Δήλωση Εταιρικής Διακυβερνήσεως
Διαχειριστικής Χρήσεως 2017
Σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου
43ββ του Κ.Ν. 2190/1920, η Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως
του Διοικητικού Συµβουλίου της Alpha Bank (η «Τράπεζα»)
περιλαµβάνει Δήλωση Εταιρικής Διακυβερνήσεως για τη
διαχειριστική χρήση 2017. Η ηµεροµηνία αναφοράς της
Δηλώσεως είναι η 31.12.2017.
Τα στοιχεία γ), δ), στ), η), θ) του άρθρου 10 της οδηγίας
2004/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, όπως ενσωµατώνονται στα στοιχεία γ), δ), ε),
ζ), η) του άρθρου 4 παρ. 7 του Ν. 3556/2007, αναλύονται
στην Επεξηγηµατική Έκθεση του Διοικητικού Συµβουλίου
προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία
περιλαµβάνεται στην ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του
Διοικητικού Συµβουλίου.
Ειδικότερα, παρατίθενται κατωτέρω τα απαιτούµενα
πληροφοριακά στοιχεία:
Α. Κώδικας Εταιρικής Διακυβερνήσεως και πρακτικές
Εταιρικής Διακυβερνήσεως
1. Η Τράπεζα εφαρµόζει τον Κώδικα Εταιρικής
Διακυβερνήσεως Alpha Bank, ο οποίος ευρίσκεται
αναρτηµένος στην ιστοσελίδα της Τραπέζης
(http://www.alpha.gr/page/default.asp?la=1&id=120).
2. Η αποτελεσµατική Εταιρική Διακυβέρνηση αποτελεί
εκπεφρασµένο στόχο της Τραπέζης ο οποίος επιδιώκεται
σε διαρκή βάση λαµβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις του
θεσµικού πλαισίου, τις βέλτιστες πρακτικές σε διεθνές
και ευρωπαϊκό επίπεδο, το συµφέρον των µετόχων και
τις προσδοκίες των ενδιαφεροµένων µερών και της
κοινωνίας.
Ειδικότερα, ο Κώδικας και οι πρακτικές Εταιρικής
Διακυβερνήσεως τις οποίες η Τράπεζα εφαρµόζει είναι
σύµφωνες µε τις απαιτήσεις του οικείου νοµοθετικού,
εποπτικού και κανονιστικού πλαισίου, του ελληνικού
δικαίου και του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και µε
τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές Εταιρικής
Διακυβερνήσεως, και στοχεύουν στην ενίσχυση της
µακροπρόθεσµης οικονοµικής αξίας της Τραπέζης,
λαµβανοµένων υπ’ όψιν των συµφερόντων των
Μετόχων, των Συναλλασσοµένων, των Εργαζοµένων και
άλλων Ενδιαφεροµένων Μερών.

Η Τράπεζα συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις της
νοµοθεσίας για την εταιρική διακυβέρνηση η οποία
αφορά τις εισηγµένες εταιρίες, την ειδική νοµοθεσία του
Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και τις
διατάξεις που εφαρµόζονται σύµφωνα µε το δίκαιο της
Ευρωπαϊκής Ενώσεως στα πιστωτικά ιδρύµατα, καθώς
επίσης και µε τις κατευθυντήριες γραµµές που εκδίδει η
Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών
Αξιών και Αγορών και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
στη θεµατική αυτή.
Οι εν λόγω πρακτικές περιλαµβάνονται στον Κώδικα
Εταιρικής Διακυβερνήσεως Alpha Bank, ο οποίος ορίζει
το πλαίσιο και τις κατευθυντήριες γραµµές για τη
διακυβέρνηση της Τραπέζης, καθώς επίσης και στις
πολιτικές και τις διαδικασίες τις οποίες εφαρµόζει η
Τράπεζα σχετικά µε θέµατα εταιρικής διακυβερνήσεως,
όπως ενδεικτικά, αναφορικά µε τις συγκρούσεις
συµφερόντων, τα συνδεδεµένα µέρη, τις αποδοχές, την
ανάδειξη υποψηφίων µελών του Διοικητικού
Συµβουλίου και την λειτουργία των Επιτροπών του
Διοικητικού Συµβουλίου. Αρµόδιο για την αναθεώρηση
του Κώδικα όργανο είναι το Διοικητικό Συµβούλιο.
O Κώδικας Εταιρικής Διακυβερνήσεως Alpha Bank ορίζει
τα καθήκοντα και κατανέµει τις αρµοδιότητες µεταξύ
του Διοικητικού Συµβουλίου, των Επιτροπών του, της
Εκτελεστικής Επιτροπής και των άλλων Επιτροπών και
Συµβουλίων της Τραπέζης, ρυθµίζει θέµατα που
αφορούν τη σύνθεση, την λειτουργία και την αξιολόγηση
του Διοικητικού Συµβουλίου, τις υποχρεώσεις των
Μελών του, ζητήµατα σε σχέση µε τη Γενική Συνέλευση
των µετόχων, καθώς επίσης και θέµατα σχετικά µε το
Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου της Τραπέζης. Ο Κώδικας
βασίζεται στις αρχές της ευθύνης, της λογοδοσίας, της
δικαιοσύνης και της διαφάνειας.
Η Τράπεζα συµµορφώνεται µε τον Κώδικα Εταιρικής
Διακυβερνήσεως και παρέχει εξηγήσεις σε περίπτωση
που αποκλίνει από διατάξεις του παρέχοντας εξηγήσεις
για τους λόγους των τυχόν αποκλίσεων. Η Τράπεζα δεν
απέκλινε κατά το έτος 2017 από τον Κώδικα Εταιρικής
Διακυβερνήσεως.
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Από το 1994 η Alpha Bank εφαρµόζει αρχές Εταιρικής
Διακυβερνήσεως ενισχύοντας τη διαφάνεια στην
επικοινωνία µε τους Μετόχους της και την άµεση και
συνεχή ενηµέρωση του επενδυτικού κοινού. Σε αυτό το
πλαίσιο, η Τράπεζα έχει υιοθετήσει, προτού ακόµη
θεσµοθετηθούν ως κανονιστικές απαιτήσεις εταιρικής
διακυβερνήσεως, τον διαχωρισµό των καθηκόντων του
Προέδρου από τα καθήκοντα του Διευθύνοντος
Συµβούλου και την ίδρυση της Επιτροπής Ελέγχου.
Έκτοτε ενισχύει σε διαρκή βάση το πλαίσιο εταιρικής
διακυβερνήσεως που εφαρµόζει υιοθετώντας πρακτικές
και µέτρα πέραν όσων ορίζονται στην οικεία νοµοθεσία,
όπως η συµµετοχή µεγαλύτερου αριθµού Μη
Εκτελεστικών Ανεξαρτήτων Μελών στο Διοικητικό
Συµβούλιο η ύπαρξη Μη Εκτελεστικού Προέδρου του
Διοικητικού Συµβουλίου, η καθιέρωση µηνιαίων
συνεδριάσεων της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού
Συµβουλίου και της Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων
του Διοικητικού Συµβουλίου, και η καθιέρωση κοινών
συνεδριάσεων της Επιτροπής Ελέγχου µε την Επιτροπή
Διαχειρίσεως Κινδύνων. Επιπροσθέτως, το Διοικητικό
Συµβούλιο εξετάζει σε περιοδική βάση θέµατα
εταιρικής διακυβερνήσεως και κατά τη διάρκεια του
έτους 2017 προέβη σε αναθεώρηση του Κώδικα
Εταιρικής Διακυβερνήσεως και των Κανονισµών
Λειτουργίας των Επιτροπών του Διοικητικού
Συµβουλίου (στις οποίες Επιτροπές έχουν ανατεθεί
σαφώς καθορισµένες και διακριτές αρµοδιότητες), µε
στόχο την εναρµόνισή τους µε το οικείο κανονιστικό
πλαίσιο και µε τις πιο πρόσφατες βέλτιστες πρακτικές
εταιρικής διακυβερνήσεως.
Η Τράπεζα παρέχει στα νέα Μέλη του Διοικητικού
Συµβουλίου εισαγωγικό πρόγραµµα ενηµερώσεως
στους τοµείς της Εταιρικής Διακυβερνήσεως, της
Διαχειρίσεως Κινδύνων, του Εσωτερικού Ελέγχου, της
Κανονιστικής Συµµορφώσεως, της Κεφαλαιακής
Επάρκειας και των Οικονοµικών Υπηρεσιών, καθώς και
τη δυνατότητα για σχετικά ενηµερωτικά σεµινάρια και
ενηµερωτικές συναντήσεις. Επιπλέον, η Τράπεζα
παρέχει διαρκή ενηµέρωση στα Μη Εκτελεστικά Μέλη
του Διοικητικού Συµβουλίου επί επίκαιρων ζητηµάτων
της τραπεζικής αγοράς και επί των ρυθµιστικών
εξελίξεων στον χρηµατοπιστωτικό κλάδο.
Η Τράπεζα, σύµφωνα µε τις βέλτιστες πρακτικές
εταιρικής διακυβερνήσεως και µε σκοπό την περαιτέρω
ενίσχυση της συνεργασίας εντός Οµίλου, εκκίνησε σειρά
συναντήσεων µεταξύ των Μελών του Διοικητικού
Συµβουλίου της Τραπέζης και εκπροσώπων των
Εταιριών του Οµίλου. Σε αυτό το πλαίσιο,

