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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 Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας της Attica 

Bank Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας (εφεξής «Τράπεζα») και του Ομίλου Attica Bank (εφεξής 

«Όμιλος»). 

 

ΑΡΘΡΟ 2: ΣΚΟΠΟΣ 

1. Σκοπός της Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας είναι η υποβοήθηση του 

Διοικητικού Συμβούλιου (εφεξής «Δ.Σ.») στη χάραξη των κατευθυντήριων γραμμών της 

στρατηγικής της Τράπεζας και του Ομίλου μέσω του προγραμματισμού, της ανάπτυξης και της  

παρακολούθησης υλοποίησης του στρατηγικού σχεδιασμού τους, με στόχο την παρούσα και τη 

μακροπρόθεσμη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των δραστηριοτήτων τους. Στα πλαίσια αυτά  

χαράζει τους άξονες του Επιχειρηματικού Σχεδίου και εισηγείται και αποφασίζει για κάθε θέμα 

στρατηγικής σημασίας για την Τράπεζα και τον Όμιλο. 

2. Επιπρόσθετα, η Επιτροπή αποτελεί το Όργανο της Τράπεζας για τη χάραξη της Πολιτικής 

Επικοινωνίας της Τράπεζας και του Ομίλου και της ενημέρωσης του Επενδυτικού κοινού. 

3. Σε περίπτωση κρίσης, η Επιτροπή έχει αρμοδιότητες Επιτροπής Διαχείρισης Κρίσεων.  

 

ΑΡΘΡΟ 3: ΣΥΝΘΕΣΗ  

1. Η Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας αποτελείται από (5) πέντε 

τουλάχιστον κύρια μέλη, εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ, εκ των οποίων ένα είναι ο 

εκάστοτε Πρόεδρος του Δ.Σ., ο οποίος ορίζεται ως Πρόεδρός της, καθώς και από τυχόν 

συμβουλευτικά μέλη χωρίς δικαίωμα ψήφου.  

2. Ο αριθμός των μελών, ο Πρόεδρος και η σύνθεση της Επιτροπής ορίζεται από το Δ.Σ. της 

Τράπεζας. 

3. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής δύνανται να καλούνται με σκοπό την ενημέρωση και 

διευκόλυνση του έργου της, ανάλογα με το θέμα συζήτησης και ύστερα από πρόσκληση του 

Προέδρου της,  μέλη του Δ.Σ., Διευθυντικά Στελέχη της Τράπεζας, σύμβουλοι Διοίκησης, 

εξωτερικοί συνεργάτες ή άλλα πρόσωπα.  

4. Η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι ετήσια και μεταβάλλεται με απόφαση του Δ.Σ.  
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5. Εισηγητής της Επιτροπής για θέματα στρατηγικής ορίζεται ο Επικεφαλής της Μονάδας 

Στρατηγικού Σχεδιασμού της Τράπεζας. Αντιστοίχως, ως προς τα θέματα Επικοινωνίας, οι 

εισηγήσεις προς την Επιτροπή προέρχονται από τις μονάδες της Τράπεζας που διαχειρίζονται το 

εν λόγω αντικείμενο. 

6. Η Επιτροπή υποστηρίζεται από Γραμματέα που ορίζεται με απόφαση του Προέδρου της, η οποία 

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

της. 

 

ΑΡΘΡΟ 4: ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 

Οι κύριες αρμοδιότητες και τα καθήκοντα της Επιτροπής είναι, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: 

 Η εισήγηση για τον καθορισμό των βασικών μακροχρόνιων στόχων της Τράπεζας και του 

Ομίλου και τη χάραξη της μεσοπρόθεσμης στρατηγικής τους, σε εναρμόνιση με τις 

κατευθύνσεις και τους στόχους που έχουν τεθεί από το Δ.Σ.. 

 Η  τελική διαμόρφωση και εισήγηση στο Δ.Σ. του επιχειρηματικού πλάνου της Τράπεζας και 

του Ομίλου και του ετήσιου προϋπολογισμού. 

 Η παρακολούθηση της υλοποίησης του επιχειρηματικού πλάνου του ετήσιου προϋπολογισμού 

της Τράπεζας και του Ομίλου, σε τριμηνιαία βάση 

 Η αναθεώρηση των βασικών στόχων και η επανεξέταση των σημαντικών επιχειρηματικών 

αποφάσεων πριν την υποβολή τους για έγκριση στο Δ.Σ., εντός του πλαισίου κατάρτισης του 

ετήσιου προϋπολογισμού. 

 Η παρακολούθηση της στρατηγικής της Τράπεζας και του Ομίλου, η ενημέρωση για τους 

κύριους δείκτες απόδοσης που σχετίζονται ή επηρεάζουν αυτήν και τον Όμιλο, και η υποβολή 

προτάσεων στο Δ.Σ. για τυχόν διορθωτικές ενέργειες. 

