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ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Ο παρών Κανονισμός καθορίζει τη σύνθεση, τη διάρκεια, τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, τις 

αρμοδιότητες και τη λειτουργία της Επιτροπής Αποδοχών της Attica Bank Ανώνυμης Τραπεζικής 

Εταιρείας (εφεξής «Τράπεζα») και του Ομίλου Attica Bank (εφεξής «Όμιλος»). 

 

ΑΡΘΡΟ 2: ΣΚΟΠΟΣ 

Η Επιτροπή Αποδοχών επικουρεί το Διοικητικό Συμβούλιο (εφεξής «Δ.Σ.») στα θέματα αποδοχών, 

εκφέρει εξειδικευμένη και ανεξάρτητη γνώμη για τις πολιτικές αποδοχών και την εφαρμογή τους, καθώς 

και για την ορθή χρήση κινήτρων που συνδέονται με τη διαχείριση των κινδύνων, των κεφαλαίων και της 

ρευστότητας και διασφαλίζει την αποτελεσματική ευθυγράμμιση των αποδοχών του προσωπικού με τους 

κινδύνους που αναλαμβάνει και διαχειρίζεται η Τράπεζα καθώς και τον απαιτούμενο συντονισμό μεταξύ 

Τράπεζας και του Ομίλου. 

Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι η συνολική πολιτική αποδοχών είναι σύμφωνη με την επιχειρηματική 

στρατηγική, τους στόχους, την εταιρική κουλτούρα, τις εταιρικές αξίες και τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα 

της Τράπεζας και του Ομίλου. 

 

ΑΡΘΡΟ 3: ΣΥΝΘΕΣΗ  

1. Η Επιτροπή Αποδοχών απαρτίζεται, κατ’ ελάχιστον, από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., τα 

οποία τουλάχιστον στην πλειοψηφία τους, περιλαμβανομένου του Προέδρου της, είναι ανεξάρτητα 

μη εκτελεστικά μέλη. 

2. Ο Πρόεδρος και η σύνθεση της Επιτροπής ορίζονται από το Δ.Σ. της Τράπεζας, βάσει των 

ικανοτήτων και της εμπειρίας τους. Τα μέλη της Επιτροπής πρέπει να διαθέτουν, συλλογικά, 

κατάλληλες γνώσεις, εμπειρογνωμοσύνη και επαγγελματική εμπειρία όσον αφορά τις πολιτικές και 

τις πρακτικές αποδοχών, τη διαχείριση κινδύνων και τις δραστηριότητες ελέγχου, ιδίως σε ό,τι 

αφορά τον μηχανισμό ευθυγράμμισης της δομής των αποδοχών με το προφίλ κινδύνου και 

κεφαλαίων της Τράπεζας.  

3. Τα μέλη της Επιτροπής δεν επιτρέπεται να κατέχουν παράλληλες θέσεις ή ιδιότητες ή να 

διενεργούν συναλλαγές που θα μπορούσαν να θεωρηθούν ασυμβίβαστες με την αποστολή της 

Επιτροπής, υπό την προϋπόθεση δε αυτή η συμμετοχή τους στην Επιτροπή δεν αποκλείει τη 

δυνατότητα συμμετοχής και σε άλλες επιτροπές του Δ.Σ.. 

4. Η θητεία των μελών της Επιτροπής συμπίπτει με τη θητεία τους ως μελών του Δ.Σ.. 
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5. Σε περίπτωση αποχώρησης μέλους της Επιτροπής για οποιαδήποτε αιτία, αυτό αντικαθίσταται με 

απόφαση του Δ.Σ. της Τράπεζας. 

6. Στην Επιτροπή δύναται να παρίσταται, προς εκπλήρωση των καθηκόντων του, εκπρόσωπος του 

Ελληνικού Δημοσίου στο Δ.Σ της Τράπεζας βάσει του ν.3723/2008.  

7. Η Επιτροπή μπορεί να προσκαλεί στις συνεδριάσεις της οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ., στέλεχος 

της Τράπεζας ή άλλο πρόσωπο το οποίο κρίνεται αρμόδιο να την συνδράμει στην εκτέλεση των 

καθηκόντων της.   

