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ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ  

ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΥΛΩΝΑΣ ΙΙΙ  
ΕΤΟΣ 2015 

 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
 
     Τα πιστωτικά ιδρύματα στο πλαίσιο εφαρμογής των κανόνων της Βασιλείας II/III, του 
Ν. 4261/2014, ο οποίος αντικατέστησε τον Ν3601/2007 και της  ΠΔ/ΤΕ  2655/16.3.2012 η 
οποία κατήργησε τις υπ΄ αριθμ. ΠΔ/ΤΕ 2592/20.8.2007 και 2632/29.10.10, υποχρεούται  να  
δημοσιοποιούν πληροφορίες  εποπτικής  φύσεως  για  τη διάρθρωση των  ιδίων κεφαλαίων 
τους, την  κεφαλαιακή τους  επάρκεια  και  τη διαχείριση των  κινδύνων που αναλαμβάνουν 
(Πυλώνας ΙΙΙ της Βασιλείας ΙΙ). Λόγω της χρηματοοικονομικής κρίσης, της διεθνούς 
χρηματοπιστωτικής κρίσης που οφείλεται στην υπερβολική μόχλευση των Τραπεζών αλλά 
και της αναγκαιότητας αναθεώρησης των απαιτήσεων της κεφαλαιακής επάρκειας, από την 
1η Ιανουαρίου 2014 άρχισε η σταδιακή εφαρμογή των κανόνων της Βασιλείας ΙΙΙ, με την 
έκδοση του Κανονισμού 575/2013 και της οδηγίας 2013/36/ΕΕ. Οι διατάξεις του νέου 
Κανονιστικού πλαισίου προβλέπεται να ολοκληρωθούν μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2019. Η 
σημαντικότερη τροποποίηση αφορά τον ορισμό των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων.  

Οι απαιτήσεις δημοσιοποίησης εποπτικής φύσης πληροφοριών στα πλαίσια του 
νέου εποπτικού πλαισίου των πιστωτικών ιδρυμάτων, αναλύονται στα άρθρα 431-455 του 
Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013.  
      Σκοπός της παρούσας δημοσιοποίησης είναι η πληροφόρηση σχετικά με τη 
διαχείριση των κινδύνων, τον τρόπο και τους μεθόδους υπολογισμού τους, τα ίδια 
κεφάλαια, την κεφαλαιακή επάρκεια με στοιχεία της 31/12/2015.  

   Η Τράπεζα Ηπείρου ακολουθώντας την ΠΔ/ΤΕ 2655/16.03.2012 και τον Κανονισμό 
(ΕΕ) 575/2013, δημοσιοποιεί σε ετήσια βάση μέσω του ιστοχώρου της στο διαδίκτυο όλες 
τις απαραίτητες πληροφορίες που κρίνει ως ουσιώδεις για την εκτίμηση ή λήψη ανάλογης 
οικονομικής απόφασης εκ μέρους χρηστών των πληροφοριών αυτών που βασίζονται στις εν 
λόγω πληροφορίες για τη λήψη αποφάσεων. Μέχρι σήμερα  δε κρίνεται σκόπιμη η 
συχνότερη δημοσιοποίηση των πληροφοριών διότι η Τράπεζα στηρίζεται αποκλειστικά και 
μόνο στα κεφάλαια και στις καταθέσεις των μελών της και όχι σε κεφάλαια και καταθέσεις 
μικρού αριθμού κεφαλαιούχων, γεγονός που συνεπάγεται μεγάλη διασπορά των 
κεφαλαίων και των διαθεσίμων της. Επιπλέον, τα κεφάλαια τα διαθέτει με τη μορφή 
δανείων αποκλειστικά σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Ηπείρου και όχι σε επενδύσεις 
υψηλού ρίσκου, γεγονός που συνεπάγεται επίσης μεγάλη διασπορά κινδύνου.    
     Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου ιδρύθηκε σύμφωνα με την ΕΣ 33048/12.12.1978 
Απόφαση του Νομάρχη Ιωαννίνων, αρχικά ως πιστωτικός συνεταιρισμός και μετεξελίχθηκε 
σε Συνεταιριστική Τράπεζα βάσει της με αριθμό 535/02.11.1993 απόφασης της Ε.Ν.Π.Θ. της 
Τράπεζας της Ελλάδος. Μετά τη συγκέντρωση του απαιτούμενου κεφαλαίου και την 
έγκριση από την Τράπεζα της Ελλάδος της δημιουργίας καταστημάτων σε επίπεδο 
Περιφέρειας, η Συνεταιριστική Τράπεζα Ν. Ιωαννίνων με την Απόφαση της Γενικής 
Συνέλευσης της 72/29.09.2008, μετονομάστηκε σε ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ. Η 
Τράπεζα της Ελλάδος με την Απόφαση της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων 
με αριθμό 269/30.09.2008, ενέκρινε τη μεταβολή της Επωνυμίας.  Στις 31/12/2015 
απασχολούσε 74 εργαζόμενους, είχε 6 καταστήματα (εκ των οποίων ένα στην πόλη της 
Πρέβεζας, ένα στην πόλη της Ηγουμενίτσας και το άλλο στην πόλη της Άρτας) καθώς και 
τρείς θυρίδες, μία επί της Λ. Γράμμου 49Β Ιωαννίνων, μία επί της Λ. Πανεπιστημίου, Πεδινή 
Ιωαννίνων και μία επί της παλαιάς Ε.Ο. Ιωαννίνων – Πρεβέζης (Θυρίδα Λούρου), 13ATMS 
σε όλη την περιφέρεια της Ηπείρου και συνολικό ενεργητικό € 205.926,89 χιλ. ευρώ.  
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1) ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ – ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ 
 

1.1) Διάρθρωση Ιδίων Κεφαλαίων  
 
 Η Τράπεζα εφαρμόζει τις οδηγίες της ΠΔΤΕ 2630/29.10.2010,  η οποία 
αντικατέστησε την ΠΔΤΕ 2587/20.08.2007 και τροποποιήθηκε με τις υπ΄ αριθμ. 
2654/29.2.2012, 2661/03.07.2012 και την 13/28.03.2013 Πράξη της Εκτελεστικής 
Επιτροπής ΤτΕ αλλά και τον Κανονισμό 575/2013 για τη διάρθρωση των Ιδίων Κεφαλαίων 
της. Σύμφωνα με τις διατάξεις της Πράξης αυτής τα εποπτικά κεφάλαια της Τράπεζας 
Ηπείρου αποτελούνται από τα Βασικά Ίδια Κεφάλαια. 
 Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Τράπεζας περιλαμβάνει το «Καταβλημένο 
Συνεταιριστικό Κεφάλαιο», «τις Συνεταιριστικές Μερίδες», «Διαφορά από έκδοση μερίδων 
υπέρ το άρτιο», «Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέον»: 
         ποσά σε χιλ. €  

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (OWN FUNDS)  14.497,33 

ΜΕΣΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 (TIER 1 CAPITAL)  10.873,00 

ΜΕΣΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 (COMMON EQUITY 
TIER 1 CAPITAL) 

10.873,00 

Μέσα Κεφαλαίου αποδεκτά ως κεφάλαια κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 
(Capital instruments eligible as CET1 Capital) 

15.576,00 

Καταβλημένα μέσα κεφαλαίου (Paid up capital instruments) 8.220,00 

(+) Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο (Share premium)  7.356,00 

Κέρδη εις νέον (Retained earnings)  (6.438,00) 

Λοιπά Αποθεματικά (Other reserves)  1.819,00 

Λοιπά αϋλα πάγια (Other intangible assets) (84,00) 

TIER 2 CAPITAL/ ΜΕΣΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2 3.624,33 

 
1.2) Κεφαλαιακή Επάρκεια  
 
 Ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας ορίζεται ως ο λόγος των εποπτικών Ιδίων 
Κεφαλαίων προς τα σταθμισμένα εντός και εκτός Ισολογισμού στοιχεία ή προς το σύνολο 
των κεφαλαιακών απαιτήσεων.  
 Η Τράπεζα χρησιμοποιεί την Τυποποιημένη Προσέγγιση για τον υπολογισμό του 
κεφαλαίου για σκοπούς πιστωτικού κινδύνου. Οι ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις για 
τον πιστωτικό κίνδυνο υπολογίζονται ανά κατηγορία ανοίγματος σύμφωνα με τις διατάξεις 
της ΠΔΤΕ 2588/20.08.2007, η οποία τροποποιήθηκε με τις υπ΄ αριθμ. ΠΔΤΕ 
2631/29.10.2010, ΠΔΤΕ 2661/03.07.2012 και την 7/10.1.2013 Πράξη Εκτελεστικής 
Επιτροπής ΤτΕ αλλά και τον κανονισμό 575/2013. Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι του 
Λειτουργικού κινδύνου υπολογίζονται με την Προσέγγιση του Βασικού Δείκτη, σύμφωνα 
με τις διατάξεις της ΠΔΤΕ 2590/20.08.2007, η οποία τροποποιήθηκε με τις υπ΄ αριθμ. ΠΔΤΕ 
2631/29.10.2010 και 2661/03.07.2012. Όσον αφορά τον Κίνδυνο Αγοράς η Τράπεζα δεν 
είναι εκτεθειμένη προς το παρόν σ΄ αυτή την κατηγορία κινδύνου.  
 
