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Η Συντονιστική Επιτροπή Σχεδίου Ανάκαμψης (RP-Steering Committee) έχει συσταθεί με απόφαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου με σκοπό να αποτελέσει βασικό 
εργαλείο του μηχανισμού σύνταξης, προετοιμασίας, παρακολούθησης, επισκόπησης και αναθεώρησης 
του Σχεδίου Ανάκαμψης (Recovery plan), καθώς επίσης και του συντονισμού των υπηρεσιακών 
στελεχών που ασχολούνται με την παρακολούθησης της πορείας των δεικτών, που έχουν εγκριθεί τόσο 
από την Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων όσο και από τη Διοίκηση της Τράπεζας, μέσω του εγκριθέντος 
Σχεδίου Ανάκαμψης (ΣΧ.ΑΝ.) και τη διαχείριση της ανάκαμψης. Ο μηχανισμός δημιουργήθηκε 
προκειμένου η Τράπεζα να ανταποκριθεί στις εποπτικές απαιτήσεις αναφορικά με τα θέματα 
ανάκαμψής της σε περιπτώσεις εκτάκτων γεγονότων.   
Η Επιτροπή είναι τουλάχιστον τριμελής και απαρτίζεται από διευθυντικά στελέχη της Τράπεζας, ένας εκ 
των οποίων ορίζεται ως Επικεφαλής-συντονιστής της. Συνεδριάζει τακτικά μία φορά το τρίμηνο ή 
εκτάκτως με την υπέρβαση του φωτεινού σηματοδότη, μετά από πρόσκληση του Επικεφαλής 
Συντονιστή της και τηρεί πρακτικά των συνεδριάσεών της.  
Έχει την κύρια ευθύνη ενημέρωσης της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων για τυχόν υπέρβαση ενός 
φωτεινού σηματοδότη ενώ σε τυχόν υπέρβαση ορίου, η Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων καλείται να 
ενημερώσει το Διοικητικό Συμβούλιο, τόσο για την κατάσταση αλλά και να παρέχει εναλλακτικές 
επιλογές στην περίπτωση που αποφασιστεί η ενεργοποίηση των δράσεων του Σχεδίου Ανάκαμψης. 
 Η παρακολούθηση και η επίβλεψη της ορθής λειτουργίας του μηχανισμού του ΣΧ.ΑΝ. 
 Η συνεχής και συνεπής παρακολούθηση των δεικτών του ΣΧ.ΑΝ. της Τράπεζας και η περιοδική 

ενημέρωση της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων και του Δ.Σ. για την εξέλιξη αυτών. 
 Η εισήγηση προς την Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων και τη Διοίκηση της Τράπεζας των 

αναγκαίων προσαρμογών του ΣΧ.ΑΝ. 
 Η παρακολούθηση ότι υφίσταται διαρκής και συστηματική εσωτερική επικοινωνία μεταξύ των 

στελεχών που είναι επιφορτισμένα με την παρακολούθηση των δεικτών του ΣΧ.ΑΝ. 
 Η διαρκής αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και υποθέσεων του ΣΧ.ΑΝ. 
 Ο συντονισμός των εργασιών μεταξύ των εξωτερικών συμβούλων –όταν υπάρχουν- και των 

εσωτερικών ομάδων εργασίας της Τράπεζας για την εκπόνηση και επικαιροποίηση του ΣΧ.ΑΝ. 
 Ο καθορισμός και η καθοδήγηση ομάδων εργασίας για τη συγκέντρωση στοιχείων κατά την 

ετήσια επικαιροποίηση του ΣΧ.ΑΝ. 
 Η εισήγηση του περιεχομένου των σχετικών Προκηρύξεων λήψης εξωτερικών Συμβουλών 

σχετικά με την επικαιροποίηση του ΣΧ.ΑΝ. 
 Η εισήγηση προς την Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων και τη Διοίκηση για θέματα του ΣΧ.ΑΝ., 

όπως: 
 επανακαθορισμός των υποθέσεων που οδηγούν σε τροποποίηση του βασικού και των 

λοιπών σεναρίων του εγκεκριμένου ΣΧ.ΑΝ. 
 επικαιροποίηση – αναθεώρηση του Σχεδίου Ανάκαμψης ανά έτος. 
 συνεργασία με εξωτερικούς συμβούλους για την εκπόνηση νέου ή αναθεώρησης και 

επικαιροποίησης του υφιστάμενου Σχεδίου Ανάκαμψης. 


