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ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΧΕΙΟΥ

Τίτλος Εγγράφου: Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης

Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Εταιρικής
Διακυβέρνησης (σύμφωνα με την ενότητα
«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ» του παρόντος Κώδικα)

Υπεύθυνη Μονάδα:

Τίτλος Εγγράφου: Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης
Υπεύθυνη Μονάδα: Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης και 
Εταιρικής
Διακυβέρνησης (σύμφωνα με την ενότητα
«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ» του παρόντος Κώδικα)

Ημερομηνία 
έκδοσης/τροποποίησης 
(Κωδικός 
έκδοσης/τροποποίησης) 
και γενικές πληροφορίες:

1η Επικαιροποίηση 
Εσωτερικού Κανονισμού
Εταιρικής Διακυβέρνησης & 
Λειτουργίας

Πλήρης αναμόρφωση του ΚανονισμούΔεν έχει 
εφαρμογή

2η Επικαιροποίηση 
Εσωτερικού Κανονισμού 
Εταιρικής Διακυβέρνησης & 
Λειτουργίας

Επικαιροποίηση του Κανονισμού με στοιχεία 
του Κανονισμού Εργασιών Ενημέρωσης 
Επενδυτικού Κοινού και Εξυπηρέτησης 
Μετόχων όπως τροποποιήθηκε (Εγκύκλιος 
Προέδρου Δ.Σ. & Εντεταλμένου 
Συμβούλου:151/05-04-2012)

Από σελ. 26 
έως σελ.48

3η Επικαιροποίηση 
Εσωτερικού Κανονισμού 
Εταιρικής Διακυβέρνησης & 
Λειτουργίας

Επικαιροποίηση του Κανονισμού ως προς τις 
διατάξεις του καταστατικού της Τράπεζας.

Από σελ. 7 έως 
11

Επικαιροποίηση του Κανονισμού ως προς τον 
νέο Κανονισμό Λειτουργίας Επιτροπής 
Ελέγχου της Τράπεζας (Πρακτικό Δ.Σ. 
1141/30-10-2012).

Από σελ. 11
έως 14

Επικαιροποίηση του Κανονισμού ως προς την 
νέα Πολιτική Αποδοχών των Εργαζομένων 
της Attica Bank (Εγκύκλιος Προέδρου 
153/06-08- 2012).

Από σελ. 14
έως 15

Επικαιροποίηση του Κανονισμού ως προς τη 
νέα Πολιτική Διαχείρισης Παροχής Στοιχείων 
και Διασφάλισης Συμφερόντων υπέρ του 
Δημοσίου. (Εγκύκλιος Προέδρου Δ.Σ. 
Εντεταλμένου Συμβούλου:149/05-04-2012)

Από σελ. 22
έως 23

Επικαιροποίηση του Κανονισμού ως προς τη 
νέα Πολιτική Διαχείρισης Αιτημάτων Παροχής 
Στοιχείων Διαφάνειας Δανεισμού Βάσει ΠΔΤΕ 
2501/2002. (Εγκύκλιος Προέδρου Δ.Σ. 
Εντεταλμένου Συμβούλου:148/05-04-2012)

Από σελ. 48
έως σελ. 49

Επικαιροποίηση του Κανονισμού ως προς τη 
νέα Πολιτική Διαχείρισης Παραπόνων 
Πελατών (Εγκύκλιος Προέδρου Δ.Σ. 
Εντεταλμένου Συμβούλου:150/05-04-2012)

Από σελ. 49 
έως 50

Επικαιροποίηση του Κανονισμού ως προς τη 
νέα Πολιτική  Διαχείρισης Κινδύνων 
(Εγκύκλιος Προέδρου Δ.Σ. Εντεταλμένου 
Συμβούλου:143/24-11-2011)

Από σελ. 25
έως 26

Αναφορά σε 
Σελίδα

Περιγραφή τροποποίησης
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Τίτλος Εγγράφου: Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης
Υπεύθυνη Μονάδα: Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης και 
Εταιρικής
Διακυβέρνησης (σύμφωνα με την ενότητα
«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ» του παρόντος Κώδικα)

5η Επικαιροποίηση Κώδικα 
Εταιρικής Διακυβέρνησης

Επικαιροποίηση του Κώδικα ως προς τις 
αρμοδιότητες του Συμβουλίου 
Καθυστερήσεων του Δ.Σ.

Σελ. 21 έως 22

4η Επικαιροποίηση 
Εσωτερικού Κανονισμού 
Εταιρικής Διακυβέρνησης & 
Λειτουργίας

Επικαιροποίηση του Κώδικα ως προς τα 
προβλεπόμενα για τη λειτουργία των εξής 
επιτροπών: Ελέγχου, Αποδοχών, Διαχείρισης 
Κινδύνων, Εταιρικής Διακυβέρνησης και 
Υποψηφιοτήτων, ΔΟΚ.

Σελ. 10 έως 21

5η Επικαιροποίηση Κώδικα 
Εταιρικής Διακυβέρνησης

Επικαιροποίηση του Κώδικα ως προς τις 
επιτροπές του Δ.Σ.

Σελ. 22

5η Επικαιροποίηση Κώδικα 
Εταιρικής Διακυβέρνησης

Επικαιροποίηση του Κώδικα ως  προς  τις 
ενότητες που αφορούν στη Μονάδα 
Εσωτερικού Ελέγχου.

Σελ. 22 έως 29

5η Επικαιροποίηση Κώδικα 
Εταιρικής Διακυβέρνησης

Επικαιροποίηση του Κώδικα ως προς την 
οργανωτική γραμμή αναφοράς της 
Διεύθυνσης Διαχείρισης Κινδύνων και ως 
προς την επισήμανση ότι η επεξεργασία και 
υποβολή στην Εποπτική Αρχή των στοιχείων 
που αφορούν στην κεφαλαιακή επάρκεια της 
Τράπεζας για τον Πιστωτικό Κίνδυνο, τον 
Κίνδυνο Αγοράς και τον Λειτουργικό
Κίνδυνο, που προκύπτουν από το εκάστοτε 
θεσμικό πλαίσιο, όπως οι διατάξεις του
Συμφώνου της Βασιλείας ΙΙΙ.

Σελ. 32

6η Επικαιροποίηση Κώδικα 
Εταιρικής Διακυβέρνησης

Επικαιροποίηση του Κώδικα ως προς τις 
αρμοδιότητες του Δ.Σ.

Σελ. 9

6η Επικαιροποίηση Κώδικα 
Εταιρικής Διακυβέρνησης

Επικαιροποίηση του Κώδικα ως προς τη 
σύνθεση-αρμοδιότητες-λειτουργία της 
Επιτροπής Αποδοχών.

Σελ. 14

6η Επικαιροποίηση Κώδικα 
Εταιρικής Διακυβέρνησης

Επικαιροποίηση του Κώδικα ως προς τη 
σύνθεση-αρμοδιότητες-λειτουργία της 
Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και 
Υποψηφιοτήτων.

Σελ. 18

6η Επικαιροποίηση Κώδικα 
Εταιρικής Διακυβέρνησης

Επικαιροποίηση του Κώδικα ως προς τις 
αρμοδιότητες-λειτουργία του Συμβουλίου 
Καθυστερήσεων του Δ.Σ. (Δ.Ο.Κ.)

Σελ. 23

6η Επικαιροποίηση Κώδικα 
Εταιρικής Διακυβέρνησης

Επικαιροποίηση του Κώδικα ως προς τη 
σύνθεση-αρμοδιότητες-λειτουργία της 
Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού και 
Επικοινωνίας.

Σελ. 25

6η Επικαιροποίηση Κώδικα 
Εταιρικής Διακυβέρνησης

Επικαιροποίηση του Κώδικα ως προς τη 
σύνθεση-αρμοδιότητες-λειτουργία της 
Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων.

Σελ. 27

6η Επικαιροποίηση Κώδικα 
Εταιρικής Διακυβέρνησης

Επικαιροποίηση του Κώδικα ως προς τις 
Πολιτικές Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Σελ. 28

6η Επικαιροποίηση Κώδικα 
Εταιρικής Διακυβέρνησης

Επικαιροποίηση του Κώδικα ως προς τις 
αρμοδιότητες-λειτουργία της Επιτροπής 
Πληροφορικής.

Σελ. 47
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7η Επικαιροποίηση Κώδικα 
Εταιρικής Διακυβέρνησης

Επικαιροποίηση του Κώδικα ως προς το
αντικείμενο και τις αρμοδιότητες-λειτουργίες 
της Διεύθυνσης Διαχείρισης Κινδύνων.

Σελ. 43 έως 44

7η Επικαιροποίηση Κώδικα 
Εταιρικής Διακυβέρνησης

Επικαιροποίηση του Κώδικα ως προς τις 
Πολιτικές Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Σελ. 32 έως 33

7η Επικαιροποίηση Κώδικα 
Εταιρικής Διακυβέρνησης

Επικαιροποίηση του Κώδικα ως προς το 
πλαίσιο  συνεχούς και ασφαλούς
λειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων, τις 
αρμοδιότητες του Υπεύθυνου Ασφάλειας 
Πληροφοριακών Συστημάτων Ομίλου, τις 
αρμοδιότητες της Επιτροπής Πληροφορικής 
και την λειτουργία αυτής.

Σελ. 50 έως 53

8η Επικαιροποίηση Κώδικα 
Εταιρικής Διακυβέρνησης

Επικαιροποίηση του Κώδικα ως προς τις εξής 
ενότητες: Επιτροπή Ελέγχου, Επιτροπή 
Διαχείρισης Κινδύνων, Σύστημα Εσωτερικού 
Ελέγχου, Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου, 
Ενημέρωση Επενδυτικού Κοινού – 
Ρυθμιζόμενες Πληροφορίες, Διασφάλιση 
Συνεχούς και Ασφαλούς Λειτουργίας 
Πληροφοριακών Συστημάτων. 

Σελ. 12, 
18-19, 24-25, 
26-27, 29-33, 
35-39

9η Επικαιροποίηση Κώδικα 
Εταιρικής Διακυβέρνησης

Επικαιροποίηση του Κώδικα ως προς τις εξής 
ενότητες: Λειτουργία Δ.Σ., Αμοιβές και 
αποζημιώσεις μελών του Δ.Σ., Επιτροπή 
Ελέγχου, Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων, 
Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου, Διαχείριση 
Κινδύνων Ομίλου, Ενημέρωση Επενδυτικού 
Κοινού – Ρυθμιζόμενες Πληροφορίες, 
Τήρηση Απορρήτου – Προστασία 
Προσωπικών Δεδομένων, Ανθρώπινο 
Δυναμικό.

Σελ. 11-13, 
17,19 27, 
29-33,36,40

Τίτλος Εγγράφου: Ημερομηνία
έκδοσης
/τροποποίησης

Αριθμός
Παραρτήματος

ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ – ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ 11-1-2019 1
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Το	 Διοικητικό	 Συμβούλιο	 της	 ΑΤΤΙCA	 BANK	 A.T.E.	 λαμβάνοντας	 υπόψη	 τις	 σχετικές	 αποφάσεις	 του	
εντός	του	μηνός	Δεκεμβρίου	και	σε	συμμόρφωση	με:

1. Το	Καταστατικό	της	Εταιρείας
2.	 τις	διατάξεις	του	κ.ν.	2190/1920	σε	συνδυασμό	με	τις	νέες	διατάξεις	του	ν.	4548/2018,	περί			
	 ανωνύμων	εταιρειών
3.	 τις	διατάξεις	του	νόμου	3016/2002	για	την	εταιρική	διακυβέρνηση
4.	 τις	διατάξεις	του	νόμου	3371/2005	για	τις	υποχρεώσεις	των	εταιρειών	με	μετοχές	εισηγμένες	σε		
	 χρηματιστήριο
5.	 τις	διατάξεις	του	νόμου	3340/2005	για	τις	υποχρεώσεις	των	προσώπων,	τα	οποία	κατέχουν		 	
	 προνομιακές	πληροφορίες,	καθώς	και	τις	σχετικές	αποφάσεις/εγκυκλίους	της	Επιτροπής	Κεφαλαι	
	 αγοράς,
6.	 τις	διατάξεις	του	νόμου	3556/2007	για	τις	υποχρεώσεις	πληροφόρησης	σχετικά	με	εκδότες,	των		
	 οποίων	οι	κινητές	αξίες	έχουν	εισαχθεί	προς	διαπραγμάτευση	σε	οργανωμένη	αγορά,	καθώς	και		
	 τις	σχετικές	αποφάσεις/εγκυκλίους	της	Επιτροπής	Κεφαλαιαγοράς,
7. τις	διατάξεις	του	Νόμου	4261/2014	Πρόσβαση	στη	δραστηριότητα	των	πιστωτικών	ιδρυμάτων		
	 και	προληπτική	εποπτεία	πιστωτικών	ιδρυμάτων	και	επιχειρήσεων	επενδύσεων	(ενσωμάτωση	της		
	 Οδηγίας	2013/36/ΕΕ),	κατάργηση	του	ν.	3601/2007	και	άλλες	διατάξεις,
8. τις	διατάξεις	του	νόμου	3693/2008	περί	εναρμόνισης	της	ελληνικής	νομοθεσίας	με	την	Οδηγία		
	 2006/43/ΕΚ	περί	υποχρεωτικών	ελέγχων	των	ετήσιων	και	των	ενοποιημένων	λογαριασμών,	για		
	 την	τροποποίηση	των	Οδηγιών	78/660/ΕΟΚ	και	83/349	ΕΟΚ	του	Συμβουλίου	και	για	την	κατάργηση	
	 της	Οδηγίας	84/253/ΕΟΚ	του	Συμβουλίου	και	άλλες	διατάξεις,
9. τις	διατάξεις	του	νόμου	3884/2010,	περί	Ενσωμάτωσης	στο	ελληνικό	δίκαιο	της	Οδηγίας	2007/36/ΕΚ	του		
	 Ευρωπαϊκού	Κοινοβουλίου	και	του	Συμβουλίου,	της	11ης	Ιουλίου	2007,	σχετικά	με	την	άσκηση		
	 ορισμένων	δικαιωμάτων	από	μετόχους	εισηγμένων	εταιρειών	-	Τροποποίηση	και	προσαρμογή	του		
	 κωδικοποιημένου	νόμου	2190/1920	Περί	ανωνύμων	εταιρειών	και	του	Ν.	2396/1996,
10. τις	διατάξεις	του	νόμου	4443/2016	για	Ι)	Ενσωμάτωση	της	Οδηγίας	2000/43/ΕΚ	περί	εφαρμογής		
	 της	αρχής	της	ίσης	μεταχείρισης	προσώπων	ασχέτως	φυλετικής	ή	εθνοτικής	τους	καταγωγής,		
	 της	Οδηγίας	2000/78/ΕΚ	για	τη	διαμόρφωση	γενικού	πλαισίου	για	την	ίση	μεταχείριση	στην		 	
	 απασχόληση	και	την	εργασία	και	της	Οδηγίας	2014/54/ΕΕ	περί	μέτρων	που	διευκολύνουν	την
		 άσκηση	των	δικαιωμάτων	των	εργαζομένων	στο	πλαίσιο	της	ελεύθερης	κυκλοφορίας	των		 	
	 εργαζομένων,	II)	λήψη	αναγκαίων	μέτρων	συμμόρφωσης	με	τα	άρθρα	22,	23,	30,	31	παρ.	1,	
	 32	και	34	του	Κανονισμού	596/2014	για	την	κατάχρηση	της	αγοράς	και	την	κατάργηση	της	
	 Οδηγίας	2003/6/ΕΚ	του	Ευρωπαϊκού	Κοινοβουλίου	και	του	Συμβουλίου	και	των	Οδηγιών	της			
	 Επιτροπής	2003/124/ΕΚ,	2003/125	ΕΚ	και	2004/72/ΕΚ	και	ενσωμάτωση	της	Οδηγίας	2014/57/	
	 ΕΕ	περί	ποινικών	κυρώσεων	για	την	κατάχρηση	αγοράς	και	της	εκτελεστικής	Οδηγίας	2015/2392,	
	 III)	ενσωμάτωση	της	Οδηγίας	2014/62	σχετικά	με	την	προστασία	του	ευρώ	και	άλλων	νομισμάτων	
	 από	την	παραχάραξη	και	την	κιβδηλεία	μέσω	του	ποινικού	δικαίου	και	για	την	αντικατάσταση	της	
	 απόφασης	-	πλαισίου	2000/383/ΔΕΥ	του	Συμβουλίου	και	IV)	Σύσταση	Εθνικού	Μηχανισμού	
	 Διερεύνησης	Περιστατικών	Αυθαιρεσίας	στα	σώματα	ασφαλείας	και	τους	υπαλλήλους	των	
	 καταστημάτων	κράτησης	και	άλλες	διατάξεις,
11. τις	διατάξεις	του	νόμου	3873/2010,	περί	Ενσωμάτωσης	στην	ελληνική	έννομη	τάξη	της	Οδηγίας		
	 2006/46/ΕΚ	του	Ευρωπαϊκού	Κοινοβουλίου	και	του	Συμβουλίου	σχετικά	με	τους	ετήσιους	και	
	 ενοποιημένους	λογαριασμούς	εταιρειών	ορισμένων	μορφών	και	της	οδηγίας	2007/63/ΕΚ	του
	 Ευρωπαϊκού	Κοινοβουλίου	και	του	Συμβουλίου	για	την	απαίτηση	για	τη	σύνταξη	έκθεσης	από	
	 ανεξάρτητο	εμπειρογνώμονα	σε	περίπτωση	συγχώνευσης	ή	διάσπασης	ανωνύμων	εταιρειών,
12. τις	διατάξεις	της	υπ’	αριθ.	5/204/14.11.2000	απόφασης	της	Επιτροπής	Κεφαλαιαγοράς	για	τις	
	 υποχρεώσεις	των	εταιρειών	με	μετοχές	εισηγμένες	σε	χρηματιστήριο	ως	ισχύουν,
13. τις	διατάξεις	του	Κανονισμού	του	Χρηματιστηρίου	Αθηνών,
14. τις	διατάξεις	της	ΠΔ/ΤΕ	2501/31.10.2002	για	τις	υποχρεώσεις	ενημέρωσης	των	συναλλασσόμενων
	 με	τα	πιστωτικά	ιδρύματα	για	τους	όρους	που	διέπουν	τις	συναλλαγές	τους,
15. τις	διατάξεις	της	ΠΔ/ΤΕ	2577/9.3.2006	για	τις	αρχές	λειτουργίας	και	τα	κριτήρια	αξιολόγησης	της		
	 οργάνωσης	και	των	Συστημάτων	Εσωτερικού	Ελέγχου	των	πιστωτικών	ιδρυμάτων,
16. τις	διατάξεις	της	ΠΔ/ΤΕ	2595/20.8.2007	για	τον	καθορισμό	των	κριτηρίων	που	πρέπει	να	διέπουν		
	 τη	Διαδικασία	Αξιολόγησης	Επάρκειας	Εσωτερικού	Κεφαλαίου	(ΔΑΕΕΚ),των	πιστωτικών	ιδρυμάτων	
	 και	της	Διαδικασίας	Εποπτικής	Αξιολόγησης	(ΔΕΑ)	από	την	Τράπεζα	της	Ελλάδος,

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
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17.	τις	διατάξεις	της	ΠΔ/ΤΕ	2614/7.4.2009	για	το	πλαίσιο	ελέγχου	από	την	Τράπεζα	της	Ελλάδος	της		
	 επάρκειας	ρευστότητας	των	πιστωτικών	ιδρυμάτων,	και	τις	βέλτιστες	διεθνείς	πρακτικές	εταιρικής		
	 διακυβέρνησης,
18. τις	διατάξεις	της	ΠΔ/ΤΕ	2650/19.01.2012-Πολιτική	αποδοχών	που	εφαρμόζεται	από	τα	πιστωτικά	
	 ιδρύματα	-	Τροποποίηση	των	ΠΔ/ΤΕ	2577/9.3.2006		και	2592/20.8.2007,	τις	κατευθυντήριες		
	 γραμμές	της	Ευρωπαϊκής	Αρχής	Τραπεζών	(εφεξής	ΕΒΑ)	για	τα	θέματα	εταιρικής	διακυβέρνησης	
	 (Joint	ESMA	and	EBA	Guidelines	on	the	assessment	of	the	suitability	of	members	of	the
	 management	body	and	key	function	holders	under	Directive	2013/36/EU	and	Directive	2014/65/	
	 EU,	ΕΒΑ/GL/201712,	EBA	Guidelines	on	internal	governance	under	Directive	2013/36/EU,	EBA/	
	 GL/2017/11),	οι	αρχές	εταιρικής	διακυβέρνησης	της	Επιτροπής	της	Βασιλείας	για	την	Τραπεζική		
	 Εποπτεία	(BCBS,	Corporate	Governance	Principles	for	Banks,	2015)	και	εν	γένει	οι	βέλτιστες		
	 πρακτικές	εταιρικής	διακυβέρνησης	σε	διεθνές	και	ευρωπαϊκό	επίπεδο,	επικαιροποίησε	εν	μέρει	
	 τον		παρόντα	Κώδικα	Εταιρικής	Διακυβέρνησης	(πρώην	Κανονισμός	Εταιρικής	Διακυβέρνησης	και		
	 Εσωτερικής	Λειτουργίας).
19. τον	Κανονισμό	(ΕΕ)	2016/679	του	Ευρωπαϊκού	Κοινοβουλίου	και	του	Συμβουλίου	για	την	προστασία
		 των	φυσικών	προσώπων	έναντι	της	επεξεργασίας	των	δεδομένων	προσωπικού	χαρακτήρα	και	
	 για	την	ελεύθερη	κυκλοφορία	των	δεδομένων	αυτών.

Ο	Κώδικας	με	το	παράρτημά	του,	το	οποίο	θεωρείται	αναπόσπαστο	τμήμα	αυτού,	αποτελεί	εσωτερικό	
έγγραφο	 της	Τράπεζας	και	 λειτουργεί	 συμπληρωματικά	προς	 τις	 διατάξεις	 του	Καταστατικού	 της,	 το	
οποίο	αποτελεί	τον	ιεραρχικά	υπέρτερο	κανονισμό	της	Τράπεζας.	Οι	βασικοί	στόχοι	του	Κώδικα	είναι:

 1.	 η	διαρκής	συμμόρφωση	της	Τράπεζας	με	τις	νομοθετικές	και	κανονιστικές	διατάξεις,	οι	οποίες	
	 	 ρυθμίζουν	την	οργάνωση	και	λειτουργία	της,	καθώς	και	τις	δραστηριότητές	της
	 2.	 η	διαμόρφωση	πλαισίου	αυτορρύθμισης	της	λειτουργίας	της	Τράπεζας	με	τη	θέσπιση	κανόνων	με
		 	 δεσμευτική	ισχύ	για	τη	διοίκηση,	τα	στελέχη	και	το	προσωπικό	της,	οι	οποίοι	λειτουργούν		 	
	 	 συμπληρωματικά	προς	τις	διατάξεις	του	ισχύοντος	ρυθμιστικού	πλαισίου	και	θεσπίζονται	με	γνώμονα	
	 	 την	ενίσχυση	της	χρηστής	και	υπεύθυνης	διοίκησης	και	λειτουργίας	της	Τράπεζας,
	 3.	 η	διασφάλιση	της	διαφάνειας,	αρτιότητας,	λειτουργικότητας	και	αποτελεσματικότητας	του	
	 	 υφιστάμενου	συστήματος	εταιρικής	διακυβέρνησης	και	εσωτερικού	ελέγχου	της	Τράπεζας,	και
	 4.	 η	ενίσχυση	της	εμπιστοσύνης	προς	την	Τράπεζα	των	ημεδαπών	και	αλλοδαπών	επενδυτών,	των
		 	 μετόχων,	των	εργαζομένων	και	των	πελατών	της.

Σημειώνεται	 ότι	 στο	 παρόν	 έγγραφο	 δεν	 γίνεται	 εξαντλητική	 αναφορά	 των	 αρχών,	 πολιτικών	 και	
διαδικασιών	που	εφαρμόζει	η	Τράπεζα	δυνάμει	των	ισχυουσών	νομοθετικών	και	κανονιστικών	διατάξεων	
οι	οποίες	εξειδικεύονται	στα	σχετικά	κείμενα	που	ισχύουν	στο	εσωτερικό	της	Τράπεζας.	

Η	Γενική	Συνέλευση	των	Μετόχων	της	ATTICA	BANK	A.T.E.	είναι	το	ανώτατο	όργανο	της	Τράπεζας	και	
είναι	αρμόδια,	μεταξύ	άλλων,	για	την	εκλογή	των	μελών	του	Διοικητικού	Συμβουλίου.	Οι	διαδικασίες	
και	οι	κανόνες	σύγκλησης,	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	Κ.Ν.	2190/1920	σε	συνδυασμό	πλέον	με	τις	διατάξεις	του	ν.	4548/2018.
 
