρακολουθεί τον κίνδυνο του Non-Banking Book της Τράπεζας.
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Η Τράπεζα διαθέτει επαρκώς τεκμηριωμένη Πολιτική και Διαδικασίες για τη λογιστική απεικόνιση των 
οικονομικών γεγονότων και την προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων.
Οι συναλλαγές διενεργούνται μέσω εξειδικευμένων μηχανογραφικών εφαρμογών, ανά επιχειρησιακή 
δραστηριότητα της Τράπεζας και του Ομίλου, οι οποίες υποστηρίζουν τα όρια ευθύνης των λειτουργών, 
τις διαδικασίες του διπλού ελέγχου των συναλλαγών και παράγουν αυτόματα τις απαιτούμενες λογιστικές 
εγγραφές.
Το λογιστικό σύστημα της Τράπεζας και του Ομίλου υποστηρίζεται από εξειδικευμένα πληροφοριακά συστήματα, 
τα οποία έχουν προσαρμοστεί στις επιχειρησιακές απαιτήσεις της Τράπεζας.
Έχουν εκδοθεί και εφαρμόζονται αναλυτικά εγχειρίδια οδηγιών για τα συστήματα Τ24 της εταιρείας ΤΕΜΕΝΟS 
και EBS της εταιρείας Oracle που υποστηρίζουν τις εργασίες της Τράπεζας.
Έχουν καθοριστεί διαδικασίες ελέγχου και λογιστικών συμφωνιών προκειμένου να διασφαλίζεται η ορθότητα 
και η νομιμότητα των καταχωρίσεων στα λογιστικά βιβλία καθώς και η πληρότητα και εγκυρότητα των 
οικονομικών καταστάσεων.

ΠΡOΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟY ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ (Μη Εκτελεστικό Μέλος)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ο Κωνσταντίνος Μητρόπουλος είναι μηχανολόγος ηλεκτρολόγος του ΕΜΠ με μεταπτυχιακές σπουδές στη 
διοίκηση επιχειρήσεων και τα οικονομικά με MSC από το Imperial College και PhD από το London Business 
School. Από το 2013 μέχρι και τον Ιούνιο του 2019 ήταν Εντεταλμένος Σύμβουλος της PwC στην Ελλάδα, 
υπεύθυνος για την ανάπτυξη εργασιών του τμήματος Advisory. Μεταξύ 2016 και 2017 ήταν και Διευθύνων 
Σύμβουλος της PQH, της Ενιαίας Ειδικής Εκκαθάρισης A.E., η οποία έχει αναλάβει την εκκαθάριση 16 ελληνικών 
τραπεζών.  Ο Κώστας Μητρόπουλος υπήρξε, μεταξύ Ιούλιο 2011 και Αύγουστο 2012, ο Διευθύνων Σύμβουλος 
του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου.  Mέχρι τον Ιούλιο του 2011 ήταν ο Εκτελεστικός 
Πρόεδρος του Δ.Σ. της Eurobank EFG Equities ΑΕΠΕΥ και Επικεφαλής της Global Equity Investment Bank-
ing, Brokerage & Private Equity του ομίλου Eurobank EFG. Υπήρξε ο ιδρυτής και μέχρι το 2008 Εκτελεστικός 
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της KANTOR Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ., μία από τις μεγαλύτερες 
εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων στην Ελλάδα, με γραφεία στις Βρυξέλες, Βαρσοβία, το  Βουκουρέστι και τη 
Σόφια. Ξεκίνησε την καριέρα του ως σύμβουλος επιχειρήσεων στην Coopers & Lybrand στην Αγγλία. 

ΑΝΤΙΠΡOΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟY ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ (Μη Εκτελεστικό Μέλος) 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΚΕΔΟΣ
Ο Αντιπρόεδρος της Attica Bank, Κωνσταντίνος Μακέδος είναι πολιτικός μηχανικός του Α.Π.Θ. και  Πρόεδρος 
του Ταμείου Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ) από την ίδρυσή του, την 1/1/2017. Κατά 
τη διάρκεια της θητείας του, το ΤΜΕΔΕ κατέστη πλήρες μέλος του Ευρωπαϊκού Φορέα Εγγυοδοσίας, European 
Association of Guarantee Institutions, ενώ ύστερα από 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 το ΤΜΕΔΕ εξασφαλίζει όρους μέγιστης διαφάνειας, 
εφαρμόζονται τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς στην οικονομική λειτουργία του. Επιπλέον, ο 
Φορέας πρωτοπορεί σε Ευρωπαϊκό επίπεδο όσον αφορά τον ψηφιακό του μετασχηματισμό του, ενώ παρουσιάζει 
μια εξαιρετικά ικανοποιητική εικόνα με σημαντικά πλεονάσματα κατ΄ έτος. Ο κ. Μακέδος είναι εκλεγμένο μέλος 
της Πανελλήνιας Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ, ενώ έως το 2016 διετέλεσε Αντιπρόεδρος του ΕΤΑΑ Επί σειρά ετών, 
ήταν μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ και υπεύθυνος των Οικονομικών και Ασφαλιστικών-Αναλογιστικών 
θεμάτων του Επιμελητηρίου. Ο κ. Κωνσταντίνος Μακέδος είναι ελεύθερος επαγγελματίας, μελετητής δημοσίων 
έργων, μέτοχος και Διευθύνων Σύμβουλος της τεχνικής εταιρίας CONCEPT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ A.E.»

6. Διαχείριση κινδύνων σε σχέση με τη διαδικασία σύνταξης των     
    χρηματοοικονομικών καταστάσεων

7. Συνοπτικά βιογραφικά σημειώματα μελών Διοικητικού Συμβουλίου
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ΔΙΕΥΘYΝΩΝ ΣYΜΒΟΥΛΟΣ (Εκτελεστικό Μέλος)

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΝΤΑΛΑΚΗΣ
Πτυχιούχος του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Α.Β.Σ.Π. Από το 1980-1991 εργάστηκε στην ΕΤΕΒΑ και 
παράλληλα από 1983-1985 υπήρξε συνεργάτης του Αν.Υπ. Εθνικής Οικονομίας Κ. Βαΐτσου και από 1985-1988 
Διευθυντής του γραφείου του Υφ. Εθνικής Οικονομίας Θ. Καρατζά. Από το 1991-1996 βοηθός Γεν. Διευθυντής 
στον Όμιλο Interamerican. Από το 1996-2004 Υποδιοικητής της ΕΤΕ, Αντιπρόεδρος του ΧΑΑ, Πρόεδρος του 
Κεντρικού Αποθετηρίου, Πρόεδρος της Ε.Ε της ΕΕΤ. Από το 2004 Αντιπρόεδρος ΔΣ της Τράπεζας Πειραιώς, 
και το 2009 Αντιπρόεδρος και Αν. Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου. Από το 2009-2012 Πρόεδρος του ΔΣ 
– Διοικητής της ΑΤΕ, μέλος του ΔΣ της ΕΕΤ. Πρόεδρος και Δ.Σ. της Απολλώνιος Κύκλος ΑΕ, Αντιπρόεδρος 
της Ένωσης ΑΕ και ΕΠΕ, στέλεχος της ΔΕΜΚΟ ΑΕ, και μέλος Δ.Σ. των εταιρειών του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ, των 
ΕΛΠΕ, της Retail World και MAD DOG AE. (2012-2016). Από το Σεπτέμβριο του 2016 μέχρι σήμερα Διευθύνων 
Σύμβουλος της ATTCA BANK, σύμβουλος στο Δ.Σ. των Α.Ε. ΕΛΠΕ και R.E.D.S και Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του 
Συνδέσμου Α.Ε. και Ε.Π.Ε.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤHΣ ΔΙΕΥΘYΝΩΝ ΣYΜΒΟΥΛΟΣ (Εκτελεστικό Μέλος)

