ΕΤΑΙΡΙΚΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΕΥΘΥΝΗ
ΕΚΘΕΣΗ 2018
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΗ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΤΟ ΧΕΛΩΝΑΚΙ ΣΤΟ ΠΑΡΘΕΝΙΚΟ
ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙ
Τα μικρά χελωνάκια έχουν ένα κοινό σκοπό,
προσπαθούν με πάθος να φτάσουν στον
προορισμό τους, τη θάλασσα, μέσα από ένα
ταξίδι γεμάτο κίνδυνους και εμπόδια.
Η φωτογραφία της χελώνας Καρέτα-καρέτα, η
μεγαλύτερη χελώνα με σκληρό κέλυφος στον κόσμο,
λήφθηκε στην παραλία της Αγίας Θέκλας (Αμμόχωστος,
Κύπρος) από τον υπάλληλο της Ελληνικής Τράπεζας,
Ανδρέα Παπαδόπουλο.
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ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΥΤΗΝ
ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ
Αυτή είναι η δεύτερη έκθεση «Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης» της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας
Λίμιτεδ, η οποία έχει ετοιμαστεί σύμφωνα με τις
κατευθυντήριες γραμμές της Παγκόσμιας Πρωτοβουλίας
Αναφοράς (GRI Core option) και εκδίδεται σύμφωνα
με τις διατάξεις του Άρθρου 151Β του περί Εταιρειών
Νόμου, Κεφ. 113, όπου απαιτεί από οντότητες δημοσίου
συμφέροντος, όπως η Τράπεζα, να εκδίδουν μια έκθεση
που να γνωστοποιεί πληροφορίες για την κατανόηση
του αντίκτυπου των δραστηριοτήτων τους σε σχέση
με περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εργασιακά θέματα,
το σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου, την
καταπολέμηση της διαφθοράς και της δωροδοκίας.
Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στην παρούσα
έκθεση

περιλαμβάνουν

όλες

τις

λειτουργίες

και

δραστηριότητες του Ομίλου. Η παρούσα έκθεση περιέχει
επιπρόσθετες πληροφορίες σε σχέση με την Ετήσια Έκθεση
μας. Πληροφορίες σχετικά με τα χρηματοοικονομικά μας
στοιχεία περιλαμβάνονται στην Ετήσια Έκθεση μας.
Θα προσπαθήσουμε να αναπτύξουμε και να βελτιώσουμε
περαιτέρω την έκθεση ΕΚΕ μέσα στα επόμενα χρόνια.
Εκτιμούμε τη γνώμη σας και καλωσορίζουμε οποιαδήποτε
σχόλια έχετε για την έκθεση αυτή.

Παρακαλούμε όπως απευθυνθείτε στο
csr@hellenicbank.com για τυχόν ερωτήσεις ή
εισηγήσεις.

Αναφορές σε «Εμείς», «Τράπεζα», «Όμιλος», «Εταιρεία» αναφέρονται στην Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ.
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ΠΡΟΣΦΑΤΑ
ΟΡΟΣΗΜΑ

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΚΤ
• Στρατηγική συναλλαγή που
λειτουργεί ως καταλύτης για τη
βιώσιμη κερδοφορία της Τράπεζας,
ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της
στην αγορά ως κύρια τράπεζα για
τους πελάτες της, ενώ συγχρόνως,
ενισχύει τη σταθερότητα του
χρηματοπιστωτικού συστήματος
στην Κύπρο.
• Η ισχυρή θέση ρευστότητας της
Εταιρείας, της επέτρεψε να παρέχει
μία ολοκληρωμένη προσφορά στη
διαδικασία υποβολής προσφορών
της ΣΚΤ για την πώληση ορισμένων
περιουσιακών στοιχείων και
υποχρεώσεων μέσω της προσφοράς
απορρόφησης του συνόλου των
καταθέσεων πελατών και της παροχής
ρευστότητας στους καταθέτες της

ΔΙΑΧΕΡΙΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
• Μειωμένη κατανάλωση ενέργειας
κατά σχεδόν 30% (kwh/m2) και
μειωμένες εκπομπές CO2 κατά
περισσότερο από 20% για τα έτη
2012-2018.
• Πραγματοποιήθηκαν ενεργειακοί
έλεγχοι σε ολόκληρο τον Όμιλο της
Ελληνικής Τράπεζας, με εξαίρεση τα
ακίνητα που ανήκουν στην πρώην

• 152 έργα χρηματοδότησης ύψους €289
εκατ. αξιολογήθηκαν για περιβαλλοντικούς
και κοινωνικούς κινδύνους το 2018.
• 66 έργα χρηματοδότησης με
περιβαλλοντικό και κοινωνικό αντίκτυπο
έγιναν το 2018.

ΣΚΤ.
• Μακροπρόθεσμη στήριξη για το
πρόγραμμα «Οικολογικά Σχολεία»
στην Κύπρο. Περισσότερα από 200
δημόσια και ιδιωτικά σχολεία με
πάνω από 40.000 μαθητές και 5.000
εκπαιδευτικούς συμμετείχαν σε αυτό
το πρόγραμμα το 2018.

ΣΚΤ.

ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
• Στις 7 Απριλίου 2019, ξεκίνησε μία νέα
εκστρατεία «Έχεις τη δύναμη», η οποία
επικεντρώνεται στην προσφορά πίσω στην
κοινωνία και στην εμπλοκή των ανθρώπων
καθ’ όλη την πορεία.
• Ξεκίνησε η λειτουργία δύο Κινητών
Τραπεζικών Μονάδων (Mobile Banking

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΡΩΗΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΣΚΤ

• Επιτυχής μεταφορά των στοιχείων, στο σύστημα
μισθοδοσίας και εκτέλεση και επεξεργασία των
μισθών των εργαζόμενων που μεταφέρονται στην
Τράπεζα.
• Η εκπαίδευση των μεταβιβαζόμενων υπαλλήλων
στα συστήματα της Τράπεζας έχει ξεκινήσει μέσα στο πλαίσιο της προετοιμασίας
για την Ενσωμάτωση.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ

• Εφαρμογή ενός «Σχεδίου Ανατροφοδότησης 360°» για τους Διευθυντές, ώστε να
λαμβάνουν ανατροφοδότηση από τους υφισταμένους ή/και τους συναδέλφους
τους.

ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ/
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
ΣΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Units MBUs), οι οποίες επισκέπτονται
περισσότερα από 25 χωριά.
• Σε συνεργασία με την NGO Reaction,
ξεκίνησε ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης
των ανθρώπων σε χωριά για τη χρήση
ηλεκτρονικών υπηρεσιών.
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ΜΗΝΥΜΑ ΑΝΩΤΑΤΟΥ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

δέσμευσή μας για ειλικρινή και ουσιαστική δημοσιοποίηση
μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών.
Η ΕΚΕ είναι η διαδικασία που ενώνει την Τράπεζα και την
κοινωνία, μια σύνδεση που οδηγεί σε ένα κοινό και βιώσιμο
μέλλον. Για την Ελληνική Τράπεζα, η διατήρηση και η
περαιτέρω προώθηση των αξιών και των δεοντολογικών μας
αρχών, υπογραμμίζει την ευθύνη που νιώθουμε απέναντι σε

Ιωάννης Μάτσης,

όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.
Θεωρούμε την ΕΚΕ σαν μια διαρκώς εξελισσόμενη

Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής

διαδικασία συνεχούς βελτίωσης του τρόπου διεξαγωγής
των δραστηριοτήτων μας και του τρόπου με τον οποίο
αλληλοεπιδρούμε με την κοινωνία, και συνδέεται στενά

Αγαπητά Ενδιαφερόμενα Μέρη,
Για την Ελληνική Τράπεζα, το 2018 ήταν ένα έτος
ορόσημο, το οποίο σηματοδότησε την αρχή μίας νέας
εποχής. Η απόκτηση του καλού μέρους της πρώην
ΣΚΤ γύρισε τη σελίδα και άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο
στην ιστορία της Τράπεζας. Επιπλέον, συνεχίσαμε να
επιδιώκουμε τις στρατηγικές προτεραιότητές μας,
ενισχύοντας την παρουσία της Τράπεζας, εστιάζοντας
σε ένα πιο πελατοκεντρικό ίδρυμα. Ταυτόχρονα,
συνεχίζουμε τη σταθερή και πειθαρχημένη πορεία
μας προς τη βιώσιμη οργανική ανάπτυξη, στηρίζοντας
υπεύθυνα τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης της
κυπριακής οικονομίας.
Από την ίδρυσή της, η Ελληνική Τράπεζα εργάστηκε
αδιάκοπα και μεθοδικά για να ανταποκριθεί στις
ευθύνες της έναντι των πελατών, της κοινότητας, καθώς
και της κοινωνίας γενικότερα. Οι προσπάθειές αυτές
αντικατοπτρίζονται στη δεύτερη έκθεση Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) μας, η οποία απεικονίζει τη

με την ευθύνη μας να συμβάλουμε στην κοινωνία. Οι
προσπάθειές μας όσον αφορά την εταιρική κοινωνική
ευθύνη, επικεντρώνονται σε τέσσερις βασικούς τομείς:
Άνθρωπος, Κοινωνία, Αγορά και Περιβάλλον.
Έχουμε καταρτίσει μία σειρά δεικτών που χρησιμοποιούμε σε
συνεχή βάση, για να αξιολογούμε την απόδοση Στρατηγικής
της ΕΚΕ και που θα μας βοηθήσει να δρομολογήσουμε το
μέλλον. Επίσης, αναθεωρούμε όπου χρειάζεται τις πολιτικές
και τις διαδικασίες μας, προκειμένου να δώσουμε μεγαλύτερη
προτεραιότητα στα ζητήματα ΕΚΕ, καθώς λαμβάνουμε
σοβαρά υπόψη αυτήν την ευθύνη, υπό την έννοια της
συμμόρφωσης και της εμπορικής λογικής.
Η στρατηγική μας δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί χωρίς
την αφοσίωση και την υποστήριξη του προσωπικού μας.
Προσφέρουμε απασχόληση και ευκαιρίες σταδιοδρομίας
σε περίπου 3.000 άτομα, τα οποία θεωρούμε ως την καρδιά
και ψυχή του οργανισμού. Παίζουν καθοριστικό ρόλο στην
προοδευτική πορεία της Τράπεζας, μέσω της αφοσίωσής, της
δέσμευσής και της υποστήριξής τους.
Το 2018, αναλάβαμε ορισμένες πρωτοβουλίες για να
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Θεωρούμε την ΕΚΕ ως μια
διαδικασία που προσθέτει αξία
στην Τράπεζα, στους μετόχους μας,
στο προσωπικό, στους πελάτες και
στην κοινωνία.
προωθήσουμε περαιτέρω τις εταιρικές μας αξίες και να

διαδικασίες λήψης αποφάσεων

ενισχύσουμε τα επίπεδα εμπλοκής του προσωπικού μας, για

• Ενσωμάτωση, όπου είναι εφικτό, της ΕΚΕ στα προϊόντα και τις

την επίτευξη των στρατηγικών στόχων της Τράπεζας. Αυτές

υπηρεσίες μας

οι πρωτοβουλίες βασίστηκαν στα αποτελέσματα της Έρευνας

• Ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των

Μετασχηματισμού Κουλτούρας και Εμπλοκής, που διεξήχθη

δραστηριοτήτων μας

πέρυσι.

• Εφαρμογή πολιτικών που προωθούν την ευθύνη και την

Ο Όμιλος αναγνωρίζει ότι το περιβάλλον απειλείται και οι

υπευθυνότητα

σύγχρονοι οργανισμοί έχουν υποχρέωση να βοηθήσουν

• Συνεχής παρακολούθηση και βελτίωση της απόδοσης της ΕΚΕ

στην αντιμετώπιση του ζητήματος αυτού. Σε μία προσπάθεια
μετριασμού του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος, ο

Τέλος, δεσμευόμαστε να διατηρήσουμε έναν ανοιχτό διάλογο

Όμιλος έχει θεσπίσει μία Περιβαλλοντική Πολιτική με δράσεις,

με τους δικούς μας ανθρώπους, τους πελάτες, τους μετόχους,

συμπεριλαμβανομένης της πιστοποίησης με το Σύστημα

τους προμηθευτές, άλλους ενδιαφερόμενους και την κοινωνία

Διαχείρισης Ενέργειας ISO 50001, τη δημιουργία ενεργειακά

ευρύτερα.

αποδοτικών καταστημάτων και την πιστοποίηση των Κεντρικών

Αναγνωρίζουμε την αλληλεξάρτηση που υπάρχει μεταξύ της

Γραφείων μας με το διεθνές σήμα περιβαλλοντικής ποιότητας

μελλοντικής επιτυχίας και του σεβασμού προς την κοινότητά

Green Key. Συμμετέχουμε ενεργά σε περιβαλλοντικές και

μας και σκοπεύουμε να συνεχίσουμε να ακούμε και να εκτιμούμε

εθελοντικές δράσεις, όπως το Let’s Do It Cyprus και τη φύτευση

τη γνώμη όλων των ενδιαφερομένων μερών, τους οποίους

δένδρων. Επιπλέον, προκειμένου να αυξηθεί η περιβαλλοντική

ευχαριστούμε για τη συνεχόμενη στήριξη τους.