Η	Γενική	Συνέλευση	είναι	μόνη	αρμόδια	να	αποφασίζει	για:	
1.	 Τροποποιήσεις	του	Καταστατικού,	ως	τοιούτων	θεωρουμένων	πάντως	και	των	αυξήσεων	ή	μειώσεων	
	 του	εταιρικού	κεφαλαίου.	Οι	αποφάσεις	για	τροποποιήσεις	του	Καταστατικού	είναι	έγκυρες	εφόσον	
	 δεν	απαγορεύονται	με	ρητή	διάταξη	του	Καταστατικού,	
2.	 Την	εκλογή	ή	αντικατάσταση	μελών	του	Διοικητικού	Συμβουλίου	και	των	ελεγκτών,	πλην	της	
	 περιπτώσεως	του	άρθρου	18	παρ.	1	του	Καταστατικού	περί	εκλογής	μελών	του	Διοικητικού	
	 Συμβουλίου	σε	αντικατάσταση	παραιτηθέντων,	αποθανόντων	ή	απωλεσάντων	την	ιδιότητά	τους	με	

2.1. Μέτοχοι – Γενική Συνέλευση

2. ΕΤΑΙΡΙΚΗ  ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ  
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	 οποιοδήποτε	άλλο	τρόπο.	
3.	 Την	έγκριση	των	ετήσιων	οικονομικών	καταστάσεων	της	εταιρείας,
4.	 Τη	διάθεση	των	ετησίων	κερδών,
5.	 Έκδοση	δανείου	δια	ομολογιών,	υπό	την	επιφύλαξη	του	άρθρου	8	παρ.	2	και	4	του	Καταστατικού
6.	 Τη	συγχώνευση,	διάσπαση,	μετατροπή,	αναβίωση,	παράταση	της	διάρκειας	ή	διάλυση	της	Εταιρείας,
7.	 Το	διορισμό	εκκαθαριστών,	και
8.	 Κάθε	άλλο	θέμα	που	προβλέπει	το	Καταστατικό.

Αναφορικά	με	τα	δικαιώματα	μετόχων	στις	Γενικές	Συνελεύσεις	της	Τράπεζας,	ισχύουν	και	εφαρμόζονται	
τα	αναφερόμενα	στο	Καταστατικό	της	Τράπεζας,	σε	συνδυασμό	με	τις	διατάξεις	του	ν.	2190/1920,	σε	
συνδυασμό	με	τις	ήδη	ισχύουσες	διατάξεις	του	ν.	4548/2018.

Η	 Τράπεζα	 είχε	 υπαχθεί	 στις	 διατάξεις	 του	Ν.3723/2008	 και	 προς	 τούτο	 είχαν	 εκδοθεί	 προνομιακές	
μετοχές,	το	καθεστώς	των	οποίων	ρυθμίζονταν	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.	
Η	Τράπεζα	κατά	την	Τακτική	Γενική	Συνέλευση	της	25-07-2018	αποφάσισε	την	εξαγορά	εξ	ολοκλήρου	
από	αυτήν	των	προνομιούχων	μετοχών	του	Ελληνικού	Δημοσίου,	με	αντάλλαγμα	την	παράδοση	στο	
Ελληνικό	Δημόσιο	ομολογιών	εκδοθησομένου	ομολογιακού	δανείου	μειωμένης	εξασφάλισης	σύμφωνα	
με	 το	 ν.3723/2008,	 τη	 συνακόλουθη	 μείωση	 του	 συνολικού	 μετοχικού	 της	 κεφαλαίου,	 καθώς	 και	
την	 τροποποίηση	 του	 άρθρου	 5	 περί	 μετοχικού	 κεφαλαίου	 του	 Καταστατικού,	 την	 οποία	 ενέκρινε	
και	 η	 από	 25-07-2018	 Ιδιαίτερη	 Γενική	 Συνέλευση	 των	 προνομιούχων	 μετόχων.	 Με	 την	 υπ’	 αριθμ.	
ΜΑΔΚΑΕΣ	 0003791	 ΕΞ	 2018/10-02-2018	 απόφαση	 του	 Υπουργού	 Οικονομικών	 (ΦΕΚ	 5589/12-12-
2018)	εγκρίθηκε	η	άνω	εξαγορά	με	ανταλλαγή	και	ανάληψη	από	το	Ελληνικό	Δημόσιο	κεφαλαιακών	
μέσων	κατηγορίας	2,	σύμφωνα	με	τον	κανονισμό	575/2013,	εκδόσεως	της	Τράπεζας.	Η	τροποποίηση	
του	 άρθρου	 5	 περί	 μετοχικού	 κεφαλαίου	 του	Καταστατικού	 της	 Τράπεζας,	 η	 οποία	 επήλθε	 συνεπεία	
της	μείωσης	του	μετοχικού	κεφαλαίου	εγκρίθηκε	με	την	υπ’	αριθμ.	14951/05-02-2019	απόφαση	του	
Υπουργείου	Οικονομίας	και	Ανάπτυξης,	η	οποία	καταχωρίσθηκε	στο	Γ.Ε.ΜΗ	με	την	υπ΄αριθμ.	14944/05-
02-2019	ανακοίνωση.
Για	το	χρονικό	διάστημα	συμμετοχής	της	Τραπέζης	στα	προγράμματα	ενισχύσεως	της	ρευστότητος	της	
οικονομίας	στο	Ν.	3723/2008,	όπως	 ισχύει,	δεν	επιτρέπεται	κατ’	άρθρο	28	παρ.	2	Ν.	3756/2009,		η	
αγορά	ιδίων	μετοχών	της.

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)	 αποτελεί	 εκπρόσωπο	 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.

Βάσει	της	συνθέσεως	του	Δ.Σ.	της	Τράπεζας	κατά	την	ημερομηνία	τροποποίησης	του	παρόντος,	από	

τα	μη	εκτελεστικά	μέλη	του	Διοικητικού	Συμβουλίου	της	Τράπεζας	τέσσερα	είναι	ανεξάρτητα,	με	την	

έννοια	που	ο	Νόμος	καθορίζει,	δηλαδή	κατά	τη	διάρκεια	της	θητείας	τους	δεν	πρέπει	να	είναι	μέτοχοι	

με	ποσοστό	πάνω	από	0,5%	του	μετοχικού	κεφαλαίου	της	Τράπεζας	και	δεν	πρέπει	να	έχουν	σχέση	

εξάρτησης	με	την	Τράπεζα	ή	με	συνδεδεμένα	με	αυτή	πρόσωπα.	Σχέση	εξάρτησης	υπάρχει	όταν	μέλος	

2.2. Διοικητικό Συμβούλιο
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του	Διοικητικού	Συμβουλίου	:

	i.	 Διατηρεί	επιχειρηματική	ή	άλλη	επαγγελματική	σχέση	με	την	Τράπεζα	ή	με	συνδεδεμένη	με	αυτή	

επιχείρηση	 κατά	 την	 έννοια	 του	 άρθρου	 32	 του	 Ν.	 4308/2014,	 σχέση	 η	 οποία	 από	 τη	 φύση	 της	

επηρεάζει	την	επιχειρηματική	της	δραστηριότητα,	ιδίως	όταν	είναι	σημαντικός	προμηθευτής	ή	πελάτης	

της	Τράπεζας.

ii.	 Είναι	 Πρόεδρος	 του	 Δ.Σ.	 ή	 διευθυντικό	 στέλεχος	 της	 Τράπεζας,	 καθώς	 και	 αν	 έχει	 τις	 ως	 άνω	

ιδιότητες	 ή	 είναι	 εκτελεστικό	 μέλος	 του	 Δ.Σ.	 σε	 συνδεδεμένη	 με	 την	 Τράπεζα	 επιχείρηση	 κατά	 την	

έννοια	του	άρθρου	32	του	Ν.	4308/2014	ή	διατηρεί	σχέση	εξαρτημένης	εργασίας	ή	έμμισθης	εντολής	

με	την	Τράπεζα	ή	με	τις	συνδεδεμένες	με	αυτή	επιχειρήσεις.

iii.	 Έχει	συγγένεια	μέχρι	δεύτερου	βαθμού	ή	είναι	σύζυγος	εκτελεστικού	μέλους	του	Δ.Σ.	ή	διευθυντικού	

στελέχους	 ή	 μετόχου	 που	 συγκεντρώνει	 την	 πλειοψηφία	 του	 μετοχικού	 κεφαλαίου	 της	 Τράπεζας	 ή	

συνδεδεμένης	με	αυτήν	επιχείρησης	κατά	την	έννοια	του	άρθρου	32	του	Ν.	4308/2014.

iv.	 Έχει	διορισθεί	σύμφωνα	με	το	άρθρο	79	του	Ν.	4548/2018.

Το	 Καταστατικό	 της	 Τράπεζας	 ορίζει	 αναλυτικά	 τις	 αρμοδιότητες	 του	 Δ.Σ..1	 	 Ειδικότερα,	 βάσει	 του	

άρθρου	20	του	Καταστατικού	της	Τράπεζας:

 1.	 Το	Διοικητικό	Συμβούλιο	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.
	 2.	 Ενδεικτικά,	το	Διοικητικό	Συμβούλιο	διοικεί	την	εταιρεία,	καταρτίζει	τον	Εσωτερικό	Κανονισμό
	 		 	 αυτής,	καθώς	και	τους	Κανονισμούς	Λειτουργίας	των	Υπηρεσιών	της,	διορίζει	και	παύει	τους	
	 		 	 Διευθυντές,	Υποδιευθυντές	και	υπαλλήλους	της	εταιρείας	και	των	υποκαταστημάτων	της,	καθορίζει	
	 		 	 τις	μισθοδοσίες	και	έκτακτες	αμοιβές	αυτών,	όπως	και	τις	τυχόν	εγγυήσεις	που	απαιτούνται	από	
	 		 	 αυτούς,	προσδιορίζει	το	ποσό	της	κάθε	φορά	κατά	τους	όρους	του	νόμου	εισφοράς	της	Τράπεζας	
	 		 	 στα	ταμεία	Πρόνοιας,	Περίθαλψης	και	Αρωγής	τέκνων	των	υπαλλήλων	της,	καθορίζει	τις	δαπάνες	
	 		 	 και	τα	έξοδα	της	επιχειρήσεως,	ιδρύει	υποκαταστήματα,	γραφεία,	πρακτορεία	ή	άλλες	μονάδες	
	 		 	 συναλλαγών	στην	Ελλάδα	ή	στο	εξωτερικό,	συγκαλεί	τις	τακτικές	και	έκτακτες	Γενικές	Συνελεύσεις	
	 		 	 καθορίζοντας	και	τα	θέματα	της	ημερήσιας	διάταξης	αυτών,	καταρτίζει	τους	ετήσιους	ισολογισμούς	
	 		 	 και	τους	λογαριασμούς	κερδών	και	ζημιών,	προτείνει	το	διανεμητέο	μέρισμα	στους	μετόχους	και	
	 		 	 αποφασίζει	για	τη	διανομή	προσωρινού	μερίσματος	κατά	τους	όρους	του	Καταστατικού	και	του	
	 		 	 άρθρου	162	ν.	4548/2018	συντάσσει	την	έκθεση	προς	τη	Γενική	Συνέλευση	για	τους	λογαριασμούς	
	 		 	 και	τις	εργασίες	της	εταιρείας,	αποφασίζει	για	τις	προτάσεις	που	θα	υποβληθούν	στη	Γενική	
	 		 	 Συνέλευση,	κανονίζει	την	ημερήσια	διάταξή	της	και	γενικά	αποφασίζει	για	όλα	όσα	απαιτούνται	
	 		 	 για	την	προστασία	και	τη	διαχείριση	των	συμφερόντων	της	εταιρείας	καθώς	επίσης	και	για	την	
	 		 	 πραγματοποίηση	του	σκοπού	της.
	 3.	 Στο	Διοικητικό	Συμβούλιο	παρουσιάζονται	κατ’	ελάχιστον	ανά	τρίμηνο	τα	πεπραγμένα	των	
	 		 	 Επιτροπών	από	τους	Προέδρους	τους.	Το	Διοικητικό	Συμβούλιο	εξετάζει	και	εγκρίνει	τις	προτεινόμενες	
	 		 	 από	τους	Προέδρους	των	Επιτροπών	του	Δ.Σ.	διορθωτικές	ενέργειες	και	επισημαίνει	τυχόν	πεδία	
	 		 	 που	χρήζουν	βελτίωσης.
	 4.	 Το	Διοικητικό	Συμβούλιο	εκπροσωπεί	και	δεσμεύει	την	εταιρεία	σε	όλες	τις	σχέσεις	της	με	το	
	 		 	 Ελληνικό	και	τα	Αλλοδαπά	Δημόσια,	οποιαδήποτε	φυσικά	ή	νομικά	πρόσωπα,	Οργανισμούς	και	
	 		 	 Αρχές	πάσης	φύσεως,	προς	όλες	τις	Δικαστικές,	Διοικητικές	ή	άλλες	Αρχές	και	προς	όλους	τους	
	 		 	 Διεθνείς	Οργανισμούς	και	προς	όλα	τα	ημεδαπά	και	αλλοδαπά	Δικαστήρια	κάθε	βαθμού	και	
	 		 	 δικαιοδοσίας.
	 5.	 Η	Τράπεζα	δεσμεύεται	απέναντι	στους	τρίτους	από	τις	πράξεις	του	Διοικητικού	Συμβουλίου,	ακόμα	
	 		 	 και	αν	είναι	εκτός	εταιρικού	σκοπού,	εκτός	αν	αποδειχθεί	ότι	ο	τρίτος	γνώριζε	την	υπέρβαση	του	

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

 1	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.
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	 		 	 εταιρικού	σκοπού	ή	όφειλε	να	την	γνωρίζει.	Δεν	συνιστά	απόδειξη	για	το	τελευταίο	μόνη	η	τήρηση	
	 		 	 των	διατυπώσεων	δημοσιότητας	ως	προς	το	καταστατικό	της	εταιρείας	ή	και	τυχόν	τροποποιήσεις	
	 		 	 τους.	Στους	καλόπιστους	τρίτους	δεν	αντιτάσσονται	περιορισμοί	της	εξουσίας	του	Διοικητικού	
	 		 	 Συμβουλίου	από	το	Καταστατικό	ή	από	απόφαση	της	Γενικής	Συνέλευσης,	ακόμα	και	αν	αυτοί	έχουν	
	 		 	 υποβληθεί	στις	διατυπώσεις	δημοσιότητας.
Επιπλέον,	βάσει	του	άρθρου	80	του	Ν.	4261/2014,	το	Διοικητικό	Συμβούλιο	της	Τράπεζας:

 1.	 φέρει	τη	γενική	ευθύνη	διοίκησης	και	λειτουργίας	του	ιδρύματος,	εγκρίνει	και	επιβλέπει	
	 	 την	υλοποίηση	των	στρατηγικών	στόχων,	της	στρατηγικής	αντιμετώπισης	κινδύνου	και	της	
	 	 εσωτερικής	διακυβέρνησης	του	ιδρύματος,
	 2.	 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,
	 3.	 επιβλέπει	τη	διαδικασία	των,	κατά	νόμο,	δημοσιοποιήσεων	και	τις	ανακοινώσεις,
	 4.	 είναι	υπεύθυνο	για	την	αποτελεσματική	επίβλεψη	των	ανωτέρων	διοικητικών	στελεχών,	ήτοι	των	
	 	 φυσικών	προσώπων	που	ασκούν	εκτελεστικά	καθήκοντα	στην	Τράπεζα	και	τα	οποία	είναι	υπεύθυνα	
	 	 και	λογοδοτούν	στο	Δ.Σ.	για	την	καθημερινή	διοίκησή	της,
	 5.	 παρακολουθεί		και		αξιολογεί		περιοδικά		την		αποτελεσματικότητα		των				ρυθμίσεων	εταιρικής	
	 	 διακυβέρνησης	του	ιδρύματος	και	προβαίνει	στις	δέουσες	ενέργειες	για	την	αντιμετώπιση	τυχόν	
	 	 ελλείψεων.

Βάσει	της	πρώτης	παραγράφου	του	άρθρου	21	του	Καταστατικού	της	Τράπεζας,	το	Διοικητικό	Συμβούλιο	
δύναται	να	αναθέτει	 το	σύνολο	ή	μέρος	των	εξουσιών	διαχείρισης	και	εκπροσώπησης	στον	Πρόεδρό	
του,	στο	Διευθύνοντα	ή	Διευθύνοντες	Συμβούλους	και	Γενικούς	Διευθυντές	καθώς	επίσης	και	σ	ένα	ή	
περισσότερα	πρόσωπα,	μέλη	ή	μη	του	Διοικητικού	Συμβουλίου,	καθορίζοντας	συγχρόνως	την	έκταση	
των	ανατιθεμένων	εξουσιών.	Εξαιρούνται	τα	θέματα	που	απαιτούν	συλλογική	ενέργεια	του	Διοικητικού	
Συμβουλίου.

Βάσει	της	2ης	παραγράφου	του	άρθρου	21	του	Καταστατικού	της	Τράπεζας,	το	Διοικητικό	Συμβούλιο	
δύναται	να	αποφασίζει,	ότι	τα	παραπάνω	αναφερόμενα	πρόσωπα	της	παραγράφου	1	του	άρθρου	21	του	
Καταστατικού	της	Τράπεζας	μπορούν	να	μεταβιβάζουν	κατά	τους	όρους	του	νόμου	και	του	Καταστατικού	
την	εκτέλεση	συγκεκριμένων	και	μόνον	από	τις	ανατιθέμενες	σ΄	αυτούς	πράξεις	σε	Διευθυντές	και	σε	
υπαλλήλους	της	Τραπέζης	καθώς	και	σε	τρίτα	πρόσωπα.

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

Το	 Δ.Σ.	 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,	

Λειτουργία του Δ.Σ.
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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	
αντιπροσωπευόμενων	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.	

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.

 -	 	 Οι	κάθε	είδους	αμοιβές	που	καταβάλλει	η	Τράπεζα	στα	μέλη	του	Διοικητικού	Συμβουλίου,	στα	
	 		 	 διευθυντικά	στελέχη	και	στους	εσωτερικούς	ελεγκτές,	καθώς	και	η	γενικότερη	πολιτική	των	αμοιβών	
	 		 	 της	Τράπεζας	καθορίζονται	με	σχετική	απόφαση	του	Διοικητικού	Συμβουλίου,	και	εγκρίνονται	με	
	 		 	 ειδική	απόφαση	της	Γενικής	Συνέλευσης,	όπου	αυτό	απαιτείται	εκ	του	νόμου.

 -  Οι	αμοιβές	και	αποζημιώσεις,	κάθε	είδους,	των	εκτελεστικών	μελών	του	καθορίζονται	από	το	
	 		 	 Διοικητικό	Συμβούλιο	κατόπιν	σχετικής	εισήγησης	της	Επιτροπής	Αποδοχών,	και	υποβάλλονται	
	 		 	 προς	έγκριση	στην	Τακτική	Γενική	Συνέλευση	των	μετόχων	της	Τράπεζας	σύμφωνα	με	τις	διατάξεις	
	 		 	 του	Καταστατικού	και	τις	σχετικές	διατάξεις	του	νόμου	περί	Ανωνύμων	Εταιρειών.	

 -  Η	αμοιβή	και	οι	τυχόν	λοιπές	αποζημιώσεις	των	μη	εκτελεστικών	μελών	του	Διοικητικού	Συμβουλίου	
	 		 	 καθορίζονται	σύμφωνα	με	τις	διατάξεις	του	Καταστατικού	και	τις	σχετικές	διατάξεις	του	νόμου	περί	
	 		 	 Ανωνύμων	Εταιρειώ.ν	Το	σύνολο	των	αμοιβών	και	των	τυχόν	αποζημιώσεων	των	μη	εκτελεστικών	
	 		 	 μελών	του	Διοικητικού	Συμβουλίου	αναφέρονται	σε	χωριστή	παράγραφο	των	οικονομικών	
	 		 	 καταστάσεων	της	Τράπεζας.

 -  Οι	συνολικές	και	επιμέρους	αμοιβές	και	λοιπές	αποζημιώσεις	των	εκτελεστικών	και	μη	εκτελεστικών	
	 		 	 μελών	του	Διοικητικού	Συμβουλίου,	παροχή	δικαιωμάτων	προαίρεσης	αγοράς	μετοχών,	καθώς	και	
	 		 	 ο	αριθμός,	η	διανομή	των	δικαιωμάτων	προαίρεσης	και	η	τιμή	άσκησής	τους,	εγκρίνονται	από	την	
	 		 	 Τακτική	Γενική	Συνέλευση	των	μετόχων.

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	Δ.Σ.	έχει	συστήσει	τις	ακόλουθες	επιτροπές2	:

1.		 	 Επιτροπή	Αποδοχών.
2.		 	 Επιτροπή	Ανάδειξης	Υποψηφίων	Μελών	Δ.Σ..
3.		 	 Επιτροπή	Στρατηγικού	Σχεδιασμού	και	Επικοινωνίας.
4.		 	 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,	ανά	τρίμηνο,	κατ’	ελάχιστον.

Αμοιβές και Αποζημιώσεις Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

2.3. Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου

2	Τα	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.
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Η	 Επιτροπή	 Ελέγχου	 (ΕΕ)	 της	 Attica	 Bank	 A.T.E.	 συστάθηκε	 με	 σκοπό	 την	 υποβοήθηση	 του	 Δ.Σ.	
στην	 άσκηση	 των	 εποπτικών	 του	 καθηκόντων,	 στην	 ανάπτυξη	 και	 τη	 διασφάλιση	 της	 λειτουργίας	
ενός	επαρκούς	και	αποτελεσματικού	Συστήματος	Εσωτερικού	Ελέγχου	(ΣΕΕ),	σε	επίπεδο	Τράπεζας	και	
Ομίλου.	Η	ΕΕ	απαρτίζεται	κατ’	ελάχιστον	από	τρία	μη	εκτελεστικά	μέλη	του	Δ.Σ.	της	Τράπεζα,	δύο	εκ	
των	οποίων	είναι	ανεξάρτητα	μη	εκτελεστικά	μέλη.	Ο	Πρόεδρος	και	τα	λοιπά	Μέλη	της	ΕΕ	ορίζονται	με	
απόφαση	της	Γενικής	Συνέλευσης	(Γ.Σ.)	των	Μετόχων,	με	τριετή	θητεία.	Η	ανανέωση	της	θητείας	ή	η	
τροποποίηση	της	σύνθεσης	της	ΕΕ	γίνεται	πάντοτε	με	απόφαση	της	Γ.Σ.	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	Γ.Σ.	των	μετόχων	για	έγκριση.	

Τα	Μέλη	της	ΕΕ	δεν	πρέπει	να	κατέχουν	παράλληλες	θέσεις	ή	ιδιότητες	ή	να	διενεργούν	συναλλαγές	
που	θα	μπορούσαν	να	θεωρηθούν	ασυμβίβαστες	με	την	αποστολή	της	ΕΕ.	Η	συμμετοχή	στην	ΕΕ,	δεν	
αποκλείει	 τη	 δυνατότητα	 συμμετοχής	 και	 σε	 άλλες	 επιτροπές	 του	 Δ.Σ.	 εκτός	 από	 τον	 Πρόεδρο	 της	
Επιτροπής,	ο	οποίος	δεν	επιτρέπεται	να	ασκεί	καθήκοντα	Προέδρου	Δ.Σ.	ή	Προέδρου	της	Επιτροπής	
Διαχείρισης	Κινδύνων.	Ο	Πρόεδρος	της	ΕΕ	πρέπει	να	διαθέτει	τις	απαιτούμενες	γνώσεις	και	εμπειρία	για	
την	επίβλεψη	των	ελεγκτικών	διαδικασιών	και	των	λογιστικών	θεμάτων	που	απασχολούν	την	ΕΕ,	ενώ	
παράλληλα	η	ΕΕ,	ως	σύνολο,	πρέπει	να	διαθέτει	την	κατάρτιση	και	την	εμπειρία	που	απαιτούνται	για	τη	
διεκπεραίωση	του	έργου	της,	περιλαμβανομένης	της	γνώσης	για	το	ευρύτερο	περιβάλλον	λειτουργίας	
της	Τράπεζας	και	για	τα	συστήματα	πληροφορικής.

Η	ΕΕ	βρίσκεται	σε	απαρτία	όταν	στην	συνεδρίαση	συμμετέχουν	τα	μισά	μέλη	της	και	επιπλέον	ένα.	Οι	
αποφάσεις	λαμβάνονται	κατά	πλειοψηφία	των	μελών	της,	ενώ	δικαίωμα	ψήφου	έχουν	μόνο	τα	μέλη	
της	ΕΕ.	Σε	περίπτωση	μη	ομόφωνου	αποφάσεως	επί	οιουδήποτε	θέματος	της	ΕΕ,	θα	καταγράφονται	στα	
πρακτικά	οι	απόψεις	της	μειοψηφίας.

