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1. Εισαγωγή 
 
Η Επιτροπή Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών συστάθηκε με απόφαση του Δ.Σ. της 
Τράπεζας (συνεδρίαση υπ' αριθ. 1259/5.5.2005). 
 
Από το 2010, έχουν εγκριθεί οι παρακάτω εκδόσεις του Κανονισμού Λειτουργίας της 
Επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών: 
 

Πίνακας Ελέγχου & Εγκρίσεων του Εγγράφου 
 

 
ΕΚΔΟΣΗ 

  

ΕΓΚΡΙΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΚΔΟΣΗ 1 Δ.Σ. 26.05.2011 

ΕΚΔΟΣΗ 2 Δ.Σ. 25.04.2013 

ΕΚΔΟΣΗ 3 Δ.Σ. 
29.08.2013 

 

ΕΚΔΟΣΗ 4 Δ.Σ. 18.12.2014 

ΕΚΔΟΣΗ 5 Δ.Σ. 27.06.2017 

ΕΚΔΟΣΗ 6 Δ.Σ. 01.03.2019 

ΕΚΔΟΣΗ 7 Δ.Σ. 29.07.2019 

ΕΚΔΟΣΗ 8 Δ.Σ. 31.03.2021 

ΕΚΔΟΣΗ 9 Δ.Σ. 24.03.2022 
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Επισκόπηση, Επικαιροποίηση & Τήρηση  
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Εξουσίες & Σκοπός της Επιτροπής 
 

2.1 Εξουσίες της Επιτροπής 

(i) Πρόσβαση σε πληροφορίες 

Η Επιτροπή έχει ελεύθερη πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα και τις πληροφορίες 
που αφορούν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων του Συμβουλίου επί του 

σχεδιασμού και της εφαρμογής, της επίβλεψης και εξέτασης των πολιτικών και 
πρακτικών αποδοχών, και ενδέχεται να ζητήσει από τη διοίκηση την παροχή 

πρόσβασης σε οποιεσδήποτε πληροφορίες που αφορούν τις αμοιβές εντός της 
Τράπεζας, περιλαμβανομένων τυχόν αναφορών και πληροφοριών από 
ανεξάρτητες μονάδες ελέγχου (όπως πληροφορίες για θέματα κινδύνων), με 
τρόπο που δεν παρεμποδίζει τις συνήθεις δραστηριότητες της Τράπεζας. 
Γενικά, η Επιτροπή έχει πρόσβαση σε μέλη της διοίκησης και το προσωπικό, 
καθώς και σε έγγραφα και πληροφορίες που απαιτούνται προκειμένου να 
εκπληρώνει τα καθήκοντά της. 

 

(ii)  Ορισμός εξωτερικών συμβούλων 

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται από το ΔΣ να προσλαμβάνει και να διατηρεί, κατά 
την απόλυτη κρίση της, ανεξάρτητους συμβούλους που θα την βοηθούν σε 

Η Επιτροπή Ανθρώπινου 
Δυναμικού και Αμοιβών («η 
Επιτροπή») εξετάζει 
τουλάχιστον σε ετήσια βάση 
την επάρκεια του παρόντος 
Κανονισμού και υποβάλλει 
προτάσεις προς το Δ.Σ. για 
οποιεσδήποτε τροποποιήσεις 
κρίνει σκόπιμες. 

 

Ο παρών Κανονισμός τίθεται σε ισχύ 
αμέσως μόλις εγκριθεί από το 
Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΕ, εκτός 
των περιπτώσεων εκείνων όπου 
ρητά προβλέπεται διαφορετικά, και 
μπορεί να τροποποιείται 
οποτεδήποτε με σχετική απόφαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ 
παρέχεται στο ΤΧΣ, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της ισχύουσας Σύμβασης 
Πλαισίου Συνεργασίας μεταξύ της 
Τράπεζας και του ΤΧΣ. 

 

01 02 
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θέματα νομικά, ανθρωπίνου δυναμικού, αμοιβών ή σε άλλα θέματα, στην 
παρακολούθηση της υλοποίησης των πολιτικών αποδοχών, και να εγκρίνει τις 
σχετικές αμοιβές και τους όρους απασχόλησης σύμφωνα με τον Κώδικα 
Εταιρικής Διακυβέρνησης και στο πλαίσιο του εγκεκριμένου ετήσιου 
προϋπολογισμού του ΔΣ, καθώς και σε συμμόρφωση με το ισχύον νομικό και 
κανονιστικό πλαίσιο.  

 

(iii) Έξοδα 

Η Επιτροπή θα προβαίνει σε διαχειριστικά έξοδα που θεωρεί αναγκαία στο 
πλαίσιο του 

εγκεκριμένου ετήσιου προϋπολογισμού του Δ.Σ. 

 

2.2 Σκοπός της Επιτροπής 

Ο σκοπός της Επιτροπής είναι να συνδράμει το Διοικητικό Συμβούλιο («το 
Δ.Σ.») της ΕΤΕ κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του σε σχέση με:  

 

(i) Ανθρώπινο Δυναμικό και Διαχείριση προσωπικού «υψηλών 
προσδοκιών» 

Την προσέλκυση, διατήρηση, αξιοποίηση και εξέλιξη στελεχών και προσωπικού 
υψηλού επαγγελματικού και ηθικού επιπέδου. 

 

(ii) Αξίες και κίνητρα ανθρώπινου δυναμικού 

Τη δημιουργία και διατήρηση συνεκτικού συστήματος αξιών και κινήτρων με 
στόχο την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της ΕΤΕ και του Ομίλου της, 
σε συνεργασία και εναρμόνιση με οποιοδήποτε άλλο αρμόδιο όργανο που 
επιβλέπει συναφή θέματα, όπως την ηθική και την κουλτούρα καθώς και τις 
στρατηγικές προτεραιότητες.     
 

(iii) Αξιολόγηση απόδοσης 

Την ανάπτυξη αξιοκρατικού πλαισίου αντικειμενικής αξιολόγησης και δίκαιης 
ανταμοιβής της απόδοσης.   

  

(iv) Πολιτική Αποδοχών 
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Να διασφαλίζει τη συμμόρφωση του σχεδιασμού και της εφαρμογής της 
Πολιτικής Αποδοχών της Τράπεζας και του Ομίλου και των σχετικών 
διαδικασιών με το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. 

 

(v) Συμφέροντα των ενδιαφερόμενων μερών 

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων της, η Επιτροπή 
Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών λαμβάνει υπόψη τα μακροπρόθεσμα 

συμφέροντα των μετόχων, των επενδυτών και άλλων εμπλεκομένων μερών της 
Τράπεζας και του Ομίλου, προσανατολίζεται δε στη συνετή και χρηστή 
διαχείριση της Τράπεζας και την αποτροπή ή την ελαχιστοποίηση καταστάσεων 
σύγκρουσης συμφερόντων. 

 

Στο πλαίσιο του Μοντέλου Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Τράπεζας, θέματα που σχετίζονται με τομείς ευθύνης της Επιτροπής θα 
συζητούνται σε επίπεδο Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτό μπορεί να 
απαιτείται ιδίως σε σχέση με θέματα που αφορούν σημαντικά στρατηγικά 
ζητήματα. 

 

3. Καθήκοντα & Αρμοδιότητες της 
Επιτροπής 

 

3.1 Βασικοί Κίνδυνοι που εποπτεύονται από την 

Επιτροπή 

Η Επιτροπή είναι αρμόδια κυρίως για την παρακολούθηση των ακόλουθων 
συγκεκριμένων κατηγοριών βασικών κινδύνων:  

 

  

 
Κίνδυνος 

Ανθρώπινου 
Δυναμικού 

 
Κίνδυνος 

Συμμόρφωσης & 
Κανονιστικός κίνδυνος 

 
Χρηματοοικονομικός Κίνδυνος 
που μπορεί να προκύψει από 

πρακτικές Ανθρώπινου Δυναμικού 
/ αμοιβών 

✓ ✓ ✓ 
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3.2 Βασικά Καθήκοντα & Αρμοδιότητες της Επιτροπής 

Η Επιτροπή, κατά την επιτέλεση του σκοπού της, είναι υπεύθυνη για τα 
ακόλουθα: 

 
I. Ανθρώπινο Δυναμικό 

 
Πολιτικές και πρακτικές ανθρώπινου δυναμικού του Ομίλου  

α. Σχεδιασμός, τακτική ανασκόπηση και παρακολούθηση της εφαρμογής των 
πολιτικών και πρακτικών Ανθρώπινου Δυναμικού της Τράπεζας και του Ομίλου, 
όπως αυτών που έχουν σχέση με τον διορισμό, την αξιολόγηση και προαγωγή, την 
εκπαίδευση και την ποικιλομορφία του προσωπικού (περιλαμβανομένων των 
θεμάτων σχεδιασμού σταδιοδρομίας και μέτρων εξασφάλισης ίσης μεταχείρισης 
και ευκαιριών για το προσωπικό διαφορετικών φύλων).     

β. Ανασκόπηση αναφορών/ενημερώσεων της Μονάδας Ανθρώπινου Δυναμικού της 
Τράπεζας και του Ομίλου (που συντάσσεται από τη Γενική Διευθύντρια 
Ανθρώπινου Δυναμικού της Τράπεζας και του Ομίλου), οι οποίες αναφέρονται σε 

καίριες πλευρές των πολιτικών ανθρώπινου δυναμικού και αμοιβών της  Τράπεζας 
και του Ομίλου, περιλαμβανομένης και της ανάπτυξης στελεχών «υψηλών 
προσδοκιών». Τέτοιες ενημερώσεις δύνανται να περιλαμβάνουν ενδεικτικά 
πληροφορίες για δημογραφικά στοιχεία, στρατηγικές πρoσλήψεων, κινητικότητα 
του προσωπικού, πρωτοβουλίες στους τομείς εκπαίδευσης και το βαθμό 
ικανοποίησης του προσωπικού. Η Επιτροπή υποβάλλει στο Δ.Σ. έκθεση με τα 
πορίσματά της και προτείνει ενέργειες για το μέλλον.  

 

Συμβάσεις εργασίας και συμφωνίες με εργατικά σωματεία  
 
Ανασκόπηση της εταιρικής σύμβασης με τους συλλόγους της ΕΤΕ πριν από την 
τελική της έγκριση και παρουσίαση προς το Δ.Σ. των απόψεών της και ενδεχόμενων 
παρατηρήσεών της. 
 

II.Όροι συμβάσεων με τα ανώτατα στελέχη και αξιολόγηση απόδοσης, Σχεδιασμός 
Διαδοχής   
 

Όροι συμβάσεων με τα Ανώτατα Στελέχη 

Υποβολή προτάσεων προς το ΔΣ σχετικά με τους ειδικούς συμβατικούς όρους σε 
συμβάσεις με τα ανώτερα στελέχη της Διοίκησης που διορίζονται σε συγκεκριμένες 
θέσεις από την Επιτροπή Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων  σύμφωνα 
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με την Πολιτική για  τις υποψηφιότητες και την αξιολόγηση της καταλληλότητας 
των Ανωτάτων Στελεχών (περιλαμβανομένων των θέσεων από το επίπεδο Βοηθού/ 
Γενικού Διευθυντή και άνω, καθώς και των «κατόχων καίριων θέσεων» της 
Τράπεζας). Για τις θέσεις Γενικού Διευθυντή και Βοηθού Γενικού Διευθυντή, οι εν 
λόγω προτάσεις των ειδικών συμβατικών όρων υποβάλλονται στην Επιτροπή 
κατόπιν πρότασης του Διευθύνοντος Συμβούλου.  

 

Σχεδιασμός Διαδοχής 
 
Σύνταξη και τακτική ανασκόπηση της Πολιτικής Σχεδιασμού Διαδοχής της ΕΤΕ για 
τα στελέχη της Τράπεζας και των εταιρειών του Ομίλου. 

 
Αξιολόγηση Απόδοσης της Εκτελεστικής Διοίκησης 

α. Σχεδιασμός, τακτική ανασκόπηση και συντονισμός της πολιτικής και της 
διαδικασίας αξιολόγησης του έργου των Ανωτάτων Στελεχών (Γενικών 
Διευθυντών και Βοηθών Γενικών Διευθυντών). Στην περίπτωση των 
εκτελεστικών μελών του ΔΣ, η αξιολόγηση της απόδοσης σε σχέση με την 
απόδοση ως μέλος του ΔΣ πραγματοποιείται υπό την εποπτεία της Επιτροπής 

Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων, σύμφωνα με την ισχύουσα 
Πολιτική Αξιολόγησης των μελών του ΔΣ.    

β. Αξιολόγηση της απόδοσης των Ανωτάτων Στελεχών της Τράπεζας 
(περιλαμβανομένων των θέσεων Γενικών Διευθυντών και Βοηθών Γενικών 
Διευθυντών), με εξαίρεση της αξιολόγηση της απόδοσης του Γενικού Διευθυντή 
Εσωτερικού Ελέγχου της Τράπεζας και του Ομίλου και του Γενικού Διευθυντή 
Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Τράπεζας και του Ομίλου, η απόδοση των 
οποίων αξιολογείται από την Επιτροπή Ελέγχου και την Επιτροπή Κανονιστικής 

Συμμόρφωσης, Ηθικής και Κουλτούρας αντίστοιχα , καθώς και του Γενικού 
Διευθυντή Διαχείρισης Κινδύνων, η απόδοση του οποίου αξιολογείται από την 
Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων του ΔΣ.       

γ. Τακτική ανασκόπηση της πολιτικής και της διαδικασίας αξιολόγησης των 
ανώτατων στελεχών (Γενικών Διευθυντών και Βοηθών Γενικών Διευθυντών), 
καθώς και των ανώτατων στελεχών των σημαντικότερων θυγατρικών του 
Ομίλου. Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή θα εξετάζει σε ετήσια βάση τα βασικά 
πορίσματα των σχετικών αξιολογήσεων και τους σημαντικότερους όρους των 
συμβάσεων εργασίας των παραπάνω στελεχών με τον Όμιλο. 
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III.Πολιτικές και πρακτικές αποδοχών 
 

Πολιτικές Αποδοχών  

α. Διασφαλίζει ότι η Τράπεζα διαθέτει μία σαφή, καλά τεκμηριωμένη και διαφανή 
πολιτική αποδοχών που είναι συνεπής προς την επιχειρησιακή στρατηγική, το 
προφίλ και τη διάθεση ανάληψης κινδύνων της Τράπεζας και δεν ενθαρρύνει 
την ανάληψη υπερβολικών και βραχυπρόθεσμων κινδύνων.  

β. Παρέχει υποστήριξη και των συμβουλές προς το ΔΣ σχετικά με τον σχεδιασμό 

της πολιτικής αποδοχών της Τράπεζας και του Ομίλου. 

γ. Σχεδιάζει και επισκοπεί την Πολιτική Αποδοχών των Μελών του Δ.Σ. και των 
Ανωτάτων Στελεχών της ΕΤΕ και υποβάλλει σχετικές προτάσεις στο ΔΣ 
αναφορικά με τυχόν αλλαγές στην Πολιτική, η οποία περαιτέρω υποβάλλεται 
για έγκριση στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, σε συνεργασία με την 
Επιτροπή Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων, όπως απαιτείται, και 
με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων της ΕΕΔΥ αναφορικά με τις αμοιβές των 
μελών ΔΣ. 

 
Εναρμόνιση της πολιτικής αποδοχών της Τράπεζας και του Ομίλου με το 
κανονιστικό πλαίσιο 

α. Διασφαλίζει ότι η Τράπεζα διαθέτει μία σαφή, καλά τεκμηριωμένη και διαφανή 
πολιτική αποδοχών. Στη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης πρέπει επίσης να 
περιλαμβάνεται γνωστοποίηση συμμόρφωσης με τον Ν. 3728/2008, τον Νόμο 
4261/2014  και την ΠΔΤΕ 2650/2012, καθώς και την ΠΕΕ της Τράπεζας της 
Ελλάδος 158/10.05.2019, όπως ισχύουν. Σε κάθε περίπτωση, η Τράπεζα 
ακολουθεί το αντίστοιχο ευρωπαϊκό πλαίσιο, όπως κάθε φορά ισχύει και 

ενσωματώνεται στην ελληνική νομοθεσία. 

β. Υποστηρίζει το Δ.Σ. στην επίβλεψη των πολιτικών αποδοχών, των σχετικών 
πρακτικών και διαδικασιών καθώς και στη συμμόρφωση προς την Πολιτική 
Αποδοχών, και στην εξασφάλιση ότι η Πολιτική Αποδοχών είναι 
επικαιροποιημένη, και τακτική ανασκόπηση, και κατ’ ελάχιστο όποτε υπάρχουν 
αλλαγές στο εφαρμοστέο κανονιστικό πλαίσιο, της Πολιτικής Αποδοχών της 
Τράπεζας και του Ομίλου με ιδιαίτερη έμφαση στις επιπτώσεις και στα κίνητρα 
που δημιουργούνται από τη διαχείριση των κινδύνων, των κεφαλαίων και της 

ρευστότητας και εισηγείται προτάσεις προς το ΔΣ για οποιεσδήποτε 
τροποποιήσεις, εάν κριθεί απαραίτητο.  Όποτε περιοδικές ανασκοπήσεις 
δείχνουν ότι οι πολιτικές αποδοχών δεν λειτουργούν κατά τις προθέσεις, τα 
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προβλεπόμενα ή όταν γίνονται συστάσεις, η Επιτροπή Ανθρώπινου Δυναμικού 
και Αμοιβών διασφαλίζει την εισήγηση, έγκριση και έγκαιρη εφαρμογή ενός 
αναδιαρθρωτικού σχεδίου δράσης. 

 
Παρακολούθηση της εφαρμογής της Πολιτικής Αποδοχών της Τράπεζας και του 
Ομίλου 
 
Παρακολουθεί τακτικά την εφαρμογή της Πολιτικής Αποδοχών, με βάση αναφορές 
που προκύπτουν από τη διενέργεια ετήσιων ανασκοπήσεων, καθώς και ενδεχόμενη 
υποβολή σχετικών προτάσεων στο Δ.Σ. Ως προς τούτο, η Επιτροπή λαμβάνει και 
αξιολογεί τις περιοδικά υποβαλλόμενες αναφορές της Λειτουργίας Εσωτερικού 
Ελέγχου, βάσει των οποίων η Επιτροπή αξιολογεί το σύστημα αποδοχών.  

 

Εναρμόνιση της Πολιτικής Αποδοχών με την κατάλληλη Διαχείριση Κινδύνων  

α. Στενή συνεργασία με την Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνου και την Επιτροπή 
Ελέγχου του ΔΣ προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η Πολιτική Αποδοχών είναι 
συνεπής με και προωθεί μια ορθή και αποτελεσματική διαχείριση κινδύνου και 

εσωτερικού ελέγχου. 

β. Συμμετοχή στη διαδικασία εντοπισμού μελών του προσωπικού, των οποίων η 
επαγγελματική δραστηριότητα έχει ουσιώδη αντίκτυπο στο προφίλ κινδύνου 
της Τράπεζας, πάντα σε συμφωνία με τις υποχρεώσεις της σχετικά με την 
προετοιμασία των αποφάσεων επί αμοιβών.    Στο πλαίσιο αυτό, θα εξετάζει τα 
κριτήρια και την διαδικασία βάσει των οποίων λαμβάνονται οι αποφάσεις 
βάσει του Κανονισμού 604/2014/ΕΕ, όπως  κάθε φορά ισχύει, σχετικά με την 
ύπαρξη σημαντικού αντίκτυπου των δραστηριοτήτων του προσωπικού στο 
προφίλ κινδύνου της Τράπεζας και θα εγκρίνει τυχόν εξαιρέσεις που έχουν γίνει.  

γ. Αξιολόγηση των μηχανισμών και των συστημάτων που έχουν υιοθετηθεί 
προκειμένου να διασφαλίζεται ότι το σύστημα αποδοχών λαμβάνει υπόψη κάθε 
τύπο κινδύνων, ρευστότητας και κεφαλαιακών επιπέδων, και ότι η Πολιτική 
Αποδοχών, στο σύνολό της, είναι συνεπής με και προωθεί την ορθή και 
αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων και ότι είναι σύμφωνη με την 
επιχειρηματική στρατηγική, τους στόχους, την εταιρική κουλτούρα και τις 
αξίες, και τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της ΕΤΕ. 

Η Επιτροπή προβλέπει τη διενέργεια επίσημης αξιολόγησης πιθανών σεναρίων, 
με σκοπό να διαπιστώσει την επίπτωση στο σύστημα αμοιβών ενδεχόμενων 
μελλοντικών γεγονότων, είτε εντός της Τράπεζας είτε εκτός αυτής, και την 
πραγματοποίηση εκ των υστέρων ελέγχων (Back Tests).    
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Έλεγχος, επιβεβαίωση και εξωτερικές συμβουλές   

Διασφαλίζει την κατάλληλη συμμετοχή του εσωτερικού ελέγχου και άλλων 
σχετικών λειτουργιών (π.χ. κινδύνων, συμμόρφωσης, ελέγχου, ανθρώπινου 
δυναμικού, οικονομικών) στο πλαίσιο των σχετικών τομέων εξειδίκευσης και ζητά 
όποτε είναι απαραίτητο εξωτερικές συμβουλές, στο πλαίσιο του Κώδικα Εταιρικής 
Διακυβέρνησης της Τράπεζας και του διαθέσιμου προϋπολογισμού.  

 

Ανεξάρτητη ανασκόπηση της Πολιτικής Αποδοχών  
 
Διασφαλίζει ότι η πολιτική και οι πρακτικές αποδοχών της Τράπεζας υπόκεινται 
ετησίως σε κεντρική και ανεξάρτητη εσωτερική διαδικασία ανασκόπησης.  
 

Συστάσεις σχετικά με τις αμοιβές των ανώτερων στελεχών της Διοίκησης  

α. Υποβάλλει προτάσεις προς το Δ.Σ. σχετικά με τις αμοιβές των Ανωτάτων 
Στελεχών, κατόπιν πρότασης του Διευθύνοντος Συμβούλου, ή άλλων θέσεων 
που μπορεί να ορίζονται από το εφαρμοστέο κανονιστικό πλαίσιο ή τον 
Κανονισμό Εργασίας της Τράπεζας. 

β. Οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. επιβλέπονται από την Επιτροπή Εταιρικής 
Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων και υποβάλλονται προς έγκριση στη Γενική 
Συνέλευση των Μετόχων, η οποία εγκρίνει τους όρους που αφορούν 
οποιοδήποτε μέλος του ΔΣ ή ανώτερο στέλεχος όπως απαιτείται κατά 
περίπτωση, σε εναρμόνιση με τις ισχύουσες διατάξεις του νομικού πλαισίου. 
Παροχή γνωμοδότησης σχετικά με τις αμοιβές υψηλόβαθμων στελεχών πριν 
από την πρόσληψή τους, όταν οι εν λόγω αμοιβές είναι κατά παρέκκλιση από 
την Πολιτική Αποδοχών.  

     Εισηγήσεις σχετικά με τις αμοιβές των ανώτερων στελεχών σε μονάδες ελέγχου  

Επιβλέπει την αμοιβή του Γενικού Διευθυντή Κανονιστικής Συμμόρφωσης της 
Τράπεζας και του Ομίλου και του Γενικού Διευθυντή Διαχείρισης Κινδύνων των 
οποίων ο διορισμός και η αξιολόγηση της απόδοσης ελέγχεται από την Επιτροπή 
Ελέγχου στην περίπτωση του πρώτου και την Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων στην 
περίπτωση του δεύτερου. Η Επιτροπή διαβουλεύεται με την Επιτροπή Ελέγχου, εάν 
είναι αναγκαίο, στην υποχρέωση της τελευταίας να εγκρίνει την αμοιβή του Γενικού 
Διευθυντή Εσωτερικού Ελέγχου της Τράπεζας και του Ομίλου, ενώ ο διορισμός και 
η αξιολόγηση της απόδοσης του Γενικού Διευθυντή Εσωτερικού Ελέγχου  της 
Τράπεζας και του Ομίλου εποπτεύεται από την Επιτροπή Ελέγχου. Η Επιτροπή 
υποβάλλει εισηγήσεις προς το ΔΣ σχετικά με τον σχεδιασμό ενός Πακέτου 
Αποδοχών και τα ποσά των αποδοχών προς καταβολή στα ανώτερα στελέχη των 
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μονάδων ελέγχου. Περαιτέρω, η Επιτροπή διασφαλίζει ότι οι αμοιβές του 
προσωπικού των μονάδων εσωτερικού ελέγχου (π.χ. διαχείρισης κινδύνου, 
εσωτερικού ελέγχου, κανονιστικής συμμόρφωσης, χρηματοοικονομικού ελέγχου) 
δεν θα συνδέονται με την απόδοση των επιχειρησιακών μονάδων που ελέγχουν.  

 
Πολιτική αποδοχών και εισηγήσεις για έκτακτες αμοιβές (bonus) και 
μεταβλητές αποδοχές, εκ των υστέρων ανασκόπηση παραγόντων, χρήση 
πολιτικής επιστροφής αποδοχών (clawback) και προγραμματισμός σεναρίων 
και ασκήσεων προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων      

α. Αξιολογεί την επίτευξης των στόχων απόδοσης και την ανάγκη εκ των υστέρων 
προσαρμογής με βάση τον κίνδυνο, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής των 
ρυθμίσεων malus και επιστροφής αποδοχών (clawback). 

β. Επισκοπεί - ειδικά στην περίπτωση που αποδίδονται μεταβλητές αποδοχές και 
υπάρχουν σημαντικές εξελίξεις στο λειτουργικό περιβάλλον της ΕΤΕ – έναν 
αριθμό πιθανών σεναρίων προκειμένου να εξεταστεί πώς οι πολιτικές και 
πρακτικές αποδοχών αντιδρούν σε εξωτερικά και εσωτερικά γεγονότα, και 
δοκιμές (back - tests) των κριτηρίων που χρησιμοποιούνται για τον 

προσδιορισμό της απόδοσης και την εκ των προτέρων προσαρμογή με βάση 
τον κίνδυνο βάσει των πραγματικών αποτελεσμάτων των κινδύνων.  

γ. Σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών, υποβάλλει προτάσεις προς το ΔΣ σε σχέση 
με το συνολικό ύψος των ετήσιων μεταβλητών αμοιβών (bonus) στην Τράπεζα 
και τον Όμιλο, καθώς και με την υιοθέτηση νέων, ή μεταβολή των όρων 
υφιστάμενων, προγραμμάτων μακροπρόθεσμων κινήτρων συνδεδεμένων με τη 
διάθεση μετοχών. 

 
Αμοιβές βάσει συγκριτικών στοιχείων και συλλογή δεδομένων: Εξέταση 
στοιχείων ομοειδών επιχειρήσεων/σύγκριση. Χρήση συμβούλων 

α. Οι ρυθμίσεις των αμοιβών που ισχύουν για την ΕΤΕ αξιολογούνται βάσει 
συγκριτικών στοιχείων ομοειδών επιχειρήσεων. Η Επιτροπή, αν το κρίνει 
απαραίτητο, μπορεί να αναζητήσει εξωτερικό έλεγχο/επιβεβαίωση της 
Πολιτικής Αποδοχών από αναγνωρισμένη εξειδικευμένη εταιρεία συμβούλων, 
η οποία μπορεί να διοριστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Εταιρικής 
Διακυβέρνησης και σύμφωνα με τον διαθέσιμο προϋπολογισμό. Οι ρυθμίσεις 
αμοιβών των μελών του ΔΣ μπορούν να ελέγχονται σε σύγκριση με τα στοιχεία 

ομοειδών επιχειρήσεων από την Επιτροπή Εταιρικής Διακυβέρνησης και 
Υποψηφιοτήτων.   

β. Επισκοπεί, σε τακτική βάση, τις τάσεις που επικρατούν σχετικά με τις αμοιβές 



      Κανονισμός 
Λειτουργίας Επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού  

& Αμοιβών Δ.Σ. 
 

ΣΕΛ.   13 
 

PUBLIC USE 

εκτελεστικών στελεχών και τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και τα 
σχετικά πρότυπα που ισχύουν στον τραπεζικό τομέα και προβλέπει τη 
διενέργεια αξιολόγησης πιθανών σεναρίων, με σκοπό να διαπιστωθεί η 
επίπτωση στο σύστημα αποδοχών ενδεχόμενων μελλοντικών (εσωτερικών ή 
εξωτερικών) γεγονότων. 

 
Λήψη συμβουλών από την Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων για την ανάλυση 
των αποδόσεων που έχουν προσαρμοστεί με βάση τον κίνδυνο στις εισηγήσεις 
περί αμοιβών  

α. Συμβουλεύεται την Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνου του ΔΣ επί των στόχων 
αποδόσεων που έχουν προσαρμοστεί με βάση τον κίνδυνο, στο πλαίσιο 
δυνητικών πακέτων δομών αντιστάθμισης κινήτρων. Να διασφαλίζει ότι 
διατίθεται στους μετόχους επαρκής πληροφόρηση επί των πολιτικών και 
πρακτικών αποδοχών, ειδικότερα όσον αφορά το προτεινόμενο υψηλότερο 
όριο αναλογίας μεταξύ σταθερών και μεταβλητών αποδοχών. 

β. Διασφαλίζει ότι τυχόν αμοιβές συνδεδεμένες με κίνητρα ενσωματώνουν 

στόχους απόδοσης σταθμισμένης με βάση τους κινδύνους και ότι 
επιτυγχάνεται εξισορρόπηση βραχυπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης 
απόδοσης. Με βάση τα παραπάνω, προγράμματα μεταγενέστερης καταβολής 
αμοιβών συνδεόμενων με κίνητρα και η ύπαρξη ρήτρας επιστροφής αμοιβών 
(«clawback») ή ποινής (malus) στις συμβάσεις των ανώτατων στελεχών 
παρέχουν κάποια βασική προστασία από την ανάληψη υπερβολικών κινδύνων.  

γ. Κατά την προετοιμασία των αποφάσεών της επί αμοιβών, η Επιτροπή λαμβάνει 

υπόψη ότι οι εν λόγω αμοιβές πρέπει να ανταποκρίνονται στις εξουσίες, τα 
καθήκοντα, την εξειδίκευση και τις ευθύνες κάθε ατόμου, ενώ κατά την άσκηση 

της εν λόγω αρμοδιότητας, η Επιτροπή δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην επίπτωση 
των αποφάσεών της στο προφίλ και στη διαχείριση των κινδύνων.   

 

3.3 Επιπλέον Καθήκοντα & Αρμοδιότητες της Επιτροπής 

Πέραν όσων ειδικώς ορίζονται παραπάνω, σε κάθε περίπτωση, η Επιτροπή είναι 
αρμόδια να: 

• διατυπώνει προτάσεις προς εξέταση από το Δ.Σ. για οποιοδήποτε θέμα στα 
πλαίσια του παρόντος Κανονισμού, 
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• εκτελεί οποιεσδήποτε άλλες εργασίες στο πλαίσιο του παρόντος 
Κανονισμού μετά από σχετικό αίτημα του Προέδρου του Δ.Σ. ή του Δ.Σ. ή 
σύμφωνα με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της ΕΤΕ.  

• επιβλέπει πτυχές κοινωνικής ευθύνης της Τράπεζας που σχετίζονται 
ειδικότερα με θέματα ανθρώπινου δυναμικού και αμοιβών. 
 

4. Λογοδοσία Στελεχών & Δομές αναφοράς 
 

Λαμβάνοντας υπόψη τους κινδύνους που ελέγχει η Επιτροπή, η Τράπεζα εφαρμόζει 
κατάλληλα επίπεδα ευθύνης στελεχών όσον αφορά την καθημερινή διαχείριση των 
σχετικών κινδύνων και την παροχή όλων των απαραίτητων παρατηρήσεων που 
χρειάζεται η Επιτροπή για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων της. Στο 
πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή μπορεί να λαμβάνει αναφορές και πληροφορίες από τις 
ακόλουθες θέσεις στελεχών: 

 

 

 
Διευθύνων Σύμβουλος 

 

 

 
Γενική Διευθύντρια Ανθρώπινου 
Δυναμικού της Τράπεζας και του 
Ομίλου· και στελέχη που 
εποπτεύουν το Ανθρώπινο 
Δυναμικό 

 
 

 

 
Γενικός Διευθυντής Κανονιστικής 
Συμμόρφωσης και Εταιρικής 
Διακυβέρνησης της Τράπεζας και του 
Ομίλου και στελέχη που εποπτεύουν 
τις Μονάδες της Λειτουργίας 
Κανονιστικής Συμμόρφωσης της 
Τράπεζας και του Ομίλου 

 

 
 

 
Γενικός Διευθυντής Διαχείρισης 
Κινδύνων και στελέχη που 
εποπτεύουν τις Μονάδες 
Διαχείρισης Κινδύνων  

 

 

Γενικός Διευθυντής Εσωτερικού 
Ελέγχου της Τράπεζας και του Ομίλου   

Στελέχη που εποπτεύουν τις 
θυγατρικές/τις δραστηριότητες 
του Ομίλου 

 

 
Στελέχη που είναι αρμόδια για την 
παρακολούθηση των ελέγχων από τις 
κανονιστικές αρχές και των σχέσεων 
της Τράπεζας με τις εποπτικές αρχές 

 

Στελέχη που είναι αρμόδια για την 
παρακολούθηση των λειτουργιών 
του συστήματος εσωτερικού 
ελέγχου 

 

 

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων 
(Data Protection Officer)  

Επικεφαλής των Νομικών 
Υπηρεσιών 
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Οι δομές και διαδικασίες αναφοράς που εφαρμόζονται περιλαμβάνουν τα εξής 

α. Ο Διευθύνων Σύμβουλος υποβάλλει προτάσεις για θέματα ανθρώπινου 
δυναμικού και αποδοχών που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Επιτροπής. 

β. Η Γενική Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού της Τράπεζας και του Ομίλου  
υποβάλλει τακτικές ενημερώσεις/αναφορές, που αναφέρονται σε καίριες 
πλευρές των πολιτικών ανθρώπινου δυναμικού της  Τράπεζας και του Ομίλου, 
συμπεριλαμβανομένης και της αποτελεσματικής ανάπτυξης στελεχών «υψηλών 

προσδοκιών». Οι εν λόγω ενημερώσεις περιλαμβάνουν ενδεικτικά 
πληροφορίες όπως δημογραφικά στοιχεία του ανθρώπινου δυναμικού, 
στρατηγικές προσλήψεων, κινητικότητα του προσωπικού, πρωτοβουλίες στους 
τομείς εκπαίδευσης και το βαθμό ικανοποίησης του προσωπικού. Η Επιτροπή 
υποβάλλει στο ΔΣ έκθεση με τα πορίσματά της και προτείνει ενέργειες για το 
μέλλον. Περαιτέρω, στο πλαίσιο θεμάτων σχετικών με την Πολιτική Αποδοχών, 

η μονάδα Ανθρώπινου Δυναμικού λαμβάνει μέρος και ενημερώνει σχετικά με 
τη σύνταξη και αξιολόγηση της Πολιτικής Αποδοχών του Ομίλου, 
περιλαμβανομένης της δομής των αποδοχών, των επιπέδων αποδοχών και των 

προγραμμάτων παροχής κινήτρων, με τρόπο που όχι μόνο θα προσελκύει και 
κρατά το προσωπικό το οποίο χρειάζεται η ΕΤΕ αλλά και θα εξασφαλίζει ότι η 
Πολιτική Αποδοχών είναι εναρμονισμένη με το προφίλ κινδύνων της ΕΤΕ. Σε 
κάθε περίπτωση, η Γενική Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού της Τράπεζας 
και του Ομίλου ενημερώνει την Επιτροπή για θέματα που άπτονται του 
Ανθρώπινου Δυναμικού και που ενδέχεται να προκύψουν κατά περίπτωση , 
εφόσον απαιτείται.   

γ. Η Επιτροπή ενημερώνεται από τον Γενικό Διευθυντή Κανονιστικής 
Συμμόρφωσης και Εταιρικής Διακυβέρνησης της Τράπεζας και του Ομίλου 

σχετικά με όλους τους εντοπισμένους κινδύνους κανονιστικής συμμόρφωσης 
και με θέματα μη συμμόρφωσης για ζητήματα που άπτονται της αρμοδιότητας 
της Επιτροπής και τα οποία ενδέχεται να προκύψουν κατά περίπτωση.  
Ειδικότερα όσον αφορά την Πολιτική Αποδοχών, η μονάδα κανονιστικής 
συμμόρφωσης/εταιρικής διακυβέρνησης αναλύει τον τρόπο με τον οποίο η 
Πολιτική Αποδοχών επηρεάζει τη συμμόρφωση της ΕΤΕ με τη νομοθεσία, τους 
κανονισμούς, τις εσωτερικές πολιτικές και τη νοοτροπία αντιμετώπισης του 
κινδύνου και αναφέρει όλους τους εντοπισμένους κινδύνους κανονιστικής 
συμμόρφωσης και τα θέματα μη συμμόρφωσης.     Τα πορίσματα της μονάδας 

κανονιστικής συμμόρφωσης/εταιρικής διακυβέρνησης πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη κατά την έγκριση, τις διαδικασίες ελέγχου και την εποπτεία της 
Πολιτικής Αποδοχών.   
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δ. Η λειτουργία διαχείρισης κινδύνων παρέχει συνδρομή στην Επιτροπή και την 
ενημερώνει για θέματα σχετικά με την Πολιτική Αποδοχών, σύμφωνα με τις 
αντίστοιχες διατάξεις της Πολιτικής και στο πλαίσιο της αξιολόγησης του 
τρόπου με τον οποίο η μεταβλητή διάρθρωση των αποδοχών ενδέχεται να 
επηρεάσει το προφίλ και τη νοοτροπία αντιμετώπισης κινδύνων της ΕΤΕ.      

ε. Η Επιτροπή λαμβάνει και αξιολογεί τις τακτικά υποβαλλόμενες αναφορές της 
Λειτουργίας Εσωτερικού Ελέγχου, βάσει της οποίας η Επιτροπή αξιολογεί το 
σύστημα αποδοχών. Η Λειτουργία Εσωτερικού Ελέγχου διενεργεί έναν 

ανεξάρτητο έλεγχο του σχεδιασμού, της εφαρμογής και των επιπτώσεων της 
Πολιτικής Αποδοχών της ΕΤΕ στο προφίλ κινδύνων της και τον τρόπο με τον 
οποίο γίνεται η διαχείριση των επιπτώσεων αυτών.       

στ. Η Επιτροπή ενημερώνεται για τις κανονιστικές εξελίξεις που έχουν σχέση με το 
ανθρώπινο δυναμικό και με θέματα αποδοχών που επιβλέπει μέσω της λήψης 
ενημερώσεων από τον Γενικό Διευθυντή Κανονιστικής Συμμόρφωσης και 
Εταιρικής Διακυβέρνησης της Τράπεζας και του Ομίλου.  Σε κάθε περίπτωση, η 
Επιτροπή καθορίζει τον χαρακτήρα, την ποσότητα, τη μορφή και τη συχνότητα 

των πληροφοριών που πρέπει να λαμβάνει για τους κινδύνους, καθώς και τα 
στελέχη του Ομίλου από τα οποία ζητείται να παρέχουν πληροφορίες στην 
Επιτροπή. 

ζ. Επίσης, σε περίπτωση που εντοπιστούν βασικοί κίνδυνοι που εμπίπτουν στις 
αρμοδιότητες της Επιτροπής, σε σχέση με δραστηριότητες στο πλαίσιο του 
τομέα εποπτείας τους, τα ανώτατα στελέχη της Τράπεζας έχουν την ευθύνη να 
εγείρουν τα θέματα αυτά ώστε η Επιτροπή να ενημερώνεται επαρκώς σε σχέση 
με οποιονδήποτε σημαντικό κίνδυνο στο πλαίσιο των τομέων εποπτείας της.  

Σε κάθε περίπτωση, η Επιτροπή καθορίζει τη φύση, την ποσότητα, τη μορφή και τη 
συχνότητα των πληροφοριών που λαμβάνει, καθώς και τα στελέχη του Ομίλου από τα 
οποία θα ζητείται να παρέχουν πληροφορίες στην Επιτροπή, στο ευρύτερο πλαίσιο των 
διαθέσιμων κατά περίπτωση κατευθύνσεων αναφορικά με την υποβολή αναφορών 
στις Επιτροπές του Δ.Σ. 

Επίσης, σε περίπτωση που εντοπιστούν βασικοί κίνδυνοι που εμπίπτουν στις 
αρμοδιότητές της Επιτροπής, σε σχέση με δραστηριότητες στον τομέα εποπτείας τους, 
τα ανώτερα στελέχη της Τράπεζας έχουν την ευθύνη να εγείρουν αυτά τα ζητήματα  
ώστε η Επιτροπή να ενημερώνεται επαρκώς σε σχέση με οποιονδήποτε σημαντικό 
κίνδυνο προκύπτει στους τομείς εποπτείας της. 

5. Σύνθεση της Επιτροπής 
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Κατά τον καθορισμό της δομής και της σύνθεσης της Επιτροπής, ακολουθούνται οι 
αρχές που ισχύουν σύμφωνα με την Πολιτική-Μεθοδολογία της Τράπεζας για την 
αναθεώρηση της σύνθεσης των Επιτροπών του Δ.Σ, καθώς επίσης και κάθε άλλη 
ειδικότερη οδηγία σχετικά με τις συνθέσεις/μέλη των Επιτροπών που αποφασίζεται 
από το Δ.Σ. κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και 
Υποψηφιοτήτων. Σε κάθε περίπτωση, η σύνθεση της Επιτροπής ακολουθεί όλες τις 
σχετικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, συμπεριλαμβανομένου του πλαισίου 
εταιρικής διακυβέρνησης στο οποίο υπόκειται η Τράπεζα. 

 

5.1 Μέλη της Επιτροπής 

Η Επιτροπή αποτελείται από: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

5.2 Ορισμός των μελών της Επιτροπής 

Τα μέλη της Επιτροπής (συμπεριλαμβανομένου του/της Προέδρου και του/της 
Αντιπροέδρου) ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν εισήγησης της 
Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων.  

 

5.3 Ορισμός Προέδρου / Αντιπροέδρου – Ρόλος Προέδρου 
της Επιτροπής 

Τουλάχ
ιστον 
τρία (3) 
μέλη 
Δ.Σ. 

 

Τα μέλη της 
Επιτροπής δεν 
μπορούν να 
υπερβαίνουν το 40% 
(στρογγυλοποιημένο 
στον πλησιέστερο 
ακέραιο) του 
συνόλου των μελών 
του ΔΣ (εξαιρουμένου 
του Εκπροσώπου του 
ΤΧΣ). 

Όλα τα μέλη της Επιτροπής είναι 
μη εκτελεστικά μέλη Δ.Σ. 

Η πλειονότητα των μελών 
(εξαιρουμένου του Εκπροσώπου 
του ΤΧΣ), συμπεριλαμβανομένου 
του Προέδρου, είναι ανεξάρτητα 
μη εκτελεστικά μέλη ΔΣ, σύμφωνα 
με τον ορισμό της ανεξαρτησίας 
των μελών όπως ορίζεται στον 
Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης 
της ΕΤΕ και σε κάθε περίπτωση 
σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ισχύοντος νομικού και 
κανονιστικού πλαισίου. 

Σε περίπτωση που η 
Επιτροπή δεν 
περιλαμβάνει στη 
σύνθεσή της μέλη της 
Επιτροπής Διαχείρισης 
Κινδύνων, θα υπάρχει 
συμμετοχή ενός 
μέλους της Επιτροπής 
Διαχείρισης Κινδύνων 
στις συνεδριάσεις της 
Επιτροπής όταν 
αφορούν ζητήματα 
που άπτονται των 
αρμοδιοτήτων της επί 
θεμάτων αποδοχών.     
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Ο/Η Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται από το Δ.Σ. Ο/Η Πρόεδρος της Επιτροπής 
δεν μπορεί επίσης να ασκεί καθήκοντα Προέδρου της Επιτροπής  Εταιρικής 
Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων. 

Ο/Η Πρόεδρος της Επιτροπής: 

► Επιβλέπει και συντονίζει τις συνεδριάσεις της Επιτροπής : 
• ζητά από τον Γραμματέα της Επιτροπής να συγκαλέσει τις συνεδριάσεις 

της Επιτροπής (συμπεριλαμβανόμενης της περίπτωσης σχετικού 
αιτήματος του Εκπροσώπου του ΤΧΣ, κατά τα αναφερόμενα στην Ενότητα 
6 «Λειτουργία της Επιτροπής»), 

• καθορίζει τα θέματα συζήτησης, τη συχνότητα και τη διάρκεια των 
συνεδριάσεων και προωθεί την αποτελεσματικότητα της Επιτροπής στην 
άσκηση των καθηκόντων της, 

• αποφασίζει τη διενέργεια συνεδριάσεων μέσω τηλεδιάσκεψης 
(video/conference call) και/ή διά περιφοράς συνεδριάσεων, κατά τα 
αναφερόμενα Ενότητα 6 «Λειτουργία της Επιτροπής», 

► Εποπτεύει και συντονίζει το έργο της Επιτροπής, όπως περιγράφεται στον 
παρόντα Κανονισμό. 

 
Σε περίπτωση παραίτησης, απουσίας ή κωλύματος του/της Προέδρου τον/την 
αναπληρώνει ο/η τυχόν Αντιπρόεδρος, άλλως το αρχαιότερο (βάσει ημερομηνίας 
ορισμού) μέλος της Επιτροπής ή οποιοδήποτε άλλο μέλος εκλεγεί από την 
Επιτροπή. 
 

5.4 Καταλληλότητα / Προσόντα των μελών της Επιτροπής 
 

 

 
Τα μέλη της Επιτροπής επιλέγονται βάσει των ικανοτήτων και της εμπειρίας 
τους και σύμφωνα με τις διατάξεις της εφαρμοστέας νομοθεσίας και των 
κριτηρίων επιλεξιμότητας του Νόμου 3864/2010, όπως ισχύει, και θα πρέπει, 
σε κάθε περίπτωση, να πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας, όπως αυτά 
τίθενται από το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, ενώ το μέγεθος 
και η συλλογική κατάρτιση της Επιτροπής θα πρέπει να είναι τα κατάλληλα, 
λαμβάνοντας υπόψη το επιχειρηματικού μοντέλο και τις λειτουργίες της 
Τράπεζας. 
 

 

 
Η Επιτροπή θα πρέπει να συγκροτείται με τρόπο τέτοιο ώστε να  δύναται να 
ασκήσει την αρμόδια και ανεξάρτητη κρίση της επί των πολιτικών και των 
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πρακτικών αποδοχών και των κινήτρων που δημιουργούνται για τη διαχείριση 
κινδύνου, κεφαλαίου και ρευστότητας. 
 

 

 
Η Επιτροπή θα πρέπει να περιλαμβάνει ανάμεσα στα μέλη της άτομα που έχουν 
εμπειρία στον χρηματοοικονομικό τομέα. Τα μέλη της Επιτροπής Αμοιβών θα 
πρέπει να έχουν συλλογικά την κατάλληλη κατάρτιση, εξειδίκευση και 
επαγγελματική εμπειρία σχετικά με πολιτικές και πρακτικές αποδοχών, τη 
διαχείριση κινδύνου και τις δραστηριότητες ελέγχου, συγκεκριμένα όσον 
αφορά στον μηχανισμό εναρμόνισης της διάρθρωσης αποδοχών με το προφίλ 
κινδύνου και κεφαλαίου της Τράπεζας. Τουλάχιστον ένα από τα μέλη της 
Επιτροπής πρέπει να έχει επαρκή εξειδίκευση και επαγγελματική εμπειρία στη 
διαχείριση κινδύνων και σε ελεγκτικές δραστηριότητες και κυρίως στην 
εναρμόνιση της πολιτικής αποδοχών με το προφίλ κινδύνου και κεφαλαίου της 
Τράπεζας.  

 

 

 
Ο/Η Πρόεδρος της Επιτροπής πρέπει να είναι εμπειρογνώμονας δυνάμει των 
διατάξεων του άρθρου 10 παρ. 8 του Νόμου 3864/2010, όπως ισχύει. 
 

 

Η συμμετοχή στην Επιτροπή δεν αποκλείει τη δυνατότητα συμμετοχής των 
μελών και σε άλλες Επιτροπές του Δ.Σ. 

 

5.5 Αμοιβή σχετική με τα καθήκοντα της Επιτροπής 

Η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και η αμοιβή που σχετίζεται με 
τα καθήκοντα της Επιτροπής καθορίζεται από τον Κώδικα Εταιρικής 
Διακυβέρνησης της Τράπεζας και την Πολιτική Αποδοχών των Μελών ΔΣ και των 
Ανωτάτων Στελεχών της ΕΤΕ, και υπόκειται στην έγκριση της Γενικής Συνέλευσης 
των Μετόχων. Τα μέλη του ΔΣ λαμβάνουν ετήσια αμοιβή για τη συμμετοχή τους 
στο ΔΣ ως μέλη και δεν προβλέπεται πρόσθετη αμοιβή για τη συμμετοχή τους ως 
μέλη σε Επιτροπές ΔΣ, ενώ παράλληλα ο Πρόεδρος της Επιτροπής αμείβεται 
σύμφωνα με τη δομή των αποδοχών που αντιστοιχεί στη θέση του Προέδρου 
Επιτροπής ΔΣ, όπως αυτή καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Σε κάθε περίπτωση, η 
αμοιβή ακολουθεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής 
Συνέλευσης των Μετόχων, όπως κάθε φορά ισχύουν.  
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5.6 Ανάπτυξη & Αξιολόγηση Απόδοσης 

 Γνώσεις και Ανάπτυξη 
Η Επιτροπή καθορίζει τομείς που 
θεωρείται σκόπιμο να εξετάσουν 
ενδελεχώς τα μέλη της ή ζητήματα 
για τα οποία μπορεί να χρειάζεται 
εκπαίδευση, και λαμβάνοντας 
υπόψη τις διατάξεις της 
ισχύουσας Πολιτικής για την 
Εκπαίδευση του Δ.Σ. μπορεί να 
πραγματοποιήσει λεπτομερείς 
έρευνες ή εκπαιδευτικά σεμινάρια 
σε συγκεκριμένους τομείς, τα 
οποία διεξάγονται στην Τράπεζα ή 
υλοποιούνται με τη βοήθεια 
εξωτερικών παρόχων. 
 

 
Αξιολόγηση Απόδοσης 
 

Η Επιτροπή υπόκειται σε 
αξιολόγηση της απόδοσής της 
σύμφωνα με την Πολιτική της 
Τράπεζας για την Ετήσια 
Αυτοαξιολόγηση της Απόδοσης του 
Δ.Σ. και των Επιτροπών του. Επίσης, 
η εκτίμηση της επάρκειας της 
Επιτροπής καλύπτεται και από την 
ανασκόπηση και αξιολόγηση του 
πλαισίου διακυβέρνησης και της 
απόδοσης του Δ.Σ. που 
πραγματοποιείται για λογαριασμό 
του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής 
Σταθερότητας σύμφωνα με τον 
Nόμο 3864/2010, όπως ισχύει. 
 

 
 

5.7 Θητεία των μελών της Επιτροπής 

Η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι ετήσια και ανανεώνεται αυτόματα για 
ένα επιπλέον συναπτό έτος, εκτός εάν ληφθεί διαφορετική απόφαση. 
 
Σε κάθε περίπτωση, η θητεία των μελών της Επιτροπής λήγει αυτόματα όταν 
παύσουν να είναι μέλη του Δ.Σ. της ΕΤΕ. 
 
Η θητεία των μελών της Επιτροπής δεν δύναται να υπερβαίνει συνολικά τα εννέα 
έτη. 

 

5.8 Παραίτηση & Αντικατάσταση των μελών της 
Επιτροπής 

Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή απώλειας της ιδιότητας του μέλους, 
εξετάζεται κατά πόσον οι απαιτήσεις για τη σύνθεση της Επιτροπής εξακολουθούν 
να πληρούνται και, σε περίπτωση που κριθεί σκόπιμο, υποβάλλεται πρόταση για 
τον ορισμό νέου μέλους στην Επιτροπής. 
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5.9 Γραμματέας της Επιτροπής 

Κατά τη διεξαγωγή των εργασιών της, η Επιτροπή υποστηρίζεται από Γραμματέα, 
ο οποίος μπορεί να είναι ο Γραμματέας του Δ.Σ. της Τράπεζας ή άλλο πρόσωπο 
οριζόμενο από το Δ.Σ. 

 

5.10  Σύγκρουση Συμφερόντων 

Τα μέλη της Επιτροπής, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, δεν πρέπει να 
κατέχουν θέσεις ή ιδιότητες που ενδέχεται να θεωρηθούν ασυμβίβαστες με την 
αποστολή της Επιτροπής, και η Επιτροπή δεν πρέπει να περιλαμβάνει μέλη που 
θα μπορούσαν να έχουν σχέση με στελέχη για τις αμοιβές των οποίων η Επιτροπή 
Ανθρώπινου Δυναμικού και Αποδοχών μπορεί να είναι αρμόδια να αποφασίζει.   
 

5.11  Πρόσβαση & Εμπιστευτικότητα πληροφοριών 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, μία από τις εξουσίες της Επιτροπής είναι η 
πρόσβαση σε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την άσκηση των καθηκόντων 
της. Τα μέλη της Επιτροπής λαμβάνουν κάθε εύλογο μέτρο και μεριμνούν για την 
τήρηση του απορρήτου και της εμπιστευτικότητας όλων των εμπιστευτικών 
πληροφοριών της Τράπεζας και του Ομίλου που θα περιέλθουν σε γνώση τους 
κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με τον Κώδικα Εταιρικής 
Διακυβέρνησης της ΕΤΕ. 

 

6. Λειτουργία της Επιτροπής 
 

6.1 Συχνότητα και Ημερήσια Διάταξη των 
συνεδριάσεων 

     

Η Επιτροπή 
συνεδριάζει 
τουλάχιστον 
τέσσερις 
φορές 
ετησίως και 
τηρεί 
πρακτικά των 

Ο/Η Πρόεδρος της 
Επιτροπής 
καθορίζει τα 
θέματα 
συζήτησης, τη 
συχνότητα και τη 
διάρκεια των 
συνεδριάσεων και 

Οποιοδήπ
οτε μέλος 
μπορεί να 
προτείνει 
θέματα 
προς 
εξέταση 
στο 

Ο εκπρόσωπος του ΤΧΣ έχει 
το δικαίωμα να ζητά 
την προσθήκη θεμάτων 
στην ημερήσια διάταξη 
της συνεδρίασης της 
Επιτροπής, υποβάλλοντας 
τα γραπτώς στον/στην 
Πρόεδρο της Επιτροπής 

Στην πρώτη 
συνεδρίαση κάθε 
ημερολογιακού 
έτους, η Επιτροπή 
αποφασίζει σχετικά 
με τις 
προτεραιότητες και 
το πλάνο για το 
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συνεδριάσεών 
της. 

φροντίζει ώστε η 
Επιτροπή να ασκεί 
αποτελεσματικά 
τα καθήκοντά της. 

πλαίσιο 
της 
ημερησίας 
διάταξης.  

τουλάχιστον μία (1) ημέρα 
πριν την 
προγραμματισμένη 
συνεδρίαση της Επιτροπής. 

υπόλοιπο έτος, μέσα 
στο ευρύτερο πλαίσιο 
των περιοχών 
προτεραιότητας που 
έχουν προσδιοριστεί 
σε επίπεδο Δ.Σ. 

 

6.2 Σύγκληση συνεδριάσεων & ειδοποίηση των μελών 
► Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής συγκαλούνται από τον Γραμματέα μετά 

από εντολή του/της Προέδρου της.  
► Κάθε μέλος της Επιτροπής και ο Παρατηρητής του ΤΧΣ θα 

παραλαμβάνουν γραπτή ειδοποίηση για το χώρο, την ώρα και την 
ημερομηνία κάθε συνεδρίασης. 

► Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καθώς και τα σχετικά έγγραφα θα 
τίθενται στην διάθεση κάθε μέλους και του Παρατηρητή  του ΤΧΣ 
τουλάχιστον πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, με 
την επιφύλαξη τήρησης σε κάθε περίπτωση των απαιτήσεων της 
Σύμβασης Πλαισίου Συνεργασίας μεταξύ της Τράπεζας και του ΤΧΣ ως 
προς την ενημέρωση του εκπροσώπου του Ταμείου.  

► Σε περίπτωση αποστολής των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης 
(περιλαμβανομένου και του αντίστοιχου συνοδευτικού υλικού) σε 
διάστημα μικρότερο των πέντε (5) ημερών πριν την προγραμματισμένη 
ημερομηνία συνεδρίασής της, τα εν λόγω θέματα θα γίνονται αποδεκτά 
προς συζήτηση στην επικείμενη συνεδρίαση μόνο έπειτα από ομόφωνη 
απόφαση των μελών της Επιτροπής. 

► Τα σχετικά έγγραφα μπορούν να διακινούνται/εγκρίνονται μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω του λογισμικού που χρησιμοποιεί η 
Γραμματεία του Δ.Σ. 

► Όσον αφορά ειδικότερα τον/την εκπρόσωπο του ΤΧΣ, εάν υποβάλει 
γραπτό αίτημα στον/στην Πρόεδρο της Επιτροπής να συγκαλέσει 
συνεδρίαση της Επιτροπής, η οποία θα περιλαμβάνει όλα τα 
προτεινόμενα θέματα της ημερήσιας διάταξης, αλλά ο/η Πρόεδρος δεν 
συγκαλέσει συνεδρίαση εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από το εν 
λόγω γραπτό αίτημα ή δεν συμπεριλάβει όλα τα προτεινόμενα θέματα 
της ημερήσιας διάταξης, ο/η εκπρόσωπος του ΤΧΣ δύναται να 
συγκαλέσει τη συνεδρίαση εντός 5 ημερών μετά την παρέλευση του 
7ημέρου. Η σχετική πρόσκληση θα απευθύνεται σε όλα τα μέλη της 
Επιτροπής και στον Παρατηρητή του ΤΧΣ. 
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6.3 Μέθοδοι συνεδριάσεων 
Η Επιτροπή μπορεί, με απόφαση του/της Προέδρου της, να συνεδριάζει με 
βιντεοκλήση ή τηλεφωνική συνδιάσκεψη. Ο/Η Πρόεδρος μπορεί επίσης να ζητά 
από την Επιτροπή να λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με ορισμένα έγγραφα μέσω 
ανταλλαγής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή επιστολών.  
 

6.4 Απαρτία συνεδριάσεων & οδηγίες παράστασης σε 
αυτές 
► Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν 

παρίστανται σε αυτήν το ήμισυ πλέον ενός των μελών της 
συμπεριλαμβανομένου του/της Προέδρου ή του/της Αντιπροέδρου ή 
του/της αντικαταστάτη του/της.  

► Δεόντως συγκληθείσα συνεδρίαση της Επιτροπής στην οποία υπάρχει 
απαρτία θα είναι εξουσιοδοτημένη να ασκεί όλες ή οποιεσδήποτε από 
τις αρμοδιότητες της Επιτροπής. 

► Η συμμετοχή μέλους της Επιτροπής σε συνεδρίαση μέσω οπτικής ή 
ακουστικής σύνδεσης θεωρείται έγκυρη για το σκοπό αυτό. 

► Η συμμετοχή των μελών του Δ.Σ. σε συνεδριάσεις της Επιτροπής πρέπει 
να γνωστοποιείται στην ετήσια δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης.  

 

6.5  Προσκεκλημένοι 
► Η Επιτροπή μπορεί να προσκαλεί στις συνεδριάσεις της οποιοδήποτε 

μέλος του Δ.Σ., στέλεχος της Τράπεζας ή θυγατρικής του Ομίλου της ή 
άλλο πρόσωπο το οποίο κρίνεται αρμόδιο να την συνδράμει στην 
εκτέλεση των καθηκόντων της στον βαθμό που αυτό επιτρέπεται από την 
ισχύουσα νομοθεσία και δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων.  

► Όταν προσκαλεί εκτελεστικά στελέχη της Τράπεζας ή θυγατρικής του 
Ομίλου της, η Επιτροπή ενημερώνει τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της 
Τράπεζας σχετικά. 

► Όλα τα στελέχη της Τράπεζας και του Ομίλου έχουν υποχρέωση να 
παρουσιαστούν ενώπιον της Επιτροπής κατόπιν προσκλήσεώς της.  

► Στελέχη δεν συμμετέχουν και δεν παρίστανται στις συνεδριάσεις της 
Επιτροπής, στις οποίες η απόδοση, οι αμοιβές ή η σύμβασή τους τίθενται 
ως αντικείμενο συζήτησης. 

► Κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων της, η Επιτροπή προβαίνει 
τακτικά σε διαβουλεύσεις με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΤΕ και με 
την Γενική Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού της Τράπεζας και του 
Ομίλου.  
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6.6 Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
Η Επιτροπή μπορεί να αναθέτει ειδικά καθήκοντα και αρμοδιότητες σε ένα ή 
περισσότερα επιμέρους μέλη της, που εμπίπτουν στο πλαίσιο των 
αρμοδιοτήτων και καθηκόντων της, στο βαθμό που αυτό επιτρέπεται από το 
ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και τους εσωτερικούς κανονισμούς της Τράπεζας 
και δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων.   
 

6.7 Οδηγίες ψηφοφορίας 
► Για την έγκυρη λήψη αποφάσεων της Επιτροπής απαιτείται η 

πλειοψηφία των παρόντων μελών της. Σε περίπτωση αδιεξόδου, 
υπερισχύει η ψήφος του/της Προέδρου της Επιτροπής· σε  περίπτωση 
απουσίας του/της Προέδρου, καθοριστική είναι η ψήφος του/της 
Αντιπροέδρου/αντικαταστάτη. 

► Σε περίπτωση μη ομοφώνου αποφάσεως της Επιτροπής επί οιουδήποτε 
θέματος, θα καταγράφονται στα πρακτικά οι απόψεις της μειοψηφίας.  
 

6.8  Πρακτικά των συνεδριάσεων 
Οι αποφάσεις και τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής θα είναι 
διαθέσιμα (και θα αποστέλλονται στα μέλη της Επιτροπής) εντός δέκα (10) 
ημερολογιακών ημερών από τις σχετικές συνεδριάσεις και θα εγκρίνονται από 
τα μέλη της Επιτροπής σε επόμενη συνεδρίασή της. 
 

7. Αναφορά στο Δ.Σ. & στη Γενική 
Συνέλευση 

 
Ο/Η Πρόεδρος της Επιτροπής ενημερώνει συνοπτικά το Δ.Σ. για τις 
εργασίες της Επιτροπής μετά από κάθε συνεδρίασή της. 
 
Η Επιτροπή καταρτίζει και υποβάλλει στο ΔΣ ετήσιο συνοπτικό 
απολογισμό του έργου της, στον οποίο περιλαμβάνεται και αναφορά 
σχετικά με την επάρκεια και αποτελεσματικότητα του Κανονισμού  
Λειτουργίας της και της εφαρμογής του κανονιστικού πλαισίου σε 
θέματα ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και προτάσεις για οποιεσδήποτε 
αλλαγές κρίνει σκόπιμες. 
 
Εφόσον αυτό απαιτείται, η Επιτροπή παρέχει επαρκή πληροφόρηση στη 
Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας για τις δραστηριότητες 
τις οποίες ασκεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος κανονιστικού 
πλαισίου. 

✓  

✓  

✓  
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Η Επιτροπή θα εξετάζει οποιοδήποτε θέμα, το οποίο παραπέμπεται σε 
αυτήν από τον/την Πρόεδρο του Δ.Σ. ή το Δ.Σ. 
 
Επίσης, μετά τις συνεδριάσεις της Επιτροπής παρέχεται σχετική 
ενημέρωση στο Δ.Σ. για όλα τα συναφή θέματα, εφόσον κρίνεται 
σκόπιμο. Υπό την επίβλεψη του Προέδρου της Επιτροπής, προωθείται 
η παροχή επαρκών πληροφοριών στο Διοικητικό Συμβούλιο για θέματα 
που συζητούνται από την Επιτροπή. 
 

 

8. Σχέση & Συνεργασία  με άλλες Επιτροπές 
Δ.Σ. / όργανα / Στελέχη 

 
► Στο πλαίσιο της αποτελεσματικής εκπλήρωσης των καθηκόντων της, η 

Επιτροπή συνεργάζεται με οποιαδήποτε άλλη Επιτροπή του Δ.Σ. και 
μπορεί να συγκαλεί κοινές συνεδριάσεις, αν κρίνεται απαραίτητο, για την 
εξέταση ζητημάτων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της ή έχει τη 
δυνατότητα να παραπέμπει ζητήματα σε άλλες Επιτροπές του Δ.Σ., σε 
περίπτωση που αυτά εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους, ανάλογα με την 
περίπτωση. 

► Η Επιτροπή μπορεί να λαμβάνει στήριξη και συμβουλές από κάθε 
γνωμοδοτικό συμβούλιο, όποτε κρίνεται σκόπιμο. 

► Επίσης, η Επιτροπή συνεργάζεται με στελέχη που έχουν αρμοδιότητες επί 
θεμάτων ανθρώπινου δυναμικού και αμοιβών, και κάθε άλλο στέλεχος 
της Τράπεζας ή εταιρειών του Ομίλου, εφόσον κρίνεται σκόπιμο για την 
εκτέλεση των αρμοδιοτήτων της. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓  

✓  
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Παράρτημα – Πίνακας Συντομογραφιών 
Συντομογραφία Περιγραφή 
Δ.Σ.                                               Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΕ 

ΕΕΔΥ Επιτροπή Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων 

ΠΔΤΕ Πράξη Διοικητή Τράπεζας της Ελλάδος 

ΠΕΕ Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής Τράπεζας της Ελλάδος 

ΤΧΣ Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας 

 