ευαισθητοποίηση των μαθητών, συνεχίζουμε τη μακρόχρονη
συνεργασία μας με τα Οικολογικά Σχολεία.
Οι δεσμεύσεις μας για την EKE θα μπορούσαν να συνοψιστούν ως
εξής:
• Ενσωμάτωση πρακτικών ΕΚΕ στη Στρατηγική μας και στις

Ιωάννης Μάτσης
Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής
Λευκωσία,
05 Ιουνίου 2019
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
• ΙΣΤΟΡΙΚΉ ΑΝΑΔΡΟΜΉ ΕΛΛΗΝΙΚΉΣ ΤΡΆΠΕΖΑΣ
• Ο ΚΟΙΝΌΣ ΜΑΣ ΣΚΟΠΌΣ
• ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΎΜΕ ΑΞΊΑ
• ΔΙΑΚΥΒΈΡΝΗΣΗ ΕΚΕ
• Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΉ ΜΑΣ
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ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
Η Ελληνική Τράπεζα ξεκίνησε τη λειτουργία της το
1976. Σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα, κατάφερε να
εδραιωθεί ως ένα από τους μεγαλύτερους τραπεζικούς και
χρηματοοικονομικούς οργανισμούς στην Κύπρο.

Hellenic Alico Life Insurance Company Ltd. Η επέκταση

1976-1990
Οι

δραστηριότητες

ξεκινούν

με

υποκατάστημα

στη

Λευκωσία και 33 υπαλλήλους. Ιδρύεται η θυγατρική
εταιρεία, η Ελληνική Τράπεζα (Finance) Λτδ, παρέχοντας
χρηματοδοτήσεις.
Η θυγατρική εταιρεία, η Ελληνική Τράπεζα (Επενδύσεις)
Λτδ, ιδρύεται, παρέχοντας επενδυτικές υπηρεσίες. Το
Τμήμα Υπηρεσιών Καρτών ιδρύθηκε και ξεκίνησε η πρώτη
Ελληνική κάρτα Visa.
Η υπηρεσία Telebank εισάγεται για πρώτη φορά στην
Κύπρο. Το Τμήμα Ασφαλιστικών Υπηρεσιών ιδρύεται.
Ιδρύεται το πρώτο Διεθνές Επιχειρηματικό Κέντρο του
είδους του στη Λεμεσό.

1991-2000
Ιδρύεται το Δίκτυο Αυτόματων Ταμειολογιστικών Μηχανών
(ATMs), παρέχοντας 24ωρη εξυπηρέτηση.
Ένα νέο Διεθνές Κέντρο Επιχειρήσεων ξεκινάει τη λειτουργία
του στη Λευκωσία. Πραγματοποιείται η απόκτηση των
εργασιών των χερσαίων εγκαταστάσεων της Barclays Bank
PLC στην Κύπρο.
Το Τμήμα Υπηρεσίας Καρτών ξεκινά την πρώτη πιστωτική
κάρτα σε συνεργασία με τη MasterCard. Η Ελληνική Τράπεζα
(Επενδύσεις) Λτδ. σχηματίζει μίαν επιχειρηματική συμμαχία
με τη Merrill Lynch International. Το πρώτο μας κατάστημα
ανοίγει στην Ελλάδα, στην περιοχή του Κολωνακίου.
Ακολουθεί το άνοιγμα των αντιπροσωπευτικών γραφείων
στο Sandton της Νότιας Αφρικής και στη Μόσχα της Ρωσίας.
Η Ελληνική Τράπεζα (Χρηματοδότηση) Λτδ προσφέρει
χρηματοδότηση κεφαλαίων με τη μορφή χρηματοδοτικών
μισθώσεων.
Δημιουργείται η θυγατρική της Ελληνικής Τράπεζας
(Factors) Λτδ. Ξεκινά μία νέα ασφαλιστική εταιρεία, η

του δικτύου καταστημάτων της Ελληνικής Τράπεζας στην
Ελλάδα συνεχίζεται με το άνοιγμα έξι νέων καταστημάτων.

2001-2010
Η Hellenic Alico Life παρέχει προϊόντα τραπεζοασφάλισης
μέσω του δικτύου καταστημάτων της Τράπεζας σε όλη την
Κύπρο. Άνοιγμα του Διεθνούς Επιχειρηματικού Κέντρου
Λάρνακας.
Πραγματοποιείται η έναρξη του Hellenic Net Banking.
Ανοίγει το Διεθνές Επιχειρηματικό Κέντρο Πάφου. Η
Ελληνική Τράπεζα Ελλάδος εγκαινιάζει τη λειτουργία της
νέας εταιρείας Hellenic Trust AEPEY. Ενσωματώνονται
οι

θυγατρικές

ασφαλιστικές

εταιρείες

του

Ομίλου

«Παγκυπριακή Ασφαλιστική Λτδ» και με τη «Ledra Insurance
Ltd» υπό την Παγκυπριακή Ασφαλιστική Ε.Π.Ε. Η Ελληνική
Τράπεζα (Επενδύσεις) Λτδ αποκτά άδεια από την Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς να λειτουργεί ως Κυπριακή Εταιρεία
Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών.
Εγκρίνεται το EFQM (Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Διαχείριση
της Ποιότητας). Πραγματοποιείται ο σχεδιασμός και
η εισαγωγή του Προγράμματος Εξέλιξης Ποιότητας.
Δημιουργείται

Γραφείο

Αντιπροσωπείας

στην

Αγία

Πετρούπολη της Ρωσίας.
Πραγματοποιήθηκε δημόσια προσφορά για 100% εξαγορά
της Athena Cyprus Investment Fund Ltd. Ξεκινούν εργασίες
στο Γραφείο Αντιπροσωπείας στο Κίεβο της Ουκρανίας.
Η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσικής Ομοσπονδίας παραχωρεί
στην Εμπορική Τράπεζα Περιορισμένης Ευθύνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ, θυγατρική του Ομίλου που κατέχει πλήρως,
τραπεζική άδεια για την περιοχή της Μόσχας.
Δημιουργία πράσινου δανείου «Eco Autoloan» για την
αγορά υβριδικών / ηλεκτρικών αυτοκινήτων.
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Υπογραφή συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Τράπεζας

καταναλωτών στο Διαδίκτυο στην Κύπρο και η καλύτερη

και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για την

εταιρική / θεσμική τράπεζα στο Διαδίκτυο.

παραχώρηση δανείων με ευνοϊκούς όρους σε μικρές και

Κατατάγηκε ως η ασφαλέστερη τράπεζα στην Κύπρο για

μεσαίες επιχειρήσεις στην Κύπρο και την Ελλάδα.

το 2014 σύμφωνα με έρευνα του διεθνούς φήμης Global

Υπογράφηκε η αναφορά κατά της αλλαγής του κλίματος,

Finance Magazine, που πραγματοποιήθηκε σε περισσότερες

προκειμένου να συμβάλει στην επίτευξη των εθνικών

από 100 χώρες παγκοσμίως. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα

στόχων της Κύπρου για την προστασία της περιβαλλοντικής

Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) αποκτά μετοχική

ισορροπίας.