Σε	περίπτωση	ισοψηφίας,	υπερισχύει	η	ψήφος	του	Προέδρου.	Οι	συνεδριάσεις	της	ΕΕ	πραγματοποιούνται,	
είτε	με	την	φυσική	παρουσία	των	μελών	της,	είτε	μέσω	τηλεδιάσκεψης/τηλεφωνικής	κλήσης.	Μέλος	
της	ΕΕ	που	απουσιάζει	επί	τρεις	συνεχόμενες	συνεδριάσεις	αδικαιολόγητα,	δύναται	να	αντικαθίσταται	
με	απόφαση	του	Δ.Σ.,	η	οποία	επικυρώνεται	στην	επόμενη	Γ.Σ.	των	Μετόχων

Η	ΕΕ	υποστηρίζεται	γραμματειακά	από	λειτουργό	της	Τράπεζας,	και	συγκεκριμένα	από	υπηρεσία	 της	
Τράπεζας	που	δεν	ελέγχεται	από	την	Διεύθυνση		Εσωτερικού	Ελέγχου	(ΔEE).	Ο	γραμματέας	ορίζεται	
με	απόφαση	της	ΕΕ.	Η	ΕΕ	συνεδριάζει	τακτικά,	εντός	εκάστου	ημερολογιακού	τριμήνου	ή	και	εκτάκτως	
αν	αυτό	 κρίνεται	 σκόπιμο.	Στις	 συνεδριάσεις	 της	 μπορεί	 να	προσκαλεί	 οποιοδήποτε	μέλος	 του	Δ.Σ.,	
στέλεχος	 της	 Τράπεζας	 ή	 των	Θυγατρικών	 εταιρειών	 του	Ομίλου	 της	 ή	 άλλο	πρόσωπο	 (υπάλληλο	ή	
συνεργάτη)	το	οποίο	θεωρεί	ότι	μπορεί	να	συνδράμει	στην	εκτέλεση	του	έργου	της.

Στις αρμοδιότητές της ΕΕ είναι μεταξύ άλλων:

 -	 	 Η	παρακολούθηση,	η	ετήσια	αξιολόγηση	και	η	υποβολή	προτάσεων	για		βελτίωση,	της	επάρκειας	και	
	 		 	 αποτελεσματικότητας	του	Συστήματος	Εσωτερικού	Ελέγχου	(ΣΕΕ)	σε	επίπεδο	Τράπεζας	και	Ομίλου,	
	 		 	 με	βάση	τις	διαπιστώσεις	και	παρατηρήσεις	της	Διεύθυνσης	Εσωτερικού	Ελέγχου	(ΔΕΕ),	των	
	 		 	 εξωτερικών	ελεγκτών	(τακτικών	ορκωτών	ελεγκτών	λογιστών),	καθώς	και	των	εποπτικών	αρχών,	
	 		 	 αλλά	και	της	έκθεσης	της	Διεύθυνσης	Κανονιστικής	Συμμόρφωσης.

 -  Η	επίβλεψη	και	αξιολόγηση	των	διαδικασιών	κατάρτισης	των	δημοσιευμένων	ετησίων	και	περιοδικών	
	 		 	 οικονομικών	καταστάσεων	της	Τράπεζας	και	του	Ομίλου	και	η	ενημέρωση	του	Δ.Σ.	για	τις	
	 		 	 παρατηρήσεις	των	τακτικών	ορκωτών	ελεγκτών	λογιστών..	

 -  Η	υποβολή	πρότασης	στο	Δ.Σ.	για	την	επιλογή	ή	αντικατάσταση	των	εξωτερικών	ελεγκτών	και	η	
	 		 	 διασφάλιση	της	ανεξαρτησίας	τους.

 -  Η	εισήγηση	προς	το	Δ.Σ.	για	την	επιλογή	του	επικεφαλής	της	ΔΕΕ	και	η	αξιολόγηση	της	επάρκειας	
	 		 	 και	του	έργου	της	ΔΕΕ.

2.3.1. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ  (Audit Committee)
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 -  Η	εξασφάλιση	της	ανεξαρτησίας	της	ΔΕΕ	και	η	έγκριση	του	Κανονισμού	Λειτουργίας	της	και	των	
	 		 	 τροποποιήσεών	του.

 -  Η	αξιολόγηση	του	ετήσιου	προγράμματος	ελέγχων	της	ΔΕΕ	και	η	πρόταση	προς	τους	εσωτερικούς	
	 		 	 ή	εξωτερικούς	ελεγκτές	για	τις	ειδικές	περιοχές	όπου	επιβάλλεται	η	διενέργεια	πρόσθετων	ελέγχων	
	 		 	 και	ειδικών	ερευνών.

 -  Η	ενημέρωση	του	Δ.Σ.	τουλάχιστον	ανά	τρίμηνο	για	το	έργο	της	ΔΕΕ	όπως	αυτό	αποτυπώνεται	
	 		 	 στους	απολογισμούς	και	τα	πορίσματά	της.	Η	ΕΕ	μελετά	και	αξιολογεί	τις	ετήσιες	Εκθέσεις	της	ΔΕΕ	
	 		 	 και	ενημερώνει	το	Δ.Σ.	για:

 •  την	επάρκεια	και	αποτελεσματικότητα	του	ΣΕΕ	σε	επίπεδο	Τράπεζας	και	Ομίλου

 •  την	αποτελεσματικότητα	και	την	τήρηση	των	διαδικασιών	διαχείρισης	κινδύνων	και	των	συναφών	
	 		 	 πιστοδοτικών	διαδικασιών,	συμπεριλαμβανομένης	και	της	πολιτικής	προβλέψεων

 •  την	επάρκεια	των	διαδικασιών	σε	σχέση	με	την	εσωτερική	αξιολόγηση	της	κεφαλαιακής	επάρκειας	
	 		 	 της	Τράπεζας

 •  την	εκτίμηση	για	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.

 -  Η	ενημέρωση	από	την	Κανονιστική	Συμμόρφωση	σχετικά	με	ουσιώδεις	αλλαγές	σε	θέματα	
	 		 	 κανονιστικής	συμμόρφωσης.

 -  Η	ετήσια	αξιολόγηση	της	επάρκειας	και	αποτελεσματικότητας	της	Πολιτικής	για	την	αντιμετώπιση	
	 		 	 του	Ξεπλύματος	Χρήματος	και	της	Χρηματοδότησης	της	Τρομοκρατίας	(ΞΧ&ΧΤ)	και	η	υποβολή	
	 		 	 σχετικής	έκθεσης	στο	Δ.Σ.,	καθώς	και	η	γενικότερη	εποπτεία	της	ορθής	εφαρμογής	της	πολιτικής	
	 		 	 αυτής.

 -  Η	ενημέρωση	από	τις	αρμόδιες	Υπηρεσιακές	Μονάδες	των	Εκθέσεων	της	Διεύθυνσης	Εποπτείας	του	
	 		 	 Πιστωτικού	Συστήματος	της	Τράπεζας	της	Ελλάδος	και	των	Πορισμάτων	Ελέγχων	από	άλλες	Αρχές	
	 		 	 (π.χ.	φορολογικοί	έλεγχοι).

Η	 Επιτροπή	 Ελέγχου	 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	λογιστικοελεγκτικών	πρακτικών.	

Τέλος	 η	 Επιτροπή	 Ελέγχου	 ενημερώνεται	 σε	 κάθε	 φάση	 της	 διεξαγωγής	 των	 ελεγκτικών	 εργασιών,	
περί	της	επάρκειας	και	αποτελεσματικότητας	των	ασφαλιστικών	δικλείδων	που	έχουν	καθοριστεί	ώστε	
να	αποτρέπονται	λάθη,	κακή	χρήση	των	συστημάτων	και	δόλιες	ενέργειες	και	ενημερώνει	το	Δ.Σ.	σε	
περιοδική	βάση	αλλά	και	εκτάκτως	όποτε	χρειαστεί.

 

Η	 Επιτροπή	 Αποδοχών	 έχει	 συσταθεί	 και	 λειτουργεί	 σύμφωνα	 με	 το	 ισχύον	 ρυθμιστικό	 πλαίσιο,	 και	
επιβλέπει	τις	δραστηριότητες	τόσο	του	πιστωτικού	ιδρύματος		όσο	και	των	θυγατρικών	του.	
 
Οι	κύριες	αρμοδιότητες	 της	Επιτροπής	 είναι	 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	
 
Η	Επιτροπή	απαρτίζεται	κατ’	ελάχιστον	από	τρία	(3)	μη	εκτελεστικά	μέλη,	τα	οποία	τουλάχιστον	στην	
πλειοψηφία	τους	συμπεριλαμβανομένου	του	Πρόεδρου	είναι	ανεξάρτητα	μη	εκτελεστικά	μέλη	του	Δ.Σ..	

Η	θητεία	των	μελών	της	επιτροπής	συμπίπτει	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.
Τα	καθήκοντα	της	Επιτροπής	περιλαμβάνουν	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.	Κατά	την	εκπόνηση	των	ως	άνω	προτάσεων	η	Επιτροπή	
Αποδοχών	λαμβάνει	υπόψη	τα	μακροπρόθεσμα	συμφέροντα	των	μετόχων,	των	επενδυτών	και	άλλων	

2.3.2. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 
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εμπλεκομένων	μερών	σε	σχέση	με	την	Τράπεζα,	καθώς	και	το	δημόσιο	συμφέρον,	προσανατολίζεται	δε	
στη	μακροπρόθεσμα	συνετή	και	χρηστή	διαχείριση	της	Τράπεζας	και	την	αποτροπή	ή	την	ελαχιστοποίηση	
καταστάσεων	σύγκρουσης	συμφερόντων	που	αποβαίνουν	σε	βάρος	αυτής	της	διαχείρισης.	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	επιβλέψη	των	αποδοχών	των	ανώτερων	στελεχών	της	Διεύθυνσης	Διαχείρισης	Κινδύνων,	
της	Διεύθυνσης	Κανονιστικής	Συμμόρφωσης	και	της	Διεύθυνσης	Εσωτερικού	Ελέγχου.	
-	 Την	 ενημέρωση,	 συμβουλή	 και	 συνδρομή	 του	 Δ.Σ.	 όσον	 αφορά	 στο	 σχεδιασμό,	 στη	 διαμόρφωση,	
στην	αναθεώρηση,	στην	επικαιροποίηση	και	στην	επίβλεψη	της	εφαρμογής	της	Πολιτικής	Αποδοχών	και	
υποστήριξη	του	Δ.Σ.	σε	ό,τι	αφορά	την	επίβλεψη	των	πολιτικών,	των	πρακτικών	και	των	διαδικασιών	
αποδοχών	και	της	συμμόρφωσης	με	την	Πολιτική	Αποδοχών.	
-	Την	αξιολόγηση	των	μηχανισμών	και	των	συστημάτων	που	θεσπίζονται	προκειμένου	να	διασφαλίζεται	
ότι	 στο	 σύστημα	 αποδοχών	 λαμβάνονται	 δεόντως	 υπόψη	 τα	 επίπεδα	 όλων	 των	 ειδών	 κινδύνων,	
της	 ρευστότητας	 και	 των	 κεφαλαίων	 και	 ότι	 η	 Πολιτική	 Αποδοχών,	 στο	 σύνολό	 της,	 προάγει	 την	
και	 συνάδει	 με	 την	 άρτια	 και	 αποτελεσματική	 διαχείριση	 κινδύνων	 και	 είναι	 σύμφωνη	 με	 την	
επιχειρηματική	στρατηγική,	τους	στόχους,	την	εταιρική	κουλτούρα	και	τις	εταιρικές	αξίες,	καθώς	και	
με	τα	μακροπρόθεσμα	συμφέροντα	της	Τράπεζας.	
-	 Την	 εισήγηση	 διορθωτικών	 ενεργειών	 σε	 περίπτωση	 που	 διαπιστώσει	 αδυναμία	 υλοποίησης	 της	
Πολιτικής	Αποδοχών	που	έχει	διαμορφωθεί	ή	αποκλίσεις	ως	προς	την	εφαρμογή	της.	
-	Τη	διασφάλιση	της	προσήκουσας	συμβουλευτικής	συμβολής	των	αρμόδιων	Μονάδων	και	Διευθύνσεων	
της	Τράπεζας	(Διαχείρισης	Κινδύνων,	Κανονιστικής	Συμμόρφωσης,	Εσωτερικού	Ελέγχου,	Ανθρώπινου	
Δυναμικού,	 Στρατηγικού	 Σχεδιασμού)	 στη	 διαμόρφωση,	 αναθεώρηση	 και	 συνεπή	 εφαρμογή	 της	
Πολιτικής	 Αποδοχών,	 καθώς	 και	 των	 εξωτερικών	 εμπειρογνωμόνων,	 όταν	 κρίνεται	 αναγκαίο	 από	 το	
Δ.Σ.	
-	Την	αξιολόγηση	της	επίτευξης	των	στόχων	επιδόσεων	και	την	ανάγκη	εκ	των	υστέρων	προσαρμογής	
με	βάση	τον	κίνδυνο.	
-	Την	εξέταση	διάφορων	πιθανών	σεναρίων	προκειμένου	να	ελέγχει	τον	τρόπο	με	τον	οποίο	επηρεάζονται	
οι	πολιτικές	και	οι	πρακτικές	αποδοχών	από	εξωτερικά	ή	εσωτερικά	γεγονότα	και	να	επανελέγχει	 εκ	
των	υστέρων	(back	 tests)	τα	κριτήρια	που	χρησιμοποιήθηκαν	για	τον	καθορισμό	της	χορήγησης	και	
της	 εκ	 των	προτέρων	προσαρμογής	με	βάση	τον	κίνδυνο	σύμφωνα	με	 τα	πραγματικά	αποτελέσματα	
των	κινδύνων.	
-	Την	αξιολόγηση	του	διορισμού	εξωτερικών	εμπειρογνωμόνων	σχετικά	με	την	παροχή	συμβουλευτικών	
ή	υποστηρικτικών	υπηρεσιών	σε	θέματα	αποδοχών.	
-	 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.	
-	Τη	λήψη	και	αξιολόγηση	των	περιοδικά	υποβαλλόμενων,	τουλάχιστον	σε	ετήσια	βάση,	αναφορών	της	
Διεύθυνσης	Εσωτερικού	Ελέγχου,	με	τις	οποίες	η	εν	λόγω	Μονάδα	υποβάλλει	τις	διαπιστώσεις	της	από	
τον	κεντρικό	και	ανεξάρτητο	 εσωτερικό	 έλεγχο	 της	Πολιτικής	Αποδοχών	που	αυτή	διενεργεί,	 καθώς	
και	 τις	 προτάσεις	 της	 για	 τυχόν	 αναθεώρηση	 της	 εφαρμοζόμενης	Πολιτικής	 Αποδοχών,	 με	 γνώμονα	
ιδίως	 την	 αποτροπή	 της	 δημιουργίας	 κινήτρων	 για	 την	 ανάληψη	 υπερβολικού	 κινδύνου	 ή	 άλλων	
ασυμβίβαστων	με	τους	στόχους	της	Τράπεζας	συμπεριφορών.

Η	Επιτροπή	Ανάδειξης	Υποψηφίων	Μελών	Δ.Σ.	φέρει	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	απαρτίζεται,	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	συμπίπτει	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,	συγκαταλέγονται:

 -	 	 Ο	σχεδιασμός	και	ο	συντονισμός	της	εφαρμογής	της	διαδικασίας	προσδιορισμού	και	επιλογής	
	 		 	 υποψηφίων	μελών	του	Δ.Σ.	και	των	επιτροπών	του.

2.3.3. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.
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 -	 	 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.	

 -  Η	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.

 -  Η	περιοδική	επανεξέταση	του	σχεδιασμού	διαδοχής	για	τα	ανώτερα	διοικητικά	στελέχη	και	υποβολή	
	 		 	 σχετικής	ενημέρωσης	στο	Δ.Σ.	

Το	Συμβούλιο	έχει	συσταθεί	βάσει	της	Πράξης	Εκτελεστικής	Επιτροπής	της	Τράπεζας	της	Τράπεζας	της	
Ελλάδος	 (ΠΕΕ)	Νο.	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	και	έχει,	μεταξύ	άλλων	τις	εξής	αρμοδιότητες:

 -   Η	κεντροποιημένη	επεξεργασία	όλων	των	εσωτερικών	αναφορών	που	αφορούν	στη	λειτουργία	των	
	 		 	 καθυστερήσεων.

 -  Η	διαμόρφωση	των	διαθέσιμων	τύπων	ρύθμισης	και	οριστικής	διευθέτησης	ανά	υπο-	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.

 -  O	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.	συνεργάζεται	με	τη	Μονάδα	Διαχείρισης	Κινδύνων	για	την	αμοιβαία	κατανόηση	και	ανάπτυξη	
των	κατάλληλων	μεθοδολογιών	αναφορικά	με	την	αξιολόγηση	των	κινδύνων	που	απορρέουν	από	κάθε	
τύπο	ρύθμισης	και	κατηγορία	καθυστέρησης,	ανά	χαρτοφυλάκιο.

Επιπλέον,	το	Δ.Ο.Κ.	μεριμνά	για	την:

2.3.4. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. (διοικητικό όργανο για την 
παρακολούθηση καθυστερήσεων - ΔΟΚ)
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 -   Υποβολή	 εκθέσεων	 για	 τη	 μέτρηση	 της	 αποτελεσματικότητας	 της	 Στρατηγικής	 Διαχείρισης	
Καθυστερήσεων,	 των	 διαθέσιμων	 τύπων	 ρύθμισης	 και	 οριστικής	 διευθέτησης,	 τα	 αποτελέσματα	 των	
πιλοτικών	προγραμμάτων,	τα	κριτήρια	με	τα	οποία	θα	αξιολογείται	η	βιωσιμότητα	των	τύπων	ρύθμισης	
ή	 οριστικής	 διευθέτησης	 καθώς	 και	 τις	 οργανωτικές	 ρυθμίσεις,	 προς	 το	 Διοικητικό	 Συμβούλιο	 της	
Τράπεζας.

 -   Υποβολή	Εισηγήσεων	προς	το	Διοικητικό	Συμβούλιο	της	Τράπεζας	για	την	υιοθέτηση	/	μεταβολή	ή	
βελτίωση	του	μηχανισμού	διαχείρισης	των	σε	καθυστέρηση	και	των	μη	εξυπηρετούμενων	ανοιγμάτων.

Οι	ανωτέρω	εκθέσεις	/	εισηγήσεις	προς	το	Διοικητικό	Συμβούλιο,	συνοδευόμενες	από	τα	στοιχεία	της	
ΠΕΕ42,	 όπως	 σήμερα	 ισχύει,	 που	 γνωστοποιήθηκαν	 στην	 ΤτΕ,	 θα	 υποβάλλονται	 κατ’	 ελάχιστον	 ανά	
τρίμηνο	και	θα	κοινοποιούνται	στη	Μονάδα	Διαχείρισης	Κινδύνων,	προκειμένου	ο	επικεφαλής	αυτής	να	
εκφράσει	τη	γνώμη	του	στο	Διοικητικό	Συμβούλιο,	μέσω	της	Επιτροπής	Διαχείρισης	Κινδύνων.	Για	τις	
εκθέσεις	και	εισηγήσεις	του	Δ.Ο.Κ.	θα	πραγματοποιείται	ενημέρωση	της	ΤτΕ,	εντός	πέντε	(5)	ημερών	
από	την	ημερομηνία	υποβολής	τους	στο	Διοικητικό	Συμβούλιο	της	Τράπεζας.

Λειτουργία Διοικητικού Οργάνου Καθυστερήσεων

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.

Η	κάθε	συνεδρίαση	(τακτική	ή	έκτακτη)	έχει	καθορισμένη	θεματολογία	η	οποία	καταρτίζεται	από	τον	
Πρόεδρο	 του	 Διοικητικού	 Οργάνων	 Καθυστερήσεων	 καικοινοποιείται	 στους	 συμμετέχοντες	 από	 τη	
Γραμματεία	του	Συμβουλίου	εντός	εύλογου	χρόνου,	μέσω	ηλεκτρονικής	αλληλογραφίας.

Η	 Γραμματεία	 τηρεί	 τα	 πρακτικά	 της	 συνάντησης,	 τα	 οποία	 κοινοποιούνται	 εντός	 εύλογου	 χρονικού	
διαστήματος	από	το	πέρας	της	συνεδρίασης,	στα	μέλη,	μέσω	ηλεκτρονικής	αλληλογραφίας.	Προκειμένου	
να	υπάρχει	ομοιογένεια	στα	πρακτικά,	ώστε	να	είναι	πλήρως	κατανοητά	τα	αναγραφόμενα	σε	αυτά	και	
να	είναι	ευχερής	η	όποια	μελλοντική	αναφορά	σε	αυτά,	τα	πρακτικά	τηρούνται	σε	συγκεκριμένη	μορφή.	
Τα	 μέλη	 υποβάλλουν	 τυχόν	 ενστάσεις	 τους	 επί	 των	 πρακτικών,	 στη	 Γραμματεία	 του	 εντός	 εύλογου	
χρονικού	διαστήματος,	ώστε	να	οριστικοποιηθούν	το	συντομότερο	δυνατόν	και	να	υπογραφούν	από	τη	
Γραμματεία	και	τα	μέλη	του	Δ.Ο.Κ..	Η	επικύρωση	αντιγράφων	και	αποσπασμάτων	των	πρακτικών	και	
αποφάσεων	της	Δ.Ο.Κ.	γίνεται	από	τον	Πρόεδρο	αυτού.

Η	Επιτροπή	Στρατηγικού	Σχεδιασμού	και	Επικοινωνίας	έχει	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	εποπτεύει	την	εφαρμογή	του	Επιχειρηματικού	Σχεδίου	και	εισηγείται	και	αποφασίζει	
για	κάθε	θέμα	στρατηγικής	σημασίας	για	την	Τράπεζα.

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

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

Η	Επιτροπή	Στρατηγικού	Σχεδιασμού	και	Επικοινωνίας	αποτελείται	από	(5)	πέντε	τουλάχιστον	μέλη	του	
Δ.Σ.	 (εκτελεστικά	και	μη	εκτελεστικά).	καθώς	 	επίσης	και	από	αριθμό	συμβουλευτικών	μελών	χωρίς	
δικαίωμα	 ψήφου.	 Πρόεδρος	 της	 Επιτροπής	 ορίζεται	 ο	 εκάστοτε	 Πρόεδρος	 του	 Δ.Σ.	 Ο	 αριθμός	 των	
μελών,	ο	Πρόεδρος	και	η	σύνθεση	της	Επιτροπής	ορίζεται	από	το	Διοικητικό	Συμβούλιο	της	Τράπεζας.

Στις	αρμοδιότητες	της	Επιτροπής,	μεταξύ	άλλων,	συγκαταλέγονται:

 -	 	 Η	εισήγηση	για	τον	καθορισμό	των	βασικών	μακροχρόνιων	στόχων	της	Τράπεζας	και	τη	χάραξη	της	
	 		 	 μεσομακροπρόθεσμης	στρατηγικής	αυτής,	σε	εναρμόνιση	με	τις	κατευθύνσεις	και	τους	στόχους	που	

2.3.5.  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
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	 		 	 έχουν	τεθεί	από	το	Δ.Σ..	

 -	 	 Η	τελική	διαμόρφωση	και	εισήγηση	στο	Δ.Σ.	του	επιχειρηματικού	πλάνου	της	Τράπεζας	και	του	
	 		 	 ετήσιου	προϋπολογισμού,	καθώς	και	η	παρακολούθηση	της	εφαρμογής	τους.	

 -	 	 Η	αναθεώρηση	των	βασικών	στόχων	και	η	επανεξέταση	των	σημαντικών	επιχειρηματικών	
	 		 	 αποφάσεων	πριν	την	υποβολή	τους	για	έγκριση	στο	Δ.Σ.,	Η	παρακολούθηση	της	στρατηγικής	της	
	 		 	 Τράπεζας,	ενημέρωση	για	τους	κύριους	δείκτες	απόδοσης	που	σχετίζονται	ή	επηρεάζουν	αυτήν,	και	
	 		 	 η	υποβολή	προτάσεων	στο	Δ.Σ.	για	τυχόν	διορθωτικές	ενέργειες.	

 -	 	 Η	αξιολόγηση	προτάσεων	για	το	μετασχηματισμό	του	επιχειρηματικού	και	λειτουργικού	μοντέλου	
	 		 	 της	Τράπεζας	(στρατηγικές	συνεργασίες,	εξαγορές	ή	πωλήσεις,	αυξήσεις	κεφαλαίων	κλπ.)

 -	 	 Η	ενημέρωση	και	εποπτεία	των	στρατηγικών	έργων	της	Τράπεζας	που	προβλέπονται	από	το	
	 		 	 επιχειρηματικό	της	πλάνο,	ή	απαιτούνται	από	το	θεσμικό	και	κανονιστικό	πλαίσιο.	

 -	 	 Η	εποπτεία	της	επικοινωνίας	με	τους	αναλυτές	και	τους	θεσμικούς	επενδυτές,	της	γενικότερης	
	 		 	 προβολής	της	Τράπεζας	προς	το	κοινό	(επενδυτές,	πελάτες,	κ.λπ.)	και	η	ανάπτυξη	αποτελεσματικών	
	 		 	 σχέσεων	με	αυτό.	