πραγµατοποιήθηκε εντός του 2017 επίσκεψη του
Διοικητικού Συµβουλίου και Στελεχών της Τραπέζης
στην Alpha Bank Cyprus Ltd.
Στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβερνήσεως της Τραπέζης
θεσπίζονται ρητώς οι διακριτές αρµοδιότητες του
Προέδρου του Διοικητικού Συµβουλίου, του
Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντος Συµβούλου.
Το Διοικητικό Συµβούλιο της Τραπέζης συνεδριάζει µία
φορά κάθε µήνα ή και συχνότερα, εάν χρειασθεί. Το
Καταστατικό της Τραπέζης επιτρέπει τη διά
τηλεδιασκέψεως συνεδρίαση του Διοικητικού της
Συµβουλίου. Το ηµερολόγιο συνεδριάσεων του
Διοικητικού Συµβουλίου και των Επιτροπών του για
κάθε έτος καθορίζεται και κοινοποιείται στο τέλος του
προηγούµενου έτους. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων
του Διοικητικού Συµβουλίου και των Επιτροπών του
επικυρώνονται στην επόµενη τακτική συνεδρίαση του
Διοικητικού Συµβουλίου ή της εκάστοτε Επιτροπής
αντίστοιχα. Η θητεία των Μελών του Διοικητικού
Συµβουλίου είναι τετραετής, ενώ η εκ του Κ.Ν.
2190/1920 ανωτάτη οριζόµενη είναι εξαετής.
Το άρθρο 3 του Ν. 3016/2002 ορίζει, µεταξύ άλλων, ότι
ο αριθµός των Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού
Συµβουλίου δεν πρέπει να είναι µικρότερος του 1/3 του
συνολικού αριθµού των Μελών. Επί συνόλου δώδεκα
Μελών του Διοικητικού Συµβουλίου της Τραπέζης, ο
αριθµός των Μη Εκτελεστικών Μελών ανέρχεται σε
οκτώ, ήτοι ποσοστό 67% του συνόλου των Μελών,
τοιουτοτρόπως υπερβαίνοντας σηµαντικά τον εκ του Ν.
3016/2002 προβλεπόµενο ελάχιστο αριθµό τοιούτων
Μελών.
Σύµφωνα µε το ως άνω άρθρο του Ν. 3016/2002, δύο
τουλάχιστον από τα Μη Εκτελεστικά Μέλη πρέπει να
είναι και Ανεξάρτητα. Στο Διοικητικό Συµβούλιο της
Τραπέζης, ο αντίστοιχος αριθµός υπερβαίνει, ως και
ανωτέρω, τον εκ του νόµου ελάχιστο προβλεπόµενο και
ανέρχεται σε πέντε, ήτοι ποσοστό 42% του συνόλου των
Μελών.
Το Διοικητικό Συµβούλιο, λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις
συνεχώς µεταβαλλόµενες συνθήκες της τραπεζικής
αγοράς και του εποπτικού πλαισίου και µε γνώµονα την
απρόσκοπτη εκτέλεση του σχεδίου διαχειρίσεως
καθυστερηµένων οφειλών, αποφάσισε, µε ισχύ από την
1.3.2017, οι τρεις Γενικοί Διευθυντές και Εκτελεστικά
Μέλη του Διοικητικού Συµβουλίου να ονοµασθούν
Αναπληρωτές Διευθύνοντες Σύµβουλοι και να
κατανεµηθούν εκ νέου οι αρµοδιότητές των ως
ακολούθως:
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- Ο Γενικός Διευθυντής κ. Σπύρος Ν. Φιλάρετος
ονοµάσθηκε Αναπληρωτής Διευθύνων Σύµβουλος Chief Operating Officer.
- Ο Γενικός Διευθυντής κ. Αρτέµιος Χ. Θεοδωρίδης
ονοµάσθηκε Αναπληρωτής Διευθύνων Σύµβουλος
Καθυστερήσεων και Διαχειρίσεως Διαθεσίµων.
- Ο Γενικός Διευθυντής κ. Γεώργιος Κ. Αρώνης
ονοµάσθηκε Αναπληρωτής Διευθύνων Σύµβουλος
Retail, Wholesale Banking and International Network.
Πέραν τούτων, η Τράπεζα έχει θεσπίσει Κώδικα
Δεοντολογίας κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας, προς
τον σκοπό εφαρµογής των προτύπων που η σύγχρονη
διακυβέρνηση εταιριών και ο αποτελεσµατικός
Εσωτερικός Έλεγχος επιβάλλουν. Συγκεκριµένα,
περιγράφει τις δεσµεύσεις και τις πρακτικές της
Τραπέζης όσον αφορά τις δραστηριότητές της, τη
διοίκηση, τους κανόνες συµπεριφοράς των Στελεχών και
των Υπαλλήλων µεταξύ τους, αλλά και προς τους
συναλλασσοµένους και τους Μετόχους.
Κατά το έτος 2017 ο Κώδικας Δεοντολογίας
αναθεωρήθηκε σύµφωνα µε τις βέλτιστες αρχές
δεοντολογίας. Ο εν λόγω Κώδικας, όπως ισχύει,
ευρίσκεται αναρτηµένος στην ιστοσελίδα της Τραπέζης
(http://www.alpha.gr/page/default.asp?la=1&id=5393).
Η Επιτροπή Εταιρικής Διακυβερνήσεως και Αναδείξεως
Υποψηφίων διαπίστωσε ότι οι τρέχουσες συνθέσεις
όλων των Επιτροπών του Διοικητικού Συµβουλίου, και
ειδικότερα της Επιτροπής Ελέγχου, της Επιτροπής
Διαχειρίσεως Κινδύνων, της Επιτροπής Αποδοχών και της
Επιτροπής Εταιρικής Διακυβερνήσεως και Αναδείξεως
Υποψηφίων, πληρούν τις απαιτήσεις του κανονιστικού
πλαισίου, είναι σύµφωνες µε τις αρχές Εταιρικής
Διακυβερνήσεως της Τραπέζης και συντελούν στην
αποτελεσµατική και εύρυθµη λειτουργία των Επιτροπών
και της Τραπέζης.
Επίσης, διαπίστωσε ότι τα Μέλη του Διοικητικού
Συµβουλίου εκπροσωπούν διαφορετικούς
επιχειρηµατικούς κλάδους, προέρχονται από
διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές και διακρίνονται για
την ποιότητα του χαρακτήρα τους, για την ακεραιότητά
τους, για την ικανότητα ηγεσίας, διοικήσεως, σκέψεως
και εποικοδοµητικής συλλογικής εργασίας σε οµαδικό
περιβάλλον, καθώς και για τις χρηµατοοικονοµικές τους
γνώσεις και για τις επαγγελµατικές και τις
επιχειρηµατικές τους εµπειρίες. Το επίπεδο της
εµπειρίας και των γνώσεων όλων των Μελών του
Διοικητικού Συµβουλίου και των Επιτροπών του κρίθηκε
από το Διοικητικό Συµβούλιο πολύ υψηλό, ενώ το έργο
τους εξαιρετικά αποδοτικό.

Διαπιστώθηκε, τέλος, ότι τα Μέλη συµµορφώνονται µε
τις επιταγές του άρθρου 83 του Ν. 4261/2014 για τους
συνδυασµούς θέσεων που µπορούν να κατέχουν
ταυτοχρόνως σε Διοικητικά Συµβούλια εταιριών, δεν
έχουν ίδια συµφέροντα, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του
Ν. 3016/2002, και τα Μη Εκτελεστικά Ανεξάρτητα Μέλη
πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας που θέτει ο Ν.
3016/2002 και ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβερνήσεως.
Επιπλέον, στην ετήσια Συνεδρίαση των Μη
Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συµβουλίου, τα
Μη Εκτελεστικά Μέλη αξιολόγησαν ως αποτελεσµατικές
τις διαδικασίες λειτουργίας του Διοικητικού
Συµβουλίου, θεωρούν δε ότι το Διοικητικό Συµβούλιο
είναι αποτελεσµατικό στην άσκηση των καθηκόντων του
και ότι οι συνεδριάσεις του είναι παραγωγικές. Κατά τη
διάρκεια των συνεδριάσεων, οι Σύµβουλοι λειτουργούν
ανοικτά, σε κλίµα εµπιστοσύνης και αισθάνονται
ελεύθεροι να εκφράσουν τις απόψεις τους,
επιχειρηµατολογώντας αναλόγως. Κατά τη Συνεδρίαση
αξιολογήθηκε η απόδοση των Εκτελεστικών Μελών και
τονίσθηκε η προσφορά ενός εκάστου των τελευταίων
στην επίτευξη του ικανοποιητικού αποτελέσµατος εντός
του πλαισίου της ευµετάβλητης οικονοµικής συγκυρίας
που διανύει η χώρα, καθώς και η άριστη συνεργασία
τους µε τους Μη Εκτελεστικούς οµολόγους τους.
Βασική επιδίωξη αποτελεί η παρουσία των Μελών σε
ποσοστό άνω του 85% των συνεδριάσεων του
Διοικητικού Συµβουλίου. Η Επιτροπή Εταιρικής
Διακυβερνήσεως και Αναδείξεως Υποψηφίων έκρινε ότι
οι λόγοι απουσίας των Μελών του Διοικητικού
Συµβουλίου ήταν βάσιµοι και δεν συνέτρεξαν
αδικαιολόγητες απουσίες των Μελών από τις
συνεδριάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου. Τα Μέλη του
Διοικητικού Συµβουλίου που απουσίασαν είχαν
εγκαίρως ενηµερώσει την Τράπεζα για τους λόγους της
απουσίας τους και είχαν εξουσιοδοτήσει εγγράφως άλλο
Μέλος του Διοικητικού Συµβουλίου να τους
εκπροσωπήσει στη συνεδρίαση στην οποία εκωλύοντο
να παραστούν.
Κατά τη διάρκεια του έτους η Τράπεζα προέβη σε
αλλαγές στη σύνθεση του Διοικητικού της Συµβουλίου,
ανταποκρινόµενη στις µεταβαλλόµενες συνθήκες στον
ελληνικό τραπεζικό τοµέα και σύµφωνα µε τις
απαιτήσεις του νοµοθετικού και εποπτικού πλαισίου µε
γνώµονα την αντικατάσταση Μη Εκτελεστικών Μελών
από πρόσωπα που διαθέτουν πολυετή διεθνή εµπειρία
στους τοµείς της τραπεζικής, της ελεγκτικής, της
διαχειρίσεως κινδύνων και των Μη Εξυπηρετούµενων
Δανείων.
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Εντός του 2017 απεχώρησαν από το Διοικητικό
Συµβούλιο της Τραπέζης ο κ. Ευάγγελος Ι. Καλούσης, η
κυρία Παναγιώτα Σ. Ιπλιξιάν (εκπρόσωπος του Ταµείου
Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας) και η κυρία Μαρίκα
Ιωάννου-Φραγκάκη (εκπρόσωπος του Ελληνικού
Δηµοσίου). Εντός του ιδίου έτους εξελέγησαν η κυρία
Carolyn G. Dittmeier και ο κ. Σπυρίδων-Σταύρος Α.
Μαυρόγαλος-Φώτης (εκπρόσωπος του Ταµείου
Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας).
Η Τράπεζα παρέσχε στην κυρία Carolyn G. Dittmeier και
στον κ. Σπυρίδωνα-Σταύρο Α. Μαυρόγαλο-Φώτη το
προαναφερθέν αναλυτικό εισαγωγικό πρόγραµµα
ενηµερώσεως στους τοµείς της Εταιρικής
Διακυβερνήσεως, της Διαχειρίσεως Κινδύνων, του
Εσωτερικού Ελέγχου, της Κανονιστικής Συµµορφώσεως,
της Κεφαλαιακής Επάρκειας και των Οικονοµικών
Υπηρεσιών.
Το Διοικητικό Συµβούλιο προβαίνει ετησίως, σύµφωνα
µε τον Κώδικα και την Πολιτική Αξιολογήσεως που έχει
υιοθετήσει, σε αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας του
ιδίου και των Επιτροπών του. Κάθε τρία έτη το
Διοικητικό Συµβούλιο µπορεί να αναθέτει την
αξιολόγησή του σε εξωτερικό σύµβουλο.
3. Προς ενίσχυση της ενεργού συµµετοχής των Μετόχων
της Τραπέζης στις Γενικές Συνελεύσεις και της υπάρξεως
ουσιαστικού ενδιαφέροντος ως προς τα θέµατα που
σχετίζονται µε τη λειτουργία της, η Τράπεζα αναπτύσσει
διαδικασίες ενεργού επικοινωνίας µε τους Μετόχους της
και διαµορφώνει συνθήκες ώστε η πολιτική και η
στρατηγική που υιοθετεί να στηρίζονται στην
εποικοδοµητική ανταλλαγή απόψεων µε αυτούς.
Εντός του 2017 πραγµατοποιήθηκε κύκλος επαφών µε
σκοπό την ενηµέρωση επενδυτών για θέµατα Εταιρικής
Διακυβερνήσεως της Τραπέζης. Μέσω αυτής της
πρωτοβουλίας η Τράπεζα ενισχύει τους δεσµούς της µε
εκπροσώπους Μετόχων και µε θεσµικούς επενδυτές που
επικεντρώνουν το ενδιαφέρον τους σε θέµατα εταιρικής
διακυβερνήσεως, παρέχοντάς τους, όπου κρίνεται
απαραίτητο, περισσότερες πληροφορίες, ούτως ώστε να
τους διευκολύνει στη λήψη αποφάσεων όσον αφορά
θέµατα Εταιρικής Διακυβερνήσεως της Τραπέζης στην
Ετησία Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.
Προς διασφάλιση της αξιόπιστης, ασφαλούς και µε ευρεία
εµβέλεια διαχύσεως της θεσµικής πληροφορήσεως προς
τους Μετόχους της, η Τράπεζα ορίζει ως µέσο
δηµοσιοποιήσεως των ρυθµιζόµενων πληροφοριών, αλλά
και των πληροφοριών οι οποίες λαµβάνονται κατά νόµον
από τους Μετόχους πριν από τη Γενική Συνέλευση, τον
«Επίσηµα Καθορισµένο Μηχανισµό Κεντρικής