συμμετοχή 5, 4% στην Ελληνική Τράπεζα, επενδύοντας € 20

Μας απονεμήθηκε το Citi Performance Award της Citi Bank

εκατ. σε νεοεκδιδόμενες μετοχές. Το 2016, η ΕΤΑΑ ενισχύει

για τις πλήρως αυτοματοποιημένες γρήγορες συναλλαγές

την υποστήριξή της προς τους Κύπριους εξαγωγείς και

μας προς τη Citi Bank.

εισαγωγείς, με εμπορική διευκόλυνση ύψους € 20 εκατ.

2011-2017

προς την Ελληνική Τράπεζα, στο πλαίσιο του Προγράμματος
Διευκόλυνσης Εμπορίου (ΕΜΤ) της ΕΤΑΑ.

Άνοιξε το Ναυτιλιακό Επιχειρηματικό Κέντρο, το πρώτο του

Μία απλή, έξυπνη και πρακτική τραπεζική εμπειρία, το

είδους του στην Κύπρο, αφιερωμένο αποκλειστικά στην

Hellenic Bank Mobile App, διατίθεται στους πελάτες της

εξυπηρέτηση της ναυτιλιακής επιχειρηματικής κοινότητας

Τράπεζας.

του νησιού.

Δημιουργείται η πρώτη ανεξάρτητη εταιρεία διαχείρισής

Στις 26 Μαρτίου 2013 πωλήσαμε το δίκτυο καταστημάτων

δανείων στην Κύπρο με την ίδρυση της APS Cyprus τον

της Τράπεζας στην Ελλάδα στην Τράπεζα Πειραιώς, ως

Ιούλιο του 2017 και συμφωνία για την πρώτη πώληση

μέρος του Μνημονίου Συμφωνίας που συμφωνήθηκε

χαρτοφυλακίου

μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Τρόικας.

μέσω της πώλησης ενός μη εξυπηρετούμενου δανειακού

Αυξήθηκε το κεφάλαιο από εγχώριους και διεθνείς

χαρτοφυλακίου, κυρίως μη λιανικών εξασφαλισμένων και

επενδυτές για την ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας δύο

μη εξασφαλισμένων ανοιγμάτων, στην B2Kapital Κύπρου

φορές το 2013 και το 2014. Η Ελληνική Τράπεζα είναι η

Ltd .

μόνη κυπριακή τράπεζα που κατάφερε να αποφύγει το

προβληματικών

δανείων

στη

χώρα

κούρεμα καταθέσεων από τις Κυπριακές Αρχές. Απονέμεται

2018

το βραβείο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σε θέματα

Στις 6 Ιουνίου 2018, η Τράπεζα πώλησε χαρτοφυλάκιο

περιβάλλοντος στο 3ο Περιβαλλοντικό Βραβείο της Green

δανείων στην πλειοψηφία μη εξυπηρετούμενων δάνειων,

Dot Κύπρου. Η Ελληνική Τράπεζα γίνεται η πρώτη τράπεζα

κυρίως μη λιανικών εξασφαλισμένων και μη εξασφαλισμένων

που πιστοποιείται με το σήμα περιβαλλοντικής ποιότητας

ανοιγμάτων, στην B2Kapital Cyprus Ltd, θυγατρικής κατά

Green Key για το κεντρικό μας γραφείο και τα πράσινα

100% της εταιρείας B2Holding ASA, Νορβηγικής εταιρείας

γραφεία.

εισηγμένης στο χρηματιστήριο του Όσλο.

Πραγματοποιείται η πώληση της ρωσικής θυγατρικής του

Στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 η Ελληνική Τράπεζα ανακοίνωσε

Ομίλου ως μέρος των συνεχών προσπαθειών του Ομίλου

την ολοκλήρωση της απόκτησης ορισμένων περιουσιακών

για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των διαθέσιμων

στοιχείων

πόρων, τον προγραμματισμό κεφαλαίων, την ενεργή

Κυπριακής Τράπεζας. Ο ισολογισμός αποτελείται από ένα

διαχείριση κινδύνων και τα σταθμισμένα περιουσιακά

χαρτοφυλάκιο δανείων κυρίως εξυπηρετούμενων δανείων,

στοιχεία και την εστίαση σε βασικές αγορές. Η υπηρεσία

Κυβερνητικά Χρεόγραφα Κύπρου, μετρητά και καταθέσεις

Web Banking διακρίνεται σε διαγωνισμό του διεθνούς

πελατών. Η απόκτηση καθιέρωσε την Ελληνική Τράπεζα ως

περιοδικού Global Finance, ως η καλύτερη τράπεζα

την κορυφαία Λιανική τράπεζα.

και

υποχρεώσεων

της

Συνεργατικής
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Ο ΚΟΙΝΟΣ ΜΑΣ
ΣΚΟΠΟΣ
Να είμαστε η Τράπεζα επιλογής λόγω της εξυπηρέτησης των
πελατών που προσφέρουμε και να αναγνωριζόμαστε ως ο
Ασφαλέστερος, πιο Αξιόπιστος Συνεργάτης που εργάζεται
πάντα με Πάθος, Δέσμευση και Σεβασμό.

Οι εταιρικές αξίες της Τράπεζας υποστηρίζουν τον τρόπο με
τον οποίο η Τράπεζα συνεργάζεται με τους πελάτες και τα

• ΠΑΘΟΣ

συμβαλλόμενα μέρη της και καθοδηγεί τη λήψη αποφάσεων,

Σας εξυπηρετούμε με πάθος όταν μας χρειάζεστε και

περιγράφοντας

τον

τρόπο

με

τον

οποίο

αναμένεται

να

συμπεριφέρονται όλα τα πρόσωπα που υπόκεινται στον Κώδικα

όταν έχει άξια.

Επαγγελματικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας του Ομίλου.
Το 2018, πραγματοποιήθηκε η άσκηση ΑΞΙΕΣ, προκειμένου να
αντικατασταθεί το υφιστάμενο όραμα και αποστολή, τα οποία
θεωρούνται ότι δεν είναι αντιπροσωπευτικά της νέας διοίκησης
και κουλτούρας της Τράπεζας. Επιπλέον, οι εργαζόμενοι και
η διοίκηση αισθάνονταν ότι το σύνολο των αξιών, αν και
περιγραφικές, δεν αντικατόπτριζαν με ακρίβεια ποιοι είμαστε και
τι αντιπροσωπεύει η Τράπεζα.
Η ανάπτυξη ενός νέου συνόλου Αξιών ήταν μια άσκηση που
περιλάμβανε πολλές βασικές ομάδες ενδιαφερόμενων μερών,

• ΔΕΣΜΕΥΣΗ
Δεσμευόμαστε στην παράδοση μας ως ο ασφαλέστερος
και πιο αξιόπιστος συνεργάτης σας.