1.2Α) Κεφαλαιακή Απαίτηση έναντι πιστωτικού κινδύνου (Πυλώνας Ι) 
 
Οι ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι του πιστωτικού κινδύνου της Τράπεζας 
υπολογίζονται σύμφωνα με την Τυποποιημένη Προσέγγιση, όπως ορίζεται στην ΠΔΤΕ 
2588/20.08.2007, ΠΔΤΕ 2631/29.10.2010, ΠΔΤΕ 2661/03.07.2012, την 7/10.1.2013 Πράξη 
Εκτελεστικής Επιτροπής ΤτΕ αλλά και τον Κανονισμό 575/2013.  

Για τον υπολογισμό των ποσών των κεφαλαιακών απαιτήσεων ως προς τα διάφορα 
ανοίγματα, η Τράπεζα χρησιμοποιεί εξειδικευμένο λογισμικό (Systemic R.M. Risk Value: RV 
Rating – RV Credit). Αναλυτικότερα:  
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Οι κατηγορίες ανοιγμάτων και τα σταθμισμένα ποσά της Τράπεζας για την 
31/12/2015 είναι τα ακόλουθα:  

Χρηματοδοτικό Άνοιγμα Σταθμισμένο κατά 
κίνδυνο ποσό 

ανοίγματος χιλ € 

  

Έναντι Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Regional governments or local 
authorities) 

543,86 

Έναντι Ιδρυμάτων Χρηματοπιστωτικού Τομέα (Institutions) 1.803,68 

Έναντι Επιχειρήσεων (Corporates)  4.643,55 

Λιανικής Τραπεζικής (Retail)  9.849,03 

Εξασφαλισμένα με ακίνητη περιουσία (Secured by mortgages on 
immovable property)  

20.568,57 

Άλλα στοιχεία (Other items) 20.683,30 

Από απαιτήσεις σε καθυστέρηση (Exposures in default) 79.611,65 

Ανοίγματα σε μετοχές (Equity Exposures) 220,34 

Σύνολο Σταθμισμένου Πιστωτικού Κινδύνου  137.923,98 

  

Σταθμισμένο ποσό ανοίγματος από Λειτουργικό Κίνδυνο (ΠΔΤΕ 
2590/07-2631/2010-2661/2012) 

18.136,88 

Προσέγγιση Βασικού Δείκτη (ΒΙΑ) 18.136,88 

Σύνολο Σταθμισμένου Ανοίγματος  156.060,86 

  
Τα Ίδια Κεφάλαια της Τράπεζας υπερκαλύπτουν το σύνολο των κεφαλαιακών 

απαιτήσεων και δημιουργούν πλεόνασμα Ιδίων Κεφαλαίων. Αναλυτικά:  
         ποσά σε χιλ. €  

Πλεόνασμα Ιδίων Κεφαλαίων  3.850,26 

Συντελεστής Φερεγγυότητας % 9,29% 

 
 Στον πίνακα που ακολουθεί, παρουσιάζεται το συνολικό ποσό, για κάθε κατηγορία 
ανοίγματος με ημερομηνία 31.12.2015, καθώς και τα αντίστοιχα σταθμισμένα ποσά.  

 
Χρηματοδοτικό Άνοιγμα  Ποσά 

Ανοιγμάτων σε 
χιλ. €  

Σταθμισμένο κατά 
κίνδυνο ποσό 
ανοίγματος σε χιλ. €  

Έναντι Τοπικής Αυτοδιοίκησης  (Regional 
governments or local authorities) 

7.305,86 543,86 

Έναντι Ιδρυμάτων Χρηματοπιστωτικού Τομέα 
(Institutions)   

9.018,39 1.803,68 

Έναντι Επιχειρήσεων (Corporates) 7.992,63 4.643,55 

Λιανικής Τραπεζικής (Retail)   32.679,23 9.849,03 

Εξασφαλισμένα με ακίνητη περιουσία  (Secured 
by mortgages on immovable property) 

61.654,53 20.568,57 

Άλλα στοιχεία (Other items) 24.230,07 20.683,30 

Από απαιτήσεις σε καθυστέρηση (Exposures in 
default)   

134.215,47 79.611,65 

Ανοίγματα σε μετοχές (Equity Exposures) 220,34 220,34 

Έναντι Κεντρικών Κυβερνήσεων-Κεντρικών 
Τραπεζών (Central Governments or Central Banks) 

2.348,61 0 

Σύνολα 279.665,13 137.923,98 

 
 Οι αξίες ανοιγμάτων κατά κατηγορία, πριν και μετά την επίδραση των τεχνικών 
μείωσης πιστωτικού κινδύνου, αναλύονται στον παρακάτω πίνακα. Οι αξίες πριν τη μείωση 
του πιστωτικού κινδύνου αποτελούν την αρχική αξία του ανοίγματος προ προβλέψεων. Οι 
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αξίες μετά την μείωση του πιστωτικού κινδύνου, παρουσιάζονται μετά την αφαίρεση των 
προβλέψεων, των αποδεκτών χρηματοοικονομικών εξασφαλίσεων και άλλων αποδεκτών 
μη χρηματοοικονομικών εξασφαλίσεων.  
 

Χρηματοδοτικό Άνοιγμα  Ποσά Ανοιγμάτων πριν την 
επίδραση τεχνικών μείωσης 
πιστωτικού κινδύνου και 
πριν την αφαίρεση 
προβλέψεων  

Ποσά Ανοιγμάτων μετά 
την επίδραση τεχνικών 
μείωσης πιστωτικού 
κινδύνου και μετά την 
αφαίρεση προβλέψεων  

Έναντι Κεντρικών Κυβερνήσεων – 
Κεντρικών Τραπεζών (Central 
Governments or Central Banks)  

2.348,61 12.957,86 

Έναντι Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
(Regional governments or local 
authorities) 

7.305,86 3.345,23 

Έναντι Ιδρυμάτων Χρηματοπιστωτικού 
Τομέα (Institutions) 

9.018,39 9.018,39 

Έναντι Επιχειρήσεων (Corporates)  7.992,63 6.331,79 

Λιανικής Τραπεζικής (Retail) 32.679,23 20.031,40 

Εξασφαλισμένα με ακίνητη περιουσία 
(Secured by mortgages on immovable 
property) 

61.654,53 60.542,53 

Από απαιτήσεις σε καθυστέρηση 
(Exposures in default) 

134.215,47 79.611,65 

Ανοίγματα σε μετοχές (Equity 
Exposures) 

220,34 220,34 

Άλλα στοιχεία (Other items) 24.230,07 24.230,07 

Σύνολα  279.665,13 216.289,26 

 

 Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι αξίες ανοίγματος πριν και μετά την 
εφαρμογή τεχνικών μείωσης πιστωτικού κινδύνου, που αντιστοιχούν στις βαθμίδες 
πιστωτικής ποιότητας της ΠΔ/ΤΕ 2588/20.08.2007. 

 
Βαθμίδες Πιστωτικής Ποιότητας  Ποσά Ανοιγμάτων πριν την 

επίδραση τεχνικών μείωσης 
πιστωτικού κινδύνου και 
πριν την αφαίρεση 
προβλέψεων   

Ποσά Ανοιγμάτων μετά 
την επίδραση τεχνικών 
μείωσης πιστωτικού 
κινδύνου και μετά την 
αφαίρεση προβλέψεων 

0% 4.628,24 15.237,49 

20% 17.908,17 13.947,54 

35% 21.818,19 21.571,19 

50% 39.836,34 38.971,34 

75% 32.679,23 20.031,40 

100% 162.794,96 106.530,30 

Σύνολα  300.655,00 216.289,26 

  
       Η Τράπεζα, πέραν των ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων κατ΄ εφαρμογή της ΠΔΤΕ 
2595/20.08.2007, διαθέτει αξιόπιστες και ολοκληρωμένες στρατηγικές και διαδικασίες για 
την αξιολόγηση και τη διατήρηση σε διαρκή βάση του ύψους, της σύνθεσης και της 
κατανομής των ιδίων κεφαλαίων που θεωρούνται επαρκή για την κάλυψη της φύσης και 
του επιπέδου των κινδύνων που αναλαμβάνει (εσωτερικό κεφάλαιο).  
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1.2Β) Κεφαλαιακή Απαίτηση έναντι Λειτουργικού Κινδύνου (Πυλώνας Ι) 
 

Η Τράπεζα Ηπείρου υπολογίζει κεφαλαιακές απαιτήσεις για τον Λειτουργικό 
κίνδυνο χρησιμοποιώντας την Προσέγγιση του Βασικού Δείκτη σύμφωνα με την ΠΔΤΕ 2590 
/20.08.2007 (ΚΕΦ Α), η οποία τροποποιήθηκε με τις υπ΄ αριθμ. 2631/29.10.2010 και 
2661/03.07.2012. Ο υπολογισμός των κεφαλαιακών απαιτήσεων γίνεται σε ετήσια βάση. 
Για το 2015 οι κεφαλαιακές απαιτήσεις δίνονται από των παρακάτω πίνακα: 
 
(ποσά σε χιλ. ευρώ) 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ 1.450,95 

Προσέγγιση Βασικού Δείκτη (ΒΙΑ) 1.450,95 

 
 Οι αναλογούσες κεφαλαιακές απαιτήσεις θεωρούνται επαρκείς για την κάλυψη της 
Τράπεζας έναντι του λειτουργικού κινδύνου δεδομένων της φύσης, των μεγεθών και του 
υπάρχοντος δικτύου της.  
 
