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5.1 25/09/2014 N. 4261/2014 

5.0 29/11/2013 Συνεδρίαςθ Δ.Σ. Αρ. 1332/29.11.2013 

4.9 28/06/2013 Συνεδρίαςθ Δ.Σ. Αρ. 1322/28.06.2013 

4.8 29/05/2013 Ρράξθ Ρροζδρου Αρικ. 1168/29.05.2013 

4.7 23/04/2013 Ρράξθ Διοίκθςθσ 23/23.04.2013 

4.6 15/02/2013 Εγκ. Διοίκθςθσ Αρικ. 1256 - 15.02.2013 

4.5 16/01/2013 Συνεδρίαςθ Δ.Σ. Αρ. 1299/16.01.2013 
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4.2 23/08/2012 Ρράξθ Ρροζδρου 1166/02-07-2012 & Ρράξθ Διοίκθςθσ 10/23-07-2012  

4.1 22/08/2011 ΕΡΙΤΟΡΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΑΣ, Εγκφκλιοσ αρ.45  
Θζμα: Συναλλαγζσ ειςθγμζνθσ εταιρίασ με ςυνδεδεμζνα μζρθ 

4.0 19/01/2011 ΕΣ 102/01.03.2011: Επικαιροποίθςθ Κανονιςμοφ και Δθμιουργία Ραραρτιματοσ με τισ 
αρμοδιότθτεσ των Επιτροπϊν  

3.0 17/10/2007 ΕΣ 644/19-10-2007  

2.3 2/06/2007 
 

2.1 9/03/2007 ΕΣ 149/9-03-2007 

2.0 16/06/2006 ΕΣ 263/16-06-2006 

1.5 26/04/2005 ΕΣ 129/26-04-2005 

1.4 29/03/2005 ΕΣ 100/29-03-2005 

1.3 31/01/2005 ΕΣ 33/31-01-2005 

1.2 21/06/2004 ΥΣ 1461/21-06-2004 

1.1 18/09/2003 ΥΣ 1839/18-09-2003 

1.0 9/04/2003 ΥΣ 1330/9-04-2003 
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ΠΡΟΟΙΜΙΟ  

Το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Τράπεηασ Ρειραιϊσ ςτθ ςυνεδρίαςθ τθσ 25.09.2014αφοφ ζλαβε υπόψθ του:      

 τισ διατάξεισ του κ.ν. 2190/1920 περί ανωνφμων εταιρειϊν, όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει, 

 τισ διατάξεισ του ν. 3873/2010 για τθν ενςωμάτωςθ ςτθν ελλθνικι ζννομθ τάξθ τθσ Οδθγίασ 2006/46/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ςχετικά με τουσ ετιςιουσ και ενοποιθμζνουσ λογαριαςμοφσ 
εταιρειϊν οριςμζνων μορφϊν και τθσ οδθγίασ 2007/63/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
για τθν απαίτθςθ για τθ ςφνταξθ ζκκεςθσ από ανεξάρτθτο εμπειρογνϊμονα ςε περίπτωςθ ςυγχϊνευςθσ ι 
διάςπαςθσ ανωνφμων εταιρειϊν. 

 τισ διατάξεισ του ν. 3884/2010 για τθν ενςωμάτωςθ ςτο ελλθνικό δίκαιο τθσ Οδθγίασ 2007/36/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 11θσ Ιουλίου 2007, ςχετικά με τθν άςκθςθ οριςμζνων 
δικαιωμάτων από μετόχουσ ειςθγμζνων εταιρειϊν – Τροποποίθςθ και προςαρμογι του κωδικοποιθμζνου νόμου 
2190/1920 Ρερί ανωνφμων εταιρειϊν και του ν. 2396/1996. 

 τισ διατάξεισ του Ν. 4261/2014 για τθν ενςωμάτωςθ ςτο ελλθνικό δίκαιο τθσ Οδθγίασ 2013/36/ΕΕ, ςχετικά με τθν 
Ρρόςβαςθ ςτθ δραςτθριότθτα των πιςτωτικϊν ιδρυμάτων και προλθπτικι εποπτεία των πιςτωτικϊν ιδρυμάτων 
και επιχειριςεων 

 τισ διατάξεισ του νόμου 3556/2007 για τισ υποχρεϊςεισ πλθροφόρθςθσ ςχετικά με εκδότεσ, των οποίων οι κινθτζσ 
αξίεσ ζχουν ειςαχκεί προσ διαπραγμάτευςθ ςε οργανωμζνθ αγορά, κακϊσ και τισ ςχετικζσ αποφάςεισ/εγκυκλίουσ 
τθσ Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ,  

 τισ διατάξεισ του νόμου 3340/2005 για τισ υποχρεϊςεισ των προςϊπων, τα οποία κατζχουν προνομιακζσ 
πλθροφορίεσ, κακϊσ και τισ ςχετικζσ αποφάςεισ/εγκυκλίουσ τθσ Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ, 

 τισ διατάξεισ του νόμου 3016/2002 για τθν εταιρικι διακυβζρνθςθ,  

 τισ διατάξεισ του νόμου 3371/2005 για τισ υποχρεϊςεισ των εταιρειϊν με μετοχζσ ειςθγμζνεσ ςε χρθματιςτιριο, 

 τισ διατάξεισ τθσ υπ’ αρικμ. 5/204/14.11.2000 απόφαςθσ τθσ Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ για τισ υποχρεϊςεισ των 
εταιρειϊν με μετοχζσ ειςθγμζνεσ ςε χρθματιςτιριο,  

 τισ διατάξεισ του Κανονιςμοφ του Χρθματιςτθρίου Ακθνϊν,  

 τισ διατάξεισ τθσ Ρ.Δ./Τ.Ε. 2577/9.3.2006 για τισ αρχζσ λειτουργίασ και τα κριτιρια αξιολόγθςθσ τθσ οργάνωςθσ 
και των Συςτθμάτων Εςωτερικοφ Ελζγχου των πιςτωτικϊν ιδρυμάτων, 

 τισ διατάξεισ τθσ Ρ.Δ./Τ.Ε. 2501/31.10.2002 για τισ υποχρεϊςεισ ενθμζρωςθσ των ςυναλλαςςόμενων με τα 
πιςτωτικά ιδρφματα για τουσ όρουσ που διζπουν τισ ςυναλλαγζσ τουσ,  

 τισ διατάξεισ τθσ Ρ.Δ./Τ.Ε. 2595/20.8.2007 για τον κακοριςμό των κριτθρίων που πρζπει να διζπουν τθ Διαδικαςία 
Αξιολόγθςθσ Επάρκειασ Εςωτερικοφ Κεφαλαίου (ΔΑΕΕΚ) των πιςτωτικϊν ιδρυμάτων και τθσ Διαδικαςίασ 
Εποπτικισ Αξιολόγθςθσ (ΔΕΑ) από τθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ, 

 τισ διατάξεισ τθσ Ρ.Δ./Τ.Ε. 2614/7.4.2009 για το πλαίςιο ελζγχου από τθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ τθσ επάρκειασ 
ρευςτότθτασ των πιςτωτικϊν ιδρυμάτων, και 

 τισ βζλτιςτεσ διεκνείσ πρακτικζσ εταιρικισ διακυβζρνθςθσ,  

τροποποιεί τον Εςωτερικό Κανονιςμό Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ & Λειτουργίασ τθσ Τράπεηασ (εφεξισ «ο Κανονιςμόσ»). 

Ο Κανονιςμόσ με τα παραρτιματά του, τα οποία κεωροφνται αναπόςπαςτα τμιματα αυτοφ, αποτελεί εςωτερικό 
ζγγραφο τθσ Τράπεηασ και λειτουργεί ςυμπλθρωματικά προσ τισ διατάξεισ του καταςτατικοφ τθσ, το οποίο αποτελεί τον 
ιεραρχικά υπζρτερο κανονιςμό τθσ Τράπεηασ. Οι βαςικοί ςτόχοι του Κανονιςμοφ είναι: 

i)  θ διαρκισ ςυμμόρφωςθ τθσ Τράπεηασ με τισ νομοκετικζσ και κανονιςτικζσ διατάξεισ, οι οποίεσ ρυκμίηουν τθν 
οργάνωςθ και λειτουργία τθσ, κακϊσ και τισ δραςτθριότθτζσ τθσ,  

ii)  θ διαμόρφωςθ πλαιςίου αυτορρφκμιςθσ τθσ λειτουργίασ τθσ Τράπεηασ με τθ κζςπιςθ κανόνων με δεςμευτικι 
ιςχφ για τθ διοίκθςθ, τα ςτελζχθ και το προςωπικό τθσ, οι οποίοι λειτουργοφν ςυμπλθρωματικά προσ τισ 
διατάξεισ του ιςχφοντοσ ρυκμιςτικοφ πλαιςίου και κεςπίηονται με γνϊμονα τθν ενίςχυςθ τθσ χρθςτισ και 
υπεφκυνθσ διοίκθςθσ και λειτουργίασ τθσ Τράπεηασ,  

iii)  θ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ, αρτιότθτασ, λειτουργικότθτασ και αποτελεςματικότθτασ του υφιςτάμενου 
ςυςτιματοσ εταιρικισ διακυβζρνθςθσ και εςωτερικοφ ελζγχου τθσ Τράπεηασ, και  

iv)  θ ενίςχυςθ τθσ εμπιςτοςφνθσ προσ τθν Τράπεηα των θμεδαπϊν και αλλοδαπϊν επενδυτϊν, των μετόχων, των 
εργαηομζνων και των πελατϊν τθσ.  
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Σθμειϊνεται ότι ςτον παρόντα Κανονιςμό δεν γίνεται εξαντλθτικι αναφορά των αρχϊν και υποχρεϊςεων που τθροφνται 
από τθν Τράπεηα δυνάμει των ιςχυουςϊν νομοκετικϊν και κανονιςτικϊν διατάξεων. 
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1. ΕΣΑΙΡΙΚΘ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΘΘ 

 

1.1. Μζτοχοι – Γενικι υνζλευςθ 

Η Γενικι Συνζλευςθ των Μετόχων τθσ Τράπεηασ Ρειραιϊσ είναι το ανϊτατο όργανο τθσ Τράπεηασ και είναι αρμόδια, 
μεταξφ άλλων, για τθν εκλογι των μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. Οι διαδικαςίεσ και οι κανόνεσ ςφγκλθςθσ, 
ςυμμετοχισ και λιψθσ αποφάςεων από τθ Γενικι Συνζλευςθ, κακϊσ και οι αρμοδιότθτεσ αυτισ ρυκμίηονται αναλυτικά 
από τισ διατάξεισ του καταςτατικοφ τθσ Τράπεηασ και του Κ.Ν. 2190/1920 προσ τον οποίο αυτό ςυμμορφϊνεται.   

Η Τράπεηα διαςφαλίηει τθν ίςθ μεταχείριςθ όλων των μετόχων τθσ που βρίςκονται ςτθν ίδια κζςθ. Κάκε κοινι μετοχι 
τθσ Τράπεηασ Ρειραιϊσ παρζχει ςτο κάτοχο αυτισ όλα τα δικαιϊματα που προβλζπει ο νόμοσ και το καταςτατικό τθσ, 
και ιδίωσ: 

 Το δικαίωμα ςυμμετοχισ και ψιφου ςτθ Γενικι Συνζλευςθ.  

 Το δικαίωμα επί του μερίςματοσ από τα κζρδθ τθσ Τράπεηασ. Μετά τθν αφαίρεςθ μόνο του τακτικοφ 
αποκεματικοφ, ποςοςτό 35% των κακαρϊν κερδϊν διανζμεται από τα κζρδθ κάκε χριςθσ ςτουσ μετόχουσ ωσ 
πρϊτο μζριςμα, ενϊ θ χοριγθςθ πρόςκετου μερίςματοσ αποφαςίηεται από τθ Γενικι Συνζλευςθ. Κατ’ εξαίρεςθ, 
για όςο διάςτθμα το Ελλθνικό Δθμόςιο κατζχει προνομιοφχεσ μετοχζσ τθσ Τράπεηασ, ςφμφωνα με τον 
ν.3723/2008, θ διανομι δεν μπορεί να υπερβεί το κατά τα ανωτζρω πρϊτο μζριςμα. Η θμερομθνία 
προςδιοριςμοφ δικαιοφχων μετόχων ανακοινϊνεται ςτθν Τακτικι Γενικι Συνζλευςθ. Το μζριςμα καταβάλλεται 
ςτο μζτοχο περίπου εντόσ επτά εργαςίμων θμερϊν από τθν θμερομθνία προςδιοριςμοφ δικαιοφχων όπωσ 
ειδικότερα ανακοινϊνεται μζςω του Τφπου. Το δικαίωμα είςπραξθσ του μερίςματοσ παραγράφεται και το 
αντίςτοιχο ποςό περιζρχεται ςτο Δθμόςιο μετά τθν παρζλευςθ 5 ετϊν από το τζλοσ του ζτουσ κατά το οποίο 
ενζκρινε τθ διανομι του θ Γενικι Συνζλευςθ. 

 Το δικαίωμα ςτο προϊόν τθσ εκκακάριςθσ ι, αντίςτοιχα, τθσ απόςβεςθσ κεφαλαίου που αντιςτοιχεί ςτθ μετοχι, 
εφόςον αυτό αποφαςιςκεί από τθ Γενικι Συνζλευςθ. Η Γενικι Συνζλευςθ των μετόχων τθσ Τράπεηασ διατθρεί 
όλα τα δικαιϊματά τθσ κατά τθ διάρκεια τθσ εκκακάριςθσ. 

 Το δικαίωμα προτίμθςθσ ςε κάκε αφξθςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Τράπεηασ που πραγματοποιείται με 
μετρθτά και ζκδοςθ νζων μετοχϊν, εφόςον δεν αποφαςίςει διαφορετικά θ Γενικι Συνζλευςθ που αποφαςίηει τθν 
αφξθςθ. 

 Το δικαίωμα λιψθσ αντιγράφου των οικονομικϊν καταςτάςεων και των εκκζςεων των ορκωτϊν ελεγκτϊν και του 
Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Τράπεηασ. 

Τα δικαιϊματα τθσ μειοψθφίασ ρυκμίηονται από τισ διατάξεισ των άρκρων 39 επ. του Κ.Ν. 2190/1920, όπωσ ζχει 
τροποποιθκεί και ιςχφει.  

1.1.1. φγκλθςθ Γενικισ υνζλευςθσ 

1.1.1.1. Η Γενικι Συνζλευςθ ςυγκαλείται τουλάχιςτον είκοςι (20) μζρεσ πριν τθν πραγματοποίθςθ τθσ ςυνεδρίαςθσ (μθ 
ςυμπεριλαμβανομζνων των θμερϊν πρόςκλθςθσ και ςυνεδρίαςθσ) με πρόςκλθςθ των μετόχων από το Διοικθτικό 
Συμβοφλιο θ οποία δθμοςιεφεται ωσ ακολοφκωσ:  

α. ςτο τεφχοσ Ανωνφμων Εταιρειϊν και Εταιρειϊν Ρεριοριςμζνθσ Ευκφνθσ τθσ Εφθμερίδασ τθσ Κυβζρνθςθσ 

β. ςε μια θμεριςια πολιτικι εφθμερίδα που εκδίδεται ςτθν Ακινα 

γ. Σε μία θμεριςια οικονομικι εφθμερίδα από εκείνεσ που πλθροφν τισ προχποκζςεισ του νόμου ςφμφωνα με τθ 
ςχετικι απόφαςθ του Υπουργοφ Εμπορίου θ οποία εκδίδεται με βάςθ ζγγραφο του Υπουργοφ Τφπου και Μζςων 
Μαηικισ Ενθμζρωςθσ, 

Σφμφωνα με τθ διάταξθ του άρκρου 232 του ν. 4072/2012, θ δθμοςίευςθ των κατά κ.ν. 2190/1920 προβλεπόμενων 
ςτοιχείων ςε εφθμερίδεσ (πολιτικζσ / οικονομικζσ) μπορεί να αντικαταςτακεί με ανάρτθςθ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ 
εταιρείασ υπό τισ εξισ προχποκζςεισ: α) ότι θ ςχετικι ιςτοςελίδα ζχει καταχωριςκεί ςτθ Μερίδα τθσ εταιρείασ και β) 
ενθμερϊνεται αμελλθτί το οικείο Μθτρϊο για κάκε ςχετικι ανάρτθςθ που πραγματοποιείται αντί δθμοςίευςθσ ςε 
εφθμερίδα, από δε τθ γνωςτοποίθςθ ανάρτθςθσ εκκινοφν ι λιγουν και οι τυχόν ςυνδεόμενεσ προκεςμίεσ.  

Στο πλαίςιο αυτό, θ Τράπεηα ζχει γνωςτοποιιςει τθν ιςτοςελίδα www.piraeusbankgroup.com ςτθν οποία αναρτϊνται 
όλεσ οι κατά νόμο απαιτοφμενεσ δθμοςιεφςεισ. 

 

1.1.1.2. Η πρόςκλθςθ περιλαμβάνει τουλάχιςτον το οίκθμα με ακριβι διεφκυνςθ, τθ χρονολογία και τθν ϊρα τθσ 
ςυνεδρίαςθσ και τα κζματα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ με ςαφινεια. Επίςθσ, 
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- κακορίηει τθν θμερομθνία καταγραφισ (record date), όπωσ αυτι προβλζπεται ςτο άρκρο 28α παράγραφοσ 4 του κ.ν. 
2190/1920, επιςθμαίνοντασ ότι μόνο τα πρόςωπα που είναι μζτοχοι κατά τθν θμερομθνία εκείνθ ζχουν δικαίωμα 
ςυμμετοχισ και ψιφου ςτθ γενικι ςυνζλευςθ, 

- περιλαμβάνει ακριβείσ οδθγίεσ για τον τρόπο με τον οποίο οι μζτοχοι κα μπορζςουν να μετάςχουν ςτθ ςυνζλευςθ και 
να αςκιςουν τα δικαιϊματα τουσ αυτοπροςϊπωσ ι δι' αντιπροςϊπου ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ διαδικαςίασ για τθν 
άςκθςθ του δικαιϊματοσ ψιφου μζςω αντιπροςϊπου και ιδίωσ τα ζντυπα τα οποία χρθςιμοποιεί για το ςκοπό αυτόν θ 
Τράπεηα, κακϊσ και τα μζςα και τισ μεκόδουσ που προβλζπονται ςτο καταςτατικό, κατά το άρκρο 28α παράγραφοσ 3 
του κ.ν. 2190/1920, για να δζχεται θλεκτρονικζσ κοινοποιιςεισ διοριςμοφ και ανάκλθςθσ αντιπροςϊπων 

- περιλαμβάνει πλθροφορίεσ για τα δικαιϊματα των μετόχων των παραγράφων 2, 2α, 4 και 5 του άρκρου 39 του κ.ν. 
2190/1920, αναφζροντασ το χρονικό διάςτθμα μζςα ςτο οποίο μπορεί να αςκθκεί κάκε δικαίωμα, ςτισ αντίςτοιχεσ 
προκεςμίεσ που ορίηονται ςτισ παραγράφουσ του άρκρου 39 του κ.ν. 2190/1920, που προαναφζρονται,  

- γνωςτοποιεί τον τόπο ςτον οποίο είναι διακζςιμο το πλιρεσ κείμενο των εγγράφων και των ςχεδίων αποφάςεων, που 
προβλζπονται ςτισ περιπτϊςεισ γ' και δ' τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 27 του κ.ν. 2190/1920, κακϊσ και τον τρόπο με 
τον οποίο μπορεί να λαμβάνονται αυτά,  

- αναφζρει τθ διεφκυνςθ τθσ ιςτοςελίδασ τθσ Τράπεηασ, όπου είναι διακζςιμεσ οι πλθροφορίεσ τθσ παραγράφου 3 του 
άρκρου 27 του κ.ν. 2190/1920, δθλαδι:  

α) θ πρόςκλθςθ για ςφγκλθςθ τθσ γενικισ ςυνζλευςθσ, 

β) ο ςυνολικόσ αρικμόσ των μετοχϊν και των δικαιωμάτων ψιφου που υφίςτανται κατά τθν θμερομθνία τθσ 
πρόςκλθςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων και χωριςτϊν ςυνόλων ανά κατθγορία μετοχϊν,  

γ) τα ζγγραφα που πρόκειται να υποβλθκοφν ςτθ γενικι ςυνζλευςθ,  

δ) επεξθγθματικι ζκκεςθ / ςχόλια του διοικθτικοφ ςυμβουλίου για κάκε κζμα τθσ εν λόγω θμεριςιασ διάταξθσ και 
τυχόν ςχζδια αποφάςεων που προτείνουν οι μζτοχοι, αμζςωσ μετά τθν παραλαβι τουσ από τθν εταιρεία,  

ε) τα ζντυπα που πρζπει να χρθςιμοποιθκοφν για τθν άςκθςθ του δικαιϊματοσ ψιφου μζςω αντιπροςϊπου.  

 

1.1.2. υμμετοχι μετόχων ςτθ Γενικι υνζλευςθ 

Στισ Γενικζσ Συνελεφςεισ δικαιοφται να ςυμμετζχει και να ψθφίηει κάκε μζτοχοσ ο οποίοσ, κατά τθν θμερομθνία 
καταγραφισ (record date), όπωσ αυτι προςδιορίηεται ςφμφωνα με το άρκρο 28Α παρ.4 του Ν. 2190/1920, εμφανίηεται 
ωσ μζτοχοσ ςτα αρχεία του φορζα, ςτον οποίο τθροφνται οι κινθτζσ αξίεσ τθσ Τράπεηασ. Η απόδειξθ τθσ μετοχικισ 
ιδιότθτασ γίνεται με τθν προςκόμιςθ ςχετικισ ζγγραφθσ βεβαίωςθσ του ωσ άνω φορζα ι, εναλλακτικά, με απευκείασ 
θλεκτρονικι ςφνδεςθ τθσ Τράπεηασ με τα αρχεία του τελευταίου. Η άςκθςθ των δικαιωμάτων του μετόχου δεν 
προχποκζτει τθ δζςμευςθ των μετοχϊν του οφτε τθν τιρθςθ άλλθσ ανάλογθσ διαδικαςίασ, θ οποία περιορίηει τθ 
δυνατότθτα πϊλθςθσ και μεταβίβαςθσ αυτϊν κατά το χρονικό διάςτθμα που μεςολαβεί ανάμεςα ςτθν θμερομθνία 
καταγραφισ (record date), και ςτθν οικεία Γενικι Συνζλευςθ. Ο μζτοχοσ ςυμμετζχει ςτθ Γενικι Συνζλευςθ και ψθφίηει 
είτε αυτοπροςϊπωσ είτε μζςω αντιπροςϊπων. 

 

1.1.3. Απαρτία και λιψθ αποφάςεων από τθ Γενικι υνζλευςθ 

1.1.3.1. Η Γενικι Συνζλευςθ βρίςκεται ςε απαρτία και ςυνεδριάηει ζγκυρα για τα κζματα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ, όταν 
παρίςτανται ι αντιπροςωπεφονται μζτοχοι που εκπροςωποφν το 1/5 τουλάχιςτον του καταβεβλθμζνου μετοχικοφ 
κεφαλαίου.  

1.1.3.2. Εάν δεν επιτευχκεί απαρτία, θ Γενικι Συνζλευςθ ςυνζρχεται εκ νζου εντόσ είκοςι (20) θμερϊν από τθ 
χρονολογία τθσ ματαιωκείςασ ςυνεδρίαςθσ εφ’ όςον προςκλθκεί προ δζκα (10) τουλάχιςτον θμερϊν, βρίςκεται δε κατά 
τθν α’ επαναλθπτικι ςυνεδρίαςθ ςε απαρτία και ςυνεδριάηει εγκφρωσ επί των κεμάτων τθσ αρχικισ θμερθςίασ 
διάταξθσ, οποιοδιποτε και αν είναι το εκπροςωποφμενο τμιμα του καταβεβλθμζνου μετοχικοφ κεφαλαίου.  

1.1.3.3. Κατ' εξαίρεςθ, προκειμζνου για αποφάςεισ που αφοροφν ςτθ μεταβολι τθσ εκνικότθτασ τθσ Τράπεηασ, ςτθ 
μεταβολι του αντικειμζνου τθσ επιχείρθςθσ αυτισ, ςτθν επαφξθςθ των υποχρεϊςεων των μετόχων, ςτθν αφξθςθ του 
μετοχικοφ κεφαλαίου που δεν προβλζπεται από το καταςτατικό, ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 1 και 2 του άρκρου 13 
του κ.ν. 2190/1920, εκτόσ εάν επιβάλλεται από το νόμο ι γίνεται με κεφαλαιοποίθςθ αποκεματικϊν, ςτθ μείωςθ του 
μετοχικοφ κεφαλαίου, εκτόσ εάν γίνεται ςφμφωνα με τθν παράγραφο 6 του άρκρου 16 του κ.ν. 2190/1920, ςτθ 
μεταβολι του τρόπου διάκεςθσ των κερδϊν, ςτθ ςυγχϊνευςθ, διάςπαςθ, μετατροπι, αναβίωςθ, παράταςθ τθσ 
διάρκειασ ι διάλυςθ τθσ εταιρείασ, παροχι ι ανανζωςθ εξουςίασ προσ το διοικθτικό ςυμβοφλιο για αφξθςθ του 
μετοχικοφ κεφαλαίου, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 1 του άρκρου 13 του κ.ν. 2190/1920, και ςε κάκε άλλθ περίπτωςθ 
που ορίηεται ςτο νόμο, θ ςυνζλευςθ ευρίςκεται ςε απαρτία και ζσνεδριάζει έγκσρα επί ηων θεμάηων ηης ημερήζιας 
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διάταξθσ, όταν παρίςτανται ι αντιπροςωπεφονται ςε αυτιν μζτοχοι εκπροςωποφντεσ τα δφο τρίτα (2/3) του 
καταβεβλθμζνου μετοχικοφ κεφαλαίου.  

1.1.3.4. Εάν δεν επιτευχκεί απαρτία, θ Γενικι Συνζλευςθ ςυνζρχεται εκ νζου εντόσ είκοςι (20) θμερϊν από τθ 
χρονολογία τθσ ματαιωκείςασ ςυνεδρίαςθσ εφ’ όςον προςκλθκεί προ δζκα (10) τουλάχιςτον θμερϊν, βρίςκεται δε κατά 
τθν α’ επαναλθπτικι ςυνεδρίαςθ ςε απαρτία και ςυνεδριάηει εγκφρωσ επί των κεμάτων τθσ αρχικισ θμερθςίασ διάταξθσ 
όταν εκπροςωπείται το 1/2 τουλάχιςτον του καταβεβλθμζνου μετοχικοφ κεφαλαίου. Εάν και πάλι δεν επιτευχκεί 
απαρτία, θ Γενικι Συνζλευςθ ςυνζρχεται εκ νζου εντόσ είκοςι (20) θμερϊν από τθ χρονολογία τθσ ματαιωκείςασ 
ςυνεδρίαςθσ εφ’ όςον προςκλθκεί προ δζκα (10) τουλάχιςτον θμερϊν, βρίςκεται δε κατά τθν β’ επαναλθπτικι 
ςυνεδρίαςθ ςε απαρτία και ςυνεδριάηει εγκφρωσ επί των κεμάτων τθσ αρχικισ θμερθςίασ διάταξθσ όταν εκπροςωπείται 
το 1/5 τουλάχιςτον του καταβεβλθμζνου μετοχικοφ κεφαλαίου.  

Νεότερθ πρόςκλθςθ δεν απαιτείται για τθ ςφγκλθςθ των α ι β επαναλθπτικϊν ςυνελεφςεων, εάν ςτθν αρχικι 
πρόςκλθςθ ορίηονται ο τόποσ και ο χρόνοσ των επαναλθπτικϊν ςυνεδριάςεων, που προβλζπονται από το νόμο, εάν δεν 
επιτευχκεί απαρτία, υπό τθν προχπόκεςθ ότι μεςολαβοφν τουλάχιςτον δζκα (10) πλιρεισ θμζρεσ ανάμεςα ςτθν 
εκάςτοτε ματαιωκείςα ςυνεδρίαςθ και ςε κάκε επαναλθπτικι. 

1.1.3.5. Οι αποφάςεισ τθ Γενικισ Συνζλευςθσ λαμβάνονται κατ' απόλυτθ πλειοψθφία των εκπροςωπουμζνων ςτθ 
ςυνζλευςθ ψιφων. Κατ' εξαίρεςθ, οι αποφάςεισ που προβλζπονται από τισ παρ. 3 και 5 του άρκρου 29 (υπό 1.1.3.3. 
ανωτζρω) λαμβάνονται με πλειοψθφία των 2/3 των ψιφων που εκπροςωποφνται ςτθ ςυνζλευςθ. 

1.1.4. Δικαιϊματα μειοψθφίασ και ελζγχου 

1.1.4.1. Δικαιϊματα μειοψθφίασ 

α. Με αίτθςθ μετόχων, που εκπροςωποφν το 1/20 του καταβεβλθμζνου μετοχικοφ κεφαλαίου, το Διοικθτικό 
Συμβοφλιο υποχρεοφται να ςυγκαλεί ζκτακτθ γενικι ςυνζλευςθ των μετόχων, ορίηοντασ θμζρα ςυνεδρίαςθσ αυτισ, θ 
οποία δεν πρζπει να απζχει περιςςότερο από ςαράντα πζντε (45) θμζρεσ από τθν θμερομθνία επίδοςθσ τθσ αίτθςθσ 
ςτον πρόεδρο του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. Η αίτθςθ περιζχει το αντικείμενο τθσ θμεριςιασ διάταξθσ. Εάν δεν 
ςυγκλθκεί γενικι ςυνζλευςθ από το Διοικθτικό Συμβοφλιο εντόσ είκοςι (20) θμερϊν από τθν επίδοςθ τθσ ςχετικισ 
αίτθςθσ, θ ςφγκλθςθ διενεργείται από τουσ αιτοφντεσ μετόχουσ με δαπάνεσ τθσ εταιρείασ, με απόφαςθ του μονομελοφσ 
πρωτοδικείου τθσ ζδρασ τθσ εταιρείασ, που εκδίδεται κατά τθ διαδικαςία των αςφαλιςτικϊν μζτρων. Στθν απόφαςθ 
αυτι ορίηονται ο τόποσ και ο χρόνοσ τθσ ςυνεδρίαςθσ, κακϊσ και θ θμεριςια διάταξθ.  

β. Με αίτθςθ μετόχων, που εκπροςωποφν το ζνα εικοςτό (1/20) του καταβεβλθμζνου μετοχικοφ κεφαλαίου, το 
Διοικθτικό Συμβοφλιο υποχρεοφται να εγγράψει ςτθν θμεριςια διάταξθ γενικισ ςυνζλευςθσ, που ζχει ιδθ ςυγκλθκεί, 
πρόςκετα κζματα, εάν θ ςχετικι αίτθςθ περιζλκει ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο 15 τουλάχιςτον θμζρεσ πριν από τθ γενικι 
ςυνζλευςθ. Η αίτθςθ για τθν εγγραφι πρόςκετων κεμάτων ςτθν θμεριςια διάταξθ ςυνοδεφεται από αιτιολόγθςθ ι από 
ςχζδιο απόφαςθσ προσ ζγκριςθ ςτθ γενικι ςυνζλευςθ και θ ανακεωρθμζνθ θμεριςια διάταξθ δθμοςιοποιείται με τον 
ίδιο τρόπο, όπωσ θ προθγοφμενθ θμεριςια διάταξθ, δεκατρείσ (13) θμζρεσ πριν από τθν θμερομθνία τθσ γενικισ 
ςυνζλευςθσ. Ταυτόχρονα τίκεται ςτθ διάκεςθ των μετόχων ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Τράπεηασ, μαηί με τθν αιτιολόγθςθ ι το 
ςχζδιο απόφαςθσ που ζχει υποβλθκεί από τουσ μετόχουσ κατά τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 27 παράγραφο 3 του κ.ν. 
2190/1920. 

γ. Με αίτθςθ μετόχων που εκπροςωποφν το 1/20 του καταβεβλθμζνου μετοχικοφ κεφαλαίου, το Διοικθτικό 
Συμβοφλιο κζτει ςτθ διάκεςθ των μετόχων κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 27 παράγραφοσ 3 του κ.ν. 2190/1920, ζξι (6) 
τουλάχιςτον θμζρεσ πριν από τθν θμερομθνία τθσ γενικισ ςυνζλευςθσ, ςχζδια αποφάςεων για κζματα που ζχουν 
περιλθφκεί ςτθν αρχικι ι τθν ανακεωρθμζνθ θμεριςια διάταξθ, αν θ ςχετικι αίτθςθ περιζλκει ςτο Διοικθτικό 
Συμβοφλιο επτά (7) τουλάχιςτον θμζρεσ πριν από τθν θμερομθνία τθσ γενικισ ςυνζλευςθσ.  

δ. Με αίτθςθ μετόχου ι μετόχων που εκπροςωποφν το 1/20 του καταβεβλθμζνου μετοχικοφ κεφαλαίου, ο πρόεδροσ 
τθσ ςυνζλευςθσ υποχρεοφται να αναβάλει μία μόνο φορά τθ λιψθ αποφάςεων από τθ γενικι ςυνζλευςθ, τακτικι ι 
ζκτακτθ, για όλα ι οριςμζνα κζματα, ορίηοντασ θμζρα ςυνζχιςθσ τθσ ςυνεδρίαςθσ, αυτιν που ορίηεται ςτθν αίτθςθ των 
μετόχων, θ οποία όμωσ δεν μπορεί να απζχει περιςςότερο από 30 θμζρεσ από τθ χρονολογία τθσ αναβολισ. Η μετά από 
αναβολι γενικι ςυνζλευςθ αποτελεί ςυνζχιςθ τθσ προθγοφμενθσ και δεν απαιτείται θ επανάλθψθ των διατυπϊςεων 
δθμοςίευςθσ τθσ πρόςκλθςθσ των μετόχων, ςε αυτιν μποροφν να μετζχουν και νζοι μζτοχοι, με τθν τιρθςθ των 
διατάξεων των άρκρων 27 παράγραφοσ 2, 28 και 28α του κ.ν. 2190/1920.  

ε. Με αίτθςθ μετόχων που εκπροςωποφν το 1/20 του καταβεβλθμζνου μετοχικοφ κεφαλαίου, θ λιψθ απόφαςθσ για 
οποιοδιποτε κζμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ τθσ γενικισ ςυνζλευςθσ ενεργείται με ονομαςτικι κλιςθ.  