συμπεριλαμβανομένου των πελατών, του προσωπικού και της
διοίκησης.
Στην άσκηση αυτή, εξωτερικοί σύμβουλοι είχαν εμπλακεί, και
σε συντονισμό με το Τμήμα Μάρκετινγκ, ανέπτυξαν οδηγίες
έρευνας και συνεντεύξεις. Οι προσωπικές συνεντεύξεις, καθώς
και η ποιοτική και ποσοτική έρευνα, διεξήχθησαν με όλες
τις ομάδες ενδιαφερόμενων μερών. Όλες οι απαντήσεις που
δόθηκαν, αναλύθηκαν και ομαδοποιήθηκαν σε θεματικούς

• ΣΕΒΑΣΜΟΣ

πυλώνες. Τα αποτελέσματα αυτά υποβλήθηκαν στην Εκτελεστική

Προσεγγίζουμε με σεβασμό τις προσωπικές και

Επιτροπή Διευθυντών, η οποία, υπό την καθοδήγηση του

ανθρώπινες σχέσεις

Τμήματος Μάρκετινγκ, αποφάσισε το νέο σύνολο αξιών που
αντικατοπτρίζουν με μεγαλύτερη ακρίβεια το ποιοι είμαστε.
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ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΟΣ,
ΠΙΟ ΑΞΙΟΠΙΣΤΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
• Με ισχυρή βάση κεφαλαίου
• Με υγιής ρευστότητα
• Με ικανοποιητικές
προβλέψεις

ΚΥΡΙΑ
ΤΡΑΠΕΖΑ
• Βελτίωση της εξυπηρέτησης
πελατών
• Πελατοκεντρική Αναδιοργάνωση
• Κατάλληλη και εύκολη στην
κατανόηση προσφορά προϊόντων
και υπηρεσιών

• Με ισχυρό ανθρώπινο

• Τεχνολογία εύκολη στη χρήση

δυναμικό

και διαθέσιμη όταν χρειάζεται
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ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ
ΑΞΙΑ
Τα προϊόντα, οι υπηρεσίες και το Επιχειρηματικό μας Μοντέλο

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ, ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

Μετά την Απόκτηση των δραστηριοτήτων της ΣΚΤ, η Τράπεζα

Η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ ιδρύθηκε στην

της πραγματικής οικονομίας, υποστηρίζοντας αξιόχρεες

Κύπρο και είναι δημόσια εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις

κυπριακές επιχειρήσεις και νοικοκυριά, με ένα πλήρες φάσμα

του περί Εταιρειών Νόμου (Κεφ. 113), των περί Νόμων και

ποιοτικών τραπεζικών υπηρεσιών.

Κανονισμών Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, και των περί

Η Τράπεζα παραμένει δεσμευμένη στο να είναι μια ισχυρή

Φορολογίας Εισοδήματος Νόμων. Το εγγεγραμμένο γραφείο

τράπεζα που ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των επενδυτών

της Τράπεζας βρίσκεται στη Γωνιά Λεμεσού και Λεωφόρου

και των μετόχων της, καθώς και στις προσδοκίες της

Αθαλάσσας 200, 2025 Στρόβολος, Τ.Θ.24747, 1394 Λευκωσία.

οικονομίας και κοινωνίας. Κατά τη διάρκεια της οικονομικής

Η κύρια δραστηριότητα του Ομίλου κατά τη διάρκεια

κρίσης του 2013, η Τράπεζα διατήρησε τη φήμη της για

του 2018 συνέχισε να είναι η παροχή ευρέως φάσματος

σταθερότητα και εμπιστοσύνη, και τώρα επικεντρώνεται

τραπεζικών

στην ενίσχυση και βελτίωση της θέσης της στην αγορά.

και

χρηματοοικονομικών

υπηρεσιών,

επιδιώκει να συνεχίσει τον κεντρικό ρόλο της στην ανάκαμψη

οι

οποίες περιλαμβάνουν χρηματοοικονομικές, ασφαλιστικές

Η Τράπεζα είναι η μητρική εταιρεία του Ομίλου της Ελληνικής

και επενδυτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες θεματοφυλακής

Τράπεζας. Για περισσότερες πληροφορίες και πρόσφατες

και

τρίτων

εξελίξεις σχετικά με τη δομή του Ομίλου, παρακαλώ

(factoring), καθώς και διαχείριση και πώληση ακινήτων που

ανατρέξετε στη Σημείωση 24 της Ετήσιας Έκθεσης για το

της ανήκουν.

2018.

πρακτορείας

επιχειρηματικών

απαιτήσεων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

100%

72,5%

100%

ΕΛΛΗΝΙΚΉ
ΤΡΆΠΕΖΑ
(ΕΠΕΝΔΎΣΕΙΣ)
ΛΤΔ

HELLENIC ALICO
LIFE INSURANCE
COMPANY
LTD

HELLENIC BANK
TRUST AND
FINANCE
CORPORATION

99,96% 100%
ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΚΉ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΉ
ΛΤΔ

ΕΛΛΗΝΙΚΉ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΉ
ΠΡΑΚΤΌΡΕΥΣΗ
ΛΤΔ

100%

ΆΛΛΕΣ
ΝΟΜΙΚΈΣ
ΟΝΤΌΤΗΤΕΣ*

*Περιλαμβάνει 13 εταιρείες επενδύσεων, οι οποίες σχετίζονται με περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν με διευθέτηση χρέους, τα οποία έχουν αποκτηθεί, είτε άμεσα είτε έμμεσα, μέσω των εξ’ ολοκλήρου θυγατρικών Εταιρειών Ειδικού Σκοπού (ΕΕΣ).
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38
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

12

10 ΣΗΜΕΙΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
3 ΣΗΜΕΙΑ
ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

ΚΕΡΥΝΕΙΑ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

ΛΑΡΝΑΚΑ
ΠΑΦΟΣ
ΛΕΜΕΣΟΣ

7

21

30

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
3 ΣΗΜΕΙΑ
ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
1 ΣΗΜΕΙΑ
ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
1 ΣΗΜΕΙΑ
ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
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ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΚΕ
Η αποτελεσματική εταιρική διακυβέρνηση προωθεί τη

εξετάζοντας τις δράσεις που σχετίζονται με την ΕΚΕ. Έχει

διαφάνεια, την ευθύνη και τις ορθές επιχειρηματικές

τη συνολική ευθύνη για την ανάπτυξη και την εφαρμογή

πρακτικές.

της στρατηγικής μας για την ΕΚΕ.

Η Τράπεζα έχει μια μακροχρόνια δέσμευση για διαφάνεια

Η Εκτελεστική Επιτροπή Διευθυντών είναι υπεύθυνη για

και ακεραιότητα. Το Διοικητικό Συμβούλιο επιβλέπει

την εφαρμογή της στρατηγικής μας για την ΕΚΕ και την

τη

αύξηση της διαφάνειας μέσω της έκθεσης της ΕΚΕ.