Η	Επιτροπή	Διαχείρισης	Κινδύνων	είναι	αρμόδια	για	την	παρακολούθηση	των	κινδύνων	που	αναλαμβάνει	
μέσω	της	δραστηριότητάς	του	ο	Όμιλος.
Κατά	την	άσκηση	των	καθηκόντων	της	η	Επιτροπή	μεταξύ	άλλων:

 -	 	 Επιβλέπει	την	ανάπτυξη	και	εφαρμογή	ενός	κατάλληλου	πλαισίου	ανάληψης	κινδύνων,	που	να	
	 		 	 περιλαμβάνει	συγκεκριμένα	όρια	ανοχής	ανάληψης	κινδύνων.	

 -	 	 Ελέγχει	την	τιμολόγηση	των	προσφερόμενων	υπηρεσιών,	λαμβάνοντας	υπόψη	το	επιχειρηματικό	
	 		 	 σχέδιο	και	το	πλαίσιο	ανάληψης	κινδύνων	του	ιδρύματος.	

 -	 	 Εισηγείται	στο	Δ.Σ.,	όποτε	κρίνει	σκόπιμο,	την	αναθεώρηση	της	Πολιτικής	Διαχείρισης	Κινδύνων	και	
	 		 	 της	Πιστωτικής	Πολιτικής	του	Ομίλου	κατόπιν	εισήγησης	του	Διευθυντή	Διαχείρισης	Κινδύνων.	

 -	 	 Αξιολογεί	σε	ετήσια	βάση	την	επάρκεια	και	την	αποτελεσματικότητα	της	πολιτικής	διαχείρισης	
	 		 	 κινδύνων	της	Τράπεζας	και	Ομίλου	και	ιδίως	την	συμμόρφωση	προς	το	καθορισμένο	επίπεδο	ανοχής	
	 		 	 κινδύνου,	την	καταλληλόλητα	των	ορίων,	την	επάρκεια	των	προβλέψεων	και	την	εν	γένει	επάρκεια	
	 		 	 των	ιδίων	κεφαλαίων.	

 -	 	 Διασφαλίζει	κατάλληλους	μηχανισμούς	εποπτείας	και	ελέγχου	για	την	παρακολούθηση	και	την	
	 		 	 αποτελεσματική	διαχείριση	των	ανοιγμάτων	σε	καθυστέρηση	και	των	μη	εξυπηρετούμενων	
	 		 	 ανοιγμάτων.	

 -	 	 Διατυπώνει	προτάσεις	και	εισηγείται	διορθωτικές	ενέργειες	στο	Δ.Σ.	σε	περίπτωση	που	διαπιστώνει	
	 		 	 αδυναμία	υλοποίησης	της	στρατηγικής	που	έχει	διαμορφωθεί	για	τη	διαχείριση	κινδύνων	του	
	 		 	 πιστωτικού	ιδρύματος	ή	αποκλίσεις	ως	προς	την	εφαρμογή	της.	

 -	 	 Επιλαμβάνεται	των	θεμάτων	τα	οποία	αφορούν	στην	σχέση	του	Ομίλου	με	Συνδεδεμένα	Πρόσωπα.	

 -	 	 Διασφαλίζει	την	ανάπτυξη	εσωτερικού	συστήματος	διαχείρισης	κινδύνων.	

 -	 	 Καθορίζει	τις	αρχές	οι	οποίες	πρέπει	να	διέπουν	τη	διαχείριση	των	κινδύνων	ως	προς	την	αναγνώριση,	
	 		 	 πρόβλεψη,	μέτρηση,	παρακολούθηση,	έλεγχο	και	αντιμετώπισή	τους,	σε	συνέπεια	με	το	εκάστοτε	
	 		 	 ισχύον	επιχειρηματικό	σχέδιο	και	την	επάρκεια	των	διαθέσιμων	πόρων.	Στην	περίπτωση	ελλείψεων	
	 		 	 στην	υλικοτεχνική	υποδομή	και	στελέχωση	της	Μονάδας	Διαχείρισης	Κινδύνων,	εισηγείται	στο	Δ.Σ.	
	 		 	 την	ενίσχυση	της	Μονάδας	Διαχείρισης	Κινδύνων	ώστε	να	ανταποκρίνεται	στο	έργο	της.

 -	 	 Προβλέπει	για	τη	διενέργεια	τουλάχιστον	ετήσιων	προσομοιώσεων	καταστάσεων	κρίσης	(stress	
	 		 	 tests)	για	τους	κινδύνους	αγοράς,	πιστωτικό	και	ρευστότητας,	και	ανάλογων	τεχνικών	για	το	
	 		 	 λειτουργικό	κίνδυνο.	

 -	 	 Καθοδηγεί	την	Μονάδα	Διαχείρισης	Κινδύνων	στην	προετοιμασία	Τριμηνιαίας	Αναφοράς	Κινδύνων	
	 		 	 η	οποία	καλύπτει	όλους	τους	κινδύνους	στους	οποίους	είναι	εκτεθειμένη	η	Τράπεζα,	περιέχει	
	 		 	 αξιολογήσεις	και	προτάσεις	για	ενέργειες	καθώς	και	πληροφορίες	σχετικά	με	τις	συναλλαγές	της	
	 		 	 Τράπεζας	με	συνδεδεμένα	μέρη.	Η	Επιτροπή	συζητά	εκτενώς	και	αξιολογεί	την	ως	άνω	αναφορά	της	
	 		 	 Μονάδας	Διαχείρισης	Κινδύνων	και	παρουσιάζει	στο	Δ.Σ.	τα	σχετικά	συμπεράσματα	και	προτεινόμενες	
	 		 	 ενέργειες.	

 -	 	 Ενημερώνει	το	Δ.Σ.	τουλάχιστον	ανά	τρίμηνο	σχετικά	με	τα	πεπραγμένα	της	Επιτροπής	και	τους	
	 		 	 σημαντικότερους	κινδύνους	που	έχει	αναλάβει	ο	Όμιλος,	διαβεβαιώνει	το	Δ.Σ.	για	την	αποτελεσματική	
	 		 	 αντιμετώπισή	τους	και	προτείνει	τις	τυχόν	αναγκαίες	κατά	την	κρίση	της	ενέργειες.	

 -	 	 Διασφαλίζει	την	ανάπτυξη	κατάλληλων	συστημάτων	έγκαιρης	προειδοποίησης	και	μηχανισμών	
	 		 	 εποπτείας	και	ελέγχου	για	την	παρακολούθηση	και	αποτελεσματική	διαχείριση	των	πιστοδοτήσεων	
	 		 	 υψηλού	κινδύνου.

2.3.6. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 
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Η	σύνθεση	της	Επιτροπής	Διαχείρισης	Κινδύνων	αποτελείται	κατ’	ελάχιστο	από	3	(τρία)	μη	εκτελεστικά	
μέλη	του	Δ.Σ.,	με	επαρκείς	γνώσεις	και	εμπειρία	στον	τομέα	διαχείρισης	κινδύνων,	εκ	των	οποίων	1	
(ένα)	 ορίζεται	 ως	 Πρόεδρος	 αυτής.	 Τουλάχιστον	 ένα	 (1)	 μέλος	 της	 Επιτροπής	 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	έχουν	κατάλληλες	γνώσεις,	δεξιότητες	και	εξειδίκευση,	που	απαιτούνται	
για	την	άσκηση	των	καθηκόντων	τους.	Η	θητεία	των	μελών	της	Επιτροπής	Διαχείρισης	Κινδύνων	είναι	
τριετής	και	μεταβάλλεται	με	απόφαση	του	Δ.Σ..
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	τα	μισά	μέλη	της	

και	ένα	επιπλέον.

Πολιτική Αποτροπής Σύγκρουσης Συμφερόντων για τα μέλη του Δ.Σ. και τα ανώτατα στελέχη 
της Τράπεζας

Στο	 πλαίσιο	 των	 ποικίλων	 δραστηριοτήτων	 της	 Attica	 Bank	 και	 της	 πληθώρας	 των	 υπηρεσιών	 που	
παρέχει	 προς	 τους	 πελάτες	 της	 (τραπεζικές	 υπηρεσίες,	 επενδυτικές	 υπηρεσίες,	 υπηρεσίες	 factor-
ing,	 υπηρεσίες	 leasing	 κ.α.)	 ενδέχεται	 να	 διαμορφωθούν	 συνθήκες,	 από	 τις	 οποίες	 να	 προκύπτουν	
καταστάσεις	σύγκρουσης	συμφερόντων	είτε	άπαξ	είτε	σε	περιοδική	βάση.

Με	την	Πολιτική	Αποτροπής	Σύγκρουσης	Συμφερόντων	για	τα	μέλη	του	Δ.Σ.	και	τα	ανώτατα	στελέχη	
της	 Τράπεζας,	 η	 Τράπεζα	 λαμβάνει	 όλα	 τα	 αναγκαία	 μέτρα	 για	 την	 διατήρηση	 και	 την	 λειτουργία	
αποτελεσματικών	οργανωτικών	διαδικασιών	εντός	της	Τράπεζας	για	τον	εντοπισμό,	την	παρακολούθηση	
και	 την	 διαχείριση	 υφιστάμενων	 ή	 δυνητικών	 καταστάσεων	 σύγκρουσης	 συμφερόντων,	 οι	 οποίες	
ενδέχεται	να	αποβούν	επιζήμιες	για	τα	συμφέροντα	των	πελατών	της,	σύμφωνα	με	τις	διατάξεις	του	
ισχύοντος	ρυθμιστικού	πλαισίου.

Η	Πολιτική	 καθορίζει	 ειδικότερα	 τον	 τρόπο	 με	 τον	 οποίο	 θα	 γίνεται	 ο	 έλεγχος	 και	 η	 διαχείριση	 των	
πραγματικών	 ή	 ενδεχόμενων	 συγκρούσεων	 συμφερόντων	 μεταξύ	 της	 Τράπεζας,	 των	 μελών	 του	
Διοικητικού	 Συμβουλίου	 και	 των	 ανώτατων	 διευθυντικών	 στελεχών	 σύμφωνα	 με	 τα	 οριζόμενα	 στο	
ισχύον	 ρυθμιστικό	 (νομοθετικό,	 κανονιστικό	 και	 εποπτικό)	 πλαίσιο	 (ενδεικτικά	 αναφέρονται	 οι	 ν.	
4261/2014,	3016/2002,	2190/1920,	ο	Κανονισμός	596/2014	του	Ευρωπαϊκού	Κοινοβουλίου	και	του	
Συμβουλίου,	η	ΠΔ/ΤΕ	2577/2006	και	η	ΕΤΠΘ	281/2009),	καθώς	επίσης	και	σύμφωνα	με	τις	βέλτιστες	
διεθνείς	πρακτικές.

Στόχος	της	Πολιτικής	είναι	να	προσφέρει	καθοδήγηση	σε	μέλη	του	Δ.Σ.,	τα	διευθυντικά	στελέχη	και	
εν	 γένει	 τα	 Καλυπτόμενα	 Πρόσωπα	 της	 Τράπεζας	 για	 τον	 ορισμό	 των	 συγκρούσεων	 συμφερόντων,	
τους	 τρόπους	 με	 τους	 οποίους	 μπορούν	 να	 αναγνωριστούν	 και	 τις	 διαδικασίες,	 οι	 οποίες	 πρέπει	 να	
ακολουθούνται	 όταν	 λαμβάνουν	 χώρα.	 Συγκεκριμένα,	 στόχος	 της	 Πολιτικής	 είναι	 η	 ενίσχυση	 του	
συστήματος	 εσωτερικού	 ελέγχου	 της	 Τράπεζας	 και	 η	 χαρτογράφηση	 του	 τρόπου,	 με	 τον	 οποίο	 η	
Τράπεζα:

 -	 	 εντοπίζει	καταστάσεις,	στις	οποίες	μπορεί	να	προκύψουν	συγκρούσεις	συμφερόντων	που	
	 		 	 ενδεχομένως	ενέχουν	ουσιαστικό	κίνδυνο	για	τα	συμφέροντα	του	πελάτη,

 -	 	 υιοθετεί	κατάλληλες	και	αποτελεσματικές	διαδικασίες,	μηχανισμούς	και	συστήματα	για	τη	διαχείριση	
	 		 	 των	εν	λόγω	συγκρούσεων,

 -	 	 αναθέτει	αρμοδιότητες	για	την	υλοποίηση	της	παρούσας	Πολιτικής,	και	σχεδιάζει	και	εφαρμόζει	
	 		 	 διαδικασίες	και	συστήματα	με	στόχο	την	πρόληψη	τυχόν	ζημιών	στα	συμφέροντα	των	πελατών	από	
	 		 	 περιπτώσεις	σύγκρουσης	συμφερόντων.

Πολιτική Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας

Η	Πολιτική	Ανάδειξης	Υποψηφίων	Μελών	Δ.Σ.	αποτελεί	εσωτερικό	έγγραφο	του	Διοικητικού	Συμβουλίου	
και	θέτει	το	πλαίσιο	ανάδειξης	των	υποψηφίων	και	αξιολόγησης	των	υφιστάμενων	μελών	του.

2.3.7 ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
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Η	Πολιτική	βασίζεται	στις	ισχύουσες	ρυθμιστικές	και	κανονιστικές	υποχρεώσεις	και	λαμβάνει	υπόψη	τις	
απαιτήσεις	που	καθιερώνονται	με	τα	ακόλουθα	κείμενα,	όπως	εκάστοτε	ισχύουν:

 1.	 τις	σχετικές	διατάξεις	του	Ν.	4261/2014,	ο	οποίος	μετέφερε	στην	ελληνική	έννομη	τάξη	την		 	
	 	 Οδηγία	2013/36/ΕΕ	(CRD	IV),

 2.	 τις	κατευθυντήριες	γραμμές	της	Ευρωπαϊκής	Αρχής	Τραπεζών	(European	Banking	Authority	–	EBA)	
	 	 αναφορικά	με	την	αξιολόγηση	της	καταλληλότητας	των	μελών	του	διοικητικού	οργάνου	και	των	
	 	 προσώπων	που	κατέχουν	καίριες	θέσεις	(ΕΒΑ/GL/2012/06),	και

 3.	 τις	κατευθυντήριες	γραμμές	της	ΕBA	για	την	εσωτερική	διακυβέρνηση	των	πιστωτικών	ιδρυμάτων	
	 	 (EBA/GL/2011/44).
.

Έχουν	επίσης	ληφθεί	υπόψη	οι	βέλτιστες	διεθνείς	πρακτικές	εταιρικής	διακυβέρνησης,	περιλαμβανομένων	
των	Αρχών	Εταιρικής	Διακυβέρνησης	της	Επιτροπής	της	Βασιλείας	για	την	Τραπεζική	Εποπτεία	(BCBS	
Corporate	governance	principles	for	banks,	July	2015).	Η	παρούσα	Πολιτική	εφαρμόζεται	στα	μέλη	του	
Δ.Σ.	της	Τράπεζας	που	εκλέγονται	από	τα	αρμόδια	συλλογικά	όργανα	της	Τράπεζας	(Γενική	Συνέλευση	
ή	Δ.Σ.),	κατά	τα	προβλεπόμενα	στην	 ισχύουσα	νομοθεσία	και	το	Καταστατικό	της	Τράπεζας,	για	τον	
ορισμό	 των	 οποίων	 εφαρμόζονται,	 καθ’	 ό	 χρόνο	 συμμετέχουν	 στο	 Δ.Σ.	 της	 Τράπεζας,	 οι	 εκάστοτε	
ισχύουσες	κανονιστικές	διατάξεις.

Οι	βασικοί	στόχοι	της	Πολιτικής	είναι:

 -	 	 Να	καθοδηγεί	την	Επιτροπή	Ανάδειξης	Υποψηφίων	Μελών	Δ.Σ.	και	τον	Πρόεδρο	αυτής	κατά	την	
	 		 	 εκτέλεση	των	καθηκόντων	τους,	όσον	αφορά	στην	επιλογή,	τον	έλεγχο	και	τη	διαμόρφωση	
	 		 	 προτάσεων	υποψηφιοτήτων	μελών	Δ.Σ.	της	Τράπεζας	για	την	εκλογή	τους	από	το	Δ.Σ.	ή/και	από
	 		 	 τη	Γενική	Συνέλευση	των	Μετόχων	της	Τράπεζας,	σύμφωνα	με	την	ισχύουσα	νομοθεσία	και	το	
	 		 	 Καταστατικό	της	Τράπεζας.

 -	 	 Να	καθιερώσει	μια	διαφανή	και	αποτελεσματική	διαδικασία	ανάδειξης	υποψηφιοτήτων.

 -	 	 Να	διασφαλίζει	ότι	η	σύνθεση	του	Δ.Σ.	είναι	κατάλληλη	με	βάση	το	μέγεθος,	την	φύση,	την	
	 		 	 πολυπλοκότητα	και	το	είδος	των	δραστηριοτήτων	της	Τράπεζας,	ότι	βρίσκεται	σε	πλήρη	συμμόρφωση	
	 		 	 με	τους	Εφαρμοστέους	Κανόνες	όπως	εκάστοτε	ισχύουν,	καθώς		επίσης		και	ότι	τα	μέλη	του	Δ.Σ.	
	 		 	 πληρούν	υψηλής		ποιότητας	προδιαγραφές	καταλληλότητας,	ηθικού	κύρους	και	ικανοτήτων	για	την	
	 		 	 αποτελεσματική	εκπλήρωση	των	καθηκόντων	τους.	Ειδικότερα,	η	Πολιτική	αποσκοπεί,	μεταξύ	
	 		 	 άλλων,	στη	διασφάλιση	ότι	τόσο	τα	μέλη	του	Δ.Σ.	ατομικά	όσο	και	η	σύνθεση	του	Δ.Σ.	ως	συνόλου	
	 		 	 αποτυπώνει	ένα	αρκούντως	ευρύ	φάσμα	γνώσεων,	δεξιοτήτων	και	εμπειριών	ανά	αντικείμενο	των	
	 		 	 μελών	του	Δ.Σ.,	ώστε	να	μπορεί	να	κατανοεί	τις	δραστηριότητες	της	Τράπεζας,	περιλαμβανομένων	
	 		 	 των	κυριότερων	κινδύνων	στους	οποίους	εκτίθεται	ή	ενδέχεται	να	εκτεθεί	και	να	προωθείται	το	
	 		 	 κατάλληλο	επίπεδο	διαφοροποίησης	στο	Δ.Σ..	Στο	πλαίσιο	αυτό,	τα	μέλη	του	Δ.Σ.	πρέπει	να	είναι	
	 		 	 σε	θέση	να	κατανοούν	επαρκώς	και	τις	θεματικές	για	τις	οποίες	δεν	έχουν	ενδεχομένως	άμεση	
	 		 	 ανάμειξη,	αλλά	επί	των	οποίων	λαμβάνουν	αποφάσεις	και	ασκούν	τα	καθήκοντά	τους	ως	μέλη	του	
	 		 	 Δ.Σ..

 -	 	 Να	διασφαλίζει	τον	κατάλληλο	σχεδιασμό	διαδοχής	των	μελών	του	Δ.Σ.	σύμφωνα	με	την	ισχύουσα	
	 		 	 νομοθεσία,	το	Καταστατικό	της	Τράπεζας	και	τις	βέλτιστες	πρακτικές	εταιρικής	διακυβέρνησης.	
	 		 	 Προς	το	σκοπό	αυτό,	λαμβάνεται	μέριμνα	ώστε	να	αποφεύγεται	στο	μέτρο	του	δυνατού	η	ανάγκη	
	 		 	 ταυτόχρονης	αντικατάστασης	περισσότερων	μελών	του	Δ.Σ..	Σε	περίπτωση	ανανέωσης	της	θητείας	
	 		 	 μέλους	του	Δ.Σ.	λαμβάνονται	δεόντως	υπόψη	αφενός	μεν	οι	ανάγκες	της	Τράπεζας	και	αφετέρου	η	
	 		 	 προηγούμενη	απόδοση	του	εν	λόγω	μέλους	του	Δ.Σ..

 -	 	 Να	διασφαλίζει	την	εισαγωγική	ενημέρωση	και	την	επιμόρφωση	σε	διαρκή	βάση	των	μελών	του	Δ.Σ.	
	 		 	 σε	ό,τι	αφορά	την	εκπλήρωση	των	καθηκόντων	τους	και	την	κατανόηση	εκ	μέρους	τους	του	τρόπου	
	 		 	 διακυβέρνησης	της	Τράπεζας	και	του	ρόλου	τους	ως	μελών	του	Δ.Σ..	Η	Τράπεζα	μεριμνά	ώστε	τα	
	 		 	 μέλη	του	Δ.Σ.	να	έχουν	πρόσβαση	σε	σχετικά	προγράμματα	επιμόρφωσης	για	την	ενίσχυση,	
	 		 	 εμβάθυνση	και	επικαιροποίηση	των	γνώσεων	τους.	Τα	μέλη	του	Δ.Σ.	οφείλουν	να	αφιερώνουν	
	 		 	 επαρκή	χρόνο	για	την	παρακολούθηση	των	προγραμμάτων	αυτών	και	την	εν	γένει	επικαιροποίηση	
	 		 	 των	γνώσεων	τους.

Πολιτική για Πιστούχους με Ειδική Σχέση με την Τράπεζα (Related Parties) και Συνδεδεμένους 
Πιστούχους (Connected Borrowers)

Με	την	Πολιτική	για	Πιστούχους	με	«Ειδική	Σχέση»	με	την	Τράπεζα	(Related	Parties)	και	«Συνδεδεμένους	
Πιστούχους»	 (Connected	 Borrowers)	 καταγράφονται	 οι	 κανόνες	 που	 εφαρμόζει	 η	 Τράπεζα	 για	 τους		
πιστούχους	που	έχουν	«Ειδική	Σχέση»	και	τους	«Συνδεδεμένους	Πιστούχους»	με	την	Τράπεζα,	όπως			
ορίζονται	 στο	 ρυθμιστικό	 (νομοθετικό,	 κανονιστικό,	 εποπτικό)	 πλαίσιο	 και	 ειδικότερα	 στην	 ΠΔ/ΤΕ	
2651/2012,	όπως	ισχύει.
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Ειδικότερα,	 καταγράφονται	 αναλυτικά,	 ο	 ορισμός	 των	 πιστούχων	 με	 «Ειδική	 Σχέση»	 και	 των	
«Συνδεδεμένων	 Πιστούχων»,	 η	 διαδικασία	 εντοπισμού	 τους,	 τα	 κριτήρια	 αξιολόγησης,	 η	 εγκριτική	
διαδικασία	και	το	πλαίσιο	παρακολούθησης	των	πιστοδοτήσεών	τους.

Πολιτική και διαδικασίες αξιολόγησης Διοικητικού Συμβουλίου & Επιτροπών

Σύμφωνα	με	την	Πολιτική,	το	Διοικητικό	Συμβούλιο,	ως	σώμα,	παρουσία	όλων	των	Μελών	του,		του	
Προέδρου	του	περιλαμβανομένου,	αξιολογεί	ετησίως	το	έργο	του	κατά	το	διαρρεύσαν	δωδεκάμηνο		με	
παράθεση	των	κριτηρίων	βάσει	των	οποίων	έγινε	η	αξιολόγησή	του,	τυχόν	ελλείψεων	που	διαπίστωσε	
κατά	τη	λειτουργία	του	και	τις	προτεινόμενες	διορθωτικές	ενέργειες	για	την	αντιμετώπιση	διαπιστωθεισών	
αδυναμιών.	 Το	 Διοικητικό	 Συμβούλιο	 δύναται	 ανά	 τριετία	 να	 αναθέτει	 σε	 εξωτερικούς	 συμβούλους	
τη	 συνολική	 αξιολόγηση	 του	 έργου	 του,	 φροντίζοντας	 και	 για	 την	 υλοποίηση	 τυχόν	 προταθεισών	
διορθωτικών	 ενεργειών	 για	 την	 αντιμετώπιση	 διαπιστωθεισών	 αδυναμιών.	 Για	 την	 αξιολόγηση	 του	
Διοικητικού	Συμβουλίου	ενδεικτικώς	λαμβάνονται	υπόψη:.