ςτ. Με αίτθςθ μετόχων, που εκπροςωποφν το 1/20 του καταβεβλθμζνου μετοχικοφ κεφαλαίου, το Διοικθτικό 
Συμβοφλιο υποχρεοφται να ανακοινϊνει ςτθν Τακτικι γενικι ςυνζλευςθ τα ποςά που, κατά τθν τελευταία διετία, 
καταβλικθκαν ςε κάκε μζλοσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ι τουσ διευκυντζσ τθσ Τράπεηασ, κακϊσ και κάκε παροχι 
προσ τα πρόςωπα αυτά από οποιαδιποτε αιτία ι ςφμβαςθ τθσ Τράπεηασ με αυτοφσ. 
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η. Μετά από αίτθςθ οποιουδιποτε μετόχου, που υποβάλλεται ςτθν εταιρεία 5 τουλάχιςτον πλιρεισ θμζρεσ πριν από 
τθ γενικι ςυνζλευςθ, το Διοικθτικό Συμβοφλιο υποχρεοφται να παρζχει ςτθ γενικι ςυνζλευςθ τισ αιτοφμενεσ 
ςυγκεκριμζνεσ πλθροφορίεσ για τισ υποκζςεισ τθσ Τράπεηασ, ςτο μζτρο που αυτζσ είναι χριςιμεσ για τθν πραγματικι 
εκτίμθςθ των κεμάτων τθσ θμεριςιασ διάταξθσ. Το Διοικθτικό Συμβοφλιο μπορεί να απαντιςει ενιαία ςε αιτιςεισ 
μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρζωςθ παροχισ πλθροφοριϊν δεν υφίςταται όταν οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ 
διατίκενται ιδθ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ εταιρείασ, ιδίωσ με τθ μορφι ερωτιςεων και απαντιςεων.  

Στισ ανωτζρω υπό ςτ και η περιπτϊςεισ το Διοικθτικό Συμβοφλιο μπορεί να αρνθκεί τθν παροχι των πλθροφοριϊν για 
αποχρϊντα ουςιϊδθ λόγο, ο οποίοσ αναγράφεται ςτα πρακτικά. Τζτοιοσ λόγοσ μπορεί να είναι, κατά τισ περιςτάςεισ, θ 
εκπροςϊπθςθ των αιτοφντων μετόχων ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 3 ι 6 του άρκρου 18 
του κ.ν. 2190/1920.  

θ. Μετά από αίτθςθ μετόχων, που εκπροςωποφν το 1/5 του καταβεβλθμζνου μετοχικοφ κεφαλαίου θ οποία 
υποβάλλεται ςτθν Τράπεηα εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου, το Διοικθτικό Συμβοφλιο 
υποχρεοφται να παρζχει ςτθ γενικι ςυνζλευςθ πλθροφορίεσ για τθν πορεία των εταιρικϊν υποκζςεων και τθν 
περιουςιακι κατάςταςθ τθσ Τράπεηασ. Το Διοικθτικό Συμβοφλιο μπορεί να αρνθκεί τθν παροχι των πλθροφοριϊν για 
αποχρϊντα ουςιϊδθ λόγο, ο οποίοσ αναγράφεται ςτα πρακτικά. Τζτοιοσ λόγοσ μπορεί να είναι, κατά τισ περιςτάςεισ, θ 
εκπροςϊπθςθ των αιτοφντων μετόχων ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 3 ι 6 του άρκρου 18 
του κ.ν. 2190/1920, εφόςον τα αντίςτοιχα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ζχουν λάβει τθ ςχετικι πλθροφόρθςθ κατά 
τρόπο επαρκι.  

Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ άςκθςθσ δικαιϊματοσ μειοψθφίασ, οι αιτοφντεσ μζτοχοι οφείλουν να αποδεικνφουν τθ μετοχικι 
τουσ ιδιότθτα και τον αρικμό των μετοχϊν που κατζχουν κατά τθν άςκθςθ του ςχετικοφ δικαιϊματοσ. Τζτοια απόδειξθ 
αποτελεί θ προςκόμιςθ βεβαίωςθσ από το φορζα ςτον οποίο τθροφνται οι κινθτζσ αξίεσ τθσ Τράπεηασ ι θ πιςτοποίθςθ 
τθσ μετοχικισ ιδιότθτασ με απευκείασ θλεκτρονικι ςφνδεςθ φορζα και Τράπεηασ.  

1.1.4.2 Δικαίωμα ελζγχου 

α. Μζτοχοι που αντιπροςωπεφουν τουλάχιςτον το 1/20 του καταβεβλθμζνου μετοχικοφ κεφαλαίου δικαιοφνται να 
ηθτιςουν από το μονομελζσ πρωτοδικείο τθσ Ακινασ, που δικάηει κατά τθ διαδικαςία τθσ εκοφςιασ δικαιοδοςίασ ζλεγχο 
τθσ Τράπεηασ.  

β. Μζτοχοι που εκπροςωποφν το 1/5 του καταβεβλθμζνου μετοχικοφ κεφαλαίου, δικαιοφνται να ηθτιςουν από το 
μονομελζσ πρωτοδικείο τθσ Ακινασ τον ζλεγχο τθσ Τράπεηασ, εφόςον από τθν όλθ πορεία αυτισ κακίςταται πιςτευτό 
ότι θ διοίκθςθ των εταιρικϊν υποκζςεων δεν αςκείται όπωσ επιβάλλει θ χρθςτι και ςυνετι διαχείριςθ.  

 

1.2. Διοικθτικό υμβοφλιο  

 

1.2.1 φνκεςθ 

Το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Τράπεηασ διακζτει, ωσ ςφνολο, επαρκείσ γνϊςεισ και εμπειρία τουλάχιςτον για τισ 
ςθμαντικότερεσ των δραςτθριοτιτων τθσ Τράπεηασ, περιλαμβανομζνων των κυριότερων κινδφνων ςτουσ οποίουσ 
εκτίκεται ι ενδζχεται να εκτεκεί, ϊςτε να ζχει τθ δυνατότθτα άςκθςθσ εποπτείασ επί του ςυνόλου των λειτουργιϊν τθσ 
είτε άμεςα είτε μζςω των αρμοδίων Επιτροπϊν του, όπωσ αναφζρονται αναλυτικά ςτα οικεία κεφάλαια του παρόντοσ. 
Τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου διακζτουν τθν απαραίτθτθ αξιοπιςτία, ανεξαρτθςία κακϊσ και τα απαραίτθτα 
εχζγγυα για τθ διαςφάλιςθ τθσ ςυνετισ και χρθςτισ διοίκθςθσ των υποκζςεων τθσ Τράπεηασ και αξιολογοφνται ςε τακτι 
,κατϋ ελάχιςτον ετιςια, βάςθ από τθν αρμόδια Επιτροπι Ανάδειξθσ Υποψθφίων Μελϊν ΔΣ. Πλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ 
Συμβουλίου αφιερϊνουν επαρκι χρόνο για τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων τουσ. Μεταξφ των μελϊν που προτείνονται 
προσ εκλογι από τθ Γενικι Συνζλευςθ κα πρζπει να είναι και πρόςωπα με εμπειρία ςε κζματα χρθματοοικονομικά, 
λογιςτικά, ελεγκτικά κακϊσ και κζματα διαχείριςθσ κινδφνων και κεφαλαίων και βαςικι κατανόθςθ των ςχετικϊν 
νομικϊν και κανονιςτικϊν πτυχϊν. Κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ κθτείασ του Δ.Σ. οι κατά περίπτωςθ αρμόδιεσ μονάδεσ τθσ 
Τράπεηασ μεριμνοφν για τθ διενζργεια παρουςιάςεων προσ τα μζλθ του Δ.Σ. αναφορικά με τα εκάςτοτε ςθμαντικά νζα 
δεδομζνα ςε κζματα που αφοροφν ςτισ δραςτθριότθτεσ και τθν εςωτερικι λειτουργία τθσ Τράπεηασ κι ιδίωσ  για κζματα 
διαχείριςθσ κινδφνων, οικονομικισ διαχείριςθσ, λογιςτικισ, ρυκμιςτικοφ πλαιςίου και εταιρικισ διακυβζρνθςθσ. Για τθν 
ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ τθσ διοίκθςθσ τθσ Τράπεηασ και τθν αποφυγι περιπτϊςεων ςφγκρουςθσ κακθκόντων και 
αςυμβίβαςτων ρόλων, θ Τράπεηα υιοκετεί τισ βζλτιςτεσ διεκνείσ πρακτικζσ και αρχζσ τθσ εταιρικισ διακυβζρνθςθσ που 
αφοροφν, μεταξφ άλλων, ςτο διαχωριςμό των εκτελεςτικϊν και εποπτικϊν αρμοδιοτιτων των μελϊν του Διοικθτικοφ 
Συμβουλίου.  

Το Διοικθτικό Συμβοφλιο απαρτίηεται από εκτελεςτικά και μθ εκτελεςτικά μζλθ, θ ιδιότθτα των οποίων ορίηεται από το 
Διοικθτικό Συμβοφλιο κατά τθ ςυγκρότθςι του ςε ςϊμα. Τα εκτελεςτικά μζλθ ζχουν τθν ευκφνθ για τα κακθμερινά 
κζματα διοίκθςθσ τθσ Τράπεηασ, ενϊ τα μθ εκτελεςτικά είναι επιφορτιςμζνα με τθν προαγωγι όλων των εταιρικϊν 
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ηθτθμάτων. Ρρόεδροσ του Δ.Σ. εκλζγεται ζνα μθ εκτελεςτικό μζλοσ του Δ.Σ. Η πλειοψθφία των μελϊν του Διοικθτικοφ 
Συμβουλίου είναι μθ εκτελεςτικά και το 50% αυτϊν πρζπει να πλθροφν τα κριτιρια ανεξαρτθςίασ κατά τθν ζννοια των 

διατάξεων του ν, 3016/2002 και τθσ Σφςταςθσ τθσ Επιτροπισ 2005/162/ΕΚ, ενϊ τουλάχιςτον δφο (2) εξ αυτϊν  είναι 
ανεξάρτθτα μζλθ, τα οποία ορίηονται από τθ Γενικι Συνζλευςθ κατά τισ διατάξεισ του ν. 3016/2002. Σε περίπτωςθ 
εκλογισ από το Διοικθτικό Συμβοφλιο προςωρινοφ μζλουσ ζωσ τθν επόμενθ Γενικι Συνζλευςθ ςε αναπλιρωςθ άλλου 
ανεξάρτθτου που παραιτικθκε, εξζλιπε ι για οποιονδιποτε λόγο κατζςτθ ζκπτωτο, το μζλοσ που εκλζγεται πρζπει να 
είναι και αυτό ανεξάρτθτο. Δφο (2) τουλάχιςτον μζλθ του Δ.Σ. πρζπει να είναι εκτελεςτικά. Aπόκλιςθ από τθν ανωτζρω 
διαςτρωμάτωςθ τθσ ςφνκεςθσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, εφ’ όςον δεν αντιβαίνει ςε ρθτι διάταξθ νόμου ι του 
Καταςτατικοφ, δεν κίγει τθ νομότυπθ ςυγκρότθςθ και το κφροσ των αποφάςεων του Δ.Σ. (άρκρο 10 ν.3016/2002).  

Σφμφωνα με το ν. 3016/2002 τα ανεξάρτθτα μθ εκτελεςτικά μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου οφείλουν κατά τθ 
διάρκεια τθσ κθτείασ τουσ να μθν κατζχουν μετοχζσ ςε ποςοςτό μεγαλφτερο του 0,5% του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ 
Τράπεηασ και να μθν ζχουν ςχζςθ εξάρτθςθσ με τθν Τράπεηα ι με ςυνδεδεμζνα με αυτι πρόςωπα. Σχζςθ εξάρτθςθσ 
υπάρχει, όταν μζλοσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου: 

   Διατθρεί επιχειρθματικι ι άλλθ επαγγελματικι ςχζςθ με τθν Τράπεηα ι με ςυνδεδεμζνθ με αυτι επιχείρθςθ 
κατά τθν ζννοια του άρκρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920, θ οποία ςχζςθ από τθ φφςθ τθσ επθρεάηει τθν 
επιχειρθματικι τθσ δραςτθριότθτα, όταν ιδίωσ είναι ςθμαντικόσ προμθκευτισ (ιτοι, παρζχει πάγια, αναλϊςιμα 
υλικά και υπθρεςίεσ ςε ποςοςτό άνω του 10% του ετιςιου κφκλου εργαςιϊν τθσ Τράπεηασ) ι ςθμαντικόσ πελάτθσ 
τθσ Τράπεηασ (ιτοι, τθρεί εγκεκριμζνο πιςτωτικό όριο άνω του 5% των ιδίων λογιςτικϊν κεφαλαίων τθσ 
Τράπεηασ). 

   Είναι πρόεδροσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ι διευκυντικό ςτζλεχοσ τθσ Τράπεηασ, κακϊσ και εάν ζχει τισ ωσ άνω 
ιδιότθτεσ ι είναι εκτελεςτικό μζλοσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ςε ςυνδεδεμζνθ με τθν Τράπεηα επιχείρθςθ 
κατά τθν ζννοια του άρκρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920 ι διατθρεί ςχζςθ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ ι ζμμιςκθσ 
εντολισ με τθν Τράπεηα ι τισ ςυνδεδεμζνεσ με αυτιν επιχειριςεισ. 

   Ζχει ςυγγζνεια μζχρι δεφτερου βακμοφ (τζκνο, γονζασ, αδελφόσ, πάπποσ, εγγονόσ) ι είναι ςφηυγοσ εκτελεςτικοφ 
μζλουσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ι διευκυντικοφ ςτελζχουσ ι μετόχου που ςυγκεντρϊνει τθν πλειοψθφία του 
μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Τράπεηασ ι ςυνδεδεμζνθσ με αυτιν επιχείρθςθσ κατά το άρκρο 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 
2190/1920. 

   Ζχει διοριςκεί ςφμφωνα με το άρκρο 18 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920. 
 
Ρεραιτζρω, τα κριτιρια ανεξαρτθςίασ ςφμφωνα με τθ Σφςταςθ τθσ Επιτροπισ 2005/162/ΕΚ προβλζπουν ότι το μζλοσ 
του Δ.Σ.: 

 α) Δεν είναι εκτελεςτικό ι διευκυντικό διοικθτικό ςτζλεχοσ τθσ Τράπεηασ ι ςυνδεδεμζνθσ εταιρείασ, οφτε ζχει 
καταλάβει τζτοια κζςθ κατά τα πζντε τελευταία ζτθ· 

 β) Δεν είναι υπάλλθλοσ τθσ Τράπεηασ ι ςυνδεδεμζνθσ εταιρείασ, οφτε ζχει καταλάβει τζτοια κζςθ κατά τα πζντε 
τελευταία ζτθ,  

 γ) Δεν λαμβάνει, ι δεν ζχει λάβει, ςθμαντικζσ πρόςκετεσ αμοιβζσ από τθν Τράπεηα ι από ςυνδεδεμζνθ εταιρεία, 
εκτόσ από αντιμιςκία ωσ μθ εκτελεςτικό ι ωσ εποπτικό διοικθτικό ςτζλεχοσ.  
Οι πρόςκετεσ αυτζσ αμοιβζσ καλφπτουν, ιδίωσ, κάκε ςυμμετοχι ςε ςφςτθμα δικαιωμάτων προαίρεςθσ για τθν 
αγορά μετοχών ι ςε οποιοδιποτε άλλο ςυνδεόμενο με τθν απόδοςθ. 
Δεν καλφπτει όμωσ τθν είςπραξθ πάγιων παροχών ςτο πλαίςιο ςυνταξιοδοτικοφ ςυςτιματοσ 
(ςυμπεριλαμβανόμενων των ετεροχρονιςμζνων παροχών) για προθγοφμενεσ υπθρεςίεσ προσ τθν εταιρεία (αρκεί 
οι παροχζσ αυτζσ να μθν ςυναρτώνται κατά κανζναν τρόπο με τθ ςυνζχιςθ των υπθρεςιών αυτών) · 

 δ) Δεν ανικει οφτε εκπροςωπεί κατά κανζναν τρόπο τθν ελζγχουςα μερίδα των μετόχων (κατά τον κοινοτικό 
οριςμό του ελζγχου) 

 ε) Δεν διατθρεί, ι ζχει διατθριςει κατά το τελευταίο ζτοσ, ςθμαντικι (significant) επαγγελματικι ςχζςθ με τθν 
Τράπεηα ι με ςυνδεδεμζνθ εταιρεία, είτε απευκείασ είτε ωσ εταίροσ, μζτοχοσ, διοικθτικό ι ανϊτερο ςτζλεχοσ 
οργάνου που διατθρεί τζτοια ςχζςθ. 
Στισ επαγγελματικζσ ςχζςεισ ςυμπεριλαμβάνονται οι ιδιότθτεσ: (i) του ςθμαντικοφ προμθκευτι αγακών ι 
υπθρεςιών (μαηί με τισ χρθματοοικονομικζσ, νομικζσ και ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ), (ii) του ςθμαντικοφ πελάτθ 
και (iii) των οργανιςμών που δζχονται ςθμαντικζσ ςυνειςφορζσ από τθν εταιρεία ι από τον όμιλό τθσ· 

 ςτ) Δεν είναι, ι δεν ζχει διατελζςει κατά τα τρία τελευταία ζτθ, εταίροσ ι ςτζλεχοσ του παρόντοσ ι του 
προθγοφμενου εξωτερικοφ ελεγκτι τθσ Τράπεηασ ι ςυνδεδεμζνθσ εταιρείασ· 
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 η) Δεν είναι executive ι managing director άλλθσ εταιρείασ, ςτθν οποία ζνασ executive ι managing director τθσ 
Τράπεηασ είναι μθ εκτελεςτικό ι εποπτικό διοικθτικό ςτζλεχοσ, οφτε ζχει άλλουσ ςθμαντικοφσ δεςμοφσ με 
εκτελεςτικά διοικθτικά ςτελζχθ τθσ Τράπεηασ μζςω ςυμμετοχισ ςε άλλεσ εταιρείεσ ι όργανα· 

 θ) Δεν ζχει υπθρετιςει ςτο διοικθτικό ι ςτο εποπτικό ςυμβοφλιο ωσ μθ εκτελεςτικό ι ωσ εποπτικό διοικθτικό 
ςτζλεχοσ για περιςςότερο από τρεισ ςυνεχείσ κθτείεσ ι, εναλλακτικά, για περιςςότερο από δϊδεκα ςυναπτά ζτθ · 

 κ) Δεν είναι ςτενόσ ςυγγενισ executive ι managing director, οφτε προςϊπων με τισ ιδιότθτεσ που αναφζρουν τα 
ςτοιχεία α) ζωσ θ). 

Σφμφωνα με τθν παράγραφο 3 του άρκρου 83 του Ν. 4261/2014, τα μζλθ του ΔΣ δεν επιτρζπεται να κατζχουν 
ταυτόχρονα περιςςότερεσ εκ του ακόλουκου ςυνδυαςμοφ κζςεων ςε Διοικθτικά Συμβοφλια: α) μία κζςθ εκτελεςτικοφ 
μζλουσ και δφο κζςεισ μθ εκτελεςτικοφ μζλουσ Διοικθτικοφ Συμβουλίου και β) τζςςερισ κζςεισ μθ εκτελεςτικοφ μζλουσ 
Διοικθτικοφ Συμβουλίου. Τα ακόλουκα υπολογίηονται ωσ κατοχι μίασ κζςεισ Διοικθτικοφ Συμβουλίου: α) κζςεισ 
εκτελεςτικοφ ι μθ εκτελεςτικοφ μζλουσ ΔΣ που κατζχονται εντόσ του ίδιου Ομίλου, β) κζςεισ εκτελεςτικοφ ι μθ 
εκτελεςτικοφ μζλουσ ΔΣ ςτο πλαίςιο: αα) ιδρυμάτων που είναι μζλθ του ίδιου κεςμικοφ πλαιςίου προςταςίασ κατά τθν 
ζννοια του άρκρου 113 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 575/2013, εφόςον πλθροφνται οι εκεί διαλαμβανόμενεσ 
προχποκζςεισ που κακορίηονται ςτθν παράγραφο 7 του εν λόγω άρκρου ι ββ) επιχειριςεων (περιλαμβανομζνων μθ 
χρθματοοικονομικϊν οντοτιτων) ςτισ οποίεσ το ίδρυμα κατζχει ειδικι ςυμμετοχι. ΟΙ κζςεισ ςε όργανα διοίκθςθσ 
οντοτιτων που δεν επιδιϊκουν πρωτίςτωσ εμπορικοφσ ςκοποφσ δεν λαμβάνονται υπόψθ. Η κατοχι επιπλζον κζςθσ μθ 
εκτελεςτικοφ μζλουσ ΔΣ μπορεί να επιτραπεί ςε μζλθ του ΔΣ κατόπιν ςχετικισ άδειασ τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ. 

 

Ο Γραμματζασ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου (Εταιρικόσ Γραμματζασ) παρακολουκεί εάν θ ςφνκεςθ αυτοφ είναι ςφμφωνθ 
με το εκάςτοτε ιςχφον κεςμικό πλαίςιο. Κάκε μεταβολι τθσ ςφνκεςθσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου δθμοςιοποιείται 
άμεςα ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των Ν. 3340/2005 και 3556/2007.  

Ρροκειμζνου να ελεγχκεί θ τιρθςθ των διατάξεων του Ν. 3016/2002, θ Τράπεηα υποβάλλει ςτθν Επιτροπι 
Κεφαλαιαγοράσ, μζςω τθσ υπθρεςίασ Εταιρικϊν Ανακοινϊςεων, εντόσ είκοςι (20) θμερϊν από τθ ςυγκρότθςθ του 
Διοικθτικοφ Συμβουλίου ςε ςϊμα: 

i)   το πρακτικό τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ που εξζλεξε τα ανεξάρτθτα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, και  

ii)   το πρακτικό του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, ςτο οποίο ορίηεται θ ιδιότθτα κάκε μζλουσ του ωσ εκτελεςτικοφ, μθ 
εκτελεςτικοφ, ι με το οποίο αναςυγκροτείται ςε ςϊμα, ι εκλζγεται προςωρινό ανεξάρτθτο μζλοσ ςε 
αντικατάςταςθ άλλου που παραιτικθκε, εξζλιπε ι για οποιονδιποτε λόγο κατζςτθ ζκπτωτο. 

Αντίςτοιχθ ενθμζρωςθ αποςτζλλεται και ςτισ λοιπζσ αρμόδιεσ εποπτικζσ αρχζσ.  

 

1.2.2 Εταιρικόσ Γραμματζασ 

Οι εργαςίεσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου υποςτθρίηονται από ικανό, εξειδικευμζνο και ζμπειρο Εταιρικό Γραμματζα, ο 
οποίοσ διορίηεται από αυτό και παρίςταται ςτισ ςυνεδριάςεισ του. Ο Εταιρικόσ Γραμματζασ παρζχει πρακτικι 
υποςτιριξθ ςτον Ρρόεδρο και τα άλλα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, ςυλλογικά και ατομικά, με γνϊμονα τθ 
ςυμμόρφωςθ του ΔΣ ςφμφωνα με το εκάςτοτε ιςχφον νομοκετικό και κανονιςτικό πλαίςιο και τουσ εςωτερικοφσ 
κανόνεσ τθσ Τράπεηασ. Οι αρμοδιότθτεσ του Εταιρικοφ Γραμματζα περιλαμβάνουν τθ διαςφάλιςθ καλισ ροισ 
πλθροφοριϊν ανάμεςα ςτο ΔΣ και τισ Επιτροπζσ του, κακϊσ και μεταξφ τθσ ανϊτατθσ διοίκθςθσ και του ΔΣ. Στισ 
αρμοδιότθτεσ του Εταιρικοφ Γραμματζα ανικει, επίςθσ, θ υλοποίθςθ του προγράμματοσ ειςαγωγικισ ενθμζρωςθσ των 
μελϊν του ΔΣ, το οποίο διαμορφϊνεται ςε ςυνεργαςία με τισ αρμόδιεσ μονάδεσ τθσ Τράπεηασ κακϊσ και θ ςυνεχισ 
ενθμζρωςθ και επιμόρφωςι τουσ ςε κζματα που αφοροφν τθν εταιρεία. Ρεραιτζρω, ο Εταιρικόσ Γραμματζασ ςυντονίηει 
τθν οργάνωςθ των γενικϊν ςυνελεφςεων των μετόχων και μεριμνά για τθν ομαλι διεξαγωγι τουσ. Ο διοριςμόσ και θ 
ανάκλθςθ του εταιρικοφ Γραμματζα γίνεται κατόπιν απόφαςθσ του ΔΣ.  

 

 

1.3. Τποχρεϊςεισ / Κακικοντα Μελϊν Διοικθτικοφ υμβουλίου 

Κφρια υποχρζωςθ και κακικον των μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου είναι θ διαρκισ επιδίωξθ τθσ ενίςχυςθσ τθσ 
μακροχρόνιασ οικονομικισ αξίασ τθσ Τράπεηασ και θ προάςπιςθ του γενικοφ εταιρικοφ ςυμφζροντοσ. Το Διοικθτικό 
Συμβοφλιο είναι αρμόδιο για τθν κατάρτιςθ και ζγκριςθ τεκμθριωμζνθσ Επιχειρθςιακισ Στρατθγικισ με χρονικό ορίηοντα 
τουλάχιςτον ενόσ ζτουσ και κζτει ςαφείσ επιχειρθςιακοφσ ςτόχουσ για τθν Τράπεηα και τον Πμιλό.  

Τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και κάκε τρίτο πρόςωπο, ςτο οποίο ανατίκενται από το Διοικθτικό Συμβοφλιο 
αρμοδιότθτζσ του, δεν επιτρζπεται να επιδιϊκουν ίδια ςυμφζροντα που αντιβαίνουν ςτα ςυμφζροντα τθσ Τράπεηασ. Τα 
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ωσ άνω πρόςωπα οφείλουν να γνωςτοποιοφν ζγκαιρα ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο τα ίδια ςυμφζροντά τουσ, τα οποία 
ενδζχεται να ανακφψουν από ςυναλλαγζσ τθσ Τράπεηασ που εμπίπτουν ςτα κακικοντα τουσ, κακϊσ και κάκε άλλθ 
ςφγκρουςθ ιδίων ςυμφερόντων τουσ με αυτϊν τθσ Τράπεηασ ι ςυνδεδεμζνων με αυτιν επιχειριςεων κατά τθν ζννοια 
του άρκρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920, θ οποία ανακφπτει κατά τθν άςκθςθ των κακθκόντων τουσ. 

Τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Τράπεηασ, επιπλζον των αναφερομζνων ςτθν παράγραφο 1.2.1 του παρόντοσ,  
οφείλουν να λαμβάνουν τθν προθγοφμενθ άδεια του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, προκειμζνου να αποδεχκοφν κζςθ ωσ 
μζλθ Διοικθτικοφ Συμβουλίου ι γενικοί διευκυντζσ, ι διευκφνοντεσ ςφμβουλοι ςε εταιρεία εκτόσ του Ομίλου τθσ 
Τράπεηασ. Η άδεια αυτι δεν απαιτείται για τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, τα οποία, κατά το διοριςμό τουσ, είχαν 
γνωςτοποιιςει ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Τράπεηασ ότι κατζχουν οριςμζνθ από τισ ανωτζρω ιδιότθτεσ. 

Τα ανεξάρτθτα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου δικαιοφνται να υποβάλλουν, ατομικά ι από κοινοφ, αναφορζσ και 
ξεχωριςτζσ εκκζςεισ προσ τθν Τακτικι ι Ζκτακτθ Γενικι Συνζλευςθ τθσ Τράπεηασ, εφόςον κρίνουν τοφτο αναγκαίο.  

 

1.4. Αρμοδιότθτεσ Διοικθτικοφ υμβουλίου και των Μελϊν του 

1. Το Διοικθτικό Συμβοφλιο διοικεί τθν Τράπεηα, τθν εκπροςωπεί δικαςτικϊσ και εξωδίκωσ, και ςχεδιάηει το 
ςτρατθγικό προςανατολιςμό τθσ. Κατά τθν άςκθςθ των αρμοδιοτιτων του και τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεϊν 
του, το Διοικθτικό Συμβοφλιο αποφαςίηει κατά δίκαιθ επιχειρθματικι κρίςθ και με γνϊμονα το ςυμφζρον των 
μετόχων τθσ Τράπεηασ και των εργαηομζνων τθσ και τθν κοινωνικι ωφελιμότθτα των ενεργειϊν του. Το Διοικθτικό 
Συμβοφλιο ςυγκαλείται από τον Ρρόεδρο ι τον αναπλθρωτι του και ςυνεδριάηει ςτθν ζδρα τθσ Τράπεηασ ι με 
τθλεδιάςκεψθ, ςφμφωνα με τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ διατάξεισ του Κ.Ν. 2190/1920, τουλάχιςτον μία φορά το μινα. 
Τα μζλθ πρζπει να παρίςτανται αυτοπροςϊπωσ ι δι’ αντιπροςϊπου ςτο 85% (τουλάχιςτον) των τακτικϊν 
ςυνεδριάςεων του Δ.Σ. Ωσ παράςταςθ νοείται και θ ςυμμετοχι μζςω τθλεδιάςκεψθσ ι με χριςθ άλλων 
τεχνολογικϊν μζςων.  

2. Οι κρίςιμεσ για τθν Τράπεηα και τον Πμιλο αποφάςεισ, ιδίωσ δε θ διαςφάλιςθ αποτελεςματικισ οργανωτικισ δομισ 
και Συςτιματοσ Εςωτερικοφ Ελζγχου και ο προςδιοριςμόσ τθσ επιχειρθςιακισ ςτρατθγικισ τθσ, λαμβάνονται ςε 
επίπεδο Διοικθτικοφ Συμβουλίου. Ειδικότερα, το Διοικθτικό Συμβοφλιο: 

i. Ρροςδιορίηει και επαναξιολογεί τθν επιχειρθματικι ςτρατθγικι και προςανατολιςμό τθσ Τράπεηασ και του 
Ομίλου, κακορίηει βαςικοφσ ςτρατθγικοφσ ςτόχουσ και ςχζδια δράςθσ για τθν υλοποίθςι τουσ, και λαμβάνει 
αποφάςεισ για ςθμαντικζσ κεφαλαιακζσ δαπάνεσ, εξαγορζσ, ςυγχωνεφςεισ και αποςχίςεισ.  

ii. Θεςπίηει πολιτικζσ που αποςκοποφν ςτθ διαςφάλιςθ επαρκοφσ και αποτελεςματικοφ Συςτιματοσ Εςωτερικοφ 
Ελζγχου και ςτθ ςυμμόρφωςθ προσ το εκάςτοτε ιςχφον κεςμικό και κανονιςτικό πλαίςιο.  

iii. Μεριμνά για τθν φπαρξθ καταγεγραμμζνων διαδικαςιϊν, οι οποίεσ διαςφαλίηουν τον ζγκαιρο εντοπιςμό και 
τθν αποτελεςματικι αντιμετϊπιςθ ζκτακτων καταςτάςεων, οι οποίεσ ενδζχεται να κζςουν ςε κίνδυνο τθν 
ομαλι λειτουργία τθσ Τράπεηασ, κακϊσ και τθν αποκατάςταςθ και απρόςκοπτθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθςιακισ 
τθσ λειτουργίασ. 

iv. Μεριμνά για τθ κζςπιςθ κατάλλθλων ςτρατθγικϊν και πολιτικϊν για τθ διαχείριςθ των κινδφνων που 
αναλαμβάνει θ Τράπεηα (ςυμπεριλαμβανομζνου του κινδφνου ρευςτότθτασ), κακορίηοντασ τα εκάςτοτε 
αποδεκτά ανϊτατα όρια ανάλθψθσ κινδφνου και διαμορφϊνει το κατάλλθλο εςωτερικό περιβάλλον, με ςκοπό 
να διαςφαλίηεται ότι κάκε ςτζλεχοσ και υπάλλθλοσ τθσ Τράπεηασ αντιλαμβάνεται τθ φφςθ των κινδφνων που 
ςυνδζονται με τισ δραςτθριότθτζσ του ςτο πλαίςιο εκτζλεςθσ των κακθκόντων του, αναγνωρίηει τθν ανάγκθ 
αποτελεςματικισ και ζγκαιρθσ αντιμετϊπιςισ τουσ και διευκολφνει τθν εφαρμογι των εςωτερικϊν ελεγκτικϊν 
διαδικαςιϊν που κζτει θ Διοίκθςθ τθσ Τράπεηασ. Στο πλαίςιο αυτό, τουλάχιςτον ςε τριμθνιαία βάςθ, λαμβάνει 
αναφορζσ και διαβουλεφεται ςχετικά με τουσ κυριότερουσ κινδφνουσ, τισ αλλαγζσ ςτο προφίλ κινδφνου τθσ 
Τράπεηασ, τουσ επιδιωκόμενουσ ςτόχουσ και το risk appetite. 

v. Μεριμνά για το ςχεδιαςμό, τθν καταγραφι, τθν περιοδικι επαναξιολόγθςθ και παρακολοφκθςθ τθσ 
εφαρμογισ τθσ Διαδικαςίασ Αξιολόγθςθσ τθσ Επάρκειασ του Εςωτερικοφ Κεφαλαίου τθσ Τράπεηασ (ΔΑΕΚ), ςτο 
πλαίςιο τθσ οποίασ κακορίηονται ςτόχοι ωσ προσ τισ κεφαλαιακζσ απαιτιςεισ τθσ Τράπεηασ, ανάλογοι με τουσ 
αναλαμβανόμενουσ ι δυνθτικοφσ κινδφνουσ ςε ατομικό και ςε επίπεδο Ομίλου και το περιβάλλον λειτουργίασ 
τθσ, και κακορίηονται οι πολιτικζσ που αφοροφν το φψοσ, τθ διαχείριςθ και τθν κατανομι των κεφαλαίων τθσ 
ςε ςχζςθ με τουσ ωσ άνω κινδφνουσ.  

vi. Διαςφαλίηει ότι θ λειτουργία τθσ Τράπεηασ είναι ςφμφωνθ με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο, τουσ εςωτερικοφσ 
κανονιςμοφσ και πολιτικζσ και τισ αρχζσ τθσ εταιρικισ διακυβζρνθςθσ και παρζχει ςτθ Διοίκθςθ και τισ 
υπθρεςιακζσ μονάδεσ τθσ Τράπεηασ όλα τα απαραίτθτα μζςα για τθν υλοποίθςθ των κακθκόντων τουσ. 

vii. Διαςφαλίηει τθν ακρίβεια των δθμοςιευμζνων ετιςιων και περιοδικϊν οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ 
Τράπεηασ και του Ομίλου, ςε ατομικι και ενοποιθμζνθ βάςθ αντίςτοιχα, κακϊσ και των υποβαλλόμενων ςτθν 
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Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ και τισ άλλεσ εποπτικζσ αρχζσ ςτοιχείων. 

viii. Ελζγχει τθν αποτελεςματικότθτα των εςωτερικϊν κανονιςμϊν, πολιτικϊν και πρακτικϊν εταιρικισ 
διακυβζρνθςθσ τθσ Τράπεηασ και του Ομίλου και προβαίνει ςτισ αναγκαίεσ τροποποιιςεισ τουσ. 

ix. Επιλζγει, επιτθρεί και αντικακιςτά εκτελεςτικά μζλθ του (ςε περίπτωςθ παραίτθςθσ ι ζκπτωςθσ) και 
καταγράφει ςχεδιαςμό διαδοχισ τουσ, και διαςφαλίηει τθν τιρθςθ διαφανοφσ διαδικαςίασ για τθν πρόταςθ 
εκλογισ νζων μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

x. Ζχει τθν εποπτεία του ζργου των ανϊτερων διευκυντικϊν ςτελεχϊν. 

xi. Ραρακολουκεί, τουλάχιςτον ςε τριμθναία βάςθ, ότι θ Εκτελεςτικι Eπιτροπι και ο CEO ενεργοφν εντόσ του 
πλαιςίου τθσ επιχειρθςιακισ ςτρατθγικισ και τθσ ςτρατθγικισ κινδφνων τθσ Τράπεηασ. 

xii. Κακορίηει, μζςω τθσ Επιτροπισ Αποδοχϊν, τισ αμοιβζσ των μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου με βάςθ τα 
μακροπρόκεςμα ςυμφζροντα τθσ Τράπεηασ και των μετόχων τθσ  και τισ προτείνει ςτθν Τακτικι Γενικι 
Συνζλευςθ. 

xiii. Επιτθρεί και επιλφει ενδεχόμενεσ ςυγκροφςεισ ςυμφερόντων μελϊν τθσ Διοίκθςθσ και μετόχων, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κακισ διαχείριςθσ ι κατάχρθςθσ ςτοιχείων τθσ εταιρικισ περιουςίασ. 

xiv. Διαςφαλίηει τθν φπαρξθ καταγεγραμμζνθσ πολιτικισ ςχετικά με τισ ςυναλλαγζσ των Συνδεδεμζνων Μερϊν κι 
επιβλζπει τθν εφαρμογι τθσ. 

xv. Επιτθρεί τθν τιρθςθ των διαδικαςιϊν ενθμζρωςθσ και επικοινωνίασ. 

xvi. Θεςπίηει Κϊδικα Δεοντολογίασ, ο οποίοσ διζπει το ςφνολο των δραςτθριοτιτων τθσ. 