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΑΚΗΣ
Σπούδασε Οικονομικές Επιστήμες στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ενώ κατέχει και τίτλο μεταπτυχιακού 
διπλώματος στην Οικονομική Στατιστική & Οικονομετρία από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διαθέτει 
πάνω από 30 χρόνια εργασιακής εμπειρίας στον τραπεζικό τομέα, έχοντας εργασθεί σε διάφορες Τράπεζες 
καθώς και σε εταιρείες διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Τον Μάϊο του 2015 ανέλαβε καθήκοντα Αναπληρωτή 
Γενικού Διευθυντή και Επικεφαλής στο τμήμα της Γενικής Διεύθυνσης Αναδιάρθρωσης Πιστώσεων στην Atti-
ca Bank και τον Σεπτέμβριο του 2016 εξελέγη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας 
και ανέλαβε καθήκοντα Αναπληρωτή Διευθύνοντα Συμβούλου. Εργάστηκε στην Εθνική Τράπεζα (8.2013 
-12.2013), στην Probank (1.2002 – 7.2013), στην EUROBANK FINANCE A.E. (8.2000 – 12.2002) και στην 
Τράπεζα Εργασίας (9.1990 – 7.2000)

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤHΣ ΔΙΕΥΘYΝΩΝ ΣYΜΒΟΥΛΟΣ (Εκτελεστικό Μέλος)

ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ
Ο Αντώνης Μ. Βαρθολομαίος είναι πτυχιούχος της Ανώτατης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς (1980) και Ph.D 
Candidate στα Χρηματοοικονομικά & τη Διεθνή Οικονομία στο Πανεπιστήμιο Fordham της Νέας Υόρκης (1986). 
Η σταδιοδρομία του περιλαμβάνει: την Atlantic Bank of New York (1981), την Olympian Bank (1986), την 
Interbank (1992), την Εγνατία Τράπεζα (1996), την εταιρία Ευρωσυμμετοχές Κεφαλαίου & Επενδύσεων Α.Ε. 
(2000), την ΕΥΔΑΠ Α.Ε. (2004: ως Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.), την εταιρεία Πήγασος Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ 
(2010-2012), το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. (2011-2013) και την ΕΥΔΑΠ Α.Ε. 
(2013-2015: ως Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος). Τον Ιούλιο του 2019 εξελέγη Εκτελεστικό Μέλος 
Δ.Σ. και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Attica Bank.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στα Οικονομικά M.Sc. (ECON) από το University College London και B.A. 
του τμήματος Οικονομικών του κολλεγίου Pierce (σημ. Deree) Αθηνών. Διαθέτει σχεδόν 40 χρόνια εργασιακής 
εμπειρίας στον ιδιωτικό τομέα ως σύμβουλος επιχειρήσεων ενώ έχει εργαστεί ως οικονομικός διευθυντής 
σε εταιρείες του ιδιωτικού τομέα, κυρίως στη βιομηχανία. Έχει διατελέσει σύμβουλος Χρηματοοικονομικής 
Διαχείρισης, Υποστήριξη Λογιστηρίου (2000), σύμβουλος Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης, Βιομηχανικών 
Επιχειρήσεων στη Βουλγαρία (1998-2000), Financial Controller Π.Ν. Γερολυμάτος ΑΕ (1996-1998), 
οικονομικός Διευθυντής και Διευθυντής Λογιστηρίου στην εταιρεία  ALUCANCO S.A (1989-1996), εξωτερικός 
Συνεργάτης ΕΛΚΕΠΑ ως εισηγητής σεμιναρίων Διοίκησης και Διοίκησης Παραγωγής σε Ενώσεις Αγροτικών 
Συνεταιρισμών (1983-1989), υπεύθυνος προγραμματισμού παραγωγής στην εταιρεία ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΕ (1981-
1983), απασχολούμενος στο λογιστήριο και Στατιστική Υποστήριξη Διεύθυνσης Πωλήσεων στην εταιρεία ΕΛΣΑ 
ΑΕ, (1979-1981)
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ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΖΑΝΝΙΝΗΣ
Είναι οικονομολόγος. Αποφοίτησε αριστούχος από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, κατέχει 
Master’s από το Πανεπιστήμιο McMaster και έκανε διδακτορικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Western 
Ontario. Διατελεί ανεξάρτητος οικονομικός σύμβουλος καθώς και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Alli-
anz Ελλάδος. Τον Ιούλιο του 2019 επανεξελέγη μέλος του ΔΣ της Τράπεζας. Έχει διατελέσει Αναπληρωτής 
Διευθύνων Σύμβουλος και εκτελεστικό μέλος του ΔΣ της ΔΕΗ ΑΕ, Πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών 
Εμπειρογνωμόνων, μέλος του Economic and Financial Committee και του Eurogroup Working Group της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, Αναπληρωτής του Υπουργού στα Συμβούλια Υπουργών Eurogroup και ECOFIN, μέλος 
του Economic Policy Committee του ΟΟΣΑ, Αναπληρωτής Διοικητής για την Ελλάδα στο Συμβούλιο των 
Διοικητών του Ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας, Σύμβουλος Διοίκησης της ΔΕΗ ΑΕ, μέλος του ΔΣ του ΟΔΔΗΧ 
και μέλος του ΔΣ και της Επιτροπής Ελέγχου της Εθνικής Τράπεζας. Δίδαξε οικονομικά στο Πανεπιστήμιο του 
Western Ontario. Για 15 έτη ήταν στέλεχος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Έχει διατελέσει σύμβουλος 
επενδυτικών τραπεζών, hedge funds, και private equity.