-	Η	αποτελεσματικότητα	του	Συμβουλίου	στην	άσκηση	του	ηγετικού	του	ρόλου,
-	Ο	βαθμός	επίτευξης	των	στόχων	που	ετέθησαν	από	το	στρατηγικό	σχέδιο	της	Τράπεζας,
-	Ο	βαθμός	συμμετοχής	των	Μελών	του	εν	γένει	στη	λειτουργία	του	Οργάνου	και	ειδικότερα
στη	διαμόρφωση	της	εταιρικής	στρατηγικής,
-	Η	συνεισφορά	στην	αποτελεσματική	διαχείριση	των	κινδύνων,
-	Η	ανταπόκριση	σε	προβλήματα	και	κρίσεις	που	τυχόν	προέκυψαν,
-	Η	εξέταση	της	δομής,	του	μεγέθους	και	της	σύνθεσης	του	Συμβουλίου	σε	σχέση	με	την	αποδοτικότητά	
του,	 καθώς	 και	 οι	 σχέσεις	 μεταξύ	 των	 Μελών	 του,	 των	 Μελών	 των	 Επιτροπών	 και	 της	 ανώτατης	
Διοίκησης,
-	Η	διασφάλιση	της	ομαλής	διαδοχής	των	Μελών	του	λαμβανομένων	υπόψη	των	γνώσεων,	ικανοτήτων,	
εμπειριών	και	ποικιλομορφίας	αυτών,
-	Η	συχνότητα	των	συνεδριάσεων	του	Διοικητικού	Συμβουλίου,
-	Η	εξασφάλιση	ποιότητας	και	ακρίβειας	στην	παρεχόμενη	στο	Συμβούλιο	πληροφόρηση.	Η	αυτοαξιολόγηση	
της	 συνολικής	 απόδοσης	 του	 Διοικητικού	 Συμβουλίου	 και	 των	 Επιτροπών	 του,	 πραγματοποιείται	
με	 τη	 χρήση	 ερωτηματολογίων	 τα	 οποία	 θα	 πρέπει	 να	 συμπληρώνουν	 όλα	 τα	 μέλη	 του	 Διοικητικού	
Συμβουλίου.	 Εξαίρεση	 αποτελεί	 η	 συμπλήρωση	 των	 ερωτηματολογίων	 που	 αφορούν	 ξεχωριστά	 την	
απόδοση	 κάθε	 Επιτροπής	 του	 	 Διοικητικού	Συμβουλίου,	 τα	 οποία	 θα	 συμπληρώνονται	 	 μόνο	 από	 τα	
μέλη	 που	 απαρτίζουν	 καθεμία	 από	 τις	 Επιτροπές.	 Το	 περιεχόμενο	 των	 ερωτηματολογίων	 εγκρίνεται	
σε	ετήσια	βάση	από	την	Επιτροπή	Ανάδειξης	Υποψηφίων	Μελών	του	Δ.Σ.	και	μπορεί	να	αναθεωρείται	
εφόσον	κρίνεται	σκόπιμο	σύμφωνα	με	το	ισχύον	κανονιστικό	πλαίσιο	και	τις	βέλτιστες	πρακτικές	στον	
τομέα	 της	 Εταιρικής	Διακυβέρνησης.	Η	 ατομική	 αξιολόγηση	 των	μελών	 του	Διοικητικού	Συμβουλίου	
αφορά	 στην	 απόδοση	 κάθε	 μέλους	 σε	 ατομική	 βάση	 και	 στην	 εκτίμηση	 της	 συνεισφοράς	 εκάστου	
μέλους	στην	αποτελεσματική	λειτουργία	και	τη	συνολική	απόδοση	του	Διοικητικού	Συμβουλίου.
Κάθε	μέλος	του		Διοικητικού	Συμβουλίου	αξιολογείται	από	τον	Πρόεδρο	και	όλα	τα
υπόλοιπα	μέλη	του	Διοικητικού	Συμβουλίου.	Ο	Πρόεδρος	του	Διοικητικού	Συμβουλίου	επίσης	αξιολογείται	
από	όλα	τα	υπόλοιπα	μέλη	του	Διοικητικού	Συμβουλίου.
Η	αξιολόγηση	των	εκτελεστικών	μελών	του	Δ.Σ.	πραγματοποιείται	από	τα	μη	εκτελεστικά
μέλη	 (χωρίς	 την	 παρουσία	 των	 υπολοίπων	 εκτελεστικών	 μελών)	 σε	 ιδιαίτερη	 συνεδρίαση	 κατά	 την	
οποία	συζητείται	η	απόδοση	των	εκτελεστικών	μελών,	σύμφωνα	με	ειδική	διαδικασία	που	εγκρίνεται	
από	την	Επιτροπή	Ανάδειξης	Υποψηφίων	Μελών	του	Δ.Σ.	και	το	Διοικητικό	Συμβούλιο.

Πολιτική αξιολόγησης της απόδοσης του Διευθύνοντος Συμβούλου και των ανώτατων 
εκτελεστικών στελεχών

Η	πολιτική	αξιολόγησης	της	απόδοσης	του	Διευθύνοντος	Συμβούλου	και	των	Ανώτατων	Εκτελεστικών	
Στελεχών	περιλαμβάνει	τις	βασικές	κατευθυντήριες	αρχές,	τις	οποίες	το	Διοικητικό	Συμβούλιο	θεωρεί	
κρίσιμες	για	την	σωστή	διακυβέρνηση	της	τράπεζας:

 1.	 Η	σχέση	του	Διοικητικού	Συμβουλίου	και	η	συνεργασία	του	με	τον	Διευθύνοντα	Σύμβουλο	και	τα	
	 	 Ανώτατα	Εκτελεστικά	Στελέχη	καθορίζεται	από	τον	Πρόεδρο.	Πιο	συγκεκριμένα,	ο	Πρόεδρος	
	 	 συντονίζει	την	αξιολόγησή	τους	με	βάση	την	εν	λόγω	πολιτική,	λαμβάνοντας	υπόψη	τα	σχόλια	και	
	 	 τις	απόψεις	των	λοιπών	μελών	του	Δ.Σ.	και,	όπου	κρίνεται	αναγκαίο,	άλλων	μελών	της	διοικητικής	
	 	 ομάδας	της	τράπεζας,

 2.	 Επειδή	ο	Διευθύνων	Σύμβουλος	και	τα	Ανώτατα	Εκτελεστικά	Στελέχη	επηρεάζουν	άμεσα	τα	
	 	 οικονομικά	αποτελέσματα	της	τράπεζας,	είναι	σημαντικό	ο	Πρόεδρος,	έχοντας	λάβει	υπόψη	του	
	 	 τις	προτάσεις	του	Διευθύνοντος	Συμβούλου	και	τις	απόψεις	των	μελών	του	Δ.Σ.,	να	θέτει	στόχους	
	 	 που	να	συνάδουν	με	τον	στρατηγικό	σχεδιασμό	του	οργανισμού,	με	βάση	τους	οποίους	θα	γίνεται	
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	 	 αντικειμενική	αξιολόγηση	του	Διευθύνοντος	Συμβούλου	και	των	Ανώτατων	Εκτελεστικών	Στελεχών,

 3.	 Η	εργασιακή	σχέση	και	ανταλλαγή	πληροφόρησης	μεταξύ	του	Διευθύνοντος	Συμβούλου,	των	
	 	 Ανώτατων	Εκτελεστικών	Στελεχών,	του	Προέδρου	και	του	Δ.Σ.	είναι	μια	συνεχής	διαδικασία,	
	 	 η	οποία	καταλήγει	σε	μια	ετήσια	αξιολόγηση	που	αναδεικνύει	περιοχές	προς	βελτίωση,	εάν	και	
	 	 εφόσον	υπάρχουν,	και	διευκρινίζει	μελλοντικές	προσδοκίες.

Με	αυτή	την	πολιτική,	στόχος	της	τράπεζας	είναι	να	διασφαλίσει	ότι	οι	ανωτέρω	κατευθυντήριες	αρχές	
εφαρμόζονται	και	ταυτόχρονα	προσδίδουν	διαφάνεια	σε	σχέση	με	την	αξιολόγηση	του	Διευθύνοντος	
Συμβούλου	και	των	Ανώτατων	Εκτελεστικών	Στελεχών.

Πολιτική επιμόρφωσης και επαγγελματικής ανάπτυξης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Παρόλο	που	το	Διοικητικό	Συμβούλιο	αποτελεί	το	ανώτατο	διοικητικό	όργανο	της	τράπεζας,	η	συμμετοχή	
των	 μελών	 του	 σε	 επιμορφωτικά	 σεμινάρια	 θεωρείται	 απαραίτητη	 συνθήκη,	 ώστε	 να	 μπορούν	 να	
συνεισφέρουν	ουσιαστικά	στη	διοίκησή	της.	Η	επιμόρφωση	των	μελών	του	Δ.Σ.	 είναι	 επίσης	βασική	
προϋπόθεση	για	την	εύρυθμη	Εταιρική	Διακυβέρνηση.

Τα	εκπαιδευτικά	προγράμματα	για	τα	μέλη	του	Δ.Σ.	διενεργούνται	τακτικά	και	εντάσσονται	στο	πλαίσιο	
της	 συνεχούς	 εκπαίδευσης	 και	 ενημέρωσής	 τους	 για	 όλα	 τα	 ζητήματα	 που	 αφορούν	 την	 εύρυθμη	
λειτουργία	της	τράπεζας.

Το	 Δ.Σ.	 θα	 πρέπει	 να	 παρέχει	 εισαγωγικό	 πρόγραμμα	 επιμόρφωσης	 και	 επαγγελματικής	 ανάπτυξης	
για	 κάθε	 νέο	 μέλος,	 το	 οποίο	 κατ’	 ελάχιστο	 θα	 περιλαμβάνει	 παρουσιάσεις	 σε	 θέματα:	 Διαχείρισης	
Κινδύνων,	Επιχειρησιακού	σχεδίου	και	Προϋπολογισμού	,	σημαντικά	Χρηματοοικονομικά	και	Λογιστικά	
θέματα,	Κανονιστικής	Συμμόρφωσης	και	Εταιρικής	Διακυβέρνησης,	καθώς	και	 της	διοικητικής	δομής	
της	Τράπεζας.	Το	πρόγραμμα	μπορεί	επίσης	να	περιλαμβάνει	επισκέψεις	σε	καταστήματα	και	θυγατρικές	
της	τράπεζας.

Πολιτική σχεδιασμού διαδοχής για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των ανώτατων 
εκτελεστικών στελεχών

Η	 τράπεζα	 αναγνωρίζει	 τη	 σημασία	 της	 διαδικασίας	 του	 Σχεδιασμού	 Διαδοχής	 για	 τη	 διασφάλιση	
της	 ομαλής	 λειτουργίας	 του	 οργανισμού.	 Υπάρχουν	 συγκεκριμένες	 θέσεις	 στην	 τράπεζα	 που	 είναι	
απαραίτητες	 για	 την	 ανάπτυξη	 των	 εργασιών	 της,	 τόσο	 στην	 παρούσα	φάση,	 αλλά	 και	 στο	 μέλλον.	
Είναι	λοιπόν	απαραίτητο	οι	θέσεις	αυτές	να	καλύπτονται	από	τους	πλέον	εκπαιδευμένους	και	ικανούς	
συνεργάτες,	 όπως	 επίσης	 κρίσιμο	 είναι	 οι	 θέσεις	 αυτές	 να	 καλύπτονται	 έγκαιρα,	 ώστε	 να	 μην	
δημιουργείται	κενό	εξουσίας.	Ως	εκ	τούτου,	η	τράπεζα	καθιερώνει	Πολιτική	Σχεδιασμού	Διαδοχής	για	
τα	μέλη	του	Διοικητικού	Συμβουλίου	και	των	Ανώτατων	Εκτελεστικών	Στελεχών.

Το	Πρόγραμμα	της	Πολιτικής	Σχεδιασμού	Διαδοχής:

 1.	 εντοπίζει	και	προτείνει	για	έγκριση	κατάλληλους	υποψηφίους	στο	Δ.Σ.	για	την	πλήρωση	θέσεων	
	 	 που	κατά	καιρούς	προκύπτουν	στο	Δ.Σ.	της	τράπεζας,

 2.	 αναδεικνύει/χαρτογραφεί/καταγράφει	τις	δεξιότητες	των	κρίσιμων/σημαντικών	θέσεων,	αξιολογεί	
	 	 πιθανούς	υποψηφίους	και	αναπτύσσει	τις	προσδοκώμενες	δεξιότητες	μέσα	από	προγράμματα	
	 	 ανάπτυξης	και	εκμάθησης,

 3.	 επισημαίνει	τους	κατόχους	Ανώτατων	Εκτελεστικών	θέσεων	και	προτείνει	αν	τα	στελέχη	αυτά	θα	
	 	 παραμείνουν	στο	ρόλο	παρατείνοντας	τη	συνεργασία	τους	ή	θα	αντικατασταθούν	με	άλλο	στέλεχος	
	 	 μέσα	από	τον	οργανισμό	ή	την	εξωτερική	αγορά,

 4.	 διασφαλίζει	τη	συστηματική	ανάπτυξη	στελεχών	στην	ανώτατη	βαθμίδα	ώστε	να	μπορούν	ανά	πάσα	
	 	 στιγμή	να	καλύψουν	κενά	που	προκύπτουν	από	ανικανότητα,	θανάτους,	συνταξιοδοτήσεις	και	
	 	 όποια	άλλη	αιτία.

Η	Επιτροπή	Ανάδειξης	Υποψηφίων	Μελών	Δ.Σ.	θα	πρέπει	να	εφαρμόζει	την	εγκεκριμένη	πολιτική	Ανάδειξης	
Υποψηφίων	 Μελών	 του	 Διοικητικού	 Συμβουλίου	 για	 να	 διαπιστώνει/	 αξιολογεί	 την	 καταλληλότητα	
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κάθε	υποψηφίου	μέλους	του	Διοικητικού	Συμβουλίου	που	προτείνεται	για	πρόσληψη	ή	ανανέωση	της	
θητείας	του	με	βάση	τα	ακαδημαϊκά	του	προσόντα,	την	εμπειρία	και	την	αποτελεσματικότητά	του.
Η	Επιτροπή	Ανάδειξης	Υποψηφίων	Μελών	Δ.Σ.	θα	πρέπει	σε	τακτά	χρονικά	διαστήματα	να	αναθεωρεί	
τη	 λίστα	 (κατάλογο)	 των	Ανώτατων	Εκτελεστικών	Στελεχών	προς	συνταξιοδότηση/αποχώρηση	μέσα	
στο	χρόνο.	Η	Επιτροπή	θα	πρέπει	επίσης	να	καταγράφει	τις	νέες	θέσεις	που	μπορεί	να	προκύψουν	λόγω	
επιχειρησιακών	αναγκών.

Διάρθρωση Οργανωτικής Δομής
Η	 οργανωτική	 δομή	 της	 Τράπεζας	 ευθυγραμμίζεται	 με	 τις	 εκάστοτε	 ισχύουσες	 αρχές	 του	 θεσμικού	
πλαισίου,	το	οποίο	διέπει	τη	λειτουργία	των	πιστωτικών	ιδρυμάτων,	και	είναι	διαρθρωμένη	κατά	τέτοιο	
τρόπο,	 ώστε	 να	 ανταποκρίνεται	 στις	 ανάγκες	 των	 κύριων	 επιχειρησιακών	 τομέων,	 στους	 οποίους	
δραστηριοποιείται.

Κυριότερες Διαχειριστικές Επιτροπές και Συμβούλια
Το	Διοικητικό	Συμβούλιο,	με	στόχο	την	αποτελεσματικότερη	και	ασφαλέστερη	λειτουργία	της	Τράπεζας,	
έχει	αποφασίσει	την	σύσταση	των	κάτωθι	επιτροπών

 -	 	 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ	ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 -	 	 ΕΠΙΤΡΟΠΗ	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ-	ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	(ALCO)

 -	 	 ΕΠΙΤΡΟΠΗ	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 -	 	 Οι	αρμοδιότητες,	και	το	πλαίσιο	λειτουργίας	των	ως	άνω	Επιτροπών,	περιγράφονται	αναλυτικά	
	 		 	 στους	εκάστοτε	ισχύοντες	κανονισμούς	λειτουργίας	που	τις	διέπουν.	Η	σύνθεση,	δε,	των	ανωτέρω	
	 		 	 αποφασίζεται	με	σχετικές	αποφάσεις	του	Διοικητικού	Συμβουλίου	(	ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ	ΕΠΙΤΡΟΠΗ	-	
	 		 	 ΕΠΙΤΡΟΠΗ	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ-	ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	(ALCO)	)	ή	του	Δ/τος	Συμβούλου	(	ΕΠΙΤΡΟΠΗ	
	 		 	 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ).

Οργανόγραμμα
Το	οργανόγραμμα	αποτυπώνει	την	οργανωτική	διάρθρωση	της	Τράπεζας	και	συμπεριλαμβάνει	αναφορά	
των	φορέων	και	των	οργανωτικών	μονάδων	αυτής,	καθώς	και	την	σχέση	ιεράρχησης	μεταξύ	τους.	Η	
ανάπτυξη	του	οργανογράμματος	παρατίθεται	στο	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1	του	παρόντος	Κώδικα.

Αρμοδιότητες Οργανωτικών Μονάδων
Οι	αρμοδιότητες	των	οργανωτικών	μονάδων	της	Τράπεζας	και	η	διοικητική	τους	αναφορά	περιγράφονται	
αναλυτικά	στο	εκάστοτε	ισχύον	Οργανόγραμμα	και	τον	κανονισμό	λειτουργίας	που	τις	διέπει.

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.

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.

3. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΣΕΕ) 
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 -	 	 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	Διοικητικό	Συμβούλιο	υποβοηθείται	στο	εποπτικό	έργο	του	από	την	Επιτροπή	Ελέγχου.	Η	Επιτροπή	
Ελέγχου	 αξιολογεί	 την	 επάρκεια	 και	 την	 αποτελεσματικότητα	 του	 Συστήματος	 Εσωτερικού	 Ελέγχου,	
σε	ετήσια	βάση	και	προτείνει	τη	στρατηγική	για	τη	βελτίωσή	του,	λαμβάνοντας	υπ’	όψη	τα	πορίσματα,	
τις	προτάσεις	και	 τις	παρατηρήσεις	 της	Διεύθυνσης	Εσωτερικού	Ελέγχου,	όπως	διαμορφώνεται	μέσα	
από	 το	 ελεγκτικό	 της	 έργο,	 η	 οποία	 υποβάλλει	 σε	 ετήσια	 βάση	 έκθεση	 για	 την	 επάρκεια	 και	 την	
αποτελεσματικότητα	του	Συστήματος	Εσωτερικού	Ελέγχου.

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.	

 -	 	 Στα	πλαίσια	αυτά,	το	Διοικητικό	Συμβούλιο:

 -	 	 Μεριμνά	για	τη	διαμόρφωση	ενός	εσωτερικού	περιβάλλοντος	το	οποίο	αναγνωρίζει	τη	σημασία	
	 		 	 της	ελεγκτικής	λειτουργίας	και	να	έχει	καθιερώσει	μια	οργανωτική	δομή	που	να	διευκολύνει	την	
	 		 	 αποτελεσματική	λειτουργία	του	Σ.Ε.Ε.,

 -	 	 Καθορίζει	με	σαφήνεια	επιχειρησιακούς	στόχους	και	πολιτικές,	σε	συνάρτηση	με	τα	αποδεκτά	
	 		 	 όρια	για	το	είδος	και	το	ύψος	των	αναλαμβανομένων	κινδύνων	και	να	έχει	διαμορφώσει	ρεαλιστικά	
	 		 	 επιχειρησιακά	προγράμματα	δράσης	και	προϋπολογισμού,	τα	οποία	θα	πρέπει	να	έχουν	γίνει	
	 		 	 κατανοητά	από	όλους	όσους	μετέχουν	στην	υλοποίησή	τους,

 -	 	 Εξασφαλίζει	ότι	το	Σύστημα	Εσωτερικού	Ελέγχου	έχει	εφαρμογή	σε	όλες	τις	υπηρεσιακές	μονάδες	
	 		 	 της	Τράπεζας	και	να	μεριμνά	για	την	ύπαρξη	ενός	αποτελεσματικού	Συστήματος	Εσωτερικού	Ελέγχου	
	 		 	 σε	κάθε	Θυγατρική.

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	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.	

Η	 ΔΕΕ	 αναφέρεται	 διοικητικά	 στην	 Επιτροπή	 Ελέγχου	 (ΕΕ)	 για	 θέματα	 λειτουργίας	 της,	 ενώ	 για	
διαχειριστικά	 θέματα,	 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.

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),	
 •  Συστημάτων	Πληροφορικής	της	Τράπεζας,	
 •  Λειτουργικών	Εργασιών	Καταστημάτων	Δικτύου
 •  Πιστοδοτήσεων,	που	επικεντρώνεται	στους	τομείς	ανάληψης	ή	διαχείρισης	Πιστωτικού	Κινδύνου	σε	
	 		 	 επίπεδο	Καταστημάτων	ή	και	Κεντρικών	Υπηρεσιών	της	Τράπεζας,
 •  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	 as-
sessment)	 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.

Για	 τη	 διεκπεραίωση	 του	 έργου	 της	 η	 ΔΕΕ	 μεριμνά	 για	 την	 εκπαίδευση	 του	 προσωπικού	 της	 ούτως	
ώστε	 να	 διασφαλίζεται	 ότι	 αυτό	 θα	 μπορεί	 να	 εκτελεί	 την	 εργασία	 του	 σωστά	 και	 αποτελεσματικά.	
Η	 ΔΕΕ	 ενθαρρύνει	 το	 προσωπικό	 της	 να	 αποκτήσει	 αναγνωρισμένες	 επαγγελματικές	 πιστοποιήσεις,	
συναφείς	με	το	ελεγκτικό	αντικείμενο	(CIA,	CFSA,	CFA,	CFE,	CISA	ή	άλλη	αντίστοιχη	επαγγελματική	
πιστοποίηση),	οι	οποίες	συμβάλουν	να	διατηρηθεί	το	υψηλό	επίπεδο	της	εργασίας	της.	Η	εκπαίδευση	
και	η	συνεχής	επαγγελματική	κατάρτιση	καλύπτονται	από	συγκεκριμένη	διαδικασία.

5. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
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Η	ΔΕΕ	μπορεί	 να	προβαίνει	 σε	συνεργασία	με	 τρίτους	 (εντός	ή	 εκτός	 της	Τράπεζας),	όταν	 το	κρίνει	
απαραίτητο	 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	επισήμανση	των	τυχόν	
μη	καλυπτόμενων	κινδύνων),	την	επάρκεια	των	διαδικασιών	σε	σχέση	με	την	εσωτερική	αξιολόγηση	
της	 κεφαλαιακής	 επάρκειας	 της	 Τράπεζας	 και	 την	 εκτίμηση	 για	 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.	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.,	την	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	Διευθυντή/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	

6. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 



ATTICA BANK     ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ                     2019

26

	 		 	 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	
	 		 	 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.

Η	Διαχείριση	Κινδύνων	Ομίλου	(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	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	 Δ.Κ.Ο.	 είναι	 ο	 Chief	 Risk	 Officer	 (CRO),	 ο	 οποίος	 έχει	 ως	 γραμμές	 αναφοράς	 την	
Επιτροπή	 Διαχείρισης	 Κινδύνων	 και	 το	 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	
	 		 	 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.

7. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΟΜΙΛΟΥ
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 •  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	 Διαχείρισης	 Πιστωτικού	
Κινδύνου	 (Δ.Δ.Π.Κ)	 και	 η	 Διεύθυνση	 Επιχειρησιακού,	 Λειτουργικού	 Κινδύνου	 και	 Κινδύνων	 Αγοράς	
Ομίλου	(Δ.Ε.Λ.Κ.&Κ.Α.Ο.),	που	αποτελούν	την	Ομιλική	Διαχείριση	Κινδύνων

H Διεύθυνση Διαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου (Δ.Δ.Π.Κ)	 παρακολουθεί	 σε	 μεμονωμένη	 και	
ενοποιημένη	βάση	τον	Πιστωτικό	Κίνδυνο	που	αντιμετωπίζει	ο	Όμιλος.	Αντικείμενο	της	Δ.Δ.Π.Κ.	είναι	
η	 αναγνώριση,	 η	 ανάλυση	 και	 η	 ανάπτυξη	 αποτελεσματικών	 συστημάτων	 μέτρησης,	 διαχείρισης	 και	
ελέγχου	κάθε	είδους	πιστωτικού	κινδύνου	που	υπάρχει	σε	κάθε	υπηρεσία	ή	προϊόν	που	ο	Όμιλος	θα	
προωθεί	 προς	 τις	 πελατειακές	 ομάδες	 σε	 ενοποιημένη	 βάση.	 Στόχος	 της	 θα	 είναι	 η	 διατήρηση	 του	
επιπέδου	ανάληψης	του	σχετικού	κινδύνου	εντός	των	προκαθορισμένων	ορίων.	

Στο	πλαίσιο	αυτό,	οι	βασικές	αρμοδιότητες	της	είναι	οι	εξής:

 •  Αναγνώριση	πιστωτικού	κινδύνου	των	πελατειακών	ομάδων	(Banking	Book)	και	αναγνώριση	
	 		 	 κινδύνου	των	πιστωτικών	ανοιγμάτων	σε	όλα	τα	στάδια	(Εξυπηρετούμενων	Ανοιγμάτων	(PE)	-	
	 		 	 Stage	I	/	Unlikely	To	Pay	(UTP)-	Stage	II	/	Μη	Εξυπηρετούμενων	Ανοιγμάτων	(NPL)-	Stage	III).	