1.2Γ) Κεφαλαιακή Απαίτηση έναντι Κινδύνου Αγοράς (Πυλώνας Ι) 
 
 Ο Κίνδυνος Αγοράς αφορά την απώλεια της αξίας των χρηματοοικονομικών μέσων, 
λόγω αλλαγών σε οικονομικές μεταβλητές όπως τα επιτόκια, οι χρηματιστηριακές αξίες και 
οι συναλλαγματικές ισοτιμίες.  

Με βάση τα προβλεπόμενα στην ΠΔΤΕ 2591/2007, η οποία τροποποιήθηκε με την 
ΠΔΤΕ 2634/29.10.2010, η Τράπεζα δεν εμπίπτει στις διατάξεις υπολογισμού κεφαλαιακών 
απαιτήσεων για τον κίνδυνο αγοράς, αλλά εντάσσει τους κινδύνους από την κατοχή των 
χρηματοοικονομικών της μέσων στις διατάξεις της 2588/2007 περί πιστωτικού κινδύνου.  

 
2) Πυλώνας ΙΙ και Διαδικασία Αξιολόγησης Επάρκειας Εσωτερικού Κεφαλαίου (ΔΑΕΕΚ) 

 
Η Τράπεζα, εκτός από τον υπολογισμό των ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων, σε 

εφαρμογή του Ν4261/2014, της ΠΔ/ΤΕ 2595/20.08.2007 και της Εγκυκλίου Διοίκησης Νο 
18/26.08.2008 της ΤτΕ, έχει προχωρήσει στη βελτίωση των υφιστάμενων διαδικασιών και 
στη σταδιακή εξέλιξη νέων για τη διατήρηση σε διαρκή βάση του ύψους, της σύνθεσης και 
της κατανομής των ιδίων κεφαλαίων, τα οποία θεωρούνται κατάλληλα για την κάλυψη των 
κινδύνων τους οποίους έχει αναλάβει ή ενδέχεται να αναλάβει (Εσωτερικό Κεφάλαιο). Το 
ποσό του Εσωτερικού Κεφαλαίου, ως αποτέλεσμα της εφαρμογής της σχετικής διαδικασίας 
υπολογισμού, με βάση τα στοιχεία της 31/12/2015, ανήλθε σε €5.332 χιλ.  και αφορούσε 
στις πρόσθετες κεφαλαιακές απαιτήσεις για την κάλυψη της Τράπεζας έναντι του 
υπολειπόμενου πιστωτικού κινδύνου και του κινδύνου συγκέντρωσης.   
 
3) ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ  

 
3.1) Γενικές υποχρεώσεις: πολιτικές διαχείρισης των κινδύνων, οργανωτική δομή και 
λοιπά στοιχεία 
 
 Η πολιτική διαχείρισης κινδύνων βασίζεται στα προβλεπόμενα στην ΠΔ/ΤΕ 
2577/2006, προσαρμοσμένη στη φύση, στα ειδικά χαρακτηριστικά της Τράπεζας και 
σύμφωνα με τον ετήσιο προϋπολογισμό και το σε ισχύ επιχειρηματικό σχέδιό της.  
 Η Τράπεζα έχει καταγεγραμμένες πολιτικές και διαδικασίες οι οποίες αφορούν στην 
επιχειρησιακή της στρατηγική σχετικά με την ανάληψη, παρακολούθηση, μέτρηση και 
διαχείριση των κινδύνων. Οι εν λόγω είναι εγκεκριμένες από το Διοικητικό Συμβούλιο και 
εξειδικεύονται εγγράφως μέσω ειδικών εγκυκλίων για την ορθή εφαρμογή τους από τα 
αρμόδια εντεταλμένα όργανα σε επίπεδο Διοίκησης.  
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Με την από 9/04.06.2015 απόφαση του Δ.Σ. της Τράπεζας, τροποποιήθηκε ο 

Εσωτερικός Κανονισμός Εταιρικής Διακυβέρνησης και Λειτουργίας με γνώμονα την 

προάσπιση του εταιρικού συμφέροντος, την ενίσχυση της μακροχρόνιας οικονομικής αξίας 

της και την προαγωγή των συμφερόντων των συνεταίρων – πελατών της. Η Τράπεζα 

διαθέτει διοικητικούς μηχανισμούς ώστε να ελέγχεται ότι τα Μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου της και κάθε τρίτο πρόσωπο, στο οποίο ανατίθενται αρμοδιότητές του, 

καταβάλουν κάθε επιμέλεια στην εκτέλεση των καθηκόντων τους, κατά τρόπο που να 

προάγει το εταιρικό συμφέρον και τηρούν το καθήκον της πίστεως.   

Η ανεξαρτησία τόσο της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου όσο και αυτής της 

Διαχείρισης Κινδύνων διασφαλίζεται επαρκώς αφού δε συμμετέχουν στην εκτέλεση 

επιχειρησιακών αποφάσεων αλλά και τα μέλη τους δε διατηρούν οποιουδήποτε είδους 

σχέσεις με άλλα μέλη της Διοίκησης του οργανισμού.  

Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου αναφέρεται για θέματα της αρμοδιότητας της στην 

Επιτροπή Ελέγχου και διαμέσου αυτής στο Διοικητικό Συμβούλιο. Από τον Μάιο του έτους 

2012 ενισχύθηκε με ένα επιπλέον άτομο και διενεργεί διαχειριστικούς ελέγχους στο σύνολο 

των εργασιών της Τράπεζας, με ιδιαίτερη βαρύτητα  στον έλεγχο των πιστοδοτήσεων. 

Οι αρμοδιότητες της συγκεκριμένης Μονάδας ενδεικτικά είναι οι ακόλουθες: 

 Διενεργεί κάθε έτος τακτικούς ελέγχους σε όλα τα καταστήματα και τις θυρίδες της 

Τράπεζας. 

  Διενεργεί κατά περίπτωση έκτακτους ελέγχους σε καταστήματα της Τράπεζας 

προκειμένου να ενισχυθούν οι διαδικασίες αποτροπής παραβατικών συμπεριφορών και 

επανέλεγχοι (follow up) επί των ευρημάτων προγενέστερων ελέγχων, για τα οποία 

(ευρήματα) έχει αναληφθεί υποχρέωση τακτοποίησης εντός συγκεκριμένου 

χρονοδιαγράμματος. Οι έλεγχοι των καταστημάτων καλύπτουν τον κύριο όγκο 

πληροφόρησης της Διοίκησης, όσον αφορά την τήρηση των υπαρχόντων κανονισμών και 

των εσωτερικών εγκυκλίων που συντάσσονται σύμφωνα με τις εγκυκλίους της Τράπεζας της 

Ελλάδος. 

 Για κάθε κατάστημα συντάσσεται  έκθεση με τα ευρήματα και αποστέλλεται στον 

Διευθυντή Καταστήματος που υπόκειται σε έλεγχο, για τυχόν διευκρινήσεις-απαντήσεις.  

Στη συνέχεια η έκθεση του Εσωτερικού Ελέγχου με τις απαντήσεις του καταστήματος, 

υποβάλλονται στον Πρόεδρο της Τράπεζας για την ενημέρωση του Διοικητικού 

Συμβουλίου, στον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου  και  στον Γενικό Διευθυντή. Για την 

κατάρτιση του ελεγκτικού προγράμματος, λαμβάνονται υπόψη το είδος των απαιτούμενων 

ελέγχων (τακτικοί, έκτακτοι, ειδικοί), οι προς έλεγχο Μονάδες (Κεντρικές Διευθύνσεις, 

Καταστήματα), καθώς και οι διαθέσιμοι πόροι του τμήματος. 

 

Επιπλέον έχει ληφθεί υπόψη ο χρόνος που  απαιτείται: 

• Για τη συνεχή επιμόρφωση των στελεχών του τμήματος. 

• Για τη σύνταξη των προβλεπόμενων ετήσιων Εκθέσεων προς την Τράπεζα της 

Ελλάδος και ειδικότερα για την: 

1) Επάρκεια και αποτελεσματικότητα του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου 

της Τράπεζας (ΠΔ/ΤΕ 2577/2006). 

2) Υποβολή ενημερωτικών στοιχείων για τη λειτουργία των Συστημάτων 

Πληροφορικής (ΠΔ/ΤΕ 2640/2011). 
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Για την επιλογή των προς έλεγχο Μονάδων λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα: 

 H διεκπεραίωση των υποχρεώσεων του τμήματος μας έναντι των εποπτικών αρχών, 

για τη διενέργεια συγκεκριμένων ελέγχων που προβλέπει το υφιστάμενο θεσμικό και 

κανονιστικό πλαίσιο (ΠΔ/ΤΕ 2577/2006). 

 Οι απαιτήσεις που δημιουργούνται στις Μονάδες της Τράπεζας (Κεντρικές 

Διευθύνσεις και Καταστήματα), στα πλαίσια της υλοποίησης της επιχειρησιακής 

στρατηγικής, που έχει καθορίσει η Διοίκηση. 