3. Το Διοικθτικό Συμβοφλιο δφναται να ανακζτει τθν άςκθςθ οριςμζνων αρμοδιοτιτων του, οι οποίεσ δεν απαιτοφν 
ςυλλογικι ενζργεια, ςτθν Εκτελεςτικι Επιτροπι Ομίλου και άλλεσ εςωτερικζσ επιτροπζσ, ςφμφωνα με τα κατωτζρω 
ειδικότερα οριηόμενα ςτον Κανονιςμό. Τα ονόματα των μελϊν Δ.Σ. που ζχουν οριςτεί ωσ αρμόδιοι για 
χρθματοοικονομικά κζματα, διαχείριςθσ κινδφνων και ελζγχου, περιλαμβάνονται ςτθ Διλωςθ Εταιρικισ 
Διακυβζρνθςθσ.  

4. Οι αρμοδιότθτεσ των εκτελεςτικϊν μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου είναι: 

i. θ διαρκισ επιδίωξθ τθσ ενίςχυςθσ τθσ μακροχρόνιασ οικονομικισ αξίασ τθσ Τράπεηασ και θ προάςπιςθ του 
γενικοφ εταιρικοφ ςυμφζροντοσ,  

ii. θ ανάπτυξθ, εφαρμογι και επικοινωνία των πολιτικϊν και προγραμμάτων δράςθσ ςε ςυμφωνία με τισ 
ςχετικζσ αποφάςεισ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου,  

iii. θ ςυνεπισ υλοποίθςθ τθσ εγκεκριμζνθσ από το Διοικθτικό Συμβοφλιο επιχειρθςιακισ ςτρατθγικισ τθσ 
Τράπεηασ με αποτελεςματικι χριςθ των διακζςιμων πόρων και θ εξειδίκευςι τθσ με τθ χάραξθ κατάλλθλθσ 
πολιτικισ για κάκε επιμζρουσ λειτουργία και δραςτθριότθτα τθσ Τράπεηασ και τον κακοριςμό ςαφϊν ςτόχων 
και επιχειρθματικϊν ςχεδίων για κάκε επιμζρουσ υπθρεςιακι μονάδα, διοικθτικό όργανο και ανϊτατο 
διευκυντικό ςτζλεχοσ τθσ Τράπεηασ, 

iv. θ υλοποίθςθ τθσ εγκεκριμζνθσ από το Διοικθτικό Συμβοφλιο Στρατθγικισ Διαχείριςθσ Κινδφνων,  

v. ο κακοριςμόσ των επιμζρουσ ορίων και των αρμοδιοτιτων κάκε υπθρεςιακισ μονάδασ τθσ Τράπεηασ ςτθ 
διαχείριςθ των κινδφνων και θ διαρκισ αξιολόγθςθ τθσ απόδοςισ τθσ, 

vi. θ ςυςτθματικι, ςε ετιςια βάςθ, παρακολοφκθςθ τθσ διαχείριςθσ των κινδφνων που αναλαμβάνει θ Τράπεηα 
εντόσ των εγκεκριμζνων από το Διοικθτικό Συμβοφλιο ορίων ανάλθψθσ και ο διαρκισ ζλεγχοσ ότι τα ανϊτατα 
Διευκυντικά Στελζχθ λαμβάνουν όλα τα απαραίτθτα μζτρα για τθν αποτελεςματικι διαχείριςθ των 
αναλαμβανόμενων κινδφνων ςφμφωνα με τθν εγκεκριμζνθ οικεία πολιτικι,  

vii. θ διαςφάλιςθ τθσ αποτελεςματικισ εφαρμογισ του Συςτιματοσ Εςωτερικοφ Ελζγχου τθσ Τράπεηασ, με τθν 
ανάπτυξθ και ενςωμάτωςθ των κατάλλθλων μθχανιςμϊν και διαδικαςιϊν εςωτερικοφ ελζγχου και τθν 
περιοδικι αξιολόγθςθ των ωσ άνω μθχανιςμϊν και των τυχόν ςθμαντικϊν, από πλευράσ επιπτϊςεων, 
δυςλειτουργιϊν που ανακφπτουν,  

viii. θ διαςφάλιςθ τακτικισ επικοινωνίασ με πελάτεσ, επενδυτζσ, υπαλλιλουσ, εποπτικζσ αρχζσ, κοινό και άλλουσ 
φορείσ, 

ix. ο απολογιςμόσ του ζργου του επιχειρθςιακοφ τομζα ευκφνθσ τουσ και θ ενθμζρωςθ του Διοικθτικοφ 
Συμβουλίου,  

x. θ εξαςφάλιςθ τθσ πλθρότθτασ και τθσ αξιοπιςτίασ των ςτοιχείων και πλθροφοριϊν που απαιτοφνται για τον 
ακριβι και ζγκαιρο προςδιοριςμό τθσ οικονομικισ κατάςταςθσ τθσ Τράπεηασ, 

xi. θ ςυμμόρφωςθ με το κεςμικό πλαίςιο που διζπει τθ λειτουργία τθσ Τράπεηασ, 
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xii. θ εκπροςϊπθςθ τθσ Τράπεηασ, και 

xiii. θ υλοποίθςθ αποφάςεων Γενικισ Συνζλευςθσ. 

5. Οι αρμοδιότθτεσ των μθ εκτελεςτικϊν και ανεξάρτθτων μθ εκτελεςτικϊν μελϊν Δ.Σ. είναι: 

i) θ διαρκισ επιδίωξθ τθσ ενίςχυςθσ τθσ μακροχρόνιασ οικονομικισ αξίασ τθσ Τράπεηασ και θ προάςπιςθ του 
γενικοφ εταιρικοφ ςυμφζροντοσ,  

ii) θ παρακολοφκθςθ τθσ εφαρμογισ τθσ εγκεκριμζνθσ πολιτικισ και ορίων για τθ Διαχείριςθ των Κινδφνων ςε 
ςυνολικό επίπεδο,  

iii) θ παρακολοφκθςθ τθσ ςυνεποφσ εφαρμογισ και λειτουργίασ του Συςτιματοσ Εςωτερικοφ Ελζγχου,  

iv) θ παρακολοφκθςθ τθσ εξαςφάλιςθσ ςυςτθματικισ και διαρκοφσ εςωτερικισ και εξωτερικισ επικοινωνίασ, 

v) θ παρακολοφκθςθ τθσ ςυνεποφσ υλοποίθςθσ τθσ επιχειρθςιακισ ςτρατθγικισ τθσ Τράπεηασ, 

vi) θ υιοκζτθςθ και περιοδικι ανακεϊρθςθ των γενικϊν αρχϊν τθσ πολιτικισ αποδοχϊν κακϊσ και θ επίβλεψθ 
υλοποίθςισ τθσ 

vii) θ παρακολοφκθςθ ότι ο επιχειρθματικόσ ςχεδιαςμόσ για τθν επίτευξθ των εταιρικϊν ςτόχων είναι ςφμφωνοσ 
με τισ αποφάςεισ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ   

 

 

1.5. Αμοιβζσ και Αποηθμιϊςεισ Μελϊν του Διοικθτικοφ υμβουλίου 

1. Οι κάκε είδουσ αμοιβζσ που καταβάλλει θ Τράπεηα ςτα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, ςτα διευκυντικά ςτελζχθ 
και ςτουσ εςωτερικοφσ ελεγκτζσ, κακϊσ και θ γενικότερθ πολιτικι των αμοιβϊν τθσ Τράπεηασ κακορίηονται με 
ςχετικι απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, και εγκρίνονται με ειδικι απόφαςθ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ, όπου 
αυτό απαιτείται εκ του νόμου. Οι αμοιβζσ και αποηθμιϊςεισ, κάκε είδουσ, των εκτελεςτικϊν μελϊν του 
κακορίηονται από το Διοικθτικό Συμβοφλιο κατόπιν ςχετικισ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ Αμοιβϊν, και υποβάλλονται 
προσ ζγκριςθ ςτθν Τακτικι Γενικι Συνζλευςθ των μετόχων τθσ Τράπεηασ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 24 
του κ.ν. 2190/20. Οι ωσ άνω αμοιβζσ κακορίηονται ςε εφλογο φψοσ, κατόπιν  εκτίμθςθσ τθσ ςυνολικισ προςφοράσ 
τουσ, και με κφρια κριτιρια το είδοσ των ανατικζμενων ςτα εκτελεςτικά μζλθ κακθκόντων, τθν απόδοςθ και τθν 
προςφορά τουσ ςτθν οικονομικι πορεία τθσ Τράπεηασ, τθν επίτευξθ των επιδιωχκζντων ςτόχων, ςυνεκτιμϊντασ τα 
αντίςτοιχα μεγζκθ ςε άλλα πιςτωτικά ιδρφματα.  

2. Η αμοιβι και οι τυχόν λοιπζσ αποηθμιϊςεισ των μθ εκτελεςτικϊν μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου κακορίηονται 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Κ.Ν. 2190/20, και είναι ανάλογεσ με τον χρόνο που διακζτουν για τισ ςυνεδριάςεισ 
του και τθν εκπλιρωςθ των κακθκόντων τουσ. Το ςφνολο των αμοιβϊν και των τυχόν αποηθμιϊςεων των μθ 
εκτελεςτικϊν μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου αναφζρονται ςε χωριςτι κατθγορία ςτο προςάρτθμα των 
ετθςίων οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ Τράπεηασ.  

3. Οι ςυνολικζσ και επιμζρουσ αμοιβζσ και λοιπζσ αποηθμιϊςεισ των εκτελεςτικϊν και μθ εκτελεςτικϊν μελϊν του 
Διοικθτικοφ Συμβουλίου, ςυμπεριλαμβανομζνων τυχόν ζκτακτων αμοιβϊν και παροχϊν, όπωσ ιδίωσ αμοιβζσ 
απόδοςθσ, αμοιβζσ μακροπρόκεςμων κινιτρων, παροχι δικαιωμάτων προαίρεςθσ αγοράσ μετοχϊν, κακϊσ και ο 
αρικμόσ, θ διανομι των δικαιωμάτων προαίρεςθσ και θ τιμι άςκθςισ τουσ, γνωςτοποιοφνται ςτθν ετιςια Τακτικι 
Γενικι Συνζλευςθ των μετόχων, ατομικά για κάκε μζλοσ. 

4. Η Ρολιτικι Αποδοχϊν εφαρμόηεται ςε επίπεδο Ομίλου, μθτρικισ εταιρείασ και κυγατρικϊν και ςυμμορφϊνεται με 
τισ αρχζσ και τα κριτιρια που προβλζπονται ςτον Ν. 4261/2014 και ςτθν ΡΔΤΕ 2590/2012. 

 

1.6. Επιτροπζσ Διοικθτικοφ υμβουλίου 

1.6.1. Επιτροπι Ελζγχου (Audit Committee) 

Η Επιτροπι Ελζγχου (Audit Committee) ορίηεται, ςφμφωνα με τθ διάταξθ του άρκρου 37 του Ν. 3693/2008 από τθ Γενικι 
Συνζλευςθ, το δε Διοικθτικό Συμβοφλιο ορίηει τον Ρρόεδρο αυτισ και υποβοθκά αυτό ςτθν άςκθςθ των κακθκόντων του 
που ςχετίηονται με τον εςωτερικό ζλεγχο. Η Επιτροπι Ελζγχου απαρτίηεται από μθ εκτελεςτικά µζλθ του Διοικθτικοφ 
Συμβουλίου, τα οποία δεν πρζπει να κατζχουν παράλλθλεσ κζςεισ ι ιδιότθτεσ ι να διενεργοφν ςυναλλαγζσ που κα 
μποροφςαν να κεωρθκοφν αςυμβίβαςτεσ µε τθν αποςτολι τθσ Επιτροπισ. Από τα εν λόγω µζλθ, το 75% 
(ςτρογγυλοποιθμζνο ςτον πλθςιζςτερο ακζραιο αρικμό) είναι ανεξάρτθτα, κατά τθν ζννοια του Ν. 3016/2002, µε 
επαρκείσ γνϊςεισ και εμπειρία ςε κζματα λογιςτικισ και ελεγκτικισ φφςεωσ. Το Διοικθτικό Συμβοφλιο ορίηει, επίςθσ, 
από τα ανεξάρτθτα μθ εκτελεςτικά μζλθ του τον Ρρόεδρο τθσ Επιτροπισ Ελζγχου, ο οποίοσ διακζτει τισ απαιτοφμενεσ 
γνϊςεισ και εμπειρία για τθν επίβλεψθ των ελεγκτικϊν διαδικαςιϊν και των λογιςτικϊν κεμάτων που απαςχολοφν τθν 
Επιτροπι.  
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Η κφρια αρμοδιότθτα τθσ Επιτροπισ Ελζγχου ςυνίςταται ςτθ διαρκι παρακολοφκθςθ και αξιολόγθςθ τθσ επάρκειασ και 
αποτελεςματικότθτασ του Συςτιματοσ Εςωτερικοφ Ελζγχου ςε ατομικι βάςθ και ςε επίπεδο Ομίλου, με βάςθ τα ςχετικά 
ςτοιχεία και πλθροφορίεσ του Τομζα Εςωτερικοφ Ελζγχου Ομίλου και τισ διαπιςτϊςεισ και παρατθριςεισ των 
εξωτερικϊν ελεγκτϊν και των εποπτικϊν αρχϊν. 

Τα κακικοντα τθσ Επιτροπισ Ελζγχου (Audit Committee), κακϊσ και ο τρόποσ λειτουργίασ τθσ, ρυκμίηονται από τον 
κανονιςμό λειτουργίασ τθσ, ο οποίοσ ζχει εγκρικεί από το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Τράπεηασ, και παρατίκεται ςτο 
Ρροςάρτθμα 03 «Κανονιςμοί Λειτουργίασ Επιτροπϊν Δ.Σ. και λοιπϊν Εκτελεςτικϊν & Διοικθτικϊν Επιτροπϊν και 
Συμβουλίων» του παρόντοσ Κανονιςμοφ.  

 

1.6.2. Επιτροπι Διαχείριςθσ Κινδφνων (Risk Management Committee) 

Η Επιτροπι Διαχείριςθσ Κινδφνων ορίηεται από το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Τράπεηασ και απαρτίηεται από μθ 
εκτελεςτικά µζλθ του, εκ των οποίων το 1/3 πρζπει να είναι ανεξάρτθτα μθ εκτελεςτικά, με επαρκείσ γνϊςεισ και 
εμπειρία ςτον τοµζα των χρθματοπιςτωτικϊν υπθρεςιϊν ι ςτον κλάδο τθσ εμπορικισ τραπεηικισ και κατάλλθλεσ 
γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και εξειδίκευςθ, για να κατανοοφν και να παρακολουκοφν ςτθ ςτρατθγικι ανάλθψθσ κινδφνων τθσ 
Τράπεηασ. Τουλάχιςτον ζνα μζλοσ πρζπει να είναι εξειδικευμζνο ςτουσ τομείσ Διαχείριςθσ Κινδφνων και Κεφαλαιακισ 
Επάρκειασ, κακϊσ και να διακζτει εξοικείωςθ με το τοπικό και διεκνζσ κανονιςτικό πλαίςιο. 

 Στθν Επιτροπι Διαχείριςθσ Κινδφνων ανατίκενται αρμοδιότθτεσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, οι οποίεσ αφοροφν ςτθ 
διαχείριςθ κινδφνων, οφτωσ ϊςτε να καλφπτονται αποτελεςματικά όλεσ οι ςθμαντικζσ μορφζσ κινδφνου, ςτισ οποίεσ 
εκτίκεται ι ενδζχεται να εκτεκεί θ Τράπεηα (περιλαμβανομζνων του λειτουργικοφ και πιςτωτικοφ κινδφνου, των 
κινδφνων αγοράσ, ρευςτότθτασ, ςυγκζντρωςθσ, φιμθσ, κακϊσ και εξωτερικϊν ςε ςχζςθ με τθν Τράπεηα παραγόντων 
κινδφνων) και να διαςφαλίηεται ο ενοποιθμζνοσ ζλεγχόσ τουσ, θ εξειδικευμζνθ αντιμετϊπιςι τουσ και ο απαιτοφμενοσ 
ςυντονιςμόσ ςε επίπεδο Τράπεηασ και Ομίλου.  

Κφριεσ αρμοδιότθτεσ τθσ Επιτροπισ Διαχείριςθσ Κινδφνων είναι: 

i) θ διαμόρφωςθ τθσ ςτρατθγικισ ανάλθψθσ πάςθσ μορφισ κινδφνων και διαχείριςθσ κεφαλαίων που να 
ανταποκρίνεται ςτουσ επιχειρθματικοφσ ςτόχουσ τθσ Τράπεηασ, ςε ατομικό και ςε επίπεδο Ομίλου, και θ 
διαμόρφωςθ αρχϊν που διζπουν τθ διαχείριςθ των κινδφνων, 

ii) θ διατφπωςθ προτάςεων και ειςθγιςεων προσ το Διοικθτικό Συμβοφλιο ςε περίπτωςθ αδυναμίασ υλοποίθςθσ τθσ 
διαμορφωκείςασ ςτρατθγικισ ι αποκλίςεων από αυτι, 

iii) θ μζριμνα ανάπτυξθσ εςωτερικοφ ςυςτιματοσ διαχείριςθσ κινδφνων και θ ενςωμάτωςι του ςτθ διαδικαςία 
λιψθσ των επιχειρθματικϊν αποφάςεων, 

iv) ο ζλεγχοσ τθσ ςυμμόρφωςθσ ι μθ προσ το κακοριςμζνο για κάκε κίνδυνο επίπεδο ανοχισ, και 

v) ο ζλεγχοσ τθσ τιμολόγθςθσ των προςφερόμενων υπθρεςιϊν, λαμβάνοντασ υπόψθ το επιχειρθματικό μοντζλο και 
τα ςτρατθγικι ανάλθψθσ των κινδφνων τθσ Τράπεηασ κι θ υποβολι ςχετικοφ διορκωτικοφ ςχεδίου εφόςον θ 
τιμολόγθςθ δεν απθχεί με ακρίβεια τουσ κινδφνουσ. 

vi) θ τακτικι αξιολόγθςθ τθσ επάρκειασ και αποτελεςματικότθτασ τθσ πολιτικισ διαχείριςθσ κινδφνων τθσ Τράπεηασ 
και του Ομίλου τθσ, και τθσ καταλλθλότθτασ των ορίων, τθσ επάρκειασ των προβλζψεων και τθσ εν γζνει 
επάρκειασ των ιδίων κεφαλαίων ςε ςχζςθ με το φψοσ και τθ μορφι των αναλαμβανόμενων από τθν Τράπεηα 
κινδφνων,  

vii) θ μζριμνα για τθ διενζργεια τουλάχιςτον ετθςίων προςομοιϊςεων καταςτάςεων κρίςθσ για όλουσ τουσ 
ςθμαντικοφσ κινδφνουσ,  

viii)  ο κακοριςμόσ των αρχϊν που πρζπει να διζπουν τθ διαχείριςθ των κινδφνων ωσ προσ τθν αναγνϊριςθ,  
πρόβλεψθ, μζτρθςθ, παρακολοφκθςθ, ζλεγχο και αντιμετϊπιςθ των αναλαμβανόμενων ςθμαντικϊν κινδφνων. 

ix) Η εξαςφάλιςθ κατάλλθλων μθχανιςμϊν εποπτείασ και ελζγχων για τθν παρακολοφκθςθ και αποτελεςματικι 
διαχείριςθ των προβλθματικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων, κακϊσ και θ ζμφαςθ ςτθν ανάπτυξθ των κατάλλθλων 
ςυςτθμάτων «ζγκαιρου εντοπιςμοφ». 

Οι αρμοδιότθτεσ τθσ Επιτροπισ, κακϊσ, επίςθσ, και το πλαίςιο λειτουργίασ τθσ περιγράφονται αναλυτικά ςτο 
Ρροςάρτθμα 03 «Κανονιςμοί Λειτουργίασ Επιτροπϊν Δ.Σ. και λοιπϊν Εκτελεςτικϊν & Διοικθτικϊν Επιτροπϊν και 
Συμβουλίων », του παρόντοσ Κανονιςμοφ.  

 

1.6.3. Επιτροπι Αποδοχϊν (Remuneration Committee) 

Η Επιτροπι Αποδοχϊν ορίηεται από το Διοικθτικό Συμβοφλιο, απαρτίηεται από μθ εκτελεςτικά μζλθ του και ςυγκροτείται 
κατά τζτοιο τρόπο ϊςτε να είναι ςε κζςθ να εκφζρει ανεξάρτθτθ γνϊμθ, λαμβάνοντασ, εφόςον απαιτείται, 
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εξειδικευμζνεσ υπθρεςίεσ εξωτερικϊν ςυμβοφλων, για τισ πολιτικζσ αποδοχϊν και τθν εφαρμογι τουσ, κακϊσ και για τα 
κίνθτρα που δθμιουργοφνται κατά τθ διαχείριςθ των κινδφνων, των κεφαλαίων και τθσ ρευςτότθτασ. 

Ο κφριοσ ρόλοσ τθσ Επιτροπισ Αποδοχϊν είναι ο κακοριςμόσ τθσ πολιτικισ τθσ Τράπεηασ ςτο κζμα των αποδοχϊν και 
λοιπϊν παροχϊν των εκτελεςτικϊν μελϊν τθσ Διοίκθςθσ, διαςφαλίηοντασ ότι αυτά λαμβάνουν αποδοχζσ και παροχζσ 
ανάλογεσ με τα κακικοντα και τισ ευκφνεσ τουσ, αφοφ αξιολογιςει τθν απόδοςι τουσ ςε ςυνάρτθςθ με τουσ ςτόχουσ 
του εγκεκριμζνου προχπολογιςμοφ, τθν ζκταςθ και φφςθ των αναλθφκζντων κινδφνων, τθ μακροπρόκεςμθ δθμιουργία 
οφζλουσ για τθν Τράπεηα και τουσ μετόχουσ τθσ και τισ κρατοφςεσ ςυνκικεσ του ανταγωνιςμοφ. 

Οι αρμοδιότθτεσ τθσ Επιτροπισ, κακϊσ, επίςθσ, και το πλαίςιο λειτουργίασ τθσ περιγράφονται αναλυτικά ςτο 
Ρροςάρτθμα 03 «Κανονιςμοί Λειτουργίασ Επιτροπϊν Δ.Σ. και λοιπϊν Εκτελεςτικϊν & Διοικθτικϊν Επιτροπϊν και 
Συμβουλίων », του παρόντοσ Κανονιςμοφ.  

 

1.6.4. Επιτροπι Ανάδειξθσ Τποψθφίων (Nomination Committee)  

Η Επιτροπι Ανάδειξθσ Υποψθφίων αποτελείται από μθ εκτελεςτικά μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου.  

Η Επιτροπι Ανάδειξθσ Υποψθφίων εντοπίηει και προτείνει, για ζγκριςθ από το Διοικθτικό Συμβοφλιο ι από τθ Γενικι 
Συνζλευςθ, υποψθφίουσ για τισ κενζσ κζςεισ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. Κατά τθν επιλογι των υποψθφίων, αξιολογεί 
το ςυνδυαςμό ευρφτθτασ γνϊςεων ανά αντικείμενο, τισ δεξιότθτεσ και τθν εμπειρία των μελϊν του ΔΣ. Επίςθσ, 
προβαίνει ςτθν περιγραφι των επιμζρουσ δεξιοτιτων και προςόντων που κατά τθν κρίςθ τθσ απαιτοφνται για τθν 
πλιρωςθ των ανωτζρω κζςεων και εκτιμά τον χρόνο που πρζπει να αφιερϊνεται ςτθν αντίςτοιχθ κζςθ. Επίςθσ, είναι 
αρμόδια για τον ζλεγχο και διαπίςτωςθ τθσ ςυνδρομισ των κριτθρίων χαρακτθριςμοφ των μελϊν του Δ.Σ. ωσ 
ανεξαρτιτων ςφμφωνα με το ν. 3016/2002 και τθ Σφςταςθ τθσ Επιτροπισ 2005/162/ΕΚ.  

Οι αρμοδιότθτεσ τθσ Επιτροπισ, κακϊσ, επίςθσ, και το πλαίςιο λειτουργίασ τθσ περιγράφονται αναλυτικά ςτο 
Ρροςάρτθμα 03 «Κανονιςμοί Λειτουργίασ Επιτροπϊν Δ.Σ. και λοιπϊν Εκτελεςτικϊν & Διοικθτικϊν Επιτροπϊν και 
Συμβουλίων », του παρόντοσ Κανονιςμοφ.  

 

1.6.5. Επιτροπι τρατθγικοφ χεδιαςμοφ (Strategic Planning Committee) 

Η Επιτροπι Στρατθγικοφ Σχεδιαςμοφ παρακολουκεί ςε τακτικι βάςθ, αναλφει και λαμβάνει αποφάςεισ για κζματα 
ςτρατθγικϊν επιλογϊν τθσ Τράπεηασ, ανακζτει ςε ςτελζχθ ειδικζσ αποςτολζσ για τθν επιτυχία των ςτόχων και, όταν 
απαιτείται, διατυπϊνει ςχετικι ειςιγθςθ ςτο Δ.Σ. τθσ Τράπεηασ. Χαράςςει τουσ άξονεσ του Επιχειρθματικοφ Σχεδίου, ςτο 
πλαίςιο των οποίων θ Εκτελεςτικι Επιτροπι ςυντάςςει τον ετιςιο Ρροχπολογιςμό, που εγκρίνει το Δ.Σ. 

 

Οι αρμοδιότθτεσ τθσ Επιτροπισ Στρατθγικοφ Σχεδιαςμοφ αφοροφν τόςο τθν Τράπεηα Ρειραιϊσ όςο και τισ κυγατρικζσ 
του Ομίλου.  
 

Οι αρμοδιότθτεσ τθσ Επιτροπισ, κακϊσ, επίςθσ, και το πλαίςιο λειτουργίασ τθσ περιγράφονται αναλυτικά ςτο 
Ρροςάρτθμα 03 «Κανονιςμοί Λειτουργίασ Επιτροπϊν Δ.Σ. και λοιπϊν Εκτελεςτικϊν & Διοικθτικϊν Επιτροπϊν και 
Συμβουλίων », του παρόντοσ Κανονιςμοφ. 
 

1.6.6. Εκτελεςτικι Επιτροπι Ομίλου (Group Executive Committee)  

 

Οι αρμοδιότθτζσ τθσ αφοροφν τόςο τθν Τράπεηα Ρειραιϊσ, όςο και τισ ενοποιοφμενεσ κυγατρικζσ τθσ. Με 
εξουςιοδότθςθ από το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Τράπεηασ Ρειραιϊσ, θ Εκτελεςτικι Επιτροπι Ομίλου ζχει αρμοδιότθτεσ 
τισ οποίεσ μπορεί να εκχωρεί ι να ανακζτει ςε διοικθτικζσ επιτροπζσ, ςε μζλθ τθσ Επιτροπισ ι ςε ςτελζχθ τθσ Τράπεηασ. 
Ειδικότερα ι Εκτελεςτικι Επιτροπι Ομίλου παρακολουκεί τθν εφαρμογι του Επιχειρθματικοφ Σχεδίου (Business Plan) 
και του Σχεδίου Αναδιάρκρωςθσ (Restructuring Plan) τθσ Τράπεηασ και του Ομίλου και λαμβάνει τισ αναγκαίεσ 
αποφάςεισ για επίτευξθ των ςτόχων που ζχουν τεκεί και ειςθγείται τον Ετιςιο Ρροχπολογιςμό ςτο Διοικθτικό 
Συμβοφλιο τθσ Τράπεηασ. 
 
Η Εκτελεςτικι Επιτροπι του Ομίλου μπορεί να ςυγκροτεί επιτροπζσ από ςτελζχθ του ι άλλουσ υπαλλιλουσ τθσ 
Τράπεηασ προκειμζνου να υποβοθκείται ςτθν ενάςκθςθ των αρμοδιοτιτων τθσ, για τισ οποίεσ πάντωσ φζρει τθ ςυνολικι 
ευκφνθ. 
 
Οι αρμοδιότθτεσ και το πλαίςιο λειτουργίασ τθσ Επιτροπισ περιγράφονται αναλυτικά ςτο Ρροςάρτθμα 03 «Κανονιςμοί 
Λειτουργίασ Επιτροπϊν Δ.Σ. και λοιπϊν Εκτελεςτικϊν & Διοικθτικϊν Επιτροπϊν και Συμβουλίων » του παρόντοσ 
Κανονιςμοφ. 
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2. ΤΣΘΜΑ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ (ΕΕ) 

 

Σθμαντικό μζλθμα τθσ Τράπεηασ Ρειραιϊσ αποτελεί θ ανάπτυξθ και θ ςυνεχισ αναβάκμιςθ, ςε ατομικό και ςε επίπεδο 
Ομίλου, του Συςτιματοσ Εςωτερικοφ Ελζγχου τθσ, το οποίο αποτελεί ςφνολο επαρκϊσ τεκμθριωμζνων και λεπτομερϊσ 
καταγεγραμμζνων ελεγκτικϊν μθχανιςμϊν και διαδικαςιϊν, ενςωματϊνει τισ βζλτιςτεσ αρχζσ τθσ εταιρικισ 
διακυβζρνθςθσ και καλφπτει ςε ςυνεχι βάςθ κάκε δραςτθριότθτα και ςυναλλαγι τθσ Τράπεηασ, ςυντελϊντασ ςτθν 
αποτελεςματικι και αςφαλι λειτουργία τθσ. Η κζςπιςθ του Συςτιματοσ Εςωτερικοφ Ελζγχου αποςκοπεί, ιδίωσ: 

 ςτθ ςυνεπι υλοποίθςθ τθσ επιχειρθςιακισ ςτρατθγικισ τθσ Τράπεηασ και του Ομίλου με αποτελεςματικι χριςθ 
των εκάςτοτε διακζςιμων πόρων,  

 ςτθν αναγνϊριςθ και διαχείριςθ των αναλαμβανόμενων ι δυνθτικϊν κινδφνων,  

 ςτθ διαςφάλιςθ τθσ πλθρότθτασ και τθσ αξιοπιςτίασ των ςτοιχείων, τα οποία είναι απαραίτθτα για τθ ςφνταξθ 
αξιόπιςτων οικονομικϊν καταςτάςεων ςφμφωνα με τα Διεκνι Λογιςτικά Ρρότυπα, και εν γζνει για τον ακριβι και 
ζγκαιρο προςδιοριςμό τθσ χρθματοοικονομικισ κατάςταςθσ τθσ Τράπεηασ,  

 ςτθ ςυμμόρφωςθ τθσ λειτουργίασ τθσ Τράπεηασ με τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ νομοκετικζσ και κανονιςτικζσ 
διατάξεισ, κακϊσ και με τισ διατάξεισ των εκάςτοτε κεςπιηόμενων πολιτικϊν και διαδικαςιϊν τθσ, 

 ςτθ διαφφλαξθ των περιουςιακϊν ςτοιχείων τθσ Τράπεηασ, ςτθν ξεχωριςτι και αναλυτικι τιρθςθ και φφλαξθ των 
περιουςιακϊν ςτοιχείων των πελατϊν τθσ και ςτθ διαςφάλιςθ των ςυμφερόντων τθσ Τράπεηασ, των μετόχων τθσ 
και των ςυναλλαςςομζνων με αυτι,  

 ςτο διαρκι ζλεγχο των εργαςιϊν και δραςτθριοτιτων, των οποίων θ διεκπεραίωςθ ανατίκεται ςε τρίτουσ, 
ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ τθσ Ρολιτικισ Εξωτερικισ Ανάκεςθσ Εργαςιϊν 
(Outsourcing),  

 ςτθ διεξαγωγι περιοδικϊν, ι και ζκτακτων, ελζγχων από τισ αρμόδιεσ μονάδεσ του Τομζα Εςωτερικοφ Ελζγχου 
Ομίλου για τθ διαπίςτωςθ τθσ ςυνεποφσ εφαρμογισ των προβλεπόμενων κανόνων και διαδικαςιϊν από όλεσ τισ 
υπθρεςιακζσ μονάδεσ τθσ Τράπεηασ, παρζχοντασ παράλλθλα τθ δυνατότθτα ανάπτυξθσ μεκόδων 
αυτοαξιολόγθςθσ από τισ υπθρεςιακζσ μονάδεσ.  