Αποθήκευσης των Ρυθµιζόµενων Πληροφοριών» της
«Ελληνικά Χρηµατιστήρια Α.Ε.» (ΕΧΑΕ) που κατά τα
ισχύοντα τελεί υπό τη διαχείριση του Χρηµατιστηρίου
Αθηνών και λειτουργεί βάσει του Συστήµατος Επικοινωνίας
«ΕΡΜΗΣ», σύµφωνα µε τον Κανονισµό του Χρηµατιστηρίου
Αθηνών (www.helex.gr). Μέσω της δηµοσιοποιήσεως αυτής
παρέχεται η δυνατότητα να υπάρχει ως προς τη σχετική
πληροφόρηση ταχεία και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση του
ευρέως κοινού και ιδίως των Μετόχων της, µε δεδοµένο ότι
το άνω Σύστηµα, ως κατά νόµον αναγνωρισµένο, θεωρείται
εύλογα αξιόπιστο για την αποτελεσµατική διάχυση των
πληροφοριών στο επενδυτικό κοινό και πληροί τις
προϋποθέσεις του νόµου περί εθνικής και πανευρωπαϊκής
εµβέλειας.
Β. Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου και Διαχειρίσεως
Κινδύνων
1. Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου
Το Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου, στο οποίο η Τράπεζα
αποδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα, συνίσταται σε ελεγκτικούς
µηχανισµούς και σε διαδικασίες που καλύπτουν το σύνολο
των δραστηριοτήτων της Τραπέζης µε σκοπό την
αποτελεσµατική και ασφαλή λειτουργία της.
Μέσω του Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου
διασφαλίζονται:
− η συνεπής υλοποίηση της επιχειρησιακής στρατηγικής,
µε αποτελεσµατική χρήση των διαθεσίµων πόρων,
− η αναγνώριση και η αντιµετώπιση των κινδύνων που
αναλαµβάνονται,
− η πληρότητα και η αξιοπιστία των στοιχείων και των
πληροφοριών που απαιτούνται για τον ακριβή και
έγκαιρο προσδιορισµό της χρηµατοοικονοµικής
καταστάσεως της Τραπέζης και για την παραγωγή
αξιόπιστων οικονοµικών καταστάσεων,
− η συµµόρφωση µε το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, µε
τους εσωτερικούς κανονισµούς και µε τους κανόνες
δεοντολογίας,
− η πρόληψη και η αποφυγή λανθασµένων ενεργειών που
θα µπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τη φήµη και τα
συµφέροντα της Τραπέζης, των Μετόχων και των
συναλλασσοµένων µε αυτήν,
− η αποτελεσµατική λειτουργία των συστηµάτων
πληροφορικής για την υποστήριξη της επιχειρησιακής
στρατηγικής και για την ασφαλή διακίνηση,
επεξεργασία και αποθήκευση των κρίσιµων
επιχειρησιακών πληροφοριών.
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Η αξιολόγηση της επάρκειας και της αποτελεσµατικότητας
του Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου της Τραπέζης
πραγµατοποιείται:

συµπεράσµατα της αρµόδιας αρχής σύµφωνα µε την
παρ. 6 του άρθρου 26 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ.
537/2014.

α) Σε συνεχή βάση από τη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου
της Τραπέζης, µέσω των ελέγχων που διενεργούνται,
καθώς και από τη Διεύθυνση Κανονιστικής
Συµµορφώσεως αναφορικά µε την τήρηση του
κανονιστικού πλαισίου.

Η Τράπεζα διαθέτει Πολιτικές και Διαδικασίες για την
κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων και για τη
λογιστική απεικόνιση των οικονοµικών γεγονότων,
σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και τα ισχύοντα
λογιστικά πρότυπα, όπως αυτά ορίζονται στα Διεθνή
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφορήσεως
(Δ.Π.Χ.Π.), τα οποία έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση βάσει του Κανονισµού αριθ.
1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως της 19 Ιουλίου
2002.

Το πρόγραµµα ελέγχων της Διευθύνσεως Εσωτερικού
Ελέγχου βασίζεται στην ιεράρχηση των περιοχών
ελέγχου, µε την αναγνώριση και µε την αξιολόγηση των
κινδύνων και των ειδικών παραγόντων που σχετίζονται
µε αυτές. Επιπλέον, λαµβάνονται υπ’ όψιν τυχόν
οδηγίες ή αποφάσεις της Διοικήσεως της Τραπέζης,
απαιτήσεις του κανονιστικού πλαισίου και έκτακτες
εξελίξεις στο γενικότερο οικονοµικό περιβάλλον.
Η Επιτροπή Ελέγχου του Διοικητικού Συµβουλίου
εγκρίνει το πρόγραµµα ελέγχων και ενηµερώνεται σε
µηνιαία βάση για την εφαρµογή του, για τα κύρια
συµπεράσµατα των ελέγχων και για την υλοποίηση των
συστάσεων των ελέγχων, καθώς και για τη συµµόρφωση
µε το κανονιστικό πλαίσιο.
β) Σε ετήσια βάση από την Επιτροπή Ελέγχου του
Διοικητικού Συµβουλίου µε βάση τα σχετικά στοιχεία
και τις πληροφορίες της Διευθύνσεως Εσωτερικού
Ελέγχου, τις διαπιστώσεις και τις παρατηρήσεις των
Εξωτερικών Ελεγκτών, καθώς και των Εποπτικών Αρχών.
Η Επιτροπή Ελέγχου κατά το έτος 2017 αξιολόγησε το
Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου της Τραπέζης για το έτος
2016.
γ) Σε τριετή βάση από Εξωτερικούς Ελεγκτές, πλην των
τακτικών.
Διενεργείται από άτοµα µε εµπειρία στον εσωτερικό
έλεγχο (εξωτερικοί ελεγκτές ή ειδικοί σύµβουλοι), που
είναι ανεξάρτητα από τον Όµιλο και για τα οποία δεν
υφίσταται θέµα συγκρούσεως συµφερόντων.
Η Επιτροπή Ελέγχου καθορίζει το πλαίσιο των κριτηρίων
και των διαδικασιών επιλογής των εξωτερικών ελεγκτών
υποβάλλοντας σχετική σύσταση προς το Διοικητικό
Συµβούλιο, η οποία πρέπει να περιέχει τουλάχιστον δύο
εναλλακτικές επιλογές για τον διορισµό µε
εκπεφρασµένη δεόντως αιτιολογηµένη προτίµηση για
µία εξ αυτών. Επιπλέον, η Επιτροπή Ελέγχου εγκρίνει το
εύρος και το περιεχόµενο των ελεγκτικών εργασιών,
µέσω της παρακολουθήσεως του υποχρεωτικού ελέγχου
των ετησίων και των ενοποιηµένων χρηµατοοικονοµικών
καταστάσεων και ιδίως της αποδόσεώς του,
λαµβάνοντας υπ’ όψιν οποιαδήποτε πορίσµατα και

Οι συναλλαγές διενεργούνται, σχεδόν στο σύνολό τους ή
µε ελάχιστες εξαιρέσεις, µέσω εξειδικευµένων
µηχανογραφικών εφαρµογών, ανά επιχειρησιακή
δραστηριότητα της Τραπέζης και του Οµίλου, οι οποίες
υποστηρίζουν τα όρια ευθύνης των λειτουργών και τις
διαδικασίες του διπλού ελέγχου των συναλλαγών.
Το λογιστικό σύστηµα της Τραπέζης και του Οµίλου
υποστηρίζεται από εξειδικευµένα πληροφοριακά
συστήµατα, που έχουν προσαρµοσθεί στις
επιχειρησιακές απαιτήσεις της Τραπέζης και στις
απαιτήσεις των λογιστικών προτύπων.
Έχουν καθορισθεί διαδικασίες ελέγχου και λογιστικών
συµφωνιών, προκειµένου να διασφαλίζεται η ορθότητα
και η νοµιµότητα των καταχωρίσεων στα λογιστικά
βιβλία ως και η πληρότητα και η εγκυρότητα των
οικονοµικών καταστάσεων.
Επιπλέον, για τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας του
τακτικού ελέγχου των οικονοµικών καταστάσεων του
Οµίλου, το Διοικητικό Συµβούλιο ακολουθεί
συγκεκριµένη πολιτική και διαδικασία για τη
διαµόρφωση εισηγήσεως προς τη Γενική Συνέλευση περί
την εκλογή τακτικού ελεγκτή.
Η Επιτροπή Ελέγχου του Διοικητικού Συµβουλίου
επιβλέπει και αξιολογεί τις διαδικασίες καταρτίσεως των
περιοδικών και των ετησίων οικονοµικών καταστάσεων
της Τραπέζης, σύµφωνα µε τα ισχύοντα ελεγκτικά
πρότυπα, και εξετάζει τις εκθέσεις των εξωτερικών
ελεγκτών για θέµατα αποκλίσεων από τις τρέχουσες
λογιστικές πρακτικές, ενηµερώνοντας σχετικά και το
Διοικητικό Συµβούλιο για το αποτέλεσµα του
υποχρεωτικού ελέγχου, για τη συµβολή του στην
ακεραιότητα της χρηµατοοικονοµικής πληροφορήσεως,
καθώς και για τον ρόλο της Επιτροπής Ελέγχου στην εν
λόγω διαδικασία. Τέλος, επισκοπεί και παρακολουθεί
την ανεξαρτησία των εξωτερικών ελεγκτών, σύµφωνα µε
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τους εκάστοτε ισχύοντες νόµους, και ιδίως την
καταλληλότητα της παροχής µη ελεγκτικών υπηρεσιών
προς την Τράπεζα και προς τον Όµιλο.
2. Διαχείριση Κινδύνων
Η Τράπεζα αποδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στην αναγνώριση,
στη µέτρηση και στη διαχείριση των αναλαµβανόµενων
κινδύνων και, προς τούτο, έχει αναθέσει τις εργασίες αυτές
στον Τοµέα Διαχειρίσεως Κινδύνων. Ο Τοµέας Διαχειρίσεως
Κινδύνων αναφέρεται στον Γενικό Διευθυντή - Chief Risk
Officer του Οµίλου, στην Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων
και (µέσω αυτής) στο Διοικητικό Συµβούλιο της Τραπέζης.
Η αποτελεσµατική διαχείριση των πάσης φύσεως κινδύνων
εστιάζεται στην ακριβή και αποτελεσµατική µέτρησή τους
µέσω εξειδικευµένων µεθοδολογιών και υπολογιστικών
µοντέλων, καθώς και στη θέσπιση διαφόρων πολιτικών και
ορίων µέσω των οποίων ελέγχεται η έκθεση της Τραπέζης
στους διαφόρους κινδύνους.
Η Επιτροπή Διαχειρίσεως Λειτουργικού Κινδύνου
συνέρχεται σε τακτά διαστήµατα ή οποτεδήποτε κριθεί
τούτο αναγκαίο από τις περιστάσεις και διασφαλίζει την
ύπαρξη των κατάλληλων διαδικασιών, µεθοδολογιών και
υποδοµών για τη διαχείριση του λειτουργικού κινδύνου του
Οµίλου, εγκρίνοντας ταυτόχρονα προτάσεις περιορισµού
του λειτουργικού κινδύνου.
Η Επιτροπή Πιστωτικού Κινδύνου συνέρχεται σε τακτά
διαστήµατα, αξιολογεί την επάρκεια και την
αποτελεσµατικότητα της πολιτικής και των διαδικασιών
διαχειρίσεως πιστωτικού κινδύνου της Τραπέζης και του
Οµίλου και αποφασίζει για τον σχεδιασµό των
απαιτουµένων διορθωτικών ενεργειών.
Η Επιτροπή Παρακολουθήσεως Ανοιγµάτων σε
Καθυστέρηση συνέρχεται σε τακτά διαστήµατα και εξετάζει
θέµατα που σχετίζονται µε τα χαρτοφυλάκια που
διαχειρίζονται οι Διευθύνσεις Καθυστερήσεων υπό την
Εποπτεία του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συµβούλου
Καθυστερήσεων και Διαχειρίσεως Διαθεσίµων, µε σκοπό
την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων της Τραπέζης και
του Οµίλου, επί των οποίων δύναται να εισηγηθεί για τη
λήψη περαιτέρω αποφάσεων στην Επιτροπή Πιστωτικού
Κινδύνου και στη συνέχεια στο Διοικητικό Συµβούλιο για
την τελική έγκριση, µέσω της Επιτροπής Διαχειρίσεως
Κινδύνων του Διοικητικού Συµβουλίου.
Η Επιτροπή Διαχειρίσεως Ενεργητικού – Παθητικού (ALCo)
συνέρχεται τακτικά ανά τρίµηνο, εξετάζει θέµατα
Διαχειρίσεως Διαθεσίµων και Ισολογισµού και εν γένει των
χρηµατοοικονοµικών µεγεθών της Τραπέζης και του Οµίλου
και αποφασίζει για αυτά εγκρίνοντας σχετικές ενέργειες και
πολιτικές.