εκτελεστική

διεύθυνση

για

να

διασφαλιστεί

ότι

ακολουθούνται και ενισχύονται οι βασικές μας αξίες και

Επιπρόσθετα, έχουμε ενσωματώσει την στρατηγική μας

όραμα.

για την ΕΚΕ στα κατάλληλα τμήματα της τράπεζας μας, με
συμβουλίου

αποκλειστικές ομάδες Βιωσιμότητας (ΕΚΕ) για κάθε τομέα

αποδεικνύει τη δέσμευση της Τράπεζας για βιωσιμότητα

εστίασης. Επιπλέον, οι ομάδες Βιωσιμότητας (ΕΚΕ) είναι

στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο.

υπεύθυνες για τη συλλογή όλων των σχετικών στοιχείων

Μια

Η

επιτροπή

Επιτροπή

σε

επίπεδο

διοικητικού

Διορισμών/Εσωτερικής

υποστηρίζει το Διοικητικό Συμβούλιο

Διακυβέρνησης

που δημοσιεύονται στην έκθεση της ΕΚΕ.

επιβλέποντας και

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ/
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΕΚΕ ΟΜΙΛΟΥ /
(ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΕ)
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΚΕ
ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΟΜΑΔΑ ΕΚΕ
ΟΜΑΔΕΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
( ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΚΕ ΑΝΑ
ΟΜΑΔΑ)

ΟΜΑΔΕΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
( ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΚΕ ΑΝΑ
ΟΜΑΔΑ)

ΟΜΑΔΕΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
( ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΚΕ ΑΝΑ
ΟΜΑΔΑ)
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Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΣ

Η εφαρμογή του Στρατηγικού Σχεδίου διασφαλίζει την οικονομική ανάπτυξη και την
ανθεκτικότητα της Τράπεζας.

Με στόχο τη βιώσιμη κερδοφορία, την υγιή απόδοση
κεφαλαίων, την αποτελεσματική οργάνωση και έναν
ισολογισμό με σημαντικά μειωμένο κίνδυνο.

Οι βασικοί πυλώνες της Στρατηγικής μας είναι οι εξής:

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
ΜΕΧ
Μείωση των ΜΕΧ μέσω της
διαχείρισης τους από την

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

APS Κύπρου και πώλησης

• Βελτιστοποίηση της

τους.

καταθετικής βάσης
διατηρώντας χαμηλό κόστος
και τα νοικοκυριά με υψηλές
καταθέσεις.
• Αξιοποίηση των
διαθέσιμων κεφαλαίων,
εξασφαλίζοντας την επαρκή
κεφαλαιακή κάλυψη των
επιχειρησιακών αναγκών
και των συναφών κινδύνων
καθώς και του πλαίσιού
διάθεσης ανάληψης
κινδύνων και των σχετικών
κανονιστικών απαιτήσεων.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΟΣΤΟΥΣ

• Χρηματοδότηση
περιουσιακών στοιχείων
που παρέχουν βιώσιμη
απόδοση κεφαλαίου και
ευθυγραμμίζονται με τη
στρατηγική κατεύθυνση της
Τράπεζας.
• Συνέχεια της δημιουργίας
κύριων σχέσεων στο
λιανική τραπεζική και τις
επιχειρήσεις για την αύξηση
του δανεισμού και των
προμήθειών.
• Διασπορά δανειακού
χαρτοφυλακίου μέσω
διεθνών πιστώσεων
και αξιοποίηση του
πλεονάζοντος κεφαλαίου
μέσω επενδύσεων σε
ομόλογα.

• Ανάπτυξη μιας κουλτούρας
με γνώμονα το κόστος, μέσω
της διαφάνειας δαπανών και
την κατανομή κατηγοριών
κόστους.
• Εφαρμογή μιας
αποτελεσματικής δομής
που διανέμει πόρους σε
πρωτοβουλίες που οδηγούν
στη δημιουργία αξίας και την
οικονομική ανάπτυξη, ενώ
βελτιστοποιεί τον αριθμό
προσωπικού και βελτιώνει
την αποτελεσματικότητα
μέσω του εκσυγχρονισμού.
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Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΕ
•

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

•

Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΜΑΣ ΣΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ

•

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ

•

ΠΩΣ ΜΕΤΡΑΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΕ ΜΑΣ
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Σε σχέση με τα ουσιαστικά θέματα ΕΚΕ του 2018,

Η διαδικασία αυτή διευκολύνθηκε από ένα ανεξάρτητο

επικαιροποιήσαμε τον Πίνακα Ουσιαστικότητας βάσει των

σύμβουλο βιωσιμότητας, η οποία συνοψίζεται παρακάτω:

εξελίξεων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του

Α. Για τον πρώτο μας Πίνακα Ουσιαστικότητας ΕΚΕ,

χρόνου. Μέρος αυτής της επικαιροποίησης

αποτέλεσε

οργανώσαμε εσωτερικά εργαστήρια μαζί με την Ομάδα

το Εργαστήριο Ουσιαστικότητας με συμμετέχοντες από

ΕΚΕ, η οποία εκπροσωπούσε διάφορα τμήματα της

διάφορα τμήματα της Τράπεζας. Κατά τη διάρκεια του

Τράπεζας. Ο πρώτος στόχος αυτών των εργαστηρίων

εργαστηρίου, έγιναν κάποιες αλλαγές και τροποποιήσεις

ήταν να αναγνωριστούν τα κύρια ενδιαφερόμενα μέρη της

σε μερικά θέματα. Επίσης, προστέθηκε ακόμα ένα νέο

Τράπεζας. Έπειτα, δόθηκε προτεραιότητα στις διάφορες

θέμα το 2018, η Ενσωμάτωση, το οποίο αντικατοπτρίζει

ομάδες ενδιαφερόμενων μερών βάσει των προσδοκιών

τις

την

τους από τον Όμιλο, καθώς και την επιρροή που έχουν σε

απόκτηση των δραστηριοτήτων της ΣΚΤ τον Σεπτέμβριο

αποφάσεις του Ομίλου. Μετά, αναγνωρίστηκαν τα θέματα

του 2018. Ο Πίνακας Ουσιαστικότητας, καθώς και η

ΕΚΕ που αφορούν την Τράπεζα και τα ενδιαφερόμενα μέρη.

έκθεση ΕΚΕ επιβεβαιώθηκαν και εγκρίθηκαν από τα μέλη

Β. Στη συνέχεια, κατηγοριοποιήθηκαν τα θέματα ΕΚΕ και

της Εκτελεστικής Επιτροπής Διευθυντών, την Επιτροπή

δόθηκε προτεραιότητα βάσει της Ουσιαστικότητας των

Διορισμών/ Εσωτερικής Διακυβέρνησης και το Διοικητικό

ενδιαφερόμενων μερών. Αυτά αποτέλεσαν τον άξονα

Συμβούλιο.