Το Διοικθτικό Συμβοφλιο αξιολογεί τθν επάρκεια και τθν αποτελεςματικότθτα του Συςτιματοσ Εςωτερικοφ Ελζγχου ςε 
ετιςια βάςθ και χαράςςει τθ ςτρατθγικι για τθ βελτίωςι του, λαμβάνοντασ υπ’ όψιν τα πορίςματα, τισ προτάςεισ και τισ 
παρατθριςεισ τθσ Επιτροπισ Ελζγχου. Η αξιολόγθςθ τθσ επάρκειασ του Συςτιματοσ Εςωτερικοφ Ελζγχου ςε επίπεδο 
Τράπεηασ και Ομίλου ανατίκεται περιοδικά και τουλάχιςτον ανά τριετία, φςτερα από ειςιγθςθ τθσ Επιτροπισ Ελζγχου, 
ςε τρίτουσ, πλθν των τακτικϊν, ορκωτοφσ ελεγκτζσ λογιςτζσ. Η ςχετικι ζκκεςθ αξιολόγθςθσ γνωςτοποιείται ςτθν 
Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ εντόσ του πρϊτου εξαμινου του ζτουσ μετά από τθ λιξθ τθσ ανωτζρω αναφερόμενθσ τριετίασ. 

Το Σφςτθμα Εςωτερικοφ Ελζγχου τθσ Τράπεηασ υποςτθρίηεται, ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο, από 
ολοκλθρωμζνο Σφςτθμα Διοικθτικισ Ρλθροφόρθςθσ (MIS – Management Information System) και επικοινωνίασ, θ 
λειτουργία του οποίου διαςφαλίηει τθν ομοιόμορφθ και βάςει καταγεγραμμζνων διαδικαςιϊν ςυλλογι και επεξεργαςία 
ςτοιχείων, κακϊσ και τθν ζγκαιρθ διάκεςθ, ακρίβεια, αξιοπιςτία και πλθρότθτα των πλθροφοριϊν, και ωσ εκ τοφτου τθν 
αποτελεςματικι, ζγκαιρθ και ζγκυρθ πλθροφόρθςθ κάκε διοικθτικοφ οργάνου τθσ Τράπεηασ. Η Τράπεηα δίδει ιδιαίτερθ 
ζμφαςθ ςτο ςχεδιαςμό και τθ διαρκι ανάπτυξθ του Συςτιματοσ Διοικθτικισ Ρλθροφόρθςθσ, θ αποτελεςματικότθτα του 
οποίου κρίνεται απαραίτθτθ για τθ λιψθ αποφάςεων ωσ προσ τθ διαχείριςθ των αναλαμβανόμενων κινδφνων. 
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3. ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΘ ΔΟΜΘ ΣΡΑΠΕΗΑ 

 

3.1. Διάρκρωςθ Οργανωτικισ Δομισ 

Η οργανωτικι δομι τθσ Τράπεηασ ευκυγραμμίηεται με τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ αρχζσ του κεςμικοφ πλαιςίου, το οποίο 
διζπει τθ λειτουργία των πιςτωτικϊν ιδρυμάτων, και είναι διαρκρωμζνθ κατά τζτοιο τρόπο, ϊςτε να ανταποκρίνεται ςτισ 
ανάγκεσ των κφριων επιχειρθςιακϊν τομζων, ςτουσ οποίουσ δραςτθριοποιείται. Η διαςφάλιςθ αποτελεςματικισ 
οργανωτικισ δομισ και ο ςαφισ κακοριςμόσ των αρμοδιοτιτων και ορίων ευκφνθσ κάκε υπθρεςιακισ μονάδασ τθσ 
Τράπεηασ αποτελοφν τθ βάςθ, ςτθν οποία ςτθρίηονται θ λειτουργία και οι εργαςίεσ τθσ Τράπεηασ. Ιδιαίτερθ ζμφαςθ 
δίδεται ςτο ςχεδιαςμό ςαφοφσ οργανωτικισ διάρκρωςθσ με ευκρινείσ, διαφανείσ και ςυνεπείσ γραμμζσ ευκφνθσ, ςτθ 
κζςπιςθ αποτελεςματικϊν και αναλυτικϊν διαδικαςιϊν διεξαγωγισ των εργαςιϊν τθσ Τράπεηασ και επαρκϊν 
μθχανιςμϊν ελζγχου αυτϊν, κακϊσ και ςτον εντοπιςμό, τθ διαχείριςθ, παρακολοφκθςθ και αναφορά των κινδφνων, 
τουσ οποίουσ αναλαμβάνει ι ενδζχεται να αναλάβει θ Τράπεηα ςτο πλαίςιο των δραςτθριοτιτων τθσ. Με τον τρόπο 
αυτό επιτυγχάνεται θ ανάπτυξθ και διάχυςθ ενιαίασ επιχειρθματικισ αντίλθψθσ και διαςφαλίηεται: 

 ο διαχωριςμόσ μεταξφ των αρμοδιοτιτων διαπραγμάτευςθσ, διακανονιςμοφ και λογιςτικοποίθςθσ των 
ςυναλλαγϊν,  

 θ ανεξαρτθςία μεταξφ των δραςτθριοτιτων ανάλθψθσ κινδφνων, τθσ διαχείριςθσ κινδφνων και των λειτουργιϊν 
ελζγχου, 

 ο διαχωριςμόσ των αρμοδιοτιτων που αφοροφν ςτθ φφλαξθ των περιουςιακϊν ςτοιχείων τθσ Τράπεηασ ι των 
πελατϊν τθσ από τισ αμζςωσ προθγοφμενεσ αρμοδιότθτεσ,  

 θ ανεξαρτθςία των οργάνων ελζγχου από τισ ελεγχόμενεσ δραςτθριότθτεσ, 

και αποφεφγονται περιπτϊςεισ αςυμβίβαςτων ρόλων, ςυγκρουόμενων αρμοδιοτιτων, ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων 
μεταξφ των μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, τθσ Διοίκθςθσ και των ςτελεχϊν, αλλά και μεταξφ αυτϊν, τθσ Τράπεηασ 
και των ςυναλλαςςόμενων με αυτι, κακϊσ και ακζμιτθσ χριςθσ εμπιςτευτικϊν πλθροφοριϊν ι περιουςιακϊν 
ςτοιχείων.  

Βαςικοφσ άξονεσ τθσ διάρκρωςθσ των λειτουργιϊν τθσ Τράπεηασ αποτελοφν, ςυμπλθρωματικά των ανωτζρω 
αναφερόμενων: 

 θ υιοκζτθςθ για κάκε δραςτθριότθτα και ελεγκτικι λειτουργία τθσ Τράπεηασ τθσ αρχισ άμεςθσ ι ζμμεςθσ 
εμπλοκισ δφο τουλάχιςτον λειτουργϊν τθσ (four eyes principle), 

 θ υποχρεωτικι ςυμμετοχι των αρμοδίων μονάδων των Τομζων Εςωτερικοφ Ελζγχου Ομίλου και Διαχείριςθσ 
Κινδφνων Ομίλου, και τθσ  Κανονιςτικισ Συμμόρφωςθσ Ομίλου ςτο ςχεδιαςμό νζων προϊόντων και διαδικαςιϊν 
ςτο πλαίςιο τθσ λιψθσ των ςχετικϊν επιχειρθματικϊν αποφάςεων, για τθν εκτίμθςθ τθσ ςυμβατότθτασ των 
ςχεδιαηόμενων προϊόντων ι διαδικαςιϊν με τουσ ιςχφοντεσ κανόνεσ και των ςχετικϊν κινδφνων που ενδζχεται να 
προκφψουν, και με ςκοπό τθν ζγκαιρθ κζςπιςθ των κατάλλθλων ελεγκτικϊν μθχανιςμϊν και μθχανιςμϊν 
διαχείριςθσ κινδφνων, 

 θ κζςπιςθ κατάλλθλων διαδικαςιϊν, οι οποίεσ ςυνάδουν με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο, για τθ δυνατότθτα 
πραγματοποίθςθσ από υπαλλιλουσ τθσ Τράπεηασ ανϊνυμων αναφορϊν ςτθν Επιτροπι Ελζγχου αναφορικά με 
ςοβαρζσ παρατυπίεσ ι αξιόποινεσ πράξεισ που υποπίπτουν ςτθν αντίλθψι τουσ κατά τθν εκτζλεςθ των 
κακθκόντων τουσ, και τθ διαχείριςθ των αναφορϊν αυτϊν,  

 θ κζςπιςθ αυςτθρϊν και αναλυτικϊν προχποκζςεων και διαδικαςιϊν για τθ φυςικι και θλεκτρονικι πρόςβαςθ 
του προςωπικοφ τθσ Τράπεηασ ςε περιουςιακά και λογιςτικά ςτοιχεία, και εν γζνει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ, 
και θ δθμιουργία ςτεγανϊν ςτθ ροι των πλθροφοριϊν, χωρίσ να κωλφεται θ εφρυκμθ λειτουργία τθσ Τράπεηασ, 
με ςκοπό τθν ελαχιςτοποίθςθ μθ εξουςιοδοτθμζνθσ πρόςβαςθσ και των κινδφνων από τυχόν λάκθ και απάτθ. 

Η Τράπεηα ζχοντασ ωσ αμετακίνθτο ςτόχο τθν αποδοτικότερθ και παραγωγικότερθ λειτουργία τθσ προβαίνει, όταν 
απαιτείται, ςε τροποποίθςθ τθσ οργανωτικισ δομισ τθσ, και ειδικότερα του οργανογράμματοσ και των αρμοδιοτιτων 
των υπθρεςιακϊν μονάδων, οι οποίεσ ακολουκοφν ςτισ επόμενεσ ενότθτεσ. Η τροποποίθςθ αυτι αποφαςίηεται από τθν 
Εκτελεςτικι Επιτροπι Ομίλου και κοινοποιείται ςτο προςωπικό με Εγκφκλιο Διοίκθςθσ ι Ρράξθ Ρροζδρου. 
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3.2. Εκτελεςτικζσ & Διοικθτικζσ Επιτροπζσ και υμβοφλια  

Το Διοικθτικό Συμβοφλιο, με ςτόχο τθν αποτελεςματικότερθ και αςφαλζςτερθ λειτουργία τθσ Τράπεηασ, ζχει ανακζςει 
τθν αρμοδιότθτα διαχείριςθσ και λιψθσ αποφάςεων επί εξειδικευμζνων κεμάτων ςτισ ακόλουκεσ Εκτελεςτικζσ & 
Διοικθτικζσ Επιτροπζσ και Συμβοφλια: 

 Συμβοφλιο Εποπτείασ & Διαχείριςθσ Κακυςτεριςεων (ΣΕΚ) 

 Ειδικι Επιτροπι (δανειακά exposures) 

 Επιτροπι Διαχείριςθσ Ενεργθτικοφ - Ρακθτικοφ (ALCO) 

 Επιτροπι Εγκρίςεωσ Ριςτοδοτιςεων 

 Επιτροπι Εμπλοκϊν 

 Επιτροπι Εμπλοκϊν Βορείου Ελλάδασ 

 Επιτροπι Σχεδιαςμοφ ΙΤ και Ροιότθτασ Λειτουργίασ  

 Επιτροπι Δαπανϊν & Ρροχπολογιςμοφ 

 Επιτροπι Εταιρικισ Υπευκυνότθτασ 

Οι αρμοδιότθτεσ, θ ςφνκεςθ και το πλαίςιο λειτουργίασ των ωσ άνω Επιτροπϊν, περιγράφονται αναλυτικά ςτο 
Ρροςάρτθμα 03 «Εκτελεςτικζσ & Διοικθτικζσ Επιτροπζσ και Συμβοφλια» του παρόντοσ Κανονιςμοφ. 

 

3.3. Οργανόγραμμα 

Το οργανόγραμμα αποτυπϊνει τθν οργανωτικι διάρκρωςθ τθσ Τράπεηασ και ςυμπεριλαμβάνει αναφορά των φορζων 
και των οργανωτικϊν μονάδων αυτισ, κακϊσ και τθν ςχζςθ ιεράρχθςθσ μεταξφ τουσ. Η ανάπτυξθ του οργανογράμματοσ 
ανά Εποπτεία, Επιχειρθςιακό Τομζα Μονάδα, Ομάδα παρατίκεται ςτο Ρροςάρτθμα 01 «Οργανόγραμμα» του παρόντοσ 
Κανονιςμοφ. 

 

3.4. Αρμοδιότθτεσ Οργανωτικϊν Μονάδων 

Οι αρμοδιότθτεσ των οργανωτικϊν μονάδων τθσ Τράπεηασ και θ διοικθτικι τουσ αναφορά περιγράφονται αναλυτικά ςτο 
Ρροςάρτθμα 02 «Αρμοδιότθτεσ Οργανωτικϊν Μονάδων» του παρόντοσ Κανονιςμοφ. 
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4. ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ  

 

Ο Εςωτερικόσ Ζλεγχοσ αςκείται ςτον Πμιλο τθσ Τράπεηασ Ρειραιϊσ αποκλειςτικά από τον  Εςωτερικό Ζλεγχο Ομίλου , θ 
οποία αποτελεί τθ «Μονάδα Εςωτερικισ Επικεϊρθςθσ» που αναφζρεται ςτο Κεφάλαιο V παρ. α τθσ Ρράξθσ του 
Διοικθτι τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ 2577/2006 και τθν «Ειδικι Υπθρεςία» που αναφζρεται ςτο άρκρο 7α του 
Ν.3016/2002. Ο Εςωτερικόσ Ζλεγχοσ Ομίλου λειτουργεί ωσ ενιαίο ςφνολο (pool) με τισ εκάςτοτε μονάδεσ που υπάγονται 
οργανωτικά ςε αυτι και τισ Μονάδεσ Εςωτερικισ Επικεϊρθςθσ (ΜΕΕ), οι οποίεσ δραςτθριοποιοφνται ςε Θυγατρικζσ του 
Ομίλου ςτθν Ελλάδα και τθν αλλοδαπι. 
 

4.1. Αποςτολι - Αρμοδιότθτα 

Ο Εςωτερικόσ Ζλεγχοσ αποτελεί μια ανεξάρτθτθ και αντικειμενικι διαςφαλιςτικι και ςυμβουλευτικι λειτουργία, 
ςχεδιαςμζνθ να προςκζτει αξία και να βελτιϊνει τισ λειτουργίεσ του Οργανιςμοφ. Με τθν υιοκζτθςθ και εφαρμογι μιασ 
ςυςτθματικισ και πεικαρχθμζνθσ μεκοδολογίασ ςυντελεί ςτθ βελτίωςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ διαχείριςθσ 
κινδφνων, του Συςτιματοσ Εςωτερικοφ Ελζγχου και των διαδικαςιϊν διακυβζρνθςθσ. 

Κφρια αποςτολι του Εςωτερικοφ Ελζγχου Ομίλου είναι: 

 Η διενζργεια πάςθσ φφςθσ ελζγχων ςε όλεσ τισ μονάδεσ, δραςτθριότθτεσ και παρόχουσ ουςιωδϊν 
δραςτθριοτιτων τθσ Τράπεηασ και όλων των κυγατρικϊν εταιρειϊν του Ομίλου, προκειμζνου να διαμορφϊνει 
εφλογθ, αντικειμενικι, ανεξάρτθτθ και τεκμθριωμζνθ άποψθ για τθν επάρκεια και τθν αποτελεςματικότθτα του 
Συςτιματοσ Εςωτερικοφ Ελζγχου (Internal Control System) του Ομίλου, 

 θ αντικειμενικι διαβεβαίωςθ, κατά τα οριηόμενα, μζςω τθσ Επιτροπισ Ελζγχου τθσ Τράπεηασ, του Διοικθτικοφ 
Συμβουλίου τθσ Τράπεηασ, και του Ρροζδρου του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και CEO τθσ Τράπεηασ, ςχετικά με τα 
αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςθσ τθσ επάρκειασ και αποτελεςματικότθτασ του Συςτιματοσ Εςωτερικοφ Ελζγχου 
του Ομίλου, 

 κακϊσ και κάκε άλλθ αρμοδιότθτα που προβλζπεται ρθτά από το κανονιςτικό και κεςμικό πλαίςιο (Ν. 
3016/2002, ΡΔΤΕ 2494/2002, ΡΔΤΕ 2577/2006, ΡΔΤΕ 2589/2007, ΡΔΤΕ 2597/2007, ΡΔΤΕ 2614/2009, Απόφαςθ 
281/5/17-3-2009 τθσ Επιτροπισ Τραπεηικϊν και Ριςτωτικϊν κεμάτων τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ, Απόφαςθ 
Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ 5/204/2000, Επιςτολι Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ Αρ. Ρρωτ. 2453/30-6-2003). 

Η αξιολόγθςθ του Συςτιματοσ Εςωτερικοφ Ελζγχου βαςίηεται ςτα πρότυπα και ςτα κριτιρια που υπαγορεφονται από τισ 
διεκνϊσ αναγνωριςμζνεσ βζλτιςτεσ πρακτικζσ. Ιδιαίτερα, θ μεκοδολογία ελζγχου που εφαρμόηεται από τον Εςωτερικό 
Ζλεγχο ςτον Πμιλο τθσ Τράπεηασ Ρειραιϊσ είναι ςε ςυμμόρφωςθ κατά περίπτωςθ και αναλογία με τα παρακάτω 
πρότυπα:  

 Διεκνι Επαγγελματικά Ρρότυπα Εςωτερικοφ Ελζγχου (Standards for the Professional Practice of Internal Auditing 
of the Institute of Internal Auditors, The IIA Inc.) 

 Διεκνι Ελεγκτικά Ρρότυπα (General Accepted Auditing Standards) 

 Auditing Standard No. 5 του Public Company Accounting Oversight Board 

 Ελλθνικά Ελεγκτικά Ρρότυπα (ΦΕΚ 1589/22-10-2004) 

 

4.2. Λειτουργία και Οργανωτικι φνκεςθ  

Ο Εςωτερικόσ ζλεγχοσ Ομίλου φζρει τθν ευκφνθ για το ςφνολο τθσ λειτουργίασ του Εςωτερικοφ Ελζγχου (internal audit 
function) ςτον Πμιλο. Στο πλαίςιο αυτό, ο Εςωτερικόσ ζλεγχοσ Ομίλου ζχει τθν ευκφνθ εποπτείασ και ςυντονιςμοφ τθσ 
δραςτθριότθτασ των Μονάδων Εςωτερικισ Επικεϊρθςθσ ι/και των Εςωτερικϊν Ελεγκτϊν των Θυγατρικϊν εταιρειϊν 
ςτον Πμιλο.  

Επικεφαλισ του Εςωτερικοφ Ελζγχου Ομίλου είναι Γενικόσ Διευκυντισ (Εςωτερικόσ Ελεγκτισ), ο οποίοσ ζχει τθ γενικι 
ευκφνθ για τον κακοριςμό τθσ ςτρατθγικισ και τθν εφρυκμθ λειτουργία του Εςωτερικοφ Ελζγχου ςτον Πμιλο με βάςθ το 
νομοκετικό και κανονιςτικό πλαίςιο και τισ διεκνείσ βζλτιςτεσ πρακτικζσ. Στα πλαίςια αυτά και μεταξφ άλλων ο 
Επικεφαλισ Γενικόσ Διευκυντισ διατυπϊνει ςφμφωνθ γνϊμθ προσ το αρμόδιο Διοικθτικό Συμβοφλιο για τθν επιλογι και 
τθν καταλλθλότθτα των επικεφαλισ των ΜΕΕ και αξιολογεί τθν αποτελεςματικότθτα και αποδοτικότθτα των ΜΕΕ. 

Για τθν ομαλι άςκθςθ των κακθκόντων του, ο Επικεφαλισ Γενικόσ Διευκυντισ υποβοθκείται από Ελεγκτζσ και 
διοικθτικά ςτελζχθ. Οι Ελεγκτζσ κατανζμονται περιςταςιακά ςε Ελεγκτικζσ Ομάδεσ (audit teams) αναλόγωσ των 
απαιτιςεων και των χρονικϊν αναγκϊν του ελεγκτικοφ ζργου. Σε κάκε περίπτωςθ, για λειτουργικοφσ λόγουσ, τθ 
ςυνολικι ευκφνθ διενζργειασ του ελζγχου ςτθν Τράπεηα ζχει ο Επικεφαλισ Γενικόσ Διευκυντισ και ςτισ άλλεσ εταιρείεσ 
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του Ομίλου ο επικεφαλισ τθσ ΜΕΕ τθσ ςυγκεκριμζνθσ κυγατρικισ εταιρείασ. Ελεγκτικά ζργα είναι δσναηό να 

διενεργοφνται με ςυμμετοχι εξειδικευμζνων ςυνεργατϊν (εξωτερικϊν ι από τον Πμιλο) ςτθν περίπτωςθ που κρικεί 
απαραίτθτο. Επίςθσ, με γνϊμονα τον καλφτερο ςυντονιςμό και διάχυςθ τθσ γνϊςθσ προςδιορίηονται ελεγκτικζσ περιοχζσ 
(audit areas) που αντιςτοιχοφν ςτισ κφριεσ λειτουργίεσ του Ομίλου (mega processes). 

 

4.3. Ανεξαρτθςία και Δικαιοδοςία  

Ο Επικεφαλισ Γενικόσ Διευκυντισ αναφζρεται ςτον Διευκφνοντα Σφμβουλο και CEO τθσ Τράπεηασ και μζςω τθσ 
Επιτροπισ Ελζγχου τθσ Τράπεηασ ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Τράπεηασ. 

Ο Εςωτερικόσ Ζλεγχοσ Ομίλου : 

 Είναι διοικθτικά ανεξάρτθτθ από τισ υπόλοιπεσ μονάδεσ του Ομίλου και απζχει από πάςθσ φφςθσ εκτελεςτικζσ 
και λειτουργικζσ αρμοδιότθτεσ, 

 Διακζτει προςωπικό πλιρουσ και αποκλειςτικισ απαςχόλθςθσ, το οποίο δεν υπάγεται ιεραρχικά ςε άλλθ 
υπθρεςιακι μονάδα του Ομίλου, θ δε μετακίνθςι του ςε άλλθ οργανικι μονάδα γίνεται μόνο μετά από ςφμφωνθ 
γνϊμθ του Επικεφαλισ Γενικοφ Διευκυντι με ενθμζρωςθ τθσ Επιτροπισ Ελζγχου τθσ Τράπεηασ. 

Η Επιτροπι Ελζγχου τθσ Τράπεηασ και κατ’ επζκταςθ το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Τράπεηασ και θ Διοίκθςθ τθσ Τράπεηασ 
διαςφαλίηουν: 

 τθν ανεξαρτθςία του Εςωτερικοφ Ελζγχου και τθν επίλυςθ κεμάτων που ςχετίηονται με τθν ανεξαρτθςία του και 

 τθν επαρκι και άμεςθ πλθροφόρθςθ και ενθμζρωςθ του Εςωτερικοφ Ελζγχου μζςω ςχετικϊν διαδικαςιϊν και 
μθχανιςμϊν, ιδιαίτερα ςτισ περιπτϊςεισ εμφάνιςθσ ςθμαντικϊν προβλθμάτων και εκτάκτων περιςτατικϊν.  

Ο Επικεφαλισ Γενικόσ Διευκυντισ και οι Ελεγκτζσ: 

 ζχουν απρόςκοπτθ πρόςβαςθ ςε όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ, μονάδεσ και χϊρουσ, κακϊσ και ςε πάςθσ φφςεωσ και 
μορφισ ςτοιχεία και πλθροφορίεσ (βιβλία, ζγγραφα, αρχεία, τραπεηικοί λογαριαςμοί, χαρτοφυλάκιο κλπ) του 
Ομίλου, 

 επικοινωνοφν ακϊλυτα με οποιαδιποτε ςτελζχθ, ςυλλογικά όργανα και προςωπικό του Ομίλου, 

 ηθτοφν και λαμβάνουν από οποιοδιποτε ςτζλεχοσ όλεσ τισ πλθροφορίεσ και εξθγιςεισ που είναι απαραίτθτεσ για 
να εκπλθρϊςουν τθν αποςτολι τουσ ςτο πλαίςιο διενεργοφμενων ελζγχων. 

 

4.4. Ποιοτικι Διαςφάλιςθ 

Ρρϊτιςτο μζλθμα για τον Εςωτερικό Ζλεγχο είναι θ ποιότθτα τθσ ελεγκτικισ εργαςίασ, που ςτοχεφει ςτθν 
αποτελεςματικότθτα, λειτουργικότθτα και αντικειμενικι τεκμθρίωςθ των Εκκζςεων και των λοιπϊν αναφορϊν που 
πθγάηουν από τθν εργαςία αυτι. Η ποιότθτα αυτι για τον Εςωτερικό Ζλεγχο αποτελεί το κεμζλιο για τα πρότυπα, τισ 
προςλιψεισ, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, περιλαμβανόμενων των επαγγελματικϊν πιςτοποιιςεων, και τισ 
ακολουκοφμενεσ διαδικαςίεσ.  

Στον Εςωτερικό Ζλεγχο Ομίλου και τισ ΜΕΕ διενεργοφνται περιοδικά «εςωτερικζσ επιςκοπιςεισ ποιότθτασ» (internal 
quality assessment reviews). 

Με τθν αρωγι τθσ Επιτροπισ Ελζγχου, ο Εςωτερικόσ Ζλεγχοσ Ομίλου μεριμνά για τθ διενζργεια περιοδικϊν «εξωτερικϊν 
επιςκοπιςεων ποιότθτασ» (external quality assessment reviews) τουλάχιςτον ανά τριετία. 

 

4.5.   Προγραμματιςμόσ Ελεγκτικϊν Ζργων  

Ο προγραμματιςμόσ των ελεγκτικϊν ζργων βαςίηεται ςε μια διαδικαςία αξιολόγθςθσ κινδφνων και εςτιάηεται κατά 
κφριο λόγο ςτισ περιοχζσ υψθλοφ κινδφνου. Με βάςθ τθν αξιολόγθςθ αυτι κακορίηεται ο Ελεγκτικόσ Κφκλοσ, κατά τθ 
διάρκεια του οποίου πρζπει να καλφπτονται τουλάχιςτον οι περιοχζσ υψθλοφ και μεςαίου κινδφνου. Ο Ελεγκτικόσ 
Κφκλοσ εγκρίνεται και τροποποιείται μόνο με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Τράπεηασ μζςω τθσ Επιτροπισ 
Ελζγχου τθσ Τράπεηασ και του Ρροζδρου του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και CEO τθσ Τράπεηασ. 

Τα ανωτζρω εξειδικεφονται και ςυμπλθρϊνονται ςτον Κανονιςμό Λειτουργίασ Εςωτερικοφ Ελζγχου του Ομίλου τθσ 
Τράπεηασ Ρειραιϊσ. 
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5. ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΘ ΤΜΜΟΡΦΩΘ  

 

Η Κανονιςτικι Συμμόρφωςθ Ομίλου (Group Compliance Division) ςυγκροτικθκε ςτο πλαίςιο εφαρμογισ των κανόνων 
του εποπτικοφ πλαιςίου ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΙΙ και των διατάξεων τθσ Ρ.Δ./Τ.Ε. 2577/9.3.2006 ωσ διοικθτικά ανεξάρτθτθ μονάδα, θ 
οποία είναι επιφορτιςμζνθ με τθν υλοποίθςθ τθσ πολιτικισ που κεςπίηει το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Τράπεηασ για τθ 
ςυμμόρφωςι τθσ προσ το εκάςτοτε ιςχφον νομοκετικό και κανονιςτικό πλαίςιο..  

Η Κανονιςτικι Συμμόρφωςθ Ομίλου υπόκειται ςτον ζλεγχο του Τομζα Εςωτερικοφ Ελζγχου Ομίλου ωσ προσ τθν 
επάρκεια και αποτελεςματικότθτα των διαδικαςιϊν τθσ κανονιςτικισ ςυμμόρφωςθσ, ζχει δυνατότθτα απρόςκοπτθσ 
πρόςβαςθσ ςε όλα τα ςτοιχεία και τισ πλθροφορίεσ που είναι απαραίτθτεσ για τθν εκπλιρωςθ των κακθκόντων τθσ, και 
διευκφνεται από επιλεγμζνο πρόςωπο (Group Compliance Officer) µε επαρκείσ γνϊςεισ των τραπεηικϊν και επενδυτικϊν 
δραςτθριοτιτων, θ τοποκζτθςθ και θ αντικατάςταςθ του οποίου γνωςτοποιοφνται εκάςτοτε ςτθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ.  

Ο επικεφαλισ τθσ Κανονιςτικισ Συμμόρφωςθσ Ομίλου, Group Compliance Officer, αναφζρεται τόςο διοικθτικά όςο και 
για τα κζματα τθσ λειτουργικισ αρμοδιότθτάσ του (compliance function) ςτον Διευκφνοντα Σφμβουλο και CEO τθσ 
Τράπεηασ και μζςω αυτοφ ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο. Επιπροςκζτωσ, για ενίςχυςθ των δομϊν του Συςτιματοσ 
Εςωτερικοφ Ελζγχου, το ελεγκτικό ζργο τθσ Κανονιςτικισ Συμμόρφωςθσ Ομίλου παρακολουκείται και αξιολογείται από 
τθν Επιτροπι Ελζγχου τθσ Τράπεηασ μζςω των απολογιςτικϊν αναφορϊν και ενθμερϊςεων, οι οποίεσ υποβάλλονται ςε 
τακτικι βάςθ. 

Ο επικεφαλισ τθσ Κανονιςτικισ Συμμόρφωςθσ Ομίλου ζχει τθν εποπτεία του ςυνόλου τθσ λειτουργίασ Κανονιςτικισ 
Συμμόρφωςθσ (Compliance Function) ςτον Πμιλο. Στο πλαίςιο αυτό, επιβλζπει, εποπτεφει και ςυντονίηει τθ 
δραςτθριότθτα των Μονάδων Κανονιςτικισ Συμμόρφωςθσ και των αντίςτοιχων Compliance Officers των Θυγατρικϊν 
εταιρειϊν ςτον Πμιλο, τόςο ςτο εςωτερικό όςο και ςτο εξωτερικό.  

 

Οι κφριεσ αρμοδιότθτεσ Κανονιςτικισ Συμμόρφωςθσ Ομίλου είναι οι εξισ:  

 Θεςπίηει και εφαρμόηει κατάλλθλεσ διαδικαςίεσ και εκπονεί ςχετικό ετιςιο Ρρόγραμμα Κανονιςτικισ 
Συμμόρφωςθσ, με ςτόχο να επιτυγχάνεται θ ζγκαιρθ και διαρκισ ςυμμόρφωςθ τθσ Τράπεηασ και του Ομίλου 
προσ το εκάςτοτε ιςχφον ρυκμιςτικό πλαίςιο και τισ διατάξεισ τθσ Ρολιτικισ Κανονιςτικισ Συμμόρφωςθσ Ομίλου, 
τθν οποία ζχει κεςπίςει θ Τράπεηα, και να υφίςταται ανά πάςα ςτιγμι πλιρθσ εικόνα για το βακμό επίτευξθσ του 
ςτόχου αυτοφ.   

 Εξαςφαλίηει ότι θ Τράπεηα Ρειραιϊσ και ο Πμιλόσ τθσ ςυμμορφϊνονται με το εκάςτοτε ιςχφον νομοκετικό και 
κανονιςτικό πλαίςιο, το οποίο ρυκμίηει τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ 
για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ. Για το 
ςκοπό αυτό, ελζγχει τθ ςυμμόρφωςθ των οργανωτικϊν μονάδων τθσ Τράπεηασ με τισ υποχρεϊςεισ που 
απορρζουν από το ωσ άνω πλαίςιο, κακϊσ και από τθν Ρολιτικι Κανονιςτικισ Συμμόρφωςθσ Ομίλου τθν οποία 
ζχει κεςπίςει θ Τράπεηα, και δομεί κατάλλθλο περιβάλλον για τον ζγκαιρο εντοπιςμό, αποτροπι, διερεφνθςθ και 
αναφορά παρόμοιων προςπακειϊν. 

 Ενθμερϊνει τθ Διοίκθςθ τθσ Τράπεηασ και το Διοικθτικό Συμβοφλιο, διά των ετιςιων και λοιπϊν αναφορϊν τθσ, 
για κζματα κανονιςτικισ ςυμμόρφωςθσ, και, ιδίωσ, για κάκε διαπιςτωκείςα ςθμαντικι παράβαςθ του ιςχφοντοσ 
ρυκμιςτικοφ πλαιςίου ι για τυχόν ςθμαντικζσ ελλείψεισ ςτθν τιρθςθ των υποχρεϊςεων που αυτό επιβάλλει. 

 Ενθμερϊνει τακτικά για το ελεγκτικό τθσ ζργο τθν Επιτροπι Ελζγχου μζςω αναφορϊν και εκκζςεων που 
υποβάλλει ςε περιοδικι βάςθ. Οι εκκζςεισ αυτζσ είναι οι ακόλουκεσ: 

(α) Ετιςια Ζκκεςθ Θεμάτων Αρμοδιότθτασ τθσ ΚΣΟ, θ οποία είναι απολογιςτικι, καταρτίηεται από  δφο 
Ανϊτατα Στελζχθ τθσ ΚΣΟ (τον Διευκυντι & Chief AML Officer Ομίλου και τον Senior Manager του 
Regulatory Compliance & Risk Assessment) και ςυντάςςεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο κεφάλαιο V – 
ενότθτα γ – παρ. 2 τθσ 2577/09.03.2006 ΡΔ/ΤΕ. 

(β) Ετιςια Ζκκεςθ του Αρμόδιου Διευκυντικοφ Στελζχουσ ( ΑΔΣ) για τθ ςυμμόρφωςθ τθσ Τράπεηασ Ρειραιϊσ 
και του Ομίλου  με τισ διατάξεισ για τθν πρόλθψθ και καταςτολι του Ξ.Χ./Χ.Τ. τθσ 281/5/17.03.09 
Απόφαςθσ τθσ Επιτροπισ Τραπεηικϊν και Ριςτωτικϊν Θεμάτων (ΕΤΡΘ) τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ (ΤτΕ). Η 
Ζκκεςθ είναι απολογιςτικι και περιλαμβάνει πζντε παραρτιματα (Ι – V), τθν ετιςια αξιολόγθςθ πελατϊν 
Υψθλοφ Κινδφνου  και πρόςκετα το εγκεκριμζνο Ρρόγραμμα Δράςθσ τθσ Κανονιςτικισ Συμμόρφωςθσ 
Ομίλου (ΚΣΟ) για το επόμενο ζτοσ.  
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(γ) Τριμθνιαίο Monitoring Report “Ανάλυςθσ & Αξιολόγθςθσ Κανονιςτικοφ Κινδφνου Ομίλου”, που 
περιλαμβάνει το ελεγκτικό ζργο ςε κζματα Ξ.Χ./ Χ.Τ. και τισ αντίςτοιχεσ Ενζργειεσ Συμμόρφωςθσ. 

(δ) Τριμθνιαία Ζκκεςθ Ραρακολοφκθςθσ των Ενεργειϊν Συμμόρφωςθσ (Compliance Follow Up Report) , που 
προκφπτουν από ελζγχουσ Κανονιςτικισ Συμμόρφωςθσ που διενιργθςε θ  ΚΣΟ 

 Συντάςςει ετιςιο Ρρόγραμμα Δράςθσ και Ελζγχων Κανονιςτικισ Συμμόρφωςθσ, το οποίο εγκρίνεται από το 
Διοικθτικό Συμβοφλιο μετά προθγοφμενθ ενθμζρωςθ και αξιολόγθςθ από τθν Επιτροπι Ελζγχου. 