Η Τράπεζα έχει εναρµονισθεί πλήρως µε τις απαιτήσεις του
θεσµικού πλαισίου για τα ανοίγµατά της σε καθυστέρηση.
Η Επιτροπή Ελέγχου και η Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων
εξετάζουν ανά τρίµηνο σε κοινή συνεδρίαση τις οικονοµικές
καταστάσεις της Τραπέζης και του Οµίλου, που
συντάσσονται σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφορήσεως, και εισηγούνται
σχετικά µε την έγκρισή τους στο Διοικητικό Συµβούλιο.
Γ. Γενική Συνέλευση, Διοικητικό Συµβούλιο και Επιτροπές
Διοικητικού Συµβουλίου
1. Γενική Συνέλευση
Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων είναι το ανώτατο όργανο
της Τραπέζης και αποφασίζει γενικώς για όλες τις εταιρικές
υποθέσεις που δεν υπάγονται στην αποκλειστική
αρµοδιότητα του Διοικητικού Συµβουλίου, πλην αν το
τελευταίο αποφασίσει, επί συγκεκριµένου θέµατος, την
παραποµπή αυτού προς κρίση στη Γενική Συνέλευση. Οι
νόµιµες αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεώνουν
και τους απόντες ή τους διαφωνούντες Μετόχους.
Η Γενική Συνέλευση, πλην αν άλλως ορίζεται στον νόµο και
στο Καταστατικό, είναι το µόνο αρµόδιο όργανο να
αποφασίζει για:
(α) τις τροποποιήσεις του Καταστατικού και τις αποφάσεις
για την αύξηση ή για τη µείωση του µετοχικού
κεφαλαίου,
(β) την εκλογή Μελών του Διοικητικού Συµβουλίου και την
απονοµή της ιδιότητας του Ανεξάρτητου Μέλους του
Διοικητικού Συµβουλίου,
(γ) την εκλογή των τακτικών ελεγκτών και τον καθορισµό
της αµοιβής τους,
(δ) την έγκριση και την αναµόρφωση των ετησίων
οικονοµικών καταστάσεων και τη διάθεση των ετησίων
κερδών της Τραπέζης,
(ε) την έκδοση οµολογιακών δανείων κατά τα άρθρα 8
(επιφυλασσοµένου του άρθρου 3α παρ. 1 εδ. β΄ Κ.Ν.
2190/1920) και 9 Ν. 3156/2003,
(στ) τη συγχώνευση, τη διάσπαση, τη µετατροπή, την
αναβίωση, την παράταση της διάρκειας ή τη διάλυση
της Τραπέζης,
(ζ) τη µεταβολή της εθνικότητας της Τραπέζης,
(η) τον διορισµό εκκαθαριστών και
(θ) τυχόν λοιπά θέµατα προβλεπόµενα στον νόµο.
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2. Διοικητικό Συµβούλιο

Ελληνικού Δηµοσίου για διορισµό εκπροσώπου του στο
Διοικητικό Συµβούλιο της Τραπέζης.

Το Διοικητικό Συµβούλιο έχει την εν γένει διοίκηση και
διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, ως και την
εκπροσώπηση αδιακρίτως της Τραπέζης, και αποφασίζει
γενικά για όλα τα θέµατα που αφορούν την Τράπεζα και
ενεργεί κάθε πράξη για την οποία του προσνέµεται
εξουσία, εξαιρέσει εκείνων για τις οποίες αποκλειστικώς
αρµόδια είναι η Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Το Διοικητικό Συµβούλιο συνεδριάζει κατ’ ελάχιστον
µηνιαίως. Κατά το 2017 συνεδρίασε 15 φορές και η
συµµετοχή των Μελών στις συνεδριάσεις −κατά µέσο όρο−
ανήλθε σε ποσοστό 92% (µε βάση τη σύνθεση του
Διοικητικού Συµβουλίου την 31.12.2017).

Το Διοικητικό Συµβούλιο κατά την άσκηση των
αρµοδιοτήτων του έχει ως πρώτιστο µέληµά του την
ικανοποίηση των συµφερόντων της Τραπέζης, των Μετόχων
και των Εργαζοµένων αυτής, ως και λοιπών
ενδιαφεροµένων (κατά περίπτωση). Το Διοικητικό
Συµβούλιο επιτηρεί την τήρηση και την υπαγωγή στις
διατάξεις των νόµων στο πλαίσιο του εταιρικού
ενδιαφέροντος, καθώς και την τήρηση διαδικασιών έγκυρης
και έγκαιρης ενηµερώσεως και επικοινωνίας.

3.1 Η Επιτροπή Ελέγχου του Διοικητικού Συµβουλίου, υπό
την προεδρία του κ. Ε.Ι.Καλούση έως 28.9.2017 και εν
συνεχεία της κυρίας C.G.Dittmeier, κατέχουσας
εξειδικευµένες γνώσεις χρηµατοοικονοµικής και
ελεγκτικής, επικουρεί το Διοικητικό Συµβούλιο στο
έργο του για την υιοθέτηση και για την εφαρµογή
επαρκούς και αποτελεσµατικού Συστήµατος
Εσωτερικού Ελέγχου για την Τράπεζα και για τον Όµιλο,
το οποίο αξιολογεί σε ετήσια βάση, εποπτεύει τη
σύνταξη και αξιολογεί τις διαδικασίες καταρτίσεως των
δηµοσιευµένων ετησίων και περιοδικών Οικονοµικών
Καταστάσεων της Τραπέζης και του Οµίλου, εγκρίνει τις
Οικονοµικές Καταστάσεις της Τραπέζης και του Οµίλου
πριν υποβληθούν στο Διοικητικό Συµβούλιο,
διασφαλίζει την ανεξάρτητη και ανεπηρέαστη
διεξαγωγή εσωτερικών και εξωτερικών ελέγχων στην
Τράπεζα και αξιολογεί το έργο και την
αποτελεσµατικότητα των Διευθύνσεων Εσωτερικού
Ελέγχου και Κανονιστικής Συµµορφώσεως της Τραπέζης
και του Οµίλου.

Βάσει της Συµβάσεως Προεγγραφής της 28 Μαΐου 2012, το
Ελληνικό Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συµβούλιο της Τραπέζης. Ο
εκπρόσωπος του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής
Σταθερότητας είναι επίσης Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου,
της Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων, της Επιτροπής
Αποδοχών και της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβερνήσεως
και Αναδείξεως Υποψηφίων του Διοικητικού Συµβουλίου.
Από την 20.6.2017 η Τράπεζα έπαυσε να κάνει χρήση των
εγγυήσεων του Ελληνικού Δηµοσίου, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3723/2008 (Πυλώνας ΙΙ), και
προχώρησε στην πλήρη αποπληρωµή της απορρέουσας
ρευστότητας που είχε αντληθεί µέσω της Τραπέζης της
Ελλάδος. Με τη λήξη ισχύος των εγγυήσεων, από την ίδια
ηµεροµηνία, η Τράπεζα δεν υπάγεται πλέον στις διατάξεις
και στις σχετικές δεσµεύσεις του Ν. 3723/2008,
περιλαµβανοµένης και της υποχρεώσεως διορισµού
εκπροσώπου του Ελληνικού Δηµοσίου στο Διοικητικό
Συµβούλιο της Τραπέζης. Υπενθυµίζεται ότι το Ελληνικό
Δηµόσιο έχει παύσει από τον Απρίλιο 2014 να κατέχει
προνοµιούχες µετοχές της Τραπέζης εκ του άρθρου 1 του Ν.
3723/2008 (Πυλώνας Ι), συνεπεία ολοσχερούς
αποπληρωµής τους, και ότι έχει ήδη ακυρωθεί το σύνολο
των ειδικών τίτλων εκ του άρθρου 3 του Ν. 3723/2008
(Πυλώνας ΙΙΙ).
Σηµειώνεται ότι από την 20.3.2017 η εκπρόσωπος του
Ελληνικού Δηµοσίου στο Διοικητικό Συµβούλιο κυρία
Μαρίκα Ιωάννου-Φραγκάκη παραιτήθηκε δίχως έκτοτε και
έως την 20.6.2017 να αναπληρωθεί από το Ελληνικό
Δηµόσιο, οπότε έπαυσε να ισχύει το δικαίωµα του

3. Επιτροπές Διοικητικού Συµβουλίου

Η Επιτροπή Ελέγχου συνεδριάζει κατ’ ελάχιστον
µηνιαίως. Κατά το 2017 συνεδρίασε δώδεκα φορές και
η συµµετοχή των Μελών στις συνεδριάσεις ανήλθε σε
ποσοστό 100% (µε βάση τη σύνθεση της Επιτροπής
Ελέγχου την 31.12.2017).
Τα ειδικότερα καθήκοντα και οι αρµοδιότητες της
Επιτροπής Ελέγχου καθορίζονται στον Κανονισµό
Λειτουργίας της, που αναθεωρήθηκε τον Νοέµβριο του
2017 και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Τραπέζης
(http://www.alpha.gr/page/default.asp?la=1&id=3295).
3.2 Η Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων του Διοικητικού
Συµβουλίου, υπό την προεδρία του κ. J.A. Vanhevel,
εισηγείται στο Διοικητικό Συµβούλιο τη στρατηγική
αναλήψεως κινδύνων και διαχειρίσεως κεφαλαίων,
ελέγχει την εφαρµογή της και αξιολογεί την
αποτελεσµατικότητά της και καθορίζει τις αρχές που
διέπουν τη διαχείριση κινδύνων ως προς την
αναγνώριση, την πρόβλεψη, τη µέτρηση, την
παρακολούθηση, τον έλεγχο και την αντιµετώπισή
τους, σε αντιστοιχία µε την επάρκεια των διαθεσίµων
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πόρων, καθώς και µε τα όρια Διαθέσεως Αναλήψεως
Κινδύνων για την Τράπεζα και για τον Όµιλο. Αξιολογεί
και παρακολουθεί την εφαρµογή της Στρατηγικής
Διαχειρίσεως Ανοιγµάτων σε Καθυστέρηση και την
αποτελεσµατικότητα των ενεργειών σχετικά µε τα Μη
Εξυπηρετούµενα Ανοίγµατα. Το Μέλος της Επιτροπής κ.
R.R. Gildea έχει εξειδικευµένη γνώση και εµπειρία στον
τοµέα της διαχειρίσεως κινδύνων και Μη
Εξυπηρετούµενων Δανείων.
Η Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων συνεδριάζει κατ’
ελάχιστον µηνιαίως. Κατά το 2017 συνεδρίασε δώδεκα
φορές και η συµµετοχή των Μελών στις συνεδριάσεις
ανήλθε σε ποσοστό 100% (µε βάση τη σύνθεση της
Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων την 31.12.2017).
Τα ειδικότερα καθήκοντα και οι αρµοδιότητες της
Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων καθορίζονται στον
Κανονισµό Λειτουργίας της, που αναθεωρήθηκε τον
Νοέµβριο του 2017 και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα
της Τραπέζης
(http://www.alpha.gr/page/default.asp?la=1&id=3295).
3.3 Η Επιτροπή Ελέγχου και η Επιτροπή Διαχειρίσεως
Κινδύνων συνεδριάζουν από κοινού για να εξετάσουν
την πρόοδο του έργου υλοποιήσεως του προγράµµατος
Διεθνούς Προτύπου Χρηµατοοικονοµικής
Πληροφορήσεως (ΔΠΧΠ) 9 και θέµατα που άπτονται
του κινδύνου στον Κυβερνοχώρο.
Κατά το 2017 συνεδρίασαν ένδεκα φορές και η
συµµετοχή των Μελών στις συνεδριάσεις ανήλθε σε
ποσοστό 100% (µε βάση τη σύνθεση των Επιτροπών την
31.12.2017).
3.4 Η Επιτροπή Αποδοχών του Διοικητικού Συµβουλίου
διαµορφώνει την πολιτική αποδοχών και την πολιτική
παροχών του Προσωπικού της Τραπέζης και του
Οµίλου, καθώς και των Μελών του Διοικητικού
Συµβουλίου, εισηγούµενη σχετικά στο Διοικητικό
Συµβούλιο.
Η Επιτροπή Αποδοχών συνεδριάζει κατ’ ελάχιστον δύο
φορές ετησίως. Κατά το 2017 συνεδρίασε πέντε φορές
και η συµµετοχή των Μελών στις συνεδριάσεις −κατά
µέσο όρο− ανήλθε σε ποσοστό 95% (µε βάση τη
σύνθεση της Επιτροπής Αποδοχών την 31.12.2017).
Τα ειδικότερα καθήκοντα και οι αρµοδιότητες της
Επιτροπής Αποδοχών καθορίζονται στον Κανονισµό