 Το εύρος καθώς και η πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων των Μονάδων της 

Τράπεζας (Κεντρικών Διευθύνσεων και Καταστημάτων), τα νέα προϊόντα, οι υπηρεσίες, οι 

νέες διαδικασίες που αναπτύχθηκαν ή αναπτύσσονται καθώς και οι μεταβολές στις 

Πληροφοριακές Υποδομές. 

 Η ύπαρξη και η πληρότητα καταγεγραμμένων διαδικασιών. 

 Οι μεταβολές, μέσα στο έτος, στο στελεχιακό δυναμικό, σε επίπεδο Διεύθυνσης ή 

Καταστήματος της Τράπεζας. 

 Τα αποτελέσματα προγενέστερων έκτακτων ή τακτικών ελέγχων που 

διενεργήθηκαν από στελέχη του τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου.  

 Η κατάταξη των προς έλεγχο περιοχών (Κεντρικές Διευθύνσεις, Καταστήματα της 

Τράπεζας, Πληροφοριακά Συστήματα της Τράπεζας), σύμφωνα με την εκτίμηση των 

κινδύνων, που προκύπτουν από την συχνότητα των ελέγχων, καθώς και από το πλήθος 

αλλά και την σημαντικότητα των διορθωτικών μέτρων που-κατά περίπτωση-έπρεπε να 

ληφθούν. Σε ότι αφορά την εκτίμηση κινδύνων, χρησιμοποιήθηκε η ακόλουθη 4βαθμια 

κλίμακα για την κατάταξη τους: 

•   ΚΛΙΜΑΚΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

•   ΥΨΗΛΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 

•   ΜΕΣΑΙΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 

•   ΧΑΜΗΛΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 

•   ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ  

 

Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου έχει ως στόχο: 

• Τον έλεγχο όλων των Καταστημάτων της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου 

τουλάχιστον 1 φορά  σε χρονικό διάστημα 12 μηνών περίπου. 

• Τον επανέλεγχο ορισμένων καταστημάτων που σε έλεγχο του προηγούμενου έτους 

παρουσίασαν μεγάλο πλήθος ευρημάτων και κατά συνέπεια υψηλό βαθμό 

επικινδυνότητας. 

Η Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων (ΜΔΚ) αναφέρεται για θέματα της αρμοδιότητάς 

της στη Διοίκηση και στην Επιτροπή Ελέγχου ή και μέσω αυτής στο Δ.Σ. και υπόκειται στον 



 10 

έλεγχο της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου ως προς την επάρκεια και αποτελεσματικότητα 

των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων. Η ΜΔΚ: 

 Εξετάζει και αξιολογεί τις πιστοδοτήσεις σημαντικού ποσού (άνω των €1.400 χιλ. 

και με ακάλυπτο ποσό άνω των €140 χιλ.) 

 Χρησιμοποιεί το εξειδικευμένο λογισμικό διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου 

(Systemic R.M. Risk Value: RV Rating & RV Credit) με το οποίο πραγματοποιούνται, μεταξύ 

άλλων, οι διαβαθμίσεις ως προς τον πιστωτικό κίνδυνο των προς δανειοδότηση 

επιχειρήσεων.  

 Υποβάλλει στην ΤτΕ αναφορές σχετικά με τον πιστωτικό και τον λειτουργικό 

κίνδυνο καθώς και το Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας.  

 Υποβάλλει προς τη Διοίκηση της Τράπεζας τις απαιτούμενες από την ΠΔ/ΤΕ 

2577/09.03.2006 αναφορές (ετήσια έκθεση πεπραγμένων, τριμηνιαίες αναφορές 

αποτελεσμάτων κ.λ.π.). 

 Συνεργάζεται με τις λοιπές Δ/νσεις και Μονάδες της Διοίκησης σε θέματα που 

αφορούν στη διαχείριση κινδύνων.  

Η Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης (ΜΚΣ) είναι διοικητικά ανεξάρτητη, 
διασφαλίζει την αποτροπή σύγκρουσης συμφερόντων κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων 
της και έχει τη δυνατότητα απρόσκοπτης πρόσβασης σε όλα τα στοιχεία και τις 
πληροφορίες που είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση της αποστολής της. Υπόκειται στον 
έλεγχο της μονάδας εσωτερικού ελέγχου ως προς την επάρκεια και την 
αποτελεσματικότητα των διαδικασιών της.   
 
3.2) Πιστωτικός Κίνδυνος  
 
 Πιστωτικός Κίνδυνος είναι ο κίνδυνος οικονομικής ζημίας που προκύπτει από την 
αθέτηση των υποχρεώσεων των δανειοληπτών. Ο κίνδυνος αυτός αποτελεί σημαντική 
πηγή κινδύνου και η συστηματική παρακολούθηση και διαχείρισή του, θεωρείται 
πρωταρχικός στόχος της Τράπεζας. Η συνολική έκθεση της Τράπεζας στον πιστωτικό 
κίνδυνο προέρχεται κυρίως από τα εγκεκριμένα δάνεια της επιχειρηματικής και ιδιωτικής 
πίστης.  

 Παρακολούθηση και Διαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου 
 
 Στην Τράπεζα Ηπείρου η αξιολόγηση των χορηγήσεων βασίζεται σε ένα πλήθος 
οικονομικών και ποιοτικών κριτηρίων.  
 Στα οικονομικά κριτήρια αξιολόγησης του πελάτη σημαντικό στοιχείο αποτελεί 
εκτός από το ύψος των εισοδημάτων και η συνολική δανειακή επιβάρυνση των πελατών σε 
όλες τις τράπεζες. Επίσης λαμβάνεται υπόψη η μηνιαία επιβάρυνση του πιστούχου καθώς 
και η σχέση του εισοδήματος με το συνολικό ύψος των δανείων του.  
 Βασικό στοιχείο αποτελεί ο δείκτης LTV (ύψος χορήγησης προς αξία ακινήτων). 
Δίνεται μεγάλη έμφαση στις διασφαλίσεις και στην εκτίμηση των ακινήτων.  
 Για την αξιολόγηση των χορηγήσεων λαμβάνονται υπόψη εκτός από τα οικονομικά 
στοιχεία και ποιοτικά, όπως η συναλλακτική τάξη του πελάτη, η βιωσιμότητα της 
επιχείρησης (εάν πρόκειται για επιχείρηση), η φήμη του στη  αγορά, ο κλάδος που ανήκει 
κ.λ.π.  

Από το 2012 τέθηκε σε λειτουργία το νέο σύστημα μέτρησης πιστωτικού κινδύνου 
(ΣΜΠΚ) σε συνδυασμό με ηλεκτρονικό εισηγητικό Καταναλωτικής – Επιχειρηματικής Πίστης 
της ICAP (πιστοποιημένο από την ΤτΕ Ε.Ο.Π.Α.). Με το νέο σύστημα, συστηματοποιήθηκαν  
και αυτοματοποιήθηκαν οι διαδικασίες εισήγησης – έγκρισης των δανείων της Τράπεζας 
καθώς επίσης και οι διαδικασίες αξιολόγησης του συνόλου του ενήμερου χαρτοφυλακίου 
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της Τράπεζας, με αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους και του χρόνου για την εξέταση και 
έγκριση των αιτημάτων των καταστημάτων (ενήμερα – καθυστερημένα δάνεια).    

Η εκτίμηση της πιστοληπτικής ικανότητας των εξεταζόμενων επιχειρήσεων σε 
σχέση με την πιθανότητα εμφάνισης ασυνέπειας σε χρονικό ορίζοντα ενός έτους, βασίζεται 
στην ανάλυση εμπορικών και οικονομικών στοιχείων καθώς και στοιχείων συναλλακτικής 
συμπεριφοράς από δημοσιευμένα στοιχεία. 

 

 Όρια Πιστωτικού Κινδύνου 
 

 Η Τράπεζα εφαρμόζοντας σύστημα πιστοδοτικών ορίων διαχειρίζεται και περιορίζει 
το ύψος του πιστωτικού κινδύνου. Τα πιστοδοτικά όρια προσδιορίζουν τη μέγιστη 
αποδεκτή ανάληψη κινδύνου έναντι ανοιγμάτων. Για να καθοριστούν τα όρια πελατών, 
λαμβάνονται υπόψη οι εξασφαλίσεις ή τα καλύμματα τα οποία μειώνουν το ύψος του 
αναλαμβανόμενου κινδύνου, κατατάσσοντας τον κίνδυνο των ανοιγμάτων σε κατηγορίες 
κινδύνου, ανάλογα με το είδος των εξασφαλίσεων ή καλυμμάτων και τη δυνατότητα 
ρευστοποίησής τους. Για την έγκριση των πιστοδοτήσεων έχουν οριστεί εγκριτικά κλιμάκια 
ανάλογα με το ύψος του ανοίγματος, ο ρόλος των οποίων για την ποιότητα του 
χαρτοφυλακίου είναι ιδιαίτερα σημαντικός.  
 