 Σε περίπτωςθ τροποποιιςεων του εκάςτοτε ιςχφοντοσ ρυκμιςτικοφ πλαιςίου παρζχει, με τθ ςυνδρομι των 
νομικϊν υπθρεςιϊν τθσ Τράπεηασ ι και των κατά τόπουσ νομικϊν ςυμβοφλων των κυγατρικϊν εξωτερικοφ, 
ςχετικζσ οδθγίεσ για τθν αντίςτοιχθ προςαρμογι των εςωτερικϊν διαδικαςιϊν και του εςωτερικοφ κανονιςτικοφ 
πλαιςίου που εφαρμόηονται από τισ υπθρεςιακζσ μονάδεσ τθσ Τράπεηασ, κακϊσ και από τα καταςτιματα και τισ 
κυγατρικζσ εταιρείεσ εςωτερικοφ και εξωτερικοφ κατά περίπτωςθ.  

 Διαςφαλίηει, με κατάλλθλεσ διαδικαςίεσ, τθν τιρθςθ των προκεςμιϊν για τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων που 
προβλζπονται από το ιςχφον ρυκμιςτικό πλαίςιο και παρζχει για το ςκοπό αυτό ςχετικι ζγγραφθ διαβεβαίωςθ 
προσ το Διοικθτικό Συμβοφλιο μζςω των ετιςιων αναφορϊν τθσ. 

 Διαςφαλίηει τθ διαρκι ενθμζρωςθ των υπαλλιλων για τισ εξελίξεισ ςτο ςχετικό με τισ αρμοδιότθτζσ τουσ 
ρυκμιςτικό πλαίςιο, με τθ κζςπιςθ κατάλλθλων διαδικαςιϊν, ενθμερωτικϊν ςθμειωμάτων και εκπαιδευτικϊν 
προγραμμάτων ςε ςυνεργαςία με τθν αρμόδια μονάδα του Τομζα Ανκρωπίνου Δυναμικοφ Ομίλου. 

 Συντονίηει και παρακολουκεί το ζργο των υπευκφνων κανονιςτικισ ςυμμόρφωςθσ (compliance officers) των 
εταιρειϊν του Ομίλου, ϊςτε όλεσ οι εταιρείεσ του Ομίλου να ςυμμορφϊνονται πλιρωσ προσ τισ εφαρμοςτζεσ 
εκάςτοτε διατάξεισ και προσ τισ διατάξεισ του Ν. 2656/1998 για καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ αλλοδαπϊν 
δθμόςιων λειτουργϊν ςε διεκνείσ επιχειρθματικζσ ςυναλλαγζσ.  

 Υποβάλλει ςτθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ μζχρι τθ λιξθ του πρϊτου θμερολογιακοφ εξαμινου κάκε ζτουσ ζκκεςθ επί 
των κεμάτων αρμοδιότθτάσ τθσ. 

Για τθν αποτελεςματικι διαχείριςθ του κινδφνου χριςθσ των υπθρεςιϊν τθσ Τράπεηασ για ςκοποφσ Ξεπλφματοσ 
Χριματοσ και Χρθματοδότθςθσ τθσ Τρομοκρατίασ, ζχει ςυςτακεί εντόσ τθσ  Κανονιςτικισ Συμμόρφωςθσ Ομίλου θ Ειδικι 
Υπθρεςία για τθν πρόλθψθ και καταςτολι του ξεπλφματοσ χριματοσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ (Τομζασ 
AML / CTF), κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ διατάξεισ του Ν. 3691/2008, όπωσ ιςχφει, και τθσ υπ’ αρ. 281/5/17.3.2009 
απόφαςθσ τθσ ΕΤΡΘ. Επικεφαλισ τθσ ωσ άνω υπθρεςίασ ζχει τοποκετθκεί ο Αναπλθρωτισ Διευκυντισ τθσ  Κανονιςτικισ 
Συμμόρφωςθσ Ομίλου, κατόπιν αποφάςεωσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Τράπεηασ. Στον τελευταίο ζχουν ανατεκεί 
και οι ειδικζσ κεςμικζσ αρμοδιότθτεσ του Αρμόδιου Διευκυντικοφ Στελζχουσ όπωσ προβλζπονται ςτισ ανωτζρω 
διατάξεισ. Επιπρόςκετα, το Αρμόδιο Διευκυντικό Στζλεχοσ ζχει οριςτεί ωσ υπεφκυνοσ ςυντονιςτισ για τθν πρόλθψθ και 
καταςτολι του Ξεπλφματοσ Χριματοσ και τθσ Χρθματοδότθςθσ τθσ Τρομοκρατίασ ςε επίπεδο Ομίλου. 

Το Αρμόδιο Διευκυντικό Στζλεχοσ ειςθγείται μζτρα για τθν ενίςχυςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ των διαδικαςιϊν που 
εφαρμόηονται για τθν τιρθςθ των παραπάνω υποχρεϊςεων και λειτουργεί ωσ ςθμείο επικοινωνίασ για τα κζματα 
ευκφνθσ του με τισ αρμόδιεσ Αρχζσ και τα αρμόδια όργανα τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ, παρζχοντασ τισ αναγκαίεσ κατά το 
νόμο πλθροφορίεσ. Ο ρόλοσ, θ ευκφνθ και τα κακικοντα του Αρμοδίου Διευκυντικοφ Στελζχουσ κατά τα ανωτζρω 
καταγράφονται αναλυτικά ςτθν Ρολιτικι Κανονιςτικισ Συμμόρφωςθσ Ομίλου και ςτο Εγχειρίδιο για τθν Ρρόλθψθ και 
Καταςτολι τθσ Νομιμοποίθςθσ Εςόδων από Εγκλθματικζσ Δραςτθριότθτεσ και τθσ Χρθματοδότθςθσ τθσ Τρομοκρατίασ, 
τα οποία ζχει κεςπίςει και εφαρμόηει θ Τράπεηα. Στο πλαίςιο αυτό, το Αρμόδιο Διευκυντικό Στζλεχοσ, μεταξφ άλλων: 

 λαμβάνει αναφορζσ από υπαλλιλουσ τθσ Τράπεηασ για αςυνικεισ ι φποπτεσ ςυναλλαγζσ και παρζχει 
κακοδιγθςθ ςε αυτοφσ επί κεμάτων που ςχετίηονται με τθν πρόλθψθ και καταςτολι του ξεπλφματοσ χριματοσ 
και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ,  

 υποδεικνφει τισ κατάλλθλεσ διαδικαςίεσ και τα πρότυπα αναφοράσ των φποπτων ςυναλλαγϊν προσ τισ αρμόδιεσ 
Αρχζσ, κακϊσ και τισ διαδικαςίεσ για τθν αμοιβαία πλθροφόρθςθ μεταξφ των υποκαταςτθμάτων, των κυγατρικϊν 
και τθσ Τράπεηασ, 

 παρακολουκεί και αξιολογεί τθν ορκι και αποτελεςματικι εφαρμογι τθσ πολιτικισ και των επιμζρουσ 
διαδικαςιϊν που ζχει κεςπίςει θ Τράπεηα για τθν πρόλθψθ και καταςτολι του ξεπλφματοσ χριματοσ και τθσ 
χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ,  

 ςυντάςςει ετιςια ζκκεςθ κατά τισ διατάξεισ τθσ υπ’ αρ. 281/5/17.3.2009 απόφαςθσ ΕΤΡΘ για τθ ςυμμόρφωςθ 
τθσ Τράπεηασ με τισ διατάξεισ τθσ πρόλθψθσ και καταςτολισ του ξεπλφματοσ χριματοσ και τθσ χρθματοδότθςθσ 
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τθσ τρομοκρατίασ, θ οποία υποβάλλεται ςτθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ μζχρι το τζλοσ του 1
ου

 θμερολογιακοφ 
τριμινου. 

Η Τράπεηα ενθμερϊνει τθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ και τθν Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ για οποιαδιποτε μεταβολι ςτο 
πρόςωπο του επικεφαλισ τθσ Κανονιςτικισ Συμμόρφωςθσ Ομίλου εντόσ δζκα εργάςιμων θμερϊν από τθ μεταβολι 
αυτι. Αντίςτοιχα, θ μεταβολι αυτι ανακοινϊνεται άμεςα και ςτο Χρθματιςτιριο Ακθνϊν. Επίςθσ, θ Τράπεηα 
ενθμερϊνει τθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ για τθν ανάκεςθ ι τθν παφςθ  κακθκόντων του Αρμόδιου Διευκυντικοφ Στελζχουσ. 
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6. ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΚΙΝΔΤΝΩΝ  

 

Η Τράπεηα δίνει ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθν αποτελεςματικι παρακολοφκθςθ και διαχείριςθ των κινδφνων, ςε ατομικό και 
επίπεδο Ομίλου, με γνϊμονα τθ διατιρθςθ τθσ ςτακερότθτασ και ςυνζχειασ των εργαςιϊν τθσ. Στο πλαίςιο αυτό, τα 
αρμόδια όργανα τθσ Τράπεηασ μεριμνοφν για τθν καταγραφι και τακτικι επαναξιολόγθςθ τθσ Επιχειρθςιακισ 
Στρατθγικισ τθσ αναφορικά με τθν ανάλθψθ, παρακολοφκθςθ και διαχείριςθ των κινδφνων και τθ διάκριςθ των 
ςυναλλαγϊν και πελατϊν κατά επίπεδο κινδφνου, τον κακοριςμό των εκάςτοτε αποδεκτϊν ανωτάτων ορίων ανάλθψθσ 
κινδφνου ςυνολικά για κάκε είδουσ κινδφνου και τθν περαιτζρω εξειδίκευςθ κακενόσ εκ των ωσ άνω ορίων, κακϊσ και 
τθ κζςπιςθ ορίων παφςθσ ηθμιογόνων δραςτθριοτιτων ι άλλων διορκωτικϊν ενεργειϊν.  

Η Τράπεηα μεριμνά, επίςθσ, για τθ κζςπιςθ αξιόπιςτων, αποτελεςματικϊν και ολοκλθρωμζνων πολιτικϊν και 
διαδικαςιϊν για τθν αξιολόγθςθ και διατιρθςθ ςε διαρκι βάςθ του φψουσ, τθσ ςφνκεςθσ και τθσ κατανομισ των ιδίων 
κεφαλαίων, τα οποία κρίνονται εκάςτοτε από τθ Διοίκθςθ τθσ Τράπεηασ κατάλλθλα για τθν κάλυψθ τθσ φφςθσ και του 
επιπζδου των κινδφνων που αναλαμβάνει ι ενδζχεται να αναλάβει θ Τράπεηα. Οι ωσ άνω πολιτικζσ και διαδικαςίεσ 
υπόκεινται ςε τακτικι εςωτερικι επανεξζταςθ και αξιολόγθςθ από τον Τομζα Διαχείριςθσ Κινδφνων Ομίλου, με ςτόχο 
να διαςφαλίηεται ότι αυτζσ παραμζνουν πλιρεισ, επαρκείσ και ανάλογεσ με τθ φφςθ, τθν ζκταςθ και τθν πολυπλοκότθτα 
των εκάςτοτε δραςτθριοτιτων τθσ Τράπεηασ. 

Στθ διαδικαςία του ςχεδιαςμοφ, τθσ παρακολοφκθςθσ και τθσ διαχείριςθσ κινδφνων, κακϊσ και τθσ αξιολόγθςθσ τθσ 
επάρκειασ των ιδίων κεφαλαίων ςε ςχζςθ με το φψοσ και τθ μορφι των αναλαμβανόμενων κινδφνων εμπλζκονται οι 
ακόλουκεσ οργανωτικζσ μονάδεσ: 

 Η Επιτροπι Διαχείριςθσ Κινδφνων, ςτθν οποία ανατίκενται από το Διοικθτικό Συμβοφλιο αρμοδιότθτεσ ςχετικζσ 
µε τθ διαχείριςθ κινδφνων κατά τα οριηόμενα ςτισ διατάξεισ τθσ Ρ.Δ./Τ.Ε. 2577/2006 και του Ν. 4261/2014, οφτωσ 
ϊςτε να καλφπτονται αποτελεςματικά για όλο το φάςμα των δραςτθριοτιτων τθσ Τράπεηασ όλεσ οι μορφζσ 
κινδφνων, και να διαςφαλίηεται ο ενοποιθμζνοσ ζλεγχόσ τουσ, θ εξειδικευμζνθ αντιμετϊπιςι τουσ και ο 
απαιτοφμενοσ ςυντονιςμόσ ςε επίπεδο Τράπεηασ και Ομίλου. 

 Ο Τομζασ Διαχείριςθσ Κινδφνων Ομίλου, ο οποίοσ είναι υπεφκυνοσ για το ςχεδιαςμό, τθν εξειδίκευςθ και 
υλοποίθςθ τθσ πολιτικισ τθσ Τράπεηασ ςε κζματα διαχείριςθσ κινδφνων και κεφαλαιακισ επάρκειασ, ςφμφωνα με 
τισ κατευκφνςεισ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, θ οποία καλφπτει όλο το φάςμα των δραςτθριοτιτων τθσ 
Τράπεηασ για όλεσ τισ μορφζσ κινδφνων.  

 Ο Τομζασ Ρίςτθσ Ομίλου, ο οποίοσ ςυνιςτά τθν ςε βάκοσ αξιολόγθςθ τθσ ανάλθψθσ του πιςτωτικοφ κινδφνου  
κατά τθν εγκριτικι διαδικαςία και είναι αρμόδιοσ για τθν κατάρτιςθ και τθν ςυντιρθςθ τθσ Ριςτωτικισ Ρολιτικισ. 

 Η Επιτροπι Διαχείριςθσ Στοιχείων Ενεργθτικοφ – Ρακθτικοφ (ALCO), θ οποία είναι υπεφκυνθ για τθν υλοποίθςθ 
τθσ ςτρατθγικισ ανάπτυξθσ των ςτοιχείων ενεργθτικοφ και πακθτικοφ του Ομίλου, ανάλογα με τα εκάςτοτε 
ποιοτικά και ποςοτικά δεδομζνα και τισ εξελίξεισ του επιχειρθματικοφ περιβάλλοντοσ, με ςτόχο τθ διαςφάλιςθ 
τθσ υψθλισ ανταγωνιςτικότθτασ και αποδοτικότθτασ, με παράλλθλθ διατιρθςθ των αναλαμβανόμενων 
επιχειρθματικϊν κινδφνων ςε προκακοριςμζνα όρια. Οι κφριεσ αρμοδιότθτεσ τθσ Επιτροπισ Διαχείριςθσ 
Ενεργθτικοφ – Ρακθτικοφ (ALCO) περιγράφονται αναλυτικά ςτο Ρροςάρτθμα 03 «Εκτελεςτικζσ & Διοικθτικζσ 
Επιτροπζσ και Συμβοφλια» του παρόντοσ Κανονιςμοφ.  

Ο Τομζασ Διαχείριςθσ Κινδφνων Ομίλου είναι διοικθτικά ανεξάρτθτθ μονάδα ςε ςχζςθ με μονάδεσ τθσ Τράπεηασ, οι 
οποίεσ ζχουν εκτελεςτικζσ αρμοδιότθτεσ ι αρμοδιότθτεσ για τθν πραγματοποίθςθ και λογιςτικοποίθςθ ςυναλλαγϊν και 
επιτελεί τισ αρμοδιότθτεσ τθσ Μονάδασ Διαχείριςθσ Κινδφνων κατά τισ διατάξεισ τθσ Ρ.Δ.Τ.Ε. 2577/9.3.2006, κακϊσ και 
τθσ Μονάδασ Ελζγχου Ριςτωτικοφ Κινδφνου κατά τισ διατάξεισ τθσ Ρ.Δ.Τ.Ε. 2589/20.8.2007 και Ρ.Δ.Τ.Ε. 2594/20.8.2007 
αντίςτοιχα. Η οργάνωςθ και οι αρμοδιότθτεσ του Τομζα Διαχείριςθσ Κινδφνων προςδιορίηονται λεπτομερϊσ ςε 
Κανονιςμό με τίτλο «Οργάνωςθ και Αρμοδιότθτεσ Τομζα Διαχείριςθσ Κινδφνων», ο οποίοσ προςαρτάται ςτο 
Ρροςάρτθμα 02 «Αρμοδιότθτεσ Οργανωτικϊν Μονάδων» του παρόντοσ Κανονιςμοφ. Ο Τομζασ Διαχείριςθσ Κινδφνων 
Ομίλου εποπτεφεται από τον Chief Risk Officer Ομίλου ο οποίοσ αναφζρεται για τα κζματα τθσ αρμοδιότθτάσ του ςτθ 
Διοίκθςθ και ςτθν Επιτροπι Διαχείριςθσ Κινδφνων, ι / και μζςω αυτισ ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Τράπεηασ.  

Ο Τομζασ Διαχείριςθσ Κινδφνων, υπόκειται ςτον ζλεγχο του  Εςωτερικοφ Ελζγχου Ομίλου, ωσ προσ τθν επάρκεια και 
αποτελεςματικότθτα των διαδικαςιϊν διαχείριςθσ κινδφνων. Οι αρμοδιότθτεσ του Τομζα Διαχείριςθσ Κινδφνων Ομίλου 
ςυνίςτανται, κυρίωσ:  

 ςτθν διαμόρφωςθ ςυνολικοφ πλαιςίου και τθν ειςιγθςθ ςτρατθγικισ, πολιτικϊν και διαδικαςιϊν διαχείριςθσ και 
ελζγχου των κινδφνων που αναλαμβάνει ο Πμιλοσ, ςφμφωνα με τισ κατευκφνςεισ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, 
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 ςτον κακοριςμό πολιτικϊν και διαδικαςιϊν ςχετικά με: 

i) τον οριςμό, τθν αναγνϊριςθ, τθ μζτρθςθ, τθν αξιολόγθςθ, τθν άμβλυνςθ και τθν αναφορά των 
αναλαμβανόμενων κινδφνων, 

ii) τον κακοριςμό, τθν κατανομι και τθν παρακολοφκθςθ καταλλιλων ορίων ανάλθψθσ κινδφνων (π.χ. 
πιςτωτικό, αγοράσ, ρευςτότθτασ και λειτουργικό) ανά αντιςυμβαλλόμενο, δραςτθριότθτα, οικονομικό 
κλάδο, γεωγραφικι περιοχι, επιχειρθματικι μονάδα ςε ςυνεργαςία με τισ αρμόδιεσ επιτροπζσ και 
εκτελεςτικζσ μονάδεσ τθσ Τράπεηασ, και τισ αντίςτοιχεσ αρμόδιεσ επιτροπζσ και μονάδεσ των κυγατρικϊν, 

iii) τθν μζτρθςθ τθσ προςαρμοςμζνθσ ωσ προσ τον κίνδυνο αποδοτικότθτασ και τθν κατανομι του κεφαλαίου 
μεταξφ των επιχειρθματικϊν μονάδων, 

iv) τθν ανάπτυξθ, υλοποίθςθ και περιοδικι αξιολόγθςθ μεκόδων και εργαλείων προςαρμοςμζνθσ ςε ςχζςθ με 
τον κίνδυνο τιμολόγθςθσ των προϊόντων και υπθρεςιϊν και εκπαίδευςθ των επιχειρθματικϊν μονάδων για 
τθ χριςθ τουσ. 

 ςτθν ανάπτυξθ, εφαρμογι και περιοδικι αξιολόγθςθ τθσ επάρκειασ των μεκόδων, κριτθρίων, υποδειγμάτων και 
ςυςτθμάτων για τον ζγκαιρο εντοπιςμό, μζτρθςθ, παρακολοφκθςθ, αντιςτάκμιςθ, μείωςθ, αναφορά και εν γζνει 
διαχείριςθ των κινδφνων που αναλαμβάνει ι ςτουσ οποίουσ ενδζχεται να εκτεκεί θ Τράπεηα, 

 ςτθν αναγνϊριςθ και μζτρθςθ όλων των μορφϊν κινδφνου που αναλαμβάνουν οι επιχειρθματικζσ μονάδεσ τθσ 
Τράπεηασ και θ παροχι αναλυτικισ πλθροφόρθςθσ κινδφνων προσ τισ μονάδεσ αυτζσ με ςκοπό τθν 
αποτελεςματικι διαχείριςι τουσ, 

 ςτον τακτικό ζλεγχο τθσ ιςχφοσ των υποκζςεων και εκτιμιςεων του Σχεδίου Αντιμετϊπιςθσ Καταςτάςεων Κρίςθσ 
ευςτότθτασ (Contingency Funding Plan), και ςτθν τακτικι διενζργεια αςκιςεων ετοιμότθτασ του Σχεδίου ςτο 
ςφνολό του,  

 ςτθ διενζργεια περιοδικϊν ι/και ζκτακτων δοκιμϊν προςομοίωςθσ καταςτάςεων κρίςθσ (stress tests) με ςενάρια 
προςαρμοςμζνα ςτθ φφςθ και το εφροσ των δραςτθριοτιτων τθσ Τράπεηασ για όλεσ τισ μορφζσ κινδφνων 
(ςυμπεριλαμβανομζνου του κινδφνου ρευςτότθτασ), τα αποτελζςματα των οποίων κοινοποιοφνται ςτθν Τράπεηα 
τθσ Ελλάδοσ και χρθςιμοποιοφνται ωσ βάςθ για το ςχεδιαςμό των κατάλλθλων πολιτικϊν και διαδικαςιϊν 
διαχείριςθσ κινδφνων,  

 ςτθ ςφνταξθ περιοδικϊν αναφορϊν επί κεμάτων τθσ αρμοδιότθτάσ του, με ςκοπό τθν τακτικι και επαρκι 
πλθροφόρθςθ τθσ Διοίκθςθσ και του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, και των εποπτικϊν απαιτιςεων που απορρζουν 
από ςχετικζσ οδθγίεσ / Ρράξεισ Διοικθτοφ τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ, 

 ςε διενζργεια αποτίμθςθσ ενεργθτικοφ/πακθτικοφ για τθ ςφνταξθ των οικονομικϊν καταςτάςεων και για τα 
ακόλουκα: 

o Επικφρωςθ των πολιτικϊν, διαδικαςιϊν, και μεκοδολογιϊν (πχ. mark-to-market, mark-to-model κλπ.) 
που χρθςιμοποιοφνται για τθν αποτίμθςι τουσ 

o Ζλεγχοσ τθσ καταλλθλότθτασ των τιμϊν που χρθςιμοποιοφνται ςτθ διαδικαςία αποτίμθςθσ 

o Ραρακολοφκθςθ των αποτελεςμάτων τθσ αποτίμθςθσ και αναφορά των αποκλίςεων από τθ πολιτικι 
ςτθ ΕΔΚ 

 ςτθν ενεργι και ουςιαςτικι ςυμμετοχι ςτισ διαδικαςίεσ ςχεδιαςμοφ και προχπολογιςμοφ με ςυμμετοχι ςε όλεσ 
τισ ςχετικζσ επιτροπζσ προκειμζνου να αξιολογεί τθ ςυμβατότθτα προσ τθν εγκεκριμζνθ διάκεςθ ανάλθψθσ 
κινδφνων, τα επίπεδα κεφαλαιακισ επάρκειασ, και τθν πικανότθτα κακοδικϊν κινδφνων. 

 Η δθμιουργία και ςτενι παρακολοφκθςθ τθσ υλοποίθςθσ των ορίων και τθσ προςιλωςθσ ςτθ πολιτικι που διζπει 
τισ ςχζςεισ με ςυνδεδεμζνουσ δανειολιπτεσ ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ ανεξαρτθςία των αποφάςεων ςτισ 
ςυναλλαγζσ  

 ςτον τακτικό ζλεγχο τθσ εφαρμογισ τθσ Διαδικαςίασ Αξιολόγθςθσ τθσ Επάρκειασ του Εςωτερικοφ Κεφαλαίου 
(ΔΑΕΕΚ) τθσ Τράπεηασ και του Ομίλου τθσ και του βακμοφ ενςωμάτωςθσ τθσ ΔΑΕΕΚ ςτθ λειτουργία και τισ 
δραςτθριότθτεσ τθσ Τράπεηασ και εταιρειϊν του Ομίλου τθσ (ιδίωσ ςτισ διαδικαςίεσ διαχείριςθσ κινδφνου, ςτθ 
λιψθ επιχειρθματικϊν αποφάςεων και ςτο Σφςτθμα Διοικθτικισ Ρλθροφόρθςθσ τθσ Τράπεηασ), ςτθν 
παρακολοφκθςθ και αξιολόγθςθ τθσ ορκολογικισ κατανομισ κεφαλαίων ςε ςχζςθ με το ςφνολο των ςθμαντικϊν 
αναλαμβανόμενων κινδφνων εντόσ του Ομίλου τθσ και τθσ επάρκειασ του εςωτερικοφ κεφαλαίου, και ςτθν 
περιοδικι επαναξιολόγθςθ τθσ ΔΑΕΕΚ,  
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 ςτον προςδιοριςμό των κεφαλαιακϊν απαιτιςεων τθσ Τράπεηασ για τθν κάλυψθ όλων των κινδφνων, ςτουσ 
οποίουσ αυτι εκτίκεται ι ενδζχεται να εκτεκεί, 

 ςτθν αποτελεςματικι διαχείριςθ τθσ κεφαλαιακισ βάςθσ αποςκοπϊντασ ςτθ βελτιςτοποίθςθ τθσ κατανομισ 
και χριςθσ του κεφαλαίου (εποπτικό και εςωτερικό) και κατά ςυνζπεια ςτθ βελτίωςθ τθσ κερδοφορίασ του 
Ομίλου. 

 ςτθν ειςιγθςθ για τθ χάραξθ τθσ πολιτικισ του Ομίλου ςε κζματα τραπεηικισ εποπτείασ και ςυμμόρφωςθσ προσ 
τισ ςχετικζσ, με τθ διαχείριςθ κινδφνων και τθν κεφαλαιακι επάρκεια, οδθγίεσ που κεςπίηουν οι Εποπτικζσ 
Αρχζσ, κακϊσ και ο υπολογιςμόσ του αντίςτοιχου Εποπτικοφ Κεφαλαίου που απαιτείται για τθν κάλυψθ των 
αναλαμβανόμενων κινδφνων, 

 ςτθ διαμόρφωςθ επίγνωςθσ ςχετικά με τουσ αναλαμβανόμενουσ κινδφνουσ και τθ προϊκθςθ τθσ κουλτοφρασ 
διαχείριςθσ κινδφνων ςε κάκε ιεραρχικό επίπεδο του Ομίλου. 

Για τθν αποτελεςματικι άςκθςθ των αρμοδιοτιτων τθσ, τα αρμόδια ςτελζχθ του Τομζα Διαχείριςθσ Κινδφνων Ομίλου 
ζχουν πρόςβαςθ ςε όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ και μονάδεσ τθσ Τράπεηασ, κακϊσ και ςε όλα τα ςτοιχεία και πλθροφορίεσ 
τθσ Τράπεηασ και των εταιρειϊν του Ομίλου τθσ, τα οποία είναι απαραίτθτα για τθν εκπλιρωςθ των κακθκόντων τουσ.   

Ο επικεφαλισ του Τομζα Διαχείριςθσ Κινδφνων Ομίλου ορίηεται από το Διοικθτικό Συμβοφλιο, κατόπιν ειςιγθςθσ τθσ 
Επιτροπισ Διαχείριςθσ Κινδφνων, και θ τοποκζτθςι του, κακϊσ και θ τυχόν αντικατάςταςι του κατόπιν ζγκριςθσ τθσ 
Επιτροπισ Διαχείριςθσ Κινδφνων, γνωςτοποιοφνται ςτθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ. Στα κακικοντα του επικεφαλισ του 
Τομζα Διαχείριςθσ Κινδφνων Ομίλου ςυμπεριλαμβάνονται τα ακόλουκα: 

 υποβάλλει ετθςίωσ ζκκεςθ ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Τράπεηασ, μζςω τθσ Επιτροπισ Διαχείριςθσ Κινδφνων, 
ςχετικά με τα κζματα που εμπίπτουν ςτθν αρμοδιότθτα του Τομζα Διαχείριςθσ Κινδφνων Ομίλου, 

 ςυμμετζχει ςτθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ από τισ εποπτικζσ αρχζσ τθσ επάρκειασ του εςωτερικοφ και εποπτικοφ 
κεφαλαίου, 

 ςυμμετζχει ςτθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων για τον κακοριςμό των όρων των χρθματοδοτιςεων που δεν 
υπόκεινται ςε προκακοριςμζνεσ ι γενικζσ παραμζτρουσ, 

 ςυμμετζχει ςτθ διατφπωςθ ειςθγιςεων και προτάςεων ςτθ Διοίκθςθ και, μζςω τθσ Επιτροπισ Διαχείριςθσ 
Κινδφνων, ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Τράπεηασ αναφορικά με μεταβολζσ ςτθ ςφνκεςθ των χαρτοφυλακίων 
τθσ Τράπεηασ, για τθν αναδιάρκρωςθ/ρφκμιςθ υφιςτάμενων δανείων και τθ διαφοροποίθςθ τθσ πολιτικισ των 
προβλζψεων, 

 Επιβλζπει τθν εφαρμογι των πολιτικϊν διαχείριςθσ κινδφνων. Ραρζχει ςτθν ΕΔΚ επαρκείσ αναφορζσ, 
τουλάχιςτον ςε μθνιαία βάςθ, ϊςτε θ επιτροπι να επιβλζπει ορκϊσ και να ςυμβουλεφει το ΔΣ ωσ προσ τθν 
ζκκεςθ/προφίλ ςτο κίνδυνο και τθ μελλοντικι ςτρατθγικι διαχείριςθσ κινδφνων. 

 Συμμετζχει ωσ μζλοσ ςτθν Εκτελεςτικι Επιτροπι Ομίλου. 

 Συμμετζχει ωσ μζλοσ ςτισ βαςικζσ εκτελεςτικζσ επιτροπζσ τθσ Τράπεηασ (ΑLCO, Επιτροπι Εγκρίςεωσ 
Ριςτοδοτιςεων, Επιτροπι Εμπλοκϊν, Επιτροπι Σχεδιαςμοφ IT και Ροιότθτασ Λειτουργίασ). Στθν Επιτροπι 
Εγκρίςεωσ Ριςτοδοτιςεων, ςτθν ALCO κακϊσ και ςτθν Επιτροπι Εμπλοκϊν, ο CRO διατθρεί δικαίωμα 
αρνθςικυρίασ (veto) ςε περίπτωςθ διαφωνίασ του για λόγουσ που αφοροφν παράβαςθ τθσ εγκεκριμζνθσ 
πολιτικισ διαχείριςθσ κινδφνων τθσ Τράπεηασ. 

 Επιβλζπει τθ ςυμμόρφωςθ με τα εγκεκριμζνα όρια διάκεςθσ ανάλθψθσ κινδφνων. Οι αποκλίςεισ από τα όρια 
αναφζρονται ζγκαιρα ςτθν ΕΔΚ.  

 Διατυπϊνει γνϊμθ για τισ τροποποιιςεισ τθσ πιςτωτικισ πολιτικισ πριν ειςαχκοφν προσ ζγκριςθ από τθν 
Εκτελεςτικι Επιτροπι (ι τθν ΕΔΚ ςε περίπτωςθ που θ τροποποίθςθ αφορά τθ διάκεςθ ανάλθψθσ κινδφνου) και 
επιβλζπει τθν υλοποίθςι τθσ. 

 εποπτεφει και ςυντονίηει τθ δραςτθριότθτα των λοιπϊν υπθρεςιακϊν μονάδων διαχείριςθσ κινδφνων τθσ 
Τράπεηασ και των εταιρειϊν του Ομίλου τθσ, όπωσ εκάςτοτε του ανατίκενται από τθ Διοίκθςθ,  

 εκτελεί τα κακικοντα του Εκτελεςτικοφ Γραμματζα τθσ Επιτροπισ Διαχείριςθσ Κινδφνων. 
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7. ΛΟΙΠΕ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ – ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΕ ΡΤΘΜΙΕΙ 

 

7.1. Ενθμζρωςθ Επενδυτϊν 

Αναγνωρίηοντασ τθ ςθμαςία τθσ διαφάνειασ και τθσ παροχισ ορκισ πλθροφόρθςθσ, θ Τράπεηα παρζχει πλιρθ και 
αναλυτικι πλθροφόρθςθ για τισ επιμζρουσ δραςτθριότθτζσ τθσ ςτο επενδυτικό κοινό και τισ αρμόδιεσ εποπτικζσ αρχζσ 
ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο. Η Τράπεηα υποχρεοφται να δθμοςιοποιεί, χωρίσ υπαίτια κακυςτζρθςθ, νζα 
γεγονότα που τθν αφοροφν και δεν είναι ευρζωσ γνωςτά, εάν αυτά, λόγω τθσ ςθμαςίασ τουσ για τθν περιουςιακι και 
οικονομικι κατάςταςι τθσ ι τθν γενικι πορεία τθσ, κα μποροφςαν να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τθ χρθματιςτθριακι αξία 
των μετοχϊν τθσ. 

Η Τράπεηα, κατά τθν παροχι πλθροφοριϊν προσ τουσ μετόχουσ, τθρεί τθν αρχι τθσ ζγκαιρθσ, ςφμμετρθσ και ιςότιμθσ 
ενθμζρωςθσ των μετόχων και επενδυτϊν και επιλζγει πρόςφορα μζςα επικοινωνίασ, περιλαμβανομζνου και του 
διαδικτφου. Η ενθμζρωςθ των επενδυτϊν γίνεται από τθν Υπθρεςία Ενθμζρωςθσ Επενδυτϊν, θ οποία ςυγκροτικθκε ςτο 
πλαίςιο του Επιχειρθματικοφ Σχεδιαςμοφ & IR και ζχει τθν ευκφνθ να παρζχει ςε ιδιϊτεσ και κεςμικοφσ επενδυτζσ 
ςυςτθματικι πλθροφόρθςθ για τθν πορεία τθσ Τράπεηασ και του Ομίλου Ρειραιϊσ. Αναλυτικότερα, θ ενθμζρωςθ των 
επενδυτϊν γίνεται με: 

 τθν απάντθςθ ςε θμεριςια βάςθ ερωτθμάτων των επενδυτϊν ςχετικά με τισ εξελίξεισ τθσ Τράπεηασ, 

 τθ διοργάνωςθ εταιρικϊν παρουςιάςεων, 

 τθν ενθμζρωςθ του ςχετικοφ τμιματοσ τθσ ιςτοςελίδασ τθσ Τράπεηασ με οικονομικά ςτοιχεία, δελτία τφπου, 
αναλυτικζσ ανακοινϊςεισ αποτελεςμάτων και άλλα ςτοιχεία / πλθροφορίεσ για τουσ επενδυτζσ. 