Λειτουργίας της, που αναθεωρήθηκε τον Νοέµβριο του
2017 και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Τραπέζης
(http://www.alpha.gr/page/default.asp?la=1&id=3295).
3.5 Η Επιτροπή Εταιρικής Διακυβερνήσεως και Αναδείξεως
Υποψηφίων του Διοικητικού Συµβουλίου µεριµνά για
την εφαρµογή του νοµικού, του κανονιστικού και του
εποπτικού πλαισίου που αφορούν τη σύνθεση, τη δοµή
και τη λειτουργία του Διοικητικού Συµβουλίου, καθώς
και των βέλτιστων διεθνών πρακτικών εταιρικής
διακυβερνήσεως. Επίσης, διαµορφώνει την Πολιτική
Αναδείξεως Υποψηφίων Μελών του Διοικητικού
Συµβουλίου, την Πολιτική Σχεδιασµού Διαδοχής
Ανωτέρων Στελεχών και Κατόχων Καίριων Θέσεων και
την Πολιτική Αξιολογήσεως Ανωτέρων Στελεχών και
Κατόχων Καίριων Θέσεων.
Ειδικότερα όσον αφορά την Πολιτική Αναδείξεως
Υποψηφίων Μελών, η Επιτροπή αξιολογεί τα προσόντα
ανάλογα µε τους επιχειρηµατικούς κλάδους και την
αλληλεπίδραση των υποψηφίων µε τις γεωγραφικές
περιοχές που εξυπηρετούνται από την Τράπεζα και από
τον Όµιλο. Λαµβάνει υπ’ όψιν την επαγγελµατική και τη
διοικητική τους εµπειρία, τις ικανότητές τους, την
ακεραιότητα του χαρακτήρα τους και τη δυνατότητα
πληρώσεως των κριτηρίων ανεξαρτησίας από µέρους
τους. Κατά τη διαδικασία επιλογής υποψηφίων Μελών,
αξιολογεί την ισορροπία γνώσεων, προσόντων,
εµπειρίας, ικανοτήτων, απόψεων και φύλου στο
Διοικητικό Συµβούλιο, ώστε να αποφανθεί µε
σαφήνεια για τον ρόλο και για τις ικανότητες που
πρέπει να κατέχουν τα υποψήφια Μέλη.
Η Επιτροπή Εταιρικής Διακυβερνήσεως και Αναδείξεως
Υποψηφίων συνεδριάζει κατ’ ελάχιστον δύο φορές
ετησίως. Κατά το 2017 συνεδρίασε πέντε φορές και η
συµµετοχή των Μελών στις συνεδριάσεις −κατά µέσο
όρο− ανήλθε σε ποσοστό 84% (µε βάση τη σύνθεση της
Επιτροπής Εταιρικής Διακυβερνήσεως και Αναδείξεως
Υποψηφίων την 31.12.2017).
Τα ειδικότερα καθήκοντα και οι αρµοδιότητες της
Επιτροπής Εταιρικής Διακυβερνήσεως και Αναδείξεως
Υποψηφίων καθορίζονται στον Κανονισµό Λειτουργίας της,
που αναθεωρήθηκε τον Νοέµβριο του 2017 και έχει
αναρτηθεί
στην
ιστοσελίδα
της
Τραπέζης
(http://www.alpha.gr/page/default.asp?la=1&id=3295).

8

Δ. Σύνθεση του Διοικητικού Συµβουλίου και των Επιτροπών του Διοικητικού Συµβουλίου κατά τη χρήση 2017

Διοικητικό Συµβούλιο
Πρόεδρος (Μη Εκτελεστικό Μέλος)
Βασίλειος Θ. Ράπανος
Αντιπρόεδρος (Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος)
Ευάγγελος Ι. Καλούσης (έως 28.9.2017)
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Διευθύνων Σύµβουλος
Δηµήτριος Π. Μαντζούνης
Αναπληρωτές Διευθύνοντες Σύµβουλοι
Σπύρος Ν. Φιλάρετος
Αρτέµιος Χ. Θεοδωρίδης
Γεώργιος Κ. Αρώνης
ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Ευθύµιος Ο.Βιδάλης (από 29.5.2014)

Επιτροπή
Ελέγχου

Επιτροπή
Διαχειρίσεως
Κινδύνων

●
(έως 28.9.2017)

○
(έως 28.9.2017)

○
(από 28.9.2017)

ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΕΛΗ
Ibrahim S. Dabdoub
Shahzad A. Shahbaz
Jan A. Vanhevel

○
○
(από 26.1.2017
έως 28.9.2017)
●
(από 28.9.2017)

Carolyn G. Dittmeier

Richard R. Gildea
ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ κατ' εφαρµογή των διατάξεων του Ν.3723/2008
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ, έως την 20.6.2017,
δια του υπ’ αυτού ορισθέντος εκπροσώπου του:
της κυρίας Μαρίκας Σ. Ιωάνου-Φραγκάκη,
Οικονοµολόγου
(έως 20.3.2017)
ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ κατ' εφαρµογή των διατάξεων του Ν. 3864/2010
Παναγιώτα Σ.Ιπλιξιάν (έως 23.2.2017)
Ως εκπρόσωπος, και δυνάµει υποδείξεως του
○
Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας.
Σπυρίδων - Σταύρος Α. Μαυρόγαλος - Φώτης (από
23.2.2017)
○
Ως εκπρόσωπος, και δυνάµει υποδείξεως του
Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας.

● Πρόεδρος της Επιτροπής

Επιτροπή
Αποδοχών

Επιτροπή Εταιρικής
Διακυβερνήσεως και
Αναδείξεως Υποψηφίων

○

○

●

○

○
(έως 28.9.2017)
●
○
(από 28.9.2017)
○

○

○

○

○

○

○

○

○ Μέλος της Επιτροπής
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Βιογραφικά Σηµειώµατα Μελών Διοικητικού Συµβουλίου
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
(Μη Εκτελεστικό Μέλος)
Βασίλειος Θ.Ράπανος
Γεννήθηκε στην Κω το 1947. Είναι Οµότιµος Καθηγητής στο
Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Αθηνών
και από το 2016 Τακτικό Μέλος της Ακαδηµίας Αθηνών.
Σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων στην Ανωτάτη Σχολή
Οικονοµικών και Εµπορικών Επιστηµών (ΑΣΟΕΕ) (1975) και
είναι κάτοχος Master’s στα Οικονοµικά από το
Πανεπιστήµιο Lakehead του Καναδά (1977) και
διδακτορικού (PhD) από το Πανεπιστήµιο Queen’s του
Καναδά. Έχει διατελέσει Υποδιοικητής και Διοικητής της
Κτηµατικής Τραπέζης (1995-1998), Πρόεδρος του
Διοικητικού Συµβουλίου του Οργανισµού Τηλεπικοινωνιών
Ελλάδος (Ο.Τ.Ε.) (1998-2000), Πρόεδρος του Συµβουλίου
Οικονοµικών Εµπειρογνωµόνων στο Υπουργείο Οικονοµίας
και Οικονοµικών (2000-2004) και Πρόεδρος του Διοικητικού
Συµβουλίου της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος και της
Ελληνικής Ενώσεως Τραπεζών (2009-2012). Από τον Μάιο
του 2014 είναι Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου της
Τραπέζης.
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
(Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος)
Ευάγγελος Ι.Καλούσης (έως 28.9.2017)
Γεννήθηκε το 1943 και είναι Πρόεδρος του Συνδέσµου
Ελληνικών Βιοµηχανιών Τροφίµων (Σ.Ε.Β.Τ.) από το 2006
και µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου του Συνδέσµου από
το 2002. Διετέλεσε Πρόεδρος της NESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. από το
2001 έως το 2015. Υπήρξε µέλος του Διοικητικού
Συµβουλίου της Τραπέζης από το 2007.
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Δηµήτριος Π.Μαντζούνης
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1947. Σπούδασε Πολιτικές
Επιστήµες στο Πανεπιστήµιο Aix-Marseille. Εργάζεται στην
Τράπεζα από το 1973 και είναι µέλος του Διοικητικού
Συµβουλίου από το 1995. Το 2002 ανέλαβε Γενικός
Διευθυντής και από το 2005 είναι Διευθύνων Σύµβουλος.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Σπύρος Ν.Φιλάρετος
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1958. Σπούδασε Οικονοµικά στο
Πανεπιστήµιο του Manchester και του Sussex. Εργάζεται
στην Τράπεζα από το 1985. Το 1997 ανέλαβε Εντεταλµένος
Γενικός Διευθυντής και το 2005 Γενικός Διευθυντής. Τον
Οκτώβριο του 2009 ανέλαβε καθήκοντα Chief Operating

Officer (COO) και τον Μάρτιο του 2017 τοποθετήθηκε
Αναπληρωτής Διευθύνων Σύµβουλος - Chief Operating
Officer. Από το 2005 είναι µέλος του Διοικητικού
Συµβουλίου της Τραπέζης.
Αρτέµιος Χ.Θεοδωρίδης
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1959. Σπούδασε Οικονοµικά και
είναι κάτοχος ΜΒΑ του University of Chicago. Το 2002
ανέλαβε Εντεταλµένος Γενικός Διευθυντής της Τραπέζης και
το 2005 Γενικός Διευθυντής. Τον Μάρτιο του 2017
τοποθετήθηκε Αναπληρωτής Διευθύνων Σύµβουλος
Καθυστερήσεων και Διαχειρίσεως Διαθεσίµων. Από το 2005
είναι µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου της Τραπέζης.
Γεώργιος Κ.Αρώνης
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1957. Σπούδασε Οικονοµικά και
είναι κάτοχος MBA, major in Finance, του ALBA. Εργάσθηκε
για 15 έτη σε πολυεθνικές τράπεζες, το µεγαλύτερο
διάστηµα στην ΑΒΝ ΑΜRO στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Εργάζεται στην Alpha Bank από το 2004 ως επικεφαλής της
Λιανικής Τραπεζικής. Το 2006 ανέλαβε Εντεταλµένος
Γενικός Διευθυντής και το 2008 Γενικός Διευθυντής. Τον
Μάρτιο του 2017 τοποθετήθηκε Αναπληρωτής Διευθύνων
Σύµβουλος Retail, Wholesale Banking and International
Network. Από το 2011 είναι µέλος του Διοικητικού
Συµβουλίου της Τραπέζης.
ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Ευθύµιος Ο.Βιδάλης
Γεννήθηκε το 1954. Eίναι κάτοχος πτυχίου Πολιτικών
Επιστηµών (BA in Government) του Harvard University και
MBA του Harvard Graduate School of Business
Administration. Εργάσθηκε στην Owens Corning (19811998), όπου διετέλεσε Πρόεδρος των παγκοσµίων
δραστηριοτήτων του Τοµέα Συνθετικών Υλικών
(Composites) και Μονωτικών Υλικών. Επίσης, διετέλεσε
Εντεταλµένος Σύµβουλος (1998-2001) και Διευθύνων
Σύµβουλος (2001-2011) του Οµίλου S&B Βιοµηχανικά
Ορυκτά Α.Ε., στο Διοικητικό Συµβούλιο του οποίου
συµµετείχε επί 15 έτη. Είναι εκτελεστικό µέλος του
Διοικητικού Συµβουλίου του Οµίλου TITAN. Υπήρξε µέλος
του Διοικητικού Συµβουλίου του Συνδέσµου Επιχειρήσεων
και Βιοµηχανιών (ΣΕΒ) από το 2006 έως το 2016, καθώς και
ιδρυτής και Πρόεδρος του Συµβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιµη
Ανάπτυξη από το 2008 έως το 2016. Από τον Μάιο του 2014
είναι µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου της Τραπέζης.
MH ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΕΛΗ
Ibrahim S.Dabdoub
Γεννήθηκε το 1939. Σπούδασε στο Collège des Frères στη
Βηθλεέµ, στο Middle East Technical University στην Άγκυρα
και στο Stanford University των Η.Π.Α. Διετέλεσε Group
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Chief Executive Officer στη National Bank of Kuwait από το
1983 έως τον Μάρτιο του 2014. Είναι Αντιπρόεδρος της
International Bank of Qatar (IBQ), Ντόχα και µέλος του
Διοικητικού Συµβουλίου του International Institute of
Finance (IIF), καθώς και Co-Chair του Emerging Markets
Advisory Council (EMAC) στην Ουάσινγκτον. Είναι µέλος του
Bretton Woods Committee στην Ουάσινγκτον και του
International Monetary Conference (IMC). Επιπροσθέτως,
είναι µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου της Central Bank of
Jordan, Αµµάν, του Διοικητικού Συµβουλίου της εταιρίας
Consolidated Contractors Company, Αθήναι και του Board
of Advisors της Perella Weinberg, New York. Βραβεύθηκε το
1995 ως «Τραπεζίτης της Χρονιάς» από την Arab Bankers
Association of North America (ABANA) και το 1997 ως
«Άραβας Τραπεζίτης της Χρονιάς» από τη Union of Arab
Banks. Του απενεµήθη το 2008 και το 2010 το βραβείο “A
Lifetime Achievement Award” από τα “The Banker” και
“MEED” αντιστοίχως. Από τον Μάιο του 2014 είναι µέλος
του Διοικητικού Συµβουλίου της Τραπέζης.
Carolyn G.Dittmeier (από 26.1.2017)
Γεννήθηκε το 1956. Είναι κάτοχος πτυχίου Οικονοµικών
(BSc in Economics) από το Wharton School του
Πανεπιστηµίου της Πενσυλβανίας (1978). Κατέχει τους
τίτλους του ορκωτού ελεγκτή, του ορκωτού λογιστή και του
ορκωτού εσωτερικού ελεγκτή, ενώ έχει πιστοποιηθεί στη
διασφάλιση της αποτελεσµατικής διαχειρίσεως κινδύνων.
Μεταξύ των ετών 2002 και 2014 επικεντρώθηκε στον τοµέα
της ελεγκτικής αναλαµβάνοντας τη θέση του Επικεφαλής
Εσωτερικού Ελέγχου στον Όµιλο Ιταλικών Ταχυδροµείων
(Poste Italiane Group). Προηγουµένως είχε εργασθεί στην
ελεγκτική εταιρία KPMG και στον όµιλο Montedison σε
θέση οικονοµικού ελεγκτή και στη συνέχεια ως Επικεφαλής
Εσωτερικού Ελέγχου. Διαθέτει σηµαντική επαγγελµατική
και ακαδηµαϊκή εµπειρία στη διακυβέρνηση των κινδύνων
και του ελέγχου. Από το 2013 έως το 2014 διετέλεσε
Αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών
(Institute of Internal Auditors - IIA), ενώ ήταν µέλος του
Διοικητικού Συµβουλίου του από το 2007. Υπήρξε επίσης
Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Συνοµοσπονδίας Ινστιτούτων
Εσωτερικού Ελέγχου (European Confederation of Institutes
of Internal Auditing - ECIIA) κατά τη διετία 2011-2012 και
Πρόεδρος της Ιταλικής Ενώσεως Εσωτερικών Ελεγκτών
(Italian Association of Internal Auditors) από το 2004 έως το
2010. Επιπροσθέτως, διετέλεσε ανεξάρτητο µέλος του
Διοικητικού Συµβουλίου και Πρόεδρος της Επιτροπής
Διαχειρίσεως Κινδύνων και Ελέγχου της εταιρίας Autogrill
SpA, καθώς και ανεξάρτητο µέλος του Διοικητικού
Συµβουλίου και Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχειρίσεως
Κινδύνων και Ελέγχου της εταιρίας Italmobiliare SpA. Είναι
Πρόεδρος της Ελεγκτικής Επιτροπής της εταιρίας