ΕΛΕΝΗ ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Η Ελένη Κολιοπούλου είναι απόφοιτη του Αμερικανικού Κολεγίου Deree της Ελλάδος και κάτοχος Bachelor 
στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Μέχρι το 2018, διατέλεσε Διευθύνουσα Σύμβουλος της «ΑΝ. ΒΛ. ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 
ΠΑΚΟ Α.Ε.». Από το Μάιο 2013, συμμετέχει ως Αντιπρόεδρος στη Διοίκηση του Συνδέσμου Βιομηχανιών 
Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος-ΣΒΘΣΕ, ενώ από τον Μάιο του 2016 Πρόεδρος του ΔΣ και της Ε.Ε. Διετέλεσε 
Πρόεδρος του ΣΕ.ΒΙ.ΧΑ. και Αντιπρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου Κατασκευαστών Κυματοειδούς Χαρτονίου 
και Χαρτοκιβωτίων. Υπήρξε Ιδρυτικό Μέλος του «Συμβουλίου Βιομηχανιών για την Ανάπτυξη «ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ». Είναι Μέλος του Δ.Σ. του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών – ΣΕΒ από το 2018.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΟΥΚΙΔΗΣ
Ο Γεώργιος Δουκίδης είναι πτυχιούχος μαθηματικός του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος MSc στην 
Επιχειρησιακή Έρευνα και PhD στην Τεχνητή Νουμοσύνη του London School of Economics (LSE) όπου και 
εδιδαξε την δεκαετία του ´80. Είναι καθηγητής ηλεκτρονικού επιχειρείν στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης 
και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και  διευθυντής του Εργαστηρίου  Ηλεκτρονικού 
Εμπορίου και Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (ELTRUN), μεταξύ των μεγαλυτέρων στην ειδίκευσή του στα Ευρωπαϊκά 
Business Schools που έχει ολοκληρώσει με επιτυχία 40 διεθνή R&D έργα με πάνω από 150 κορυφαία ΑΕΙ 
και διεθνείς εταιρίες. Έχει συμβουλευτική εμπειρία σε θέματα επιχειρηματικής ανάπτυξης, καινοτομίας και 
αναδιοργάνωσης, ηλεκτρονικού εμπορίου και ψηφιακού μετασχηματισμού. Έχει διατελέσει Προεδρος του ΤΑΝΕΟ.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΑΠΡΑΝΤΖΗΣ
Ο Δρ. Ανδρέας Ταπραντζής είναι Χημικός Μηχανικός με Διδακτορικό (PhD) στα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης 
(AI Systems) από το ΕΜΠ, καθώς και MBA και AMP από το INSEAD. Από το 2014, είναι Διευθύνων Σύμβουλος 
και Αντιπρόεδρος στην πολυεθνική Avis Greece, την μεγαλύτερη εταιρία μισθώσεων αυτοκινήτων στην Ελλάδα, 
με στόλο μεγαλύτερο των 38.000 οχημάτων, αξία ενεργητικού άνω των €500 εκατ. και EBITDA άνω των €90 
εκατ. Έχει διατελέσει Εντεταλμένος Σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ, Πρόεδρος POC της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής 
Ένωσης, Διευθύνων Σύμβουλος των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ), Αν. Διευθύνων Σύμβουλος της T 
Bank, Γενικός Διευθυντής Λειτουργικών Υπηρεσιών (COO) και Δικτύου Λιανικής Τραπεζικής του Ταχυδρομικού 
Ταμιευτηρίου (ΤΤ), καθώς και μέλος Διοικητικού Συμβουλίου σε πολλές εταιρίες και οργανισμούς.