 Τεχνικές μείωσης πιστωτικού κινδύνου 
 
 Περιγραφή των κυριότερων ειδών εξασφαλίσεων που αποδέχεται η Τράπεζα: 

 Η Τράπεζα λαμβάνει καλύμματα και εξασφαλίσεις έναντι πιστοδοτήσεων σε 
πελάτες, μειώνοντας το συνολικό πιστωτικό κίνδυνο και διασφαλίζοντας την αποπληρωμή 
των δανείων. Όσον αφορά τη χρήση τεχνικών μείωσης του πιστωτικού κινδύνου η Τράπεζα 
εφαρμόζει την Απλή Μέθοδο Χρηματοοικονομικών Εξασφαλίσεων (τμήμα ΣΤ. παρ. 19, της 
ΠΔΤΕ 2588/20.08.2007 κ΄ ΠΔ 2631/29.10.2010).  
 Για το σκοπό αυτό η Τράπεζα ενσωματώνει στην πολιτική της εξασφαλίσεις, οι 
κυριότερες των οποίων ορίζονται οι παρακάτω: 

 Εγγυήσεις Ελληνικού Δημοσίου  

 Ενέχυρα επί καταθέσεων  

 Προσημειώσεις / υποθήκες ακινήτων  

 Εγγυήσεις ΤΕΜΠΜΕ  

 Ενέχυρα επί επιταγών  

 Ενεχύραση γεγενημένων απαιτήσεων με βάση τιμολόγια – πιστοποιήσεις που 
προέρχονται από Συμβάσεις με Δημόσιο, Δημόσιους Οργανισμούς ή και Ν.Π.Δ.Δ. 

 Διαδικασίες αποτίμησης εξασφαλίσεων  
 Η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών και εμπράγματων εξασφαλίσεων 
πραγματοποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα όπως ορίζει το θεσμικό πλαίσιο. 
 Για τις εμπράγματες εξασφαλίσεις (ακίνητα), όσον αφορά την τακτική αποτίμησής 
τους, η Τράπεζα, σε πρώτη φάση, κάνει χρήση της παρ. Ε.10.δ.iv της ΠΔΤΕ 2588/20.08.2007. 
Η αξία κάθε Προσημείωσης  λογίζεται ως το μικρότερο ποσό μεταξύ της εμπορικής τιμής 
πώλησης και του ποσού της Προσημείωσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι σχεδόν όλες οι 
χορηγήσεις έχουν ενοχική εγγύηση από τουλάχιστον 2 εγγυητές.  

 Για την μη – χρηματοδοτούμενη προστασία, η Τράπεζα σήμερα χρησιμοποιεί μόνο 
εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου. Δεν χρησιμοποιούνται από την Τράπεζα ως τεχνική 
μείωσης πιστωτικού κινδύνου Πιστωτικά Παράγωγα.    

 
Ενήμερες απαιτήσεις: χορηγήσεις ενήμερες ή με προσωρινή καθυστέρηση μικρότερη 

των 90 ημερών. Οι απαιτήσεις θεωρούνται σε αθέτηση όταν υπάρχουν ενδείξεις κατά τη 
διενέργεια ελέγχου απομείωσης. 
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Επισφαλείς απαιτήσεις: χορηγήσεις για τις οποίες η Τράπεζα προσδιορίζει ότι είναι 

πιθανή η μη είσπραξη μέρους ή του συνολικού ποσού του κεφαλαίου και των οφειλόμενων 
τόκων με βάση τους συμβατικούς όρους δανείου.  

 
Προβλέψεις για απομείωση της αξίας των χορηγήσεων σε πιστούχους διενεργούνται 

όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι καθίσταται αμφίβολη η είσπραξη οφειλόμενων ποσών. Μια 
απαίτηση έχει υποστεί απομείωση όταν η λογιστική της αξία είναι μεγαλύτερη από το 
αναμενόμενο ανακτήσιμο ποσό της.   

 
Ενδείξεις ότι ένα δάνειο έχει απομειωθεί αποτελούν οι ακόλουθες: 

 Αθέτηση των όρων δανειακής σύμβασης  

 Σημαντική οικονομική δυσχέρεια του πιστούχου  

 Υπάρχει πιθανότητα πτώχευσης του πιστούχου 

 Στοιχεία τα οποία δείχνουν την ύπαρξη μείωσης μελλοντικών εισπράξεων 
σε ομάδα δανείων λόγω προβλημάτων στον κλάδο ή λόγω οικονομικών 
συνθηκών σε συγκεκριμένη ομάδα δανείων.  

  Η Τράπεζα προβαίνει σε διαγραφές χορηγήσεων όταν διαπιστωθεί ότι δεν είναι 
εισπράξιμες. Η απόφαση αυτή λαμβάνει υπόψη πληροφορίες όπως σημαντικές αλλαγές 
στην οικονομική κατάσταση του οφειλέτη με αποτέλεσμα την αδυναμία του να 
αποπληρώσει τις υποχρεώσεις του έναντι της Τράπεζας ή περιπτώσεις που οι εισπράξεις 
από την εξασφάλιση δεν επαρκούν για την αποπληρωμή ολόκληρου του οφειλόμενου 
ποσού. Σε περίπτωση που μετά από τη διαγραφή των απαιτήσεων, εισπραχθούν ποσά αυτά 
αναγνωρίζονται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως.  
 Η Τράπεζα προβαίνει σε ρυθμίσεις οφειλών συνεργάσιμων και βιώσιμων 
δανειοληπτών υπό την προϋπόθεση ότι θα είναι μακροπρόθεσμα αποτελεσματικές και 
βιώσιμες λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις αιτίες που οδήγησαν στην εμφάνιση οικονομικών 
δυσκολιών όσο και τη δυνατότητα αποπληρωμής του δανειολήπτη. Οι ρυθμίσεις οφειλών 
που εφαρμόζει η Τράπεζα διακρίνονται σε α) βραχυπρόθεσμες με διάρκεια μικρότερη των 
δύο ετών σε περιπτώσεις που οι δυσκολίες αποπληρωμής κρίνονται βάσιμα προσωρινές 
και β) μακροπρόθεσμες με διάρκεια μεγαλύτερη των δύο ετών με στόχο τη μείωση της 
τοκοχρεωλυτικής δόσης ή / και της δανειακής επιβάρυνσης, λαμβάνοντας υπόψη 
συντηρητικές παραδοχές για την εκτιμώμενη μελλοντική ικανότητα αποπληρωμής του 
δανειολήπτη μέχρι τη λήξη του προγράμματος αποπληρωμής. Αναλυτικά οι τύποι των 
ρυθμίσεων που δύναται να εφαρμόσει η Τράπεζα καθορίζονται από τον Κανονισμό 
Διαχείρισης Καθυστερήσεων, που εγκρίθηκε με την υπ΄αριθμ. 5/18.03.2015 απόφαση του 
Δ.Σ.  

Η Τράπεζα για την κάλυψη πιθανής ζημίας του δανειακού της χαρτοφυλακίου  
σχηματίζει λογιστικές προβλέψεις, οι οποίες εμφανίζονται στις λογιστικές καταστάσεις της. 
Με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 3, του άρθρου 1, του Ν.4308/2011, η Τράπεζα από 
την 1Η Ιανουαρίου του 2015, συντάσσει τις χρηματοοικονομικές της καταστάσεις βάσει των 
Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Το γεγονός αυτό επέφερε σημαντικές μεταβολές στα ίδια κεφάλαια της 
Τράπεζας καθώς η Τράπεζα υιοθέτησε διαφορετική πολιτική για την απομείωση των 
επισφαλών δανείων και αναγνώρισε αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση επί των 
προβλέψεων. Στις 31.12.2015, οι προβλέψεις των επισφαλών δανείων υπολογίστηκαν σε 
ποσό €49.119,00 χιλ. και η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση σε €9.335,00 χιλ. 
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Οι απαιτούμενες εποπτικές προβλέψεις με 31.12.2015 (σύμφωνα με την ΠΔΤΕ2442) 

έχουν ως ακολούθως:  

Εποπτικές Προβλέψεις  55.948,00 

Ενήμερες Απαιτήσεις  716,00 

Απαιτήσεις με τμήματα σε προσωρινή καθυστέρηση από 3-6 μήνες  1.118,00 

Απαιτήσεις με τμήματα σε προσωρινή καθυστέρηση από 6-12 μήνες  6.221,00 

Απαιτήσεις με τμήματα σε προσωρινή καθυστέρηση άνω των 12 μηνών  9.163,00 

Απαιτήσεις με τμήματα σε οριστική καθυστέρηση  26.063,00 

Απαιτήσεις σε καθυστέρηση πέραν της τριετίας  5.358,00 

Απαιτήσεις έναντι επιχειρήσεων (αρνητική καθαρή θέση) 2.746,00 

Απαιτήσεις από ρυθμισθείσες οφειλές για τις οποίες δεν έχει 
συμπληρωθεί 12μηνο από την έναρξη εξυπηρέτησης  

4.563,00 

 
Οι σχηματισθείσες προβλέψεις μέχρι σήμερα ανέρχονται σε ποσοστό 88% των 

εποπτικών. 
 
