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Η Επιτροπή Διαχείρισης Ενεργητικού Παθητικού (ALCo), έχει συσταθεί με απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου και έχει ως σκοπό να υλοποιήσει και να 
εξειδικεύσει σε επίπεδο χαρτοφυλακίου προϊόντων και πελατών τις εγκεκριμένες πολιτικές διαχείρισης 
κινδύνων, ρευστότητας, άντλησης Κεφαλαίων, χρηματοδότησης επενδύσεων, κλπ με κατάλληλη 
διαφοροποίηση χαρτοφυλακίου προϊόντων προς ύπαρξη μόνιμης ροής καθαρών εσόδων. 

Η Επιτροπή είναι τουλάχιστον τριμελής και συγκροτείται από εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. ή/και 
διευθυντικά στελέχη της Τράπεζας.  

Η Επιτροπή συνεδριάζει με πρόσκληση του Προέδρου της όσες φορές κρίνει απαραίτητο για την 
επιτέλεση της αποστολής της, αλλά πάντως όχι λιγότερο από μία (1) φορά το τρίμηνο.  

Η Επιτροπή συνεδριάζει με τη νόμιμη απαρτία για την οποία απαιτείται υποχρεωτικά η παρουσία του 
Προέδρου της. Για την επίτευξη απαρτίας συνυπολογίζονται και τα μέλη που συμμετέχουν μέσω 
τηλεδιάσκεψης ή με χρήση άλλων τεχνολογικών μέσων. 

 Εφαρμόζει και εξειδικεύει με τον πλέον κατάλληλο τρόπο:  
1. τις εγκεκριμένες στρατηγικές και πολιτικές χρηματοδότησης και ρευστότητας της Τράπεζας, 
2. την τιμολόγηση των προϊόντων της Τράπεζας, 
3. τις κεφαλαιακές επενδύσεις, καθώς και την έκθεση τους σε συναλλαγματικό κίνδυνο, 

επιλέγοντας την τοποθέτηση της πλεονάζουσας ρευστότητας στην άριστη δυνατή επένδυση. 

 Εφαρμόζει και εξειδικεύει τις επιχειρηματικές πρωτοβουλίες ή/και επενδύσεις της Τράπεζας. 

 Προτείνει αλλαγές στις πολιτικές/κανονισμούς κινδύνων αγοράς και ρευστότητας της Τράπεζας.  

 Προτείνει και εισηγείται προς την Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων το κατάλληλο πλαίσιο για τη 
διαχείριση και αντιστάθμιση κινδύνων, σχετικά με τα προϊόντα της Τράπεζας. 

 Αξιολογεί και εγκρίνει προτάσεις για αξιοποίηση από την Τράπεζα συνεργασιών και συμμετοχών 
σε προγράμματα συγχρηματοδότησης, επιχορήγησης. 

 Παρακολουθεί την εξέλιξη των δεικτών των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στρατηγικών 
στόχων. 

 Εξειδικεύει και υλοποιεί την πολιτική άντλησης κεφαλαίων και την πολιτική χρηματοδότησης και 
επενδύσεων. 

 Μεριμνά για τη διατήρηση του καταλληλότερου επιπέδου ρευστότητας υπό κανονικές συνθήκες 
και συνθήκες καταστάσεως κρίσης. 

 Επιδιώκει την επίτευξη της αποδοτικότερης σύνθεσης του επενδυτικού χαρτοφυλακίου και του 
χαρτοφυλακίου συναλλαγών. 

 Προσδιορίζει, εξειδικεύει και εφαρμόζει τη βέλτιστη τιμολογιακή πολιτική τόσο μεταξύ των 
υπηρεσιακών Μονάδων όσο και σε επίπεδο πελάτη. 

 Εξειδικεύει, εφαρμόζει και επισκοπεί το ετήσιο σχέδιο χρηματοδότησης της Τράπεζας και 
διασφάλισης ικανοποιητικής ρευστότητας και κόστους. 

 