 •  Ανάπτυξη	μεθοδολογιών/ποσοτικών	μοντέλων	μέτρησης	πιστωτικού	κινδύνου,	καθώς	και
	 		 	 καθορισμού	αποδεκτών	ορίων	ανάληψης	πιστωτικού	κινδύνου,	παρακολούθηση	και	εποπτεία	της	
	 		 	 εφαρμογής	τους.		

 •  Αξιολόγηση	της	επάρκειας	των	συστημάτων	παρακολούθησης,	ελέγχου,	αναφορών	του	πιστωτικού	
	 		 	 κινδύνου	και	διατύπωση	προτάσεων	για	λήψη	διορθωτικών	μέτρων.	

 •  Καθορισμός	κριτηρίων	και	ανάπτυξη	συστήματος	έγκαιρου	εντοπισμού	(E.W.S).	

 •  Αξιολόγηση	&	συμμετοχή	στη	δημιουργία	νέων	προϊόντων.	

 •  Συμμετοχή	στελεχών	σε	εγκριτικές	επιτροπές	διασφαλίζοντας	το	επίπεδο	ανάληψης	πιστωτικού	
	 		 	 κινδύνου.	

 •  Δημιουργία	εποπτικών	και	κανονιστικών	αναφορών,	παραγωγή	Αναφορών	Χαρτοφυλακίων.

H Διεύθυνση Επιχειρησιακού, Λειτουργικού Κινδύνου και Κινδύνων Αγοράς Ομίλου (Δ.Ε.Λ.Κ. 
& Κ.Α.Ο.)	 παρακολουθεί	 σε	 ατομική	 και	 ενοποιημένη	 βάση	 τον	 Λειτουργικό	 Κίνδυνο,	 τον	 Κίνδυνο	
Αγοράς,	τον	Κίνδυνο	Ρευστότητας,	την	Κεφαλαιακή	Επάρκεια	και	τις	Προβλέψεις	&	Απομειώσεις		που	
αντιμετωπίζει	ο	Όμιλος.
Επίσης,	 καλύπτει	 τις	 ενότητες	 αναφορικά	 με,	 τα	 Μοντέλα	 αξιολόγησης,	 τεχνολογικών	 συστημάτων	
&	 Πολιτικών	 και	 Διαδικασιών	 της	 ΔΚΟ,	 τη	 συμμόρφωση	 με	 τις	 εποπτικές	 υποχρεώσεις,	 αναλύσεις	
και	Διοικητική	Πληροφόρηση	(MIS)	καθώς	τη	διαδικασία	ροής	Προσομοιώσεων	ακραίων	καταστάσεων	
(Stress	Testing)	

Στο	πλαίσιο	αυτό,	οι	βασικές	αρμοδιότητες	της	είναι	οι	εξής:

 •  Αναγνώριση	λειτουργικού	κινδύνου	και	μέριμνα	για	την	ενσωμάτωση	σημείων	ελέγχου	στις	
	 		 	 εσωτερικές	διαδικασίες	που	καλύπτουν	την	αντιμετώπιση	του	λειτουργικού	κινδύνου.	

 •  Αναγνώριση	κινδύνου	αγοράς,	επιτοκιακού	και	κινδύνου	συναλλάγματος,	ανάπτυξη	μεθοδολογίας/
	 		 	 ποσοτικών	μεθόδων	εκτίμησης	κινδύνου	αγοράς.	

 •  Αναγνώριση	κινδύνου	ρευστότητας	για	το	σύνολο	των	χαρτοφυλακίων,	μεθοδολογίες	και	διαδικασίες	
	 		 	 εκτίμησης	εσωτερικού	κεφαλαίου	και	ρευστότητας.	

 •  Αναγνώριση	κινδύνου	επάρκειας	κεφαλαίων	(CAR,	CET1,	κ.λπ.),	εκπόνηση	σχετικών	αναλύσεων	
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	 		 	 και	προσομοιώσεων	ακραίων	καταστάσεων	(Stress-Tests).	

 •  Συγκέντρωση	και	επεξεργασία	δεδομένων,	δημιουργία	εποπτικών	και	κανονιστικών	αναφορών,	
	 		 	 παραγωγή	αναφορών	χαρτοφυλακίων.	

 •  Πιστοποίηση	επάρκειας	μοντέλων	αξιολόγησης,	αξιολόγηση	επάρκειας	μεθοδολογιών	και	
	 		 	 συστημάτων.

Οι	παραπάνω	Οργανογραμματικές	δομές	έχουν,	πλέον	των	παραπάνω	συνοπτικών	αρμοδιοτήτων	και	
οποιοδήποτε	άλλο	πεδίο	ευθύνης,	αντικείμενο	και	αρμοδιότητα	τους	ανατίθεται	από	την	Διοίκηση	για	
την	αποτελεσματική	λειτουργία	της	Τράπεζας,	δεδομένου	ότι	τα	αναφερόμενα	είναι	ενδεικτικά	και	όχι	
περιοριστικά.

	 Η	ορθή	πληροφόρηση	και	ενημέρωση	των	μετόχων	για	τις	εταιρικές	υποθέσεις,	αποτελεί	προϋπόθεση	
	 για	τη	σωστή	άσκηση	των	δικαιωμάτων	τους.

Στοχεύοντας	στην	έγκαιρη	και	πλήρη	ενημέρωση,	η	Τράπεζα	έχει	θέσει	στη	διάθεση	του	επενδυτικού	
κοινού,	το	Τμήμα	Μετοχολογίου	και	Εταιρικών	Ανακοινώσεων	της	Υποδιεύθυνσης	Θεματοφυλακής	και	
Υποστήριξης	Χρηματοοικονομικών	Δραστηριοτήτων	και	το	Τμήμα	Ενημέρωσης	Επενδυτικού	Κοινού	της	
Διεύθυνσης	Στρατηγικού	και	Οικονομικού	Σχεδιασμού.
	 Επίσης,	η	Τράπεζα	αναρτά	στην	ιστοσελίδα	της	και	πιο	συγκεκριμένα	στην	ενότητα
	 «Τα	Νέα	μας	/Επενδυτές»	κάθε	είδους	πληροφοριακό	υλικό	που	απευθύνεται	στους	μετόχους	της	
	 Τράπεζας	και	το	ευρύτερο	επενδυτικό	κοινό	με	σκοπό	την	πληρότητα	της	παρεχόμενης	πληροφόρησης.

	 Με	σκοπό	την	συμμόρφωση	της	με	το	ισχύον	νομοκανονιστικό	πλαίσιο	αναφορικά	με	την	ενημέρωση	
	 του	επενδυτικού	κοινού	και	την	εξυπηρέτηση	των	μετόχων,	η	Τράπεζα	έχει	θεσπίσει	Κανονισμό	
	 Εργασιών	Ενημέρωσης	Επενδυτικού	Κοινού	και	Εξυπηρέτησης	Μετόχων,	το	περιεχόμενο	του	οποίου	
	 παρουσιάζεται	συνοπτικά	στις	παρακάτω	σελίδες.

Σύμφωνα	με	 τις	 διατάξεις	 των	Νόμων	3556/2007,	4099/2012,	4374/2016,	4403/2016,	4416/2016,	
τον	 Κανονισμό	 του	 Χρηματιστηρίου	 Αθηνών	 όπως	 ισχύει,	 τις	 Αποφάσεις	 του	 Δ.Σ.	 της	 Επιτροπής	
Κεφαλαιαγοράς	 1/434/3-7-2007,	 6/448/11-10-2007,	 7/448/11-10-2007,	 8/754/14-4-2016,	 την	
Εγκύκλιο	 της	 Επιτροπής	 Κεφαλαιαγοράς	 34/24/01/2008	 και	 τη	 διευκρινιστική	 επιστολή	 3649/28-7-
2008	της	Επιτροπής	Κεφαλαιαγοράς.	Η	Τράπεζα	οφείλει	να	δημοσιοποιεί	την	ετήσια	και	την	εξαμηνιαία	
οικονομική	 έκθεση	 καθώς	 και	 τριμηνιαίες	 οικονομικές	 καταστάσεις,	 οι	 οποίες	 καταρτίζονται	 από	 τη	
Διεύθυνση	 Οικονομικής	 Διαχείρισης	 σύμφωνα	 με	 τα	 Διεθνή	 Λογιστικά	 Πρότυπα.	 Σημειώνεται	 ότι,	
σύμφωνα	 με	 την	 Απόφαση	 του	 Διοικητικού	 Συμβουλίου	 της	 Επιτροπής	 Κεφαλαιαγοράς	 8/754/14-4-
2016,	καταργήθηκε	η	υποχρέωση	δημοσίευσης	στοιχείων	και	πληροφοριών	που	προκύπτουν	από	τις	
τριμηνιαίες	και	εξαμηνιαίες	οικονομικές	καταστάσεις,	που	προβλεπόταν	από	την	υπ’	αριθμ.	4/507/28-
4-2009	 Απόφαση	 του	 Διοικητικού	 Συμβουλίου	 της	 Επιτροπής	 Κεφαλαιαγοράς.	 Τέλος	 σημειώνεται	
ότι,	 από	 τις	 3-7-2016,	 εφαρμόζονται	 οι	 προδιαγραφές	 που	 εμπεριέχονται	 κατευθυντήριες	 γραμμές	
«εναλλακτικοί	δείκτες	μέτρησης	απόδοσης»	της	Ευρωπαϊκής	Αρχής	Κινητών	Αξιών	και	Αγορών		(ES-
MA/2015/1415EL),	στην	περίπτωση	που	οι	εναλλακτικοί	δείκτες	μέτρησης	απόδοσης	περιέχονται	τόσο	
στην	 έκθεση	 του	 Διοικητικού	 Συμβουλίου	 όσο	 και	 στην	 Ανακοίνωση/Παρουσίαση	 σχολιασμού	 των	
επιδόσεων	της	Τράπεζας.

Βάσει	του	Ν.4443/2016	η	Τράπεζα	οφείλει	να	δημοσιοποιεί	χωρίς	υπαίτια	βραδύτητα,	ακολουθώντας		
τον	Κανονισμό	Ενημέρωσης	Επενδυτικού	Κοινού,	προνομιακές	πληροφορίες	που	την	αφορούν	άμεσα.

Ενδεικτικά	 γεγονότα	 και	 καταστάσεις	 τα	 οποία	 μπορούν	 να	 θεωρηθούν	 ότι	 αποτελούν	 προνομιακές	
πληροφορίες	είναι	τα	εξής:

8. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ - ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Δημοσιοποίηση προνομιακών πληροφοριών 
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-	Σημαντική	μεταβολή	της	επιχειρηματικής	δραστηριότητας	της	Τράπεζας,	που	περιλαμβάνεται	στις	
	 ενοποιημένες	οικονομικές	καταστάσεις	της,
-	Σύναψη	ή	λύση	σημαντικών	συνεργασιών	ή	επιχειρηματικών	συμμαχιών	στην	Ελλάδα	ή	στο	εξωτερικό,	
	 απόκτηση	αδειών	ευρεσιτεχνίας	και	πατεντών,
-	Δημόσια	πρόταση	αγοράς	σύμφωνα	με	τις	κείμενες	διατάξεις,
-	Συμμετοχή	σε	διαδικασία	συγχώνευσης,	διάσπασης	ή	εξαγοράς,	καθώς	και	σημαντικής	απόκτησης	
	 ή	εκχώρησης	μετοχών,	εξαιρουμένων	των	εταιρικών	μετασχηματισμών	που	αφορούν	κατά	100%	
	 θυγατρικές	εταιρίες,
-	Αλλαγή	στη	σύνθεση	του	Διοικητικού	Συμβουλίου,	αλλαγή	των	γενικών	διευθυντών,	των	ελεγκτών,	
	 του	υπεύθυνου	οικονομικών	υπηρεσιών,
-	Διανομή	και	καταβολή	μερισμάτων,	πράξεις	έκδοσης	νέων	χρηματοπιστωτικών	μέσων,	διανομής,	
	 εγγραφής,	παραιτήσεως	και	μετατροπής,
-	Αναδιοργάνωση	λειτουργίας	ή	δραστηριοτήτων	που	αναμένεται	να	έχουν	σημαντική	επίδραση	στην	
	 οικονομική	κατάσταση	και	στα	αποτελέσματα,
-	Προγράμματα	αγοράς	ιδίων	μετοχών,
-	Αιτήσεις	πτώχευσης	και	δικαστικές	αποφάσεις	περί	πτώχευσης	καθώς	και	άλλες	νομικές	ή	δικαστικές	
	 διαφορές	που	μπορούν	να	επηρεάσουν	ουσιωδώς	την	οικονομική	κατάσταση	και	τα	αποτελέσματα	της	
	 Τράπεζας,
-	Αφερεγγυότητα	οφειλετών	της	Τράπεζας	που	μπορεί	να	επηρεάσει	την	οικονομική	κατάσταση	και	τα	
	 αποτελέσματα	της	Τράπεζας,
-	Αλλαγή	ουσιωδών	στοιχείων	που	περιέχονται	στο	πλέον	πρόσφατο	ενημερωτικό	δελτίο	της	Τράπεζας,	
	 ή	στο	ετήσιο	δελτίο,	συμπεριλαμβανομένων	και	των	δεσμεύσεων	που	έχουν	αναληφθεί	για	τη	χρήση	
	 αντληθέντων	κεφαλαίων,
-	Ουσιώδης	μεταβολή	στην	περιουσιακή	κατάσταση	και	στη	μετοχική	και	κεφαλαιακή	διάρθρωση	της	
	 Τράπεζας	,
-	Οποιαδήποτε	μεταβολή	που	επιδρά	ουσιωδώς	στη	διάρθρωση	ή	στα	ενοποιημένα	οικονομικά	μεγέθη	
	 του	Ομίλου,
-	Σημαντικές	μεταβολές	σε	εκτιμώμενα	ή	προβλεπόμενα	αποτελέσματα	που	έχουν	ανακοινωθεί	από	την	
	 Τράπεζα,
-	Σημαντικές	συναλλαγές	με	συνδεδεμένες	με	την	Τράπεζα	εταιρείες,
-	Αποτελέσματα	φορολογικού	ελέγχου	που	διενεργήθηκε	στην	Τράπεζα.	Ενημέρωση	για	έμμεση	
	 εισαγωγή	σύμφωνα	με	τον	Κανονισμό	του	Χ.Α.

Η	Τράπεζα	σε	εξαιρετικές	περιπτώσεις	μπορεί	να	αναβάλει	προσωρινά	τη	δημοσιοποίηση	μίας	προνομιακής	
πληροφορίας,	 προκειμένου	 να	 μη	 βλάψει	 νόμιμο	 συμφέρον	 της.	 Η	 αναβολή	 αυτή	 πραγματοποιείται	
εφόσον	 δεν	 ενέχει	 κίνδυνο	 παραπλάνησης	 του	 επενδυτικού	 κοινού	 και	 εφόσον	 διασφαλιστεί	 η	
εμπιστευτικότητά	της	για	όσο	διάστημα	διαρκεί	η	αναβολή.

Η	Τράπεζα	έχει	 την	υποχρέωση	να	ελέγχει	 την	πρόσβαση	σε	προνομιακές	πληροφορίες	προκειμένου	
να	διασφαλίσει	τον	εμπιστευτικό	τους	χαρακτήρα.	Σε	περίπτωση	που	για	κάποια	πληροφορία	δεν	έχει	
καταστεί	δυνατή	η	διασφάλιση	της	εμπιστευτικότητας,	τότε	η	πληροφορία	αυτή	πρέπει	να	δημοσιοποιείται	
άμεσα.

Η	Τράπεζα	καταρτίζει	και	ενημερώνει	τακτικά	κατάλογο	των	προσώπων	με	πρόσβαση	σε	προνομιακές	
πληροφορίες,	ο	οποίος	υποβάλλεται	στην	Επιτροπή	Κεφαλαιαγοράς	όποτε	αυτή	το	ζητήσει.

Η	 δημοσιοποίηση	 που	 αφορά	 προνομιακές	 πληροφορίες	 λαμβάνει	 χώρα	 μέσω	 της	 αποστολής	 των	
σχετικών	ανακοινώσεων	προς	 το	ΧΑ	και	 την	ανάρτησή	 τους	στην	 ιστοσελίδα	 της	Τράπεζας	και	 κατά	
περίπτωση	μέσω	της	αποστολής	των	ανακοινώσεων	προς	τα	Μέσα	Μαζικής	Ενημέρωσης.	

Η	Τράπεζα	καταρτίζει	και	ενημερώνει	τακτικά	τον	κατάλογο	των	προσώπων	με	υποχρέωση	υποβολής	
γνωστοποιήσεων	συναλλαγών,	ο	οποίος	υποβάλλεται	στην	Επιτροπή	Κεφαλαιαγοράς.	

Όπως	ορίζεται	 από	 τον	Κανονισμό	596/2014	 του	Ευρωπαϊκού	Κοινοβουλίου	και	 του	συμβουλίου	και	
την	οδηγία	της	Επιτροπής	Κεφαλαιαγοράς6	αναφορικά	με	τη	γνωστοποίηση	συναλλαγών	διευθυντικών	
στελεχών	του	άρθρου	19	του	εν	λόγω	Κανονισμού,	κάθε	πρόσωπο	που	ασκεί	διευθυντικά	καθήκοντα	
στην	Τράπεζα	και	συγκεκριμένα	είναι:

-	Μέλος	των	διοικητικών,	διευθυντικών	ή	εποπτικών	οργάνων	της	Τράπεζας,	
-	Ανώτατο	 διευθυντικό	 στέλεχος,	 το	 οποίο	 χωρίς	 να	 είναι	 μέλος	 των	 οργάνων	 που	 αναφέρονται	
παραπάνω,	 έχει	 αφενός	 τακτική	 πρόσβαση	 σε	 προνομιακές	 πληροφορίες	 που	 συνδέονται	 άμεσα	 ή	

Γνωστοποιήσεις συναλλαγών επί μετοχών της Τράπεζας 
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έμμεσα	με	την	Τράπεζα	και	αφετέρου	εξουσία	να	λαμβάνει	διαχειριστικές	αποφάσεις	που	επηρεάζουν	
τη	μελλοντική	εξέλιξη	και	την	επιχειρησιακή	στρατηγική	της	Τράπεζας,	
-	Σε	 κάθε	 περίπτωση,	 οι	 Γενικοί	 Διευθυντές,	 οι	 υπεύθυνοι	 Εσωτερικού	 Ελέγχου,	 οι	 επικεφαλής	 της	
Υπηρεσίας	Εξυπηρέτησης	Μετόχων	και	Εταιρικών	Ανακοινώσεων,	ο	διευθυντής	Οικονομικής	Διαχείρισης,	
οι	ορκωτοί	ελεγκτές,	ο	Νομικός	Σύμβουλος	(που	συνδέεται	με	την	Τράπεζα	με	σχέση	έμμισθης	εντολής)	
και	ο	προϊστάμενος	Νομικών	Υπηρεσιών	καθώς	και	κάθε	πρόσωπο	που	έχει	στενό	δεσμό	με	πρόσωπο	
που	ασκεί	διευθυντικά	καθήκοντα	δηλαδή:	
-	Ο	(η)	σύζυγος	ή	ο	(η)	σύντροφος	που,	σύμφωνα	με	την	εθνική	νομοθεσία,	εξομοιώνεται	με	σύζυγο,	
του	προσώπου	που	ασκεί	διευθυντικά	καθήκοντα,	
-	Τα	 εξαρτώμενα	 τέκνα	 του	 προσώπου	 που	 ασκεί	 διευθυντικά	 καθήκοντα,	 (νοούνται	 μόνο	 τα	 τέκνα	
που	δεν	έχουν	συμπληρώσει	το	18ο	έτος	της	ηλικίας	τους	σύμφωνα	με	την	υπ’	αριθμ.	30/17.6.2006	
εγκύκλιο	της	Ε.Κ.)	
-	Οι	λοιποί	συγγενείς	 του	προσώπου	που	ασκεί	διευθυντικά	καθήκοντα,	οι	οποίοι	ήδη	συγκατοικούν	
μαζί	 με	 το	πρόσωπο	αυτό	 για	 ένα	 τουλάχιστον	 έτος	 κατά	 την	ημερομηνία	 της	σχετικής	συναλλαγής	
καθώς	και	
-	Κάθε	 νομικό	 πρόσωπο,	 προσωπική	 εταιρεία	 ή	 εμπίστευμα	 του	 οποίου	 τα	 διευθυντικά	 καθήκοντα	
ασκούνται	 από	 πρόσωπο	 που	 ασκεί	 διευθυντικά	 καθήκοντα	 στην	 Τράπεζα	 (όπως	 περιγράφονται	
παραπάνω),	 ή	 ελέγχεται	 άμεσα	 ή	 έμμεσα	 από	 το	 πρόσωπο	 αυτό	 ή	 έχει	 συσταθεί	 προς	 όφελος	 του	
προσώπου	αυτού	ή	του	οποίου	τα	οικονομικά	συμφέροντα	είναι	ουσιαστικά	 ισοδύναμα	με	εκείνα	του	
προσώπου	 αυτού,	 υποχρεούται	 να	 γνωστοποιεί	 στην	 Τράπεζα	 εγγράφως,	 όλες	 τις	 συναλλαγές	 του	
σχετικά	με	μετοχές	της	Τράπεζας	που	έχουν	εισαχθεί	για	διαπραγμάτευση	σε	οργανωμένη	αγορά,	ή	με	
παράγωγα	ή	με	άλλα	χρηματοπιστωτικά	μέσα	που	συνδέονται	με	αυτές,	άμεσα	και	το	αργότερο	εντός	
τριών	(3)	εργάσιμων	ημερών	από	την	κατάρτιση	των	εν	λόγω	συναλλαγών.

Τα	παραπάνω	πρόσωπα	δεν	υποχρεούνται	σε	γνωστοποίηση	των	συναλλαγών	τους	εφόσον	το	συνολικό	
ύψος	 των	συναλλαγών	που	πραγματοποιούν,	 δεν	 έχει	 υπερβεί	 σε	 αξία	 το	 ποσό	 των	πέντε	 χιλιάδων	
ευρώ	κατά	την	διάρκεια	ενός	ημερολογιακού	έτους.
Η	 Τράπεζα	 ενημερώνει	 εγγράφως	 τα	 πρόσωπα	 που	 ασκούν	 διευθυντικά	 καθήκοντα	 σχετικά	 με	 τις	
υποχρεώσεις	 τους	 που	 απορρέουν	 από	 το	 άρθρο	 19	 του	 596/2014	 Κανονισμού	 του	 Ευρωπαϊκού	
Κοινοβουλίου	και	του	Συμβουλίου.	Η	Τράπεζα	καταρτίζει	και	υποβάλλει	στην	Επιτροπή	Κεφαλαιαγοράς	
κατάλογο	 όλων	 των	 προσώπων	 που	 ασκούν	 διευθυντικά	 καθήκοντα	 και	 των	 προσώπων	 που	 έχουν	
στενούς	δεσμούς	με	αυτά.	Ο	εν	λόγω	κατάλογος	πρέπει	να	ενημερώνεται	και	να	υποβάλλεται	αμέσως	
στην	Επιτροπή	Κεφαλαιαγοράς	κάθε	φορά	που	μεταβάλλεται	κάποιο	στοιχείο	του.
Τα	 πρόσωπα	 που	 ασκούν	 διευθυντικά	 καθήκοντα	 ενημερώνουν	 εγγράφως	 τα	 πρόσωπα	 που	 έχουν	
στενούς	 δεσμούς	 με	 τα	 ίδια	 σχετικά	 με	 τις	 υποχρεώσεις	 τους	 που	 απορρέουν	 από	 το	 άρθρο	 19	 του	
596/2014	Κανονισμού	του	Ευρωπαϊκού	Κοινοβουλίου	και	του	Συμβουλίου	και	διατηρούν	ένα	αντίγραφο	
της	εν	λόγω	γνωστοποίησης.
Σύμφωνα	με	το	άρθρο	19	του	Κανονισμού	596/2014	του	Ευρωπαϊκού	Κοινοβουλίου,	η	γνωστοποίηση	
συναλλαγών	 προς	 την	 Επιτροπή	 Κεφαλαιαγοράς,	 γίνεται	 απευθείας	 από	 το	 υπόχρεο	 πρόσωπο	 μέσω	
ηλεκτρονικής	εφαρμογής	που	έχει	δημιουργηθεί	στην	ιστοσελίδα	της	Επιτροπής	Κεφαλαιαγοράς.

Αναλυτικός	 πίνακας	 των	 γνωστοποιήσεων	 συναλλαγών	 βρίσκεται	 μέσω	 παραπομπής	 (link)	 στην		
ιστοσελίδα	της	Τράπεζας	(Ενότητα	«Επενδυτές»/	«Στοιχεία	μετοχής»/«Υποχρεώσεις	γνωστοποιήσεων»).