3.3) Κίνδυνος Ρευστότητας  
 
 Ο κίνδυνος Ρευστότητας είναι ο κίνδυνος μείωσης των κερδών, των κεφαλαίων και 
του ενεργητικού της Τράπεζας που προκύπτει από την αδυναμία της να καλύψει τις 
τρέχουσες υποχρεώσεις  της λόγω έλλειψης ρευστών διαθεσίμων.  
 Η Τράπεζα Ηπείρου διαθέτει πολιτική διαχείρισης του Κινδύνου Ρευστότητας. Η 
πολιτική περιέχει εννοιολογικούς προσδιορισμούς του κινδύνου Ρευστότητας, μεθόδους 
υπολογισμού και αποτίμησης του κινδύνου και σκοπεύει στον καθορισμό και την 
παρακολούθηση των ορίων συγκέντρωσης των καταθέσεων, της σχέσης δανείων προς 
καταθέσεις, καθορίζοντας την επιθυμητή διάρθρωση των καταθέσεων. Ορίζει με σαφήνεια 
τους Δείκτες και τα επιθυμητά όρια του κινδύνου Ρευστότητας, τα οποία καθορίζονται με 
βάση τα οικονομικά αποτελέσματα, τα βασικά μεγέθη και τη φύση των δραστηριοτήτων της 
Τράπεζας.  
 Η Τράπεζα δίνει έμφαση στις πελατειακές καταθέσεις και προσπαθεί μέσα από τις 
πολιτικές της να τις διατηρήσει ως πρωτεύουσα πηγή χρηματοδότησής της. 
 Στο πλαίσιο της εξέτασης των ποσοτικών δεδομένων αξιολογούνται σε επίπεδο 
Τράπεζας: 
 - Η παρακολούθηση της μεταβλητότητας των καταθέσεων με ιδιαίτερη έμφαση 
στους μεγάλους καταθέτες. 
 - Η σχέση των καταθέσεων προς το σύνολο του ενεργητικού – παθητικού και 
δανείων.  
 - Η μέτρηση και παρακολούθηση του κόστους κάλυψης ανοιχτών θέσεων. 
 - Η διασπορά των πηγών χρηματοδότησης.  
 - Η εξέλιξη των δεικτών άμεσης ρευστότητας και ασυμφωνίας ληκτότητας των 
στοιχείων ενεργητικού – παθητικού.  
 Κύριος μηχανισμός εκτίμησης και αντιμετώπισης του κινδύνου είναι η 
συμμόρφωση αφενός με τη διαδικασία παρακολούθησής του με βάση τα προβλεπόμενα 
στην ΠΔ/ΤΕ 2614/7.4.2009 καθώς και η τήρηση των ορίων που προβλέπονται στην ως άνω 
Πράξη.  
 Η διαχείριση του κινδύνου Ρευστότητας αφορά την ικανότητα της Τράπεζας να 
διατηρεί επαρκή ρευστότητα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της. Για τη μέτρηση και 
διαχείριση του κινδύνου αυτού εκτιμούνται οι μελλοντικές εισροές και οι μελλοντικές 
εκροές. Γίνεται σχεδιασμός της σύνθεσης του Ενεργητικού, παρακολουθούνται οι 
μελλοντικές απαιτήσεις σε ρευστότητα και οι ανάγκες δανεισμού ανάλογα με τη λήξη των 
υποχρεώσεων.  
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 Η διαχείριση του κινδύνου Ρευστότητας για την Τράπεζα είναι πρωταρχικής 
σημασίας. Για την αποτελεσματική διαχείρισή του επιλαμβάνεται η Επιτροπή Διαχείρισης 
Ενεργητικού – Παθητικού (ALCO), ενώ η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών παρέχει 
ημερησία ενημέρωση για τη ρευστότητα στη Διοίκηση και τα αρμόδια στελέχη της.   
 Η Διεύθυνση Οικονομικών επεξεργάζεται, παρακολουθεί και υποβάλλει στην 
Τράπεζα της Ελλάδος αναφορά υπολογισμού του Δείκτη Ρευστότητας.  
 Την 31/12/2015, η κατάσταση ρευστότητας της Τράπεζας αποτυπώνεται στον 
παρακάτω Πίνακα (όπως υποβλήθηκε και στην Τράπεζα Ελλάδος).  
 

 Δείκτες Ρευστότητας Όρια 

Ρευστά διαθέσιμα (0-30 ημέρες) προς δανειακά κεφάλαια  8,89% Min 18% 

Απαιτήσεις μείον υποχρεώσεις (0-30 ημέρες) προς 
δανειακά κεφάλαια  

(17,00)% Μεγαλύτε
ρο του  
-20% 

 Σημειώσεις: 
Ρευστά διαθέσιμα    = Ταμείο + απαιτήσεις έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων + άμεσα 
ρευστοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού 
Δανειακά κεφάλαια    = Υποχρεώσεις 0-12 μήνες + καταθέσεις όψεως, τρεχούμενων 
λογαριασμών και ταμιευτηρίου που έχουν κατατεθεί στη ζώνη άνω του έτους  

Στις 31.12.2015, ο δείκτης χορηγήσεις προς καταθέσεις ανήλθε σε 124,51%, ως 
συνέπεια των μεγάλων εκροών καταθέσεων στη διάρκεια της χρήσεως.    

Στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων της κυβέρνησης με τους διεθνείς πιστωτές της 
χώρας κατά το α’ εξάμηνο του 2015, η αβεβαιότητα εντάθηκε. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα 
την καταγραφή αλλεπάλληλων εκροών καταθέσεων σημαντικού ύψους από το Τραπεζικό 
σύστημα (περίπου το 1/3 του υπολοίπου καταθέσεων στο τέλος του 2014). Μεγάλο μέρος 
των καταθέσεων αυτών μεταφέρθηκαν σε Τράπεζες εκτός Ελλάδος. Η αργία των Τραπεζών 
επί τρεις εβδομάδες και η επιβολή περιορισμών στις αναλήψεις μετρητών από τραπεζικούς 
λογαριασμούς και στη μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό από τα τέλη Ιουνίου του 2015 
αναχαίτισε την εκροή καταθέσεων. Η συνομολόγηση νέας συμφωνίας με τους πιστωτές στο 
πλαίσιο συνόδου κορυφής των κρατών – μελών της ζώνης του ευρώ στα μέσα Ιουλίου του 
2015, εξασφάλισε δραστική υποχώρηση της αβεβαιότητας, δημιουργώντας τις 
προϋποθέσεις για σταδιακή επιστροφή των καταθέσεων.    

Με την υπ΄ αριθμ. 8/11.05.2015 απόφαση του Δ.Σ., η Διοίκηση της Τράπεζας 
αποφάσισε να προσφύγει έμμεσα στον μηχανισμό στήριξης άμεσης ρευστότητας μέσω της 
ΤτΕ ή όποιας άλλης Τράπεζας υποδειχθεί από αυτήν. Στις 17.06.2015, η Επιτροπή ALCO, 
πήρε απόφαση να υπογράψει σύμβαση, ποσού €10.000.000 με την ΕΤΕ, με ενεχυρίαση 
δανειακού χαρτοφυλακίου, η οποία στη συνέχεια αυξήθηκε σε €15.000.000.  

 
 
3.4) Κεφαλαιακός Κίνδυνος ή Κίνδυνος Φερεγγυότητας   
 
 Ο κίνδυνος αυτός αφορά το επίπεδο, τη δομή και τη σταθερότητα των Ιδίων 
Κεφαλαίων καθώς τα ίδια κεφάλαια αφενός προσδιορίζουν τη δυνατότητα ανάληψης 
κινδύνων και αφετέρου αποτελούν τη βάση υπολογισμού διαφόρων εποπτικών δεικτών.  
 Η ποιότητα των Ιδίων κεφαλαίων της Τράπεζας χαρακτηρίζεται παραπάνω από 
ικανοποιητική αφού στο μεγαλύτερο μέρος τους πρόκειται για συνεταιριστικό κεφάλαιο 
υπό μορφή κατατεθειμένων μετρητών.   
 Για τον κίνδυνο κεφαλαίων η Τράπεζα: 
 - Διακριβώνει το επίπεδο, τη δομή και τη σταθερότητα των εποπτικών κεφαλαίων. 
 - Παρακολουθεί την πολιτική και τον ρυθμό πιστωτικής επέκτασης εφόσον μπορεί 
να αποδυναμώσει την κεφαλαιακή επάρκεια μέσω μείωσης στοιχείων εποπτικών 
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κεφαλαίων ή μέσω αύξησης των σταθμισμένων στοιχείων του Ενεργητικού έναντι του 
πιστωτικού κινδύνου.  
 - Αναλύει τη δυνατότητα άντλησης πρόσθετων κεφαλαίων με εύλογους όρους 
(έγκυρη άντληση και κόστος), όπως προσδιορίζεται από την ανάλυση της κεφαλαιακής 
δομής, της δομής του ενεργητικού και την πρόσβαση του ιδρύματος στις αγορές.  
 

Παρακάτω αναφέρεται η εξέλιξη του δείκτη φερεγγυότητας την τελευταία τριετία: 
                  2013                 2014                2015 

Δείκτης  
Φερεγγυότητας  

16,01% 16,21% 10,71% 

 
Στον παρακάτω πίνακα αποτυπώνεται η εξέλιξη του κεφαλαίου την τελευταία 

τριετία: 
Εξέλιξη Κεφαλαίου – 
Αποθεματικών (εκατ. 
€) 

31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 

Κεφάλαιο 19.281,37 19.206,82   8.220,35 

Αποθεματικά    9.394,79   8.418,11   9.175,02 

Σύνολο  28.676,16 27.624,93 17.395,37 

*σύμφωνα με ΔΛΠ 1.9 (c) , IG 6 
 

Ο Δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας την 31.12.2014 υπολείπεται του 8%, που 
είναι ο ελάχιστος προβλεπόμενος από την ΤτΕ. Για την αποκατάσταση της κεφαλαιακής 
επάρκειας, η Διοίκηση της Τράπεζας, κατά το έτος 2015, έλαβε τα ακόλουθα μέτρα: 

 Στις αρχές του 2015 προέβη στη σύνταξη επιχειρηματικού σχεδίου (business plan), 
το οποίο υπέβαλε στην ΤτΕ στις 31.01.2015 προκειμένου να εντοπιστούν οι 
μελλοντικές κεφαλαιακές ανάγκες της Τράπεζας και ο τρόπος κάλυψής τους. Για τη 
σύνταξή του σχεδίου, η Διοίκηση της Τράπεζας έλαβε υπόψη τις προσαρμογές που 
θα επέλθουν στα Ίδια Κεφάλαια της Τράπεζας από την εφαρμογή των Διεθνών 
Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.  