ΧΑΡΙΤΩΝ (ΧΑΡΗΣ) ΚΥΡΙΑΖΗΣ
Με σπουδές Πολ. Μηχανικού, MBA και Ph.D., αρχικά εργάστηκε στη βιομηχανία, και θήτευσε σαν Γενικός 
Γραμματέας Εθνικής Οικονομίας (1992-1993). Από το 1994 μέχρι το 2011 υπήρξε Επικεφαλής φορολογικού 
και εν συνεχεία συμβουλευτικού τμήματος της Arthur Andersen και του συμβουλευτικού τμήματος της PwC, 
με ποικίλη εμπειρία σε έργα του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Υπήρξε αιρετό μέλος της Διοίκησης του ΣΕΒ 
επί 21 έτη, όπου θήτευσε ως Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος (2011-2015) και ως Σύμβουλος Διοίκησης (μέχρι 
Σεπ. 2019). Σήμερα είναι σύμβουλος επιχειρήσεων, και συμμετέχει σε ΔΣ ή ως Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου 
εισηγμένων και μη εταιρειών (σήμερα Lamda Development, Ελλάκτωρ, Attica Bank, PQH, Skama). Συμμετέχει, 
μεταξύ άλλων, στο ΔΣ της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO).

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΟΝΟΥΦΡΙΑΔΟΥ
Είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικού Τμήματος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κατέχει τίτλο 
μετεκπαίδευσης στο Factoring, μετά από σεμινάριο 6μηνης διάρκειας, καθώς και πιστοποιητικό Επιθεωρητών 
από την TUV. Ομιλεί την Αγγλική και Γαλλική γλώσσα. Έχει διατελέσει υπάλληλος στην  Αγροτική Τράπεζα 
της Ελλάδος (1980-2010) , Προϊσταμένη σε Κατ/τα, Διευθύνσεις, στο Εκπαιδευτικό Κέντρο της ΑΤΕbank στην 
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εκπαίδευση των υπαλλήλων της, μέχρι το βαθμό της Υποδιευθύντριας. Από το 2010 έως το 2019 συνεργάστηκε 
εθελοντικά στο γραφείο του Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη. Από το 2014 είναι υπεύθυνη του Πολιτικού 
του Γραφείου. Είναι επίσης Υπεύθυνη της Επιτροπής Mentoring Alive της Ευρωπαικής Ένωσης Γυναικών στην 
Ελλάδα, καθώς και μέλος του ΔΣ του ΔΕΔΔΗΕ. Τέλος είναι μέλος της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησής του 
ΔΕΔΔΗΕ. 