8. Η Επιτροπή υποστηρίζεται γραμματειακά από λειτουργό της Τράπεζας, ο οποίος προέρχεται από 

ανεξάρτητη υπηρεσία της Τράπεζας. Ο Γραμματέας ορίζεται με απόφαση του Προέδρου της η 

οποία και καταγράφεται στα σχετικά πρακτικά, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην απόφαση για τη 

σύνθεσή της. 

 

ΑΡΘΡΟ 4: ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ  

Η Επιτροπή Αποδοχών έχει την ευθύνη άσκησης των καθηκόντων που καθορίζονται στον παρόντα 

Κανονισμό, ώστε να είναι σε θέση να ενημερώνει επαρκώς το Δ.Σ. για θέματα που αφορούν την 

πολιτική αποδοχών της Τράπεζας και των θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου. Ειδικότερα, οι 

αρμοδιότητες της Επιτροπής είναι, μεταξύ άλλων, οι ακόλουθες: 

1. Υποβάλλει προτάσεις 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 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. 

2. Επιβλέπει άμεσα τις αποδοχές των ανώτερων στελεχών της Διεύθυνσης Διαχείρισης Κινδύνων, 

της Διεύθυνσης Κανονιστικής Συμμόρφωσης και της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου. 

3. Ενημερώνει, συμβουλεύει και επικουρεί το Δ.Σ. όσον αφορά το σχεδιασμό, τη διαμόρφωση, την 

αναθεώρηση, την επικαιροποίηση και την επίβλεψη της εφαρμογής της Πολιτικής Αποδοχών και 

στηρίζει το Δ.Σ. σε ό,τι αφορά την επίβλεψη των πολιτικών, των πρακτικών και των διαδικασιών 

αποδοχών και της συμμόρφωσης με την Πολιτική Αποδοχών. 
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4. Αξιολογεί τους μηχανισμούς και τα συστήματα 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. 

5. Εισηγείται διορθωτικές ενέργειες σε περίπτωση που διαπιστώσει αδυναμία υλοποίησης της 

Πολιτικής Αποδοχών που έχει διαμορφωθεί ή αποκλίσεις ως προς την εφαρμογή της. 

6. Διασφαλίζει την προσήκουσα συμβουλευτική συμβολή 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.. 

7. Αξιολογεί την επίτευξη των στόχων επιδόσεων και την ανάγκη εκ των υστέρων προσαρμογής με 

βάση τον κίνδυνο. 

8. Εξετάζει διάφορα πιθανά σενάρια 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. 

9. Αξιολογεί το διορισμό εξωτερικών εμπειρογνωμόνων σχετικά με την παροχή συμβουλευτικών ή 

υποστηρικτικών υπηρεσιών σε θέματα αποδοχών. 

10. Διασφαλίζει την επάρκεια 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. 

11. Λαμβάνει και αξιολογεί τις περιοδικά υποβαλλόμενες, τουλάχιστον σε ετήσια βάση, αναφορές 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. 

12. Ενημερώνει το Δ.Σ. της Τράπεζας σε τριμηνιαία βάση, υποβάλλοντας αναφορά των πεπραγμένων 

της. 
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ΑΡΘΡΟ 5: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

1. Η Επιτροπή Αποδοχών συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον δύο φορές ετησίως ή και εκτάκτως, 

οποτεδήποτε κριθεί απαραίτητο από μέλος της ή από το Δ.Σ. της Τράπεζας. Κάθε μέλος της 

Επιτροπής μπορεί να ζητήσει γραπτώς την σύγκλησή της για συζήτηση συγκεκριμένων θεμάτων. 

2. Tο πρόγραμμα συνεδριάσεων ορίζεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, ο οποίος και αποστέλλει 

(δια μέσου του Γραμματέα της Επιτροπής) σχετική πρόσκληση στα μέλη, προεδρεύει στις 

συνεδριάσεις της, εισηγείται τα θέματα που θα συζητηθούν και γενικά συντονίζει και εποπτεύει το 

έργο της. Σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου προεδρεύει της Επιτροπής το αρχαιότερο από 

τα παρόντα Μέλη. 

3. Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, όταν στη συνεδρίαση συμμετέχουν  τα μισά μέλη της και ένα 

επιπλέον. Οι συνεδριάσεις μπορεί να πραγματοποιούνται, είτε με την φυσική παρουσία των μελών 

της, είτε μέσω τηλεδιάσκεψης / τηλεφωνικής κλήσης, όταν το απαιτούν υπηρεσιακοί λόγοι. Μέλος 

της Επιτροπής που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τις συνεδριάσεις της, δύναται να αντικαθίσταται 

με απόφαση του Δ.Σ..  

4. Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται κατά πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει 

η ψήφος του Προέδρου. Για τη λήψη απόφασης δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο τα μέλη της 

Επιτροπής. Σε περίπτωση μη ομόφωνης απόφασης επί οποιουδήποτε θέματος καταγράφονται 

στα πρακτικά οι απόψεις της μειοψηφίας.   

5. Δεν επιτρέπεται η παρουσία, συμμετοχή και ψηφοφορία μέλους της Επιτροπής κατά τη συζήτηση 

θέματος που το αφορά άμεσα και ατομικά και έχει σύγκρουση συμφερόντων. Εξαιρετικά στην 

περίπτωση αυτή αρκεί για την ύπαρξη απαρτίας η παρουσία των λοιπών πλην των κωλυόμενων 

μελών της Επιτροπής. Στην τελευταία αυτή περίπτωση εφόσον υπάρχει ισοψηφία των λοιπών 

μελών οι διαφορετικές θέσεις αυτών θα προωθούνται στο Δ.Σ. για τη λήψη απόφασης. 

6. Ο Γραμματέας με εντολή του Προέδρου της Επιτροπής καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, η οποία 

μαζί με τα απαιτούμενα έγγραφα και άλλες πληροφορίες, διανέμεται στα μέλη της Επιτροπής σε 

εύλογο διάστημα πριν από τη συνεδρίαση, προκειμένου τα μέλη να τα μελετήσουν και να 

διατυπώσουν τυχόν ερωτήσεις ή απόψεις. Επιπλέον ο Πρόεδρος ενημερώνει συνοπτικά το Δ.Σ. 

για το έργο της Επιτροπής μετά από κάθε συνεδρίαση της και εξασφαλίζει γενικά την 

αποτελεσματικότητα της Επιτροπής κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων της. 

7. Στα καθήκοντα του Γραμματέα της Επιτροπής περιλαμβάνεται η παροχή συνδρομής στον 

Πρόεδρό της για τη συγκρότηση του φακέλου των θεμάτων και για τη διανομή του στα μέλη, η 

τήρηση των πρακτικών και η μέριμνα για την υπογραφή και διαβίβασή τους, καθώς και η ευθύνη 

τήρησης του σχετικού αρχείου της Επιτροπής. Η επικύρωση αντιγράφων και αποσπασμάτων των 

πρακτικών της Επιτροπής Αποδοχών γίνεται από τον Πρόεδρο αυτής. Η διαβίβαση της ημερήσιας 
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διάταξης και των σχετικών πρακτικών αποφάσεων δύναται να προωθείται προς ενημέρωση μελών 

Δ.Σ. σε περίπτωση που αυτό προβλέπεται ρητά σε σχετική απόφασή του. 

8. Πρόσβαση στα πρακτικά από μη μέλη της Επιτροπής επιτρέπεται μόνον κατόπιν  ρητής έγκρισης 

του Προέδρου ή της Επιτροπής. Η χορήγηση ή/και επικύρωση αντιγράφων των πρακτικών 

επιτρέπεται μόνο κατόπιν γραπτής έγκρισης του Προέδρου της Επιτροπής. Η έγκριση θα τηρείται 

στο γραφείο του Γραμματέα.   