 Στις 15.06.2015 εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της Τράπεζας το σχέδιο ανακεφαλαιοποίησης 
(capital plan) της Τράπεζας το οποίο προέβλεπε αύξηση Συνεταιριστικού Κεφαλαίου 
ποσού €5 εκατ. και έκδοση ομολογιακού δανείου ποσού €5 εκατ. Η αύξηση 
ολοκληρώθηκε με επιτυχία στις 29.12.2015 συγκεντρώνοντας ποσό €12,14 εκατ., 
ήτοι €6,12 συνεταιριστικό κεφάλαιο και €6,02 εκατ. ομολογιακό δάνειο, με 
αποτέλεσμα ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαίου να ανέλθει σε 9,30% και ο δείκτης 
CET1 (Common Equity Tier 1) σε 6,97%. Σύμφωνα με το άρθρο 92 του Ευρωπαϊκού 
Κανονισμού ΕΕ575/2013, οι ελάχιστες τιμές τους είναι τουλάχιστον 8% και 4,5% 
αντίστοιχα. Η Τράπεζα Ηπείρου ήταν η μοναδική που ήλθε σε συμφωνία με 
στρατηγικό επενδυτή εκμεταλλευόμενη τις διατάξεις του Ν.4340/2015. 
Συγκεκριμένα, στην αύξηση κεφαλαίου συμμετείχε μεταξύ άλλων το Ταμείο 
Επαγγελματικής Ασφάλισης Επικούρησης Ασφαλιστών και Προσωπικού 
Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων «ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ», με την καταβολή ποσού €3,5 εκ. για την 
αύξηση του κεφαλαίου και απόκτηση ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης ποσού 
€3,5 εκ.  
 

3.5) Λειτουργικός Κίνδυνος  
 
 Λειτουργικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος που απορρέει από ανεπαρκείς εσωτερικές 
διαδικασίες ή παραβιάσεις των διαδικασιών αυτών, ανθρώπινη συμπεριφορά, συστήματα 
ή από εξωτερικούς παράγοντες. Στο πεδίο των λειτουργικών κινδύνων εμπίπτει και ο 
Νομικός Κίνδυνος.  
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 Ένα σημαντικό υποσύνολο του λειτουργικού κινδύνου είναι τα ενδεχόμενα 
προβλήματα και οι αστοχίες που αφορούν τα μηχανογραφικά συστήματα και τις σχετικές 
διαδικασίες. Η μηχανογράφηση πλέον σε όλες τις Τράπεζες έχει κεντρικό ρόλο, επομένως 
απαιτείται να διασφαλιστεί η Εμπιστευτικότητα, Ακεραιότητα και η Διαθεσιμότητα των 
πληροφοριών που διακινούνται μέσω του πληροφοριακού συστήματος.  

Στην προσπάθεια απομείωσης του λειτουργικού κινδύνου από τα  πληροφοριακά 

συστήματα, κατά το έτος 2015 η Διεύθυνση Πληροφορικής και Οργάνωσης υλοποίησε τα 

κάτωθι έργα: 

 Πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία δοκιμές για Συνέχιση Λειτουργίας Εργασιών από 

καταστροφή την 16.12.2015.  

 Πρόσθετη αναβάθμιση του ιστότοπου της Τράπεζας.  

 Βελτίωση υποδομών Ηλεκτρονικής Τραπεζικής e-Banking.  

 Βελτίωση – προσθήκες υπηρεσιών στην υπηρεσία Ηλεκτρονικής Τραπεζικής e-

Banking. 

 Βελτίωση – προσθήκες υπηρεσιών στο Intranet. 

 Εγκατάσταση τελευταίας βελτιωμένης έκδοσης του κεντρικού πληροφοριακού 

συστήματος σε ολόκληρο το δίκτυο.  

 Ειδική παραμετροποίηση των πληροφοριακών συστημάτων λόγω Capital Controls. 

 
 Η Τράπεζα έχει προχωρήσει στη δημιουργία εσωτερικών κανονισμών για όλες τις 
βασικές θέσεις ευθύνης και τις τραπεζικές διαδικασίες. Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στην 
εκπαίδευση του προσωπικού ειδικά για τα θέματα της νομιμοποίησης εσόδων από 
εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.  
 
3.6) Συναλλαγματικός Κίνδυνος  
 
 Ο Συναλλαγματικός Κίνδυνος προέρχεται από την πιθανότητα αλλαγής των 
συναλλαγματικών ισοτιμιών.  
 Το χαρτοφυλάκιο της Τράπεζας δεν έχει χαρακτήρα «χαρτοφυλακίου συναλλαγών» 
αλλά «τραπεζικού χαρτοφυλακίου» και κατά συνέπεια ο κίνδυνος αυτός δεν υφίσταται.  
 
3.7) Κίνδυνος Επιτοκίου 
 
 Ο Κίνδυνος Επιτοκίου αφορά την ενδεχόμενη μείωση των κερδών ή της αξίας των 
στοιχείων του ενεργητικού που προκύπτει από μετατοπίσεις της καμπύλης των επιτοκίων 
και ο οποίος πηγάζει από τον ετεροχρονισμό στην αναπροσαρμογή των στοιχείων 
ενεργητικού και παθητικού της Τράπεζας.  
 Η πολιτική της Τράπεζας προβλέπει την ισορροπία αυτών των μεγεθών, όρος ο 
οποίος έχει τηρηθεί σε όλες τις προηγούμενες χρήσεις. Επίσης έμφαση δίνεται στη 
δυνατότητα βραχυχρόνιας ανταπόκρισης στις μεταβολές των επιτοκίων, με την πρόβλεψη 
αποδοχής καταθέσεων προθεσμίας το πολύ ετήσιας διάρκειας και την προώθηση ακόμη 
πιο βραχυχρόνιων μορφών κατάθεσης. Η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών της Τράπεζας 
παρακολουθεί και αναλύει την μακροχρόνια τάση εξέλιξης των επιτοκίων χορηγήσεων και 
καταθέσεων.  
 Η έκθεση της Τράπεζας στον κίνδυνο επιτοκίου είναι η ελάχιστη δυνατή, αφενός 
επειδή το σύνολο των χορηγήσεων αφορά προϊόντα κυμαινόμενου επιτοκίου και αφετέρου 
λόγω της μη – ύπαρξης ειδικών προϊόντων.  
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3.8) Κίνδυνος Φήμης  
 
 Το στοιχείο της φήμης της Τράπεζας είναι κεντρικό για τη Διοίκηση και όλο το 
ανθρώπινο δυναμικό της. Μια πρωτοβουλία πίστης σε τοπική κοινωνία και ειδικά με 
συνεταιριστικό χαρακτήρα, είναι εξαιρετικά εκτεθειμένη στο σχετικό κίνδυνο γι΄ αυτό και η 
φροντίδα όλων είναι αποφυγή ενεργειών που ενδεχομένως θα της δημιουργήσουν 
προβλήματα αυτής της μορφής. Δίνεται έμφαση στην ποιότητα, στην εξυπηρέτηση, τη 
δίκαιη μεταχείριση και στη διαφάνεια των συναλλαγών. 
 Σύμφωνα με τη Διοίκηση της Τράπεζας δεν υπάρχουν διοικητικές ή δικαστικές 
διαδικασίες (συμπεριλαμβανομένης κάθε τέτοιας διαδικασίας που εκκρεμεί ή ενδέχεται να 
κινηθεί εναντίον της Τράπεζας και έχει περιέλθει σε γνώση της), οι οποίες να επιφέρουν ή 
να έχουν επιφέρει, κατά τη διάρκεια του έτους, σημαντικές μεταβολές στη 
χρηματοοικονομική της θέση ή την κερδοφορία της. 
 Η Τράπεζα είναι ιδιαίτερα αγαπητή στην τοπική κοινωνία και αυτό αποδεικνύεται 
από το γεγονός ότι στη διάρκεια της κρίσης παρουσίασε υπερδιπλασιασμό των καταθέσεών 
της που οφείλεται στην εμπιστοσύνη των Ηπειρωτών αλλά και στην άποψη των πελατών 
ότι αποτελεί τη δική τους Τράπεζα. 
 

3.9) Εταιρική Κοινωνική ευθύνη 
 
 Η Τράπεζα αναγνωρίζοντας την εταιρική κοινωνική ευθύνη που της αναλογεί, το 
2015 υλοποίησε τα κάτωθι: 

 Διοργάνωση Εθελοντικής Αιμοδοσίας στους 2 νομούς της περιφέρειας (Πρέβεζα και 
Ηγουμενίτσα)  

 Ενίσχυση των κοινωνικών συσσιτίων των εκκλησιών για απόρους στους 4 νομούς 
της περιφέρειας  

 Εκδήλωση στα σχολεία του Νομού Ιωαννίνων με σκοπό να αποκτήσουν τα παιδιά 
του Δημοτικού οδική συνείδηση για την ασφαλή μετακίνησή τους.   