 

7.2. Τπθρεςία Εξυπθρζτθςθσ Μετόχων  

Η Υπθρεςία Εξυπθρζτθςθσ Μετόχων ςυγκροτικθκε ςφμφωνα με τθν 5/204/14.11.2000 απόφαςθ του Δ.Σ. τθσ Επιτροπισ 
Κεφαλαιαγοράσ ςτο πλαίςιο του Μετοχολογίου τθσ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ τθσ Τράπεηασ για τθν εξυπθρζτθςθ των 
μετόχων, και ζχει τθν ευκφνθ τθσ άμεςθσ και ιςότιμθσ πλθροφόρθςθσ των μετόχων, κακϊσ και τθσ εξυπθρζτθςισ τουσ 
ςε κζματα άςκθςθσ των δικαιωμάτων τουσ με βάςθ το νόμο και το καταςτατικό τθσ Τράπεηασ.  

Οι αρμοδιότθτεσ τθσ είναι οι ακόλουκεσ: 

 θ μζριμνα για τθν άμεςθ, ορκι και ιςότιμθ εξυπθρζτθςθ των μετόχων ςχετικά με τα ακόλουκα: 

 διανομι και πλθρωμι μεριςμάτων, πράξεισ εκδόςεωσ νζων μετοχϊν, διανομισ, εγγραφισ, παραιτιςεωσ και 
μετατροπισ, χρονικι περίοδοσ άςκθςθσ των ςχετικϊν δικαιωμάτων ι μεταβολζσ ςτα αρχικά χρονικά 
περικϊρια (π.χ. επζκταςθ του χρόνου άςκθςθσ των δικαιωμάτων), 

 παροχι πλθροφοριϊν ςχετικά με τισ Τακτικζσ ι Ζκτακτεσ Συνελεφςεισ και τισ αποφάςεισ τουσ,  

 απόκτθςθ ιδίων μετοχϊν και διάκεςι τουσ ι τυχόν ακφρωςθ αυτϊν. 

 θ μζριμνα να διανζμεται ςτθν Ετιςια Τακτικι Γενικι Συνζλευςθ δωρεάν ςε ζντυπθ μορφι ςτουσ παριςτάμενουσ 
μετόχουσ θ Ετιςια Οικονομικι Ζκκεςθ του άρκρου 4 του ν. 3556/2007, 

 θ τιρθςθ και ενθμζρωςθ του μετοχολογίου τθσ Τράπεηασ ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία. Για το ςκοπό 
αυτό, ζχει τθν ευκφνθ επικοινωνίασ με τθν Μθτρϊο Αξιϊν τθσ ΕΧΑΕ. 

 

7.3. Εταιρικζσ Ανακοινϊςεισ 

Κάκε ανακοίνωςθ τθσ Τράπεηασ περιλαμβάνει εκείνα τα ςτοιχεία, τα οποία είναι απαραίτθτα για τθν ορκι, επαρκι και 
ςαφι πλθροφόρθςθ του επενδυτι, και δεν περιζχει ςτοιχεία που επιδζχονται διττι ι αςαφι ερμθνεία. Τθν ευκφνθ των 
εταιρικϊν ανακοινϊςεων ζχει θ κεςμοκετθμζνθ Υπθρεςία Εταιρικϊν Ανακοινϊςεων. 

Οι ανακοινϊςεισ τθσ Τράπεηασ προσ το επενδυτικό κοινό αποςτζλλονται, χωρίσ υπαίτια βραδφτθτα, ςτο Χρθματιςτιριο 
Ακθνϊν ςτθν ελλθνικι και ςτθν αγγλικι γλϊςςα, προκειμζνου να καταχωρθκοφν ςτθν ιςτοςελίδα του Χ.Α. και ςτο 
Ημεριςιο Δελτίο Τιμϊν του Χ.Α. Οι ανακοινϊςεισ τθσ Τράπεηασ καταχωροφνται, επιπρόςκετα, με ταυτόςθμο 
περιεχόμενο, ςτθν ελλθνικι και αγγλικι γλϊςςα, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ για τουλάχιςτον πζντε (5) ζτθ. Ρεραιτζρω, ςτισ 
περιπτϊςεισ που προβλζπει θ ιςχφουςα νομοκεςία και ειδικότερα ο Ν. 3556/2007, οι ανακοινϊςεισ τθσ Τράπεηασ 
υποβάλλονται κατά περίπτωςθ ςτθν Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ και ςτθν ΕΧΑΕ και αποςτζλλονται για δθμοςιοποίθςθ, 
ςτθν ελλθνικι και, όπου απαιτείται, αγγλικι γλϊςςα, ςε θλεκτρονικά και ζντυπα ΜΜΕ με εκνικι και πανευρωπαϊκι 
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εμβζλεια, κατά τρόπο που επιτρζπει τθν ταχεία, χωρίσ διακρίςεισ και με τθ μικρότερθ χρονικι διαφορά πρόςβαςθ ςτισ 
ανακοινϊςεισ τθσ Τράπεηασ από το επενδυτικό κοινό ςε ολόκλθρθ τθν Ευρωπαϊκι Κοινότθτα.   

 

7.4. Τπθρεςία Εταιρικϊν Ανακοινϊςεων  

Η υπθρεςία Εταιρικϊν Ανακοινϊςεων ςυγκροτικθκε ςφμφωνα με τθν 5/204/14.11.2000 απόφαςθ του Δ.Σ. τθσ 
Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ ςτο πλαίςιο τθσ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ τθσ Τράπεηασ, και ζχει τθν ευκφνθ τθσ 
ςυμμόρφωςθσ τθσ Τράπεηασ με τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτισ διατάξεισ του Ν. 3340/2005 και του Ν. 
3356/2007, των αποφάςεων τθσ Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ που εκδίδονται κατ’ εξουςιοδότθςθ αυτϊν και τθσ υπ’ αρ. 
5/204/14.11.2000 απόφαςθσ τθσ Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ όπωσ ιςχφει, κακϊσ και τθσ επικοινωνίασ τθσ Τράπεηασ με 
τισ αρμόδιεσ εποπτικζσ αρχζσ, τα μζςα μαηικισ επικοινωνίασ και κάκε άλλο αρμόδιο φορζα.  

Η Υπθρεςία Εταιρικϊν Ανακοινϊςεων είναι αρμόδια, ιδίωσ, για: 

 τθν χωρίσ υπαίτια βραδφτθτα γνωςτοποίθςθ ςτο επενδυτικό κοινό των προνομιακϊν πλθροφοριϊν που αφοροφν 
άμεςα τθν Τράπεηα, κακϊσ και κάκε ςθμαντικισ μεταβολισ ι εξζλιξθσ που αφορά ιδθ δθµοςιοποιθκείςεσ 
προνομιακζσ πλθροφορίεσ, ιδίωσ αναφορικά με: 

 ςθμαντικι μεταβολι τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ τθσ Τράπεηασ ι εταιρείασ που περιλαμβάνεται ςτισ 
ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Τράπεηασ, 

 ςφναψθ ι λφςθ ςθμαντικϊν ςυνεργαςιϊν ι επιχειρθματικϊν ςυμμαχιϊν ςτθν Ελλάδα ι το εξωτερικό, 
απόκτθςθ αδειϊν ευρεςιτεχνίασ και πατεντϊν, 

 δθμόςια πρόταςθ αγοράσ, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, 

 ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςυγχϊνευςθσ, διάςπαςθσ ι εξαγοράσ, κακϊσ και ςθμαντικι απόκτθςθ ι εκχϊρθςθ 
μετοχϊν, εξαιρουμζνων των εταιρικϊν μεταςχθματιςμϊν που αφοροφν κατά 100% κυγατρικζσ εταιρείεσ, 

 αλλαγι ςτθ ςφνκεςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, αλλαγι των γενικϊν διευκυντϊν, των ελεγκτϊν, του 
υπεφκυνου οικονομικϊν υπθρεςιϊν, 

 διανομι και καταβολι μεριςμάτων, πράξεισ ζκδοςθσ νζων μετοχϊν, διανομισ, εγγραφισ, παραιτιςεωσ και 
μετατροπισ,  

 αναδιοργάνωςθ λειτουργίασ ι δραςτθριοτιτων που αναμζνεται να ζχει ςθμαντικι επίδραςθ ςτθν οικονομικι 
κατάςταςθ και τα αποτελζςματα τθσ Τράπεηασ, 

 προγράμματα αγοράσ ιδίων μετοχϊν, 

 αιτιςεισ πτϊχευςθσ και δικαςτικζσ αποφάςεισ περί πτϊχευςθσ, κακϊσ και άλλεσ νομικζσ ι δικαςτικζσ 
διαφορζσ που μποροφν να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τθν οικονομικι κατάςταςθ και τα αποτελζςματα τθσ 
Τράπεηασ, 

 ανάκλθςθ απόφαςθσ για τθν χοριγθςθ πιςτϊςεων από πιςτωτζσ προσ τθν Τράπεηα ι άρνθςθ χοριγθςθσ 
τζτοιων πιςτϊςεων, 

 αφερεγγυότθτα οφειλετϊν τθσ Τράπεηασ που μπορεί να επθρεάςει τθν οικονομικι κατάςταςθ και τα 
αποτελζςματα τθσ Τράπεηασ, 

 αλλαγι ουςιωδϊν ςτοιχείων που περιζχονται ςτο πλζον πρόςφατο ενθμερωτικό δελτίο τθσ Τράπεηασ ι ςτθν 
Ετιςια Οικονομικι Ζκκεςθ, ςυμπεριλαμβανομζνων των δεςμεφςεων που ζχουν αναλθφκεί για τθ χριςθ 
αντλθκζντων κεφαλαίων, 

 ουςιϊδθ μεταβολι ςτθν περιουςιακι κατάςταςθ και ςτθν μετοχικι και κεφαλαιακι διάρκρωςθ τθσ Τράπεηασ, 
ιδίωσ ςτθ δανειακι τθσ επιβάρυνςθ, 

 οποιαδιποτε μεταβολι που επιδρά ουςιωδϊσ ςτθ διάρκρωςθ ι ςτα ενοποιθμζνα οικονομικά μεγζκθ του 
ομίλου τθσ Τράπεηασ, 

 ςθμαντικζσ μεταβολζσ ςε εκτιμϊμενα ι προβλεπόμενα αποτελζςματα που ζχουν ανακοινωκεί από τθν 
Τράπεηα, 

 διάψευςθ ανακριβϊν ι ψευδϊν ανεπιβεβαίωτων πλθροφοριϊν που δθμοςιοποιοφνται από τρίτουσ και κα 
μποροφςαν να επθρεάςουν αιςκθτά τθν τιμι των μετοχϊν τθσ Τράπεηασ ι ςυνδεδεμζνων με αυτζσ 
χρθματοπιςτωτικϊν μζςων,   

 επιβεβαίωςθ αλθκϊν ανεπιβεβαίωτων πλθροφοριϊν που δθμοςιοποιοφνται από τρίτουσ και κα μποροφςαν 
να επθρεάςουν αιςκθτά τθν τιμι των μετοχϊν τθσ Τράπεηασ ι ςυνδεδεμζνων με αυτζσ χρθματοπιςτωτικϊν 
μζςων, 
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 ςυναλλαγζσ τθσ Τράπεηασ με τα πρόςωπα που αναφζρονται κατωτζρω ςτθν ενότθτα 7.5.3 του παρόντοσ 
(πρόςωπα που είναι «ςυνδεδεμζνα μζρθ» με τθν Τράπεηα κατά τθν ζννοια του ΔΡΧΡ 24), εφόςον θ αξία τθσ 
ςυναλλαγισ υπερβαίνει το 10% τθσ αξίασ των ςτοιχείων του ενεργθτικοφ τθσ Τράπεηασ, όπωσ αποτυπϊνεται 
ςτισ τελευταίεσ ενδιάμεςεσ ι ετιςιεσ δθμοςιευμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ.  

 τθν κατάρτιςθ, τακτικι ενθμζρωςθ και υποβολι καταλόγου ςτθν Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ των προςϊπων που 
αςκοφν διευκυντικά κακικοντα ςτθν Τράπεηα και των προςϊπων που ζχουν ςτενό δεςμό με τα ανωτζρω,   

 τθν κατάρτιςθ και τακτικι ενθμζρωςθ καταλόγου των προςϊπων που απαςχολεί θ Τράπεηα, είτε με ςφμβαςθ 
εργαςίασ είτε άλλωσ, ι που ςυνδζονται, άμεςα ι ζµµεςα, µε τθν Τράπεηα, είτε ςε τακτικι είτε ςε περιςταςιακι 
βάςθ, και τα οποία ζχουν πρόςβαςθ ςε προνομιακζσ πλθροφορίεσ, 

 τθ δθμοςιοποίθςθ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των Ν. 3340/2005 και 3556/2007, ςτο επενδυτικό κοινό και ςτθν 
Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ, εντόσ τθσ επόμενθσ θμζρασ από τθ λιψθ τουσ, των γνωςτοποιιςεων που λαμβάνει θ 
Τράπεηα από τα πρόςωπα που αςκοφν διευκυντικά κακικοντα ςτθν Τράπεηα και τα πρόςωπα που ζχουν ςτενό 
δεςμό με τα ανωτζρω, όςον αφορά ςτισ ςυναλλαγζσ που διενεργοφνται για λογαριαςμό τουσ και αφοροφν 
μετοχζσ τθσ Τράπεηασ ι παράγωγα ι άλλα χρθματοπιςτωτικά μζςα που είναι ςυνδεδεμζνα με αυτζσ, 
ςυμπεριλαμβανομζνων και των Τίτλων Ραραςτατικϊν Δικαιωμάτων Κτιςθσ Μετοχϊν (Warrants) εκδόςεωσ Τ.Χ.Σ. 

 τθ δθμοςιοποίθςθ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 3556/20007, άμεςα με τθν παραλαβι τουσ, και, μόνο εφόςον 
ςυντρζχει λόγοσ, το αργότερο εντόσ δφο (2) θμερϊν διαπραγμάτευςθσ από τθν θμερομθνία παραλαβισ τουσ, των 
γνωςτοποιιςεων που λαμβάνει θ Τράπεηα ςχετικά με τθν απόκτθςθ, διάκεςθ, μεταβολι ι άςκθςθ ςθμαντικϊν 
ποςοςτϊν δικαιωμάτων ψιφου ςε αυτι: 

 από μετόχουσ τθσ κατ’ άρκρο 9 του N. 3556/2007,  

 από πρόςωπα που δικαιοφνται να αποκτοφν, διακζτουν ι αςκοφν δικαιϊματα ψιφου ςτθν Τράπεηα κατ’ 
άρκρο 10 του N. 3556/2007, και 

 από πρόςωπα που αποκτοφν ι διακζτουν, άμεςα ι ζμμεςα μζςω τρίτου, χρθματοπιςτωτικά μζςα που 
παρζχουν δικαίωμα απόκτθςθσ μετοχϊν τθσ Τράπεηασ κατ’ άρκρο 11 του Ν. 3556/2007, 

 τθ δθμοςιοποίθςθ ανακοίνωςθσ για τον ςυνολικό αρικμό των δικαιωμάτων ψιφου και το φψοσ του μετοχικοφ 
κεφαλαίου τθσ Τράπεηασ, το ςυντομότερο δυνατό μετά από κάκε μεταβολι και, ςε κάκε περίπτωςθ, το αργότερο 
ςτο τζλοσ κάκε θμερολογιακοφ μθνόσ, κατά τθ διάρκεια του οποίου ςθμειϊκθκε μεταβολι του αρικμοφ των 
δικαιωμάτων ψιφου ι του φψουσ του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ, 

 τθ δθμοςιοποίθςθ, το ςυντομότερο δυνατό και το αργότερο εντόσ δφο (2) θμερϊν διαπραγμάτευςθσ από τθν 
θμερομθνία τθσ απόκτθςθσ ι διάκεςθσ, ανακοίνωςθσ για τθν κτιςθ ι διάκεςθ ιδίων μετοχϊν και το ποςοςτό 
αυτϊν, εφόςον το ποςοςτό των ιδίων μετοχϊν φκάνει, υπερβαίνει ι κατζρχεται των ορίων του 5% ι 10% του 
ςυνολικοφ αρικμοφ δικαιωμάτων ψιφου ςτθν Τράπεηα, 

 τθ δθμοςιοποίθςθ, χωρίσ υπαίτια βραδφτθτα, κάκε μεταβολισ ςτα δικαιϊματα που ενςωματϊνονται ςτισ 
διάφορεσ κατθγορίεσ μετοχϊν τθσ Τράπεηασ, ςυμπεριλαμβανομζνων των μεταβολϊν ςτα δικαιϊματα που 
ενςωματϊνονται ςε παράγωγα μζςα κινθτϊν αξιϊν που ζχει εκδϊςει θ Τράπεηα και τα οποία παρζχουν τθ 
δυνατότθτα απόκτθςθσ ι διάκεςθσ μετοχϊν τθσ, ι ςε άλλεσ κινθτζσ αξίεσ εκδόςεϊσ τθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων 
και των Τίτλων Ραραςτατικϊν Δικαιωμάτων Κτιςθσ Μετοχϊν (Warrants) εκδόςεωσ Τ.Χ.Σ., τθ δθμοςιοποίθςθ, 
χωρίσ υπαίτια βραδφτθτα, των νζων εκδόςεων δανείων, οι οποίεσ ςυνεπάγονται ουςιϊδθ μεταβολι ςτθν 
περιουςιακι κατάςταςθ και τθν κεφαλαιακι διάρκρωςθ τθσ Τράπεηασ, και ιδίωσ των εγγυιςεων ι των 
αςφαλειϊν που τα ςυνοδεφουν, 

 τθν αποςτολι ςτθν Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ και το Χ.Α., χωρίσ υπαίτια βραδφτθτα και, ςε κάκε περίπτωςθ, το 
αργότερο κατά τθν θμερομθνία ςφγκλθςθσ τθσ οικείασ Γενικισ Συνζλευςθσ ςχεδίου τθσ προτεινόμενθσ 
τροποποίθςθσ του καταςτατικοφ τθσ Τράπεηασ, 

 τθν ενθμζρωςθ του οικείου εκδότθ ειςθγμζνων κινθτϊν αξιϊν και τθσ Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ το ςυντομότερο 
δυνατό, και το αργότερο εντόσ 3 θμερϊν διαπραγμάτευςθσ, ςχετικά με:  

i) τθν κτιςθ ι διάκεςθ από τθν Τράπεηα (απευκείασ ι μζςω τρίτου) μετοχϊν του εκδότθ με δικαιϊματα ψιφου, 
εφόςον το ποςοςτό δικαιωμάτων ψιφου που κατζχει φκάνει, υπερβαίνει ι κατζρχεται των ορίων του 5%, 
10%, 15%, 20%, 25% 1/3, 50% και 2/3 λόγω αυτισ τθσ απόκτθςθσ ι διάκεςθσ μετοχϊν του εκδότθ,  

ii) το ποςοςτό δικαιωμάτων ψιφου που κατζχει θ Τράπεηα ςτον εκδότθ, ςε περίπτωςθ που το ποςοςτό αυτό 
φκάνει, υπερβαίνει ι κατζρχεται των ορίων του 5%, 10%, 15%, 20%, 25% 1/3, 50% και 2/3 ωσ αποτζλεςμα 
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εταιρικϊν γεγονότων που μεταβάλουν τθν κατανομι δικαιωμάτων ψιφου ςτον εκδότθ, ανεξάρτθτα από τθν 
φπαρξθ απόκτθςθσ ι διάκεςθσ μετοχϊν του από τθν Τράπεηα, 

iii) κάκε μεταβολι ίςθ ι άνω του 3% των δικαιωμάτων ψιφου που κατζχει θ Τράπεηα λόγω κτιςθσ ι διάκεςθσ 
μετοχϊν του εκδότθ με δικαιϊματα ψιφου ι λόγω εταιρικοφ γεγονότοσ που μεταβάλει τθν κατανομι των 
δικαιωμάτων ψιφου ςτον εκδότθ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι θ Τράπεηα κατζχει ποςοςτό δικαιωμάτων ψιφου 
ςτον εκδότθ άνω του 10%, 

iv) το ποςοςτό δικαιωμάτων ψιφου ςτον εκδότθ, το οποίο θ Τράπεηα (απευκείασ ι μζςω τρίτου) δικαιοφται να 
αποκτά, διακζτει ι αςκεί, όταν αυτό φκάνει, υπερβαίνει ι κατζρχεται των ορίων του 5%, 10%, 15%, 20%, 25% 
1/3, 50% και 2/3 ι ςθμειϊνει μεταβολι ίςθ ι μεγαλφτερθ του 3%,  

v) τθν απόκτθςθ ι διάκεςθ από τθν Τράπεηα, άμεςα ι ζμμεςα μζςω τρίτου, χρθματοπιςτωτικϊν μζςων που 
παρζχουν δικαίωμα απόκτθςθσ μετοχϊν του εκδότθ, οι οποίεσ ενςωματϊνουν δικαιϊματα ψιφου, εφόςον 
αυτά τα χρθματοπιςτωτικά μζςα παρζχουν δικαίωμα απόκτθςθσ μετοχϊν του εκδότθ που ζχουν ιδθ εκδοκεί 
και ενςωματϊνουν δικαιϊματα ψιφου, όταν το ποςοςτό των δικαιωμάτων ψιφου φκάνει, υπερβαίνει ι 
κατζρχεται των ορίων του 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 1/3, 50%  και 2/3 ι ςθμειϊνει μεταβολι ίςθ προσ ι 
μεγαλφτερθ του 3%, και αυτό το δικαίωμα απόκτθςθσ μπορεί να αςκείται με αποκλειςτικι πρωτοβουλία τθσ 
Τράπεηασ και επί τθ βάςει δεςμευτικισ ςυμφωνίασ.    

 

 

7.5. Διαδικαςία Παρακολοφκθςθσ υναλλαγϊν ςε Κινθτζσ Αξίεσ τθσ Σράπεηασ ι Παράγωγα ι Άλλα 
Χρθματοπιςτωτικά Μζςα που είναι ςυνδεδεμζνα με αυτζσ και Κινθτζσ Αξίεσ Ειςθγμζνων 
υνδεδεμζνων Εταιριϊν  

Η Τράπεηα παρακολουκεί τισ ςυναλλαγζσ που πραγματοποιοφν τα πρόςωπα που απαςχολεί είτε με ςφμβαςθ εργαςίασ 
είτε άλλωσ και τα οποία ζχουν πρόςβαςθ ςε προνομιακζσ πλθροφορίεσ, κακϊσ και τα πρόςωπα που αςκοφν 
διευκυντικά κακικοντα ςτθν Τράπεηα και οι ζχοντεσ ςτενό δεςμό με αυτά τα πρόςωπα, ςε κινθτζσ αξίεσ τθσ Τράπεηασ ι 
παράγωγα ι άλλα χρθματοπιςτωτικά μζςα που είναι ςυνδεδεμζνα με αυτζσ και κινθτζσ αξίεσ ςυνδεδεμζνων με αυτι 
επιχειριςεων κατά τθν ζννοια του άρκρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920, οι οποίεσ είναι αντικείμενο διαπραγμάτευςθσ 
ςε οργανωμζνθ χρθματιςτθριακι αγορά. Επιπρόςκετα, θ Τράπεηα ηθτά πλθροφόρθςθ για άλλεσ οικονομικζσ 
δραςτθριότθτεσ των προςϊπων που αςκοφν διευκυντικά κακικοντα ςε αυτι, οι οποίεσ ςχετίηονται με τθν Τράπεηα και 
τουσ βαςικοφσ πελάτεσ ι προμθκευτζσ τθσ.  

Τα πρόςωπα,  που αςκοφν διευκυντικά κακικοντα ςτθν Τράπεηα είναι: 

 Τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Τράπεηασ 

 Τα μζλθ τθσ Επιτροπισ Στρατθγικοφ Σχεδιαςμοφ (Strategic Planning Committee) 

 Τα μζλθ τθσ Επιτροπισ Ελζγχου (Audit Committee) 

 Τα μζλθ τθσ Επιτροπισ Αποδοχϊν (Remuneration Committee) 

 Τα μζλθ τθσ Επιτροπισ Διαχείριςθσ Κινδφνων (Risk Management Committee)  

 Τα μζλθ τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ  Ομίλου (Group Executive Committee) 

 Τα ανϊτατα διευκυντικά ςτελζχθ που ζχουν τακτικι πρόςβαςθ ςε προνομιακζσ πλθροφορίεσ που ςυνδζονται με 
τθν Τράπεηα και τθν εξουςία να λαμβάνουν διαχειριςτικζσ αποφάςεισ που επθρεάηουν τθ μελλοντικι εξζλιξθ και 
επιχειρθςιακι ςτρατθγικι τθσ Τράπεηασ, 

 Οι Γενικοί Διευκυντζσ 

 Ο Υπεφκυνοσ Εςωτερικοφ Ελζγχου 

 O  Επικεφαλισ Διαχείριςθσ Κινδφνων (CRO) 

 Ο Επικεφαλισ Κανονιςτικισ Συμμόρφωςθσ 

 Ο επικεφαλισ τθσ Υπθρεςίασ Εξυπθρζτθςθσ Μετόχων 

 Ο επικεφαλισ τθσ Υπθρεςίασ Εταιρικϊν Ανακοινϊςεων 

 Ο Διευκυντισ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν 

 Ο Ρροϊςτάμενοσ Λογιςτθρίου 
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 Οι ορκωτοί ελεγκτζσ  

 Ο Νομικόσ Σφμβουλοσ που ςυνδζεται με τθν Τράπεηα με ςχζςθ ζμμιςκθσ εντολισ  

 Ο Διευκυντισ Νομικϊν Υπθρεςιϊν 

 Ο Γραμματζασ Δ.Σ. 

 Ο Εταιρικόσ Γραμματζασ 

Ωσ πρόςωπα που ζχουν ςτενό δεςμό µε τα ανωτζρω, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρ. 3/347/2005 απόφαςθ τθσ Επιτροπισ 
Κεφαλαιαγοράσ, κεωροφνται:  

 ο ι θ ςφηυγοσ του προςϊπου που αςκεί διευκυντικά κακικοντα,  

 τα εξαρτϊμενα τζκνα του προςϊπου που αςκεί διευκυντικά κακικοντα, 

 οι λοιποί ςυγγενείσ του προςϊπου που αςκεί διευκυντικά κακικοντα, οι οποίοι ιδθ ςυγκατοικοφν μαηί µε το 
πρόςωπο αυτό για 1 τουλάχιςτον ζτοσ κατά τθν θµεροµθνία ςυναλλαγισ που διενεργείται για δικό τουσ 
λογαριαςμό και αφοροφν μετοχζσ τθσ Τράπεηασ ι παράγωγα ι άλλα χρθματοπιςτωτικά μζςα που είναι 
ςυνδεδεμζνα με αυτζσ, 

 κάκε νομικό πρόςωπο, εµπίςτευµα (trust) ι προςωπικι εταιρεία, τα διευκυντικά κακικοντα του οποίου 
αςκοφνται από πρόςωπο που αςκεί διευκυντικά κακικοντα ςτθν Τράπεηα ι από πρόςωπο που ζχει ςτενό δεςμό 
με αυτό κατά τα ανωτζρω, ι το οποίο ελζγχεται άμεςα ι ζµµεςα από το πρόςωπο αυτό, ι το οποίο ζχει ςυςτακεί 
προσ όφελοσ του προςϊπου αυτοφ, ι του οποίου τα οικονομικά ςυμφζροντα είναι ουςιαςτικϊσ ιςοδφναμα µε 
εκείνα του προςϊπου αυτοφ. 

Η παρακολοφκθςθ των ςυναλλαγϊν των προςϊπων που αςκοφν διευκυντικά κακικοντα ςτθν Τράπεηα και των εχόντων 
ςτενό δεςμό με αυτά, κακϊσ και των προςϊπων που απαςχολεί θ Τράπεηα είτε με ςφμβαςθ εργαςίασ είτε άλλωσ και τα 
οποία ζχουν πρόςβαςθ ςε προνομιακζσ πλθροφορίεσ ανικει ςτθν αρμοδιότθτα τθσ Γραμματείασ Δ.Σ (για τα μζλθ του Δ.Σ 
και τα πρόςωπα που ζχουν ςτενό δεςμό με αυτά) και τθσ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (για τα Διευκυντικά Στελζχθ και 
λοιπά υπόχρεα πρόςωπα  κακϊσ και τα πρόςωπα που ζχουν ςτενό δεςμό με αυτά).  

Η ευκφνθ κατάρτιςθσ και τακτικισ ενθμζρωςθσ καταλόγου των προςϊπων που απαςχολεί θ Τράπεηα και ζχουν 
πρόςβαςθ ςε προνομιακζσ πλθροφορίεσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 12 του Ν. 3340/2005  ανικει ςτθν 
αρμοδιότθτα τθσ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ τθσ Τράπεηασ, θ οποία μεριμνά και για τθν αποςτολι του ςτθν Επιτροπι 
Κεφαλαιαγοράσ εφόςον ηθτθκεί. 

 

7.5.1. Τποχρζωςθ Γνωςτοποίθςθσ υναλλαγϊν κατά τουσ Νόμουσ 3340/2005 και 3556/2007 

Ο Ρρόεδροσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ι θ κατά περίπτωςθ αρμόδια, ςφμφωνα με τον παρόντα Κανονιςμό, Μονάδα 
τθσ Τράπεηασ ενθμερϊνει  εγγράφωσ τα πρόςωπα που αςκοφν διευκυντικά κακικοντα ςτθν Τράπεηα για τισ 
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τθν εφαρμογι των  διατάξεων των N. 3340/2005 και 3556/2007.  

Τα πρόςωπα που αςκοφν διευκυντικά κακικοντα ςτθν Τράπεηα δθλϊνουν ενυπόγραφα ότι ζχουν λάβει γνϊςθ των 
υποχρεϊςεϊν τουσ και δεςμεφονται για τθν ενθμζρωςθ των προςϊπων που ζχουν ςτενό δεςμό με αυτοφσ. Επίςθσ, 
ενθμερϊνουν τθ Γραμματεία του Διοικθτικοφ Συμβουλίου (εφόςον πρόκειται για μζλθ Δ.Σ) ι τθν Εταιρικι Διακυβζρνθςθ 
(εφόςον πρόκειται για Διευκυντικά Στελζχθ τθσ Τράπεηασ και λοιπά υπόχρεα πρόςωπα) για κάκε μεταβολι ςτθν 
ιδιότθτά τουσ αυτι ι των προςϊπων με τα οποία ζχουν ςτενό δεςμό. Το υπόδειγμα τθσ ςχετικισ διλωςθσ μπορεί να 
τροποποιείται από καιροφ εισ καιρό, προκειμζνου να διατθρείται ενιμερο προσ το εκάςτοτε ιςχφον κεςμικό πλαίςιο και 
τθν κρατοφςα πρακτικι. 

 

7.5.2. Τποχρζωςθ Γνωςτοποίθςθσ Σριμθνιαίων υναλλαγϊν κατ’ αρκρ. 81 N. 2533/1997 

Τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Τράπεηασ και τα διευκυντικά ςτελζχθ αυτισ (Διευκφνοντεσ Σφμβουλοι, Γενικοί 
Διευκυντζσ), οι ςφηυγοι αυτϊν, κακϊσ και τα ςυγγενικά πρόςωπα με α’ βακμό ςυγγενείασ (γονείσ και τζκνα) 
υποχρεοφνται να γνωςτοποιοφν ςτθν Τράπεηα ςε ειδικι ζντυπθ διλωςθ: 

 τον μοναδικό τουσ κωδικό αρικμό που διακζτουν ςε ζνα μζλοσ του χρθματιςτθρίου, μζςω του οποίου 
πραγματοποιοφνται οι ςυναλλαγζσ τουσ  

 τισ ςυναλλαγζσ τουσ ςε ειςθγμζνεσ αξίεσ ι ςε αξίεσ που ειςάγονται για διαπραγμάτευςθ ςε χρθματιςτθριακι 
αγορά ςτισ περιπτϊςεισ όπου κατά τθ διάρκεια τριϊν (3) μθνϊν: 
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 θ αξία όλων των ςυναλλαγϊν τουσ (αγορζσ + πωλιςεισ) υπερβαίνει το ποςό των ογδόντα οκτϊ χιλιάδων 
ςαράντα ζνα (88.041) ευρϊ ι 

 θ αξία των αγορϊν ι πωλιςεων ςε μια ςυγκεκριμζνθ κινθτι αξία υπερβαίνει το ποςό των δζκα επτά χιλιάδων 
εξακοςίων οκτϊ (17.608) ευρϊ  

εντόσ δζκα πζντε (15) θμερϊν από τθ λιξθ του τριμινου.  

Η Τράπεηα τθρεί ςε αρχείο τισ ωσ άνω γνωςτοποιιςεισ για χρονικι περίοδο τριϊν (3) ετϊν. Σε περίπτωςθ όπου ςε 
κάποιο τρίμθνο το ςφνολο των ςυναλλαγϊν υπερβαίνει το ποςό των εκατόν εβδομιντα ζξι χιλιάδων ογδόντα δφο 
(176.082) ευρϊ  ι θ αξία των αγορϊν ι πωλιςεων ςε μια ςυγκεκριμζνθ κινθτι αξία υπερβαίνει το ποςό των δζκα επτά 
χιλιάδων εξακοςίων οκτϊ (17.608) ευρϊ, θ Τράπεηα αποςτζλλει τισ ςχετικζσ γνωςτοποιιςεισ εντόσ πζντε (5) θμερϊν 
ςτθν Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ. Τθν ευκφνθ λιψθσ των γνωςτοποιιςεων, τθσ διαβίβαςισ τουσ ςτθν Επιτροπι 
Κεφαλαιαγοράσ, κακϊσ και τθσ τιρθςισ τουσ ςε αρχείο ζχει αναλάβει θ Γραμματεία Δ.Σ.  

 

7.5.3. Τποχρζωςθ Σριμθνιαίασ Γνωςτοποίθςθσ υναλλαγϊν «υνδεδεμζνων Μερϊν» ςφμφωνα με το ΔΠΧΑ 
24  

Στο πλαίςιο τθσ εφαρμογισ των Διεκνϊν Ρροτφπων Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ από 01/01/2005, θ Τράπεηα βάςει 
του Ρροτφπου 24 «Γνωςτοποιιςεισ Συναλλαγϊν Συνδεδεμζνων Μερϊν» υποχρεοφται, κατά τθν κατάρτιςθ των 
οικονομικϊν τθσ καταςτάςεων ανά τρίμθνο, να γνωςτοποιεί ςυγκεντρωτικά τισ ςυναλλαγζσ που διενεργοφν με τθν 
Τράπεηα ι με εταιρείεσ του Ομίλου τθσ: 

 τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και τα Ανϊτατα Διευκυντικά Στελζχθ τθσ Διοίκθςθσ τθσ Τράπεηασ, τα 
πλθςιζςτερα μζλθ των οικογενειϊν των προαναφερκζντων προςϊπων, κακϊσ και τα οικονομικά εξαρτθμζνα 
μζλθ τουσ. Ωσ πλθςιζςτερα μζλθ τθσ οικογζνειασ ενόσ φυςικοφ προςϊπου κεωροφνται εκείνα, τα οποία μπορεί 
να αναμζνεται ότι επθρεάηουν το πρόςωπο αυτό, ι, ότι επθρεάηονται τα ίδια από αυτό ςτισ ςχζςεισ τουσ με τθν 
Τράπεηα, 

 οι εταιρείεσ ςυμφερόντων των υπόχρεων προςϊπων, εφόςον τα υπόχρεα πρόςωπα, κακϊσ και τα 
πλθςιζςτερα/οικονομικά εξαρτϊμενα μζλθ των οικογενειϊν τουσ ςυμμετζχουν ςτισ εταιρείεσ αυτζσ  ακροιςτικά 
με ποςοςτό 20% και άνω. 

