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Επιχειρηματικό Μοντέλο 

H Attica Bank έχει καθιερωθεί στη συνείδηση τόσο του επενδυτικού όσο και του καταθετικού 

κοινού ως σημαντικός πυλώνας της ελληνικής οικονομίας. 

Η στρατηγική της Τράπεζας και το επιχειρηματικό μοντέλο της διέπεται από τις αρχές και τις 

αξίες όπως αυτές ορίζονται στον Κώδικα Ηθικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας, ενώ οι 

στρατηγικές αποφάσεις λαμβάνονται με βάση τις αρχές εταιρικής διακυβέρνησης. Η Τράπεζα 

προσαρμόζει και βελτιώνει τη στρατηγική της και εξασφαλίζει την εναρμόνιση των επιμέρους 

επιχειρηματικών της ενεργειών προς επίτευξη της στρατηγικής της, μέσω της τακτικής 

επισκόπησης και παρακολούθησης βασικών δεικτών απόδοσης σε συνδυασμό με την 

παρακολούθηση των εποπτικών δεικτών που υποβάλλονται σε τακτά χρονικά διαστήματα 

στην Τράπεζα της Ελλάδος. 

Το επιχειρησιακό μοντέλο της Τράπεζας παραμένει ανθεκτικό και ανοίγει το δρόμο για μια 

κερδοφόρα Τράπεζα που θα συνεχίσει να στηρίζει την οικονομία και την κοινωνία και να 

βελτιώνει συνεχώς την απόδοσή της. 

Η Attica Bank συνεχίζει την υλοποίηση του επιχειρηματικού της σχεδίου, εντείνοντας τις 

προσπάθειες της, στο πλαίσιο ενός νέου business plan, που βρίσκεται στο πρώτο στάδιο 

υλοποίησής του. Η Τράπεζα υλοποιεί ένα νέο επιχειρηματικό και λειτουργικό μοντέλο, βασικός 

άξονας του οποίου είναι ο μετασχηματισμός της σε ψηφιακή, που αποτελεί βασικό πυλώνα 

της στρατηγικής της Διοίκησης. Για την επίτευξη του στρατηγικού της στόχου, η Τράπεζα  

προχωρά στην υλοποίηση νέων έργων με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των 

παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεσιών, ενώ σχεδιάζει τη δημιουργία ψηφιακών καταστημάτων 

και τη σταδιακή μετατροπή του παραδοσιακού Δικτύου σε σημεία παροχής ψηφιακών 

προϊόντων και υπηρεσιών, ώστε να καλύπτει τις ανάγκες  του πελατειακού κοινού.  

Προτεραιότητα της Attica Bank παραμένει η αύξηση των εσόδων της, μέσα από τη διεύρυνση 

της γκάμας των προϊόντων και της αποδοτικότερης λειτουργίας της. 

Βασικός στόχος της Τράπεζας είναι η χρηματοδότηση του περιβάλλοντος της ενέργειας και 

των υποδομών καθώς και η στήριξη και η διευκόλυνση του επαγγελματία. Στη βάση του 

επιχειρηματικού της μοντέλου και στο πλαίσιο των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων, η 

Τράπεζα, χρησιμοποιεί συγκεκριμένους πόρους με σκοπό την παροχή προϊόντων και 

υπηρεσιών στους πελάτες της και τη δημιουργία αξίας. Επίσης, μέσω της συνεχούς 

παρακολούθησης του εξωτερικού περιβάλλοντος και της αναγνώρισης ευκαιριών και 

κινδύνων, προσαρμόζει τη στρατηγική της και κατ’ επέκταση το επιχειρηματικό της μοντέλο, 

αναδιανέμει τους  πόρους και αναπτύσσει δραστηριότητες με σκοπό τη μεγιστοποίηση των 

ευκαιριών, ενώ θεσπίζει πολιτικές, διαδικασίες, μηχανισμούς ελέγχου και συστήματα για την 

αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων.  
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Από την έναρξη της πανδημίας τον Μάρτιο, κύρια προτεραιότητα της Attica Bank υπήρξε η 

διασφάλιση της υγείας των εργαζομένων και των πελατών της και η απρόσκοπτη λειτουργία 

της. Η Attica Bank εξασφάλισε όλες τις απαιτούμενες συνθήκες ασφάλειας και υγιεινής, 

εισήγαγε την τηλε-εργασία και διευκόλυνε εργαζομένους και πελάτες. 

Σημαντική προτεραιότητα πλέον για όλους αποτελεί η σταδιακή αποκατάσταση της 

κανονικότητας στην οικονομία. Η θετική αντίδραση επιχειρήσεων και νοικοκυριών στις 

υγειονομικές εξελίξεις, αναδεικνύει την πιθανότητα σχετικά γρήγορης αντιστροφής του 

δυσμενούς κλίματος. Η ολοκλήρωση ενός συνολικού αναπτυξιακού σχεδίου και η 

διαμόρφωση μηχανισμών για την αποτελεσματική χρήση των πόρων του εγκεκριμένου πλέον 

Ταμείου Ανάκαμψης της ΕΕ αποτελούν προϋποθέσεις για την ανάταξη στην μετά COVID-19 

εποχή.  

Συνολικά, η επίδοση της Attica Bank το 2020 είναι απόδειξη της ικανότητάς της να επιτυγχάνει 

όλους τους επιχειρηματικούς της στόχους, να εξυπηρετεί τους πελάτες της και να υποστηρίζει 

την οικονομία σε μια πορεία βιώσιμης ανάπτυξης. 

 

Α. Έλεγχος και Συμμόρφωση 

Εσωτερικός Έλεγχος  

Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου, μέσα από τους ελέγχους που διενεργεί προβαίνει σε 

εκτίμηση του σωστού σχεδιασμού (επάρκειας) και διαπιστώνει την αποτελεσματική λειτουργία 

των ελεγκτικών μηχανισμών που συνθέτουν το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου, παρέχοντας 

την ανεξάρτητη αξιολόγησή της στην Επιτροπή Ελέγχου, και μέσω αυτής στο Διοικητικό 

Συμβούλιο της Attica Bank. Επίσης, παρέχει και συμβουλές για τη βελτίωση του σχεδιασμού 

και της λειτουργίας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, τόσο μέσα από το ελεγκτικό έργο 

της, όσο και μέσα από το συμβουλευτικό ρόλο της, στα πλαίσια της συμμετοχής της σε 

επιτροπές έργων.  

Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου, σαν ανεξάρτητη Υπηρεσία από τις λοιπές υπηρεσιακές 

μονάδες της Attica Bank, υπάγεται οργανικά και αναφέρεται, όσον αφορά στα θέματα της 

λειτουργίας της, απευθείας στην Επιτροπή Ελέγχου (Audit Committee) και μέσω αυτής στο 

Διοικητικό Συμβούλιο της Attica Bank, με σκοπό τη διαφύλαξη της ανεξαρτησίας της. Για 

διοικητικά θέματα μόνον η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου αναφέρεται στον Διευθύνοντα 

Σύμβουλο. 

 

Κανονιστική Συμμόρφωση & Εταιρική Διακυβέρνηση 

Αντικείμενο της Διεύθυνσης Κανονιστικής Συμμόρφωσης & Εταιρικής Διακυβέρνησης είναι η 

πρόληψη και η αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων μη συμμόρφωσης της Attica Bank 

προς το εκάστοτε ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία τους, με θέσπιση κατάλληλων 
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πολιτικών και διαδικασιών και την υιοθέτηση μηχανισμών αναγνώρισης, ελέγχου και 

παρακολούθησης των σχετικών κινδύνων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη συμμόρφωση με το 

νομοκανονιστικό πλαίσιο που αφορά στην πρόληψη και καταστολή της Νομιμοποίησης 

Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας. 

Επιπλέον, στο αντικείμενό της εμπίπτει η παρακολούθηση της τήρησης των αρχών και 

πρακτικών επί τη βάση των οποίων οργανώνεται, λειτουργεί και διοικείται η Attica Bank, ώστε 

να διαφυλάσσονται και ικανοποιούνται τα έννομα συμφέροντα όλων όσων συνδέονται με 

αυτήν. 

 

Β. Βιώσιμες Τραπεζικές Λειτουργίες  (Sustainable banking operations) 

Η Attica Bank έχει ως στόχο να μειώσει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των λειτουργιών και 

των υποδομών της. Κατά τα έτη 2019-2020 η Τράπεζα έχει ήδη προχωρήσει στις παρακάτω 

ενέργειες: 

➢ ανακύκλωση χαρτιών, πλαστικών καρτών, toner φωτοτυπικών και εκτυπωτικών 

μηχανημάτων, λαμπτήρων, ηλεκτρικών & ηλεκτρονικών συσκευών και υλικών 

συστημάτων ασφαλείας. 

➢ χρήση βιολογικών απορρυπαντικών στα κτίρια της Τράπεζας.  

➢ αντικατάσταση απλών λαμπτήρων με λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας.  

➢ έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών για αριθμό καταστημάτων και κτιρίων. 

Ειδικότερα, εντός του έτους 2020, προκειμένου για περαιτέρω εξοικονόμηση ενέργειας και 

μείωση των ενεργειακών απαιτήσεων, έλαβαν χώρα οι κάτωθι ενέργειες:  

➢ Αποστολή για ασφαλή καταστροφή και ανακύκλωση 1501 χαρτοκιβώτια και 13 

μεταλλικοί κάδοι αρχείου και εγγράφων.   

➢ Αντικατάσταση λαμπτήρων φωτεινών επιγραφών σε καταστήματα (3 στα 54 

καταστήματα) με αντίστοιχες LED. 

➢ Αντικατάσταση λαμπτήρων σε φωτιστικά σώματα χώρων γραφείων σε 3 κτήρια και 11 

καταστήματα με αντίστοιχες LED. Επίσης, έχει ξεκινήσει δράση αντικατάστασης 

φωτιστικών σωμάτων με αντίστοιχα LED. 

➢ Αντικατάσταση ή μετασκευή όπου είναι δυνατό παλαιών κλιματιστικών μονάδων με 

αντίστοιχες που χρησιμοποιούν Freon R410a και όχι R22. 

 

Σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά στοιχεία ετήσιας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και νερού 

για το 2020 οι δείκτες επίδοσης διαμορφώθηκαν ως ακολούθως: 

 

➢ Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας : 4,4 GWh 

➢ Κατανάλωση νερού:  6,2 ML 
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Αναφορικά με τις δαπάνες για κατανάλωση ενέργειας, σύμφωνα με  τα στοιχεία για το έτος 

2020 σε σύγκριση με το έτος 2019, διαπιστώθηκε συνολικά  εξοικονόμηση κόστους και τα 

ποσά που δαπανήθηκαν ανά κατηγορία, διαμορφώθηκαν ως ακολούθως: 

 

➢ Δαπάνες για κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας: 869.438.02 ευρώ έναντι 902.461,04 

ευρώ για το 2019. 

➢ Δαπάνες για ύδρευση: 35.401,31ευρώ έναντι 28.646,02 ευρώ για το 2019. 

➢ Δαπάνες για μεταφορές: 105.211,54 ευρώ έναντι 138.317,01 ευρώ για το 2019. 

➢ Δαπάνες για πετρέλαιο θέρμανσης: 9.293, 62 ευρώ, έναντι 16.853,25 ευρώ για το έτος 

2019. 

 

Για την παραπέρα ανάπτυξη της περιβαλλοντικής και κοινωνικής ευθύνης, η Τράπεζα έχει 

αναπτύξει ενέργειες για: 

➢ Επέκταση του no paper policy σ’ όλη την παραγωγική διαδικασία της τράπεζας και με 

ειδικά κίνητρα, για τους πελάτες, και με επιτάχυνση της υλοποίησης ηλεκτρονικών 

αντιγράφων λογαριασμών (Ε-Statement).   

➢ Χρήση βιοδιασπώμενων υλικών σε όλη την προϊοντική αλυσίδα της τράπεζας, όπως 

πλαστικά καρτών (από καλαμπόκι), έντυπα, διαφημιστικά κλπ.  

➢ Συστηματική διαχείριση απορριμμάτων ΑΦΗΣ/ανακύκλωση ηλεκτρικών στηλών(41 

κιλά) ΕΛΒΑΝ Α.Β.Ε.Ε./ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΛΛΩΝ (2 τόνοι και 360 κιλα) και  ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΖΩΗ /συλλογή πλαστικών 

καπακιών (550 κιλά).  

➢ Αξιολόγηση μηχανολογικών εξοπλισμών για μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης με 

στοχευμένες συντηρήσεις, αντικαταστάσεις, αναβαθμίσεις.  

➢ Μείωση κατανάλωσης ενέργειας (χρόνο λειτουργίας κλιματιστικών και λοιπών 

μηχανημάτων, φωτισμός με λαμπτήρες led). 

➢ Τοποθέτηση φωτοκύτταρων για τον φωτισμό σε όλους του κοινόχρηστους χώρους και 

στις αποθήκες. 

➢ Ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων.  

➢ Χρήση ηλεκτρικών ή υβριδικών αυτοκινήτων. 

➢ Εκπαίδευση αναφορικά με τη σχέση/ρόλο των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και την 

κλιματική αλλαγή.  

➢ Υιοθέτηση Διεθνών Προτύπων (Corporate Social Responsibility ISO 26000, 

Environmental Management System ISO 14001, Business Continuity ISO 22301).  

 

Το 2020 με αφορμή τον εορτασμό της 50ης Επετείου Ημέρας της Γης, η Τράπεζα συμμετείχε 

σε παγκόσμια δράση για την κλιματική αλλαγή, με τη συμμετοχή παιδιών των εργαζομένων, 
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ηλικίας 10 έως 14 ετών. Η δράση πραγματοποιήθηκε σε 60+ χώρες, μέσω της εκπαιδευτικής 

μεθόδου Lego Serious Play, σε δια ζώσης ή εξ ’αποστάσεως -μέσω video call- συναντήσεις 

και ολοκληρώθηκε με παρουσίαση των αποτελεσμάτων για όλους τους συμμετέχοντες. 

 

Επιπροσθέτως, η Attica Bank συμμετέχει στο Πρόγραμμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος & 

Ενέργειας «Εξοικονόμηση κατ΄ Οίκον ΙΙ» (Α΄ & Β΄ Κύκλος) και στον Γ΄ Κύκλο αυτού 

«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ-ΑΥΤΟΝΟΜΩ» που προκηρύχθηκε εντός του Νοεμβρίου 2020 , με Δικαιούχο 

του Προγράμματος την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε. (Hellenic Development Bank). 

Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από πόρους του ΕΤΠΑ και από Εθνικούς Πόρους, μέσω 

των ΠΕΠ (Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα) και του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Ε.Π.Αν.Ε.Κ. του ΕΣΠΑ 2014-2020.  

 

Ο σχεδιασμός του Προγράμματος λαμβάνει υπόψη την ολοκληρωμένη παρέμβαση 

εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό κτιριακό τομέα (ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών 

φυσικών προσώπων) και έχει ως κύριο στόχο:  

• τη μείωση των ενεργειακών αναγκών των κτιρίων, 

• των εκπομπών ρύπων που συμβάλλουν στην επιδείνωση του φαινομένου του 

θερμοκηπίου, 

• την επίτευξη καθαρότερου περιβάλλοντος. 

 

Xoρηγεί δε κίνητρα : 

• με τη μορφή επιχορήγησης (άμεση ενίσχυση), 

• με τη μορφή δανείου (Ταμείο «Εξοικονομώ ΙΙ») με επιδότηση επιτοκίου. 

 

Στο πλαίσιο συμμετοχής της Τράπεζας στον Α΄ Κύκλο του Προγράμματος η Τράπεζα 

υποδέχθηκε 418 αιτήσεις δανειοδότησης συνολικού ύψους €2,8εκ. εκ των οποίων έχουν 

εγκριθεί 220 αιτήσεις που αντιστοιχούν σε ποσό €1,47εκ. Εκ των 217 υπογεγραμμένων 

δανειακών συμβάσεων ύψους €1,44 εκ. (2 εκ των οποίων υπογράφηκαν εντός του 2020) 

εκταμιεύθηκε μέχρι σήμερα ποσό €1,36εκ. (ποσό €89χιλ. εκταμιεύθηκε εντός του 2020). 

 

Στο πλαίσιο συμμετοχής της Τράπεζας στον Β΄ Κύκλο του Προγράμματος (έναρξη υποβολής 

αιτήσεων η 22.10.2019)  η Τράπεζα υποδέχθηκε 220 αιτήσεις δανειοδότησης συνολικού 

ύψους €1,8εκ. εκ των οποίων έχουν εγκριθεί 79 αιτήσεις που αντιστοιχούν σε ποσό €643χιλ. 

Εκ των 72 υπογεγραμμένων δανειακών συμβάσεων ύψους 560χιλ. (όλες υπογράφηκαν εντός 

του 2020) εκταμιεύθηκε μέχρι σήμερα ποσό €372χιλ.  
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Η υποβολή αιτήσεων δανειοδότησης για τον Γ΄ Κύκλο του Προγράμματος «Εξοικονομώ-

Αυτονομώ» αναμένεται να ξεκινήσει τους πρώτους μήνες του 2021. 

 

Γ. Κοινωνία 

Στη σύγχρονη εποχή η βιωσιμότητα μιας επιχείρησης δεν επιτυγχάνεται μόνο με την αύξηση 

των οικονομικών μεγεθών της, αλλά και με την επίτευξη μιας υπεύθυνης πολιτικής δράσεων 

με στόχο την προάσπιση  της κοινωνίας στην οποία εντάσσεται. Κατά τη διάρκεια του 2020 

αναπτύχθηκαν και υλοποιήθηκαν πρωτοβουλίες που προήγαγαν τρεις (3) βασικούς άξονες 

Ε.Κ.Ε. ενός σύγχρονου και πρωτοποριακού οργανισμού:  

• Άνθρωποι 

• Κοινωνία 

• Πολιτισμός 

 

 

 

Με βάση τους προαναφερόμενους άξονες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, Attica Bank για το 

2020 υποστήριξε ένα ευρύ φάσμα πολιτιστικών, εκπαιδευτικών και ανθρωπιστικών ενεργειών. 

Μέσω στοχευμένων δράσεων η Τράπεζα έγινε αρωγός σε σημαντικές δράσεις, στηρίζοντας 

εμπράκτως την Κοινωνία με φιλανθρωπικές δράσεις και τους συνανθρώπους μας, έναντι της 

πανδημίας Covid -19 ενισχύοντας τον Τομέα της Υγείας. Η Attica Bank σε συνεργασία με την 

Αρχιεπισκοπή Αθηνών και τον Οργανισμό «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» έγινε δωρητής του προγράμματος 

"Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΥΣ ΑΣΤΕΓΟΥΣ", υλοποίησε τη δωρεά ενός ασθενοφόρου στο ΕΚΑΒ και 

προχώρησε στη δωρεά υγειονομικού υλικού προς το Σισμανόγλειο Νοσοκομείο Κομοτηνής, 

για δράσεις στήριξης δημόσιων φορέων υγείας, ενάντια στις επιπτώσεις του Covid – 19. 

11%

7%

12%25%

45%

Δωρεές / Χορηγίες 

Πολιτισμός Έρευνα και Τεχνολογία Εκπαίδευση Κοινωνική Προσφορά Υγεία
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Η Attica Bank το 2020 συμμετείχε σε πρωτοβουλίες αναγνωρισμένων φορέων που προάγουν 

τον Πολιτισμό, την Καινοτομία την Έρευνα και την Τεχνολογία. 

 

 

 

Η Attica Bank συμμορφώνεται με τις αποφάσεις που επιβάλλουν να μη συνεργάζεται με 

χώρες, εταιρείες ή άτομα που υποστηρίζουν την τρομοκρατία ή παραβιάζουν τα ανθρώπινα 

δικαιώματα. Δεν ενισχύει άμεσα ή έμμεσα πολιτικά κόμματα και οργανώσεις.  

Επίσης, η Attica Bank στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών του σε θέματα που συνεισφέρουν 

στους εργαζομένους αλλά και στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, έχει κάνει τις εξής ενέργειες: 

➢ Τοποθέτηση ειδικών διαδρόμων (ράμπες) για την πρόσβαση των ατόμων με ειδικές 

ανάγκες (ΑΜΕΑ) σε έξι (6) καταστήματα και δύο (2) κτίρια της  Διοίκησης. 

➢ Είσοδος με προσπελάσιμο από αναπηρικό αμαξίδιο ύψος σε είκοσι τέσσερα (24) 

καταστήματα και τρία (3) από τα έξι (6) κτίρια της Διοίκησης. 

➢ Δημιουργία «Τράπεζας Αίματος» με τη διοργάνωση δύο αιμοληψιών ετησίως σε 

συνεργασία με τον οικείο Σύλλογο Υπαλλήλων της Τράπεζας. 

➢ Θέσπιση προγράμματος πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο ολοκλήρωσης σπουδών για 

την απόκτηση πτυχίου, και 

➢ Θέσπιση προγράμματος μαθητείας για τελειόφοιτους/αποφοίτους σχολών ή/και 

μεταπτυχιακούς φοιτητές στο πλαίσιο ενίσχυσής τους με τις απαραίτητες δεξιότητες 

για την ομαλή ένταξή τους στην αγορά εργασίας. 

 

Δ. Εργασιακά Θέματα 

Οι εργαζόμενοι της Attica Bank αποτελούν το σπουδαιότερο κεφάλαιο για την επιτυχία και την 

εξέλιξή του. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Εργασίας Προσωπικού και λαμβάνοντας υπόψη τις 

κατευθυντήριες οδηγίες του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) για 
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τις επιχειρήσεις και τις βασικές συμβάσεις εργασίας του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας 

(ΔΟΕ), η Attica Bank διασφαλίζει τα παρακάτω: 

➢ Ίση μεταχείριση και σεβασμό της διαφορετικότητας του προσωπικού.  

➢ Επαγγελματική ανάπτυξη και επιμόρφωση του προσωπικού.  

➢ Ασφαλείς συνθήκες εργασίας.  

Την 31 Δεκεμβρίου 2020, η Attica Bank απασχολούσε 785 άτομα. Η κατανομή του 

προσωπικού ως προς το φύλο αντικατοπτρίζει την προάσπιση των ίσων ευκαιριών που 

πρεσβεύει η Attica Bank, δεδομένου ότι το ποσοστό των γυναικών ανέρχεται περίπου στο 

56% του συνόλου των εργαζομένων. 

Αναφορικά με την ηλικιακή κατανομή της πλειοψηφίας του ανθρώπινου δυναμικού που 

συγκεντρώνεται στην Attica Bank, περίπου το 72% του ανθρώπινου δυναμικού είναι κάτω των 

50 ετών, ενώ περίπου το 28% έχει ηλικία έως 42 έτη. 

 

 

Η Attica Bank επιδιώκοντας την ενίσχυση των υποδομών, τη διαρκή ενδυνάμωση του 

ανθρώπινου δυναμικού της για την υλοποίηση του προγράμματος μετασχηματισμού της, την 

κάλυψη νέων ρόλων και τη βελτίωση των απαιτούμενων δεξιοτήτων της, προέβη σε ενέργειες 

αναδιάταξης της δύναμης του ανθρώπινου δυναμικού, μεταξύ άλλων μέσα και από ένα σχήμα 

λήξης συνεργασιών με εταιρείες παροχής έργου, μεταβάλλοντας την ανθρωποδύναμή της 

κατά -5,7%. Ειδικότερα, κατά το 2020 η Τράπεζα προέβη σε λήξη  συνεργασιών με εταιρίες 

παροχής έργου. Με κριτήριο το επίπεδο των επιθυμητών δεξιοτήτων  και την υψηλή 

εκπαιδευτική και επαγγελματική κατάρτιση προσώπων, προχώρησε στην ένταξη ικανού 

αριθμού εργαζομένων των παραπάνω εταιριών που απασχολούνταν στα έργα,  στο τακτικό 

προσωπικό της. Έτσι, επιβεβαιώνει και τη δέσμευσή της στην αναβάθμιση του ανθρώπινου 

δυναμικού της με ενέργειες που προάγουν την ισότητα ευκαιριών, την καλλιέργεια ενιαίας 

κουλτούρας και την ενίσχυση της εταιρικής ταυτότητας για το ανθρώπινο δυναμικό της. 
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Η Τράπεζα, κατανοώντας το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η ανάπτυξη και εξέλιξη του 

ανθρώπινου δυναμικού στην υλοποίηση των στρατηγικών της στόχων: 

• Εφαρμόζει αξιοκρατικό σύστημα αξιολόγησης απόδοσης, προαγωγών και αμοιβών 

του ανθρώπινου δυναμικού. Στόχος είναι να αναγνωρίζεται και να επιβραβεύεται η 

προσπάθεια που καταβάλλει κάθε εργαζόμενος. 

• Επενδύει στη διαρκή βελτίωση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού και 

ενθαρρύνει τη δια βίου εκπαίδευση και επιμόρφωση, οργανώνοντας προγράμματα 

επιμόρφωσης και ανάπτυξης και παρέχοντας εκπαιδευτικές ευκαιρίες με βάση την 

εκάστοτε ισχύουσα πολιτική. 

• Διασφαλίζει καλές και ασφαλείς συνθήκες εργασίας, παρέχοντας ίσα δικαιώματα και 

ευκαιρίες σε όλους, με στόχο την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ του εργασιακού χρόνου 

και της προσωπικής ζωής των εργαζομένων.  

 

Διοίκηση της Απόδοσης  

Η Attica Bank ακολουθώντας ένα σύγχρονο μοντέλο διακυβέρνησης εισήγαγε νέο σύστημα 

αξιολόγησης της απόδοσης για το ανθρώπινο δυναμικό της. Η πρώτη εφαρμογή 

πραγματοποιήθηκε το 2020 για την αξιολόγηση της απόδοσης του αμέσως προηγούμενου 

έτους. Βασικές επιδιώξεις του νέου συστήματος διοίκησης αποτέλεσαν τόσο η βελτίωση της 

απόδοσης προς την κατεύθυνση της επιχειρηματικής αριστείας, όσο και η ανάδειξη της 

ατομικής συνεισφοράς και η επιβράβευσή της μέσω της διαχείρισης του ταλέντου. Η νέα αυτή 

διαδικασία αποτελεί τον βασικό πυλώνα επικαιροποίησης και περαιτέρω ανάπτυξης και 

άλλων συστημάτων διοίκησης για την ανάδειξη και βέλτιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου 

δυναμικού.    

 

Ίσες Ευκαιρίες 

Η Attica Bank με αίσθημα ευθύνης και λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθυντήριες οδηγίες του 

Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) για τις επιχειρήσεις και τις 

βασικές συμβάσεις εργασίας του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (ΔΟΕ), στηρίζει και 

υπερασπίζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και δεσμεύεται για την προστασία τους μέσω του 

Κώδικα Ηθικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας.  

Η Attica Bank προωθεί την προσφορά ίσων ευκαιριών, την ίση μεταχείριση καθώς και την 

αναγνώριση της ελευθερίας της έκφρασης στους ανθρώπους της. Αναγνωρίζει ότι η 

διαφορετικότητα είναι βασική συνιστώσα μιας υπεύθυνης επιχειρηματικής στρατηγικής και 

αποκλείει κάθε είδους διάκριση, παρενόχληση ή αντιεπαγγελματική συμπεριφορά στην 

εργασία, ενώ απαγορεύει την απασχόληση ανηλίκων κάτω των δεκαοχτώ (18) ετών, καθώς 
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και κάθε μορφή καταναγκαστικής εργασίας (όπως π.χ. υποχρεωτικές υπερωρίες και απειλές 

απόλυσης).  

Ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο για τη βιώσιμη 

ανάπτυξη τόσο της Attica Bank, όσο και των κοινωνιών στις οποίες δραστηριοποιείται. 

Αναγνωρίζοντας τον κίνδυνο παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η Attica Bank 

ενθαρρύνει την αναφορά τους έχοντας θεσπίσει ένα δίαυλο εμπιστευτικής επικοινωνίας, για 

τη λειτουργία του οποίου έχει ενημερώσει όλο το προσωπικό, όπου τυχόν αναφορές 

αξιολογούνται και διερευνώνται από τη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου.  

Επίσης, αναγνωρίζοντας τον κίνδυνο παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τρίτα 

μέρη, η Attica Bank συμμορφώνεται πλήρως με αποφάσεις που απαγορεύουν συνεργασία με 

χώρες, επιχειρήσεις ή πρόσωπα που υποθάλπουν τη βία και την τρομοκρατία.  

 

Πλαίσιο αμοιβών και παροχών 

Αναγνωρίζοντας την αφοσίωση και την προσφορά του ανθρώπινου δυναμικού, η Attica Bank 

εφαρμόζει σύγχρονα συστήματα ανταμοιβής. Συγκεκριμένα, έχει θεσπιστεί η Πολιτική 

Αποδοχών, η οποία εναρμονίζεται με τη συνολική πολιτική λειτουργίας του Ομίλου και 

εντάσσεται στο πλαίσιο της εταιρικής διακυβέρνησης. Η πολιτική αυτή αναθεωρείται σε ετήσια 

βάση με στόχο τόσο την προσέλκυση και τη διακράτηση του ανθρώπινου δυναμικού, όσο και 

τη συμμόρφωση με τυχόν νομοθετικούς και εποπτικούς περιορισμούς και έχει ως στόχους: 

• Την προώθηση της επιχειρηματικής στρατηγικής, των στόχων και των 

μακροπρόθεσμων συμφερόντων της Attica Bank και την κινητοποίηση του 

ανθρώπινου δυναμικού σ’αυτή την κατεύθυνση. 

• Την προώθηση της ορθής και αποτελεσματικής διαχείρισης και την κάλυψη των 

ειλημμένων ή μελλοντικών κινδύνων με ταυτόχρονη αποθάρρυνση ανάληψης 

υπερβολικών κινδύνων από την Attica Bank.  

• Τη συμβολή στην αποτροπή ή ελαχιστοποίηση καταστάσεων σύγκρουσης 

συμφερόντων ή επιρροών, που αποβαίνουν σε βάρος της διαχείρισης κινδύνων. 