9. Η Επιτροπή καταρτίζει και υποβάλλει στο Δ.Σ. ετήσιο συνοπτικό απολογισμό του έργου της, στον 

οποίο περιλαμβάνεται αναφορά σχετικά με την επανεξέταση της επάρκειας του παρόντος 

Κανονισμού Λειτουργίας, της εφαρμογής του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου σε θέματα 

σχετικά με την πολιτική αποδοχών καθώς και προτάσεις προς το Δ.Σ. για οποιεσδήποτε αλλαγές 

κρίνει σκόπιμες.  

10. Παρέχει επίσης, κατά περίπτωση, επαρκείς πληροφορίες σχετικά με τις ασκούμενες από αυτήν 

αρμοδιότητες στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας. 

11. Η Επιτροπή συνεργάζεται με άλλες επιτροπές των οποίων οι δραστηριότητες ενδέχεται να έχουν 

αντίκτυπο στον σχεδιασμό και στην ορθή λειτουργία των πολιτικών και πρακτικών αποδοχών 

σύμφωνα με τους Κανονισμούς Λειτουργίας τους (όπως ενδεικτικά με την Επιτροπή Ελέγχου και 

την Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων). Δεδομένου ότι η Επιτροπή, με την επιφύλαξη των 

καθηκόντων της Επιτροπής Αποδοχών, εξετάζει κατά πόσο τα κίνητρα που προβλέπουν οι 

πολιτικές και οι πρακτικές αποδοχών λαμβάνουν υπόψη τον κίνδυνο, το κεφάλαιο, τη ρευστότητα 

και το χρονοδιάγραμμα κερδών, στις συνεδριάσεις της συμμετέχει και ένα μέλος της Επιτροπής 

Κινδύνων, και αντιστρόφως. 

12. Η Επιτροπή ασκεί απρόσκοπτα τις αρμοδιότητές της και έχει πρόσβαση: 

 σε συμβουλευτικές αναφορές των Επιτροπών Διοίκησης, των Μονάδων Διαχείρισης 

Κινδύνων, Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Εσωτερικού Ελέγχου, των εταιρειών του 

Ομίλου και εξωτερικών εμπειρογνωμόνων, οι οποίες έχουν διαμορφωθεί κατά τρόπο 

ανεξάρτητο από τις συμβουλευτικές αναφορές των ανώτερων διοικητικών στελεχών και δεν 

παρέχονται για λογαριασμό των εν λόγω στελεχών, 

 σε όλα τα στοιχεία και τις πληροφορίες που αφορούν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων του 

Δ.Σ. σχετικά με τη διαμόρφωση και την εφαρμογή της Πολιτικής Αποδοχών,  

 σε όλα τα στοιχεία και τις πληροφορίες που διαθέτουν σχετικά οι Μονάδες Διαχείρισης 

Κινδύνων, Εσωτερικού Ελέγχου, Κανονιστικής Συμμόρφωσης κατά τρόπο που δεν 

παρεμβάλει εμπόδια στις συνήθεις δραστηριότητες της Τράπεζας, και 

 σε όλα τα δεδομένα και τις πληροφορίες που αφορούν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων 

σχετικά με τον σχεδιασμό και την εφαρμογή, την επίβλεψη και την αξιολόγηση των 

πολιτικών και των πρακτικών αποδοχών.  



 
Είδος Εγγράφου  Κανονισμός Λειτουργίας 

Κατηγορία Ανάπτυξη και Λειτουργία Τράπεζας 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 
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13. Η Επιτροπή διαθέτει επαρκείς χρηματοδοτικούς πόρους για την εκπλήρωση των καθηκόντων της. 

 

ΑΡΘΡΟ 6: ΕΓΚΡΙΣΗ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 

1. Ο Κανονισμός της Επιτροπής Αποδοχών εγκρίνεται από το Δ.Σ. της Τράπεζας. 

2. Ο Κανονισμός αναθεωρείται όποτε απαιτείται η επικαιροποίησή του, σύμφωνα με τις μεταβολές 

που επέρχονται.  

3. Την ευθύνη της προετοιμασίας των αναθεωρήσεων του Κανονισμού έχει η Επιτροπή Αποδοχών 

συνεπικουρούμενη από τις αρμόδιες μονάδες για την παρακολούθηση της διακυβέρνησης της 

Τράπεζας. 

 