Assicurazioni Generali SpA. Από τον Ιανουάριο του 2017
είναι µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου της Τραπέζης.
Shahzad A.Shahbaz
Γεννήθηκε το 1960. Είναι κάτοχος πτυχίου Οικονοµικών (BA
in Economics) του Oberlin College, Ohio, Η.Π.Α. Από το 1981
εργάσθηκε σε τράπεζες και επενδυτικές εταιρίες,
περιλαµβανοµένης της Bank of America (1981-2006), από
την οποία απεχώρησε ως Regional Head (Corporate and
Investment Banking, Continental Europe, Emerging Europe,
Middle East and Africa). Διετέλεσε Διευθύνων Σύµβουλος
(CEO) της NDB Investment Bank/Emirates NBD Investment
Bank (2006-2008) και της QInvest (2008-2012). Κατέχει τη
θέση του Επενδυτικού Συµβούλου στην Al Mirqab Holding
Co. Από τον Μάιο του 2014 είναι µέλος του Διοικητικού
Συµβουλίου της Τραπέζης.
Jan A.Vanhevel
Γεννήθηκε το 1948. Σπούδασε Νοµικά στο Πανεπιστήµιο
της Leuven (1971), Χρηµατοοικονοµική Διοίκηση στη Vlekho
(Flemish School of Higher Education in Economics), στις
Βρυξέλλες (1978), και Προηγµένη Διοίκηση (Advanced
Management) στο INSEAD (Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο
Διοικήσεως Επιχειρήσεων), στο Fontainebleau. Το 1971
ξεκίνησε τη σταδιοδροµία του στην Kredietbank, η οποία το
1998 µετεξελίχθηκε στην KBC Bank and Insurance Holding
Company. Το 1991 ανέλαβε µέλος της Ανωτάτης
Διοικήσεως και το 1996 εξελέγη µέλος της Εκτελεστικής
Επιτροπής. Το 2003 κατείχε τη θέση του υπευθύνου των
καταστηµάτων και των θυγατρικών εταιριών εκτός
Κεντρικής Ευρώπης, ενώ το 2005 ανέλαβε επικεφαλής των
θυγατρικών εταιριών της KBC στην Κεντρική Ευρώπη και
στη Ρωσία. Το 2009 ορίσθηκε Διευθύνων Σύµβουλος και
εφήρµοσε το Σχέδιο Αναδιαρθρώσεως του οµίλου έως το
2012, οπότε και συνταξιοδοτήθηκε. Από το 2008 έως το
2011 διετέλεσε Πρόεδρος της Fédération belge du secteur
financier (Βελγική Οµοσπονδία Χρηµατοοικονοµικού
Τοµέα), καθώς και µέλος της Verbond van Belgische
Ondernemingen (Οµοσπονδία Επιχειρήσεων Βελγίου), ενώ
από τον Μάιο του 2013 κατέχει τη θέση του Γενικού
Γραµµατέως του Institut International d’Études Bancaires
(Διεθνές Ινστιτούτο Τραπεζικών Σπουδών). Συµµετείχε
επίσης στην Οµάδα Liikanen µε αντικείµενο την
αναδιάρθρωση του τραπεζικού τοµέα της Ευρωπαϊκής
Ενώσεως. Από τον Απρίλιο του 2016 είναι µέλος του
Διοικητικού Συµβουλίου της Τραπέζης.
Richard R.Gildea
Γεννήθηκε το 1952. Είναι κάτοχος πτυχίου Ιστορίας (BA in
History) του Πανεπιστηµίου της Μασαχουσέτης (1974) και
µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στα Διεθνή Οικονοµικά, µε
ειδίκευση στις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις (MA in International
Economics, European Affairs) του The Johns Hopkins
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University School of Advanced International Studies (1984).
Από το 1986 έως το 2015 εργάσθηκε στη JP Morgan Chase,
όπου κατά τη διάρκεια της σταδιοδροµίας του ανέλαβε
διάφορες ανώτερες διοικητικές θέσεις. Διετέλεσε
Περιφερειακός Διευθυντής Αναδυοµένων Αγορών στη
Μονάδα Χρηµατοδοτήσεων Επιχειρήσεων της Κεντρικής και
της Ανατολικής Ευρώπης στο Λονδίνο (1993-1997),
Επικεφαλής Αναδιαρθρώσεων Ευρώπης, Μέσης Ανατολής
και Αφρικής (ΕΜΑΑ) στο Λονδίνο (1997-2003), καθώς και
Ανώτερο Στέλεχος Πιστοδοτήσεων Αναδυοµένων Αγορών
ΕΜΑΑ στο Λονδίνο (2003-2007). Από το 2007 έως το 2015
διετέλεσε Ανώτερο Στέλεχος Πιστοδοτήσεων Επιχειρήσεων
Ανεπτυγµένων Αγορών ΕΜΑΑ της Επενδυτικής Τραπέζης
της JP Morgan στο Λονδίνο και τοποθετήθηκε Ανώτερος
Εκπρόσωπος Διαχειρίσεως Κινδύνων σε ανώτερες
επιτροπές της ως άνω Επενδυτικής Τραπέζης. Είναι µέλος
της Διοικητικής Επιτροπής του The Johns Hopkins University
School of Advanced International Studies, Ουάσινγκτον,
καθώς και µέλος του Chatham House (Βασιλικό Ινστιτούτο
Διεθνών Υποθέσεων), Λονδίνο και του Διεθνούς Ινστιτούτου
Στρατηγικών Σπουδών, Λονδίνο. Από τον Ιούλιο του 2016
είναι µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου της Τραπέζης.
MH ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚO ΜΕΛΟΣ
(κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του Ν. 3723/2008)
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ, διά της υπ’ αυτού ορισθείσας
εκπροσώπου του:
Μαρίκα Σ.Ιωάννου-Φραγκάκη (έως 20.3.2017)
Γεννήθηκε στο Ασιούτ της Αιγύπτου το 1950. Είναι κάτοχος
πτυχίου Οικονοµικών (BSc in Economics) του London School
of Economics (LSE), University of London, Ηνωµένο Βασίλειο
και κάτοχος Master’s στα Αναπτυξιακά Οικονοµικά (MA in
Development Economics) του University of Sussex, Ηνωµένο
Βασίλειο. Από το 1978 έως το 1993 εργάσθηκε στην
Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, αρχικά ως Προϊσταµένη του
Τµήµατος Προβλέψεων (1978-1990) και εν συνεχεία στο
Γραφείο Διοικήσεως στην Υπηρεσία Ιδιωτικοποιήσεων
(1990-1993). Από το 1993 έως το 2010 διετέλεσε Υπεύθυνη
Εκκαθαρίσεων στην Εθνική Κεφαλαίου Α.Ε., εταιρία του
οµίλου της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος. Σήµερα
εργάζεται ως ανεξάρτητη ερευνήτρια, µε έµφαση στα
Μακροοικονοµικά και στα Χρηµατοοικονοµικά. Είναι µέλος
του Διοικητικού Συµβουλίου του Ινστιτούτου Νίκος
Πουλαντζάς, καθώς και της Συντονιστικής Επιτροπής της
Οµάδας Ευρωπαίων Οικονοµολόγων (EuroMemo Group).
Κατόπιν αποφάσεως του Υπουργού Οικονοµικών,
αποτέλεσε µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου της Τραπέζης
ως εκπρόσωπος του Ελληνικού Δηµοσίου από τον Μάρτιο
του 2015.