Σύμφωνα	με:
-	Τις	διατάξεις	του	ν.	3556/2007	(άρθρα	9-16)	,
-	Την	απόφαση	του	Δ.Σ.	της	Επιτροπής	Κεφαλαιαγοράς	1/434/3.7.2007	και
Τις	σχετικές	διευκρινίσεις	της	ερμηνευτικής	εγκυκλίου	33/03.07.2007	της	Επιτροπής	Κεφαλαιαγοράς,	
κάθε	 πρόσωπο	 που	 αποκτά	 ή	 διαθέτει	 μετοχές	 με	 δικαίωμα	 ψήφου,	 που	 έχουν	 εισαχθεί	 προς	
διαπραγμάτευση	σε	οργανωμένη	αγορά	και	συνέπεια	της	απόκτησης	ή	της	διάθεσης	είναι	το	ποσοστό	
των	δικαιωμάτων	ψήφου	που	κατέχει	να	φθάνει,	να	υπερβαίνει	ή	να	κατέρχεται	των	ορίων	του	5%,	
10%,	15%,	20%,	25%,	1/3,	50%	και	2/3	οφείλει	να	το	γνωστοποιεί	στην	Τράπεζα	και	στην	Επιτροπή	
Κεφαλαιαγοράς.

Η	Τράπεζα	στα	πλαίσια	της	ενημέρωσης	του	επενδυτικού	κοινού	έχει	αναρτημένες	στην	ιστοσελίδα	της	
τις	πληροφορίες	σχετικά	με	την	υποχρέωση	των	μετόχων	για	τη	δημοσιοποίηση	μεταβολών	σημαντικών	
συμμετοχών	 ή	 δικαιώματος	 ψήφου.	 	 Ειδικότερα	 στην	 ενότητα	 «Επενδυτές	 –Στοιχεία	 Μετοχής	 –
Υποχρεώσεις	Γνωστοποιήσεων»	περιλαμβάνονται	τα	παρακάτω	υποστηρικτικά	έγγραφα:

Υποχρέωση δημοσιοποίησης σε περίπτωση μεταβολών σημαντικών συμμετοχών και 
δικαιωμάτων ψήφου από τους μετόχους.
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 -	 	 Το	έντυπο	γνωστοποίησης	των	μεταβολών	–TR-1

 -	 	 Αντίγραφο	του	Ν.3556/2007

 -	 	 Η	Eγκύκλιος	αρ.	33/3.7.2007	της	Επιτροπής	Κεφαλαιαγοράς

 -	 	 Η	Aπόφαση	1/434/3.7.2007	του	Διοικητικού	Συμβουλίου	της	Επιτροπής	Κεφαλαιαγοράς,	καθώς	και

 -	 	 Παραπομπή	(link)	στην	ιστοσελίδα	της	Επιτροπής	Κεφαλαιαγοράς	(www.hcmc.gr)

Η	Τράπεζα	παρέχει	στους	μετόχους	της	και	τους	επενδυτές	όλες	τις	διευκολύνσεις	και	τις	πληροφορίες	
για	την	άσκηση	των	δικαιωμάτων	τους	σε	περιπτώσεις	όπως	-ενδεικτικά-	η	αύξηση	μετοχικού	κεφαλαίου	
και	η	έκδοση	νέων	μετοχών	και	η	διανομή	και	πληρωμή	μερισμάτων,	διασφαλίζοντας	την	ίση	μεταχείρισή	
τους.	 Η	 Τράπεζα	 έχει	 θέσει	 στη	 διάθεση	 των	 μετόχων	 της	 το	 Τμήμα	 Θεματοφυλακής	 πελατείας,	
Α/Κ	 και	 Μετοχολογίου	 της	 Υποδιεύθυνσης	 Θεματοφυλακής	 και	 Υποστήριξης	 Χρηματοοικονομικών	
Δραστηριοτήτων.	Επιπλέον	η	Τράπεζα	αναρτά	στην	ιστοσελίδα	της	και	πιο	συγκεκριμένα	στην	ενότητα	
«Στην	 ενότητα	 Τα	 Νέα	 μας	 /	 Επενδυτές»	 κάθε	 είδους	 πληροφοριακό	 υλικό	 που	 απευθύνεται	 στους	
μετόχους	της	Τράπεζας	και	το	ευρύτερο	επενδυτικό	κοινό	με	σκοπό	την	πληρότητα	της	παρεχόμενης	
πληροφόρησης.

Η	Τράπεζα	για	την	έγκαιρη	πληροφόρηση	των	μετόχων	της	και	του	επενδυτικού	κοινού,	δημοσιοποιεί	
μέσω	 του	 X.Α.	 και	 μέσω	 της	 ιστοσελίδας	 της	 (ενότητα	 Επενδυτές	 /	 Χρήσιμες	 Πληροφορίες/Γενικές	
Συνελεύσεις)	 εντός	 των	 προβλεπόμενων	 προθεσμιών,	 όπως	 ορίζονται	 από	 την	 ισχύουσα	 νομοθεσία	
(Ν.3884/2010)	και	τον	Ν.4548/2018	όλες	τις	πληροφορίες	που	σχετίζονται	με	την	πρόσκληση	για	τη	
σύγκλησης	 της	 Γενικής	 Συνέλευσης	 και	 τις	 αποφάσεις	 της.	 Επιπλέον	 στην	 παραπάνω	 αναφερόμενη	
ενότητα	 της	 ιστοσελίδα	 της	 Τράπεζας	 αναρτώνται	 πληροφορίες	 σχετικά	 με	 το	 συνολικό	 αριθμό	 των	
μετοχών	και	δικαιωμάτων	ψήφου	που	υφίστανται	κατά	την	ημερομηνία	της	πρόσκλησης,	τα	έγγραφα	
που	 πρόκειται	 να	 υποβληθούν	 στη	 Γενική	 Συνέλευση,	 προσχέδια	 αποφάσεων	 για	 κάθε	 θέμα	 της	
ημερήσιας	διάταξης,	τα	έντυπα	που	θα	χρησιμοποιηθούν	για	την	άσκηση	του	δικαιώματος	ψήφου	μέσω	
αντιπροσώπου	καθώς	και	τα	αποτελέσματα	της	ψηφοφορίας	της	Γενικής	Συνέλευσης	για	κάθε	θέμα	της	
ημερήσιας	διάταξης.

Η	Τράπεζα	μεριμνά	σε	περιπτώσεις	κληρονομικής	διαδοχής	των	δικαιούχων	των	μετοχών
για	την	μεταβίβαση	των	μετοχών	στους	νόμιμους	δικαιούχους	και	για	την	είσπραξη	από	τους	εκάστοτε	
νόμιμους	δικαιούχους	των	ποσών	που	προέρχονται	από	την	αποϋλοποίηση	των	μετοχών.
 

Η	 Τράπεζα,	 στα	 πλαίσια	 της	 διαφάνειας	 που	 διακρίνει	 τη	 λειτουργία	 της	 αλλά	 και	 της	 υποχρέωσης	
συμμόρφωσης	με	το	νομοκανονιστικό	πλαίσιο	έχει	θεσπίσει	σχετική	Πολιτική,	σύμφωνα	με	τις	Γενικές	
Αρχές	της	οποίας,	η	Τράπεζα:

 -	 	 Ενημερώνει	κατάλληλα	τους	συναλλασσόμενους	για	τη	φύση	και	τα	χαρακτηριστικά	των	
	 		 	 προσφερόμενων	προϊόντων	και	υπηρεσιών	και	τους	εν	γένει	όρους	και	προϋποθέσεις	που	διέπουν	
	 		 	 τις	τραπεζικές	συναλλαγές,	σε	συμμόρφωση	με	τις	διατάξεις	της	ΠΔ/ΤΕ	2501/2002,	όπως	ισχύει.

 -	 	 Παρέχει	περιοδική	έγγραφη	ενημέρωση	στους	πελάτες	κατά	τη	διάρκεια	ισχύος	και
	 		 	 λειτουργίας	των	συμβάσεων	σχετικά	με	την	εφαρμογή	των	συμφωνημένων	όρων	των	συμβάσεων.

 -	 	 Διαθέτει	ειδική	υπηρεσιακή	μονάδα	για	την	εξέταση	των	παραπόνων	ή	των	καταγγελιών	πελατών.

9. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ

Εξυπηρέτηση-Μετόχων 

Ενημέρωση των Μετόχων για τις γενικές συνελεύσεις της Τράπεζας 

Θέματα κληρονομικής διαδοχής και είσπραξης ποσών που αφορούν σε αποϋλοποίηση  
μετοχών
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 -	 	 Ανταποκρίνεται	εντός	του	οριζόμενου	χρονικού	διαστήματος	σε	αιτήματα	πελατών	για	την	παροχή	
	 		 	 πληροφοριών	και	διευκρινίσεων	σχετικά	με	την	εφαρμογή	των	συμβατικών	όρων.

 -	 	 Μεριμνά	για	την	κατάλληλη	εκπαίδευση	των	υπαλλήλων	που	είναι	επιφορτισμένοι	με	την	παροχή	
	 		 	 εξειδικευμένων	πληροφοριών	προς	το	συναλλακτικό	κοινό.

 -	 	 Διαμορφώνει	το	περιεχόμενο	των	διαφημίσεων	της	σύμφωνα	και	με	τους	ισχύοντες	κανόνες	
	 		 	 διαφάνειας	της	ανωτέρω	Πράξης.

 -	 	 Διαμορφώνει	τα	επιτόκια	στο	πλαίσιο	της	αρχής	της	ανοικτής	αγοράς	και	του	ελεύθερου	
	 		 	 ανταγωνισμού,	συνεκτιμώντας	τους	κατά	περίπτωση	αναλαμβανόμενους	κινδύνους,	και	
	 		 	 λαμβάνοντας	υπόψη	ενδεχόμενες	μεταβολές	στις	χρηματοοικονομικές	συνθήκες	καθώς	και	στοιχεία	
	 		 	 και	πληροφορίες,	τις	οποίες	οι	αντισυμβαλλόμενοι	οφείλουν	να	παρέχουν	με	ακρίβεια	για	το	σκοπό	
	 		 	 αυτό,	όπως	προβλέπεται	από	το	ισχύον	ρυθμιστικό	πλαίσιο.

 -	 	 Γνωστοποιεί	εγγράφως	προς	την	Τράπεζα	της	Ελλάδος	(Διεύθυνση	Νομισματικής
	 		 	 Πολιτικής	και	Τραπεζικών	Εργασιών)	τον	τρόπο	εφαρμογής	των	διατάξεων	της	ανωτέρω	Πράξης	
	 		 	 καθώς	και	τα	μέτρα	που	λαμβάνει	για	την	αποτελεσματική	εφαρμογή	τους,	ανάλογα	με	το	μέσο	
	 		 	 πληροφόρησης	(πχ.	Διαδίκτυο,	διαφήμιση,	Κατάστημα)	σε	ετήσια	βάση	(εντός	του	Ιανουαρίου)	
	 		 	 και	σε	κάθε	περίπτωση,	εφόσον	υπάρχουν	σημαντικές	αλλαγές	στις	διαδικασίες	και	τον	τρόπο	ή	το	
	 		 	 περιεχόμενο	ενημέρωσης	των	πελατών.

Η	εξέταση	και	διευθέτηση	των	παραπόνων	ή	καταγγελιών	πελατών	της	Τράπεζας	ανήκει	στην	αρμοδιότητα	
του	Τμήματος	Παραπόνων	&	Παροχής	Στοιχείων	της	Διεύθυνσης	Κανονιστικής	Συμμόρφωσης,	το	οποίο	
συστάθηκε	και	λειτουργεί	στα	πλαίσια	της	2501/2002	ΠΔ/ΤΕ	και	του	Ν.	4514/2018,	όπως	 ισχύει,	με	
σκοπό	την	εξέταση	και	διευθέτηση	των	παραπόνων	και	καταγγελιών	πελατών	και	συναλλασσόμενων	
προς	την	Τράπεζα.	Η	διαδικασία	εξέτασης	και	αντιμετώπισης	παραπόνων	καταγράφεται	αναλυτικά	σε	
σχετική	Πολιτική	Διαφάνειας	Συναλλαγών	και	Διαχείρισης	Παραπόνων	Πελατών	της	Attica	Bank.

Το	Τμήμα	Παραπόνων	Πελατών	μεριμνά	για	τη	δίκαιη	και	αντικειμενική	διερεύνηση	των	διαφορών	των	
συναλλασσόμενων	 με	 την	 Τράπεζα	 και	 επιδιώκει	 τη	 διευθέτησή	 τους.	 Για	 την	 επίτευξη	 του	 σκοπού	
αυτού,	 συνεργάζεται	 με	 τις	 εκάστοτε	 εμπλεκόμενες	 μονάδες	 για	 την	 έγκαιρη	 και	 αποτελεσματική	
αντιμετώπιση	του	παραπόνου	ή	της	καταγγελίας.

Ειδικότερα,	το	Τμήμα	Παραπόνων	είναι	επιφορτισμένο	με	τα	κάτωθι	καθήκοντα:
1.	Την	υποδοχή	παραπόνων/αναφορών/καταγγελιών/διαμαρτυριών	που	υποβάλλονται:

 -	 	 Μέσω	της	Διεύθυνσης	Ηλεκτρονικής	Τραπεζικής	και	Διατραπεζικών	Εργασιών,	για	παράπονα/
	 		 	 αναφορές/καταγγελίες/διαμαρτυρίες	πελατών	που	υποβάλλονται	μέσω	της	γραμμής	εξυπηρέτησης	
	 		 	 πελατών.

 -	 	 Μέσω	αλληλογραφίας	απευθείας	από	πελάτες/συναλλασσόμενους	προς	την	Τράπεζα

 -	 	 Μέσω	εσωτερικής	αλληλογραφίας	από	Καταστήματα	του	Δικτύου,	σε	περίπτωση	που	τα	παράπονα/
	 		 	 αναφορές/καταγγελίες/διαμαρτυρίες,	υποβάλλονται	σε	αυτά.

 -	 	 Μέσω	της	επίσημης	ιστοσελίδας	της	Τράπεζας,	σε	περίπτωση	που	πελάτες	υποβάλλουν	τα	παράπονα/
	 		 	 αναφορές/καταγγελίες/διαμαρτυρίες	με	τη	χρήση	του	σχετικού	αναρτημένου	εντύπου.

 -	 	 Μέσω	αλληλογραφίας	από	τον	Ελληνικό	Χρηματοοικονομικό	Μεσολαβητή	(Ε.Χ.Μ	πρώην	Μ.Τ.Ε.Υ.)	
	 		 	 ή	άλλες	αρμόδιες	αρχές,	σε	περίπτωση	που	τα	παράπονα/αναφορές/καταγγελίες/διαμαρτυρίες	
	 		 	 πελατών,	υποβάλλονται	στους	ανωτέρω	φορείς.	Επισημαίνεται	ότι,	για	τα	παράπονα/αναφορές/
	 		 	 καταγγελίες/διαμαρτυρίες	που	υποβάλλονται	στην	Τράπεζα	από	τον	Ε.Χ.Μ.	απαιτείται	αποστολή	
	 		 	 απάντησης	εντός	15	ημερών	από	την	ημερομηνία	παραλαβής	τους	από	τη	Δ.Κ.Σ.

 -	 	 Μέσω	αλληλογραφίας	από	την	Τράπεζα	της	Ελλάδος	(εφεξής		αποκαλούμενη	«Τ.τ.Ε.»),	σε	περίπτωση	
	 		 	 που	τα	παράπονα/αναφορές/καταγγελίες/διαμαρτυρίες	πελατών,	υποβάλλονται	στην	Εποπτική	μας	
	 		 	 Αρχή.	Επισημαίνεται	ότι,	για	τα	παράπονα/αναφορές/καταγγελίες/διαμαρτυρίες	που	υποβάλλονται	
	 		 	 στην	Τράπεζα	από	την	Τ.τ.Ε.	απαιτείται	αποστολή	απάντησης	εντός	10	ημερών	από	την	ημερομηνία	
	 		 	 παραλαβής	τους	από	τη	Δ.Κ.Σ..

2.	Τη	δίκαιη	και	αντικειμενική	διερεύνηση	και	αποστολή	έγγραφης	απάντησης	εντός	των	τασσόμενων	
προθεσμιών	 με	 βάση	 στοιχεία	 και	 απόψεις	 που	 αντλεί	 από	 τις	 εκάστοτε	 αρμόδιες	 Διευθύνσεις	 ή/και	
Καταστήματα.

3.	Τη	γνωστοποίηση	της	έγγραφης	απάντησης	της	Τράπεζας	προς	τον	εκάστοτε	συναλλασσόμενο	εντός	

10. ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ
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45	ημερών	από	την	υποβολή	του	σχετικού	παραπόνου	ή	καταγγελίας	του.

4.	 Την	 σύνταξη	 και	 την	 υποβολή,	 μέσω	 του	 εκάστοτε	 Διευθυντή	 Κανονιστικής	 Συμμόρφωσης,	 των	
προβλεπόμενων	σχετικών	Αναφορών	προς	την	Διοίκηση	της	Τράπεζας,	την	Τράπεζα	της	Ελλάδος	και	
τυχόν	άλλες	Αρχές.

5.	 Την	 αξιολόγηση	 των	 παραπόνων	 και	 εκπόνηση	 σχετικών	 εισηγήσεων	 για	 συνακόλουθη	 λήψη	
διορθωτικών	μέτρων	στις	περιπτώσεις	που	κρίνεται	απαραίτητο.

Η	Τράπεζα	έχει	θεσπίσει	διαδικασίες	σχετιζόμενες	με	την	τήρηση	του	ειδικού	τραπεζικού	απορρήτου	και	
του	 επαγγελματικού	 απορρήτου	 αναφορικά	 με	 τις	 κάθε	 είδους	 εμπιστευτικές	 πληροφορίες,	 οι	 οποίες	
περιέχονται	σε	γνώση	τους	κατά	την	άσκηση	των	καθηκόντων	τους	ή	λόγω	αυτής.

Αναφορικά	 με	 την	 τήρηση	 του	 απορρήτου	 των	 προνομιακών	 πληροφοριών	 έως	 τη	 δημοσιοποίησή	
τους	 από	 την	 Τράπεζα	 σύμφωνα	 με	 τις	 κείμενες	 διατάξεις,	 έχει	 θεσπισθεί	 διαδικασία	 ενημέρωσης	
των	μελών	του	Διοικητικού	Συμβουλίου,	 των	τυχόν	τρίτων,	στους	οποίους	έχει	 εκχωρηθεί	η	άσκηση	
αρμοδιοτήτων	 του	 Διοικητικού	 Συμβουλίου,	 των	 Διευθυντικών	 Στελεχών	 και	 άλλων	 προσώπων,	 τα	
οποία	έχουν	πρόσβαση	σε	προνομιακή	πληροφόρηση,	για	την	υποχρέωσή	τους	ως	προς	τη	διατήρηση	
του	εμπιστευτικού	χαρακτήρα	των	ως	άνω	πληροφοριών	και	αποφυγής	ενεργειών,	οι	οποίες	συνιστούν	
κατάχρηση	των	πληροφοριών	αυτών	κατά	την	κείμενη	νομοθεσία.

Για	το	σκοπό	αυτό,	έχει	θεσπιστεί	ο	Κώδικας	Ηθικής	Συμπεριφοράς	&	Δεοντολογίας	της	ATTICA	BANK	
και	 του	Ομίλου	 της,	 τον	οποίο	παραλαμβάνει	 και	μελετά	κάθε	φυσικό	πρόσωπο	που	 έχει	 στον	όμιλο	
της	 ATTICA	 BANK	 την	 ιδιότητα	 του	 μέλους	 του	 Διοικητικού	 Συμβουλίου	 ή	 Στελέχους	 οποιασδήποτε	
βαθμίδας	η	Υπαλλήλου	τακτικού	ή	έκτακτου	Συμβούλου	και	αφού	τον	κατανοήσει	πλήρως,	αποδέχεται	
το	περιεχόμενό	του	υπογράφοντας	σχετική	δήλωση	δέσμευσης.

Επιπροσθέτως,	η	Τράπεζα	έχει	θεσπίσει	και	εφαρμόζει	διαδικασίες	και	λαμβάνει	τα	εκάστοτε	ενδεικνυόμενα	
μέτρα	για	την	προστασία	και	διαφύλαξη	των	προσωπικών	δεδομένων	των	πελατών	της,	σύμφωνα	με	τις	
διατάξεις	της	κείμενης	εθνικής	και	ευρωπαϊκής	νομοθεσίας	περί	προστασίας	προσωπικών	δεδομένων,	
όπως	ισχύουν.

Η	Attica	Bank	 έχει	αναπτύξει	 ένα	ολοκληρωμένο	σύστημα	διαχείρισης	 της	ασφάλειας	 των	 εταιρικών	
πληροφοριών	 αποκαλούμενο	 και	 ως	 «Πλαίσιο	 Ασφάλειας	 Πληροφοριών	 Ομίλου»,	 το	 οποίο	 έχει	 ως	
στόχο	 να	 διαχειριστεί	 το	 επίπεδο	 του	 λειτουργικού	 κινδύνου	 που	 απορρέει	 από	 την	 εξάρτηση	 του	
Ομίλου	από	τα	πληροφοριακά	συστήματα.

Το	πλαίσιο	ασφάλειας	πληροφοριών	αφορά	όλους	τους	λειτουργούς	μόνιμους	και	μη	του	Ομίλου,	τους	
εξωτερικούς	συνεργάτες	(π.χ.	εργολάβους	και	συμβούλους),	τα	μέλη	του	Διοικητικού	Συμβουλίου	των	
εταιρειών	του,	αλλά	και	γενικά	κάθε	συνεργαζόμενη	οντότητα	που	έχει	πρόσβαση	στις	πληροφορίες	
που	αποτελούν	ιδιοκτησία	του	Ομίλου.

Το	πλαίσιο	ασφάλειας	πληροφοριών	ισχύει	για	όλα	τα	πληροφοριακά	συστήματα	τα	οποία	αποτελούν	
ιδιοκτησία	 του	 Ομίλου.	 Περικλείει	 όλες	 τις	 πληροφορίες	 που	 δημιουργούνται,	 υποβάλλονται	 σε	
επεξεργασία	ή	χρησιμοποιούνται	προς	υποστήριξη	των	επιχειρηματικών	δραστηριοτήτων	του	Ομίλου,	
ανεξάρτητα	από	το	είδος	ή	τη	μορφή	που	έχουν.

Σύμφωνα	 με	 το	 κανονιστικό	 πλαίσιο	 (ΠΔ/ΤΕ	 2577),	 όπως	 ισχύει,	 ο	 Όμιλος	 διαθέτει	 πέρα	 από	 την	
Πολιτική	Ασφαλείας	και	την	κατάλληλη	οργανωτική	δομή.	Στο	πλαίσιο	αυτής	της	δομής	προβλέπεται	
θέση	 Υπεύθυνου	 Ασφάλειας	 Πληροφοριών	 Ομίλου	 η	 αμεροληψία	 και	 η	 ανεξαρτησία	 του	 οποίου	

12. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

11. ΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
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διασφαλίζεται	μέσω	της	απευθείας	αναφοράς	του	σε	υψηλά	κλιμάκια	της	ιεραρχίας.	Επίσης	υφίσταται	
Υπηρεσιακή	Μονάδα	Ασφάλειας	Πληροφοριακών	Συστημάτων.	Η	συγκεκριμένη	Υπηρεσιακή	Μονάδα,	σε	
συνεργασία	με	τον	Υπεύθυνο	Ασφάλειας	Πληροφοριών	Ομίλου,	διαμορφώνουν	ολοκληρωμένη	εικόνα	
για	 το	 επίπεδο	 ασφάλειας	 των	 συστημάτων	 και	 τους	 κινδύνους	 που	 απορρέουν	 από	 την	 ανάπτυξη,	
ενσωμάτωση	και	λειτουργίας	τους.

Ο	ρόλος	του	Υπεύθυνου	Ασφάλειας	Πληροφοριών	Ομίλου	έχει	ως	στόχο	να	καλύψει
θέματα	που	αφορούν	την	ασφάλεια	των	εταιρικών	πληροφοριών.	Αναλυτικότερα,	είναι	αρμόδιος	για	την	
ανάπτυξη,	εφαρμογή,	συντήρηση	και	παρακολούθηση	των	απαραίτητων	οργανωτικών	και	τεχνολογικών	
μέτρων	προστασίας.	Διαμορφώνει	ολοκληρωμένη	εικόνα	για	το	επίπεδο	ασφάλειας	των	πληροφοριακών	
συστημάτων	αλλά	και	για	τους	κινδύνους	που	απορρέουν	από	την	ανάπτυξη	και	ενσωμάτωση	αυτών	
στις	 λειτουργίες	 του	 Ομίλου	 και	 διαχειρίζεται	 το	 επίπεδο	 του	 λειτουργικού	 κινδύνου	 που	 απορρέει	
από	την	εξάρτηση	του	Ομίλου	από	τα	πληροφοριακά	συστήματα.	Αναλυτικότερα,	οι	αρμοδιότητες	του	
ρόλου	είναι:

 1.	 Συντάσσει	και	εισηγείται	προς	τα	αρμόδια	εγκριτικά	κλιμάκια	την	Πολιτικής	Ασφάλειας	για	τα	
	 	 Πληροφοριακά	Συστήματα	για	όλο	το	εύρος	του	Ομίλου,	καθώς	και	εκτελεί	περιοδικά	επικαιροποίηση	
	 	 αυτής	σύμφωνα	με	τα	νέα	τεχνολογικά	δεδομένα	και	τις	θεσμικές	απαιτήσεις.