 

Στο πλαίσιο της παροχής ενός ελκυστικού πακέτου αποδοχών, η Attica Bank  ενδεικτικά 

παρέχει: 

• Ασφάλιση ζωής και νοσοκομειακής περίθαλψης μέσω Ομαδικού Ασφαλιστηρίου 

Συμβολαίου για τον εργαζόμενο και τα προστατευόμενα μέλη (σύζυγος και παιδιά), 

• Πρόγραμμα παροχών Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης, η οποία περιλαμβάνει ευρύ φάσμα 

ιατρικών και οδοντιατρικών πράξεων καθώς και εξετάσεων, 

• Επαναφορτιζόμενη ηλεκτρονική διατακτική σίτισης, 
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• Δυνατότητα χορήγησης δανείων στο προσωπικό, με ανώτατο όριο ποσού χορήγησης 

μέχρι πέντε (5) μικτούς μηνιαίους μισθούς για την κάλυψη έκτακτων αναγκών,  

• Χρηματικά βραβεία στα παιδιά των εργαζομένων που αριστεύουν καθώς και σε αυτά 

που εισάγονται σε πανεπιστήμια και τεχνολογικά ιδρύματα της χώρας, και 

 

Εκπαίδευση και Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 

Η Attica Bank παρακολουθεί, διαχειρίζεται και αξιολογεί τις εκπαιδευτικές ανάγκες του 

συνόλου των εργαζομένων, στοχεύοντας: 

• Στη διεύρυνση του μορφωτικού επιπέδου του ανθρώπινου δυναμικού, 

• Στην ανάπτυξη της επαγγελματικής κατάρτισης και εμπειρίας, και 

• Στην έγκαιρη και ομαλή προσαρμογή των γνώσεων και ειδικοτήτων στις νέες 

απαιτήσεις της τεχνολογίας, της οργάνωσης και της σύγχρονης τραπεζικής πρακτικής. 

 

Η εκπαίδευση αφορά το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού και είναι συνεχής και ανάλογη με 

τις ανάγκες επιμόρφωσης του κάθε εργαζομένου.    

Για το 2020 η επιμορφωτική δραστηριότητα πραγματοποιήθηκε ως επί το πλείστον μέσω εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης ή μέσω e-learning. 

Οι θεματικές εκπαίδευσης που καλύφθηκαν αναλύονται ως κάτωθι: 

 

 

Πέραν των ανωτέρω εκπαιδευτικών προγραμμάτων, η Attica Bank μεριμνά για τη διασφάλιση 

του επιπέδου επάρκειας που απαιτείται αναφορικά με τις Πιστοποιήσεις Επαγγελματικής 

Καταλληλότητας σε απόλυτη συμμόρφωση με τις θεσμικές της υποχρεώσεις. Στο πλαίσιο 

αυτό διασφαλίζεται η κάλυψη σε πιστοποιήσεις επαγγελματικής επάρκειας σε ρόλους 

υπηρεσιακών μονάδων των οποίων το αντικείμενο άπτεται της Παροχής Επενδυτικών 

Συμβουλών ή αφορά τη δραστηριότητα Διανομής Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών 
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Προϊόντων ή Προϊόντων Στεγαστικής Πίστης. Επίσης, η Attica Bank ενθαρρύνει την απόκτηση 

επαγγελματικών πιστοποιήσεων και σε διάφορα άλλα γνωστικά αντικείμενα, όπως Ελεγκτική, 

Απάτη, Πληροφορική, Λογιστική, Κανονιστική Συμμόρφωση κ.ά.  

Ακολούθως απεικονίζεται η εκπαιδευτική δραστηριότητα ανά μεθοδολογία που 

χρησιμοποιήθηκε, καθώς εκπαίδευση σε αίθουσα πραγματοποιήθηκε μόνο κατά το Α΄τρίμηνο 

του έτους. 

 

 

Επιπλέον, έχει θεσπιστεί η Πολιτική Επιμόρφωσης και Επαγγελματικής Ανάπτυξης των 

Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, μέσω της οποίας παρέχεται η ευκαιρία στα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου να εμπλουτίσουν τη γνώση τους στο επιχειρηματικό μοντέλο του 

Ομίλου και να αναπτύξουν περαιτέρω τις επαγγελματικές τους ικανότητες με απώτερο στόχο 

την ουσιαστική συνεισφορά τους στη διοίκηση.  

 

Υγεία και ασφάλεια 

Με κύριο στόχο τη βελτίωση της επαγγελματικής ζωής και αναγνωρίζοντας τη σημαντικότητα 

της καλής σωματικής και ψυχικής υγείας των εργαζομένων, η Attica Bank έχει φροντίσει για 

ένα σύγχρονο, υγιεινό και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον, εφαρμόζοντας τις νομοθετικές 

διατάξεις που προβλέπονται σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων. 

Προς την κατεύθυνση αυτή, παρακολουθεί και ελέγχει τους σχετικούς κινδύνους και λαμβάνει 

τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα, όπως ενδεικτικά τα κάτωθι: 

➢ Εκπαιδευτικά προγράμματα για την Υγιεινή και την Ασφάλεια των εργαζομένων, 

➢ Διενέργεια ασκήσεων εκκένωσης των κτιρίων σε τακτική βάση, αναφορικά με 

περιπτώσεις εκδήλωσης φωτιάς, σεισμού, τρομοκρατικών ενεργειών κ.λπ., για το 

σκοπό των οποίων έχει εκδοθεί Εγκύκλιος αναφορικά με το «Σχέδιο Αντιμετώπισης 

Κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης και Εκκένωσης Κτιρίων».  
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➢ Επισκέψεις του Τεχνικού Ασφαλείας και του Ιατρού Εργασίας σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία. 

 

Σύλλογοι 

Όπως ορίζεται στον Κανονισμό Εργασίας Προσωπικού, στις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας 

κλάδου και επιχείρησης, στους εθνικούς και ενωσιακούς νόμους, καθώς και τα διεθνή 

πρωτόκολλα,  η Attica Bank σέβεται το συνταγματικό δικαίωμα κάθε εργαζόμενου για τη 

συμμετοχή του σε συνδικαλιστικά Σωματεία.  

Στην Attica Bank δραστηριοποιείται ο Σύλλογος Υπαλλήλων Τράπεζας Αττικής (ΣΥΤΑ), το ένα 

και μοναδικό, κατά το νόμο αντιπροσωπευτικό, Σωματείο εργαζομένων ο οποίος εκπροσωπεί 

708 εγγεγραμμένα μέλη, δηλ. άνω του 94% του συνόλου του τακτικού προσωπικού.  

 

Ε. Σχέσεις με Πελάτες και Προμηθευτές 

Η Attica Bank, στο πλαίσιο της υπεύθυνης λειτουργίας της, έχει θεσπίσει πολιτικές και 

διαδικασίες, οι οποίες ορίζουν τις αρχές και τους κανόνες για την αποτελεσματική διαχείριση 

των προμηθειών και την εξωτερική ανάθεση δραστηριοτήτων σε τρίτους (Outsourcing). 

Συγκεκριμένα, έχει θεσπίσει την Πολιτική Εγκρίσεων Δαπανών και την Πολιτική Outsourcing, 

οι οποίες προωθούν τη διαφάνεια και την αμεροληψία και διασφαλίζουν την ορθή διαχείριση 

των κινδύνων μέσω της θεσμοθέτησης συγκεκριμένων κριτηρίων και διαδικασιών. Επίσης, με 

βάση την Πολιτική Outsourcing, διενεργούνται τακτικά εκτενείς έλεγχοι των σχέσεων με τους 

παρόχους, ενώ οι κίνδυνοι που απορρέουν από αυτές τις  σχέσεις αξιολογούνται και βάσει 

προκαθορισμένων κριτηρίων και παρακολουθούνται σε τακτική βάση. 

Κύριοι προμηθευτές της Attica Bank είναι εταιρείες παροχής υπηρεσιών πληροφορικής, 

εξυπηρέτησης πελατών, υποστήριξης δικτύου. Για τους κύριους προμηθευτές  που αφορούν 

εταιρείες παροχής υπηρεσιών πληροφορικής έχουν υπογραφεί τρεις συμβάσεις ενώ από μία 

σύμβαση υπάρχει για προμηθευτές που παρέχουν υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών και 

υποστήριξης δικτύου. Σύμφωνα με τον Κώδικα Ηθικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας τα 

μέλη του προσωπικού οφείλουν να τηρούν όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες εξέτασης, 

αξιολόγησης και επιλογής προμηθευτών για λογαριασμό της Attica Bank, εφαρμόζοντας 

αντικειμενικά κριτήρια, διαφυλάσσοντας με τον τρόπο αυτό τη φήμη του Ομίλου και τα 

συμφέροντά του.      

Με σκοπό τη διαχείριση του κινδύνου παραβίασης της κείμενης νομοθεσίας από τρίτους στους 

οποίους έχει ανατεθεί η εκτέλεση έργων, περιλαμβάνονται  στις συμβάσεις όροι για την 

υποχρέωση τήρησης από τους τρίτους των διατάξεων της εργατικής και ασφαλιστικής 

νομοθεσίας, της νομοθεσίας για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων και της νομοθεσίας 

για την πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου, ενώ παρακολουθείται σε τακτική βάση η 
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καταβολή αποδοχών, τυχόν αποζημιώσεων και ασφαλιστικών εισφορών, σύμφωνα με το 

Νόμο 4554/2018.  

 

ΣΤ. Καταπολέμηση διαφθοράς  

Η Διοίκηση της Attica Bank υιοθετεί πολιτική μηδενικής ανοχής σε φαινόμενα απάτης και εν 

γένει εκνόμων ενεργειών. Οι ενέργειες αυτές είναι αντίθετες προς τις θεμελιώδεις αξίες και 

αρχές (οι οποίες αναφέρονται στον Κώδικα Ηθικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας της Attica 

Bank)  που διέπουν την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Attica Bank και 

συνιστούν ένα σημαντικό κίνδυνο γι’ αυτήν, με σοβαρό αντίκτυπο στη φήμη του και τα 

συμφέροντα των πελατών, των μετόχων και των εργαζομένων. 

Στο πλαίσιο αυτό και λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθυντήριες οδηγίες του Οργανισμού 

Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) για τις επιχειρήσεις, η Attica Bank έχει 

θεσπίσει τις ακόλουθες πολιτικές για την πρόληψη, την αποτροπή και την αντιμετώπιση 

περιστατικών διαφθοράς και δωροδοκίας. 

Σημειώνεται πως κατά το 2020,  δεν κατεγράφηκαν στην Attica Bank, κρούσματα διαφθοράς. 

 

Ηθική Συμπεριφορά και Δεοντολογία 

Ο Κώδικας Ηθικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας θεμελιώνει αξίες και αρχές και ορίζει 

πρότυπα συμπεριφοράς και κανόνες για την αντιμετώπιση φαινομένων διαφθοράς και 

δωροδοκίας, τα οποία θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τη φήμη και τα συμφέροντά της 

Attica Bank. Σύμφωνα με τον Κώδικα Ηθικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας, δεν 

επιτρέπεται σε μέλος του προσωπικού της Attica Bank καθώς και σε συγγενή πρώτου βαθμού, 

να εμπλακεί σε θέματα δωροδοκίας / χρηματισμού οποιασδήποτε μορφής είτε άμεσα είτε 

έμμεσα.  

 

Σύγκρουση Συμφερόντων 

Η Attica Bank, αναγνωρίζει τον κίνδυνο διαμόρφωσης καταστάσεων σύγκρουσης 

συμφερόντων κατά την άσκηση των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων και την παροχή 

επενδυτικών και τραπεζικών υπηρεσιών. Στο πλαίσιο αυτό έχει θεσπίσει την Πολιτική 

Σύγκρουσης Συμφερόντων και την Πολιτική Αποτροπής Σύγκρουσης Συμφερόντων για τα 

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα ανώτατα στελέχη της Τράπεζας, όπου ορίζονται μία 

σειρά οργανωτικών μέτρων, διαδικασιών και συστημάτων με σκοπό την αποτροπή ή/και 

διαχείριση πραγματικών ή δυνητικών περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων. 

 

Πρόληψη και Καταστολή της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές 

Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας 
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Η Πολιτική για την Πρόληψη της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και 

τη Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας ορίζει διαδικασίες δέουσας επιμέλειας ως προς τον 

πελάτη σε πλήρη συμμόρφωση με το νομοκανονιστικό πλαίσιο και τις συστάσεις της Ομάδας 

Χρηματοπιστωτικής Δράσης (Financial Action Task Force–F.A.T.F.). Τα μέτρα δέουσας 

επιμέλειας ενδεικτικά περιλαμβάνουν την πιστοποίηση και την επαλήθευση των στοιχείων 

ταυτότητας του πελάτη και του πραγματικού δικαιούχου, την άσκηση συνεχούς εποπτείας 

όσον αφορά την επιχειρηματική σχέση, την ενδελεχή εξέταση των συναλλαγών και την άμεση 

ενημέρωση της αρμόδιας Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος, όταν υπάρχουν σοβαρές 

ενδείξεις ή υποψίες ότι διαπράττεται ή επιχειρείται να διαπραχθεί, έχει διαπραχθεί ή 

επιχειρήθηκε να διαπραχθεί νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ή 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. 

 

Αντιμετώπιση της Απάτης 

Για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής και ασφαλούς λειτουργίας και την αποτροπή της 

απάτης, η Attica Bank πρόκειται να θεσπίσει εντός του 2021 την Πολιτική για την Αντιμετώπιση 

της Απάτης, η οποία προσδιορίζει την έννοια της απάτης, περιγράφει την οργάνωση και τις 

δομές για την αντιμετώπισή της, καθορίζονται οι υποχρεώσεις του συνόλου του προσωπικού 

και οριοθετούνται οι ευθύνες, οι αρμοδιότητες και οι ενέργειες που πρέπει να ακολουθούνται 

όταν διαπιστώνεται ή υπάρχει υποψία απάτης ή απόπειρας απάτης, και οι σχετικές δράσεις 

των αρμόδιων Οργάνων. 

Με σκοπό την ευαισθητοποίηση του προσωπικού και τη διαμόρφωση μίας ενιαίας 

συμπεριφοράς για την πρόληψη, την αποτροπή και την αντιμετώπιση περιστατικών 

διαφθοράς και της δωροδοκίας διεξάγονται σε τακτική βάση εκπαιδευτικά προγράμματα που 

άπτονται του νομοκανονιστικού πλαισίου, στα οποία περιλαμβάνεται και η κατάρτιση σε 

θέματα Πρόληψης και Καταστολής Ξεπλύματος Χρήματος & Χρηματοδότησης της 

Τρομοκρατίας.  

 

Παράπονα 

Η Attica Bank έχει θεσπίσει την Πολιτική Διαχείρισης Παραπόνων η οποία ορίζει το πλαίσιο 

των κανόνων για την αποτελεσματική διαχείριση των παραπόνων / αναφορών / καταγγελιών 

/ διαμαρτυριών πελατών αναφορικά με τις υπηρεσίες που τους προσφέρονται.  

 

Αναφορές / Καταγγελίες 

Η Attica Bank έχει θεσπίσει ένα δίαυλο εμπιστευτικής επικοινωνίας, μέσω του οποίου 

παρέχεται η δυνατότητα πραγματοποίησης ανώνυμων αναφορών από το προσωπικό για 

σοβαρές παρατυπίες, παραλείψεις, αξιόποινες πράξεις και παράνομες πρακτικές που 

υπέπεσαν στην αντίληψή του κατά την διεκπεραίωση των εργασιακών του καθηκόντων. Όλες 
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οι αναφορές αξιολογούνται και διερευνώνται από τη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου με πλήρη 

εμπιστευτικότητα, η οποία ενημερώνει άμεσα τη Διοίκηση και την Επιτροπή Ελέγχου.  

 

Αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης  

Η  Attica Bank με στόχο  την περιφρούρηση της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων 

για τον περιορισμό των κινδύνων οι οποίοι σχετίζονται με την εξάπλωση του Covid -19, και 

έχοντας  ως άμεση προτεραιότητα την προστασία του Ανθρώπινου Δυναμικού βρίσκεται σε 

διαρκή επικοινωνία με την αρμόδια κρατική αρχή τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας 

(ΕΟΔΥ) και τη συνεργαζόμενη εταιρεία ΕΞΥΠΠ παροχής υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και 

Τεχνικού Ασφαλείας. 

Στο πλαίσιο αυτό  συστάθηκε αρμόδια Επιτροπής Διαχείρισης Κρίσεων η οποία  ήταν 

υπεύθυνη για το συντονισμό των ενεργειών αντιμετώπισης του ζητήματος του Covid -19. Στο 

πλαίσιο των ανωτέρω, η Τράπεζα προχώρησε σε έκδοση συγκεκριμένων οδηγιών, λήψη 

προληπτικών μέτρων και ειδικότερα: 

✓ από τις 14 Μαρτίου 2020 έθεσε σε λειτουργία την τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης 

«Help Line Covid -19» στην οποία μπορούν να απευθύνονται όλοι οι εργαζόμενοι της 

Τράπεζας προκειμένου να λαμβάνουν συμβουλές από τους ειδικούς Συμβούλους 

Δημόσιας Υγείας της εταιρείας ΕΞΥΠΠ οι οποίοι πέραν της παροχής συμβουλών και 

οδηγιών στους εργαζόμενους έχουν αναλάβει την όλη διαδικασία διενέργειας του 

μοριακού ελέγχου και την ιχνηλάτηση των στενών επαφών – σε περίπτωση 

επιβεβαιωμένου κρούσματος – στον εργασιακό χώρο. 

 

✓ από τις 17 Μαρτίου 2020 έθεσε σε λειτουργία τη Νέα Υπηρεσία / Παροχής τηλεφωνικής 

γραμμής «Ψυχολογική Υποστήριξη Covid -19» για όλους τους εργαζομένους της 

Τράπεζας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν καθημερινά επί 24ώρου βάσεως και 

να μιλούν με εξειδικευμένους Συμβούλους Ψυχικής Υγείας που έχει επιλέξει η Τράπεζα 

πολύ προσεκτικά, για όλα τα θέματα που τυχόν απασχολούν τους ίδιους ή συγγενικά 

πρόσωπα της άμεσης οικογένειάς τους λόγω των έκτακτων συνθηκών του Covid-19.  

 

✓ από τη αρχή της υγειονομικής κρίσης η Τράπεζα βρίσκεται σε πλήρη ευθυγράμμιση 

με τις οδηγίες της Πολιτείας, τηρώντας με συνέπεια τις συστάσεις – κατευθύνσεις των 

αρμόδιων κρατικών φορέων. Στο πλαίσιο της συντεταγμένης αυτής προσπάθειας περί 

αποτροπής εξάπλωσης του Covid-19 στους χώρους εργασίες εφαρμόζονται όλα τα 

απαραίτητα μέτρα τα οποία ανακοινώνει η Πολιτεία προκειμένου να διασφαλιστεί η 

υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων. 
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✓ στην Εγκύκλιο 4487/7/06.11.2020 περιλαμβάνονται όλες οι οδηγίες για τη διαχείριση 

θεμάτων covid-19 όπως αντιμετώπιση περιστατικών, ευπαθείς ομάδες, άδειες ειδικού 

σκοπού, τηλεργασία, διενέργεια μοριακού ελέγχου κ.λπ.  

 