 Η αξιολόγηση προτάσεων για το μετασχηματισμό του επιχειρηματικού και λειτουργικού 

μοντέλου της Τράπεζας και του Ομίλου. 

 Η ενημέρωση και εποπτεία των στρατηγικών έργων της Τράπεζας και του Ομίλου που 

προβλέπονται από το επιχειρηματικό τους πλάνο, ή απαιτούνται από το νομοθετικό και 

κανονιστικό πλαίσιο. 

 Η χάραξη των κατευθυντηρίων γραμμών της πολιτικής επικοινωνίας της Τράπεζας και του 

Ομίλου. 

 Η εποπτεία της επικοινωνίας με τους αναλυτές και τους θεσμικούς επενδυτές, της γενικότερης 

προβολής της Τράπεζας και του Ομίλου προς το κοινό (επενδυτές, πελάτες) και η ανάπτυξη 

αποτελεσματικών σχέσεων με αυτό. Στα πλαίσια αυτά εντάσσεται και ο τυχόν προσδιορισμός 
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target group επενδυτών προς προσέλκυση, σύμφωνα με το επιχειρηματικό πλάνο και την 

στρατηγική της Τράπεζας και του Ομίλου. 

 Η παροχή ενημέρωσης προς το Δ.Σ. σχετικά με τα αποτελέσματα από την επικοινωνία με το 

κοινό και η τροφοδότηση με τυχόν προτάσεις. 

 Η επισκόπηση, μελέτη, αναθεώρηση των στρατηγικών επιλογών της Τράπεζας και του Ομίλου 

(ενδεικτικά στρατηγικές συνεργασίες, συγχωνεύσεις, εξαγορές ή πωλήσεις, εκδόσεις 

ομολόγων, αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, διανομή μερίσματος) και η τυχόν εισήγηση στο Δ.Σ. 

για την εναρμόνιση αυτών με την εγκεκριμένη στρατηγική.  

 Η εξέταση και η υποβολή προτάσεων προς το Δ.Σ. για όλα τα θέματα στρατηγικής σημασίας 

της Τράπεζας και του Ομίλου, περιλαμβανομένων των εξελίξεων του ρυθμιστικού πλαισίου. 

 Η υποβολή αναφορών πεπραγμένων προς το Δ.Σ. ανά τρίμηνο. 

 

ΑΡΘΡΟ 5: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

1. Η Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μία φορά το τρίμηνο ή και εκτάκτως, όταν κατά την 

κρίση του Προέδρου της το επιβάλουν οι εκάστοτε συνθήκες ή απαιτείται άμεση λήψη 

συγκεκριμένων αποφάσεων.  

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 ή αντιπροσωπεύονται από 

άλλο μέλος της Επιτροπής όλα τα κύρια μέλη της. 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 από τα παρόντα κύρια μέλη της. Σε 

περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Για τη λήψη απόφασης δικαίωμα 

ψήφου έχουν μόνο τα κύρια μέλη της Επιτροπής. Σε περίπτωση μη ομόφωνης απόφασης επί 

οποιουδήποτε θέματος καταγράφονται στα πρακτικά οι απόψεις της μειοψηφίας. 

5. 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 από τον Εισηγητή, προκειμένου τα μέλη να τα 



 
Είδος Εγγράφου  Κανονισμός Λειτουργίας 

Κατηγορία Ανάπτυξη και Λειτουργία Τράπεζας 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
 

ΚΛ_Ε_ΣΣΕ_181122 7/7 
 

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. 

6. 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 των συνεδριάσεων με χρονολογική σειρά και η μέριμνα για την υπογραφή 

και διαβίβαση τους, καθώς και η ευθύνη τήρησης του σχετικού αρχείου της Επιτροπής.  

7. Η επικύρωση αντιγράφων και αποσπασμάτων των πρακτικών της Επιτροπής Στρατηγικού 

Σχεδιασμού και Επικοινωνίας γίνεται από τον Πρόεδρο αυτής. Η διαβίβαση της ημερήσιας 

διάταξης και των σχετικών πρακτικών αποφάσεων δύναται να προωθείται προς ενημέρωση 

μελών Δ.Σ. σε περίπτωση που αυτό προβλέπεται ρητά σε σχετική απόφαση 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, καθώς και προτάσεις προς το Δ.Σ. για οποιεσδήποτε αλλαγές κρίνει 

σκόπιμες.  

10. Η Επιτροπή διαθέτει επαρκείς χρηματοδοτικούς πόρους για την εκπλήρωση των καθηκόντων 

της. 

 

ΑΡΘΡΟ 6: ΕΓΚΡΙΣΗ – ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 

1. Ο Κανονισμός της Επιτροπής 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 ή ίδια η Επιτροπή 

συνεπικουρούμενη από τις αρμόδιες μονάδες για την παρακολούθηση της εταιρικής 

διακυβέρνησης της Τράπεζας. 