Οι ορκωτοί ελεγκτζσ τθσ Τράπεηασ λαμβάνουν γνϊςθ των αναλυτικϊν ςτοιχείων των ωσ άνω ςυναλλαγϊν προσ 
επαλικευςθ-ζλεγχο τθσ ςχετικισ ςυγκεντρωτικισ κατάςταςθσ. 

Στουσ υπόχρεουσ κατά τα ανωτζρω αποςτζλλεται ςτο τζλοσ κάκε τριμινου το ςχετικό ζντυπο από τθν Εταιρικι 
Διακυβζρνθςθ, ςτθν οποία και επιςτρζφεται ςυμπλθρωμζνο εντόσ του πρϊτου 10θμζρου από τθ λιξθ του οικείου 
τριμινου. Στθ ςυνζχεια, θ Εταιρικι Διακυβζρνθςθ αποςτζλλει με τθ ςειρά τθσ τα ςτοιχεία ςτισ Οικονομικζσ Υπθρεςίεσ.    

 

7.6. Διαδικαςία Δθμόςιασ Γνωςτοποίθςθσ υναλλαγϊν των Προςϊπων που αςκοφν Διευκυντικά 
Κακικοντα ςτθν Σράπεηα και των Προςϊπων που ζχουν τενό Δεςμό με αυτά 

Για τθ δθμόςια γνωςτοποίθςθ ςτο επενδυτικό κοινό και τθν Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ ςυναλλαγϊν που διενεργοφνται 
για λογαριαςμό των προςϊπων που αςκοφν διευκυντικά κακικοντα ςτθν Τράπεηα και των προςϊπων που ζχουν ςτενό 
δεςμό με αυτά, κατά τα ανωτζρω οριηόμενα, και αφοροφν μετοχζσ τθσ Τράπεηασ ι παράγωγα ι άλλα χρθματοπιςτωτικά 
μζςα που είναι ςυνδεδεμζνα με αυτζσ ακολουκοφνται τα εξισ: 

 Η Γραμματεία ΔΣ, για τα μζλθ του ΔΣ (και τα πρόςωπα που ζχουν ςτενό δεςμό με αυτά) και θ Εταιρικι 
Διακυβζρνθςθ, για τα Διευκυντικά Στελζχθ και λοιπά υπόχρεα πρόςωπα (κακϊσ και τα πρόςωπα που ζχουν 
ςτενό δεςμό με αυτά), μετά τθν παραλαβι τθσ ςχετικισ γνωςτοποίθςθσ εκ μζρουσ του υπόχρεου κατά τα 
ανωτζρω, ενθμερϊνουν άμεςα τθν υπθρεςία Εταιρικϊν Ανακοινϊςεων για τισ ςυναλλαγζσ των υπόχρεων 
προςϊπων προσ γνωςτοποίθςθ, 

 Η υπθρεςία Εταιρικϊν Ανακοινϊςεων προβαίνει ςτθν γνωςτοποίθςθ αυτϊν, εντόσ τθσ επόμενθσ εργάςιμθσ 
θμζρασ από τθ λιψθ τουσ ςτο επενδυτικό κοινό και ςτθν Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ. 

Η ενθμζρωςθ του επενδυτικοφ κοινοφ γίνεται με i) τθ δθμοςιοποίθςθ τθσ γνωςτοποίθςθσ μζςω θλεκτρονικϊν και 
ζντυπων ΜΜΕ με εκνικι και πανευρωπαϊκι εμβζλεια (ενδεικτικά, Bloomberg, Reuters), κατά τρόπο που επιτρζπει τθν 
ταχεία, χωρίσ διακρίςεισ και με τθ μικρότερθ χρονικι διαφορά πρόςβαςθ ςε αυτι από το επενδυτικό κοινό ςε ολόκλθρθ 
τθν Ευρωπαϊκι Κοινότθτα (και ςτθν αγγλικι γλϊςςα), ii) τθν αποςτολι τθσ ςτο Χ.Α. για ανάρτθςθ ςτο site του και ςτο 
Η.Δ.Τ. (και ςτθν αγγλικι γλϊςςα), iii) τθν υποβολι τθσ ςτθν ΕΧΑΕ, και iv) τθν ανάρτθςθ τθσ γνωςτοποίθςθσ για 
τουλάχιςτον 5 ζτθ ςτο site τθσ Τράπεηασ και ςτθν αγγλικι γλϊςςα. 
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7.7. Οικονομικι Πλθροφόρθςθ  

Η Τράπεηα ςυντάςςει ςε ατομικι και ενοποιθμζνθ βάςθ τισ οικονομικζσ καταςτάςεισ με βάςθ τα Διεκνι Ρρότυπα 
Χρθματοοικονομικισ Ρλθροφόρθςθσ. Οι οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Τράπεηασ ςε ατομικι και ενοποιθμζνθ βάςθ 
δθμοςιοποιοφνται με τα μζςα και εντόσ των προκεςμιϊν που προβλζπει ο νόμοσ, ςτθν ελλθνικι και τθν αγγλικι 
γλϊςςα, και αναρτϊνται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Τράπεηασ. 

Ο ζλεγχοσ των ενοποιθμζνων οικονομικϊν καταςτάςεων διενεργείται ςφμφωνα με τισ αρχζσ των Διεκνϊν Λογιςτικϊν 
Ρροτφπων από ανεξάρτθτουσ ορκωτοφσ ελεγκτζσ, οι οποίοι ορίηονται από τθν Τακτικι Γενικι Συνζλευςθ των μετόχων 
τθσ. Οι ελεγκτζσ υποχρεοφνται να γνωςτοποιοφν άμεςα ςτθν Τράπεηα οποιαδιποτε περίςταςθ ι γεγονόσ, το οποίο κα 
μποροφςε να κεμελιϊςει εξαίρεςθ ι να δθμιουργιςει αμφιςβιτθςθ ωσ τθν αμερολθψία του.  

  

7.7.1. Τποχρεϊςεισ Σακτικισ Ενθμζρωςθσ  

Η Τράπεηα δθμοςιοποιεί με τα μζςα και εντόσ των προκεςμιϊν που ορίηουν οι διατάξεισ των άρκρων 4-6 του N. 
3556/2007 και των ςχετικϊν αποφάςεων τθσ Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ, κακϊσ και οι διατάξεισ του Κεφαλαίου 4.1 του 
Κανονιςμοφ του Χ.Α.: 

Το πρϊτο και 
τρίτο τρίμθνο 
κάκε 
οικονομικισ 
χριςθσ 

Τριμθνιαίεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ, οι οποίεσ καταρτίηονται βάςει των Διεκνϊν Λογιςτικϊν 
Ρροτφπων που εφαρμόηονται ςτθν ενδιάμεςθ οικονομικι ζκκεςθ, εγκρίνονται από το 
Διοικθτικό Συμβοφλιο, και περιλαμβάνουν τα ςτοιχεία και τισ πλθροφορίεσ που προβλζπονται 
από τισ διατάξεισ τθσ υπ’ αρ. 4/507/28.4.2009 απόφαςθσ τθσ Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ. 

Ανά εξάμθνο  
 Εξαμθνιαία Οικονομικι Ζκκεςθ, θ οποία περιλαμβάνει: 

 τισ εγκεκριμζνεσ από το Διοικθτικό Συμβοφλιο εξαμθνιαίεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ, 
οι οποίεσ καταρτίηονται βάςει των ΔΛΡ που εφαρμόηονται ςτθν ενδιάμεςθ οικονομικι 
ζκκεςθ,  

 τθν Ζκκεςθ Επιςκόπθςθσ των ορκωτϊν ελεγκτϊν, 

 τθν εξαμθνιαία Ζκκεςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, θ οποία περιλαμβάνει τισ 
πλθροφορίεσ του άρκρ. 5 παρ. 6 του N. 3556/2007, του άρκρ. 3 τθσ υπ’ αρ. 
1/434/3.7.2007 απόφαςθσ τθσ Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ και του αρκρ. 4 τθσ υπ’ αρ. 
7/448/11.10.2007 απόφαςθσ τθσ Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ, 

 δθλϊςεισ του Ρροζδρου του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, του Διευκφνοντοσ Συμβοφλου 
και ενόσ επιπλζον μζλουσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου που ορίηεται από αυτό, με το 
περιεχόμενο τθσ παρ. 2 του άρκρ. 5 του N. 3556/2007, 

 τα ςτοιχεία και τισ πλθροφορίεσ, ςε ατομικι και ενοποιθμζνθ βάςθ, τα οποία 
ςυντάςςονται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ υπ’ αρ. 4/507/28.4.2009 απόφαςθσ τθσ 
Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ, 

 τθν ζκκεςθ για τθ διάκεςθ των κεφαλαίων του πρϊτου εξαμινου τθσ οικονομικισ 
χριςθσ, ςτθν οποία αφορά, τα οποία αντλικθκαν από αφξθςθ του μετοχικοφ 
κεφαλαίου τθσ Τράπεηασ με καταβολι μετρθτϊν ι από ζκδοςθ ομολογιακοφ δανείου. 

Ανά ζτοσ  
 Ετιςια Οικονομικι Ζκκεςθ, θ οποία περιλαμβάνει: 

 τισ εγκεκριμζνεσ από το Διοικθτικό Συμβοφλιο ετιςιεσ ατομικζσ και ενοποιθμζνεσ 
ελεγμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ,  

 τθν Ζκκεςθ Ελζγχου των ορκωτϊν ελεγκτϊν, 

 τθν ενοποιθμζνθ Ζκκεςθ Διαχείριςθσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου κατ’ αρκρ. 107 παρ. 
3 του K.N. 2190/1920, θ οποία περιλαμβάνει τισ πλθροφορίεσ τθσ παρ. 7 του άρκρ. 4 
του N. 3556/2007 και του άρκρου 2 τθσ υπ’ αρ. 7/448/11.10.2007 απόφαςθσ τθσ 
Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ,  

 Διλωςθ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 43Α παρ. 3 εδ. δ του κ.ν. 
2190/1920, όπωσ προςτζκθκε με τθν παρ. 2 του άρκρου 2 του ν. 3873/2010, θ οποία 
ςυμπεριλαμβάνεται ωσ ειδικό τμιμα τθσ ετιςιασ ζκκεςθσ διαχείριςθσ και περιζχει 
τουλάχιςτον τα πλθροφοριακά ςτοιχεία που αναφζρονται ςτθν προαναφερκείςα 
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διάταξθ, 

 δθλϊςεισ του Ρροζδρου του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, του Διευκφνοντοσ Συμβοφλου 
και ενόσ επιπλζον μζλουσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου που ορίηεται από αυτό, με το 
περιεχόμενο τθσ παρ. 2 του άρκρ. 4 του ν. 3556/2007, 

 αναφορά ςτισ πλθροφορίεσ του άρκρ. 10 του N. 3401/2005, τισ οποίεσ δθμοςιοποίθςε 
θ Τράπεηα κατά τθ διάρκεια τθσ οικονομικισ χριςθσ, ςτθν οποία αναφζρεται θ ετιςια 
οικονομικι ζκκεςθ, 

 τα ςυνοπτικά ετιςια ςτοιχεία και πλθροφορίεσ ςε ατομικι και ενοποιθμζνθ βάςθ, 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ που προβλζπεται ςτο 
άρκρο 135 παρ. 4 του K.N. 2190/1920,  

 τθν ετιςια ζκκεςθ για τθ διάκεςθ των κεφαλαίων τθσ οικονομικισ χριςθσ, ςτθν οποία 
αφορά, τα οποία αντλικθκαν από αφξθςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Τράπεηασ με 
καταβολι μετρθτϊν ι από ζκδοςθ ομολογιακοφ δανείου, και 

 αναφορά ςτο διαδικτυακό τόπο, όπου αναρτϊνται οι ετιςιεσ οικονομικζσ 
καταςτάςεισ, οι εκκζςεισ ελζγχου των ορκωτϊν ελεγκτϊν και οι εκκζςεισ του 
Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Τράπεηασ. 

 Οικονομικό Ημερολόγιο, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 4.1.4.3.1. του Κανονιςμοφ 
Χ.Α.  

 Ενθμζρωςθ προσ τουσ αναλυτζσ αναφορικά με τα ετιςια οικονομικά τθσ αποτελζςματα. 

 

7.7.2. Τποχρεϊςεισ Ζκτακτθσ Ενθμζρωςθσ 

Επιπρόςκετα των ανωτζρω αναφερόμενων ςτο παρόν κεφάλαιο, θ Τράπεηα αποςτζλλει ςτο Χ.Α. ςφμφωνα με τα 
ειδικότερα οριηόμενα ςτισ διατάξεισ του Κεφαλαίου 4.1.3. του Κανονιςμοφ του ΧΑ: 

 Ενθμζρωςθ για ςφγκλθςθ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ 
των μετόχων τθσ  

Πχι αργότερα από τθ δθμοςίευςθ τθσ πρόςκλθςθσ 
ςτον θμεριςιο Τφπο 

 Ενθμζρωςθ για αποφάςεισ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ  Μετά τθν ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν τθσ Γ.Σ. και το 
αργότερο τθν επόμενθ εργάςιμθ θμζρα 

 Ενθμζρωςθ για θμερομθνία προςδιοριςμοφ 
δικαιοφχων μερίςματοσ/προμερίςματοσ, αποκοπισ 
και καταβολισ αυτοφ και Ρλθρϊτρια Τράπεηα 

Άμεςα 

 Ενθμζρωςθ για ςθμαντικζσ αποκλίςεισ ςτθ χριςθ 
αντλθκζντων κεφαλαίων από τθν προβλεπόμενθ 
ςτο ενθμερωτικό δελτίο και τισ αποφάςεισ τθσ 
Γενικισ Συνζλευςθσ ι του Διοικθτικοφ Συμβουλίου 

Με τθ λιψθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ από το Δ.Σ. 
(αποςτζλλεται, επίςθσ, ςτθν Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ 
και το Υπουργείο Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ &  
Ανταγωνιςτικότθτασ). Άμεςα αποςτζλλεται ςτο Χ.Α. 
και θ ςχετικι ζγκριςθ τθσ διαφοροποίθςθσ από τθ Γ.Σ. 

 Απαντιςεισ ςε ερωτιματα του Χ.Α. Εντόσ τθσ δεφτερθσ εργάςιμθσ από τθν θμζρα που 
ζλαβε το ςχετικό αίτθμα του Χ.Α. 

 Ενθμερϊςεισ προσ αναλυτζσ ωσ προσ τα 
οικονομικά αποτελζςματα τθσ Τράπεηα 

Ταυτόχρονα με τθν παρουςίαςθ τθσ ενθμζρωςθσ 
ςτουσ αναλυτζσ 

 Ρλθροφοριακό ςθμείωμα για εξαγορά από τθν 
Τράπεηα μθ ειςθγμζνθσ εταιρείασ χωρίσ αφξθςθ 
μετοχικοφ κεφαλαίου, εφόςον το τίμθμα εξαγοράσ 
υπερβαίνει το 30% των ιδίων κεφαλαίων τθσ 
Τράπεηασ 

Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ εξαγοράσ 

 Ρλθροφοριακό ςθμείωμα για μεταβολι/επζκταςθ 
των δραςτθριοτιτων τθσ Τράπεηασ ι απόςχιςθσ 
κλάδου τθσ, ο οποίοσ αντιπροςωπεφει ποςοςτό 
τουλάχιςτον 30% του κφκλου εργαςιϊν τθσ 

Μετά τθ λιψθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ από τθ Γενικι 
Συνζλευςθ των μετόχων τθσ Τράπεηασ 
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 Ζκκεςθ του Δ.Σ. τθσ Τράπεηασ προσ τθ Γ.Σ. για 
αφξθςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Τράπεηασ με 
καταβολι μετρθτϊν ι λόγω ςυγχϊνευςθσ, 
αναδοχισ κλάδου ι ειςφοράσ περιουςίασ 

Με τθν αποςτολι τθσ πρόςκλθςθσ για ςφγκλθςθ τθσ 
Γ.Σ., θ οποία κα αποφαςίςει ςχετικά 

 Ενθμζρωςθ για τθν απόκτθςθ ι μεταβίβαςθ ιδίων 
μετοχϊν  

Το αργότερο τθν επόμενθ εργάςιμθ από τθν 
θμερομθνία τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ ι τθσ ςχετικισ 
απόφαςθσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου   

 

7.8. Κανόνεσ που διζπουν τισ υναλλαγζσ μεταξφ υνδεδεμζνων Εταιρειϊν  

Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρ. 26 του N. 3728/2008, θ Τράπεηα εφαρμόηει ςε όλεσ τισ ςυναλλαγζσ τθσ με τισ 
εταιρείεσ, οι οποίεσ είναι ςυνδεδεμζνεσ με αυτι κατά τθν ζννοια του άρκρου 42

ε
 του K.N. 2190/1920, τθν αρχι των ίςων 

αποςτάςεων (arm’s length principle), υπό τθν ζννοια ότι οι όροι, υπό τουσ οποίουσ ςυναλλάςςεται με τισ ωσ άνω 
εταιρείεσ, είναι ταυτόςθμοι ι όμοιοι, και ςε κάκε περίπτωςθ δεν αποκλίνουν αναιτιολόγθτα από τουσ όρουσ, τουσ 
οποίουσ κα εφάρμοηε για τισ ίδιεσ ι παρόμοιεσ ςυναλλαγζσ με τρίτεσ ανεξάρτθτεσ επιχειριςεισ.     

 

7.9. Παρακολοφκθςθ των υναλλαγϊν μεταξφ υνδεδεμζνων Εταιρειϊν 

Η παρακολοφκθςθ των ςυναλλαγϊν μεταξφ τθσ Τράπεηασ και των ςυνδεδεμζνων με αυτι εταιρειϊν διενεργείται ςε 
ςυνεχι βάςθ μζςω του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ τθσ Τράπεηασ. Οι ςυνδεδεμζνεσ εταιρείεσ χαρακτθρίηονται ςτα 
πλθροφοριακά ςυςτιματα τθσ Τράπεηασ με επιμζλεια του Τομζα Συμμετοχϊν με τθν ιδιαίτερθ ζνδειξθ «Εταιρείεσ 
Συνδεδεμζνεσ» και για τισ κινιςεισ των εταιρειϊν αυτϊν παράγονται ξεχωριςτζσ αναφορζσ. Στο πλαίςιο τθσ υποχρζωςθσ 
τιρθςθσ τθσ αρχισ των ίςων αποςτάςεων ςτισ ςυναλλαγζσ τθσ Τράπεηασ με εταιρείεσ του ομίλου τθσ, θ Τράπεηα 
ςυντάςςει και υποβάλει ςτισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του Υπουργείου Οικονομίασ, Ανταγωνιςτικότθτασ και Ναυτιλίασ: 

 ετθςίωσ, και ειδικότερα εντόσ 4 μθνϊν και 15 θμερϊν από τθ λιξθ κάκε διαχειριςτικισ χριςθσ, κατάςταςθ με τα 
ςτοιχεία των ενδοομιλικϊν ςυναλλαγϊν, οι οποίεσ διενεργικθκαν κατά τθ διάρκεια τθσ οικείασ χριςθσ, με 
πλθροφορίεσ για το αντικείμενο κάκε ςυμφωνίασ, τα ςτοιχεία του αντιςυμβαλλόμενου, τον τφπο και τθν 
θμερομθνία κατάρτιςθσ κάκε ςυμφωνίασ, τθν αξία κάκε ςυναλλαγισ, και τισ ενδοομιλικζσ παραδόςεισ αγακϊν, 
οι οποίεσ τιμολογοφνται από τρίτα μζρθ (τριγωνικζσ ςυναλλαγζσ), 

 εντόσ προκεςμίασ τριάντα θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςτθν Τράπεηα ςχετικοφ αιτιματοσ του Υπουργείου 
Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ & Ανταγωνιςτικότθτασ, Βαςικό Φάκελο Τεκμθρίωςθσ, ο οποίοσ περιζχει πλθροφορίεσ 
για τθν Τράπεηα και τον Πμιλο αυτισ, και τισ ςυναλλαγζσ που διενεργεί θ Τράπεηα με τισ ςυνδεδεμζνεσ με αυτι 
εταιρείεσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ διατάξεισ τθσ υπ’ αρ. Α2-8092/2008 απόφαςθ του 
Υπουργείου Ανάπτυξθσ.    

 

7.10. υναλλαγζσ με Πρόςωπα που ζχουν Ειδικι χζςθ με τθν Σράπεηα  

Οι Οικονομικζσ Υπθρεςίεσ ζχουν τθν ευκφνθ παρακολοφκθςθσ των ςυναλλαγϊν τθσ Τράπεηασ με πρόςωπα, φυςικά ι 
νομικά που ζχουν ειδικι ςχζςθ με τθν Τράπεηα κατά τθν ζννοια τθσ Ρ.Δ./Τ.Ε. 2606/21.2.2008. Οι κάκε είδουσ 
ςυναλλαγζσ τθσ Τράπεηασ, ιδίωσ πιςτοδοτιςεισ και ςυμμετοχζσ, με τα πρόςωπα που ζχουν ειδικι ςχζςθ με τθ Τράπεηα 
κατά τα ανωτζρω ςυνάπτονται κατόπιν απόφαςθσ του εκάςτοτε αρμοδίου οργάνου τθσ Τράπεηασ και ρυκμίηονται από 
ειδικοφσ όρουσ και διαδικαςίεσ, οι οποίεσ ζχουν κεςπιςκεί προκειμζνου να διαςφαλίηεται ότι οι εν λόγω ςυναλλαγζσ 
διενεργοφνται με ιςοδφναμουσ τουλάχιςτον όρουσ ςε ςχζςθ με τουσ γενικοφσ όρουσ που εφαρμόηει θ Τράπεηα ςε 
αντίςτοιχεσ κατθγορίεσ ςυναλλαγϊν με τρίτα πρόςωπα και με τρόπο που ςυνάδει με τουσ κανόνεσ χρθςτισ και ςυνετισ 
διαχείριςθσ τθσ Τράπεηασ. Στο πλαίςιο αυτό, τα πρόςωπα που ζχουν ειδικι ςχζςθ με τθν Τράπεηα κατά τθν ζννοια τθσ 
Ρ.Δ./Τ.Ε. 2606/21.2.2008 γνωςτοποιοφν ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο το ςφνολο του υφιςτάμενου υπολοίπου των 
πιςτοδοτιςεϊν τουσ από ςυνδεδεμζνεσ με τθν Τράπεηα επιχειριςεισ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 42

ε
 του N. 

2190/1920, εντόσ 20 θμερϊν από το τζλοσ κάκε θμερολογιακοφ ζτουσ.  

 

7.11. Ενθμζρωςθ υναλλαςςόμενων 

Η Τράπεηα ζχει υιοκετιςει και εφαρμόηει διαδικαςίεσ για τθν ενθμζρωςθ των πελατϊν τθσ με ςαφινεια, απλότθτα και 
πλθρότθτα για τθ φφςθ και τα ειδικότερα χαρακτθριςτικά των εκάςτοτε προςφερόμενων προϊόντων και υπθρεςιϊν τθσ 
και εν γζνει τουσ όρουσ και προχποκζςεισ, υπό τουσ οποίουσ ςυναλλάςςεται με τουσ πελάτεσ τθσ. Η Τράπεηα μεριμνά 
ιδιαιτζρωσ για τθ διαρκι εκπαίδευςθ των υπαλλιλων τθσ, οι οποίοι είναι επιφορτιςμζνοι με τθν επικοινωνία και τθν 
παροχι πλθροφοριϊν και διευκρινίςεων ςτουσ πελάτεσ, οφτωσ ϊςτε κάκε ςυναλλαςςόμενοσ με τθν Τράπεηα να 
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ςχθματίηει πριν τθ ςφναψθ οποιαςδιποτε ςυναλλακτικισ ςχζςθσ ςαφι και πλιρθ εικόνα για τισ εκάςτοτε παρεχόμενεσ 
υπθρεςίεσ και προϊόντα τθσ Τράπεηασ. Ρεραιτζρω, θ Τράπεηα ενθμερϊνει τουσ πελάτεσ τθσ κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ 
ςυμβατικισ τουσ ςχζςθσ ανά τακτά χρονικά διαςτιματα, αλλά και εκτάκτωσ εντόσ ευλόγου διαςτιματοσ από τθν 
υποβολι ςχετικοφ αιτιματοσ του πελάτθ, αναφορικά με τθν εφαρμογι και λειτουργία των ςυμφωνθκζντων όρων και τισ 
λεπτομζρειεσ/αποτελζςματα των εκάςτοτε διενεργοφμενων ςυναλλαγϊν, με τα μζςα και ςφμφωνα με τα ειδικότερα 
οριηόμενα από το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο, και ιδίωσ τισ διατάξεισ τθσ ΡΔ/ΤΕ 2501/2002 και του ν. 3606/2007.    

Η προβολι των παρεχόμενων από τθν Τράπεηα προϊόντων και υπθρεςιϊν, ανεξάρτθτα από το μζςο προϊκθςθσ και 
πλθροφόρθςθσ που χρθςιμοποιείται, διενεργείται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του N. 2251/1994 και πρζπει να είναι 
αλθκισ, να προςδιορίηει με ςαφι και κατανοθτό τρόπο το προτεινόμενο προϊόν / υπθρεςία, να μθν περιλαμβάνει 
ανακριβείσ ι παραπλανθτικζσ δθλϊςεισ ι προβάλει υπερβολικά ι προςπακεί να αποκρφψει τα χαρακτθριςτικά των 
παρεχομζνων προϊόντων / υπθρεςιϊν και να μθν εκμεταλλεφεται τθν άγνοια, τθν απειρία ι τουσ φόβουσ του κοινοφ. 

 

7.12. Εξζταςθ και Αντιμετϊπιςθ Παραπόνων  

Η εξζταςθ και διευκζτθςθ των παραπόνων ι καταγγελιϊν πελατϊν τθσ Τράπεηασ ανικει ςτθν αρμοδιότθτα τθσ 
Υπθρεςίασ Ραραπόνων Ρελατϊν, θ οποία ζχει ςυςτακεί ςτο πλαίςιο των ςχετικϊν διατάξεων τθσ ΡΔ/ΤΕ 
2501/31.10.2002 ωσ ανεξάρτθτθ μονάδα ςε ςχζςθ με τισ λοιπζσ μονάδεσ τθσ Τράπεηασ, οι οποίεσ είναι αρμόδιεσ για τθ 
διενζργεια ςυναλλαγϊν. Η Υπθρεςία Ραραπόνων Ρελατϊν εξετάηει δίκαια, αμερόλθπτα και με διαφανείσ διαδικαςίεσ 
τισ διαφορζσ των ςυναλλαςςόμενων με τθν Τράπεηα και επιδιϊκει τθ διευκζτθςι τουσ. Ρροσ το ςκοπό αυτό, 
ςυνεργάηεται με τισ εκάςτοτε εμπλεκόμενεσ μονάδεσ για τθν ζγκαιρθ και αποτελεςματικι αντιμετϊπιςθ του παραπόνου 
ι τθσ καταγγελίασ με παράλλθλθ ενθμζρωςθ και ςυνεργαςία με τισ Διευκφνςεισ Δικαςτικοφ και Εςωτερικοφ Ελζγχου για 
τθν αρτιότερθ επίλυςθ τουσ. Ειδικότερα, θ Υπθρεςία Ραραπόνων Ρελατϊν είναι αρμόδια για: 

 τθν αντιμετϊπιςθ με προςινεια και τθ διερεφνθςθ με επιμζλεια και χωρίσ προκατάλθψθ των παραπόνων και των 
καταγγελιϊν των πελατϊν που αφοροφν τισ ςυναλλαγζσ τουσ με τθν Τράπεηα,  

 τθν υποδοχι και διευκζτθςθ παραπόνων, τα οποία λαμβάνονται μζςω του Τραπεηικοφ Μεςολαβθτι,  

 τθ διαχείριςθ των εκκζςεων πεπραγμζνων του Τραπεηικοφ Μεςολαβθτι και τθν ενθμζρωςθ των αρμοδίων 
μονάδων τθσ Τράπεηασ, 

 τθν παροχι πλθροφοριϊν και διευκρινιςεων ςχετικά με τισ προςφερόμενεσ από τθν Τράπεηα υπθρεςίεσ και 
προϊόντα, 

 τθ γνωςτοποίθςθ τθσ ζγγραφθσ απάντθςθσ τθσ Τράπεηασ προσ τον εκάςτοτε ςυναλλαςςόμενο εντόσ 45 θμερϊν 
από τθν υποβολι του ςχετικοφ παραπόνου ι καταγγελίασ του, 

 τθ ςφνταξθ και γνωςτοποίθςθ ςτθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ ετιςιασ αναλυτικισ ενθμζρωςθσ για το ςφνολο των 
υποβλθκζντων παραπόνων και καταγγελιϊν. 

 

7.13. Σιρθςθ Απορριτου – Προςταςία Προςωπικϊν Δεδομζνων Πελατϊν 

Η Τράπεηα και οι κακ’ οιονδιποτε τρόπο απαςχολοφμενοι ςε αυτι υποχρεοφνται ςτθν τιρθςθ του ειδικοφ τραπεηικοφ 
απορριτου αναφορικά με τθν τιρθςθ, το υπόλοιπο και τισ κινιςεισ λογαριαςμϊν κατακζςεων πελατϊν τθσ Τράπεηασ. 
Επιπρόςκετα, οι κακ’ οιονδιποτε τρόπο απαςχολοφμενοι ςτθν Τράπεηα υποχρεοφνται ςτθν τιρθςθ του επαγγελματικοφ 
απορριτου αναφορικά με τισ κάκε είδουσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ, οι οποίεσ περιζχονται ςε γνϊςθ τουσ κατά τθν 
άςκθςθ των κακθκόντων τουσ ι εξ αφορμισ αυτισ. Ειδικότερα, οι κακ’ οιονδιποτε τρόπο απαςχολοφμενοι ςτθν 
Τράπεηα οφείλουν να επιδεικνφουν άκρα διακριτικότθτα και εχεμφκεια κατά τθ διαχείριςθ των πλθροφοριϊν που 
περιζρχονται ςε γνϊςθ τουσ οποτεδιποτε ςτο πλαίςιο τθσ εκτζλεςθσ των κακθκόντων τουσ και να μθν τισ αποκαλφπτουν 
ι κοινοποιοφν ςε τρίτουσ, να χρθςιμοποιοφν τισ πλθροφορίεσ αυτζσ αποκλειςτικά προσ το ςκοπό τθσ εκπλιρωςθσ των 
κακθκόντων που ζχουν ανατεκεί ςε αυτοφσ από τθν Τράπεηα, και να λαμβάνουν κάκε εφλογο και εφικτό μζτρο για τθ 
νόμιμθ και αςφαλι τιρθςθ των ωσ άνω πλθροφοριϊν, ςφμφωνα με τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ νομοκετικζσ και 
κανονιςτικζσ διατάξεισ και τισ ιςχφουςεσ πολιτικζσ και διαδικαςίεσ τθσ Τράπεηασ.   

Ρεραιτζρω, για τθν κατ’ εξαίρεςθ κοινοποίθςθ από τθν Τράπεηα εμπιςτευτικϊν πλθροφοριϊν ςε κάκε είδουσ 
ςυμβοφλουσ και εξωτερικοφσ τθσ ςυνεργάτεσ και ςε κάκε τρίτο φυςικό ι νομικό πρόςωπο απαιτείται θ προθγοφμενθ 
κατάρτιςθ ςφμβαςθσ εμπιςτευτικότθτασ, οι διατάξεισ τθσ οποίασ επιβάλλουν ςτα ωσ άνω πρόςωπα υποχρζωςθσ 
τιρθςθσ του εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα των ανωτζρω πλθροφοριϊν κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςυναλλακτικισ τουσ ςχζςθσ 
με τθν Τράπεηα.  

Επιπρόςκετα, για τθν τιρθςθ του απορριτου των προνομιακϊν πλθροφοριϊν ζωσ τθ δθμοςιοποίθςι τουσ από τθν 
Τράπεηα ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ διενεργοφνται ςυςτθματικοί ζλεγχοι τθσ πρόςβαςθσ μόνο 
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εξουςιοδοτθμζνων ατόμων ςε περιουςιακά, λογιςτικά ςτοιχεία και εν γζνει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ, και ζχει 
κεςπιςκεί διαδικαςία ενθμζρωςθσ των μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, των τυχόν τρίτων, ςτουσ οποίουσ ζχει 
εκχωρθκεί θ άςκθςθ αρμοδιοτιτων του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, των Διευκυντικϊν Στελεχϊν και άλλων προςϊπων, τα 
οποία ζχουν πρόςβαςθ ςε προνομιακι πλθροφόρθςθ, για τθν υποχρζωςι τουσ διατιρθςθσ του εμπιζηεσηικού 

χαρακτιρα των ωσ άνω πλθροφοριϊν και αποφυγισ ενεργειϊν, οι οποίεσ ςυνιςτοφν κατάχρθςθ των πλθροφοριϊν 
αυτϊν κατά τθν κείμενθ νομοκεςία. Για το ςκοπό αυτό, ο Ρρόεδροσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου απευκφνει προσ όλα τα 
παραπάνω πρόςωπα αναλυτικι ενθμερωτικι επιςτολι. 

Ρεραιτζρω, θ Τράπεηα ζχει κεςπίςει και εφαρμόηει διαδικαςίεσ και λαμβάνει τα εκάςτοτε ενδεικνυόμενα μζτρα για τθν 
προςταςία και διαφφλαξθ των προςωπικϊν δεδομζνων των πελατϊν τθσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του N. 2472/1997, 
όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει. Ειδικότερα, θ Τράπεηα μεριμνά πάντα για τθ λιψθ τθσ προθγοφμενθσ ρθτισ 
ςυγκατάκεςθσ κάκε πελάτθ τθσ για τθν επεξεργαςία των προςωπικϊν του δεδομζνων, τα οποία περιζρχονται ςε γνϊςθ 
τθσ ςτο πλαίςιο τθσ παροχισ των υπθρεςιϊν τθσ και των ςυναλλαγϊν που διενεργεί με αυτόν, κακϊσ επίςθσ και για τθν 
άντλθςθ ι διαβίβαςι τουσ από και προσ δθμόςιεσ, εποπτικζσ και δικαςτικζσ αρχζσ, εταιρείεσ του ομίλου τθσ ι και τρίτα 
πρόςωπα, και ενθμερϊνει τουσ πελάτεσ τθσ για τα δικαιϊματά τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ των άρκρων 11 
ζωσ και 13 του N. 2472/1997. 