 2.	 Προτείνει,	επιβλέπει	και	όπου	κρίνεται	απαραίτητο	εμπλέκεται	στην	ανάπτυξη	και	στην	εφαρμογή	
	 	 των	Διαδικασιών,	Προτύπων	και	Οδηγιών	Ασφάλειας	Πληροφοριών	σε	όλο	το	εύρος	των	
	 	 πληροφοριακών	συστημάτων	του	Ομίλου.

 3.	 Συμμετέχει	στον	καθορισμό	της	Στρατηγικής	Επιχειρησιακής	Συνέχειας,	Σχεδίων	Συνέχειας	
	 	 Επιχειρησιακών	Λειτουργιών	και	Σχεδίων	Ανάκαμψης	Πληροφοριακής	Υποδομής	από	Καταστροφή.

 4.	 Εκτελεί	περιοδικές	αξιολογήσεις	κινδύνου	σε	σχέση	με	την	ασφάλεια	πληροφοριών	(ΙΤ	Risk	As
	 	 sessments).

 5.	 Προβάλει	την	αναγκαιότητα	της	ασφάλειας	των	πληροφοριών	στον	Όμιλο,	και	μεριμνά	για	την	
	 	 ενημέρωση	και	εκπαίδευση	των	χρηστών	σχετικά	με	το	Πλαίσιο	Ασφάλειας	Πληροφοριών	Ομίλου.

 6.	 Συνδράμει	στην	διερεύνηση	περιστατικών	που	σχετίζονται	με	ανάρμοστη	ή	παράνομη	χρήση	
	 	 πληροφοριακών	συστημάτων	και	στην	αποτελεσματική	διαχείριση	αυτών.

 7.	 Συμμετέχει	και	παρακολουθεί	την	υλοποίηση	τεχνικών	υποδομών	και	μηχανισμών	ασφάλειας	
	 	 πληροφοριακών	συστημάτων.

 8.	 Συμμετέχει	στον	σχεδιασμό	και	στην	ανάπτυξη	νέων	πληροφοριακών	συστημάτων	όπου	θέτει	τις	
	 	 απαιτήσεις	ασφάλειας.

 9.	 Συνεργάζεται	στενά	με	λειτουργούς	άλλων	Μονάδων	του	Ομίλου	που	έχουν	αναλάβει	σημαντικό	
	 	 ως	προς	την	υλοποίηση	των	επιλεχθέντων	μηχανισμών	προστασίας.

 10.	 Ενημερώνει	την	Επιτροπή	Πληροφορικής	και	την	Επιτροπή	Ελέγχου	για	το	επίπεδο	ασφάλειας	των	
	 	 πληροφοριακών	συστημάτων	του	Ομίλου	και	καταρτίζει	εισηγήσεις	για	την	υιοθέτηση	πρόσθετων	
	 	 μηχανισμών	και	μέτρων	ασφάλειας	προς	την	Επιτροπή	Πληροφορικής.

 11.	 Ενημερώνει	την	Επιτροπή	Πληροφορικής	και	την	Τράπεζα	της	Ελλάδος	για	σημαντικά	περιστατικά	
	 	 ασφάλειας	που	αφορούν	στα	πληροφοριακά	συστήματα	του	Ομίλου.

Επιπροσθέτως,	η	Τράπεζα	έχει	συγκροτήσει	Επιτροπή	Πληροφορικής	με	τις	παρακάτω
αρμοδιότητες:

Αρμοδιότητες Υπεύθυνου Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων Ομίλου

Επιτροπή Πληροφορικής
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 1.	 Καθορίζει	τη	Στρατηγική	Πληροφορικής	(πρόγραμμα	δράσης	Πληροφορικής)	όπως	καταρτίζεται,	
	 	 περιοδικά	αναθεωρείται	και	υποβάλλεται	από	τα	αρμόδια	όργανα,	η	οποία	περιλαμβάνει	τόσο
	 	 τα	βραχυπρόθεσμα	(ετησία)	όσο	και	τα	μέσο-	μακροπρόθεσμα	(τριετή)	σχέδια	Πληροφορικής	
	 	 στο	πλαίσιο	των	επιχειρησιακών	στόχων	της	Τράπεζας	και	του	εκάστοτε	ισχύοντος	θεσμικού	
	 	 πλαισίου.	Ο	καθορισμός	της	Στρατηγικής	για	την	Πληροφορική	προϋποθέτει	πέραν	των	ανωτέρω	
	 	 και	με	γνώμονα	την	έγκαιρη	διαμόρφωση	της	τεχνολογικής	υποδομής	για	τις	μελλοντικές	ανάγκες	
	 	 της	Τράπεζας,	την	εξέταση	και	αξιολόγηση	κάθε	έργου	βάσει	των	παρακάτω	παραμέτρων:

    -	 Εναλλακτικές	λύσεις	υλοποίησης

    -	 Διαγωνισμούς	(Requests	for	Proposals)

    -	 Απαιτούμενους	πόρους	για	την	υλοποίηση

    -	 Απαιτούμενες	εκπαιδεύσεις

    -	 Απαιτούμενες	επενδύσεις	για	την	υλοποίηση

    -	 Προτεραιότητες	και	χρονοδιάγραμμα

    -	 Ανάλυση	οφέλους	και	μειονεκτημάτων

    -	 Επιχειρησιακές	Επιπτώσεις

	 		 	 Οι	σχετικές	εισηγήσεις	αξιολογούνται	και	εγκρίνονται	από	την	Επιτροπή	ή	υποβάλλονται	προς	
	 		 	 έγκριση	στα	ανώτερα	αρμόδια	όργανα	της	Τράπεζας,	όπως	προβλέπεται.

 2.	 Έχει	την	εποπτεία	του	προϋπολογισμού	της	Πληροφορικής.

 3.	 Αποφασίζει	την	υλοποίηση	των	έργων	της	Πληροφορικής,	το	αντικείμενο	και	τις	παραμέτρους	
	 	 υλοποίησης	των	έργων,	σε	ετήσια	βάση	ή	ad-hoc,	καθορίζοντας	τις	προτεραιότητες	υλοποίησης	
	 	 σύμφωνα	με	τις	απαιτήσεις	που	διαμορφώνονται	από	το	Επιχειρησιακό	Σχέδιο	της	Τράπεζας	και	τη	
	 	 Στρατηγική	Πληροφορικής.

 4.	 Αξιολογεί	και	εγκρίνει	πρότυπα,	μεθοδολογίες	και	διαδικασίες	για	το	σχεδιασμό	και	την	ανάπτυξη	
	 	 των	Πληροφοριακών	Συστημάτων,	με	γνώμονα	την	απρόσκοπτη	λειτουργία	τους,	τη	συμβατότητά	
	 	 τους	με	τις	υφιστάμενες	δομές,	τις	δυνατότητες	συντήρησης	και	αναβάθμισης	και	την	εύρυθμη	και	
	 	 αποτελεσματική	υποστήριξη	των	εργασιών	της	Τράπεζας.

 5.	 Εγκρίνει	την	προμήθεια	ή	ανάπτυξη	κάθε	σημαντικού	Συστήματος,	εντός	των	ευχερειών	της	και	
	 	 ποπτεύει	την	υλοποίησή	του,	βάσει	της	μελέτης	σκοπιμότητας	που	έχει	εκπονηθεί	και	του	καθορισμού	
	 	 των	λειτουργιών	που	θα	καλύπτονται	από	αυτό.	Δέχεται	εισηγήσεις	για	το	κόστος	ανάπτυξης,	
	 	 λειτουργίας	και	υποστήριξης	του	Συστήματος,	με	αντιπαραβολή	αυτού	της	εσωτερικής	ανάπτυξης	
	 	 έναντι	της	προμήθειας	ή	της	ανάθεσης	συνεργασίας	σε	τρίτους.	Με	την	ολοκλήρωση	της	ανάπτυξης	
	 	 του	Συστήματος,	η	επιχειρησιακή	και	τεχνική	του	εποπτεία	θα	πρέπει	να	ανατίθεται	στις	αρμόδιες	
	 	 υπηρεσιακές	μονάδες	ή	στελέχη.

 6.	 Είναι	αρμόδια	για	τη	διασφάλιση	της	ποιότητας	ως	ανεξάρτητη	διαδικασία	στην	οργάνωση	και	
	 	 διαχείριση	έργων	Πληροφορικής.

 7.	 Εποπτεύει	τις	απαιτούμενες	ενέργειες	υλοποίησης	των	μεγάλων,	κατ’	ελάχιστον,	έργων	
	 	 Πληροφορικής,	έτσι	ώστε	η	ανάπτυξή	τους	να	ακολουθεί	τους	προβλεπόμενους	από	τις	Πολιτικές	
	 	 της	Τράπεζας	αρχές	και	κανόνες,	καθορίζοντας	το	πεδίο	εφαρμογής	και	το	εύρος	τους,	την
	 	 απαιτούμενη	ομάδα	εργασίας	/	επιτροπή	έργου	και	εποπτεύοντας	την	πρόοδο	της	υλοποίησής	
	 	 τους	σε	προκαθορισμένα	σημεία	ελέγχου,	εφαρμόζοντας	κατάλληλη	μεθοδολογία	και	πρακτικές	για	
	 	 την	παρακολούθησή	τους	σε	όλη	τη	διάρκεια	ζωής	τους,	διασφαλίζοντας	τα	ποιοτικά	και	ποσοτικά	
	 	 οφέλη	που	θα	αποφέρει	η	υλοποίησή	τους.	Στο	πλαίσιο	αυτά	λαμβάνει	ενημέρωση	σε	τριμηνιαία,	
	 	 κατ’	ελάχιστον	βάση,	από	τον	Επικεφαλής	της	μονάδας	διαχείρισης	έργων	Πληροφορικής	(IT	PMO).

 8.	 Λαμβάνει	ενημέρωση	από	την	αρμόδια	Μονάδα	Πληροφορικής	για	την	πορεία	των	έργων	
	 	 πληροφορικής,	παρακολουθεί	την	τήρηση	των	χρονοδιαγραμμάτων	για	την	αποφυγή	υπερβάσεων	
	 	 και	εφόσον	διαπιστωθούν	αποκλίσεις,	σε	επίπεδο	κόστους	ή/και	χρόνου,	εγκρίνει	τις	σχετικές	
	 	 εισηγήσεις	για	τα	μέτρα	αντιμετώπισης	και	τις	απαιτούμενες	ενέργειες	και	πόρους.

 9.	 Στην	περίπτωση	που	αποφασιστεί	η	ανάθεση	υλοποίησης	σημαντικών	για	την	Τράπεζα	συστημάτων	
	 	 σε	τρίτους,	αιτιολογεί	την	ανάθεση	υλοποίησης	εγγράφως	προς	τη	Διοίκηση	ή	και	το	Διοικητικό	
	 	 Συμβούλιο,	για	την	παροχή	της	τελικής	έγκρισης.
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 10.	 Εποπτεύει	όλες	τις	συνεργασίες	και	αναθέσεις	σε	τρίτους	(θέματα	outsourcing),	διασφαλίζοντας	
	 	 ότι	έχουν	αξιολογηθεί	οι	προσφερόμενες	υπηρεσίες,	οι	πιθανοί	κίνδυνοι	και	τηρώντας	τα	
	 	 προβλεπόμενα	από	την	ΠΔΤΕ	2577/09.03.06,	όπως	εκάστοτε	ισχύουν.

 11.	 Αξιολογεί	και	εγκρίνει	προμήθειες	υλικού	και	λογισμικού	που	σχετίζονται	με	την	Πληροφορική	
	 	 ή	αντίστοιχα	εισηγείται	στα	αρμόδια	όργανα,	όπως	προβλέπεται	από	την	εκάστοτε	ισχύουσα	
	 	 Πολιτική	Προμηθειών	και	Εγκρίσεων.

 12.	 Καθορίζει,	αξιολογεί	και	επικαιροποιεί	την	Πολιτική	Ασφαλείας	των	Πληροφοριακών	Συστημάτων	
	 	 με	τη	μορφή	αρχών-δεσμεύσεων,	οι	οποίες	προδιαγράφουν	τις	κατευθύνσεις	και	τους	στόχους	
	 	 της	Τράπεζας	για	την	αποτελεσματική	διαχείριση,	προστασία	και	κατανομή	των	πληροφοριακών	
	 	 πόρων.	Υποβάλλει	στο	Διοικητικό	Συμβούλιο	σχετική	εισήγηση	προς	έγκρισή	της.

 13.	 Συνεργάζεται	σε	θέματα	αρμοδιότητάς	της	με	την	εκάστοτε	αρμόδια	Επιτροπή	για	θέματα	Διαχείρισης	
	 	 Κρίσεων,	αναφορικά	με	την	υλοποίηση	ή	/	και	τον	σχεδιασμό	του	Σχεδίου	Ανάκτησης	των	
	 	 Πληροφοριακών	Συστημάτων	από	καταστροφή.

 14.	 Αξιολογεί	την	ανάλυση	και	διαχείριση	των	κινδύνων	που	σχετίζονται	με	τα	Πληροφοριακά	
	 	 Συστήματα	και	παρέχει	ενημέρωση	στις	αρμόδιες	οργανωτικές	δομές,	προκειμένου	να	συνεκτιμούνται	
	 	 με	τους	υπόλοιπους	κινδύνους	στους	οποίους	είναι	εκτεθειμένη	η	Τράπεζα.

 15.	 Ενημερώνεται	σχετικά	με	τα	πορίσματα	των	ελέγχων	που	διενεργούνται	στα	Πληροφοριακά	
	 	 Συστήματα	και	μεριμνά	και	εποπτεύει	την	εφαρμογή	των	προτεινόμενων	ενεργειών.

 16.	 Διαχειρίζεται	και	λαμβάνει	αποφάσεις	για	οποιοδήποτε	θέμα	σχετικό	με	την	Πληροφορική	το	οποίο	
	 	 δεν	περιλαμβάνεται	στα	ανωτέρω.

 17.	 Ενημερώνει	το	Διοικητικό	Συμβούλιο	της	Τράπεζας	σε	τριμηνιαία	βάση,	υποβάλλοντας	αναφορά	
	 	 των	πεπραγμένων	της.

Η	 Επιτροπή	 συνεδριάζει	 τακτικά	 τουλάχιστον	 σε	 μηνιαία	 βάση	 ή	 και	 έκτακτα,	 όταν	 κατά	 την	 κρίση	
του	 Προέδρου	 της	 το	 επιβάλλουν	 οι	 εκάστοτε	 συνθήκες	 ή	 απαιτείται	 άμεση	 λήψη	 συγκεκριμένων	
αποφάσεων.

Tο	πρόγραμμα	συνεδριάσεων	ορίζεται	από	τον	Πρόεδρο	της	Επιτροπής,	ο	οποίος	και	αποστέλλει	(δια	
μέσου	του	Γραμματέα	της	Επιτροπής)	σχετική	πρόσκληση	στα	μέλη.

Η	Επιτροπή	βρίσκεται	 σε	απαρτία	όταν	ο	αριθμός	 των	παρισταμένων	στη	συνεδρίαση	κύριων	μελών	
υπερβαίνει	 το	 ήμισυ	 των	 ορισθέντων	 μελών	 της,	 μεταξύ	 των	 οποίων	 υποχρεωτικά	 και	 ο	 Πρόεδρος	
αυτής,	 και	 εφόσον	σε	 κάθε	περίπτωση	ο	αριθμός	 των	παρισταμένων	κυρίων	μελών	δεν	υπολείπεται	
των	3	(τριών).
Οι	 αποφάσεις	 της	 Επιτροπής	 λαμβάνονται	 κατά	 πλειοψηφία	 από	 τα	 παρόντα	 κύρια	 μέλη	 της.	 Σε	
περίπτωση	ισοψηφίας	υπερισχύει	η	ψήφος	του	Προέδρου	της.

Τα	αιτήματα	των	οργανωτικών	δομών	της	Τράπεζας,	μετά	από	σχετική	μελέτη	σκοπιμότητας	προωθούνται	
στην	Επιτροπή	μέσω	της	Γραμματείας	της.	Την	ευθύνη	για	την	προετοιμασία	των	θεμάτων,	φέρουν	οι	
Εισηγητές,	οι	οποίοι	παρέχουν	στην	Επιτροπή	την	απαραίτητη	τεκμηρίωση.

Η	 Τράπεζα	 έχει	 θεσπίσει	 τον	 «Κώδικα	 Ηθικής	 Συμπεριφοράς	 &	 Δεοντολογίας	 της	 ATTICA	 BANK	 και	
του	 Ομίλου	 της»,	 τον	 οποίο	 παραλαμβάνει	 και	 μελετά	 κάθε	 φυσικό	 πρόσωπο	 που	 έχει	 στον	 όμιλο	
της	 Attica	 Bank	 την	 ιδιότητα	 του	 μέλους	 του	 Διοικητικού	 Συμβουλίου	 ή	 Στελέχους	 οποιασδήποτε	

13. ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ & ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 

Λειτουργία Επιτροπής Πληροφορικής
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βαθμίδας	η	Υπαλλήλου	τακτικού	ή	έκτακτου	Συμβούλου	και	αφού	τον	κατανοήσει	πλήρως,	αποδέχεται	
το	περιεχόμενό	του	υπογράφοντας	σχετική	δήλωση	δέσμευσης.

Ο	 Κώδικας	 Ηθικής	 Συμπεριφοράς	 και	 Δεοντολογίας	 συμπεριλαμβάνει	 τις	 Βασικές	 Αρχές	 και	 τους	
Κανόνες	που	διέπουν	τον	Εσωτερικό	Κανονισμό	και	τις	Πολιτικές	της	Attica	Bank,	λαμβάνοντας	υπόψη	
το	ισχύον	νομοκανονιστικό	πλαίσιο	που	διέπει	τη	λειτουργία	της	και	με	βάση	τις	οποίες	η	Διοίκηση	και	
το	σύνολό	του	Προσωπικού	της	ασκούν	τα	καθήκοντά	τους.

Οι	 Γενικές	 Αρχές	 που	 εμπεριέχονται	 στον	 Κώδικα	 βασίζονται	 στις	 Αρχές	 Εταιρικής	 Διακυβέρνησης	
και	 θεμελιώνουν	 τις	 αξίες	 της	 ακεραιότητας,	 της	 αμεροληψίας,	 της	 επιχειρηματικότητας,	 του	
επαγγελματισμού,	 της	 διαφάνειας,	 της	 κοινωνικής	 και	 περιβαλλοντικής	 ευθύνης,	 του	σεβασμού	 των	
ανθρωπίνων	 δικαιωμάτων,	 της	 άμεσης	 και	 θετικής	 ανταπόκρισης,	 της	 ομαδικής	 εργασίας	 και	 της	
ευθύνης	συμμόρφωσης.

Οι	διαδικασίες	προσλήψεων	γίνονται	σύμφωνα	με	τον	Κανονισμό	Εργασίας	Προσωπικού	σε	συνδυασμό	
με	τους	εκάστοτε	ισχύοντες	νόμους.

Η	αξιολόγηση	των	Διευθυντικών	Στελεχών	καλύπτει	μια	σειρά	κριτηρίων	ικανοτήτων	και	απόδοσης,	τα		
οποία	απορρέουν	από	την	επιχειρηματική	δράση	της	Τράπεζας	και	αντανακλούν	τις	αξίες	της.	Με	αυτό	
τον	 τρόπο	 διασφαλίζεται	 ότι	 οι	 ικανότητες	 των	 στελεχών	 αξιολογούνται	 με	 δίκαιο	 και	 αντικειμενικό	
τρόπο,	έτσι	ώστε	να	επιλέγονται	και	να	αξιοποιούνται	οι	καταλληλότεροι.

Η	Πολιτική	Αποδοχών	της	Attica	Bank	θεσπίζει	το	πλαίσιο	για	την	παροχή	αμοιβών	σε	επίπεδο	Τράπεζας	
και	καθορίζει	τις	αρχές	σύμφωνα	με	τις	οποίες	λειτουργεί	σχετικά	με	θέματα	αμοιβών.	Εντάσσεται	στο	
πλαίσιο	της	εταιρικής	διακυβέρνησης	και	έχει	ως	σκοπό:

 •  Την	προώθηση	της	επιχειρηματικής	στρατηγικής,	των	στόχων	και	των	μακροπρόθεσμων	συμφερόντων	
	 		 	 της	Τράπεζας.

 •  Την	προώθηση	της	ορθής	και	αποτελεσματικής	διαχείρισης	και	την	κάλυψη	των	ειλημμένων	ή	
	 		 	 μελλοντικών	κινδύνων	με	ταυτόχρονη	αποθάρρυνση	ανάληψης	υπερβολικών	κινδύνων	από	την	
	 		 	 Τράπεζα.	

 •  Τη	συμβολή	στην	αποτροπή	ή	ελαχιστοποίηση	καταστάσεων	σύγκρουσης	συμφερόντων	ή	επιρροών,	
	 		 	 που	αποβαίνουν	σε	βάρος	της	διαχείρισης	κινδύνων.

 •  Την	ανταπόκριση	στις	γενικές	αρχές	και	απαιτήσεις	διαφάνειας	όπου	αυτό	απαιτείται	καθώς	και	στο	
	 		 	 ισχύον	εκάστοτε	θεσμικό	πλαίσιο

Για	την	κατάρτιση	της	Πολιτικής	Αποδοχών,	ελήφθη	υπόψη	το	κανονιστικό	πλαίσιο	όπως	αυτό	ορίζεται	
ιδίως	από	τα	παρακάτω:

 •  ΠΔ/ΤΕ	2650/19.01.2012

 •  Κατευθυντήριες	γραμμές	της	ΕΒΑ	αναφορικά	με	τις	ορθές	πολιτικές	αποδοχών	δυνάμει	του	
	 		 	 άρθρου	74	και	75	της	Οδηγίας	2013/36/ΕΕ	και	τις	δημοσιοποιήσεις	δυνάμει	του	άρθρου	450	του	
	 		 	 Κανονισμού	(ΕΕ)	575/2013

14. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Διαδικασίες πρόσληψης Διευθυντικών Στελεχών

Αξιολόγηση Διευθυντικών Στελεχών

Πολιτική Αποδοχών
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 •  Οδηγία	2014/65/EΕ	(MiFID	II)-	Άρθ.	9(3γ),	16(3),	23(1),	24(10),	24(9,13δ),	27(2),	όπως	
	 		 	 ενσωματώθηκε	στο	εθνικό	δίκαιο	με	τον	Ν.	4514/2018		

 •  Κατ’	εξουσιοδότηση	Κανονισμός	(ΕΕ)	2017/565-	Άρθ.	2(5),	27,	34(3γ)

 •  Κατευθυντήριες	γραμμές	σχετικά	με	τις	πολιτικές	και	πρακτικές	αποδοχών	(ΜiFID),	ESMA/2013/606

Η	 Πολιτική	 Αποδοχών	 επαναξιολογείται	 τακτικά	 ετησίως	 και	 εκτάκτως	 όποτε	 κρίνεται	 σκόπιμο	 και	
σύμφωνα	 με	 τις	 απαιτήσεις	 των	 Εποπτικών	 Αρχών.	 Για	 την	 έγκριση	 της	Πολιτικής	 Αποδοχών	Attica	
Bank	καθώς	και	για	κάθε	τροποποίησή	της,	αρμόδιο	είναι	το	Διοικητικό	Συμβούλιο	της	Τράπεζας.

Ο	Κώδικας	και	οι	τροποποιήσεις	αυτού	εγκρίνονται	από	το	Διοικητικό	Συμβούλιο	της	Τράπεζας.

Το	Διοικητικό	Συμβούλιο	αναθέτει	στον	Διευθύνοντα	Σύμβουλο	να	καθορίζει	με	πράξεις	ή	αποφάσεις	
του	τις	διαδικασίες	περαιτέρω	εξειδίκευσης	ή	εφαρμογής	των	αρχών	και	κανόνων	που	διαλαμβάνει	ο	
Κώδικας	αυτός.

Η	Διεύθυνση	Κανονιστικής	Συμμόρφωσης	και	Εταιρικής	Διακυβέρνησης	έχει	την	ευθύνη	τήρησης	και	
διαρκούς	ενημέρωσης	του	Κώδικα	και	 της	δημιουργίας	φύλλου	παρακολούθησης	τροποποιήσεων,	το	
οποίο	ενσωματώνεται	στον	Κώδικα.

15. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ


