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Δηζαγωγή 
 
Ζ Ρξάπεδα Θχπξνπ Γεκφζηα Δηαηξία Ιηδ (ε „Ρξάπεδα‟, ή „Δηαηξία‟) πηνζέηεζε πιήξσο ηνλ Θψδηθα 

Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο (ν „Θψδηθαο‟) ν νπνίνο δεκνζηεχζεθε απφ ην Σξεκαηηζηήξην Αμηψλ 
Θχπξνπ (ΣΑΘ) (4ε (Ρξνπνπνηεκέλε) Έθδνζε – Απξίιηνο 2014).  Νη εηζεγκέλεο εηαηξίεο έρνπλ 
ππνρξέσζε λα ζπκπεξηιακβάλνπλ ζηελ Δηήζηα Έθζεζε ηνπο, Έθζεζε Ξεξί Δηαηξηθήο 
Γηαθπβέξλεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπο.  
 

Μέξνο Α 
 
Ζ Δηαηξία σο εηαηξία εηζεγκέλε ζην ΣΑΘ, έρεη πηνζεηήζεη ηνλ Θψδηθα θαη εθαξκφδεη ηηο αξρέο ηνπ νη 
νπνίεο απνηεινχλ κέξνο ηεο Ξνιηηηθήο ηνπ Ππγθξνηήκαηνο πεξί Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο.  Ρν 
Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην δηαξθψο ζηνρεχεη λα δηαζθαιίδεη φηη ε Δηαηξία είλαη έλαο ζχγρξνλνο θαη 
αληαγσληζηηθφο νξγαληζκφο πνπ εθαξκφδεη βέιηηζηεο πξαθηηθέο ζηελ Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε θαη 
Δηαηξηθή Γηαρείξηζε.  Ζ Ξνιηηηθή ε νπνία είλαη βαζηζκέλε ζηνλ Θψδηθα, καδί κε ηνπο φξνπο εληνιήο  

θαη ηηο πξαθηηθέο πνπ αθνινπζνχληαη απφ ηηο Δπηηξνπέο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ζπληζηνχλ 

βαζηθά ζεκέιηα γηα κεγηζηνπνίεζε ηεο κεηνρηθήο αμίαο. 
 

Μέξνο Β 

 
Ζ Δηαηξία βεβαηψλεη φηη ηεξεί φιεο ηηο δηαηάμεηο ηνπ Θψδηθα. πήξμαλ κηθξέο απνθιίζεηο θαηά ην 
2014 νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηηο ελφηεηεο πνπ αθνινπζνχλ.   
 
Κεηά ηε δεκνζίεπζε ηεο 4εο ηξνπνπνηεκέλεο έθδνζεο ηνπ Θψδηθα, ε Δηαηξία αλαζεψξεζε ην 
εγρεηξίδην ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη ηνπο φξνπο εληνιήο ησλ Δπηηξνπψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
Ππκβνπιίνπ θαη εμέδσζε ηελ Ξνιηηηθή Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ηνπ Ππγθξνηήκαηνο ε νπνία 
εθαξκφδεηαη ζε φινπο ηνπο ηνκείο θαη δηεπζπληέο ηεο Ρξάπεδαο, ηνπο Γηνηθεηηθνχο Ππκβνχινπο ηεο 

Ρξάπεδαο θαζψο θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο εηαηξηψλ.   
 
Πηηο ελφηεηεο πνπ αθνινπζνχλ παξνπζηάδνληαη, κεηαμχ άιισλ, νη πιεξνθνξίεο θαη νη βεβαηψζεηο 
πνπ αθνξνχλ ηελ εθαξκνγή ησλ πξνλνηψλ ηνπ Θψδηθα. 
 
1. Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην 

 
Νη εμνπζίεο ησλ Κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαζνξίδνληαη απφ ην Θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξίαο, 
ηνλ Θψδηθα θαη ηνπο ζρεηηθνχο λφκνπο πεξί Δηαηξηψλ, Σξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ θαη Ρξαπεδηθψλ 
Δξγαζηψλ.  
 
1.1 Ο ξόινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ 
 

Ν πξσηεχσλ ξφινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ είλαη ε ζηξαηεγηθή εγεζία ηνπ Ππγθξνηήκαηνο ηεο 
Ρξάπεδαο Θχπξνπ Γεκφζηαο Δηαηξίαο Ιηδ (ην «Ππγθξφηεκα») εληφο ελφο πιαηζίνπ ζπλεηψλ θαη 
απνηειεζκαηηθψλ ειέγρσλ πνπ λα δηαζθαιίδεη ηελ αμηνιφγεζε θαη ηε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ. Ρν 
Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην θαζνξίδεη ηνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο ηνπ Ππγθξνηήκαηνο, δηαζθαιίδεη φηη 
ππάξρνπλ νη απαξαίηεηνη νηθνλνκηθνί θαη αλζξψπηλνη πφξνη ψζηε λα επηηπγράλνληαη νη ζηφρνη ηνπ 
Ππγθξνηήκαηνο θαη αμηνινγεί ηελ απφδνζε ηεο δηεχζπλζεο. Δπίζεο, ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην 
θαζνξίδεη ηηο αμίεο θαη ηα πξφηππα ηνπ Ππγθξνηήκαηνο θαη δηαζθαιίδεη φηη νη ππνρξεψζεηο ηνπ πξνο 

ηνπο κεηφρνπο ηνπ θαη ηνπο άιινπο εηαίξνπο είλαη θαηαλνεηέο θαη εθπιεξψλνληαη. 
 
Ππγθεθξηκέλεο απνθάζεηο θαη ζέκαηα πξννξίδνληαη γηα έγθξηζε απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην. 

Ρέηνηα ζέκαηα, ζπκπεξηιακβάλνπλ απνθάζεηο γηα ηε ζηξαηεγηθή πνιηηηθή ηνπ Ππγθξνηήκαηνο, ηελ 
έγθξηζε ηεο Γήισζεο Αλνρήο Θηλδχλνπ, ζεκαληηθέο εμαγνξέο, ζπγρσλεχζεηο ή πσιήζεηο, ηνλ 
εηήζην θαη ηξηεηή πξνυπνινγηζκφ θαη επηρεηξεκαηηθφ πιάλν, ζεκαληηθέο θεθαιαηνπρηθέο δαπάλεο, 

ζπγθξνχζεηο ζπκθεξφλησλ Κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη ζέκαηα δηαθπβέξλεζεο. 
   
1.2 Σύλζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ 
 
Πηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2014, ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην απνηεινχζαλ 10 κέιε (σο αλαθέξνληαη πην 
θάησ), ζπγθεθξηκέλα ν κε Δθηειεζηηθφο Ξξφεδξνο, Γξ. Josef Ackermann, νη 2 κε Δθηειεζηηθνί 
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Αληηπξφεδξνη θ.θ. Vladimir Strzhalkovskiy θαη Wilbur L. Ross, άιινη 5 κε Δθηειεζηηθνί Γηνηθεηηθνί 
Πχκβνπινη θαη 2 Γηνηθεηηθνί Πχκβνπινη.  
 

Νη ξφινη ηνπ Ξξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη ηνπ Γηεπζχλνληνο Ππκβνχινπ 
Ππγθξνηήκαηνο εθηεινχληαη απφ δηαθνξεηηθά πξφζσπα.  
 
 
Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2014  
 

Θξίζηεο Σαζάπεο (Ξξφεδξνο)  
Vladimir Strzhalkovskiy (Αληηπξφεδξνο) 
Anjelica Anshakova  
Dmitry Chichikashvili  
John Patrick Hourican (Δθηειεζηηθφο) 
Eriskhan Kurazov  
Anton Smetanin  

Μάλζνο Βξάραο  
Καξίλνο Γηαιειή  
Κάξηνο Γηαλλάο (κέρξη 4/4/2014) 
Αληξέαο Γηαζεκίδεο  
Ησάλλεο Εσγξαθάθεο 
Κάξηνο Θαινρσξίηεο  
Θσλζηαληίλνο Θαηζαξφο (κέρξη 13/10/2014) 

Άδσλεο Ξαπαθσλζηαληίλνπ  
 
Πηηο 4 Απξηιίνπ 2014 ν θ. Κάξηνο Γηαλλάο παξαηηήζεθε απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ελψ ζηηο 13 
Νθησβξίνπ 2014 παξαηηήζεθε ν θ. Θσλζηαληίλνο Θαηζαξφο.  Ν Γξ. Θξίζηεο Σαζάπεο θαη νη θ.θ. 
Μάλζνο Βξάραο θαη Αλδξέαο Γηαζεκίδεο δελ δηεθδίθεζαλ επαλεθινγή.   
 

Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην δηνξηζκέλν ζηηο 20 Λνεκβξίνπ 2014  
 
Πηηο 20 Λνεκβξίνπ 2014, νη κέηνρνη ηεο Δηαηξίαο εμέιεμαλ λέν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην σο 
αθνινχζσο:  

 
Josef Ackermann (Ξξφεδξνο) 
Wilbur Ross (Αληηπξφεδξνο) 

Vladimir Strzhalkovskiy (Αληηπξφεδξνο) 
Arne Berggren 
Maksim Goldman 
John Patrick Hourican (Δθηειεζηηθφο) 
Ησάλλεο Εσγξαθάθεο 
Κάξηνο Θαινρσξίηεο 
Σξηζηφδνπινο Ξαηζαιίδεο (Δθηειεζηηθφο) 

Κηράιεο Ππαλφο  
 
Νη πην πάλσ δηνξηζκνί έγηλαλ κεηά ηελ εθαξκνγή ησλ πξνλνηψλ θαη δηαδηθαζηψλ ηεο Νδεγίαο ηεο 
ΘΡΘ γηα ηελ Αμηνιφγεζε ηεο Ηθαλφηεηαο θαη Θαηαιιειφηεηαο κειψλ δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ θαη 
δηεπζπληψλ ΑΞΗ ηνπ 2014.  Όια ηα Κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ έρνπλ ηα θαηάιιεια 
πξνζφληα θαη επξεία ζρεηηθή εκπεηξία.  

 

Κεηά ηελ Δηήζηα Γεληθή Ππλέιεπζε, πξαγκαηνπνηήζεθε ζπλεδξία ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαηά 
ηελ νπνία εμειέγεζαλ ν Γξ. Josef Ackermann θαη νη θ.θ. Vladimir Strzhalkovskiy θαη Wilbur L.  
Ross σο Ξξφεδξνο θαη  Αληηπξφεδξνη αληίζηνηρα. 
  
Ν θ. John Patrick Hourican θαη ν Γξ. Σξηζηφδνπινο Ξαηζαιίδεο εμειέγεζαλ σο εθηειεζηηθά κέιε 
ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ.  Κέρξη ηηο 20 Λνεκβξίνπ 2014 ην κφλν εθηειεζηηθφ Κέινο ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ήηαλ ν θ. John Patrick Hourican. 
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Όια ηα Κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ιακβάλνπλ κε ην δηνξηζκφ ηνπο πιεξνθνξίεο πνπ 
πεξηιακβάλνπλ κεηαμχ άιισλ, ην Δγρεηξίδην ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, θχξηεο λνκνζεζίεο, 
νδεγίεο θαη θαλνληζκνχο θαζψο θαη ην Θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξίαο. 

 
1.2.1. Αλεμαξηεζία 
 
Ζ δηάηαμε Α.2.3 ηνπ Θψδηθα πξνλνεί φηη ηνπιάρηζηνλ ην 50% ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, κε 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Ξξνέδξνπ, ζα πξέπεη λα απνηειείηαη απφ αλεμάξηεηνπο κε 
Δθηειεζηηθνχο Γηνηθεηηθνχο Ππκβνχινπο. 

 
Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο παξνχζαο Έθζεζεο 
 
Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην, θαηά ηε εκεξνκελία ηεο παξνχζαο Έθζεζεο, ζεσξεί ηα πην θάησ κέιε σο 
αλεμάξηεηα ηθαλνπνηψληαο ηελ πξφλνηα Α.2.3 ηνπ Θψδηθα. 
 
Josef Ackermann (Ξξφεδξνο) 

Wilbur Ross (Αληηπξφεδξνο) 
Vladimir Strzhalkovskiy (Αληηπξφεδξνο) 
Arne Berggren 
Ησάλλεο Εσγξαθάθεο 
Κάξηνο Θαινρσξίηεο 
Κηράιεο Ππαλφο  
 

Ζ «Βεβαίσζε Αλεμαξηεζίαο», βαζηζκέλε ζηα θξηηήξηα Αλεμαξηεζίαο ηεο πξφλνηαο Α.2.3 ηνπ 
Θψδηθα, έρεη ππνγξαθεί απφ θάζε έλα απφ ηνπο πην πάλσ Γηνηθεηηθνχο Ππκβνχινπο θαη ζα 
ππνβιεζνχλ φιεο ζην Σξεκαηηζηήξην Αμηψλ Θχπξνπ καδί κε ηελ παξνχζα Έθζεζε πεξί Δηαηξηθήο 
Γηαθπβέξλεζεο. 
  
1.3 Αλώηεξνο Αλεμάξηεηνο Γηνηθεηηθόο Σύκβνπινο 

 
Πηηο 26 Λνεκβξίνπ 2014 ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην δηφξηζε ηνλ θ. Κηράιε Ππαλφ σο Αλψηεξν 
Αλεμάξηεην Γηνηθεηηθφ Πχκβνπιν.  Ν Αλψηεξνο Αλεμάξηεηνο Γηνηθεηηθφο Πχκβνπινο βξίζθεηαη ζηε 
δηάζεζε ησλ κεηφρσλ ζε πεξίπησζε πνπ ηπρφλ αλεζπρίεο ηνπο δελ έρνπλ ιπζεί δηα κέζνπ ησλ 

θαλνληθψλ θαλαιηψλ επηθνηλσλίαο. Ξξνεγνπκέλσο θαη κέρξη ηελ παξαίηεζε ηνπ ζηηο 13/10/2014, 
Αλψηεξνο Αλεμάξηεηνο Πχκβνπινο ήηαλ ν θχξηνο Θσλζηαληίλνο Θαηζαξφο.  Πεκεηψλεηαη φηη απφ 
ηελ παξαίηεζε ηνπ πξνεγνχκελνπ Αλψηεξνπ Αλεμάξηεηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνχινπ, θ. Θαηζαξνχ 

θαη κέρξη ηνλ δηνξηζκφ ηνπ θ. Ππαλνχ ζηηο 26 Λνεκβξίνπ 2014, ε ζέζε ηνπ Αλψηεξνπ Αλεμάξηεηνπ 
Γηνηθεηηθνχ Ππκβνχινπ παξέκεηλε θελή. 
 
1.4 Σπλεδξίεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ 
 
Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ζπλέξρεηαη ζε ηαθηηθή βάζε γηα λα ελεκεξσζεί θαη λα εμεηάζεη ηα ζέκαηα 
πνπ ηίζεληαη ζην επίζεκν πξφγξακκα ηνπ. Θαηά ην 2014 πξαγκαηνπνηήζεθαλ 27 ζπλεδξίεο ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ιφγσ ησλ δχζθνισλ γεγνλφησλ θαη ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχζαλ κεηά ηα 
γεγνλφηα ηνπ Καξηίνπ 2013 θαη ηνπο αλαζεσξεκέλνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο ηνπ Ππγθξνηήκαηνο. 
Ρα θχξηα ζέκαηα πνπ απαζρφιεζαλ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ήηαλ ε ζηξαηεγηθή ηεο Ρξάπεδαο, ε 
εθαξκνγή ηνπ Πρεδίνπ Αλαδηάξζξσζεο, ε δηαρείξηζε ηεο ξεπζηφηεηαο θαη ησλ θαζπζηεξήζεσλ, ε 
αλαθεθαιαηνπνίεζε ηεο Ρξάπεδαο, ε βειηίσζε ηνπ πιαηζίνπ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ, ε 
νκαιή ελζσκάησζε ησλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο ηεο πξψελ Ιατθήο Ρξάπεδαο θαη ε γεληθή 

βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο Δηαηξίαο. 

 
Πε θάζε πεξίπησζε δηαζθαιίδεηαη φηη φια ηα Κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ πιεξνθνξνχληαη 
νξζψο θαη γξαπηψο γηα ηηο επεξρφκελεο ζπλεδξίεο θαη φιε ε αλαγθαία πιεξνθφξεζε ζρεηηθή κε ηε 
ζπλεδξία ηνπο παξέρεηαη έγθαηξα ψζηε λα ηνπο δνζεί αξθεηφο ρξφλνο γηα αλαζθφπεζε.  Ιφγσ ηνπ 
κεγάινπ αξηζκνχ ζπλεδξηψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη ησλ Δπηηξνπψλ δελ ήηαλ πάληνηε 
δπλαηφλ λα βξίζθνληαη ηα πξαθηηθά ηεο πξνεγνχκελεο ζπλεδξίαο ζηε δηάζεζε ησλ Ππκβνχισλ 

πξηλ ηελ έλαξμε ηεο επφκελεο.    
 
Πηνπο πην θάησ πίλαθεο θαηαγξάθνληαη νη παξνπζίεο ησλ Κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ γηα 
ην 2014. 
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Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην 1/1/2014  – 20/11/2014  
 

Όλνκα Ππκβνχινπ 
Γηνηθεηηθφ 

Ππκβνχιην 

Δπηηξνπή 

Διέγρνπ 

Δπηηξνπή 

Ακνηβψλ θαη 

Αλζξψπηλνπ 
Γπλακηθνχ 

Δπηηξνπή 

Γηνξηζκψλ θαη 

Δηαηξηθήο 
Γηαθπβέξλεζεο 

Δπηηξνπή 

Γηαρείξηζεο 

Θηλδχλσλ 

Θξίζηεο Σαζάπεο (Ξξφεδξνο) 24/24   14/14  

Vladimir Strzhalkovskiy 

(Αληηπξφεδξνο) 

15/24    6/6 

Anjelica Anshakova 13/24 4/15   4/6 

Dmitry Chichikashvili 9/24    1/6 

Καξίλνο Γηαιειή 23/24 13/15 6/7 1/1 6/6 

Κάξηνο Θαινρσξίηεο 24/24  9/10 14/14  

Θσλζηαληίλνο Θαηζαξφο* 22/22 15/15 7/7 1/1  

Eriskhan Kurazov 5/24     

Άδσλεο Ξαπαθσλζηαληίλνπ 24/24  10/10 14/14  

Anton Smetanin 16/24     

Μάλζνο Βξάραο 24/24 14/15   6/6 

Κάξηνο Γηαλλάο ** 7/7  5/5 1/2  

Αληξέαο Γηαζεκίδεο 22/24 12/15 4/6 12/14  

Ησάλλεο Εσγξαθάθεο 21/24 15/15   6/6 

John Patrick Hourican 22/24     

Σύνολο ζυνεδριάζεων 24 15 10 14 6 

 
*    Ξαξαίηεζε 13/10/2014 
**  Ξαξαίηεζε 04/04/2014  

 

 

Θακία ελέξγεηα δελ ελδείθλπηαη θαζψο νπνηεζδήπνηε κε ηθαλνπνηεηηθέο παξνπζίεο αθνξνχζαλ 
πξψηηζηα ηα πξνεγνχκελν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην. 
  

 
Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην 20/11/2014 – 31/12/2014  
  

Όλνκα Ππκβνχινπ 
Γηνηθεηηθφ 

Ππκβνχιην 

Δπηηξνπή 

Διέγρνπ 

Δπηηξνπή 

Ακνηβψλ θαη 

Αλζξψπηλνπ 

Γπλακηθνχ 

Δπηηξνπή 

Γηνξηζκψλ θαη 

Δηαηξηθήο 

Γηαθπβέξλεζεο 

Δπηηξνπή 

Γηαρείξηζεο 
Θηλδχλσλ 

Josef Ackermann (Ξξφεδξνο) 3/3     

Wilbur Ross (Αληηπξφεδξνο) 2/3     

Vladimir Strzhalkovskiy 

(Αληηπξφεδξνο) 

3/3     

Ησάλλεο Εσγξαθάθεο 3/3 2/2    

Κάξηνο Θαινρσξίηεο 3/3     

Γξ. Σξηζηφδνπινο Ξαηζαιίδεο 3/3     

Κηράιεο Ππαλφο  3/3     

Arne Berggren 3/3 2/2    

Maksim Goldman 3/3 2/2    

John Patrick Hourican 3/3     

Σύνολο ζυνεδριάζεων 3 2 Δ/Ι Δ/Ι Δ/Ι 

 
Νη Πχκβνπινη θαηέρνπλ ζέζεηο ζε Γηνηθεηηθά Ππκβνχιηα άιισλ εηαηξηψλ φπσο ζεκεηψλεηαη ζηα 
βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα ηνπο πνπ δεκνζηεχνληαη ζηελ Έθζεζε πεξί Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ηνπ 
έηνπο ζην νπνίν πξνζθέξνληαη γηα επαλεθινγή.  Ζ ζπκκεηνρή ηνπο ζε άιια Γηνηθεηηθά Ππκβνχιηα 
δελ ηνπο εκπνδίδεη λα αθηεξψλνπλ ηνλ αλαγθαίν ρξφλν θαη πξνζνρή ζηα θαζήθνληα ηνπο σο Κέιε 
ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο Ρξάπεδαο. 
 

Πηηο 31 Ηαλνπαξίνπ 2014 ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην δηφξηζε ηνλ θ. Ξαλαγηψηε Αγαπίνπ σο Γξακκαηέα 
ηεο Δηαηξίαο, κεηά ηελ παξαίηεζε ηνπ θ. Φνίβνπ Εσκελή.        
 
Πηηο 26 Λνεκβξίνπ 2014 ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην δηφξηζε ηελ θα. Θάηηα Πάληε σο Γξακκαηέα ηεο 
Δηαηξίαο, πξνο αληηθαηάζηαζε ηνπ θ. Αγαπίνπ. 
 
Νη ξφινη θαη επζχλεο ηνπ Γξακκαηέα ηεο Δηαηξίαο είλαη νη αθφινπζνη: 

 
 Γηαζθαιίδεη φηη ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην θαη νη Δπηηξνπέο ηνπ έρνπλ ζπζηαζεί θαη 

ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε ηνπο εζσηεξηθνχο θαλφλεο θαη θαλνληζκνχο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
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Ππκβνπιίνπ, ηνπ Θαηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξίαο, ηηο δηαηάμεηο ησλ Νδεγηψλ ηεο Θεληξηθήο 
Ρξάπεδαο ηεο Θχπξνπ  θαη άιισλ εθαξκνζηέσλ λνκηθψλ θαη επνπηηθψλ απαηηήζεσλ. 

 Γηαζθαιίδεη ηελ χπαξμε επαξθνχο ξνήο πιεξνθνξηψλ εληφο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ 

θαη ησλ Δπηηξνπψλ ηνπ, κεηαμχ ησλ αλσηάησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ θαη ησλ κε 
Δθηειεζηηθψλ Κειψλ θαη κεηαμχ ησλ επηθεθαιήο ησλ ηκεκάησλ ειέγρνπ θαη ησλ κε 
Δθηειεζηηθψλ Κειψλ. 

 Γηαζθαιίδεη ηελ πξφζβαζε ζε αλεμάξηεηεο επαγγεικαηηθέο ζπκβνπιέο κε έμνδα ηεο 
Ρξάπεδαο εάλ ρξεηαζηεί. 

 Ππκκεηέρεη ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ησλ ζπλεδξηάζεσλ. 

 Γηαζθαιίδεη φηη νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο απνζηέιινληαη έγθαηξα ζε φια ηα Κέιε ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ψζηε λα πξνεηνηκαζηνχλ επαξθψο γηα ηηο ζπλαληήζεηο απηέο. 
 

Ν Γξακκαηέαο ηεο Δηαηξίαο δηαζθαιίδεη φηη ηεξνχληαη ηα πξαθηηθά ζχκθσλα κε ηηο θαλνληζηηθέο 
απαηηήζεηο.  Ν Γξακκαηέαο ηεο Δηαηξίαο νθείιεη λα: 
 

 Δθθξάδεη ξεηά, ζε μερσξηζηή παξάγξαθν, ηελ εθηίκεζε ηνπ σο πξνο ην αλ ε 

ζπλάληεζε είρε πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ηνπο εζσηεξηθνχο θαλφλεο θαη 
θαλνληζκνχο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ηηο δηαηάμεηο ηεο Νδεγίαο ηεο ΘΡΘ θαη ησλ 
άιισλ εθαξκνζηέσλ ξπζκηζηηθψλ θαη επνπηηθψλ απαηηήζεσλ. 

 Γηαζθαιίδεη ηελ θπθινθνξία, νινθιήξσζε θαη έγθξηζε ησλ πξαθηηθψλ ζε εχζεην ρξφλν 
απφ φια ηα Κέιε πνπ είλαη παξφληα ζηε ζπλεδξίαζε 

 Γηαζθαιίδεη ηε δηαλνκή ησλ ηειηθψλ πξαθηηθψλ ζε εχζεην ρξφλν ζε φινπο ηνπο 
παξαιήπηεο. 

 Γηαζθαιίδεη ηε θαηάιιειε θνηλνπνίεζε ησλ απνθάζεσλ πνπ έρνπλ ιεθζεί, επηδηψθεη 
ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ κεηέπεηηα ελεξγεηψλ θαη αλαθέξεη ηα ζέκαηα πνπ 
πξνθχπηνπλ.  

    
Όινη νη Γηνηθεηηθνί Πχκβνπινη έρνπλ πξφζβαζε ζηηο ζπκβνπιέο θαη ππεξεζίεο ηνπ Γξακκαηέα ηεο 
Δηαηξίαο θαζψο θαη ηνπ Ιεηηνπξγνχ Ππκκφξθσζεο κε ηνλ Θψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη ζε 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε δηαδηθαζίεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη ηνπ Θψδηθα.  Αλεμάξηεηεο 
επαγγεικαηηθέο ζπκβνπιέο είλαη δηαζέζηκεο ζηνπο Γηνηθεηηθνχο Ππκβνχινπο ζχκθσλα κε ηελ 
εζσηεξηθή πνιηηηθή πνπ δηακνξθψζεθε θαη ςεθίζηεθε απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην. 
 

Ρα ζεκαληηθφηεξα ζέκαηα ζηα νπνία επηθεληξψζεθε ην Ππκβνχιην θαηά ην 2014 ήηαλ: 
 

 Πηξαηεγηθή θαη καθξνπξφζεζκνη ζηφρνη ππφ ην θσο ηνπ θαλνληζηηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ 

πεξηβάιινληνο   
 Απειεπζέξσζε θαηαζέζεσλ βάζε δηαηαγκάησλ 
 Αλαθεθαιαηνπνίεζε ηεο Ρξάπεδαο θαη αμηνιφγεζε ησλ επηινγψλ ρξεκαηνδφηεζεο κε βάζε 

ηηο εηζεγήζεηο ηεο Δθηειεζηηθήο Γηεχζπλζεο  
 Λνκηθά δεηήκαηα/αγσγέο ελαληίνλ ηεο Ρξάπεδαο 
 Δμέηαζε θαη έγθξηζε ησλ Νηθνλνκηθψλ Απνηειεζκάησλ ηνπ Ππγθξνηήκαηνο  
 Δλεκέξσζε αλαθνξηθά κε θαλνληζηηθέο εμειίμεηο 

 Έγθξηζε ηεο Γήισζεο Αλνρήο Θηλδχλνπ ηνπ Ππγθξνηήκαηνο 
 Γηάζεζε κε βαζηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ    

 
Θαηά ην 2014 ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ελέθξηλε ηηο αθφινπζεο λέεο Ξνιηηηθέο: 
 

 Γήισζε Αλνρήο Θηλδχλνπ Ππγθξνηήκαηνο 

 Ξνιηηηθή ελαληίνλ ηνπ Μεπιχκαηνο Ξαξάλνκνπ Σξήκαηνο θαη Σξεκαηνδφηεζεο ηεο 

Ρξνκνθξαηίαο 
 Ξνιηηηθή Απνδνρήο Ξειαηψλ Ππγθξνηήκαηνο 
 Ξνιηηηθή Θπξψζεσλ 
 Ξνιηηηθή Ππγθέληξσζεο Θηλδχλνπ 
 Ξνιηηηθή Οεπζηφηεηαο 
 Ξνιηηηθή Ξξνβιέςεσλ 

 Ξνιηηηθή Αζθάιεηαο Ξιεξνθνξηψλ Ππγθξνηήκαηνο 
 Ξνιηηηθή Ππκκφξθσζεο κε Λνκνζεζία Αληαγσληζκνχ 
 Ξνιηηηθή Σεηξηζκνχ Ξαξαπφλσλ Ππγθξνηήκαηνο 
 Ξνιηηηθή Δλάληηα ζηε Σεηξαγψγεζε ηεο Αγνξάο 
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 Ξνιηηηθή Ξξνζσπηθψλ Ππλαιιαγψλ 
 Ξνιηηηθή Δθηηκήζεσλ 
 Ξνιηηηθή Δπέλδπζεο Οεπζηνπνηήζηκσλ Πηνηρείσλ Δλεξγεηηθνχ 

 Ξνιηηηθή Θηλδχλνπ Σσξψλ 
 Ξνιηηηθή Θηλδχλνπ Γπζθήκεζεο 
 Ξνιηηηθή Ππλέρηζεο Δξγαζηψλ  
 Κε-κηζζνινγηθέο Ξαξνρέο θαη Δπηδφκαηα Γηνηθεηηθψλ Ππκβνχισλ 
 Κε-κηζζνινγηθέο Ξαξνρέο θαη Δπηδφκαηα Ξξνζσπηθνχ 
 Ξνιηηηθή ελάληηα ζηε Γσξνδνθία 

 Ξνιηηηθή Ξξνζηαζίαο Ξξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ 
 Ξνιηηηθή λέσλ πξντφλησλ /Λέσλ θαλαιηψλ πξνψζεζεο 
 Ξνιηηηθή Θαλνληζηηθψλ Δμειίμεσλ θαη Δπηθνηλσλίαο κε Αξρέο 
 Ξνιηηηθή Ξξνζνκνίσζεο Αθξαίσλ Θαηαζηάζεσλ 
 Ξνιηηηθή Θηλδχλνπ Αγνξάο 
 Ξνιηηηθή Γαλεηνδφηεζεο 
 Ξνιηηηθή Γηαρείξηζεο Ιεηηνπξγηθψλ Θηλδχλσλ 

 Ξνιηηηθή Θηλδχλνπ Απάηεο 
 Ξνιηηηθή Ξξνκεζεηψλ Ππγθξνηήκαηνο 
 Ξνιηηηθή Πχγθξνπζεο Ππκθεξφλησλ 

 
1.5 Δλαιιαγή ηωλ Γηνηθεηηθώλ Σπκβνύιωλ 
 
Νη θαλφλεο, πνπ αθνξνχλ ηε ζχλζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη ην δηνξηζκφ θαη 

αληηθαηάζηαζε ησλ κειψλ ηνπ, θαζνξίδνληαη ζην Θαηαζηαηηθφ ηεο Ρξάπεδαο σο αθνινχζσο: 
 

 Ν αξηζκφο ησλ Γηνηθεηηθψλ Ππκβνχισλ δελ είλαη κηθξφηεξνο ησλ επηά νχηε κεγαιχηεξνο 
ησλ δεθαηξηψλ. 

 
 Θαηά ηελ πξψηε θαη θάζε Δηήζηα Γεληθή Ππλέιεπζε ηεο Δηαηξίαο αθππεξεηεί ην έλα ηξίην 

ησλ απφ θαηξνχ εηο θαηξφ Γηνηθεηηθψλ Ππκβνχισλ, ή αλ ν αξηζκφο απηψλ δελ είλαη ηξεηο ή 
πνιιαπιάζηνο ηνπ ηξία, ηφηε ν αξηζκφο ν πιεζηέζηεξνο ζην έλα ηξίην. 

 
 Νη Γηνηθεηηθνί Πχκβνπινη πνπ αθππεξεηνχλ θάζε ρξφλν είλαη εθείλνη πνπ θαηέρνπλ γηα 

κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ ηειεπηαία εθινγή ηνπο ην αμίσκα, αιιά κεηαμχ 
πξνζψπσλ πνπ έγηλαλ Γηνηθεηηθνί Πχκβνπινη ηελ ίδηα εκέξα, απηνί πνπ αθππεξεηνχλ 
απνθαζίδνληαη κε θιήξν, εθηφο αλ ζπκθσλεζεί δηαθνξεηηθά κεηαμχ ηνπο. 

 
 Θάζε Πχκβνπινο πνπ αθππεξεηεί κπνξεί λα επαλεθιεγεί. 

 
 Θαλέλα άιιν πξφζσπν, εθηφο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνχινπ πνπ αθππεξεηεί θαηά ηε 

Ππλέιεπζε, δε ζα κπνξεί λα επαλεθιεγεί ζε νπνηαδήπνηε Γεληθή Ππλέιεπζε, ζηε ζέζε ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ Ππκβνχινπ, ρσξίο πξνεγνχκελε ζχζηαζε γηα ηνλ ζθνπφ απηφ απφ ηνπο 
Γηνηθεηηθνχο Ππκβνχινπο, εθηφο αλ ζε ρξφλν φρη κηθξφηεξν ησλ έμη θαη φρη πεξηζζφηεξν 

ησλ είθνζη ελφο εκεξψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ νξίζηεθε γηα ηε Ππλέιεπζε, αθεζεί 
ζην εγγεγξακκέλν γξαθείν ηεο Δηαηξίαο γξαπηή εηδνπνίεζε, ππνγξακκέλε απφ κέινο πνπ 
έρεη ηα απαηηνχκελα πξνζφληα λα παξίζηαηαη θαη λα ςεθίδεη ζηε Ππλέιεπζε γηα ηελ νπνία 
δίδεηαη ε εηδνπνίεζε, γηα ηελ πξφζεζή ηνπ λα πξνηείλεη ην πξφζσπν απηφ γηα εθινγή, φπσο 
επίζεο θαη γξαπηή εηδνπνίεζε, πνπ ππνγξάθεθε απφ ην πξφζσπν απηφ γηα ηελ πξφζεζή 
ηνπ λα δερηεί εθινγή. 

 

 Νη Γηνηθεηηθνί Πχκβνπινη έρνπλ εμνπζία λα δηνξίδνπλ, ζε νπνηνδήπνηε ρξφλν θαη απφ 
θαηξνχ εηο θαηξφ, νπνηνλδήπνηε σο Γηνηθεηηθφ Πχκβνπιν, είηε γηα λα πιεξψζεη ζέζε πνπ 
θελψζεθε, είηε σο πξνζζήθε ζηνπο πθηζηάκελνπο Γηνηθεηηθνχο Ππκβνχινπο, αιιά κε 
ηξφπν ψζηε ν νιηθφο αξηζκφο ησλ Γηνηθεηηθψλ Ππκβνχισλ λα κελ ππεξβαίλεη ζε 
νπνηνδήπνηε ρξφλν ηνλ αξηζκφ πνπ θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ην Θαηαζηαηηθφ. 
Νπνηνζδήπνηε Γηνηθεηηθφο Πχκβνπινο πνπ δηνξίδεηαη, θαηέρεη ηε ζέζε ηνπ κφλν κέρξη ηελ 

ακέζσο επφκελε Δηήζηα Γεληθή Ππλέιεπζε, θαη κπνξεί λα επαλεθιεγεί, αιιά δε ζα 
ππνινγίδεηαη θαηά ηνλ θαζνξηζκφ ησλ Ππκβνχισλ πνπ πξφθεηηαη λα αθππεξεηνχλ κε 
ελαιιαγή θαηά ηε ζπλέιεπζε απηή. 
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Κέρξη ζήκεξα δελ έρεη ιεθζεί νπνηαδήπνηε απφθαζε ζρεηηθά κε ηα πξφζσπα πνπ ζα απνρσξήζνπλ 
θαηά ηελ επφκελε Δηήζηα Γεληθή Ππλέιεπζε.  Πρεηηθή απφθαζε ζα ιεθζεί κεηαγελέζηεξα αιιά ελ 
πάζε πεξηπηψζεη πξηλ απφ ηελ έθδνζε ηεο πξφζθιεζεο γηα ηελ Δηήζηα Γεληθή Ππλέιεπζε θαη ζα 

εθδνζεί ζρεηηθή αλαθνίλσζε ζηελ νπνία ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα βηνγξαθηθά ησλ 
απνρσξνχλησλ Γηνηθεηηθψλ Ππκβνχισλ πνπ πξνζθέξνληαη γηα επαλεθινγή. 
 
1.6 Άιια ζεκαληηθά νξόζεκα θαηά ην 2014  
 
Πχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ „πεξί Γηάζσζεο κε Ίδηα Κέζα ηεο Ρξάπεδαο Θχπξνπ Γεκφζηαο 

Δηαηξίαο Ιηδ Γηαηάγκαηνο ηνπ 2013‟, ε δηαδηθαζία αλαθεθαιαηνπνίεζεο ηεο Δηαηξίαο νινθιεξψζεθε 
κέζσ δηάζσζεο κε ίδηα κέζα (bail-in), δειαδή ηεο κεηαηξνπήο ζε κεηνρέο αλαζθάιηζησλ 
θαηαζέζεσλ θαη δνκεκέλσλ πξντφλησλ ην 2013.  Δπίζεο, ε Δηαηξία έρεη νινθιεξψζεη ηελ αχμεζε 
επηπξφζζεηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ χςνπο €1 δηο ην 2014. 
 
Άιιεο πξφλνηεο ησλ δηαηαγκάησλ „Γηάζσζεο κε Ίδηα Κέζα‟ ζπκπεξηιάκβαλαλ θάπνηα πεξηνξηζηηθά 
κέηξα εθαξκνζηέα ζηηο θαηαζέζεηο ηεο Ρξάπεδαο πνπ επεξεάζηεθαλ απφ ηε δηάζσζε κε ίδηα κέζα.  

Νη θαηαζέζεηο παξέκεηλαλ δεζκεπκέλεο κε ηε κνξθή ηξηψλ ηζφπνζσλ εκπξφζεζκσλ θαηαζέζεσλ 
δηάξθεηαο 6, 9 θαη 12 κελψλ αληίζηνηρα, μεθηλψληαο απφ ηελ 1 Απγνχζηνπ 2013.  Ζ Ρξάπεδα 
κπνξνχζε λα αλαλεψζεη ηηο θαηαζέζεηο γηα έλα επηπξφζζεην δηάζηεκα ίζεο δηάξθεηαο κε ην ίδην 
επηηφθην, αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο αγνξάο.  
 
Ζ Δηαηξία απνθάζηζε ηελ απνδέζκεπζε ησλ εμάκελσλ, ελληάκελσλ θαη δσδεθάκελσλ 
εκπξφζεζκσλ δεζκεπκέλσλ θαηαζέζεσλ πνπ έιεγαλ ζηηο 31 Ηαλνπαξίνπ 2014, ζηηο 30 Απξηιίνπ 

2014 θαη ζηηο 31 Ηνπιίνπ 2014 αληίζηνηρα. Νη εμάκελεο εκπξφζεζκεο θαηαζέζεηο απνδεζκεχηεθαλ 
πιήξσο ζηηο 31 Ηαλνπαξίνπ 2014. Νη ελληάκελεο εκπξφζεζκεο θαηαζέζεηο απνδεζκεχηεθαλ ζε ηξεηο 
ηζφπνζεο δφζεηο ζηηο 30 Απξηιίνπ, 31 Ηνπιίνπ θαη 31 Νθησβξίνπ 2014. Νη δσδεθάκελεο 
εκπξφζεζκεο θαηαζέζεηο απνδεζκεχηεθαλ ζε ηξεηο ηζφπνζεο δφζεηο ζηηο 31 Ηνπιίνπ 2014, 30 
Νθησβξίνπ 2014 θαη 30 Ηαλνπαξίνπ 2015.   
 

Νη εξγαζίεο ηνπ Ππγθξνηήκαηνο ζηελ Θχπξν θαη ζην εμσηεξηθφ είλαη θάησ απφ ηελ επνπηεία ηεο 
ΘΡΘ θαη ηεο ΔΘΡ κέζσ ελφο ξπζκηζηηθνχ θνξέα γηα φιεο ηηο ηξάπεδεο ζηελ Δπξσδψλε 
(αλαθεξφκελνο σο Δληαίνο Δπνπηηθφο Κεραληζκφο (ΔΔΚ)). Ζ ΔΘΡ αλέιαβε πιήξσο δηάθνξεο 
επνπηηθέο επζχλεο ζηηο 4 Λνεκβξίνπ 2014 (κε βάζε ηε εθαξκνγή δηαδηθαζηψλ θαη κέηξσλ πνπ 

παξαηίζεληαη ζην άξζξν 33(2) ησλ Θαλνληζκψλ ηεο ΔΘΡ). 
 
Ζ κεηνρηθή βάζε ηεο Δηαηξίαο άιιαμε ξηδηθά κεηά ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε ηεο.  Γεδνκέλνπ ησλ πην 

πάλσ εμειίμεσλ ην 2014 έγηλαλ δηάθνξεο ελέξγεηεο ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ Νδεγία ηεο ΘΡΘ γηα ηε 
Γηαθπβέξλεζε θαη Γηαρείξηζε Ξηζησηηθψλ Ηδξπκάησλ πάληνηε έρνληαο ππφςε ησλ Θψδηθα ηνπ ΣΑΘ.   
 
2. Μέιε Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ  
 
Ξαξαηίζεληαη πην θάησ ηα βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα ησλ Γηνηθεηηθψλ Ππκβνχισλ θαηά ηελ 
εκεξνκελία ηεο παξνχζαο Έθζεζεο. 

 
2.1 Με Δθηειεζηηθνί Γηνηθεηηθνί Σύκβνπινη 
 
Josef Ackermann  (Πξόεδξνο) 
 
Γελλήζεθε ην 1948.  Δίλαη ν πξψελ Ξξφεδξνο ηνπ Γηεπζπληηθνχ Ππκβνπιίνπ (Management Board) 

θαη ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Νκίινπ ηεο Deutsche Bank. Κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ Γξ. 

Ackermann ζην Ππκβνχιην Γηεπζχλνλησλ Ππκβνχισλ (Board of Managing Directors) ηεο Deutsche 
Bank  ην 1996, αλέιαβε ππφ ηελ επζχλε ηνπ ηε Γηεχζπλζε Δπελδπηηθήο Ρξαπεδηθήο. πφ ηελ 
εγεζία  ηνπ,  ε επηρεηξεκαηηθή απηή κνλάδα εμειίρζεθε ζε κία απφ ηηο θχξηεο  πεγέο εζφδσλ ηεο 
Deutsche Bank θαη ηελ θαηέηαμε ζηελ θαηεγνξία ησλ θαιχηεξσλ επελδπηηθψλ ηξαπεδψλ 
παγθνζκίσο. Ξξηλ απφ ηελ Deutsche Bank, ν Γξ. Ackermann δηεηέιεζε Ξξφεδξνο ηεο 
Schweizerische Kreditanstalt (SKA), ηεο ζεκεξηλήο Credit Suisse. Ν Γξ. Ackermann θαηείρε 

πνιπάξηζκεο ζέζεηο ζε δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εηαηξηψλ Zurich 
Insurance Group, Royal Dutch Shell plc,  ηεο Siemens AG θαη ηεο EQT Holdings AB. Πήκεξα, 
εμαθνινπζεί λα θαηέρεη ζέζεηο ζε δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα εηαηξηψλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ηεο Investor 
AB θαη ηεο Renova Management AG. Ν Γξ. Ackermann είλαη επίζεο  επίηηκνο Ξξφεδξνο ηνπ 
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Ηδξχκαηνο St. Gallen Foundation for International Studies,  επίηηκν κέινο ηεο Γεξνπζίαο ηνπ 
Ηδξχκαηνο  Foundation Lindau Nobel Prizewinners Meetings at Lake Constance, Αληηπξφεδξνο θαη 
Κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ Δπηηξφπσλ ηνπ «The Conference Board» θαη Πχκβνπινο ζην 

New York‟s Metropolitan Opera. Ν Γξ. Ackermann δηεηέιεζε επίζεο Αληηπξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
Ππκβνπιίνπ ηνπ Ηδξχκαηνο ηνπ Ξαγθφζκηνπ Νηθνλνκηθνχ Φφξνπκ. Ν Γξ. Ackermann ζπνχδαζε 
νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθέο επηζηήκεο ζην Ξαλεπηζηήκην ηνπ St Gallen, απφ φπνπ πήξε ην 
δηδαθηνξηθφ ηνπ ελψ είλαη θάηνρνο ηηκεηηθνχ δηδαθηνξηθνχ απφ ην Γεκνθξίηεην Ξαλεπηζηήκην 
Θξάθεο. Ν Γξ. Ackermann είλαη επίζεο επίηηκνο ζπλεξγάηεο ηνπ London Business School,  
επηζθέπηεο θαζεγεηήο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζην London School of Economics, ελψ δηνξίζηεθε 

επίηηκνο θαζεγεηήο ζην Ξαλεπηζηήκην Johann Wolfgang Goethe ηεο Φξαλθθνχξηεο. 
 
Wilbur L. Ross, Jr. (Αληηπξόεδξνο) 
 
Γελλήζεθε ην 1937. Δίλαη Ηδξπηήο, Ξξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο Πηξαηεγηθήο ηεο WL Ross 
& Co LLC,  ηδησηηθήο επελδπηηθήο εηαηξίαο. Απνηέιεζε επίζεο πξψελ Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο ηεο WL 
Ross & Co LLC,  ξφιν απφ ηνλ νπνίν παξαηηήζεθε ζηηο 30 Απξηιίνπ, 2014, γηα αλαιάβεη σο 

Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο Πηξαηεγηθήο ζηελ εηαηξία. Ρνλ Κάξηην 2014, ν θ. Ross έγηλε Ξξφεδξνο θαη 
Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο ηεο WL Ross Holding Corp, κηαο εηαηξίαο εηδηθνχ ζθνπνχ απφθηεζεο.   Ν θ. 
Ross είλαη κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο Arcelor Mittal, ηεο κεγαιχηεξεο εηαηξίαο ράιπβα 
θαη εμφξπμεο, ηεο EXCO Resources Inc., κηαο εηαηξίαο δηεξεχλεζεο γηα θπζηθφ αέξην θαη πεηξέιαην, 
ηεο DSS Holdings LP, εηαηξία λαπηηιηαθψλ κεηαθνξψλ θαη ηεο  Sun Bancorp, κηα κεηξηθή εηαηξία 
ηξάπεδαο.  Ν θ. Ross δηεηέιεζε κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ πνιιψλ ηξαπεδψλ, 
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη άιισλ εηαηξηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ κεηαμχ άιισλ θαη ηεο Ρξάπεδαο 

Ηξιαλδίαο, εκπνξηθή ηξάπεδα ζηελ Ηξιαλδία, ηεο BankUnited, Inc, εηαηξία παξνρήο θαηαζεηηθψλ θαη 
δαλεηζηηθψλ πξντφλησλ;  Ρεο Talmer Bancorp, εηαηξία ζπκκεηνρήο ζε ηξάπεδεο; Ρεο Assured 
Guaranty Ltd, εηαηξία ζπκκεηνρψλ ε νπνία παξέρεη πξντφληα πηζησηηθήο πξνζηαζίαο ζηηο αγνξέο 
ρξεκαηνδφηεζεο δεκφζηνπ ηνκέα ζηηο Ζλσκέλεο Ξνιηηείεο θαη ζην εμσηεξηθφ, ζηηο αγνξέο 
ρξεκαηνδφηεζεο έξγσλ ππνδνκήο θαη δνκεκέλσλ πξντφλησλ; ηεο  International Textile Group, 
Inc.,  ελφο παγθφζκηνπ νκίινπ ζην ηνκέα θισζηνυθαληνπξγίαο;  NBNK Investments PLC, εηδηθή 

εηαηξία γηα απφθηεζε ρξεκαηνπηζησηηθψλ εηαηξηψλ; Ρεο PB Materials Holdings, Inc.;  Ohizumi 
Manufacturing; Ocwen Financial Corporation, εηαηξία παξνρήο δαλείσλ γηα νηθηζηηθά θαη εκπνξηθά 
αθίλεηα;  Navigator Holdings Ltd., εηαηξία παξνρήο δηεζλψλ ππεξεζηψλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ and 
International Automotive Components Group, Inc., εηαηξία αληαιιαθηηθψλ απηνθηλήησλ; ηεο 

Plascar Participacoes SA, εηαηξία θαηαζθεπήο εζσηεξηθψλ απηνθηλήησλ, κέρξη ην 2014,  ηεο Air 
Lease Corporation, εηαηξίαο ελνηθίαζεο αεξνπιάλσλ απφ ην 2010 κέρξη ην Γεθέκβξην ηνπ 2013 ηεο 
International Coal Group απφ ηνλ Απξίιην ηνπ 2005 κέρξη ηνλ Ηνχλην ηνπ 2011; ηεο εηαηξίαο 

Montpelier Re Holdings Ltd, αληαζθαιηζηηθήο εηαηξίαο, απφ ην 2006 κέρξη ην Κάξηην ηνπ 2010, θαη 
ηεο The Greenbrier Companies, εηαηξία παξνρήο εμνπιηζκνχ κεηαθνξάο θαη ζηδεξνδξνκηθψλ 
ππεξεζηψλ, απφ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2009 κέρξη ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2013.  Ν θ. Ross δηεηέιεζε 
Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο, ηεο Rothschild Inc. γηα 24 ρξφληα κέρξη ηελ εμαγνξά ηεο εηαηξίαο 
ζπκκεηνρψλ ζε ηδησηηθέο εηαηξίεο ηεο Rothschild Inc ην 2000.  Ν θ. Ross είλαη απφθνηηνο ηνπ Yale 
University θαη ηνπ Harvard Business School.  Πηε δηάξθεηα ηεο ζηαδηνδξνκίαο  ηνπ ν θ. Ross έρεη 
ππνβνεζήζεη ζηελ αλαδηάξζξσζε πέξαλ ησλ $400 δηο εηαηξηθψλ ππνρξεψζεσλ.  Ν θ. Ross είλαη 

θαηάιιεινο λα ππεξεηεί σο δηνηθεηηθφο ζχκβνπινο ιφγσ ηεο 35ρξφλεο εκπεηξίαο ηνπ ζε ζέκαηα 
επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ, πάκπνιισλ ζπκκεηνρψλ ζε δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα ηδησηηθψλ θαη δεκφζησλ 
εηαηξηψλ θαη ηεο δηεζλψο αλαγλσξηζκέλεο εκπεηξίαο ηνπ αθνχ έρεη εθιεγεί ηφζν ζην Private Equity 
Hall of Fame φζν θαη ζην Turnaround Management Association Hall of Fame.  Ν θ. Ross δηνξίζηεθε 
απφ ηνλ Ξξφεδξν Clinton ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηνπ Ακεξηθαλν-Οσζηθνχ Δπελδπηηθνχ Ρακείνπ 
θαη έρεη ππεξεηήζεη σο Πχκβνπινο Ηδησηηθνπνίεζεο γηα ην Γήκαξρν Guiliani ηεο Λέαο φξθεο.  

Ρηκήζεθε απφ ηνλ Ξξφεδξν Kim Dae Jung γηα ηε βνήζεηα πνπ πξνζέθεξε ζηελ Θνξέα θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο νηθνλνκηθήο ηεο θξίζεο θαη ην 2014 ηνπ απελεκήζε ην Ξαξάζεκν ηνπ Ράγκαηνο ηνπ 
Αλαηέιινληνο Ζιίνπ απφ ηελ Ηαπσληθή Θπβέξλεζε 
 
Vladimir Strzhalkovskiy (Αληηπξόεδξνο) 
 
Γελλήζεθε ην 1954.  Γηεηέιεζε Αλαπιεξσηήο πνπξγφο, ζην πνπξγείν Νηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο 

ηεο Οψζηθεο Νκνζπνλδίαο γηα ηέζζεξα ρξφληα (Ηνχιηνο 2000 – Λνέκβξηνο 2004), Ξξφεδξνο ηνπ 
Δθηειεζηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ Ξαγθφζκηνπ Νξγαληζκνχ Ρνπξηζκνχ (2003-2004), Δπηθεθαιήο ηνπ 
Νκνζπνλδηαθνχ Νξγαληζκνχ Ρνπξηζκνχ (Λνέκβξηνο 2004 - Αχγνπζηνο 2008), κέινο ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο εηαηξίαο INTER RAO Ues (Ηνχληνο 2011-Ηνχληνο 2013) θαη επίζεο 
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ππεξέηεζε σο Αλψηαηνο Δθηειεζηηθφο Γηεπζπληήο - Ξξφεδξνο ηνπ Δθηειεζηηθνχ  Ππκβνπιίνπ 
(Αχγνπζηνο 2008-Γεθέκβξηνο 2012), θαη Αληηπξφεδξνο (Γεθέκβξηνο 2012 – Ηνχληνο 2013) ζηελ 
εηαηξία “Mining and Metallurgical Company”. Έρεη δηδαθηνξηθφ δίπισκα ζηα Νηθνλνκηθά, κε 

εηδηθφηεηα ζηα "Δθαξκνζκέλα Καζεκαηηθά", απφ ην Ηλζηηηνχην Ζιεθηξνληθήο Κεραληθήο Β. Η. Ιέληλ 
ηνπ Ιέληλγθξαλη , ην 1977.  
 
Arne Berggren 
 
Γελλήζεθε ην 1958. Ππκκεηείρε ζε αλαδηαξζξψζεηο κεγάισλ νξγαληζκψλ θαη ηξαπεδψλ ηφζν ζηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα φζν θαη γηα δηεζλείο νξγαληζκνχο, απφ ηηο αξρέο ηνπ 90 κε αθεηεξία ηελ Nordea, 
θαηά ηελ πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ Πνπεδία.  Αθνινχζεζε ε δηαρείξηζε ηξαπεδηθψλ 
θξίζεσλ  θαη ε αλάιεςε αλαδηαξζξψζεσλ ηξαπεδψλ ζε ρψξεο ηεο Ιαηηληθήο Ακεξηθήο, ηελ 
Αλαηνιηθή Δπξψπε θαη ηελ Αζία θαη πην πξφζθαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηξέρνπζαο νηθνλνκηθήο 
θξίζεο ζηηο ρψξεο ηηο Βαιηηθήο, ηελ Ηζπαλία θαη ηελ Πινβελία.  Ζγήζεθε ηεο νηθνλνκηθήο 
αλαδηάξζξσζεο θαη αλάθακςεο ζηελ Carnegie Investment Bank AB θαη ηε Swedbank AB, θαζψο 
επίζεο θαη σο Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο ηεο Swedcarrier AB φπνπ εγήζεθε ηεο αλαδηάξζξσζεο 

ηκεκάησλ ηνπ Swedish Rail.  Ν θ. Berggren έρεη ππεξεηήζεη ζε πνιιά δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα ηφζν 
ζην ρξεκαηννηθνλνκηθφ ηνκέα φζν θαη ζε κεγάινπο νξγαληζκνχο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ελψ απηή ηελ 
πεξίνδν ππεξεηεί ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο LBT Varlik Yonetim AS θαη DUTB Ltd. Ν θ. 
Berggren είλαη απφθνηηνο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ ηεο Uppsala, ζηελ Πνπεδία.   
 
Maksim Goldman 

 
Γελλήζεθε ην 1971. Δίλαη Γηεπζπληήο Πηξαηεγηθψλ Έξγσλ ζηε Renova, φπνπ έρεη ηελ επζχλε ηνπ 

ζπληνληζκνχ ηεο επηρεηξεκαηηθήο αλάπηπμεο αξθεηά ζεκαληηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ πνπ 
βξίζθνληαη ππφ ηε δηαρείξηζε ηνπ Νκίινπ Renova. Ξξνεγνπκέλσο, ν θ. Goldman ππεξέηεζε σο 
Αλαπιεξσηήο Γηεπζπληήο Δπελδχζεσλ ηνπ Νκίινπ Renova, αξκφδηνο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 
επελδπηηθήο πνιηηηθήο θαη ηελ ππνζηήξημε  ζεκαληηθψλ ζπλαιιαγψλ ζπγρσλεχζεσλ θαη εμαγνξψλ. 
Θαηά ηα έηε 2005-2007, εξγάζηεθε σο Αληηπξφεδξνο θαη δηεζλήο λνκηθφο ζχκβνπινο ηεο Sual-
Holding, ε νπνία ήηαλ ε ηζχλνπζα εηαηξία ηεο OAO “SUAL” ηεο δεχηεξεο κεγαιχηεξεο εηαηξίαο 

αινπκηλίνπ ζηε Οσζία θαη επίζεο αλέιαβε ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δεκηνπξγία ηεο UC Rusal, κέζσ ηνπ 
ζπλδπαζκνχ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο Sual-Holding , ηεο  Rusal θαη ηεο Glencore. Απφ ην 1999 
έσο ην 2005, ν θ. Goldman εξγάζηεθε σο ζπλεξγάηεο ζηνλ νίθν Chadbourne & Parke LLP ζηε Λέα 

φξθε θαη ζηε Κφζρα. Ν θ. Goldman θαηέρεη  δίπισκα J.D. απφ ηε Λνκηθή Πρνιή ηνπ 
Ξαλεπηζηεκίνπ ηεο Θαιηθφξληαο (Ινο Άληδειεο). Θαηέρεη επίζεο κεηαπηπρηαθφ ζηελ Ηζηνξία απφ ην 
Ξαλεπηζηήκην ηεο Θαιηθφξληαο (Ινο Άληδειεο). 
 

Ιωάλλεο Εωγξαθάθεο 
 
Γελλήζεθε ην 1963. Έρεη κεγάιε δηεζλή πείξα ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα σο αλψηεξν δηεπζπληηθφ 
ζηέιερνο. Δξγάζηεθε γηα πάλσ απφ 20 ρξφληα ζηε Citibank ζηελ Ακεξηθή, Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη 
Διιάδα. Νη επζχλεο πνπ είρε ζε αλψηαηεο ζέζεηο, ηνπ πξφζθεξαλ εκπεηξίεο θαη γλψζεηο ζε ζέκαηα 
εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, αλαδηάξζξσζε επηρεηξήζεσλ, δηαρσξηζκφ θαη αλακφξθσζε εηαηξηψλ, 
εηαηξηθή ζηξαηεγηθή, δηαρείξηζε θεξδνθνξίαο, νηθνλνκηθή δηεχζπλζε, δηαρείξηζε πξντφλησλ θαη 

πειαηεηαθψλ νκάδσλ, δηαρείξηζε ηερλνινγίαο θαη εξγαζηψλ, θαζψο θαη εκπεηξία ζηηο ζρέζεηο κε 
ξπζκηζηηθέο αξρέο θαη νξγαληζκνχο ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα.  Μεθίλεζε ηελ θαξηέξα ηνπ ην 1990 ζηε 
Citibank ζηελ Διιάδα σο Management Associate γηα ηελ πεξηνρή Δπξψπεο, Κέζεο Αλαηνιήο θαη 
Αθξηθήο. Γηεηέιεζε Deputy Treasurer θαη Treasurer γηα ηελ ηξάπεδα ιηαληθψλ εξγαζηψλ ζηε ρψξα 
θαη ην 1996 πήγε ζηελ Ακεξηθή ζαλ Director of Finance ηεο CitiMortgage. Ρν 1997 έγηλε 
Νηθνλνκηθφο Γηεπζπληήο ηνπ Citigroup Consumer Finance θαη κεηά αλέιαβε ηε ζέζε ηνπ Γεληθνχ 

Νηθνλνκηθνχ Γηεπζπληή (CFO) γηα ην Consumer Assets Division ηεο Ακεξηθήο. Απφ ην 1998 κέρξη 
θαη ην 2004 εξγάζηεθε ζην Student Loan Corporation, κηα εηαηξία εηζεγκέλε ζην ρξεκαηηζηήξην 
ηεο Λέαο φξθεο θαη ζπγαηξηθή ηεο Citi. Γηεηέιεζε Γεληθφο Νηθνλνκηθφο Γηεπζπληήο (CFO), Γεληθφο 
Γηεπζπληήο Ιεηηνπξγηψλ (COO) θαη ην 2001 έγηλε ν Δθηειεζηηθφο Γηεπζπληήο (CEO) ηεο εηαηξίαο. 
Πηα ηέζζεξα ρξφληα πνπ ήηαλ επηθεθαιήο ηνπ SLC, ε εηαηξία ηξηπιαζίαζε ηα θέξδε ηεο θαη ηελ αμία 
ηεο κεηνρήο ηεο, κε επηδφζεηο θαιχηεξεο απφ απηέο ηεο αγνξάο. Ρν 2005 επέζηξεςε ζηελ Δπξψπε 
σο Δπηθεθαιήο Θαηαλαισηηθήο θαη Πηεγαζηηθήο Ξίζηεο γηα ηελ πεξηνρή Δπξψπεο, Κέζεο Αλαηνιήο 

θαη Αθξηθήο ηεο Citibank, θαζψο θαη Δπηθεθαιήο ηεο Ιηαληθήο Ρξαπεδηθήο Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ. Ρν 
2006 απνθάζηζε λα έξζεη πην θνληά ζηελ Θχπξν, αλαιακβάλνληαο ηε ζέζε ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή 
Ιηαληθήο Ρξαπεδηθήο ζηε Citibank Διιάδνο φπνπ παξέκεηλε κέρξη ην 2011, πξηλ επηζηξέςεη ζηελ 
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Θχπξν φπνπ αζρνιείηαη κε ηελ παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ ζε ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα.  
Γηεηέιεζε κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ SLC ζηελ Ακεξηθή, κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
Ππκβνπιίνπ θαη γξακκαηέαο ηεο επηηξνπήο ειέγρνπ ηεο Ρεηξεζίαο ΑΔ ζηελ Διιάδα, κέινο ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη κέινο ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ ηνπ Diners Club ηεο Διιάδαο, 
Αληηπξφεδξνο ηνπ Citi Insurance Brokerage Board ζηελ Διιάδα θαη πξφεδξνο ηεο Investments and 
Insurance Supervisory Committee ηεο Citibank Διιάδνο.  Έρεη ηειεηψζεη πνιηηηθφο κεραληθφο 
(BSc) ζην Imperial College Ινλδίλνπ θαη έρεη θάλεη κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζηε δηεχζπλζε 
επηρεηξήζεσλ (ΚΒΑ) ζην Carnegie Mellon University ζηελ Ακεξηθή 
 

Μάξηνο Καινρωξίηεο 
 
 Γελλήζεθε ην 1973.  Έρεη εκπεηξία ζηελ επελδπηηθή ηξαπεδηθή, δηαρείξηζε θεθαιαίσλ 
αληηζηάζκηζεο θηλδχλνπ, ηδησηηθά επελδπηηθά θεθάιαηα, δηαρείξηζε πεξηνπζίαο θαη σο γεληθφο 
νηθνλνκηθφο δηεπζπληήο. Γεσγξαθηθά έρεη θαιχςεη Βφξεηα θαη Λφηηα Ακεξηθή, Γπηηθή θαη Αλαηνιηθή 
Δπξψπε θαη Κέζε Αλαηνιή. Έρεη εκπεηξία ζε λεντδξπζείζεο επηρεηξήζεηο θαη αλαδηαξζξψζεηο. 
Κεηαθφκηζε πξφζθαηα ζην Ληνπκπάη απφ ηελ Θχπξν, σο επηθεθαιήο ησλ επελδχζεσλ κηαο 

νηθνγέλεηαο βηνκεράλσλ, κεηά απφ πέληε ρξφληα ζηελ Θχπξν φπνπ σο Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο είρε 
ζπζηήζεη θαη δηεχζπλε ηηο εξγαζίεο θαη ηε δηαρείξηζε θηλδχλσλ ζε εηαηξία Global Macro Hedge 
Fund. Ξξνεγνπκέλσο είρε δηαηειέζεη Αλψηεξνο Αληηπξφεδξνο αλάπηπμεο εξγαζηψλ γηα ηελ Credit 
Suisse Bank ζηε Επξίρε θαζψο θαη ππεχζπλνο γηα ηελ επηρεηξεκαηηθή αλάπηπμε ζηελ Θεληξηθή θαη 
Αλαηνιηθή Δπξψπε θαη Ρνπξθία. Απφ ην 2003 έσο ην 2006 ήηαλ Γεληθφο Νηθνλνκηθφο Γηεπζπληήο 
ηνπ Amana Group ζην Ληνπκπάη (κεγάινο φκηινο αλάπηπμεο αθηλήησλ). Ξξηλ ην Ληνπκπάη έκεηλε 
θάπνηα ρξφληα ζηε Λέα φξθε φπνπ ήηαλ ζπλ-ηδξπηήο κηαο επελδπηηθήο ηξάπεδαο. Άξρηζε ηε 

ζηαδηνδξνκία ηνπ ζηελ Enron ζην Σηνχζηνλ σο νηθνλνκηθφο αλαιπηήο θαη αξγφηεξα ζπλεξγάηεο 
ζην Ρκήκα Νηθνλνκηθψλ γηα επελδχζεηο πεηξειαίνπ & αεξίνπ, ελέξγεηαο θαη άιισλ ππνδνκψλ ζε 
φιν ηνλ θφζκν. Δπίζεο, ζπλεξγάζηεθε κε ηε J.P. Morgan Bank ζηε Λέα φξθε θαη ηε McKinsey & 
Co ζηελ Αζήλα. Δίλαη θάηνρνο MBA απφ ην Harvard Business School θαη BSc ζηα 
ρξεκαηννηθνλνκηθά απφ ην Θξαηηθφ Ξαλεπηζηήκην ηεο Ινπηδηάλαο. 
 

Μηράιεο Σπαλόο 
 
Γελλήζεθε ην 1953.  Δίλαη Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο ηεο M.S. Business Power Ltd ε νπνία παξέρεη 
ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο Πηξαηεγηθήο θαη Δπηρεηξεκαηηθήο Αλάπηπμεο (απφ ην 2008), κε 

εθηειεζηηθφο Ξξφεδξνο ηεο εηαηξίαο Αδειθνί Ιαλίηε Ιηδ (απφ ην 2008), ηδξπηηθφο Ξξφεδξνο ηεο 
Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd (απφ ην 2004) θαη κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο CCI 
Coca-Cola Eurasia (απφ ην 2012). Ν θ. Ππαλφο εξγάζηεθε ζηε Lanitis Bros Ltd απφ ην 1981 κέρξη 

ην 2008 σο Γηεπζπληήο Marketing, Γεληθφο Γηεπζπληήο θαη Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο. Κεηαμχ ηνπ 
2005 θαη 2009, ν θ. Ππαλφο ππεξέηεζε σο Αληηπξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ Γηεζλνχο 
Ηλζηηηνχηνπ Θχπξνπ (Θππξηαθή Γεκνθξαηία θαη Harvard School of Public Health). Ν θ. Ππαλφο  
ππεξέηεζε επίζεο ζε άιια Γηνηθεηηθά Ππκβνχιηα, φπσο ησλ εηαηξηψλ Heineken-Lanitis Cyprus Ltd 
(2005-2007), Lumiere TV Public Ltd (2000-2012), A. Petsas & Sons Public Ltd (2000-2007) θαη 
CypriaLife Insurance Ltd (1995 -2000).  Ν θ. Ππαλφο είλαη πξψελ Κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
Ππκβνπιίνπ ηεο Θεληξηθήο Ρξάπεδαο. Ν θ. Ππαλφο είλαη θάηνρνο κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζηα 

Νηθνλνκηθά απφ ην North Carolina State University. 
 
2.2 Δθηειεζηηθνί Γηνηθεηηθνί Σύκβνπινη 
 
John Patrick Hourican (Γηεπζύλωλ Σύκβνπινο) 
 

Γελλήζεθε ην 1970. Γηεηέιεζε Αλψηαηνο Δθηειεζηηθφο Γηεπζπληήο ηεο Δπελδπηηθήο Ρξάπεδαο 

(Αγνξψλ θαη Γηεζλνχο Ρξαπεδηθήο) ηεο Royal Bank of Scotland (RBS) απφ ηνλ Νθηψβξην 2008 
κέρξη ηνλ Φεβξνπάξην 2013.  Κεηαμχ ηνπ 2007 θαη 2008, δηεηέιεζε Chief Financial Officer ηεο ABN 
AΚRO Group, εθ κέξνπο ηεο θνηλνπξαμίαο ησλ ηξαπεδψλ Royal Bank of Scotland, Fortis θαη 
Santander θαη σο κέινο ηνπ Δθηειεζηηθνχ Ππκβνπιίνπ.  Δληάρζεθε ζηελ RBS ην 1997 σο 
Leveraged Finance Banker. Αλέιαβε δηάθνξεο αλψηεξεο δηεπζπληηθέο ζέζεηο ζηε Κνλάδα 
Wholesale banking ηεο RBS, εηδηθφηεξα σο κέινο ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο Κνλάδαο ζηα πιαίζηα ηνπ 

ξφινπ ηνπ σο Νηθνλνκηθφο Γηεπζπληήο (Finance Director) θαη Αλψηεξνο Γηεπζπληήο 
Γξαζηεξηνηήησλ (Chief Operating Officer). Γηεηέιεζε επίζεο Δπηθεθαιήο ηνπ Leverage Finance γηα 
ηελ πεξηνρή ηεο Δπξψπεο θαη Αζίαο. 
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Μεθίλεζε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ ζηαδηνδξνκία ζηελ PriceWaterhouse ζηελ Ηξιαλδία θαη είλαη 
Κέινο (Fellow) ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Δγθεθξηκέλσλ Ινγηζηψλ ηεο Ηξιαλδίαο. Δίλαη απφθνηηνο ηνπ 
Δζληθνχ Ξαλεπηζηήκηνπ Ηξιαλδίαο θαη ηνπ Ξαλεπηζηήκηνπ ηνπ Γνπβιίλνπ. 

 
Φξηζηόδνπινο Παηζαιίδεο 
 
Γελλήζεθε ην 1962. πεξεηεί ζήκεξα σο Γηεπζπληήο Γηεχζπλζεο Νηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο ηεο 
Ρξάπεδαο Θχπξνπ. Απφ ην 1989 έσο ην 1996, ν θ. Ξαηζαιίδεο εξγάζηεθε ζηελ Θεληξηθή Ρξάπεδα 
ηεο Θχπξνπ, ζηε Γηαρείξηζε Δμσηεξηθνχ Γεκφζηνπ Σξένπο θαη Ππλαιιαγκαηηθψλ Απνζεκάησλ. Ρν 

1996 ν θ. Ξαηζαιίδεο εληάρζεθε ζηελ Ρξάπεδα Θχπξνπ, φπνπ θαηείρε δηάθνξεο ζέζεηο, κεηαμχ 
άιισλ, ζηε Γηεχζπλζε Κεγάισλ Δπηρεηξήζεσλ, ζην Ρκήκα Γηαρείξηζεο Ππλαιιάγκαηνο θαη 
Γηαζεζίκσλ θαη ζηελ Ηδησηηθή Ρξαπεδηθή.  πφ ηεο ζεκεξηλήο ηνπ ηδηφηεηαο σο Γηεπζπληήο 
Γηεχζπλζεο Νηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο,  ν θ. Ξαηζαιίδεο είλαη ππεχζπλνο γηα ηνπο ηνκείο ησλ 
Σξεκαηννηθνλνκηθψλ, Γηαρείξηζεο Ππλαιιάγκαηνο θαη Γηαζεζίκσλ, Πρέζεσλ κε Δπελδπηέο, 
Νηθνλνκηθψλ Δξεπλψλ θαη Ξξνκεζεηψλ. Ν θ. Ξαηζαιίδεο είλαη θάηνρνο δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο 
(PhD) ζηα Νηθνλνκηθά απφ ην London School of Economics. 

 
3. Δπηηξνπέο Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ 
 
Ππγθεθξηκέλεο επζχλεο έρνπλ δνζεί ζε Δπηηξνπέο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ. Νη Όξνη Δληνιήο 
ησλ Δπηηξνπψλ βαζίδνληαη ηφζν ζηηο αληίζηνηρεο δηαηάμεηο ηνπ Θψδηθα φζν θαη ηηο ζρεηηθέο πξφλνηεο 
πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε Νδεγία Γηαθπβέξλεζεο ηεο Θεληξηθήο Ρξάπεδαο ηεο Θχπξνπ (φπνπ 
εθαξκφδεηαη). 

 
Ρφζν ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ην νπνίν εμειέγε ζηηο 20 Λνεκβξίνπ 2014 φζν θαη ην πξνεγνχκελν 
Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ζπλέζηεζαλ Δπηηξνπέο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο 
απαηηήζεηο ηνπ Θψδηθα. Πηηο ελφηεηεο 3.1 κέρξη 3.4 παξέρνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ θάζε 
Δπηηξνπή.   
 

3.1 Δπηηξνπή Διέγρνπ 
 
Ν ξφινο ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ είλαη λα αλαζθνπεί θαη παξαθνινπζεί κεηαμχ άιισλ: 

 Ρελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηνπ Ππγθξνηήκαηνο 

 Ρελ αθεξαηφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ζρεηηθψλ αλαθνηλψζεσλ ηνπ 
Ππγθξνηήκαηνο 

 Ρελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ ειέγρνπ 

 Ρε ζρέζε ηνπ Ππγθξνηήκαηνο θαη ησλ εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ 
 Ρελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηαδηθαζηψλ εζσηεξηθήο αλαθνξάο ηνπ Ππγθξνηήκαηνο 
 Ρελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ζπκκφξθσζεο ηνπ Ππγθξνηήκαηνο 

 
θαη λα ππνβάιιεη εηζεγήζεηο ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην γηα ηα πην πάλσ ζέκαηα. 
  
Ν ξφινο ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ είλαη ζεκειηψδεο πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε νηθνλνκηθή 

αθεξαηφηεηα θαη αθξίβεηα ηεο νηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο ηεο Ρξάπεδαο. Ζ θαιή, αλνηρηή 
επηθνηλσλία κεηαμχ ηεο Δπηηξνπήο, ηνπ Νηθνλνκηθνχ Γηεπζπληή, ηνπ Γηεπζπληή Γηαρείξηζεο 
Θηλδχλσλ, ηνπ Γηεπζπληή Γηεχζπλζεο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, ηνπ Γηεπζπληή Γηεχζπλζεο 
Ππκκφξθσζεο θαη ησλ εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ είλαη απαξαίηεηε θαη πξνζζέηεη αμία ζηνλ νξγαληζκφ.  
Απηφ ελζαξξχλεηαη κε ην λα ηίζεηαη ε δηεχζπλζε ππφινγε γηα ηελ εθαξκνγή φισλ ησλ ζπζηάζεσλ 
ηνπ ειέγρνπ (εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ) θαη κέζσ ηεο πξφζθιεζεο ησλ αξκφδησλ δηεπζπληψλ 

ησλ επηρεηξεκαηηθψλ κνλάδσλ ζε ζπλαληήζεηο γηα λα ελεκεξψζνπλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ 

ζπκθσλεζέλησλ ελεξγεηψλ πνπ αθνξνχλ ηελ Κνλάδα ηνπο. Ξέξαλ απφ ηελ παξνρή δηαβεβαίσζεο 
εληφο ησλ δνκψλ δηαθπβέξλεζεο θαη επζχλεο ηεο Ρξάπεδαο, είλαη απαξαίηεην ε Δπηηξνπή λα 
ζπλεηζθέξεη, λα παξάγεη απνηειέζκαηα θαη λα πξνζζέηεη αμία ζην Ππγθξφηεκα. 
 
Νηθνλνκηθή Ξιεξνθφξεζε 
 

Ζ Δπηηξνπή έρεη ζπδεηήζεη κε ηνπο εμσηεξηθνχο ειεγθηέο, Ernst & Young Cyprus Ltd, ηα θχξηα 
ζέκαηα εθηηκήζεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ νηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε ηνπ Ππγθξνηήκαηνο.  
Ππγθεθξηκέλνη ηνκείο ζπδήηεζεο ήηαλ ηα επξήκαηα /παξαηεξήζεηο ηνπο  ζηα πιαίζηα ηνπ ειέγρνπ 
ησλ νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ ηνπ Ππγθξνηήκαηνο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ κεηαμχ άιισλ ησλ 
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πνιηηηθψλ γηα πξνβιέςεηο θαη απνκεηψζεηο ησλ δαλείσλ, ηελ απνκείσζε ηεο ππεξαμίαο, ζέκαηα 
ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηελ αλάθηεζε αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθήο απαίηεζεο.  Ζ 
Δπηηξνπή έρεη ηθαλνπνηεζεί φηη έρεη ιάβεη ππφςε πξνο γλσζηνπνίεζε φια ηα ζεκαληηθά ζρεηηθά 

ζέκαηα πνπ έρνπλ απαζρνιήζεη ηελ δηεχζπλζε θαη ηνπο νξθσηνχο ειεγθηέο ηνπ Ππγθξνηήκαηνο 
θαηά ην έηνο. 
 
Ζ Δπηηξνπή έρεη αμηνινγήζεη θαη παξαθνινπζήζεη ηελ θαηαιιειφηεηα θαη πιεξφηεηα ησλ 
δεκνζηεπκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη αλαθνηλψζεσλ πξνο ηνπο κεηφρνπο ηεο Δηαηξίαο θαη 
νπνηεζδήπνηε επίζεκεο αλαθνηλψζεηο ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκηθή απφδνζε ηνπ Ππγθξνηήκαηνο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζεκαληηθψλ νηθνλνκηθψλ θξίζεσλ θαη εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ην 
Ππγθξφηεκα. 
 
Ζ Δπηηξνπή έρεη κειεηήζεη ηηο ζπζηάζεηο ηεο δηεχζπλζεο ζρεηηθά κε ηηο πξνβιέςεηο γηα απνκείσζε 
δαλείσλ θαη απαηηήζεσλ θαη νπνηεζδήπνηε άιιεο πξνβιέςεηο γηα δεκηέο θαη ρξεψζεηο πνπ 
αλαθέξνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Ππγθξνηήκαηνο. Δπίζεο, έρεη κειεηήζεη ηελ 
αμηνιφγεζε ηεο δηεχζπλζεο φηη ε αξρή  ηεο ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηαο ζπλερίδεη λα είλαη 

θαηάιιειε γηα ηελ εηνηκαζία ησλ ζπγθεθξηκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
 
Ζ Δπηηξνπή έρεη ηελ επζχλε εμέηαζεο ησλ ζεκαληηθψλ ζπλαιιαγψλ νπνηαζδήπνηε κνξθήο πνπ 
δηελήξγεζε ε Ρξάπεδα ή νη ζπγαηξηθέο ηεο, φπνπ θάπνην Κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ν 
Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο, κέινο ηεο Δθηειεζηηθήο θαη Γεληθήο Γηεχζπλζεο, Γξακκαηέαο, εμσηεξηθφο 
ειεγθηήο ή κεγαινκέηνρνο, έρεη άκεζν ή έκκεζν ζπκθέξνλ.  Ζ Δπηηξνπή βεβαηψλεηαη φηη ηέηνηεο 
ζπλαιιαγέο δηελεξγνχληαη κέζα ζην πιαίζην ζπλήζνπο εκπνξηθήο πξαθηηθήο (at arm‟s length). 

  
Ξεξηβάιινλ Διέγρνπ 
 
Νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δπηηξνπήο πεξηέιαβαλ ηε κειέηε εθζέζεσλ πνπ ππνβάιινληαη απφ ηε 
Γηεχζπλζε Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη ηε Γηεχζπλζε Ππκκφξθσζεο. Ζ αληαπφθξηζε ηεο δηεχζπλζεο 
ζηα επξήκαηα θαη ζπζηάζεηο ηεο Γηεχζπλζεο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ κειεηήζεθαλ θαη έηπραλ 

παξαθνινχζεζεο. Νη κεληαίεο εθζέζεηο κε επξήκαηα πνπ εθδίδνληαη απφ ηνπο επηθεθαιήο ηεο 
Γηεχζπλζεο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη ηεο Γηεχζπλζεο Ππκκφξθσζεο ππνβνεζνχλ ηελ Δπηηξνπή λα 
εζηηάζεη ηελ πξνζνρή ηεο ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο πνπ πξνθαινχλ αλεζπρία θαη βαζχηεξα αίηηα 
θαη λα παξαθνινπζήζεη ηελ πξφνδν απνθαηάζηαζεο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Ρνκείο εζηίαζεο 

θαηά ην 2014 ήηαλ ε Ξαξεκπφδηζε ηνπ Μεπιχκαηνο Ξαξάλνκνπ Σξήκαηνο (AML) θαη νη δηαδηθαζίεο 
«Γλψξηδε ηνλ Ξειάηε ζνπ»(KYC), δηαδηθαζίεο πξνκεζεηψλ, πνηφηεηα δεδνκέλσλ θαη πνιηηηθέο 
πξνβιέςεσλ. Ζ Δπηηξνπή έρεη επίζεο κειεηήζεη  ζεκαληηθέο έξεπλεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί εληφο ηνπ 

2014 απφ ηνλ Γηεπζπληή Γηεχζπλζεο Δζσηεξηθνχ  Διέγρνπ αλαθνξηθά κε παιαηφηεξα γεγνλφηα θαη 
ζέκαηα.  
 
Ζ Δπηηξνπή έρεη κειεηήζεη θαη εγθξίλεη ηα εηήζηα ζρέδηα δξάζεο ηεο Γηεχζπλζεο Δζσηεξηθνχ 
Διέγρνπ θαη ηεο Γηεχζπλζεο Ππκκφξθσζεο θαη έρεη παξαθνινπζήζεη ηηο κεηέπεηηα ελέξγεηεο.  
 
Ζ Δπηηξνπή έρεη αλαζέζεη ηελ επζχλε ηεο πξνεηνηκαζίαο ηεο Έθζεζεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο 

ζηελ Δπηηξνπή Γηνξηζκψλ θαη Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο, αιιά δηαηεξεί ηελ επζχλεο ηεο 
αλαζθφπεζεο θαη έγθξηζεο ηεο Δηήζηαο Έθζεζεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο.  
 
Θαηά ην 2014, ε Δπηηξνπή Διέγρνπ ζπλεδξίαζε 17 θνξέο.  
 
3.1.1 Δπηηξνπή Διέγρνπ κέρξη ηελ εθινγή ηνπ λένπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ζηηο 

20/11/2014 

 
Ρα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ θαηά ην 2014 θαη κέρξη ηελ εθινγή ηνπ ηξέρνληνο Γηνηθεηηθνχ 
Ππκβνπιίνπ ζηηο 20/11/2014 ήηαλ ηα αθφινπζα:  
 
Ησάλλεο Εσγξαθάθεο (Ξξφεδξνο) 
Anjelica Anshakova 

Μάλζνο Βξάραο 
Αληξέαο Γηαζεκίδεο 
Καξίλνο Γηαιειή 
Θσλζηαληίλνο Θαηζαξφο 
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Ρα θχξηα ζέκαηα ζηα νπνία επηθεληξψζεθε ε Δπηηξνπή θαηά ην 2014 ήηαλ ηα αθφινπζα: 
 

 Ππδήηεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ειέγρνπ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ 2013 κε 

ηνπο εμσηεξηθνχο ειεγθηέο  
 Δηζεγήζεηο ζρεηηθά κε απνκεηψζεηο γηα επηζθαιή δάλεηα θαη άιιεο απνκεηψζεηο γηα δεκηέο 

θαη ρξεψζεηο 
 Θέκαηα εζσηεξηθήο δηαθπβέξλεζεο γηα ηηο ζπγαηξηθέο 
 Δμέηαζε ησλ ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ 
 Θεψξεζε ησλ κεληαίσλ εθζέζεσλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ  

 Γηνξηζκφο Δμσηεξηθψλ Διεγθηψλ 
 Θεψξεζε ηεο εηήζηαο έθζεζεο ηεο Γηεχζπλζεο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη θχξηα εθθξεκή 

ζέκαηα ειέγρνπ  
 Δμέηαζε ζεκαληηθψλ ζεκάησλ θαλνληζηηθήο ζπκκφξθσζεο θαη ησλ εθζέζεσλ ηεο 

Γηεχζπλζεο  Ππκκφξθσζεο 
 Αλαζεψξεζε θαη έγθξηζε ηεο Γήισζεο Αλνρήο Θηλδχλνπ γηα Μέπιπκα Ξαξάλνκνπ 

Σξήκαηνο, Ξνιηηηθή έλαληη ζην Μέπιπκα Βξφκηθνπ Σξήκαηνο, Ξνιηηηθή Απνδνρήο Ξειαηψλ 

θαη Ξνιηηηθή Θπξψζεσλ 
 Θεψξεζε θαη έγθξηζε Ξνιηηηθψλ Ππκκφξθσζεο 
 Αμηνιφγεζε ηεο αλεμαξηεζίαο ηεο Γηεχζπλζεο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη ηνπ Γηεπζπληή 

Γηεχζπλζεο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. 
 
3.1.2 Δπηηξνπή Διέγρνπ δηνξηζκέλε από ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην πνπ εμειέγε ζηηο 
20/11/2014  

 
Κέιε Δπηηξνπήο Διέγρνπ    
 
Ησάλλεο Εσγξαθάθεο (Ξξφεδξνο) 
Arne Berggren 
Maksim Goldman 

 
Ζ Δπηηξνπή Διέγρνπ πνπ δηνξίζηεθε απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην πνπ εμειέγε ζηηο 20 Λνεκβξίνπ 
2014 ζπλεδξίαζε 2 θνξέο κέρξη ην ηέινο ηνπ 2014 θαη επηθεληξψζεθε ζηα αθφινπζα ζέκαηα: 
 

 Ρα Νηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα ηνπ ηξίηνπ ηξηκήλνπ 2014 
 Ξξνβιέςεηο γηα απνκεηψζεηο δαλείσλ θαη ρνξεγήζεσλ γηα ην ηξίην ηξίκελν ηνπ 2014 
 Γηθαηψκαηα ειεγθηψλ γηα έιεγρν θαη θνξνινγηθή ζπκκφξθσζε ηνπ 2014 

 Ξξφγξακκα Διέγρνπ ησλ εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ γηα ην 2014 
 Ρνπο αλαζεσξεκέλνπο Όξνπο Δληνιήο ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ 
 Ρελ Έθζεζε πεπξαγκέλσλ ηεο Γηεχζπλζεο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ 
 Ρε δηαδηθαζία παξνρήο δηαβεβαίσζεο γηα εζσηεξηθνχο ειέγρνπο 
 Ρηο κεληαίεο θαη ηξηκεληαίεο εθζέζεηο Ππκκφξθσζεο 
 Ρα ζρέδηα δξάζεο ηνπ 2015 ηεο Γηεχζπλζεο Ππκκφξθσζεο Ππγθξνηήκαηνο.   
 Ρελ εμέηαζε θαη έγθξηζε ηεο Ξνιηηηθήο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο, ηεο Ξνιηηηθήο 

Αμηνιφγεζεο ηεο Ηθαλφηεηαο θαη Θαηαιιειφηεηαο Ππκβνχισλ θαη Γηεπζπληψλ, θαη άιισλ 
πνιηηηθψλ Ππκκφξθσζεο 

 
3.1.3 Αλεμαξηεζία Δζωηεξηθνύ θαη Δμωηεξηθνύ Διέγρνπ 
  
Νη Γηεπζχλζεηο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ Ππγθξνηήκαηνο θαη Ππκκφξθσζεο Ππγθξνηήκαηνο 

αλαθέξνληαη απεπζείαο ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην κέζσ ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ. Δίλαη αλεμάξηεηεο 

απφ ππεξεζίεο κε εθηειεζηηθέο αξκνδηφηεηεο θαη δελ ππάγνληαη ηεξαξρηθά ζε άιιε ππεξεζηαθή 
κνλάδα ηεο Ρξάπεδαο εθηφο απφ ην Γηεπζπληή Ππκκφξθσζεο Ππγθξνηήκαηνο ν νπνίνο έρεη δεχηεξε 
γξακκή αλαθνξάο ζην Γηεπζχλνληα Πχκβνπιν Ππγθξνηήκαηνο.   
 
Ζ Δπηηξνπή εηζεγείηαη ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηελ πξφζιεςε ή ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ 
Γηεπζπληή Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη ηνπ Γηεπζπληή Ππκκφξθσζεο.  πνβάιιεη πξνο ην Γηνηθεηηθφ 

Ππκβνχιην έθζεζε αλαθνξηθά κε (α) ηελ επάξθεηα ησλ ειέγρσλ πνπ έρνπλ δηελεξγεζεί, ηα 
ζπκπεξάζκαηα θαη ηηο εηζεγήζεηο ηεο Γηεχζπλζεο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη (β) ζέκαηα ηα νπνία 
ζρεηίδνληαη κε ηελ αλεμαξηεζία θαη ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ εξγαζηψλ ειέγρνπ πνπ δηελεξγνχληαη 
απφ ηε Γηεχζπλζε Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. 
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Ζ αλεμαξηεζία ησλ δχν Γηεπζχλζεσλ θαζψο θαη ε αλεμαξηεζία ηνπ Γηεπζπληή Γηεχζπλζεο 
Δζσηεξηθνχ ειέγρνπ εμεηάζηεθε ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2014. 

 
Ζ αληηθεηκεληθφηεηα θαη αλεμαξηεζία ησλ εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ ηεο Ρξάπεδαο δηαζθαιίδεηαη κε ηελ 
παξαθνινχζεζε, απφ ηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ, ηεο ζρέζεο ηνπο κε ην Ππγθξφηεκα, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ηζνξξνπίαο κεηαμχ ειεγθηηθψλ θαη παξεκθεξψλ κε-ειεγθηηθψλ 
ππεξεζηψλ.  Νη εμσηεξηθνί ειεγθηέο έρνπλ δηαβεβαηψζεη ηελ Ρξάπεδα γξαπηψο γηα ηελ αλεμαξηεζία 
θαη ηελ αληηθεηκεληθφηεηα ηνπο. Δπίζεο, νη εμσηεξηθνί ειεγθηέο δελ πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζην Ππγθξφηεκα.  Ζ Δπηηξνπή Διέγρνπ επηζεσξεί εηήζηα ιεπηνκεξή αλάιπζε 
ησλ ειεγθηηθψλ θαη κε-ειεγθηηθψλ ακνηβψλ αλαθνξηθά κε ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ ηνπο 
εμσηεξηθνχο ειεγθηέο.  Ζ Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζηνλ έιεγρν απηφ, γηα λα επηβεβαηψζεη ηελ 
αλεμαξηεζία ησλ εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ θαη αλαθέξεη απηή ηελ αλάιπζε ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην. 
 
3.2 Δπηηξνπή Γηνξηζκώλ θαη Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο 
 

Ν ξφινο ηεο Δπηηξνπήο είλαη λα ππνζηεξίδεη θαη ζπκβνπιεχεη ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ζε ζρέζε κε 
ηελ εμέιημε Ρνπ Ξξνέδξνπ, Αληη-Ξξνέδξνπ θαη Γηεπζχλνληνο Ππκβνχινπ θαζψο θαη πξφγξακκα 
δηαδνρήο θαη βεβαίσζε φηη ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην απαξηίδεηαη απφ κέιε πνπ είλαη θαηάιιεια 
θαηαξηηζκέλα λα εθπιεξψλνπλ ηα θαζήθνληα θαη ηηο επζχλεο ησλ Γηνηθεηηθψλ Ππκβνχισλ. 
 
Ζ Δπηηξνπή επηθεληξψλεηαη θπξίσο ζηε ζχλζεζε, δηνξηζκνχο, δηαδνρή θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, αιιά επίζεο επηβιέπεη ηελ πηνζέηεζε θαηάιιεισλ εζσηεξηθψλ πνιηηηθψλ 

γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο ηθαλφηεηαο θαη θαηαιιειφηεηαο ησλ κειψλ ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο, 
άιισλ Αλψηεξσλ Γηεπζπληψλ θαη επηθεθαιείο ησλ εζσηεξηθψλ ιεηηνπξγηψλ ειέγρνπ. 
 
Ζ Δπηηξνπή επηβιέπεη ηε ιεηηνπξγία δηαθπβέξλεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη ππνβάιιεη 
εηζεγήζεηο ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ψζηε νη δηεπζεηήζεηο ηνπ Ππγθξνηήκαηνο λα ζπλάδνπλ κε 
πξφηππα βέιηηζησλ πξαθηηθψλ Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη ηζρχνπζεο πξαθηηθέο.  Ζ Δπηηξνπή 

αμηνινγεί επίζεο, ζε εηήζηα βάζε ηε δνκή, ην κέγεζνο, ηε ζχλζεζε θαη ηελ απφδνζε ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη ππνβάιιεη νπνηεζδήπνηε ζπζηάζεηο πξνο ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην. 
 
Ρα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Γηνξηζκψλ θαη Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο θαηά ηε ζχληαμε ηεο παξνχζαο 

Έθζεζεο είλαη ηα αθφινπζα: 
 
Josef Ackermann (Ξξφεδξνο)  

Wilbur Ross            
Vladimir Strzhalkovskiy            
 
Ρα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Γηνξηζκψλ θαη Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο θαηά ην 2014 θαη κέρξη ηελ εθινγή 
ηνπ ηξέρνληνο Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ήηαλ ηα αθφινπζα: 
 
Θξίζηεο Σαζάπεο (Ξξφεδξνο) 

Κάξηνο Θαινρσξίηεο 
Άδσλεο Ξαπαθσλζηαληίλνπ 
Αληξέαο Γηαζεκίδεο 
Καξίλνο Γηαιειή - κέρξη 31/1/2014 
Κάξηνο Γηαλλάο - κέρξη 4/4/2014 
Θσλζηαληίλνο Θαηζαξφο - κέρξη 31/1/2014 

 

Θαηά ην 2014, ε Δπηηξνπή Γηνξηζκψλ θαη Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ζπλεδξίαζε 14 θνξέο.  Ζ 
Δπηηξνπή αμηνιφγεζε ηε δνκή, ην κέγεζνο, ηε ζχλζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ηελ 
αλεμαξηεζία ησλ κειψλ ηνπ θαζψο θαη ηηο δεμηφηεηεο, ηε γλψζε θαη πξαγκαηνγλσκνζχλε ηνπο  θαη 
ελεκέξσζε ζρεηηθά ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην.  Ζ Δπηηξνπή ζπλέζηεζε επίζεο, αιιαγέο ζηηο 
Δπηηξνπέο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη ζηα Γηνηθεηηθά Ππκβνχιηα ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξηψλ. Ζ 
Δπηηξνπή ππέβαιε επίζεο ηελ Έθζεζε πεξί Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο γηα ην 2013 ζην Γηνηθεηηθφ 

Ππκβνχιην γηα έγθξηζε. 
 
Κεηά ηελ έθδνζε ηεο Νδεγίαο Γηαθπβέξλεζεο ηεο ΘΡΘ ηνλ Αχγνπζην 2014, ε Δπηηξνπή επφπηεπζε 
ηε δηαδηθαζία πνπ θαζνδεγήζεθε απφ ηνλ Ιεηηνπξγφ Ππκκφξθσζεο κε ηνλ Θψδηθα Δηαηξηθήο 
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Γηαθπβέξλεζεο, γηα εληνπηζκφ ζεκείσλ δηαθνξάο κε ην πθηζηάκελν πιαίζην.  Ζ Δπηηξνπή ζπδήηεζε 
ηελ αλάγθε γηα δηνξηζκφ θαη δεχηεξνπ Δθηειεζηηθνχ Πχκβνπινπ κε ζθνπφ ηνλ εκπινπηηζκφ ηεο 
ζχλζεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ κε επηπξφζζεηεο ηθαλφηεηεο θαη εκπεηξία. 

 
3.3 Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο Κηλδύλωλ 
 
Ν θχξηνο ζθνπφο ηεο Δπηηξνπήο είλαη λα εμεηάδεη, εθ κέξνπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ην 
ζπλνιηθφ πξνθίι θηλδχλνπ ηνπ Ππγθξνηήκαηνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο απφδνζεο έλαληη ηεο 
Αλνρήο Θηλδχλνπ γηα φινπο ηνπο ηχπνπο θηλδχλνπ θαη λα βεβαηψλεηαη φηη ηφζν ην Ξξνθίι Θηλδχλνπ 

φζν θαη ε Αλνρή Θηλδχλνπ παξακέλνπλ θαηάιιεια.  Ππγθεθξηκέλα: 
 Δμεηάδεη θαη εηζεγείηαη ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηελ ζπλνιηθή Αλνρή Θηλδχλνπ ηνπ 

Ππγθξνηήκαηνο. 
 Αλαζεσξεί εθ κέξνπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ην ζπλνιηθφ πξνθίι Θηλδχλνπ ηνπ 

Ππγθξνηήκαηνο θαη ηελ απφδνζε έλαληη ηεο Αλνρήο Θηλδχλνπ. 
 Δληνπίδεη ηνλ πηζαλφ αληίθηππν ζεκαληηθψλ ζεκάησλ πνπ ίζσο επεξεάζνπλ ην πξνθίι 

Θίλδπλνπ ηνπ Ππγθξνηήκαηνο. 

 Βεβαηψλεηαη φηη ην ζπλνιηθφ πξνθίι θηλδχλνπ θαη ε αλνρή θηλδχλνπ παξακέλνπλ 
θαηάιιειεο δεδνκέλνπ ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο, άιια ζεκαληηθά ζέκαηα πνπ έρνπλ 
αληίθηππν ζην Ππγθξφηεκα θαη ην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ειέγρνπ.   

 Αλαδεηεί, εληνπίδεη θαη αμηνινγεί κειινληηθνχο πηζαλνχο θηλδχλνπο πνπ ιφγσ 
αβεβαηφηεηαο, κηθξήο πηζαλφηεηαο θαη άγλνηαο ίζσο λα κελ εμεηάζηεθαλ ηθαλνπνηεηηθά απφ 
άιιεο Δπηηξνπέο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ.    

 

Όπσο θάζε ρξεκαηννηθνλνκηθφο νξγαληζκφο, ην Ππγθξφηεκα εθηίζεηαη ζε θηλδχλνπο, νη πην 
ζεκαληηθνί απφ ηνπο νπνίνπο είλαη ν πηζησηηθφο θίλδπλνο, ν θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο, ν θίλδπλνο 
αγνξάο (ν νπνίνο πξνθχπηεη απφ αξλεηηθέο κεηαβνιέο ζηηο ηηκέο ζπλαιιάγκαηνο, επηηνθίσλ ή 
αμηψλ) θαη ν ιεηηνπξγηθφο θίλδπλνο. Ρν Ππγθξφηεκα παξαθνινπζεί θαη δηαρεηξίδεηαη απηνχο ηνπο 
θηλδχλνπο κε δηάθνξνπο κεραληζκνχο ειέγρνπ. Ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ 
θηλδχλσλ ηνπ Ππγθξνηήκαηνο αλαθέξνληαη ζηηο Πεκεηψζεηο 46 κέρξη 49 ησλ Δλνπνηεκέλσλ 

Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ θαη ζηελ ελφηεηα «Δπηπξφζζεηεο Γλσζηνπνηήζεηο Θηλδχλσλ» ζηελ 
Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε.  
 
Ρα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Θηλδχλνπ θαηά ηε ζχληαμε ηεο παξνχζαο Έθζεζεο είλαη ηα αθφινπζα: 

 
Vladimir Strzhalkovskiy (Ξξφεδξνο) 
Arne Berggren 

Marios Kalochoritis 
Wilbur Ross 
Yiannis Zographakis 
 
Ρα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Θηλδχλνπ θαηά ην 2014 θαη κέρξη ηελ εθινγή ηνπ ηξέρνληνο Γηνηθεηηθνχ 
Ππκβνπιίνπ ζηηο 20/11/2014 ήηαλ ηα αθφινπζα: 
 

Vladimir Strzhalkovskiy (Ξξφεδξνο) 
Anjelica Anshakova 
Dmitry Chichikashvili 
Μάλζνο Βξάραο 
Καξίλνο Γηαιειή 
Ησάλλεο Εσγξαθάθεο 

 

Θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2014, ε Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο Θηλδχλσλ ζπλεδξίαζε 6 θνξέο. Πεκαληηθά 
ζέκαηα εζηίαζεο γηα ηελ Δπηηξνπή θαηά ην 2014 ήηαλ ε δηαρείξηζε θαζπζηεξήζεσλ θαη ε βειηίσζε 
ηνπ πιαηζίνπ δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηηο λέεο επνπηηθέο απαηηήζεηο.  
Δπηπξφζζεηα, ε Δπηηξνπή έζεζε εηζεγήζεηο γηα ελδπλάκσζε ηνπ πιαηζίνπ αλαθνξάο πξνο ηελ 
Δπηηξνπή πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε άζθεζε ηνπ επνπηηθνχ ηεο ξφινπ επί ηνπ πιαηζίνπ γηα ηε 
δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ.   

 
Ζ Δπηηξνπή αζρνιήζεθε κε ζεκαληηθά ζέκαηα πνιηηηθήο γηα ηε δηαρείξηζε θηλδχλσλ θαη ππέβαιε ηηο 
εηζεγήζεηο ηεο ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην πξνο έγθξηζε. Ρα ζέκαηα πεξηιάκβαλαλ ηελ δήισζε 
αλνρήο θηλδχλσλ (risk appetite statement), πνιηηηθή αλαδηάξζξσζεο δαλείσλ, ζηξαηεγηθή 
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δηαρείξηζεο θαζπζηεξήζεσλ θαη ιεπηνκεξνχο ζρεδίνπ δξάζεο, εγθξηηηθέο αξρέο ρξεκαηνδφηεζεο 
θαη φξηα δηαγξαθψλ. Απηέο νη πνιηηηθέο εμεηάζηεθαλ θαη αλαζεσξήζεθαλ ιακβάλνληαο ππφςε ην 
λέν ιεηηνπξγηθφ θαη επνπηηθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη ην Ππγθξφηεκα.  

 
3.4 Δπηηξνπή Ακνηβώλ θαη Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ 
 
Ξεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηε ζχλζεζε θαη ην ξφιν ηεο Δπηηξνπήο θαζψο θαη ησλ ζεκάησλ πνπ 
εμεηάζηεθαλ θαηά ην 2014 βξίζθνληαη ζηελ Έθζεζε Ξνιηηηθήο Ακνηβψλ.  
  

3.5 Άιιεο Δπηηξνπέο 
 
Γελ ππάξρνπλ άιιεο Δπηηξνπέο θαηά ηε ζχληαμε ηεο παξνχζαο Έθζεζεο. 
 
Άιιεο Δπηηξνπέο κέρξη ηηο 20 Ννεκβξίνπ 2014 –  
 
Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην πνπ εμειέγε ζηηο 10 Πεπηεκβξίνπ 2013  απνθάζηζε λα ζπζηήζεη Δπηηξνπή 

γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο αλαδηάξζξσζεο ηνπ Ππγθξνηήκαηνο σο εμήο: 
 
Δπηηξνπή Πηξαηεγηθήο θαη Αλαδηάξζξσζεο Ξαξνπζίεο 
 

Αληξέαο Γηαζεκίδεο (Ξξφεδξνο) 8/8 

Dmitry Chichikashvili (Αληηπξφεδξνο)  0/8 

Anjelica Anshakova  4/8 

Μάλζνο Βξάραο 7/8 

Καξίλνο Γηαιειή- απφ 31/01/2014 6/6 

Κάξηνο Γηαλλάο- κέρξη 4/4/2014 1/2 

Ησάλλεο Εσγξαθάθεο 8/8 

Κάξηνο Θαινρσξίηεο  7/8 

Θσλζηαληίλνο Θαηζαξφο 7/8 

Άδσλεο Ξαπαθσλζηαληίλνπ 8/8 

 
4. Γαλεηζκόο Γηνηθεηηθώλ Σπκβνύιωλ θαη Άιιεο Σπλαιιαγέο 
 

Ιεπηνκέξεηεο γηα ηνλ δαλεηζκφ θαη άιιεο ζπλαιιαγέο ησλ Γηνηθεηηθψλ Ππκβνχισλ κε ην 
Ππγθξφηεκα παξνπζηάδνληαη ζηε Πεκείσζε 52 ησλ Δλνπνηεκέλσλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ ηνπ 
Ππγθξνηήκαηνο, γηα ην 2014.  
 

Απαγνξεχεηαη δηα Λφκνπ ε Ρξάπεδα λα έρεη νπνηνδήπνηε ρξεκαηνδνηηθφ άλνηγκα πξνο νπνηνδήπνηε 
απφ ηα αλεμάξηεηα Κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ.  Δπηπιένλ, νπνηνδήπνηε ρξεκαηνδνηηθφ 
άλνηγκα παξαρσξεζεί πξνο ηα κε Δθηειεζηηθά Κέιε πξέπεη λα ζπλάδεη κε ηηο αθφινπζεο πξφλνηεο 
ηνπ Λφκνπ: 
 
(α) ε ζπλαιιαγή λα έρεη ηχρεη ηεο πξνεγνχκελεο έγθξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ κε 
απφθαζε πνπ ιήθζεθε κε πιεηνςεθία δχν ηξίησλ ησλ Κειψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηε ζπλεδξία θαη 

ην ελδηαθεξφκελν κέινο δε παξίζηαην θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο απηνχ νχηε κεηείρε ζηε 
ζρεηηθή ςεθνθνξία, 
(β) ην άλνηγκα πνπ παξαρσξήζεθε, δφζεθε κε ηνπο ίδηνπο εκπνξηθνχο φξνπο πνπ επηβάιινληαη 
ζηνπο πειάηεο γηα παξφκνηα αλνίγκαηα ζχκθσλα κε ηε ζπλήζε ηξαπεδηθή πξαθηηθή, 
(γ) ε ζπλνιηθή αμία ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ αλνηγκάησλ πξνο φια ηα Κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
Ππκβνπιίνπ δελ ππεξβαίλεη νπνηεδήπνηε ην 10% ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ ηεο Ρξάπεδαο ή 

νπνηνδήπνηε ρακειφηεξν πνζνζηφ πνπ ε Θεληξηθή Ρξάπεδα ήζειε νπνηεδήπνηε νξίζεη, 
(δ) ε ζπλνιηθή αμία ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ αλνηγκάησλ, πνπ δελ εμαζθαιίδνληαη κε εκπξάγκαηε 
εμαζθάιηζε θαη πνπ παξαρσξνχληαη πξνο φια ηα Κέιε ηνπ ΓΠ δελ ππεξβαίλεη ην 1% ησλ ηδίσλ 
θεθαιαίσλ ηεο Ρξάπεδαο ή νπνηνδήπνηε ρακειφηεξν πνζνζηφ πνπ ε Θεληξηθή Ρξάπεδα ήζειε 
νπνηεδήπνηε νξίζεη, 
(ε) ε ζπλνιηθή αμία ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ αλνηγκάησλ πξνο νπνηνδήπνηε Κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
Ππκβνπιίνπ δελ ππεξβαίλεη νπνηεδήπνηε ην πνζφ ησλ πεληαθφζησλ ρηιηάδσλ επξψ (€500.000) ή 

νπνηνδήπνηε άιιν ρακειφηεξν πνζφ πνπ ε Θεληξηθή Ρξάπεδα ήζειε νπνηεδήπνηε νξίζεη θαη 
(ζη) δελ επηηξέπεηαη λα παξαρσξεζεί νπνηεδήπνηε, νπνηαδήπνηε ρξεκαηνδφηεζε πξνο νπνηνδήπνηε 
Δθηειεζηηθφ Κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ  πνπ δελ ζπλάδεη κε ηνπο φξνπο θαη θαλνληζκνχο ή 



ΠΓΘΟΝΡΖΚΑ ΡΟΑΞΔΕΑΠ ΘΞΟΝ                            Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε 2014   

Δηήζηα Έθζεζε Ξεξί Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο 2014 
 

  
 

 
 

335 

 

πνπ ππεξβαίλεη ηα φξηα πνπ δηέπνπλ φιν ην πξνζσπηθφ ή νπνηνδήπνηε άιιν ρακειφηεξν πνζφ πνπ 
ε Θεληξηθή Ρξάπεδα ήζειε νπνηεδήπνηε νξίζεη. 
     

5. Δπζύλε θαη Έιεγρνο 
 
5.1 Σπλερηδόκελε δξαζηεξηόηεηα (Going concern) 
 
Ζ δηνίθεζε θαη ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δηαηξίαο, έρνληαο ιάβεη ππφςε ηνπο παξάγνληεο πνπ 
αλαθέξνληαη ζηε Πεκείσζε 4.1 ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, έρνπλ ηθαλνπνηεζεί φηη ην 

Ππγθξφηεκα έρεη ηα κέζα ψζηε λα ζπλερίζεη ηελ επηρεηξεζηαθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα θαηά ην 
πξνβιεπηφ κέιινλ θαη σο εθ ηνχηνπ, ε αξρή ηεο ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηαο είλαη θαηάιιειε.  
 
5.2 Σπζηήκαηα Δζωηεξηθνύ Διέγρνπ 
 
Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην θέξεη ηελ επζχλε γηα ηελ επάξθεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 
ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηνπ Ππγθξνηήκαηνο. Ξνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο έρνπλ ζρεδηαζηεί 

θαη εθαξκνζηεί, κεηαμχ άιισλ, γηα ηε δηαθχιαμε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ έλαληη κε 
εμνπζηνδνηεκέλεο ρξήζεο, γηα ηελ ηήξεζε θαηάιιεισλ ινγηζηηθψλ βηβιίσλ θαη γηα ηελ νξζή θαη 
απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. Ρέηνηεο πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο 
έρνπλ ζρεδηαζηεί βάζεη ηεο έθηαζεο θαη ηεο πνιππινθφηεηαο ησλ εξγαζηψλ ηνπ Ππγθξνηήκαηνο θαη 
ζηνρεχνπλ ζηνλ εληνπηζκφ, ζηελ αμηνιφγεζε, ζηνλ πεξηνξηζκφ θαη ζηελ παξαθνινχζεζε ησλ 
θηλδχλσλ πνπ αληηκεησπίδεη ην Ππγθξφηεκα. Απηέο νη δηαδηθαζίεο κπνξνχλ λα παξέρνπλ εχινγε 
αιιά φρη απφιπηε δηαβεβαίσζε έλαληη νπζησδψλ αλαθξηβεηψλ, ιαζψλ, δεκηψλ, απαηψλ ή 

παξαβηάζεσλ λνκνζεζηψλ θαη θαλνληζκψλ. 
  
Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην, κέζσ ησλ Δπηηξνπψλ Διέγρνπ θαη Γηαρείξηζεο Θηλδχλσλ Ππγθξνηήκαηνο, 
έρεη πξνβεί ζε εηήζηα εμέηαζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ θαη 
εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαιχπηνληαο φινπο ηνπο ζεκαληηθνχο κεραληζκνχο ειέγρνπ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ κεραληζκψλ ειέγρνπ θαη κεραληζκνχ 

ειέγρνπ ζπκκφξθσζεο, θαζψο θαη ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο θηλδχλσλ. Θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 
έηνπο, νη Δπηηξνπέο  Διέγρνπ θαη Γηαρείξηζεο Θηλδχλσλ Ππγθξνηήκαηνο είραλ ππφ ζεψξεζε ηελ 
απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη αλαθέξνληαλ ζε ηαθηηθή βάζε πξνο 
ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην. Θαηά ηηο ζεσξήζεηο ηνπο, νη Δπηηξνπέο  Διέγρνπ θαη Γηαρείξηζεο Θηλδχλσλ 

Ππγθξνηήκαηνο ιακβάλνπλ ηαθηηθέο αμηνινγήζεηο ηνπ επηρεηξεζηαθνχ θαη ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ, 
ηαθηηθέο εθζέζεηο απφ ην Γηεπζπληή Γηεχζπλζεο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ Ππγθξνηήκαηνο θαη ην 
Γηεπζπληή Γηεχζπλζεο Γηαρείξηζεο Θηλδχλσλ Ππγθξνηήκαηνο, εθζέζεηο εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ 

ειέγρνπ, θαζψο θαη θαλνληζηηθψλ εθζέζεσλ. Δπηπιένλ, ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ιακβάλεη 
επηβεβαίσζε ζε εηήζηα βάζε απφ ην Γηεπζχλνληα Πχκβνπιν Ππγθξνηήκαηνο σο πξνο ηελ 
απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζπκκφξθσζεο, ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ θαη ησλ πνιηηηθψλ, δηαδηθαζηψλ 
θαη δξαζηεξηνηήησλ παξαθνινχζεζεο ηεο αζθάιεηαο πιεξνθνξηψλ. 
  
Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην, κέζσ ησλ Δπηηξνπψλ Διέγρνπ θαη Γηαρείξηζεο Θηλδχλσλ Ππγθξνηήκαηνο, 
έρεη ιάβεη επηβεβαίσζε φηη ε εθηειεζηηθή δηεχζπλζε έρεη πξνβεί ή ζα πξνβεί ζηηο δένπζεο ελέξγεηεο 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε φισλ ησλ αδπλακηψλ πνπ εληνπίζηεθαλ κέζα απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ πιαηζίνπ 
εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 
 
Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην δηαβεβαηψλεη φηη δελ έρεη πεξηέιζεη ζε γλψζε ηνπ νπνηαδήπνηε παξάβαζε 
ησλ πεξί Αμηψλ θαη Σξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Θχπξνπ Λφκσλ θαη Θαλνληζκψλ, εθηφο απηψλ πνπ είλαη 
εηο γλψζε ησλ ζρεηηθψλ Αξρψλ (φπνπ εθαξκφδεηαη). 

 

5.3 Λεηηνπξγόο Σπκκόξθωζεο κε ηνλ Κώδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο 
 
Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην δηφξηζε ηνλ θ. Κάξην Πθαλδάιε σο Ιεηηνπξγφ Ππκκφξθσζεο κε ηνλ 
Θψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ζηηο 28 Φεβξνπαξίνπ 2014 κεηά ηελ παξαίηεζε ηνπ θ.  Φνίβνπ 
Εσκελή. 
6.  Έθζεζε Πνιηηηθήο Ακνηβώλ 

 
Ζ Έθζεζε Ξνιηηηθήο Ακνηβψλ εηνηκάζηεθε απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην κεηά απφ εηζήγεζε ηεο 
Δπηηξνπήο Ακνηβψλ θαη Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ζχκθσλα κε ην Ξαξάξηεκα 1 ηνπ Θψδηθα.  
Ξαξνπζηάδεηαη ζηελ Δηήζηα Έθζεζε ηεο Δηαηξίαο κεηά ηελ παξνχζα Έθζεζε πεξί Δηαηξηθήο 
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Γηαθπβέξλεζεο.  Ζ Έθζεζε Ξνιηηηθήο Ακνηβψλ ζα παξνπζηαζηεί ζηελ Δηήζηα Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ 
Κεηφρσλ γηα έγθξηζε. 
 

Ξιεξνθνξίεο γηα ηηο Ακνηβέο ησλ Κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ γηα ην έηνο 2014 
αλαθέξνληαη ζηε Πεκείσζε 52 ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ ηνπ Ππγθξνηήκαηνο θαζψο θαη ζηελ 
ίδηα ηελ Έθζεζε Ξνιηηηθήο Ακνηβψλ.  
 
7. Σρέζεηο κε ηνπο Μεηόρνπο 
 

Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην έρεη δηνξίζεη ηνλ θ. Θσλζηαληίλν Ξηηηάιε σο άηνκν επηθνηλσλίαο ησλ 
κεηφρσλ κε ηελ Ρξάπεδα (Investor Relations Officer). Ξιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηελ Ρξάπεδα 
παξέρνληαη ζηνπο κεηφρνπο θαη πηζαλνχο επελδπηέο θαζψο θαη ζε ρξεκαηηζηέο θαη αλαιπηέο δίθαηα, 
έγθαηξα θαη ρσξίο θφζηνο. 
 
Ν Αλψηεξνο Αλεμάξηεηνο Γηνηθεηηθφο Πχκβνπινο, θ. Κηράιεο Ππαλφο, είλαη δηαζέζηκνο λα αθνχεη 
ηηο αλεζπρίεο ησλ κεηφρσλ, ησλ νπνίσλ ην πξφβιεκα δελ έρεη ιπζεί δηα κέζνπ θαλνληθψλ 

θαλαιηψλ επηθνηλσλίαο. 
 
Όινη νη κέηνρνη ηεο Ρξάπεδαο Θχπξνπ ηπγράλνπλ ίζεο κεηαρείξηζεο.  Γελ ππάξρνπλ θάηνρνη ηίηισλ 
πνπ παξέρνπλ εηδηθά δηθαηψκαηα  ειέγρνπ.  Δμαζθαιίδνληαη πξνο φινπο ηνπο κεηφρνπο έγθαηξεο θαη 
αθξηβείο αλαθνξέο γηα φιεο ηηο νπζηψδεηο αιιαγέο πνπ αθνξνχλ ην Ππγθξφηεκα, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ηεο απφδνζεο, ηεο ηδηνθηεζίαο θαη ηεο 
δηαθπβέξλεζεο ηεο Ρξάπεδαο. 

 
Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζε κεηφρνπο νη νπνίνη ζην ζχλνιφ ηνπο 
αληηπξνζσπεχνπλ ηνπιάρηζηνλ 5% ησλ κεηνρψλ λα εγγξάθνπλ ζέκαηα πξνο ζπδήηεζε ζηηο Γεληθέο 
Ππλειεχζεηο. Ζ Δηήζηα Γεληθή Ππλέιεπζε παξέρεη ηελ επθαηξία ζηνπο κεηφρνπο λα ππνβάινπλ 
εξσηήζεηο πξνο ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην. 
 

Νπνηαδήπνηε αιιαγή ή πξνζζήθε ζην Θαηαζηαηηθφ ηεο Ρξάπεδαο είλαη έγθπξε κφλν κε εηδηθφ 
ςήθηζκα ζε ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ. 
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Έθζεζε Πνιηηηθήο Ακνηβώλ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ γηα ην έηνο 2014 
 
1. Δηζαγωγή 

 
Πχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ Θψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο (ν «Θψδηθαο») πνπ εθδφζεθε απφ 
ην Σξεκαηηζηήξην Αμηψλ Θχπξνπ (4ε Ρξνπνπνηεκέλε Έθδνζε – Απξίιηνο 2014) θαη ζε ζρέζε κε ην 
Ξαξάζηεκα 1 ηνπ Θψδηθα, ε Δπηηξνπή Ακνηβψλ εηνηκάδεη ηελ Δηήζηα Έθζεζε Ξνιηηηθήο Ακνηβψλ 
ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ε νπνία εγθξίλεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην θαη ππνβάιιεηαη ζηελ 
Δηήζηα Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ Κεηφρσλ γηα έγθξηζε.  Ζ Έθζεζε Ξνιηηηθήο Ακνηβψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ γηα ην 2014 εγθξίζεθε απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ζηηο 31 Καξηίνπ 2015.   
 
2. Δπηηξνπή Ακνηβώλ θαη Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ 
 
Ζ Δπηηξνπή Ακνηβψλ θαη Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ έρεη ηελ επζχλε ηεο δηακφξθσζεο θαη ηεο 
πεξηνδηθήο αλαζεψξεζεο ηεο Ξνιηηηθήο Ακνηβψλ ηνπ Ππγθξνηήκαηνο Ρξάπεδαο Θχπξνπ ηελ νπνία 
πξνηείλεη ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην γηα έγθξηζε. Δπίζεο, ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην, κέζσ ηεο 

Δπηηξνπήο Ακνηβψλ θαη Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ, έρεη ηελ ηειηθή επζχλε γηα ηελ επνπηεία ηεο 
εθαξκνγήο ηεο Ξνιηηηθήο Ακνηβψλ.  
 
Πηφρνο ηνπ Ππγθξνηήκαηνο είλαη ε επζπγξάκκηζε ηεο Ξνιηηηθήο Ακνηβψλ θαη ησλ πξαθηηθψλ 
Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, κε ηνπο καθξνπξφζεζκνπο ζηφρνπο, ηελ αλνρή θηλδχλνπ, ην θεθάιαην θαη 
δηαζεζηκφηεηα ξεπζηφηεηαο θαη ηα ζπκθέξνληα ησλ κεηφρσλ νχησο ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη φηη ε 
Ξνιηηηθή απηή πξνσζεί θαη ζπλάδεη κε ηε ζπλεηή θαη απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ 

ρσξίο λα ελζαξξχλεη ηελ αλάιεςε ππεξβνιηθά πςειψλ θηλδχλσλ.  
 
Πηε δηακφξθσζε ηεο Ξνιηηηθήο Ακνηβψλ πνπ εθαξκφδεη, ην Ππγθξφηεκα ιακβάλεη ππφςε ηηο 
πξφλνηεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ Θψδηθα, ηελ Νδεγία ηεο Θεληξηθήο Ρξάπεδαο ηεο Θχπξνπ 
(ΘΡΘ) γηα ηε Γηαθπβέξλεζε θαη Γηαρείξηζε Ξηζησηηθψλ Ηδξπκάησλ ε νπνία ηέζεθε ζε ηζρχ ηνλ 
Αχγνπζην 2014 θαη ελζσκάησλε ηηο απαηηήζεηο γηα ηηο Ξνιηηηθέο Ακνηβψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη  

ζηελ Δπξσπατθή Νδεγία γηα ηηο Θεθαιαηαθέο Απαηηήζεηο (CRDIV) θαζψο θαη παξφληεο 
θαλνληζηηθνχο πεξηνξηζκνχο ζρεηηθνχο κε ηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα.  
 
Αλαγλσξίδεηαη φηη ε εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ απαηηήζεσλ απφ ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ηδξχκαηα θαη 

νη πνιηηηθέο θαη πξαθηηθέο πνπ ζα πηνζεηνχληαη ζα εμειίζζνληαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, κε ηελ 
απφθηεζε πεξαηηέξσ γλψζεσλ θαη εκπεηξηψλ θαη ηε δηακφξθσζε βέιηηζησλ πξαθηηθψλ ζηνλ ηνκέα 
απηφ.  Πην πιαίζην απηφ, ην Ππγθξφηεκα ζηνρεχεη ζηε ζπλερή εμέηαζε ησλ πνιηηηθψλ θαη 

πξαθηηθψλ ηνπ γηα ηηο ακνηβέο θαη φπνπ ρξεηάδεηαη ζα ηηο ηξνπνπνηεί, κε ζηφρν λα πξνσζνχλ ηε 
ζπλεηή θαη απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ.  
 
Θάζε ρξφλν, ε Δπηηξνπή Ακνηβψλ θαη Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ πξνηείλεη ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην, 
ηελ Δηήζηα Έθζεζε Ξνιηηηθήο Ακνηβψλ πνπ απνηειεί κέξνο ηεο Δηήζηαο Έθζεζεο ηνπ 
Ππγθξνηήκαηνο, ε νπνία ππνβάιιεηαη ζηελ Δηήζηα Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ γηα έγθξηζε.  Ζ 
Δπηηξνπή επίζεο αλαζθνπεί θαη εγθξίλεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ γλσζηνπνηνχληαη αλαθνξηθά κε ηηο 

Δηήζηεο Ακνηβέο ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ζηε Πεκείσζε 52 ησλ Δηήζησλ 
Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξίαο θαζψο θαη ηελ ίδηα ηελ Έθζεζε Ξνιηηηθήο Ακνηβψλ. 
 
Ρα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Ακνηβψλ θαη Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο παξνχζαο 
Έθζεζεο ήηαλ ηα αθφινπζα: 
 

Κηράιεο Ππαλφο (Ξξφεδξνο) 

Maksim Goldman 
Κάξηνο Θαινρσξίηεο                 
 
Ππκβνχιην κέρξη ηηο 20 Λνεκβξίνπ 2014 
 
Κάξηνο Γηαλλάο (Ξξφεδξνο) – κέρξη ηηο 4/4/2014 

Μάλζνο Βξάραο (Ξξφεδξνο) – απφ ηηο 4/4/2014 
Καξίλνο Γηαιειήο - απφ ηηο 31/1/2014 
Αληξέαο Γηαζεκίδεο – απφ ηηο 4/4/2014  
Κάξηνο Θαινρσξίηεο 
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Θσλζηαληίλνο Θαηζαξφο - απφ ηηο 31/1/2014  
Άδσλεο Ξαπαθσλζηαληίλνπ 

 
3. Γηαθπβέξλεζε Πνιηηηθήο Ακνηβώλ Σπγθξνηήκαηνο 

 
3.1 Αξρέο ηνπ Κώδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο 

 

Νη εηαηξίεο πξέπεη λα εθαξκφζνπλ επίζεκε θαη δηαθαλή δηαδηθαζία γηα ηελ αλάπηπμε πνιηηηθήο ζην 
ζέκα ησλ ακνηβψλ ησλ Δθηειεζηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Ππκβνχισλ θαη γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ακνηβψλ 
ηνπ θάζε Γηνηθεηηθνχ Ππκβνχινπ μερσξηζηά.   
 
Ρν χςνο ησλ ακνηβψλ πξέπεη λα είλαη επαξθέο γηα λα πξνζειθχεη θαη λα δηαηεξεί ζηελ ππεξεζία 
ηεο Δηαηξίαο ηνπο Γηνηθεηηθνχο Ππκβνχινπο πνπ εληζρχνπλ ηε δηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο, αιιά νη 
εηαηξίεο πξέπεη λα απνθεχγνπλ λα πιεξψλνπλ γηα ην ζθνπφ απηφ πεξηζζφηεξα απφ απηά πνπ 

απαηηνχληαη.  Κέξνο ηεο ακνηβήο ησλ Δθηειεζηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Ππκβνχισλ ζα πξέπεη λα 
θαζνξίδεηαη κε ηέηνην ηξφπν, πνπ λα ζπλδέεη ηηο ακνηβέο κε ηελ απφδνζε ηεο Δηαηξίαο θαη ηελ 

επίδνζε ηνπ αηφκνπ. 
 
Ζ Έθζεζε πεξί Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ηεο Δηαηξίαο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη δήισζε ηεο 
πνιηηηθήο ακνηβψλ θαη ησλ ζπλαθψλ θξηηεξίσλ, σο επίζεο θαη ηα ζχλνια ησλ ακνηβψλ ησλ 

Δθηειεζηηθψλ θαη ησλ κε Δθηειεζηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Ππκβνχισλ.    
 
3.2 Όξνη Δληνιήο ηεο Δπηηξνπήο Ακνηβώλ   
 
Ο ξόινο ηεο Δπηηξνπήο 
 
Ν ξφινο ηεο Δπηηξνπήο είλαη λα εμεηάδεη θαη εγθξίλεη ηηο ακνηβέο ησλ κε Δθηειεζηηθψλ θαη ησλ 

Δθηειεζηηθψλ Ππκβνχισλ ηνπ Ππγθξνηήκαηνο, άιισλ αλψηεξσλ εθηειεζηηθψλ θαη άιισλ βαζηθψλ 
ππαιιήισλ θαη ηε πνιηηηθή ακνηβήο ηνπ πξνζσπηθνχ, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο Θαηεπζπληήξηεο 
Γξακκέο ηεο Δπξσπατθήο Ρξαπεδηθήο  (EBA) γηα πνιηηηθέο θαη πξαθηηθέο ακνηβψλ ηνπ 2010, ηελ 
Νδεγία Γηαθπβέξλεζεο θαη Γηαρείξηζεο ηεο Θεληξηθήο Ρξάπεδαο θαζψο θαη ηνλ Θψδηθα.  Ζ Δπηηξνπή 
θαηαζέηεη ηηο πξσηαξρηθέο αξρέο θαη παξακέηξνπο ηεο Ξνιηηηθήο Ακνηβψλ ζε νιφθιεξν ην 
Ππγθξφηεκα θαη επηβιέπεη ζέκαηα ακνηβψλ.     

 

Ξεξαηηέξσ ε Δπηηξνπή δεζκεχεηαη λα εμαζθαιίδεη φηη ην Ππγθξφηεκα έρεη ην αλζξψπηλν θεθάιαην 
(ηθαλφηεηεο θαη δηάζεζε) ζρεηηθφ κε ηελ επίηεπμε ησλ ζηξαηεγηθψλ ηνπ ζηφρσλ, ην νξγαλσηηθφ 
θεθάιαην (αμίεο, επζπγξάκκηζε, εγεζία) γηα επίηεπμε ζπλερνχο πξνφδνπ θαη ην πιεξνθνξηθφ 
θεθάιαην θαη ηελ ηερλνινγία γηα δηεπθφιπλζε ηεο βειηίσζεο δηαδηθαζηψλ πνπ νδεγνχλ ζε 
ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ζηελ αγνξά.  
 

Γηνξηζκόο ηεο Δπηηξνπήο  
 
Ζ Δπηηξνπή απνηειείηαη απφ 3 κέρξη 5 κέιε.  Ζ Δπηηξνπή πξέπεη λα απνηειείηαη απνθιεηζηηθά απφ 
κε Δθηειεζηηθνχο Ππκβνχινπο, νη πεξηζζφηεξνη ησλ νπνίσλ είλαη αλεμάξηεηνη, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Ξξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο ν νπνίνο δελ κπνξεί λα πξνεδξεχεη 
νπνηαζδήπνηε άιιεο Δπηηξνπήο.  Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην δηνξίδεη ηνλ Ξξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο, ηα 
Κέιε ηεο νπνίαο δηνξίδνληαη θάζε ρξφλν. 

 
Σπλεδξηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο  
 

Ζ Δπηηξνπή ζπλεδξηάδεη ηαθηηθά, θαη επηπιένλ ζπλεδξηάδεη φπνηε θιεζεί απφ ηνλ Ξξφεδξν ηεο 
Δπηηξνπήο.  Ζ απαξηία γηα κηα ζπλεδξία είλαη 2 κέιε ή 50% ζηξνγγπιεκέλα πξνο ηα άλσ 
(νπνηνδήπνηε είλαη κεγαιχηεξν).  Ζ Δπηηξνπή θξαηεί ιεπηνκεξή πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεψλ ηεο. 
 

Ζ Δπηηξνπή έρεη ηελ εμνπζία λα εμαζθαιίζεη αλεμάξηεηε ζπκβνπιή θαη πιεξνθνξία απφ εμσηεξηθά 
κέξε φπνηε θξηζεί αλαγθαίν. 
 
Όινη νη αλεμάξηεηνη κε Δθηειεζηηθνί Γηνηθεηηθνί Πχκβνπινη έρνπλ ην δηθαίσκα λα παξαθαζίζνπλ ζε 
νπνηαδήπνηε ζπλεδξία ηεο Δπηηξνπήο Ακνηβψλ θαη Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ θαη ε Δπηηξνπή κπνξεί 
λα πξνζθαιέζεη νπνηνδήπνηε πξφζσπν πνπ κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ζηηο εξγαζίεο ηεο.  
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Καζήθνληα θαη Δπζύλεο ηεο Δπηηξνπήο Ακνηβώλ θαη Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ 
 

Ν θχξηνο ζθνπφο ηεο Δπηηξνπήο είλαη λα εμαζθαιίδεη φηη ε Ξνιηηηθή Ακνηβψλ θαη νη πξαθηηθέο 
Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ηνπ Ππγθξνηήκαηνο επζπγξακκίδνληαη κε ηνπο καθξνπξφζεζκνπο 
ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο, ηελ αλνρή θηλδχλνπ, θεθάιαην θαη δηαζεζηκφηεηα ξεπζηφηεηαο θαζψο θαη 
ηα ζπκθέξνληα ησλ κεηφρσλ θαη δελ ελζαξξχλνπλ ηελ ππέξκεηξε αλάιεςε θηλδχλνπ. 
 
Ζ Δπηηξνπή επηζεσξεί ηε ιεηηνπξγία θαη απνδνηηθφηεηα ηεο Ξνιηηηθήο Ακνηβψλ θαη εμαζθαιίδεη φηη 

επζπγξακκίδεηαη κε ην Ξιαίζην Ακνηβψλ φπσο απηφ πεξηγξάθεηαη ζηελ Νδεγία Γηαθπβέξλεζεο θαη 
Γηαρείξηζεο Ξηζησηηθψλ Ηδξπκάησλ ηεο Θεληξηθήο Ρξάπεδαο.  
 
Ακνηβέο Γηνηθεηηθώλ Σπκβνύιωλ 
 
Ζ Δπηηξνπή αλαπηχζζεη παθέηα ακνηβψλ γηα ηνλ Ξξφεδξν, ηνπο Αληηπξνέδξνπο, ηνπο Δθηειεζηηθνχο 
θαη κε Δθηειεζηηθνχο Γηνηθεηηθνχο Ππκβνχινπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη δηθαησκάησλ ζχληαμεο 

θαη άιιεο θαηαβνιέο απνδεκηψζεσλ, θαη πξνρσξεί ζε θαηάιιειεο ζπζηάζεηο ζην Γηνηθεηηθφ 
Ππκβνχιην, ιακβάλνληαο ππφςε παξάγνληεο φπσο ην ζρεηηθφ θφξην εξγαζίαο, επζχλεο, πξνζφληα, 
πείξα, αθαδεκατθφ ππφβαζξν, επίδνζε, ζπγθξίζηκεο ακνηβέο ζηελ αγνξά, ακνηβέο ζε άιια επίπεδα 
ηνπ Ππγθξνηήκαηνο, ην επίπεδν ακνηβψλ πνπ ζεσξείηαη ηθαλφ λα πξνζειθχζεη, δηαηεξήζεη θαη λα 
παξέρεη θίλεηξα ζε άηνκα κε ηελ απαηηνχκελε γλψζε θαη πείξα, ελψ ηαπηφρξνλα απνθεχγνληαο 
ηελ αλάγθε πιεξσκήο πέξαλ απφ ηα πνζά πνπ ρξεηάδνληαη γηα ην ζθνπφ απηφ, θαζψο επίζεο θαη 
κε-νηθνλνκηθά θξηηήξηα φπσο ζπκκφξθσζε κε εθαξκνζηένπο θαλφλεο θαη δηαδηθαζίεο. 

 
Ζ Δπηηξνπή δηαρεηξίδεηαη λέα θαη πθηζηάκελα ζπκβφιαηα εξγνδφηεζεο γηα ηνπο Δθηειεζηηθνχο 
Γηνηθεηηθνχο Ππκβνχινπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ ακνηβψλ θαη ξεηξψλ 
ηεξκαηηζκνχ ιακβάλνληαο ππφςε παξάγνληεο φπσο πθηζηάκελεο ππνρξεψζεηο απνδεκηψζεσλ 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ δηθαησκάησλ ζχληαμεο θαη θαηαβνιέο απνδεκηψζεσλ ζε ζπκβφιαηα 
εξγνδφηεζεο ζε πεξηπηψζεηο πξφσξνπ ηεξκαηηζκνχ.  Ζ Δπηηξνπή ιακβάλεη ππφςε ηηο απφςεηο ηνπ 

Ξξφεδξνπ θαη ησλ Αληηπξφεδξσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ αλαθνξηθά κε ηα παθέηα ακνηβψλ 
ησλ άιισλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ηελ άπνςε ηνπ Γηεπζχλνληνο Πχκβνπινπ 
αλαθνξηθά κε ηα παθέηα απνιαβψλ ησλ άιισλ Δθηειεζηηθψλ Ππκβνχισλ θαη ηε ρξήζε θηλήηξσλ 
επίδνζεο (π.ρ. δηθαηψκαηα πξναίξεζεο αγνξάο κεηνρψλ) πνπ λα επζπγξακκίδνπλ ηα ζπκθέξνληα 

ησλ αηφκσλ κε εθείλα ησλ κεηφρσλ.  Ζ Δπηηξνπή επηβιέπεη άκεζα ηηο ακνηβέο ησλ Γηνηθεηηθψλ 
Ππκβνχισλ θαη άιισλ αλψηεξσλ αμησκαηνχρσλ ηεο Γηεχζπλζεο Γηαρείξηζεο Θηλδχλσλ θαη 
Γηεχζπλζεο Ππκκφξθσζεο ηνπ Ππγθξνηήκαηνο.     

 
Ζ Δπηηξνπή νξίδεη ηελ ακνηβή ησλ κε Δθηειεζηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Ππκβνχισλ θαη πξνβαίλεη ζε 
θαηάιιειεο εηζεγήζεηο ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην γηα έγθξηζε απφ ηελ Δηήζηα Γεληθή Ππλέιεπζε 
ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο αθφινπζνπο παξάγνληεο: 
 

 Ρε θαηαλνκή ρξφλνπ ησλ κε Δθηειεζηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Ππκβνχισλ ζε ζπλεδξίεο θαη ιήςε 
απνθάζεσλ ζηε δηαρείξηζε ηνπ Ππγθξνηήκαηνο 

 Ρελ ππνρξέσζε κε ζχλδεζεο ακνηβήο ησλ κε-Δθηειεζηηθψλ Ππκβνχισλ κε ηε θεξδνθνξία 
ηνπ Ππγθξνηήκαηνο 

 Ρελ ππνρξέσζε κε ζπκκεηνρήο ησλ κε-Δθηειεζηηθψλ Ππκβνχισλ ζηα ζπληαμηνδνηηθά 
ζρέδηα ηνπ Ππγθξνηήκαηνο 

 Ρελ ππνρξέσζε κε ζπκπεξίιεςεο δηθαησκάησλ πξναίξεζεο αγνξάο κεηνρψλ σο ακνηβή γηα 
ηνπο κε-Δθηειεζηηθνχο Ππκβνχινπο  

 

Ζ Δπηηξνπή αλαζεσξεί παθέηα ακνηβψλ ησλ Γηεπζπληψλ ηνπ Ππγθξνηήκαηνο, Αλψηεξσλ 
Αμησκαηνχρσλ θαη Γεληθψλ Γηεπζπληψλ ζπγαηξηθψλ εηαηξηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ κηζζνχ, 
ζπληαμηνδνηηθήο πνιηηηθήο, πξνγξάκκαηα δηθαησκάησλ πξναίξεζεο, θαη άιινπο ηχπνπο 
απνδεκίσζεο κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Γηεπζχλνληνο Ππκβνχινπ ηνπ Ππγθξνηήκαηνο.  Δπίζεο 
αλαζεσξεί ηηο αμηνινγήζεηο ησλ Γηεπζπληψλ, Αλψηεξσλ Αμησκαηνχρσλ θαη Γεληθψλ Γηεπζπληψλ 
ζπγαηξηθψλ εηαηξηψλ πνπ εθηειεί ν Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο ηνπ Ππγθξνηήκαηνο θαη πξνβαίλεη ζε 

θαηάιιειεο εηζεγήζεηο πξνο ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην. 
 
Ζ Δπηηξνπή αλαζεσξεί δηνξηζκνχο, κεηαζέζεηο θαη απνιχζεηο Γηεπζπληψλ ηνπ Ππγθξνηήκαηνο, 
Αλψηεξσλ Αμησκαηνχρσλ θαη Γεληθψλ Γηεπζπληψλ ζπγαηξηθψλ εηαηξηψλ πνπ εηζεγείηαη ν 
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Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο ηνπ Ππγθξνηήκαηνο θαη πξνβαίλεη ζε θαηάιιειεο εηζεγήζεηο πξνο ην 
Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην. 
 

Ζ Δπηηξνπή δηαζθαιίδεη φηη ε Ξνιηηηθή Ακνηβψλ θαη πξαθηηθψλ είλαη ζπλεπείο κε ηελ αλνρή 
θηλδχλνπ ηνπ Ππγθξνηήκαηνο, πξνιαβαίλεη ζπγθξνχζεηο ζπκθεξφλησλ θαη πξνσζεί πγηή θαη 
απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε θηλδχλσλ. 
 
Ζ Δπηηξνπή αζθεί επίβιεςε /ζπκκεηέρεη ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηηο Ππληερλίεο ππαιιήισλ θαη 
ζπκβνπιεχεη ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ζηελ έγθξηζε ησλ Ππιινγηθψλ Ππκβάζεσλ θαη επηζεσξεί ηε 

γεληθή πνιηηηθή ακνηβψλ θαη σθειεκάησλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Ππγθξνηήκαηνο βαζηζκέλν ζηηο 
εηζεγήζεηο πνπ ππνβάιινληαη απφ ηε Γηεχζπλζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ηνπ Ππγθξνηήκαηνο.  
Δμαζθαιίδεη φηη νη εζσηεξηθέο ππεξεζίεο ειέγρνπ κεηέρνπλ ζην ζρεδηαζκφ, αλαζεψξεζε θαη 
εθαξκνγή ηεο Ξνιηηηθήο Ακνηβψλ θαη φηη ηα κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ κεηέρνπλ ζην ζρεδηαζκφ, 
αλαζεψξεζεο θαη εθαξκνγή ηεο Ξνιηηηθήο Ακνηβψλ θαη πξαθηηθψλ έρνπλ ηε ζρεηηθή 
πξαγκαηνγλσκνζχλε θαη είλαη ηθαλνί λα δηακνξθψζνπλ αλεμάξηεηε άπνςε γηα ηε θαηαιιειφηεηα 
ηεο Ξνιηηηθήο Ακνηβψλ θαη πξαθηηθψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηεο θαηαιιειφηεηαο ηνπο γηα 

ζθνπνχο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ. 
 
Ζ Δπηηξνπή αλαζεσξεί θάζε ζρέδην εζεινληηθήο ζπληαμηνδφηεζεο/ απνρψξεζεο ζε ζπλεξγαζία κε 
ηε Γηεχζπλζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ηνπ Ππγθξνηήκαηνο θαη ζρεδηαζκφ δηαδνρήο γηα φιεο ηηο 
Γηεπζχλζεηο θαη ζπγαηξηθέο γηα άηνκα θιεηδηά ζε φιν ην Ππγθξφηεκα. 
 
Ζ Δπηηξνπή ειέγρεη ηελ εθαξκνγή ηεο Ξνιηηηθήο Ακνηβψλ θαη ηε ζπκκφξθσζε κε ησλ Θψδηθα 

Ππκπεξηθνξάο θαη αλαζεσξεί πεηζαξρηθνχο ειέγρνπο θαη κέηξα ζην Ππγθξφηεκα.  Δπίζεο 
αλαζεσξεί θαη ειέγρεη εηήζηα ηε ζπκκφξθσζε κε ηελ Ξνιηηηθή ελάληηα ζηε Γσξνδνθία. 
 
Ζ Δπηηξνπή αλαζεσξεί θαη εγθξίλεη ηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηνπ Ππγθξνηήκαηνο πνπ 
ζπκπεξηιακβάλνπλ ζεκείσζε γηα ζπλαιιαγέο ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ (Πεκείσζε 52), ζχκθσλα κε 
ην Ξαξάξηεκα 2 ηνπ Θψδηθα. 

 
Ζ Δπηηξνπή αλαζεσξεί θαη εγθξίλεη ην πεξηερφκελν νπνηνλδήπνηε ςεθηζκάησλ πνπ ππνβάιινληαη 
γηα έγθξηζε ζηελ Δηήζηα Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ, ηα νπνία εηνηκάδνληαη απφ ην Γξακκαηέα 
ηεο Δηαηξίαο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο λνκηθνχο ζπκβνχινπο ηνπ Ππγθξνηήκαηνο ζχκθσλα κε ην 

Ξαξάξηεκα 3 ηνπ Θψδηθα θαη πνπ αθνξνχλ πηζαλά ζρέδηα γηα απνδεκίσζε ησλ Κειψλ ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ  κε ηε κνξθή κεηνρψλ, δηθαηψκαηα αγνξάο κεηνρψλ ή δηθαηψκαηα 
πξναίξεζεο αγνξάο κεηνρψλ. 

 
Ν Ξξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο είλαη δηαζέζηκνο ζηνπο κεηφρνπο ζηελ Δηήζηα Γεληθή Ππλέιεπζε λα 
απαληήζεη ζε νπνηεζδήπνηε εξσηήζεηο αλαθνξηθά κε ηελ Ξνιηηηθή Ακνηβψλ ηνπ Ππγθξνηήκαηνο.  
 
4. Δξγαζίεο ηεο Δπηηξνπήο θαηά ην 2014   
 
Ζ Δπηηξνπή Ακνηβψλ θαη Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ελεξγεί κέζα ζην πιαίζην ησλ ζρεηηθψλ πξνλνηψλ 

ηνπ Θψδηθα φπσο παξνπζηάδνληαη ζην Θεθάιαην Β ηνπ Θψδηθα θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηηο πξφλνηεο 
ηεο Νδεγίαο Γηαθπβέξλεζεο θαη Γηαρείξηζεο Ξηζησηηθψλ Ηδξπκάησλ ηεο Θεληξηθήο Ρξάπεδαο.    
 
Θαηά ην 2014, ε Δπηηξνπή Ακνηβψλ ζπλεδξίαζε δέθα θνξέο.  Ζ Δπηηξνπή εμέηαζε ζέκαηα πνπ 
αθνξνχζαλ ηελ ακνηβή ησλ κε Δθηειεζηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Ππκβνχισλ θαη αλαζθφπεζε ηελ 
Ξνιηηηθή γηα κε-νηθνλνκηθά σθειήκαηα θαη επηδφκαηα ησλ Κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ.  Ζ 

Δπηηξνπή ελέθξηλε ηελ Ξνιηηηθή πνπ εηζεγήζεθε ε Γηεχζπλζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ θαη ηελ 

ππέβαιε ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην γηα επηθχξσζε.  Κεηά ηελ εμέηαζε ηνπ ζέκαηνο ησλ ακνηβψλ 
ησλ κε Δθηειεζηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Ππκβνχισλ δηφξηζε εμσηεξηθνχο ζχκβνπινπο λα εηνηκάζνπλ κηα 
πξφηαζε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ακνηβψλ ησλ κε Δθηειεζηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Ππκβνχισλ.  Ζ 
Δπηηξνπή επίζεο ζπδήηεζε ηελ απνδεκίσζε ησλ Γηνηθεηηθψλ Ππκβνχισλ γηα ηαμίδηα ζην εμσηεξηθφ 
θαη αλαζεψξεζε ηηο ακνηβέο πνπ ιακβάλνπλ νη Γηνηθεηηθνί Πχκβνπινη γα ζπκκεηνρή ζηα Γηνηθεηηθά 
Ππκβνχιηα ζπγαηξηθψλ εηαηξηψλ.  Δπίζεο αλαζεψξεζε ηελ ακνηβή ηνπ Γηεπζχλνληνο Ππκβνχινπ 

ηεο Uniastrum θαη ηελ απνδεκίσζε ηνπ Αλαπιεξσηή Ξξνέδξνπ ηεο BOC UK.     
 



ΠΓΘΟΝΡΖΚΑ ΡΟΑΞΔΕΑΠ ΘΞΟΝ                            Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε 2014   

Δηήζηα Έθζεζε Ξεξί Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο 2014 
 

  
 

 
 

341 

 

Ζ Δπηηξνπή εμέηαζε ηνπο ζηφρνπο θαη ηνπο βαζηθνχο δείθηεο απφδνζεο ηνπ Γηεπζχλνληνο 
Ππκβνχινπ γηα ζθνπνχο επηκέηξεζεο ηεο επίδνζεο ηνπ θαη αλέζεζε ην έξγν ζε εμσηεξηθνχο 
ζπκβνχινπο. 

 
Ζ Δπηηξνπή ελέθξηλε ηελ Ξνιηηηθή γηα κε-νηθνλνκηθά σθειήκαηα θαη επηδφκαηα ηνπ πξνζσπηθνχ 
θαη ηελ ππφβαιε ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην γηα επηθχξσζε.   Ζ Δπηηξνπή ζπδήηεζε ζεκαληηθά 
ζέκαηα πξνζσπηθνχ, φπσο ηε θνπιηνχξα ηνπ Ππγθξνηήκαηνο ζε ζέκαηα ζπιινγηθήο θαη αηνκηθήο 
επζχλεο, ην εζηθφ ηνπ πξνζσπηθνχ θαη παξάπνλα αλαθνξηθά κε κεηαζέζεηο θαη αλαθαηαηάμεηο ηνπ 
πξνζσπηθνχ ζε νιφθιεξν ην Ππγθξφηεκα.  Ζ Γηεχζπλζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ππέβαιε ηε 

Πηξαηεγηθή θαη ην Πρέδην ηεο Γηεχζπλζεο γηα ην εξγαηηθφ δπλακηθφ ζηελ Δπηηξνπή γηα ζπδήηεζε 
θαη αλαζεψξεζε.  Ρα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πξνζσπηθνχ  επίζεο εμεηάζηεθαλ θαη 
αμηνινγήζεθαλ, ελψ εγθξίζεθε ην πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ.  
 
Ζ Δπηηξνπή εμέηαζε ζηαηηζηηθέο αλαθνξηθά κε ηηο αμηνινγήζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη βαζηθνχο 
δείθηεο απφδνζεο, θαη αλαζεψξεζε ηελ έθζεζε ηεο Γηεχζπλζεο Αλζξψπηλνπ Ξξνζσπηθνχ γηα ην 
πξφγξακκα δηαδνρήο θαη δηαθξάηεζεο ηαιέλησλ θαζψο θαη ηελ εηζαγσγή ηνπ ζεζκνχ εζσηεξηθψλ 

αγγειηψλ γηα θελέο ζέζεηο θαη ηελ εηνηκαζία πεξηγξαθψλ ζέζεσλ εξγαζίαο.  Ρέινο, ε Δπηηξνπή 
δηελήξγεζε εζσηεξηθέο ζπλεληεχμεηο γηα ηηο ζέζεηο ηνπ Γηεπζπληή Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ θαη 
Γηεπζπληή Κεγάισλ Δπηρεηξήζεσλ.  
 
4.1 Ακνηβέο ηωλ κε-Δθηειεζηηθώλ Γηνηθεηηθώλ Σπκβνύιωλ  
 
Νη ακνηβέο ησλ κε Δθηειεζηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Ππκβνχισλ δελ ζπλδένληαη κε ηελ θεξδνθνξία ηνπ 

Ππγθξνηήκαηνο. Νη ακνηβέο ησλ κε Δθηειεζηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Ππκβνχισλ είλαη αλάινγεο κε ηηο 
επζχλεο θαη ηνλ ρξφλν πνπ δηαζέηνπλ γηα ηηο ζπλεδξηάζεηο θαη ηε ιήςε απνθάζεσλ γηα ηε δηνίθεζε 
ηνπ Ππγθξνηήκαηνο θαζψο θαη γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε Δπηηξνπέο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ 
θαη Γηνηθεηηθά Ππκβνχιηα ζπγαηξηθψλ εηαηξηψλ ηνπ Ππγθξνηήκαηνο. Ζ Δηήζηα Γεληθή Ππλέιεπζε 
ησλ κεηφρσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 20 Λνεκβξίνπ 2014 ελέθξηλε ην ίδην επίπεδν ακνηβψλ 
φπσο εθείλν πνπ εγθξίζεθε ην 2013.  

 
Ν Ξξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ιακβάλεη εηεζίσο ακνηβή θαη έμνδα θηινμελίαο χςνπο 
€68.000, νη Αληηπξφεδξνη ιακβάλνπλ εηήζηα ακνηβή €51.000, θαη ηα Κέιε €13.000.        
   

Ν Ξξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Έιεγρνπ ιακβάλεη εηεζίσο €6.300, ελψ θάζε κέινο €4.200.  Νη 
Ξξφεδξνη ησλ Δπηηξνπψλ Γηαρείξηζεο Θηλδχλσλ, Ακνηβψλ θαη Γηνξηζκψλ ιακβάλνπλ εηεζίσο 
€3.300 θαη θάζε κέινο €2.100.  

 
4.2 Ακνηβέο θαη άιια Ωθειήκαηα Δθηειεζηηθώλ Γηνηθεηηθώλ Σπκβνύιωλ  
 
Πνιηηηθή Ακνηβώλ  
 
Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην νξίδεη ηελ ακνηβή ησλ Δθηειεζηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Ππκβνχισλ κεηά ηελ 
εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο Ακνηβψλ θαη Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ.  Ρα ζπκβφιαηα εξγνδφηεζεο ησλ 

Δθηειεζηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Ππκβνχισλ αλαζεσξνχληαη απφ ηελ Δπηηξνπή Ακνηβψλ θαη Αλζξψπηλνπ 
Γπλακηθνχ (εθηφο εάλ είλαη κέιε ηεο Αλψηεξήο Γηεπζπληηθήο Νκάδαο θαη νη φξνη εξγνδφηεζεο ηνπο 
βαζίδνληαη ζηηο πξφλνηεο ησλ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ)  θαη κεηέπεηηα ππνβάιινληαη ζην Γηνηθεηηθφ 
Ππκβνχιην γηα έγθξηζε.  
 
Σπκβόιαηα Δξγνδόηεζεο 

 

Νη ακνηβέο (κηζζφο θαη θηινδψξεκα) ησλ Δθηειεζηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Ππκβνχισλ θαζνξίδνληαη ζηα 
ζπκβφιαηα εξγνδφηεζήο ηνπο ηα νπνία δχλαηαη λα έρνπλ κέγηζηε δηάξθεηα πέληε εηψλ, εθηφο εάλ 
νπνηνζδήπνηε Δθηειεζηηθφο Γηνηθεηηθφο Πχκβνπινο είλαη δηνξηζκέλν κέινο ηεο Αλψηεξεο 
Γηεπζπληηθήο Νκάδαο, ζηελ νπνία πεξίπησζε νη φξνη εξγνδφηεζεο βαζίδνληαη ζηηο πξφλνηεο ησλ 
πθηζηάκελσλ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ.   
 

Ρν ζπκβφιαην ηνπ Γηεπζχλνληνο Ππκβνχινπ, θ. John Patrick Hourican, είλαη ηξηεηέο απφ ηελ 1 
Λνεκβξίνπ 2013.  Ρν ζπκβφιαην δελ πεξηιακβάλεη πξφλνηεο γηα κεηαβιεηέο ακνηβέο.  
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Ρν Ππγθξφηεκα επί ηνπ παξφληνο, δελ παξαρσξεί εγγπεκέλεο κεηαβιεηέο ακνηβέο νχηε θαη 
πξναηξεηηθέο ζπληαμηνδνηηθέο παξνρέο. 
 

Σπκθωλίεο Τεξκαηηζκνύ Υπεξεζηώλ 
 
Ρν ζπκβφιαην ηνπ Γηεπζχλνληνο Ππκβνχινπ ζπκπεξηιακβάλεη ξήηξα ηεξκαηηζκνχ κε 
πξνεηδνπνίεζε ηεζζάξσλ κελψλ πξνο ην Δθηειεζηηθφ Κέινο, ρσξίο αηηηνιφγεζε θαη ζηε δηαθξηηηθή 
επρέξεηα ηνπ ζπγθξνηήκαηνο.  Πε ηέηνηα πεξίπησζε ε Δηαηξία έρεη ην δηθαίσκα λα παξαρσξήζεη 
ζηνλ Δθηειεζηηθφ Γηεπζπληή αληηκηζζία γηα άκεζε απνρψξεζε. 

 
Νη φξνη εξγνδφηεζεο ηνπ Γξ. Ξαηζαιίδε βαζίδνληαη ζηηο πξφλνηεο ησλ πθηζηάκελσλ ζπιινγηθψλ 
ζπκβάζεσλ, φκνηνη κε ηνπ ππφινηπνπ πξνζσπηθνχ, πνπ πξνλννχλ πξνεηδνπνίεζε ή απνδεκίσζε 
ζχκθσλα κε ηα έηε εξγνδφηεζεο.   
 
Φηινδώξεκα  
 

Γελ πξνηάζεθε θηινδψξεκα γηα ηνπο Δθηειεζηηθνχο Γηνηθεηηθνχο Ππκβνχινπο απφ ην Γηνηθεηηθφ 
Ππκβνχιην γηα ην 2014. 
 
Σρέδηα Ωθειεκάηωλ Αθππεξέηεζεο 
 
Ν Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο, θ. John Patrick Hourican, θαζψο θαη ν Γηεπζπληήο Γηεχζπλζεο 
Νηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο, Γξ. Σξηζηφδνπινο Ξαηζαιίδεο ζπκκεηέρνπλ ζε πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ 

εηζθνξψλ ζηελ ίδηα βάζε κε ην πξνζσπηθφ.   
 
Ρα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξνγξακκάησλ παξνρήο σθειεκάησλ αθππεξέηεζεο γηα ην 
πξνζσπηθφ παξνπζηάδνληαη ζηε Πεκείσζε 13 ησλ Δλνπνηεκέλσλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ ηνπ 
Ππγθξνηήκαηνο γηα ην έηνο 2014. 
 

Γηθαηώκαηα Πξναίξεζεο Αγνξάο Μεηνρώλ 
 
Θαηά ην 2014 δελ παξαρσξήζεθαλ νπνηαδήπνηε δηθαηψκαηα πξναίξεζεο αγνξάο κεηνρψλ ζηνπο 
Δθηειεζηηθνχο Γηνηθεηηθνχο Ππκβνχινπο. 

 
Άιια ωθειήκαηα 
 

Άιια σθειήκαηα πνπ πξνζθέξνληαη ζηνπο Δθηειεζηηθνχο Ππκβνχινπο πεξηιακβάλνπλ σθειήκαηα 
πνπ πξνζθέξνληαη ζην πξνζσπηθφ, εηζθνξέο γηα αζθάιεηα πγείαο, αζθάιεηα δσήο.  Πην 
Γηεπζχλνληα Πχκβνπιν παξέρνληαη  θαη άιια σθειήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απνθαηάζηαζε θαη 
δηακνλή ηνπ ζηελ Θχπξν. Ρα ζρεηηθά έμνδα γηα ηελ εθηειεζηηθή δηεχζπλζε παξνπζηάδνληαη ζηε 
Πεκείσζε 52 ησλ Δλνπνηεκέλσλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ ηνπ Ππγθξνηήκαηνο γηα ην έηνο 2014. 
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Παξάζεζε πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηηο Ακνηβέο Γηνηθεηηθώλ Σπκβνύιωλ γηα ην έηνο 2014 
 

  

Αμοιβή 
για 

υπηρεςίεσ
* 

Αμοιβή για 
ςυμμετοχή ςτο 

Διοικητικό 
Συμβοφλιο και 
ςτισ Επιτροπζσ 

του 

Συνολικζσ 
Αμοιβζσ για 
υπηρεςίεσ 

Αμοιβή και 
ωφελήματα 
από Εταιρίεσ 

του ιδίου 
Συγκροτήματοσ 

Αμοιβή ςε 
μορφή 

κζρδουσ ή/και 
παραχώρηςη 

bonus 

Εκτίμηςη τησ 
αξίασ 

ωφελημάτω
ν τα οποία 

θεωροφνται 
ότι 

αποτελοφν 
αμοιβή 

Σφνολο 
αμοιβών και 
ωφελημάτων 

Ετήςια 
Συνειςφορά ςε 

ωφελήματα 
αφυπηρζτηςησ 

Εκτελεςτικοί Διοικητικοί 
Σφμβουλοι                 

John Hourican 892.739 - 892.739 - - - 892.739 111.000 

Χριςτόδουλοσ Πατςαλλίδησ 16.729 - 16.729 - - - 16.729 2.000 

                  

Μη Εκτελεςτικοί Διοικητικοί 
Σφμβουλοι                 

Κρίςτησ Χαςάπησ - 60.362 60.362 - - - 60.362 - 

Vladimir Strzhalkovskiy - 50.250 50.250 - - - 50.250 - 

Anjelica Anshakova - 2.3999 23.999 - - - 23.999 - 

Dmitry Chichikasvili - 20.270 20.270 - - - 20.270 - 

Μαρίνοσ Γιαλελή - 20.693 20.693 12.640 - - 33.333 - 

Μάριοσ Καλοχωρίτησ  - 22.433 22.433 2.500 - - 24.933 - 

Κωνςταντίνοσ Κατςαρόσ - 25.710 25.710 9.306 - - 35.016 - 

Erishkan Kurazov - 11.540 11.540 - - - 11.540 - 

Άδωνησ Παπακωνςταντίνου - 17.132 17.132 13.551 - - 30.683 - 

Anton Smetanin - 11.540 11.540 - - - 11.540 - 

Ξάνθοσ Βράχασ - 24.487 24.487 3.280 - - 27.767 - 

Μάριοσ Γιαννάσ - 5.279 5.279 2.253 - - 7.532 - 

Ανδρζασ Γιαςεμίδησ - 24.967 24.967 7.252 - - 32.219 - 

Ιωάννησ Ζωγραφάκησ - 23.258 23.258 6.389 - - 29.647 - 

Josef Ackermann - 7.825 7.825 - - - 7.825 - 

Wilbur Ross - 5.868 5.868 - - - 5.868 - 

Arne Berggren - 2.221 2.221 - - - 2.221 - 

Maxim Goldman - 2.221 2.221 - - - 2.221 - 

Μιχάλησ Σπανόσ - 1.876 1.876 - - - 1.876 - 

  909.468 361.931 1.271.399 57.171 - - 1.328.570 113.000 

 
*Ππκπεξηιακβάλεη εηζθνξέο εξγνδφηε 

 
 
 
 
 
 
 
31 Καξηίνπ  2015 
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