 

7.14. Διαςφάλιςθ υνεχοφσ και Αςφαλοφσ Λειτουργίασ Πλθροφοριακϊν υςτθμάτων 

Η λειτουργία των ςυςτθμάτων πλθροφορικισ τθσ Τράπεηασ ςτοχεφει, αφενόσ ςτθν αποτελεςματικι υποςτιριξθ τθσ 
επιχειρθςιακισ ςτρατθγικισ και λειτουργίασ τθσ Τράπεηασ και αφετζρου ςτθν αςφαλι διακίνθςθ, επεξεργαςία και 
αποκικευςθ των κρίςιμων επιχειρθςιακϊν πλθροφοριϊν και ςτοιχείων τθσ Τράπεηασ.  Για το λόγο αυτό, θ Τράπεηα δίδει 
ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθ χάραξθ και ςτθν περιοδικι αξιολόγθςθ και ενθμζρωςθ τθσ ςτρατθγικισ του Ομίλου για τθν 
Ρλθροφορικι, κακϊσ και ςτθ διαμόρφωςθ και διαρκι ανάπτυξθ πλαιςίου αρχϊν αςφαλοφσ, αποτελεςματικισ και 
απρόςκοπτθσ λειτουργίασ των ςυςτθμάτων τθσ και των ςυςτθμάτων Ηλεκτρονικισ Τραπεηικισ, ιδίωσ αναφορικά με τθν 
οργάνωςθ, ανάπτυξθ, υποςτιριξθ και διαρκι ζλεγχο αυτϊν. Το πλαίςιο αυτό περιλαμβάνει το ςφνολο των 
επιχειρθςιακϊν και διοικθτικϊν δομϊν και διαδικαςιϊν τθσ Τράπεηασ, μζςω των οποίων διαςφαλίηεται:  

 θ επαρκισ και αποτελεςματικι λογιςτικι και μθχανογραφικι υποςτιριξθ τθσ ςτρατθγικισ, των ςτόχων και των 
εργαςιϊν τθσ Τράπεηασ από τα ςυςτιματά τθσ,  

 θ αποτελεςματικι διαχείριςθ των διακζςιμων πόρων,  

 θ «φυςικι» και «λογικι» αςφάλεια των επιχειρθςιακϊν πλθροφοριϊν και δεδομζνων, των ςυςτθμάτων και των 
προςβάςεων ςε αυτά, κακϊσ και των υποδομϊν που τα υποςτθρίηουν,  

 θ αξιολόγθςθ και θ ζγκαιρθ και αποτελεςματικι διαχείριςθ των κινδφνων που απορρζουν από τθ λειτουργία των 
πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων και τθ τυχόν ςυνεργαςία με εξωτερικοφσ ςυνεργάτεσ ςε κζματα πλθροφορικισ,  

 θ πιςτι εφαρμογι από το προςωπικό τθσ Τράπεηασ τθσ εγκεκριμζνθσ από τθ Διοίκθςθ τθσ Τράπεηασ Ρολιτικισ 
Αςφαλείασ για τα πλθροφοριακά ςυςτιματα,  

 θ αμερολθψία και ανεξαρτθςία τθσ Μονάδασ Αςφάλειασ και του Υπευκφνου Αςφαλείασ των Ρλθροφοριακϊν 
Συςτθμάτων τθσ Τράπεηασ,  

 θ καταγραφι και διαρκισ ενθμζρωςθ πολιτικϊν, προτφπων, διαδικαςιϊν και μεκοδολογιϊν για το ςχεδιαςμό, 
τθν ανάπτυξθ και τθν κακθμερινι λειτουργία και υποςτιριξθ των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων τθσ Τράπεηασ, 
κακϊσ και για τθ διαχείριςθ και τθ διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ των ζργων πλθροφορικισ, 

 θ δυνατότθτα μζτρθςθσ τθσ αποτελεςματικότθτασ και αποδοτικότθτασ των ςυςτθμάτων, και  

 θ υλοποίθςθ ενόσ ςυνόλου αποτελεςματικϊν και επαρκϊν ελεγκτικϊν μθχανιςμϊν και διαδικαςιϊν, ιδίωσ ςε 
ςχζςθ με τουσ κινδφνουσ που απορρζουν από τθν ανάπτυξθ, ενςωμάτωςθ και λειτουργία των πλθροφοριακϊν 
ςυςτθμάτων.   

Η Τράπεηα αναγνωρίηει τθν ανάγκθ φπαρξθσ πλάνου αντιμετϊπιςθσ εκτάκτων προβλθμάτων λειτουργίασ και ςχεδίου 
ανάκτθςθσ από πικανι καταςτροφι και ζχει κεςπίςει Σχζδιο Συνζχειασ Εργαςιϊν (ΣΣΕ) για τα πλθροφοριακά τθσ 
ςυςτιματα, ζτςι ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ ςυνζχεια των κριςιμότερων λειτουργιϊν τθσ. Επιπρόςκετα, θ Τράπεηα 
διακζτει αποτελεςματικό Σχζδιο Ανάκαμψθσ από Καταςτροφι (ΣΑΚ), το οποίο εφαρμόηεται ςτισ περιπτϊςεισ 
καταςτροφικϊν ςυμβάντων που μπορεί να προκαλζςουν παρατεταμζνθ διακοπι τθσ λειτουργίασ ενόσ κρίςιμου 
ςυςτιματοσ, ι ακόμθ και ολόκλθρου του μθχανογραφικοφ κζντρου τθσ Τράπεηασ. Συγκεκριμζνα, ζχει αποφαςίςει τθν 
τιρθςθ εξοπλιςμοφ και λογιςμικοφ ςε εφεδρικό μθχανογραφικό κζντρο που κα χρθςιμοποιείται αποκλειςτικά για 
ςκοποφσ διαςφάλιςθσ τθσ ςυνεχοφσ και αδιάλειπτθσ λειτουργίασ των ςυςτθμάτων τθσ. Με τθ χριςθ του εξοπλιςμοφ και 
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του λογιςμικοφ αυτοφ ανακτάται ςε εφλογο χρονικό διάςτθμα θ λειτουργία των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων ςε 
περίπτωςθ διακοπισ. Επιπλζον, τθροφνται αντίγραφα αςφαλείασ όλων των απαραίτθτων θλεκτρονικϊν δεδομζνων, 
πλθροφοριϊν και αρχείων, ζτςι ϊςτε να κακίςταται δυνατι θ ανάκτθςι τουσ ςε περίπτωςθ καταςτροφισ. Στο πλαίςιο 
αυτό, οι διαδικαςίεσ τθσ  Τεχνολογίασ Ομίλου προβλζπουν, ιδίωσ, ότι: 

 από τα κεντρικά μθχανογραφικά ςυςτιματα τθσ Τράπεηασ λαμβάνονται εφεδρικά αρχεία για όλεσ τισ εφαρμογζσ 
και τα ςυςτιματα, 

 τα εφεδρικά αρχεία φυλάςςονται ςε χϊρο ξεχωριςτοφ κτθρίου, το οποίο πλθροί όλεσ τισ προδιαγραφζσ 
πυραςφάλειασ και αςφαλοφσ φφλαξθσ,  

 τα καταςτιματα και οι κεντρικζσ υπθρεςίεσ λαμβάνουν εφεδρικά αρχεία, τα οποία φυλάςςονται ςε χϊρουσ, οι 
οποίοι πλθροφν όλεσ τισ προδιαγραφζσ πυραςφάλειασ και αςφαλοφσ φφλαξθσ, 

 τα αντίγραφα αςφαλείασ λαμβάνονται πριν και μετά το κλείςιμο θμζρασ ςε κακθμερινι βάςθ. Τα θμεριςια αυτά 
αντίγραφα περιλαμβάνουν τα δεδομζνα των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων και φυλάςςονται για ζνα μινα,   

 τα μθνιαία αντίγραφα που λαμβάνονται περιλαμβάνουν τόςο τα δεδομζνα όςο και το λογιςμικό και φυλάςςονται 
επ’ αόριςτον, 

 τα μαγνθτικά μζςα αποκικευςθσ διαφυλάςςονται επαρκϊσ από φυςικζσ καταςτροφζσ, ατυχιματα ι 
καταχριςεισ τόςο ςε ειδικό χϊρο του κτθρίου τθσ Διεφκυνςθσ Information Systems Ομίλου όςο και ςε άλλο χϊρο 
εκτόσ του κτθρίου αυτοφ. 

Στο πλαίςιο των διατάξεων τθσ Ρ.Δ./Τ.Ε. 2577/2006 θ Τράπεηα ζχει ςυγκροτιςει τθν Επιτροπι Σχεδιαςμοφ ΙΤ και 
Ροιότθτασ Λειτουργίασ, θ οποία επιτελεί το ζργο τθσ προβλεπόμενθσ από τισ διατάξεισ τθσ ωσ άνω Ρ.Δ./Τ.Ε. Ειδικισ 
Συντονιςτικισ Επιτροπισ για τθν Ρλθροφορικι (I.T. Steering Committee). Οι αρμοδιότθτεσ τθσ Επιτροπισ Σχεδιαςμοφ ΙΤ 
και Ροιότθτασ Λειτουργίασ, περιγράφονται αναλυτικά ςτο Ρροςάρτθμα 03 «Εκτελεςτικζσ & Διοικθτικζσ Επιτροπζσ και 
Συμβοφλια» του παρόντοσ Κανονιςμοφ.  

 

7.15. Κϊδικασ Δεοντολογίασ 

Η Τράπεηα ζχει κεςπίςει Κϊδικα Δεοντολογίασ - Συμπεριφοράσ των υπαλλιλων του Ομίλου τθσ Τράπεηασ Ρειραιϊσ, επί 
τθ βάςει γενικϊσ αποδεκτϊν αρχϊν (απαγόρευςθ κοινοποίθςθσ εμπιςτευτικϊν πλθροφοριϊν, τιρθςθ επαγγελματικοφ 
απορριτου, απαγόρευςθ ενεργειϊν νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικι δραςτθριότθτα, υποχρζωςθ πίςτθσ, 
επιμζλειασ, ςυνεργαςίασ και υπευκυνότθτασ), τον οποίο υποχρεοφται να εφαρμόηει θ Διοίκθςθ και το ςφνολο του 
προςωπικοφ τθσ Τράπεηασ και των εταιρειϊν του Ομίλου τθσ. 
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8. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΤΝΑΜΙΚΟ 

8.1. Ανκρϊπινο Δυναμικό 

Με τθ ςτακερι και κεμελιακι αρχι ότι το ανκρϊπινο δυναμικό αποτελεί τθ ςθμαντικότερθ πθγι ανταγωνιςτικοφ 
πλεονεκτιματοσ του Ομίλου και με βαςικό προςανατολιςμό τθν παροχι υψθλισ ποιότθτασ υπθρεςιϊν, δίνεται 
βαρφτθτα ςτθν φπαρξθ των κατάλλθλων υποδομϊν και διαδικαςιϊν διαχείριςθσ και διαρκοφσ εκπαίδευςθσ του 
ανκρϊπινου δυναμικοφ, οφτωσ ϊςτε θ ςτελζχωςθ κάκε κζςθσ να γίνεται από πρόςωπα που διακζτουν τισ κατάλλθλεσ 
γνϊςεισ και ικανότθτεσ, και ςτθ διαμόρφωςθ κουλτοφρασ που προάγει τθν ειλικρινι επικοινωνία, το ομαδικό πνεφμα, 
τθν ευελιξία και τθ δθμιουργικότθτα. Ζμφαςθ δίδεται, επίςθσ, ςτθ διαμόρφωςθ του φψουσ των αμοιβϊν των ςτελεχϊν 
τθσ Τράπεηασ, και ιδίωσ όςων δραςτθριοποιοφνται ςτθ διάκεςθ των προϊόντων και υπθρεςιϊν τθσ Τράπεηασ, με ςυνεπι 
ςυνεκτίμθςθ τθσ αρχισ αποφυγισ τθσ παροχισ κινιτρων για τθν ανάλθψθ υπερβολικϊν κινδφνων ι τον προςποριςμό 
βραχυπρόκεςμου οφζλουσ εισ βάροσ των ςυμφερόντων τθσ Τράπεηασ, των μετόχων και των πελατϊν τθσ.  

 

8.2. Πρόςλθψθ Διευκυντικϊν τελεχϊν  

Η πρόςλθψθ διευκυντικϊν ςτελεχϊν καλφπτεται από τθν «Διαδικαςία Στελζχωςθσ Ομίλου Ρειραιϊσ», ςτθν οποία 
ορίηονται τα παρακάτω: 

 Αποτφπωςθ ανάγκθσ ςτελζχωςθσ 

 Ζγκριςθ αναγκαιότθτασ ςτελζχωςθσ 

 Αναηιτθςθ – επιλογι υποψθφίων 

 Αξιολόγθςθ ικανοτιτων / δυνατοτιτων υποψθφίων 

 Ρροεπιλογι 

 Τελικι επιλογι υποψθφίου 

 

8.2.1. Αποτφπωςθ Ανάγκθσ τελζχωςθσ 

Πςον αφορά ςε ανάγκεσ ςτελζχωςθσ κζςεων Γενικϊν Διευκυντϊν, ο επικεφαλισ του Τομζα Ανκρϊπινου Δυναμικοφ 
Ομίλου, ειςθγείται, διατυπϊνοντασ ςαφι αιτιολόγθςθ, για τθν αναγκαιότθτα κάλυψθσ των ςυγκεκριμζνων κζςεων ςτον 
εποπτεφοντα τον Τομζα Ανκρϊπινου Δυναμικοφ Ομίλου.  

Πςον αφορά ςε ανάγκεσ ςτελζχωςθσ κζςεων ανϊτερων διευκυντικϊν ςτελεχϊν, οι αρμόδιοι Διευκυντζσ Μονάδων 
ενθμερϊνουν το Ανκρϊπινο Δυναμικό & Οργανωςιακι Μάκθςθ Ομίλου για τθν ανάγκθ ςτελζχωςθσ, διατυπϊνοντασ το 
αίτθμά τουσ ςε Υπθρεςιακό Σθμείωμα, αφοφ ζχει κατϋ αρχιν εγκρικεί από τον εποπτεφοντα Γενικό Διευκυντι τουσ. Με 
τθν ειςιγθςι τουσ αυτι περιγράφουν τισ ιδιαίτερεσ απαιτιςεισ τθσ κζςθσ που αιτοφνται να καλυφκεί και αιτιολογοφν 
τθν αναγκαιότθτα κάλυψθσ τθσ κζςθσ. 

 

8.2.2. Ζγκριςθ Αναγκαιότθτασ τελζχωςθσ 

Η τελικι ζγκριςθ τθσ αναγκαιότθτασ ςτελζχωςθσ και του επιπζδου κάλυψθσ τθσ κενισ κζςθσ εργαςίασ γίνεται από τουσ:  

α. Διευκφνοντα Σφμβουλο & CEO, που εποπτεφει το Ανκρϊπινο Δυναμικό: για Ανϊτατεσ Διευκυντικζσ κζςεισ 
(Γενικοφσ Διευκυντζσ, Αναπλθρωτζσ/Βοθκοφσ Γενικοφσ  Διευκυντζσ) 

β. Επικεφαλισ του Τομζα Ανκρϊπινου Δυναμικοφ Ομίλου: για Ανϊτερεσ Διευκυντικζσ κζςεισ (Διευκυντζσ 
Διευκφνςεων, Ρεριφερειακοφσ Διευκυντζσ, Διευκυντζσ Καταςτθμάτων) 

 

8.2.3. Αναηιτθςθ – Επιλογι Τποψθφίων 

Για Ανϊτατεσ Διευκυντικζσ κζςεισ θ αναηιτθςθ και επιλογι του κατάλλθλου υποψθφίου είτε εςωτερικοφ είτε 
εξωτερικοφ γίνεται από τον Τομζα Ανκρϊπινου Δυναμικοφ Ομίλου, μετά από τθν ζγκριςθ του Διευκφνοντα Συμβοφλου 
& CEO  που εποπτεφει το Ανκρϊπινο Δυναμικό. 

Για Ανϊτερεσ Διευκυντικζσ κζςεισ θ αναηιτθςθ και επιλογι του κατάλλθλου υποψθφίου γίνεται από το Ανκρϊπινο 
Δυναμικό & Οργανωςιακι Μάκθςθ Ομίλου:  
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8.2.4. Αξιολόγθςθ Ικανοτιτων / Δυνατοτιτων Τποψθφίων 

Οι υποψιφιοι που ζχουν προεπιλεχκεί ςφμφωνα με το «προφίλ» τθσ κζςθσ προσ κάλυψθ και ανάλογα με τθν 
προχπθρεςία / ςπουδζσ, αξιολογοφνται ωσ προσ τισ Γνϊςεισ, Ικανότθτεσ, Δυνατότθτεσ, Κίνθτρα, Ρροοπτικζσ, 
Ακεραιότθτα μζςω διαδοχικϊν ςυνεντεφξεων. 

Η ςυνζντευξθ αξιολόγθςθσ ςτοχεφει ςτθ διεξοδικι διερεφνθςθ τθσ καταλλθλότθτασ, εμπειρίασ, ςπουδϊν, κινιτρων και 
δεξιοτιτων του υποψθφίου για τθν κάλυψθ τθσ εκάςτοτε κζςθσ εργαςίασ.  

Για τθν πρόςλθψθ των διευκυντικϊν ςτελεχϊν δίνεται ζμφαςθ και ςτισ αρχζσ τθσ:  

 παροχισ ίςων ευκαιριϊν και ιςότιμθσ μεταχείριςθσ μεταξφ των υποψθφίων ςτελεχϊν, 

 εκτίμθςθσ τθσ επαρκοφσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ ςε ςυνδυαςμό με τθν τεχνογνωςία του, ϊςτε να 
ςυνδυαςτοφν οι επικυμίεσ τουσ με τισ ανάγκεσ τθσ επιχείρθςθσ, 

 δυνατότθτασ και ευκολίασ προςαρμογισ ςτισ εξελίξεισ του τραπεηικοφ χϊρου. 

 

8.2.5. Προεπιλογι (Shortlist)  

Στο ςτάδιο αυτό, καταρτίηεται λίςτα των αξιολογοφμενων με βάςθ το βακμό που πλθροφν τισ προδιαγραφζσ τθσ κζςθσ 
και ικανοποιοφν το ςφνολο των κριτθρίων ςτελζχωςθσ.  

 

8.2.6. Σελικι Επιλογι Τποψθφίου 

Η τελικι επιλογι του υποψθφίου από τθν λίςτα των προεπιλεγζντων γίνεται από τουσ:  

 Διευκφνοντα Σφμβουλο & CEO που εποπτεφει το Ανκρϊπινο Δυναμικό Ομίλου, για τισ περιπτϊςεισ 8.2.2.α, και 
εγκρίνεται από τθν Εκτελεςτικι Επιτροπι Ομίλου, και 

 Επικεφαλισ του Τομζα Ανκρϊπινου Δυναμικοφ Ομίλου, για τισ περιπτϊςεισ 8.2.2.β.  

 

8.2.7. Προςφορά Εργαςίασ 

Στελζχθ του Ανκρϊπινου Δυναμικοφ & Οργανωςιακισ Μάκθςθσ Ομίλου ςυηθτοφν με τον επιλεχκζντα υποψιφιο τουσ 
όρουσ εργαςίασ πριν ξεκινιςει θ ςυνεργαςία, ςυντάςςεται θ προςφορά εργαςίασ και υπογράφονται οι κατάλλθλεσ 
ςυμβάςεισ εργαςίασ. 

 

8.3. Αξιολόγθςθ Διευκυντικϊν τελεχϊν 

Για τθν αξιολόγθςθ των Διευκυντικϊν Στελεχϊν του Ομίλου, αξιοποιείται ςφγχρονο και αυτοματοποιθμζνο ςφςτθμα, 
που καλφπτει μια ςειρά κριτθρίων ικανοτιτων και απόδοςθσ, τα οποία απορρζουν από τθν επιχειρθματικι δράςθ τθσ 
Τράπεηασ και αντανακλοφν τισ αξίεσ τθσ. Με αυτό τον τρόπο διαςφαλίηεται ότι οι ικανότθτεσ των κρινόμενων 
αξιολογοφνται με δίκαιο και αντικειμενικό τρόπο, ζτςι ϊςτε να επιλζγονται και να αξιοποιοφνται κατά προτεραιότθτα οι 
καταλλθλότεροι.  

Κριτιρια αξιολόγθςθσ είναι οι γνϊςεισ χρθματοοικονομικισ κυρίωσ φφςθσ, αλλά και οι ικανότθτεσ ςε επίπεδο ατομικϊν 
και επιχειρθςιακϊν ςυμπεριφορϊν. Η αξιολόγθςθ αναφζρεται ςτθν περίοδο του τελευταίου οικονομικοφ ζτουσ τθσ 
Τράπεηασ. 

 

8.4. Πολιτικι Αποδοχϊν 

Επιδιϊκοντασ τθν μεγιςτοποίθςθ τθσ αξίασ τθσ Τράπεηασ Ρειραιϊσ, ζχει αναπτυχκεί  και εφαρμόηεται Ρολιτικι 
Αποδοχϊν που είναι ςφμφωνθ με τθν επιχειρθςιακι ςτρατθγικι τθσ Τράπεηασ και τθν κουλτοφρα τθσ και ςτοχεφει ςτθ 
διατιρθςθ και προςζλκυςθ των κατάλλθλων εργαηομζνων που κα ζχουν τισ δεξιότθτεσ και ςυμπεριφορζσ ϊςτε να 
μεγιςτοποιιςουν τθν ςυνολικι απόδοςθ του οργανιςμοφ. Η Ρολιτικι Αποδοχϊν ςυνάδει με και προάγει τθν ορκι και 
αποτελεςματικι διαχείριςθ των κινδφνων και δεν ενκαρρφνει τθν ανάλθψθ υπερβολικϊν κινδφνων εκ μζρουσ του 
ιδρφματοσ ι τθ ςυγκζντρωςθ βραχυπρόκεςμου οφζλουσ. 
 
Η Ρολιτικι Αποδοχϊν υποςτθρίηει τθν κουλτοφρα δθμιουργίασ απόδοςθσ που ευκυγραμμίηει τουσ ςτόχουσ του 
οργανιςμοφ με τουσ ςτόχουσ των ενδιαφερόμενων μερϊν (όπωσ μζτοχοι, εργαηόμενοι).   
Η Ρολιτικι Αποδοχϊν ςτθρίηεται ςτισ παρακάτω βαςικζσ αρχζσ: 
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 Τα επίπεδα αποδοχϊν ςυγκρίνονται με αντίςτοιχα επίπεδα τθσ ελλθνικισ τραπεηικισ αγοράσ αλλά και τθσ 
ευρωπαϊκισ, όπου κρίνεται αναγκαίο, 

 Στόχοσ είναι το φψοσ των αποδοχϊν να κυμαίνεται ςτον διάμεςο τθσ αγοράσ. Υψθλότερεσ αποδοχζσ 
προβλζπονται για ρόλουσ εξειδικευμζνουσ που ζχουν ηωτικι ςθμαςία για τθν ανάπτυξθ τθσ Τράπεηασ ι 
περίπτωςθσ εξζχουςασ απόδοςθσ, 

 Το πακζτο αποδοχϊν περιλαμβάνει ςτακερά και μεταβλθτά μζρθ για να εξαςφαλίςει τθν ςφνδεςθ των αποδοχϊν 
με τθ βραχυπρόκεςμθ και μακροπρόκεςμθ επιχειρθςιακι αποτελεςματικότθτα. Τα ςτακερά μζρθ των αποδοχϊν 
αντανακλοφν κυρίωσ τθ ςυναφι επαγγελματικι εμπειρία και τθν ευκφνθ τθσ κζςθσ, όπωσ ορίηεται ςτθν 
περιγραφι κακθκόντων του εργαηομζνου ωσ μζροσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ. Τα μεταβλθτά μζρθ αντανακλοφν 
επιδόςεισ μακροπρόκεςμεσ και προςαρμοςμζνεσ ςτον κίνδυνο, κακϊσ και επιδόςεισ που υπερβαίνουν τισ 
απαιτοφμενεσ για τθν εκπλιρωςθ των κακθκόντων του εργαηομζνου ωσ μζροσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ 

 Για να ενιςχυκεί θ αποτελεςματικότθτα των κινιτρων των εργαηομζνων, ξεκάκαροι, μετριςιμοι τόςο ποςοτικοί 
όςο και ποιοτικοί ςτόχοι, τίκενται ςτισ αρχζσ κάκε ζτουσ. Επιπλζον, μακροπρόκεςμα κίνθτρα εξαςφαλίηουν τθν 
επίτευξθ των μακροπρόκεςμων ςτόχων και δθμιουργοφν ευκυγράμμιςθ μεταξφ των ςυμφερόντων των 
εργαηομζνων και των ςυμφερόντων του οργανιςμοφ και των μετόχων. 

Επιπλζον, ο Πμιλοσ μπορεί να αποφαςίςει τθν μθ καταβολι μεταβλθτϊν αποδοχϊν, όταν οι ςυνκικεσ το απαιτοφν. 
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9. ΕΣΑΙΡΙΚΘ ΤΠΕΤΘΤΝΟΣΘΣΑ 

Η διαμόρφωςθ νζων ςυνκθκϊν ςτισ αγορζσ μετά τθν παγκοςμιοποίθςθ, αλλά και τθν κρίςθ τθσ διεκνοφσ οικονομίασ, 
επζφερε επιπτϊςεισ και ςτον παγκόςμιο κοινωνικό ιςτό. Στθ νζα αυτι πραγματικότθτα για να είναι ο κάκε 
επιχειρθματικόσ φορζασ αποτελεςματικόσ, πιςτεφουμε ότι πρζπει να αναλαμβάνει τον κοινωνικό του ρόλο, μζςα από 
προγράμματα και δράςεισ ςτιριξθσ τθσ κοινωνικισ ειρινθσ και ανάπτυξθσ, προςφζροντασ καλφτερεσ ςυνκικεσ εργαςίασ 
και αναλαμβάνοντασ πρωτοβουλίεσ που ςυμβάλουν ςτθ ςτιριξθ και τθ ςυνοχι τθσ κοινωνίασ.  

Η Τράπεηα αναγνωρίηει και επιλζγει το ρόλο τθσ αυτό και, μάλιςτα, όχι μόνο ςυμμορφϊνεται με τισ υποχρεϊςεισ που τισ 
επιβάλουν οι νόμοι, αλλά προχωρεί εκελοντικά ςε δράςεισ και ενζργειεσ που υπερβαίνουν αυτζσ τισ υποχρεϊςεισ και 
ζχουν ςχζςθ με τουσ υπαλλιλουσ τθσ, τουσ ςυνεργάτεσ τθσ, τουσ προμθκευτζσ τθσ, τουσ μετόχουσ τθσ, τουσ πελάτεσ τθσ, 
τθν κοινωνία και τισ κοινότθτεσ μζςα ςτισ οποίεσ δραςτθριοποιείται ςτθν Ελλάδα και τισ άλλεσ χϊρεσ που ζχει παρουςία.  

Με τον ςχεδιαςμό και τθν εφαρμογι προγραμμάτων κοινωνικισ υπευκυνότθτασ και τθν εκελοντικι ανάλθψθ 
δζςμευςθσ για υπζρβαςθ των υποχρεϊςεων που επιβάλλονται από τθ νομοκεςία, θ Τράπεηα προςπακεί να 
αναβακμίςει τα πρότυπα τθσ κοινωνικισ ανάπτυξθσ, τθσ προαγωγισ του πολιτιςμοφ και τθσ διαφφλαξθσ τθσ 
πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ, τθσ προςταςίασ του φυςικοφ και αςτικοφ περιβάλλοντοσ, κακϊσ και του ςεβαςμοφ των 
κεμελιωδϊν δικαιωμάτων των εργαηομζνων και των πελατϊν τθσ Τράπεηασ. Ενςτερνίηεται μια ανοικτι διακυβζρνθςθ, 
εναρμονίηοντασ τα ενδιαφζροντα των διαφόρων, άμεςα και ζμμεςα εμπλεκομζνων με τισ δραςτθριότθτζσ τουσ, ςε μία 
γενικι προςζγγιςθ ποιότθτασ και βιωςιμότθτασ. 

Ο Πμιλοσ Ρειραιϊσ, ζχει ενςωματϊςει εκελοντικά και με κίνθτρο τθν αλλθλεγγφθ, κοινωνικζσ και περιβαλλοντικζσ 
δράςεισ ςτισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ. Ρροςπακεί και αντιςτακμίηει ςυνεχϊσ τον αντίκτυπο από τισ 
δραςτθριότθτζσ του ςτθν οικονομία, τθν κοινωνία και το περιβάλλον, με τθ ςυμβολι του ςτθν οικονομικι ανάπτυξθ, τθν 
προςταςία του περιβάλλοντοσ και τθν κοινωνικι ςυνοχι. 

Τα οφζλθ από τθν εφαρμογι τζτοιων προγραμμάτων είναι πολλαπλά. Ζχουν ςχζςθ, ιδίωσ, με τθ διαμόρφωςθ καλφτερου 
εργαςιακοφ περιβάλλοντοσ, τθ δζςμευςθ και τθν αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ του προςωπικοφ, τθν άμεςθ εμπλοκι 
των εργαηομζνων ςε κζματα, τα οποία αφοροφν ςτισ κοινότθτεσ όπου δραςτθριοποιείται θ Τράπεηα, και τα εμπορικά 
πλεονεκτιματα ζναντι των ανταγωνιςτϊν. Επίςθσ, ζχουν ςχζςθ με τθν αφξθςθ του ενδιαφζροντοσ των πελατϊν και των 
επενδυτϊν για τθν Τράπεηα, γεγονόσ που αυξάνει τισ επιχειρθματικζσ ευκαιρίεσ τθσ, τθν επαφξθςθ τθσ καλισ φιμθσ, τθ 
κετικι ανταπόκριςθ του καταναλωτικοφ κοινοφ ςτο ςιμα τθσ, τθν ζνταξι τθσ ςε ειδικοφσ χρθματιςτθριακοφσ και 
τραπεηικοφσ δείκτεσ αξιολόγθςθσ εταιριϊν, με βάςθ τισ δραςτθριότθτζσ τουσ ςε κζματα Εταιρικισ Κοινωνικισ 
Υπευκυνότθτασ.  

Η Τράπεηα διαχειρίηεται τισ περιβαλλοντικζσ λειτουργικζσ τθσ επιπτϊςεισ μζςω του πιςτοποιθμζνου με EMAS 
Συςτιματοσ Ρεριβαλλοντικισ Διαχείριςθσ, και είναι πρωτοπόροσ ςτθν Ρεριβαλλοντικι Τραπεηικι, με τθν ςτιριξθ και 
χρθματοδότθςθ επενδφςεων που ςτοχεφουν ςε περιβαλλοντικά και κοινωνικά υπεφκυνεσ δράςεισ και με τθ δθμιουργία 
πράςινων τραπεηικϊν προϊόντων (Green Banking). Το κοινωνικό ζργο του Ομίλου πραγματοποιείται κυρίωσ μζςω του 
Ρολιτιςτικοφ Ιδρφματοσ Ομίλου Ρειραιϊσ (ΡΙΟΡ) που υποςτθρίηει τθ διάςωςθ και ανάδειξθ τθσ πολιτιςτικισ 
κλθρονομιάσ τθσ χϊρασ. Το ΡΙΟΡ μζςα από τθ δθμιουργία και διαχείριςθ ενόσ δικτφου κεματικϊν τεχνολογικϊν 
μουςείων ςτθν ελλθνικι περιφζρεια, ςυμβάλλει ςτθν Εταιρικι Υπευκυνότθτα του Ομίλου. 

Η Τράπεηα ζχει προςχωριςει ςτισ αρχζσ του Οικουμενικοφ Συμφϊνου του Ο.Η.Ε. και ζχει ενςωματϊςει ςτισ αξίεσ τθσ τθν 
Εταιρικι Κοινωνικι Υπευκυνότθτα ωσ ςτρατθγικι επζνδυςθ, ςυμβάλλοντασ με κάκε δυνατόν τρόπο ςτθν αναβάκμιςθ 
τθσ οικονομίασ και τθσ κοινωνίασ. Είναι εντεταγμζνθ ςτο διεκνι δείκτθ Dow Jones Sustainability Index τθσ ομάδασ 
δεικτϊν  Emerging Markets Dow Jones Sustainability Indices 
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10. ΣΡΟΠΟΠΟΙΘΕΙ  

 

Ο Κανονιςμόσ και οι τροποποιιςεισ αυτοφ εγκρίνονται από το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Τράπεηασ, με εξαίρεςθ όπου 
ρθτά ορίηεται άλλωσ ςτον ίδιο τον Κανονιςμό. Το Διοικθτικό Συμβοφλιο μπορεί να ανακζτει τθν αρμοδιότθτα για 
τροποποιιςεισ του Οργανογράμματοσ (είτε ςτο ςφνολο είτε ςε οριςμζνα μόνο ςθμεία αυτοφ) και των διαδικαςιϊν που 
περιλαμβάνονται ςτον Κανονιςμό ςε ζνα ι περιςςότερα μζλθ του ι ςε Διευκυντικά ςτελζχθ τθσ Τράπεηασ ι ςτθν 
Εκτελεςτικι Επιτροπι  Ομίλου.  

Ο Κανονιςμόσ και τα προςαρτιματά του τροποποιοφνται, όποτε απαιτείται, ζτςι ϊςτε πάντα να είναι επικαιροποιθμζνα, 
ιδίωσ λόγω μεταβολϊν που τυχόν επζρχονται ςτο εκάςτοτε ιςχφον κεςμικό πλαίςιο, το οποίο διζπει τθ λειτουργία των 
πιςτωτικϊν ιδρυμάτων, ι / και ςτισ επιχειρθςιακζσ ανάγκεσ τθσ Τράπεηασ.  

Το Διοικθτικό Συμβοφλιο ανακζτει ςτον Ρρόεδρο αυτοφ να κακορίηει με πράξεισ ι αποφάςεισ του τισ διαδικαςίεσ 
περαιτζρω εξειδίκευςθσ ι εφαρμογισ των αρχϊν και κανόνων που διαλαμβάνει ο Κανονιςμόσ αυτόσ. 

Η Οργάνωςθ  &  Ροιότθτα Λειτουργίασ Ομίλου ζχει τθν ευκφνθ τιρθςθσ και διαρκοφσ ενθμζρωςθσ του Κανονιςμοφ και 
τθσ δθμιουργίασ φφλλου παρακολοφκθςθσ τροποποιιςεων, το οποίο ενςωματϊνεται ςτον Κανονιςμό. 
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