 
3.10) Κίνδυνος Συγκέντρωσης    
 
 Ο Κίνδυνος συγκέντρωσης μπορεί να δημιουργηθεί από ανοίγματα σε 
συγκεκριμένους πελάτες ή ομάδες συνδεδεμένων πελατών ή σε ανοίγματα σε 
συγκεκριμένες ομάδες αντισυμβαλλομένων των οποίων η πιθανότητα αθέτησης 
επηρεάζεται από κοινούς παράγοντες όπως ο κλάδος, το μακροοικονομικό περιβάλλον, η 
γεωγραφική θέση, το νόμισμα κ.λ.π.  
 Η Τράπεζά μας ανά τρίμηνο εξετάζει τον κίνδυνο συγκέντρωσης που προέρχεται 
από τα Μεγάλα Χρηματοδοτικά Ανοίγματα, δηλαδή τα ανοίγματα που σε επίπεδο ομίλου 
ξεπερνούν το 5% των Ιδίων κεφαλαίων της και τους πιστούχους με υπόλοιπα άνω του 1 εκ. 
ευρώ και αποστέλλει τις αντίστοιχες καταστάσεις στην ΤτΕ.  

Ακολουθεί πίνακας που παρουσιάζει την κατά κλάδο δραστηριότητα και 
εναπομένουσας ληκτότητας κατηγοριοποίηση των ανοιγμάτων της Τράπεζας, όπως 
εμφανίζονται στις λογιστικές καταστάσεις την 31.12.2015. 

 
 Χορηγήσεις κατά κλάδο και ληκτότητα (Ποσά σε χιλ. €) 

       Σύνολο      <1 έτος        1-5 έτη > 5 έτη 

Α. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ         163.032        100.672        20.444   41.916 

1.Γεωργία             6.475                 2.634          1.124  2.717 

2. Μεταποίηση          24.469         19.086         1.911  3.472 

3. Κατασκευές           19.550        14.974         1.252 3.324 

4. Εμπόριο           35.110              28.552         1.615    4.943 

5. Τουρισμός            28.423       13.847         4.053  10.523 
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6. Μεταφορές             4.092         2.134            573 1.385 

7. Ορυχεία – Λατομεία                994            505            -    489 

8. Ηλεκτρισμός - Ύδρευση             3.043            347            493    2.203 

9.Ενημέρωση-Επικοινωνία                591            470              -    121 

10. Διαχείριση Ακίνητης 
Περιουσίας  

          4.457         2.206          2.251    - 

11. Επαγγελματικές – 
Επιστημονικές Δραστ. 

          1.839         1.457            134    248 
 

12.Λοιπές Χορηγήσεις                        
                    551 

                     
                 378 

    
                   86 

 
    87 

13. Επενδυτικοί 
Οργανισμοί πλην των 
Αμοιβαίων Κεφαλαίων 
Χρηματαγοράς 

 
                      26 

 
                   26 

 
           - 

 
  - 

14. Ελεύθεροι 
Επαγγελματίες, αγρότες, 
ατομικές επιχ.  

 
                33.412 

 
            14.056 

  
        6.952 

 
12.404 

Β. ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ         49.840          18.289          3.437  28.114 

1. Προσωπικά δάνεια          13.196          4.549          2.122 6.525 

2. Στεγαστικά δάνεια          36.564        13.660          1.315  21.589 

3.Πιστωτικές Κάρτες                 80                80               -         - 

Γ.ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ          4.223              37              38    4.148 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β+Γ)       217.095      118.998        23.919  74.178 

 
 Το μεγαλύτερο ποσό μεμονωμένων χορηγήσεων αφορά σε επιχειρηματικά δάνεια 
και ανέρχεται σε ποσοστό 76% περίπου του συνόλου των χορηγήσεων. Σε ποσοστό 22% 
περίπου ανέρχονται οι χορηγήσεις προς ιδιώτες και σε 2% περίπου Οργανισμούς και 
επιχειρήσεις του Ελληνικού Δημοσίου.  

Η Τράπεζα, λαμβάνοντας υπόψη τη συνεχιζόμενη ύφεση της ελληνικής οικονομίας, 
για τον περιορισμό της έκθεσής της στον κίνδυνο συγκέντρωσης, προέβη στις απαιτούμενες 
ενέργειες για το σταδιακό περιορισμό των πιστοδοτήσεων σε κλάδους που επλήγησαν από 
την οικονομική κρίση και επικεντρώθηκε στην προοπτική διαφοροποίησης του δανειακού 
χαρτοφυλακίου σε νέους, με καλύτερες προοπτικές, κλάδους.  
 
3.11) Κίνδυνος Συμμόρφωσης  
 
 Ως Κίνδυνος Συμμόρφωσης νοείται ο κίνδυνος νομικών ή εποπτικών κυρώσεων, 
οικονομικής ζημιάς ή επιπτώσεων στη φήμη του πιστωτικού ιδρύματος ως αποτέλεσμα της 
έλλειψης συμμόρφωσής του με τους νόμους, τους κανονισμούς ή και τους κώδικες 
δεοντολογίας.  
 Η Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης παρακολουθεί τον κίνδυνο Συμμόρφωσης 
όπως νοείται ο κίνδυνος νομικών ή εποπτικών κυρώσεων, οικονομικής ζημίας ή 
επιπτώσεων στη φήμη του πιστωτικού ιδρύματος ως αποτέλεσμα μη συμμορφώσεως με 
τους νόμους, τους κανονισμούς και τους κώδικες δεοντολογίας. Οι ζημιές από μη 
συμμόρφωση στο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο περιλαμβάνονται στον λειτουργικό 
κίνδυνο. Οι ζημιές όμως από μη ουσιαστική συμμόρφωση επεκτείνονται και στην φήμη του 
ιδρύματος με σοβαρές συνέπειες στην κερδοφορία του.  
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4) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ  
 
 Η Τράπεζα εφαρμόζει τις οδηγίες της ΠΔ/ΤΕ 2650/19.01.2012 με θέμα «Πολιτική 
Αποδοχών που εφαρμόζεται από τα πιστωτικά ιδρύματα – τροποποίηση των ΠΔ/ΤΕ 
2577/09.03.2006 και 2592/20.08.2007».  
 Με την από 11/30.01.2013 απόφαση του Δ.Σ. της Τράπεζας, τέθηκε σε εφαρμογή ο 
Κανονισμός Πολιτικής Αποδοχών με σκοπό να περιγράψει τις βασικές αρχές του πλαισίου 
αμοιβών της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου. Οι αρχές της πολιτικής αποδοχών, 
βασίζονται στην επιχειρηματική στρατηγική, τους στόχους, την ανοχή κινδύνων, τις αξίες 
και τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της Τράπεζας. Αναθεωρείται σε ετήσια βάση για να 
συμπεριλάβει οποιαδήποτε πρόσθετα σχέδια υιοθετηθούν.  
 Οι αποδοχές του προσωπικού της Τράπεζας, σε αντάλλαγμα των παρεχόμενων 
επαγγελματικών υπηρεσιών του, αφορούν στο σύνολό τους σταθερές αποδοχές, δηλαδή 
πληρωμές και παροχές οι οποίες δεν συνδέονται με τις επιδόσεις του προσωπικού. Τη 
χρήση του 2015 δεν καταβλήθηκαν στο προσωπικό μεταβλητές αποδοχές όπως πρόσθετες 
πληρωμές ή παροχές οι οποίες εξαρτώνται από τις επιδόσεις του προσωπικού ή από 
συμβατικούς όρους.  
 To συνολικό ποσό των μεικτών αποδοχών του προσωπικού, συμπεριλαμβανομένου 
του συνολικού κόστους για το πιστωτικό ίδρυμα, εκτός από τις υποχρεωτικές εισφορές σε 
κοινωνική ασφάλιση και σε παρόμοια σχήματα, που έχουν καταχωρηθεί στους επιμέρους 
τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας, για το έτος 2015 ανήλθε σε €2.186,31 χιλ €, εκ των 
οποίων: 
 

Κατηγορίες Υπαλλήλων  Άτομα Συν. Αποδ(σε χιλ. €) 

Ανώτερα Διοικητικά Στελέχη  2 €157,50 

Λιανική Τραπεζική  22 €509,31 

Υποστηρικτικές Λειτουργίες   5 €115,70 

Ανεξάρτητες Λειτουργίες Ελέγχου   7 €293,78 

Λοιπό Προσωπικό  38 €1.110,02 

Σύνολα  74 €2.186,31 

 

Εν κατακλείδι, η Τράπεζα Ηπείρου δεν αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα 
στη λειτουργία της μέσα στο σημερινό χρηματοοικονομικό περιβάλλον. Η Διαχείριση των 
Κινδύνων στην Τράπεζά μας γίνεται με σύνεση και πάντα προς το συμφέρον των μελών 
μας.   

 
 
 

Σ Υ Ν Ε Τ Α Ι Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Η    Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α    Η Π Ε Ι Ρ Ο Υ 