MH ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚO ΜΕΛΟΣ
(κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του Ν. 3864/2010)
Παναγιώτα Σ. Ιπλιξιάν (έως 23.2.2017)
Γεννήθηκε το 1949. Σπούδασε στην Αγγλία Business
Administration (BA) και Management Studies (Postgraduate
Diploma) στο University of Northumbria, Newcastle upon
Tyne και έχει εξειδικευθεί σε Organisation and Methods
από το British Institute of Administrative Management.
Μεταξύ 1972 και 1987 εργάσθηκε σε εταιρίες συµβούλων.
Από το 1987 έως το 2000 εργάσθηκε σε εµπορικές τράπεζες
στην Αµερική και από το 2000 έως το 2009 στην EFG
Eurobank Ergasias. Από το 2010 έως το 2012 διετέλεσε Μη
Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος του Διοικητικού
Συµβουλίου του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής
Σταθερότητας. Από τον Οκτώβριο του 2011 έως τον
Δεκέµβριο του 2013 ήταν Μη Εκτελεστική Αντιπρόεδρος
του Διοικητικού Συµβουλίου της Νέας Proton Bank, ως
εκπρόσωπος του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής
Σταθερότητας. Από τον Ιανουάριο του 2014 υπήρξε µέλος
του Διοικητικού Συµβουλίου της Τραπέζης, εκπροσωπώντας
το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας.
Σπυρίδων-Σταύρος Α. Μαυρόγαλος-Φώτης
(από 23.2.2017)
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1968. Είναι κάτοχος πτυχίου
Πληροφορικής (BSc in Computer Information Systems) από
το Αµερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος (1991) και µεταπτυχιακού
τίτλου σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) µε
ειδίκευση στα Χρηµατοοικονοµικά από το University of
Nottingham (1992). Κατέχει τους τίτλους του ορκωτού
λογιστή-ελεγκτή (ACCA) και του εσωτερικού ελεγκτή.
Μεταξύ 1993 και 1996 εργάσθηκε ως ελεγκτής στην KPMG
και ακολούθως στην ABN AMRO. Από το 1996 έως το 2002
διετέλεσε αρχικά εσωτερικός ελεγκτής και εν συνεχεία
Διευθυντής Διαχειρίσεως Κινδύνων στην EFG Eurobank
Ergasias. Από το 2002 έως το 2007 εργάσθηκε στην
Cosmote ως Γενικός Διευθυντής Λειτουργιών Οµίλου
(Group COO). Επίσης, κατά το διάστηµα 2008-2013 κατείχε
τη θέση Βοηθού Γενικού Διευθυντού στην Εθνική Τράπεζα.
Από τον Οκτώβριο του 2013 έως τον Μάρτιο του 2016 ήταν
Διευθύνων Σύµβουλος της Εθνικής Ασφαλιστικής και
Πρόεδρος των θυγατρικών της σε Ελλάδα, Κύπρο και
Ρουµανία. Υπήρξε Γενικός Γραµµατέας της Ενώσεως
Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος και από το 2014 ανέλαβε
Αντιπρόεδρος και µη εκτελεστικό µέλος του Διοικητικού
Συµβουλίου της εταιρίας «Ευρώπη Ασφαλιστική». Από τον
Φεβρουάριο του 2017 είναι µέλος του Διοικητικού
Συµβουλίου της Τραπέζης, εκπροσωπώντας το Ταµείο
Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας.
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ
Γεώργιος Π.Τριανταφυλλίδης
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1963. Είναι κάτοχος πτυχίου (BSc)
από το Oregon State University των Η.Π.Α. Διετέλεσε
Αξιωµατικός του Πολεµικού Ναυτικού των Η.Π.Α. Από το
1994 εργάζεται στην Τράπεζα σε διαφόρους τοµείς ευθύνης
και το 2001 τοποθετήθηκε στη Γραµµατεία Διοικητικού
Συµβουλίου. Το 2014 ανέλαβε Διευθυντής της Γραµµατείας
Διοικητικού Συµβουλίου και Γραµµατεύς του Διοικητικού
Συµβουλίου της Τραπέζης.
E. Επιτροπές Διοικήσεως
Οι Επιτροπές που απαρτίζονται από µέλη της Διοικήσεως
της Τραπέζης είναι η Εκτελεστική Επιτροπή, η Επιτροπή
Διαχειρίσεως Ενεργητικού – Παθητικού (ALCo), η Επιτροπή
Διαχειρίσεως Διαθεσίµων και Ισολογισµού, η Επιτροπή
Διαχειρίσεως Λειτουργικού Κινδύνου, η Επιτροπή
Πιστωτικού Κινδύνου και η Επιτροπή Παρακολουθήσεως
Ανοιγµάτων σε Καθυστέρηση.
1. Η Εκτελεστική Επιτροπή είναι το ανώτατο εκτελεστικό
όργανο της Τραπέζης. Συνέρχεται τουλάχιστον µία φορά
την εβδοµάδα υπό την προεδρία του Διευθύνοντος
Συµβούλου. Συµµετέχουν οι Αναπληρωτές Διευθύνοντες
Σύµβουλοι, οι Γενικοί Διευθυντές και ο Γραµµατεύς της
Επιτροπής. Κατά περίπτωση συµµετέχουν και άλλα
Στελέχη ή Μέλη των Διοικήσεων Εταιριών του Οµίλου,
αναλόγως των θεµάτων που συζητούνται. Η Εκτελεστική
Επιτροπή προβαίνει σε επισκόπηση της εγχώριας και της
διεθνούς οικονοµίας και των εξελίξεων της αγοράς και
εξετάζει θέµατα επιχειρησιακού σχεδιασµού και
πολιτικής. Επιπλέον η Επιτροπή µελετά θέµατα που
αφορούν την ανάπτυξη του Οµίλου και εισηγείται τον
Κανονισµό Λειτουργίας της Τραπέζης, καθώς και τον
προϋπολογισµό κάθε Τοµέα. Τέλος, εισηγείται την
πολιτική Ανθρωπίνου Δυναµικού και τη συµµετοχή της
Τραπέζης ή Εταιριών του Οµίλου σε άλλες εταιρίες.
Σηµειώνεται δε ότι την 4.12.2017 το Συµβούλιο
Εργασιών έπαυσε τη λειτουργία του και οι εν ισχύι
αρµοδιότητες του µεταφέρθηκαν στην Εκτελεστική
Επιτροπή.
2. Η Επιτροπή Διαχειρίσεως Ενεργητικού – Παθητικού
(ALCo) συνέρχεται τακτικά ανά τρίµηνο υπό την
προεδρία του Διευθύνοντος Συµβούλου. Ως Μέλη
συµµετέχουν οι Γενικοί Διευθυντές, οι Εντεταλµένοι
Γενικοί Διευθυντές και οι Διευθυντές των Διευθύνσεων
Διαχειρίσεως Ενεργητικού-Παθητικού, Κινδύνων Αγοράς
και Λειτουργικών Κινδύνων, Αναλύσεως και
Διαχειρίσεως Αποδοτικότητας, Καταθετικών και
Τραπεζοασφαλιστικών Προϊόντων, Λογιστικών και
Φορολογικών Θεµάτων, Οικονοµικών Μελετών, Credit

Control, Δεδοµένων και Αναλύσεως Πιστωτικού
Κινδύνου, Χρηµατοοικονοµικής Διαχειρίσεως (Trading),
Capital Management και Τραπεζικής Εποπτείας. Η
Επιτροπή εξετάζει και αποφασίζει για θέµατα
Διαχειρίσεως Διαθεσίµων και Ισολογισµού και
παρακολουθεί την εξέλιξη των αποτελεσµάτων, του
προϋπολογισµού, του σχεδίου χρηµατοδοτήσεως, της
κεφαλαιακής επάρκειας και εν γένει των
χρηµατοοικονοµικών µεγεθών της Τραπέζης και του
Οµίλου εγκρίνοντας σχετικές ενέργειες και πολιτικές.
Επίσης, εγκρίνει την πολιτική επιτοκίων, τη δοµή των
επενδυτικών χαρτοφυλακίων, και τα συνολικά όρια
κινδύνων αγοράς, επιτοκίων και ρευστότητος.
3. Η Επιτροπή Διαχειρίσεως Διαθεσίµων και Ισολογισµού
συνέρχεται τακτικά ανά µήνα υπό την προεδρία
Αναπληρωτού Διευθύνοντος Συµβούλου. Ως µέλη
συµµετέχουν Αναπληρωτές Διευθύνοντες Σύµβουλοι, ο
Γενικός Διευθυντής - Chief Risk Officer και ο Γενικός
Διευθυντής - Chief Financial Officer, ο Εντεταλµένος
Γενικός Διευθυντής Διαχειρίσεως Διαθεσίµων και οι
Διευθυντές των Διευθύνσεων Διαχειρίσεως ΕνεργητικούΠαθητικού, Κινδύνων Αγοράς και Λειτουργικών
Κινδύνων. Η Επιτροπή εξετάζει θέµατα και εισηγείται
στην Επιτροπή ALCo ή στην Εκτελεστική Επιτροπή της
Τραπέζης προτάσεις που αφορούν εν γένει τη Διαχείριση
Διαθεσίµων και Ισολογισµού, όπως την κεφαλαιακή
διάρθρωση, την πολιτική επιτοκίων, τα συνολικά όρια
κινδύνων αγοράς, επιτοκίων και ρευστότητος, την
πολιτική χρηµατοδοτήσεως της Τραπέζης και του
Οµίλου, τη διαχείριση της ρευστότητος, τις παραδοχές
διενέργειας σεναρίων προσοµοιώσεως ακραίων
καταστάσεων, τις στρατηγικές αντισταθµίσεως, τους
κανόνες εσωτερικής τιµολογήσεως, τη δοµή των
επενδυτικών χαρτοφυλακίων και την κατανοµή
κεφαλαίου και ρευστότητος στις επιχειρησιακές
µονάδες.
4. Η Επιτροπή Διαχειρίσεως Λειτουργικού Κινδύνου
συνέρχεται τακτικά υπό την προεδρία του Διευθύνοντος
Συµβούλου και συµµετέχουν οι Γενικοί Διευθυντές, ο
Εντεταλµένος Γενικός Διευθυντής Πληροφορικής και
Υποστηρικτικών Λειτουργιών και ο Διευθυντής της
Διευθύνσεως Κινδύνων Αγοράς και Λειτουργικών
Κινδύνων. Η Επιτροπή Διαχειρίσεως Λειτουργικού
Κινδύνου διασφαλίζει την ύπαρξη κατάλληλης
οργανωτικής δοµής, διαδικασιών, µεθοδολογιών και
υποδοµής για τη διαχείριση του λειτουργικού κινδύνου.
Επίσης, ενηµερώνεται σχετικά µε τη συνολική εικόνα
(profile) λειτουργικού κινδύνου του Οµίλου και τα
αποτελέσµατα της διαδικασίας εκτιµήσεως λειτουργικών
κινδύνων, εξετάζει προτάσεις µειώσεως του
λειτουργικού κινδύνου, αξιολογεί τις προβλέψεις για
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Αγωγές Τρίτων κατά της Τραπέζης, εγκρίνει τα όρια
ευθύνης των Συµβουλίων για τη διαχείριση γεγονότων
λειτουργικού κινδύνου της Τραπέζης και των Εταιριών
του Οµίλου και εξετάζει τα γεγονότα λειτουργικού
κινδύνου των οποίων η οικονοµική επίπτωση υπερβαίνει
τα όρια των υπολοίπων Συµβουλίων.
5. Η Επιτροπή Πιστωτικού Κινδύνου συνέρχεται τακτικά,
τουλάχιστον ανά τρίµηνο, υπό την προεδρία του
Διευθύνοντος Συµβούλου και συµµετέχουν οι Γενικοί
Διευθυντές, οι Διευθυντές των Διευθύνσεων Credit
Control, Δεδοµένων και Αναλύσεως Πιστωτικού
Κινδύνου και Capital Management και Τραπεζικής
Εποπτείας. Η Επιτροπή Πιστωτικού Κινδύνου αξιολογεί
την επάρκεια και την αποτελεσµατικότητα της πολιτικής
και των διαδικασιών διαχειρίσεως πιστωτικού κινδύνου
της Τραπέζης και του Οµίλου ως προς την ανάληψη, την
παρακολούθηση και τη διαχείριση του πιστωτικού
κινδύνου ανά Τοµέα Εργασιών (Wholesale Banking,
Retail Banking, Private and Investment Banking),
γεωγραφική περιοχή, προϊόν, δραστηριότητα, κλάδο κ.ά.
και αποφασίζει για τον σχεδιασµό των απαιτούµενων
διορθωτικών ενεργειών.
6. Η Επιτροπή Παρακολουθήσεως Ανοιγµάτων σε
Καθυστέρηση αναφέρεται στον Αναπληρωτή
Διευθύνοντα Σύµβουλο Καθυστερήσεων και
Διαχειρίσεως Διαθεσίµων και συνεδριάζει µηνιαίως ή /
και εκτάκτως, υπό την προεδρία, είτε του Εντεταλµένου
Γενικού Διευθυντή Καθυστερήσεων Wholesale Banking,
είτε του Εντεταλµένου Γενικού Διευθυντή
Καθυστερήσεων Λιανικής Τραπεζικής, ενώ συµµετέχουν
οι Διευθυντές των Διευθύνσεων Στρατηγικού
Σχεδιασµού, Credit Control, Δεδοµένων και Αναλύσεως
Πιστωτικού Κινδύνου, Capital Management & Τραπεζικής
Εποπτείας, Προϋπολογισµού & Ελέγχου,
Παρακολουθήσεως Καθυστερήσεων Retail Banking και
Παρακολουθήσεως Καθυστερήσεων Wholesale Banking.
Η Επιτροπή εξετάζει θέµατα που σχετίζονται µε τα
χαρτοφυλάκια που διαχειρίζονται οι Διευθύνσεις υπό
την Εποπτεία του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συµβούλου
Καθυστερήσεων και Διαχειρίσεως Διαθεσίµων µε σκοπό
την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων της Τραπέζης
και του Οµίλου, επί των οποίων δύναται να εισηγηθεί
για τη λήψη περαιτέρω αποφάσεων στην Επιτροπή
Πιστωτικού Κινδύνου και στη συνέχεια στο Διοικητικό
Συµβούλιο για την τελική έγκριση, µέσω της Επιτροπής
Διαχειρίσεως Κινδύνων του Διοικητικού Συµβουλίου.

Τέλος, η Τράπεζα δηλώνει ότι συµµορφώνεται άµεσα µε
τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις δηµοσιοποιήσεων που
τίθενται από το θεσµικό πλαίσιο για τα Πιστωτικά
Ιδρύµατα.
ΣΤ. Περιγραφή της πολιτικής σχετικά µε την
ποικιλοµορφία που εφαρµόζεται για τα διοικητικά,
για τα διαχειριστικά και για τα εποπτικά όργανα.
Η παροχή ίσων ευκαιριών απασχολήσεως και εξελίξεως για
όλους τους Εργαζοµένους της Τραπέζης δεν αποτελεί
απλώς νοµική υποχρέωση, αλλά είναι συστατικό στοιχείο
της πολιτικής της για το Ανθρώπινο Δυναµικό. Η πολιτική
αυτή ενσωµατώνεται στις διαδικασίες και στις πρακτικές
διοικήσεως του Ανθρωπίνου Δυναµικού σε κάθε χώρα όπου
έχει παρουσία η Alpha Bank και εξασφαλίζει την τήρησή
τους. Επιδιώκοντας να τηρήσει εµπράκτως την ισότητα των
φύλων και να αντιµετωπίσει το χαµηλό ποσοστό γυναικών
σε θέσεις ευθύνης, στοιχεία που χαρακτηρίζουν την
ελληνική αγορά εργασίας, η Τράπεζα µέσω µίας σειράς
µέτρων, τα οποία αφ’ ενός ευνοούν την εναρµόνιση
επαγγελµατικής και προσωπικής ζωής και αφ’ ετέρου
προωθούν την ισότητα στη µεταχείριση, καθώς και την
αξιοκρατική εξέλιξη του Προσωπικού, δίδει ίσες ευκαιρίες
ανελίξεως στις γυναίκες Εργαζόµενες και εφαρµόζει ενιαία
µισθολογική πολιτική ανεξαρτήτως φύλου σε όλες τις
κατηγορίες Εργαζοµένων. Η Τράπεζα σέβεται και
προασπίζεται τη διαφορετικότητα των Εργαζοµένων της
ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, εθνικότητας, πολιτικών και
θρησκευτικών πεποιθήσεων ή οιασδήποτε άλλης
διακρίσεως. Πλέον των αρχών αυτών, η Τράπεζα
αναγνωρίζει την ανάγκη για ποικιλοµορφία όσον αφορά τις
δεξιότητες, το υπόβαθρο, τις γνώσεις και την εµπειρία κατά
τρόπο που να διευκολύνονται η εποικοδοµητική συζήτηση
και η ανεξάρτητη σκέψη. Διασφαλίζει άριστες συνθήκες
εργασίας και δίδει δυνατότητα εξελίξεως βασισµένη στην
αξιοκρατία και στην ίση µεταχείριση. Παρέχει δίκαιες
αµοιβές, βάσει συµβάσεων που συνάδουν µε τις εκάστοτε
συνθήκες στην εθνική αγορά εργασίας και εξασφαλίζει την
τήρηση των αντίστοιχων εθνικών ρυθµίσεων, µεταξύ
άλλων, για τις νόµιµες κατώτατες αποδοχές, για το ωράριο
εργασίας και για τη χορήγηση αδειών.
Επιπλέον, η Τράπεζα προασπίζεται τα ανθρώπινα
δικαιώµατα και αντιτίθεται σε κάθε µορφή παιδικής,
εξαναγκασµένης ή υποχρεωτικής εργασίας. Η Τράπεζα,
σεβόµενη πλήρως τα δικαιώµατα των Εργαζοµένων, έχει
δεσµευθεί για την πλήρη διασφάλισή τους, όπως αυτά
κατοχυρώνονται στο Ελληνικό Δίκαιο, στο Δίκαιο της
Ευρωπαϊκής Ενώσεως και στις συνθήκες της Διεθνούς
Οργανώσεως Εργασίας.
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Αναφορικά µε την ποικιλοµορφία, τόσο σε επίπεδο
Διοικητικού Συµβουλίου όσο και σε επίπεδο Ανωτάτης
Διοικήσεως, συµµετέχουν διάφορες ηλικιακές οµάδες µε
ποικίλη ακαδηµαϊκή και εργασιακή εµπειρία, ώστε να
καλύπτονται τα γνωστικά αντικείµενα και η εµπειρία που
απαιτούνται για την ορθή και αποτελεσµατική εκπλήρωση
των καθηκόντων τους. Επίσης, τα Μέλη του Διοικητικού
Συµβουλίου προέρχονται από διάφορες εθνικότητες µε
πλούσια διεθνή εµπειρία ως µέλη Διοικητικού Συµβουλίου
ή ανώτατα στελέχη σε άλλες χώρες. Επιπροσθέτως, το
Διοικητικό Συµβούλιο της Τραπέζης εφαρµόζει Πολιτική
Ποικιλοµορφίας ως προς το φύλο σύµφωνα µε την οποία, η
Τράπεζα επιδιώκει να επιτύχει και να διατηρήσει σε
διαχρονική βάση ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων σε
επίπεδο Διοικητικού Συµβουλίου. Αυτό ενδεχοµένως να
µην είναι πάντοτε εφικτό βραχυπρόθεσµα. Εντούτοις,
οποτεδήποτε ο ανωτέρω στόχος δεν επιτυγχάνεται, η
Επιτροπή Εταιρικής Διακυβερνήσεως και Αναδείξεως
Υποψηφίων ενηµερώνει το Διοικητικό Συµβούλιο και δίδει
προτεραιότητα στην επίτευξή του κατά την τοποθέτηση
υποψηφίων Μελών.

Η διαµόρφωση του ποσοστού και του αριθµού των
εργαζοµένων σε Διευθυντικές θέσεις ανά µορφωτικό
επίπεδο καταδεικνύει ότι οι εργαζόµενοι σε Διευθυντικές
θέσεις µε µεταπτυχιακή εκπαίδευση αντιπροσωπεύουν
κατά το 2017 το µεγαλύτερο ποσοστό, ήτοι 36,23%.

Στοιχεία Ανθρωπίνου Δυναµικού που κατέχουν Θέσεις
Ευθύνης* κατά την 31.12.2017

Για τον καθορισµό των σταθερών αποδοχών λαµβάνονται
υπ’ όψιν, εκτός των προβλεποµένων από την εργατική
νοµοθεσία και από τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας, τα
δεδοµένα της αγοράς και η βαρύτητα της θέσεως που
έκαστος κατέχει. Η αξιολόγηση των θέσεων εργασίας είναι
θεµελιώδης για µία αντικειµενική και δίκαιη Πολιτική
Αποδοχών. Επίσης, το σύστηµα διοικήσεως της αποδόσεως
παρακινεί για διακεκριµένα µακροπρόθεσµα αποτελέσµατα
χωρίς να ενθαρρύνει την υπέρµετρη ανάληψη κινδύνων.
Συγκεκριµένα, ο υπολογισµός της αποδόσεως ενός
Στελέχους προκύπτει από την επίτευξη των στόχων του, που
περιλαµβάνουν τα αποτελέσµατα των εργασιών, την τήρηση
των εσωτερικών διαδικασιών, τις σχέσεις µε τους Πελάτες
και τη διοίκηση των υφισταµένων του, αλλά και από
ποιοτικά κριτήρια ιδιοτήτων της προσωπικότητας, που
εκδηλώνονται κατά την άσκηση της εργασίας. Η σωστή και
επιλεκτική εφαρµογή πολιτικής µεταβλητών αποδοχών
θεωρείται ως απαραίτητο εργαλείο διοικήσεως των
ανθρωπίνων πόρων, καθώς και προσελκύσεως ή/και
διατηρήσεως Στελεχών σε επίπεδο Τραπέζης και Οµίλου,
στοιχεία τα οποία συµβάλλουν σηµαντικά στην επίτευξη των
µακροπρόθεσµων επιχειρησιακών στόχων της Τραπέζης και
των Εταιριών του Οµίλου.

Ηλικιακή Κατανοµή την 31.12.2017
Φύλο

18-25

26-40

41-50

51+

Άρρεν

48

262

208

518

63,40%

Θήλυ

24

210

65

299

36,60%

Σύνολο:

72

472

273

817

100%

8,81% 57,77% 33,42%

100%

Ποσοστ
ό

Σύνολο Ποσοστό

Κατανοµή
31.12.2017

Ποσοστό

Μεταπτυχιακή εκπαίδευση Master,
PhD

296

36,23%

Τριτοβάθµια εκπαίδευση ΑΕΙ, ΤΕΙ

277

33,90%

Απόφοιτοι Λυκείου

244

29,87%

Σύνολο:

817

100%

Μορφωτικό επίπεδο

---------------------

Ζ. Πολιτική Αποδοχών
Η Πολιτική Αποδοχών είναι σύµφωνη µε τις αξίες, µε την
επιχειρηµατική στρατηγική, µε τους στόχους και γενικότερα
µε τα µακροπρόθεσµα συµφέροντα της Τραπέζης και των
Εταιριών του Οµίλου, συµµορφούται δε, µεταξύ άλλων, µε
τις επιταγές του Ν. 4261/2014 και µε τον Κανονισµό (ΕΕ)
575/2013.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο της αποτελεσµατικής διαχειρίσεως
κινδύνων, αποθαρρύνει την υπερβολική ανάληψη τοιούτων
και αποτρέπει ή ελαχιστοποιεί την εµφάνιση καταστάσεων
συγκρούσεως συµφερόντων που αποβαίνουν εις βάρος της
ορθής, συνετής και χρηστής διαχειρίσεως των κινδύνων.
Συσχετίζει δε τις αποδοχές του Ανθρωπίνου Δυναµικού της
Τραπέζης και των Εταιριών του Οµίλου µε τους κινδύνους
που αναλαµβάνουν και διαχειρίζονται.

* Ως Θέσεις Ευθύνης ορίζονται οι θέσεις από Διευθυντή Καταστήµατος
και άνω.
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Πληροφόρηση επί των Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συµβουλίου για το έτος 2017 (1.1-31.12.2017), σε εφαρµογή
του Κανονισµού 575/2013, άρθρο 450
Μέλη Διοικητικού Συµβουλίου
Μη Εκτελεστικά

Εκτελεστικά

11

4

1.012.750,03

1.432.950,06

Σύνολο µεταβλητών αποδοχών µε διάκριση σε:

-

-

Μετρητά

-

-

Μετοχές

-

-

Χρηµατοπιστωτικά µέσα συνδεδεµένα µε µετοχές

-

-

Άλλες κατηγορίες

-

-

Ποσά αναβαλλόµενων αποδοχών µε διάκριση σε:

-

-

Κατοχυρωµένες

-

-

Μη κατοχυρωµένες

-

-

Ποσά αναβαλλόµενων αποδοχών που έχουν αποφασισθεί να καταβληθούν και µειώθηκαν
µέσω αναπροσαρµογών µε βάση την επίδοση

-

-

Αριθµός δικαιούχων που έλαβε πληρωµή λόγω προσλήψεως

-

-

Συνολικό ποσό πληρωµής λόγω προσλήψεως

-

-

Αριθµός δικαιούχων που έλαβε αποζηµίωση λόγω αποχωρήσεως

-

-

Συνολικό ποσό αποζηµιώσεως λόγω αποχωρήσεως

-

-

Υψηλότερο ποσό που καταβλήθηκε ως αποζηµίωση σε µεµονωµένο άτοµο

-

-

Αριθµός δικαιούχων
Σύνολο σταθερών αποδοχών
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