Σύμφωνα με το άρθρο 10, παρ. 1 της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου παρατίθενται οι 
παρακάτω πληροφορίες με ημερομηνία αναφοράς την 31.12.2019:

 -  O πίνακας με τις σημαντικότερες άμεσες συμμετοχές στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας κατά την 
    έννοια των διατάξεων των άρθρων του ν.3556/07 κατά την 31.12.2018 διαμορφώνεται ως εξής:

Η Τράπεζα είχε υπαχθεί στις διατάξεις του ν.3723/2008 όπως ισχύει, με όλα τα προνόμια που αυτός παρέχει 
στο Ελληνικό Δημόσιο και προς τούτο είχαν εκδοθεί προνομιακές μετοχές, το καθεστώς των οποίων ρυθμιζόταν 
από τις διατάξεις του ν.3723/2008, σε συνδυασμό και με την με Αρ. Πρ. 54201/Β/2884/26-11-2008 Απόφαση 
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. Επίσης, η Τράπεζα τον Οκτώβριο του 2017 εξέδωσε, στο πλαίσιο 
των διατάξεων του ν.3723/08 (άρθρο 2), ομόλογο με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου ύψους 380 εκατ. 
ευρώ, ετήσιας διάρκειας, για την άντληση ρευστότητας από τον E.L.A. και με τη χρήση του ως επιλέξιμο 
κάλυμμα σε πράξεις αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος. Την 25/05/2018, η Τράπεζα προέβη σε 
πρόωρη αποπληρωμή του ως άνω ομολόγου, ενώ ταυτόχρονα προέβη στο πλαίσιο του ν.3723/2008 (Πυλώνας 
II) σε έκδοση ομολόγου με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου ύψους 350 εκατ. ευρώ, διετούς διάρκειας 
(λήξης 25-05-2020), το οποίο χρησιμοποιείται ως κάλυμμα για άντληση ρευστότητας στη διατραπεζική αγορά.

8. Πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 10, παρ. 1 της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ του     
    Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Μετοχές

212.918.027 46,16%

13.046.573 2,83%

149.907.554 32,5%

Ποσοστό
Συμμετοχής

ΤΑΠΙΛΤΑΤ

ΤΑΜΕΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΕΡΓΩΝ
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ  Δ.Σ.

ΚΩΣΤΑΣ Σ. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Α.Δ.Τ 065426

Πληροφόρηση επί των Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2019 
(1.1-31.12.2019), σε εφαρμογή του Κανονισμού 575/2013, άρθρο 450 

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

Μη Εκτελεστικά Εκτελεστικά

Αριθμός δικαιούχων

Σύνολο σταθερών αποδοχών

Σύνολο μεταβλητών αποδοχών με διάκριση σε:

Μετρητά

Μετοχές

Χρηματοπιστωτικά μέσα συνδεδεμένα με μετοχές

Άλλες κατηγορίες

Ποσά αναβαλλόμενων αποδοχών με διάκριση σε:

Κατοχυρωμένες

Μη κατοχυρωμένες

Ποσά αναβαλλόμενων αποδοχών που έχουν 
αποφασιστεί να καταβληθούν και μειώθηκαν μέσω 
αναπροσαρμογών με βάση την επίδοση

Αριθμός δικαιούχων που έλαβε πληρωμή λόγω 
προσλήψεως

Συνολικό ποσό πληρωμής λόγω προσλήψεως

Αριθμός δικαιούχων που έλαβε αποζημίωση λόγω 
αποχωρήσεως

Συνολικό ποσό αποζημιώσεως λόγω αποχωρήσεως

Υψηλότερο ποσό που καταβλήθηκε ως αποζημίωση 
σε μεμονωμένο άτομο

13

460.497,00€
-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

671.729,72€
-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

56.918,40

-