Ενδιαφερόμενων Μερών στον Πίνακα Ουσιαστικότητας.

αλλαγές

του

Ομίλου

που

απορρέουν

από

Πίνακα

Γ. Έπειτα, δόθηκε προτεραιότητα στα θέματα βάσει της

Ουσιαστικότητας, έχουμε εμπλέξει το προσωπικό και

σχετικότητας τους με την Τράπεζα. Αυτό αποτέλεσε τον

τη διοίκησή μέσω μιας σειράς από εργαστήρια για

άξονα του Οργανισμού στον Πίνακα Ουσιαστικότητας.

τη βιωσιμότητα και την εταιρική κοινωνική ευθύνη.

Δ. Στη συνέχεια, τα αποτελέσματα επικυρώθηκαν μέσω μιας

Αυτή η ανάλυση επικυρώθηκε μέσω μιας έρευνας που

έρευνας, η οποία συμπεριέλαβε τόσο εσωτερικούς όσο και

συμπεριλάμβανε τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά

εξωτερικούς συμμετέχοντες.

Κατά

την

ανάπτυξη

του

πρώτου

μας

ενδιαφερόμενα μέρη.

Η ΕΚΕ σχετίζεται με δραστηριότητες που παρέχουν θετικό οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό
αντίκτυπο στα ενδιαφερόμενα μέρη, το περιβάλλον καθώς και την κοινωνία. Η διαδικασία αναγνώρισης
ουσιαστικότητας διεξάγεται για να αναγνωριστούν τα πιο σημαντικά και ουσιαστικά ζητήματα βιωσιμότητας
και εταιρικής ευθύνης του Ομίλου.
Διαχειριζόμαστε τα σημαντικά θέματα / ζητήματα εφαρμόζοντας μια ενεργή προσέγγιση, η οποία αποτελείται
από την αναθεώρηση της οργανωτικής δομής, των εσωτερικών διαδικασιών, καθώς και μέσω της υλοποίησης
δράσεων στους διάφορους τομείς ΕΚΕ που έχουμε εντοπίσει.
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Ζ. Το 2018, επαναλάβαμε ένα εργαστήριο με τη Εκτελεστική
Ε. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα από την εσωτερική ανάλυση

Διεύθυνση για τον εντοπισμό απαραίτητων και πιθανών

(από τα εργαστήρια) και την εξωτερική ανάλυση (από την

τροποποιήσεων στον Πίνακα Ουσιαστικότητας, κατά τη διάρκεια

ανατροφοδότηση) συζητήθηκαν με την Εκτελεστική Διεύθυνση

του οποίου, διάφορα θέματα τροποποιήθηκαν και προστέθηκαν.

και το Διοικητικό Συμβούλιο και έγιναν οι τελικές τροποποιήσεις.

Στη συνέχεια, ο τελικός Πίνακας Ουσιαστικότητας εγκρίθηκε από

Στ. Ως αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας, καθορίστηκε ένας

την Εκτελεστική Επιτροπή Διευθυντών, την Επιτροπή Διορισμών/

τελικός Πίνακας Ουσιαστικότητας για τον Όμιλο.

Εσωτερικής Διακυβέρνησης και το Διοικητικό Συμβούλιο .

ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΑΝΑΓΝΏΡΙΣΗΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΌΤΗΤΑΣ

ΕΝΤΟΠΙΣΜΌΣ
ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΌΜΗΣΗ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΌΜΕΝΩΝ
ΜΕΡΏΝ

ΤΕΛΕΙΟΠΟΊΗΣΗ
ΚΑΙ ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΌΤΗΤΑΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΊΗΣΗ
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΌΤΗΤΑΣ
ΒΆΣΕΙ ΤΩΝ
ΑΛΛΑΓΏΝ ΤΩΝ
ΟΜΆΔΩΝ

ΕΝΤΟΠΙΣΜΌΣ
ΘΕΜΆΤΩΝ ΕΚΕ
ΓΙΑ ΚΆΘΕ ΟΜΆΔΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΌΜΕΝΩΝ
ΜΕΡΏΝ

ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΆΤΩΝ
ΣΤΗΝ ΑΝΏΤΕΡΗ
ΔΙΟΊΚΗΣΗ ΚΑΙ
ΣΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉ
ΕΠΙΤΡΟΠΉ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΏΝ ΤΗΣ
ΤΡΆΠΕΖΑΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΊΗΣΗ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΉΤΩΝ
ΕΚΕ ΒΆΣΕΙ
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΌΤΗΤΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΊΗΣΗ
ΘΕΜΆΤΩΝ ΒΆΣΕΙ
ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΌΤΗΤΑΣ
ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΌΜΕΝΑ
ΜΈΡΗ (ΆΞΟΝΑΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΌΜΕΝΩΝ
ΜΕΡΏΝ)

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΏΝΤΑΣ
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ
ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΊΩΝ
ΚΑΙ ΤΗΣ
ΈΡΕΥΝΑΣ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΉΘΗΚΕ
Ο ΠΊΝΑΚΑΣ
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΌΤΗΤΑΣ

ΟΛΟΚΛΉΡΩΣΗ
ΚΑΙ ΈΓΚΡΙΣΗ
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΌΤΗΤΑΣ

ΤΑΞΙΝΌΜΗΣΗ
ΘΕΜΆΤΩΝ ΒΆΣΕΙ
ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΌΤΗΤΑΣ
ΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ
ΤΡΆΠΕΖΑ
(ΆΞΟΝΑΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΎ)

ΔΙΕΞΑΓΩΓΉ
ΈΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΠΙΚΎΡΩΣΗ
ΤΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΆΤΩΝ
ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΊΩΝ
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ΤΑ ΘΈΜΑΤΑ ΕΚΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΉΘΗΚΑΝ ΒΆΣΕΙ ΤΩΝ ΤΟΜΈΩΝ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΌΤΗΤΑΣ ΕΚΕ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΆΖΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΚΆΤΩ:
ΑΝΘΡΩΠΟΣ

Ο Πίνακας EKE εντοπίζει τα πιο ουσιαστικά θέματα σχετικά με
το βαθμό σημαντικότητας/ αντίληψης τους για τον Οργανισμό
(οριζόντιος άξονας) και σχετικά με το βαθμό σημαντικότητας/

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

αντίληψης για τα Ενδιαφερόμενα Μέρη (κάθετος άξονας). Ο
Πίνακας παρουσιάζει τα ουσιαστικά θέματα από τα οποία
εντοπίστηκαν οι τέσσερις τομείς προτεραιότητας ΕΚΕ. Ένα θέμα

ΑΓΟΡΑ

κρίνεται ουσιαστικής σημαντικότητας (και συμπεριλαμβάνεται
στον πίνακα) όταν αντικατοπτρίζει κρίσιμες οικονομικές,
κοινωνικές ή περιβαλλοντικές επιπτώσεις του Οργανισμού, ή

- ΨΗΛΌΤΕΡΟ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

όταν επηρεάζει τη λήψη αποφάσεων των ενδιαφερόμενων μερών.

ΠΊΝΑΚΑΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΌΤΗΤΑΣ ΟΜΊΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΉΣ ΤΡΆΠΕΖΑΣ
Ενσωμάτωση

ΣΗΜΑΝΤΙΚΌΤΗΤΑ ΣΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΌΜΕΝΑ ΜΈΡΗ

Προστασία Προσωπικών
Δεδομένων Πελατών/
Προστασία Δεδομένων

Οικονομική Επίδοση και Χρηματοοικονομική Ανθεκτικότητα
Διαχείριση και Εμπλοκή Προσωπικού

Ικανοποίηση Πελατών

Καταπολέμηση Διαφθοράς
Συμμόρφωση
Κοινωνικές
Επενδύσεις
και Κοινωνικό
Αντίκτυπο

Εργασιακές Πρακτικές/
Εργασιακά Δικαιώματα
Εσωτερική Περιβαλλοντική
διαχείριση/ Επιπτώσεις

Μη Ανταγωνιστική
Συμπεριφορά

Εκπαίδευση και Κατάρτιση
Προσωπικού
Προστασία Καταναλωτών/
Υπεύθυνο Μάρκετινγκ

Διακυβέρνηση
και Κουλτούρα
Διαχείρισης Κινδύνου

Ασφάλεια, Υγεία και Ευεξία

Δίκαιες Πρακτικές Προμηθειών

Περιβαλλοντικά και
Κοινωνικά Επενδυτικά
Κριτήρια

Περιβαλλοντική / Κοινωνική Αξιολόγηση Προμηθευτών
- ΨΗΛΌ

- ΨΗΛΌΤΕΡΟ
ΑΝΤΊΛΗΨΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΎ

Σελίδα 023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ | ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΕ 2018

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΕ

ΑΓΟΡΑ

ΑΝΘΡΩΠΟΣ

• Διακυβέρνηση και Κουλτούρα 		
Διαχείρισης Κινδύνου
• Οικονομική Επίδοση και 		
Χρηματοοικονομική Ανθεκτικότητα
• Συμμόρφωση
• Ικανοποίηση πελατών
• Καταπολέμηση Διαφθοράς
• Ενσωμάτωση

• Διαχείριση και Εμπλοκή Προσωπικού
• Εργασιακές Πρακτικές/ Εργασιακά
Δικαιώματα
• Εκπαίδευση και Κατάρτιση 		
Προσωπικού

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

• Προστασία Καταναλωτών/
Υπεύθυνο Μάρκετινγκ
• Προστασία Προσωπικών
Δεδομένων Πελατών/ Προστασία
Δεδομένων
• Κοινωνικές Επενδύσεις και
Κοινωνικό Αντίκτυπο

• Εσωτερική Περιβαλλοντική 		
Διαχείριση/ Επιπτώσεις
• Περιβαλλοντικά και Κοινωνικά 		
Επενδυτικά Κριτήρια

Η διαδικασία Ουσιαστικότητας πραγματοποιήθηκε βάσει

οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις,

του Προτύπου Αναφοράς GRI, έτσι ώστε να διασφαλιστεί

καθιστώντας

ότι η έκθεση παρέχει μια λογική και ισορροπημένη

ενδιαφερόμενα μέρη.

εκπροσώπηση

Το σχεδιάγραμμα σε αυτή τη σελίδα παρουσιάζει τα θέματα

της

απόδοσης

της

βιωσιμότητας

της

ικανή

την

αξιολόγηση

μας

από

τα

εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των θετικών και των

ΕΚΕ κάτω από τέσσερις τομείς προτεραιότητας ΕΚΕ.

αρνητικών επιπτώσεων της. Επίσης, εφαρμόσαμε αυτή

Η στρατηγική μας για την ΕΚΕ αποτελεί κεντρικό κομμάτι

την προσέγγιση σε μια προσπάθεια να εντοπίσουμε τα

για την επίτευξη του οράματος μας και την παροχή των

πιο ουσιαστικά θέματα βιωσιμότητας που μπορεί να

υπηρεσιών μας. Η μακροπρόθεσμη φιλοδοξία μας για

προκύψουν εντός ή/και εκτός του Ομίλου.

βιωσιμότητα και εταιρική ευθύνη μας επικεντρώνεται

Η διαδικασία Ουσιαστικότητας έγινε με βάση τις Αρχές του

σε συγκεκριμένα θέματα για κάθε ένα από τους τομείς

Προτύπου Αναφοράς GRI:

προτεραιότητας ΕΚΕ. Η στρατηγική μας για την ΕΚΕ

• Ουσιαστικότητα: τα πιο σημαντικά θέματα στην επιχείρηση

αποτελείται από τα ακόλουθα:

μας και των ενδιαφερόμενων μερών μας

• Θέματα ΕΚΕ για κάθε τομέα προτεραιότητας ΕΚΕ

• Συμμετοχή ενδιαφερόμενων μερών: κατανόηση και

• Δεσμεύσεις και ενέργειες για κάθε τομέα προτεραιότητας

ανταπόκριση στις προσδοκίες και τα ενδιαφέροντα των

ΕΚΕ

ενδιαφερόμενων μερών

• Τους στόχους και μετρήσεις απόδοσης μας για κάθε τομέα

• Πλαίσιο βιωσιμότητας: παρουσίαση της απόδοσης μας σε

προτεραιότητας ΕΚΕ

σχέση με την ευρύτερη έννοια της βιωσιμότητας και,

Στην έκθεση αυτή παρουσιάζουμε τις πληροφορίες κάτω

• Πληρότητα: συμπερίληψη όλων των πληροφοριών που

από τους τέσσερις τομείς προτεραιότητας ΕΚΕ.

συλλέχθηκαν έτσι ώστε να διαφανούν οι σημαντικές
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Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΜΑΣ ΣΤΟΥΣ
ΣΤΟΧΟΥΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
(ΣΒΑ)

Το 2015, όλα τα 193 κράτη μέλη των Ηνωμένων Εθνών επικύρωσαν την Ατζέντα
για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του 2030, καθορίζοντας ένα φιλόδοξο σχέδιο για τον
τερματισμό της φτώχειας, την καταπολέμηση της ανισότητας και την προστασία
του πλανήτη. Οι 17 ΣΒΑ (Sustainable Development Goals - SDGs) και οι 169
στόχοι τους είναι παγκόσμιοι, καθολικοί και διασυνδεδεμένοι, παρέχοντας
μίαν κοινή γλώσσα, τόσο στις κυβερνήσεις, όσο και τις επιχειρήσεις, για να
συμβάλουν μαζί στην επίλυση αυτών των προκλήσεων, δημιουργώντας
παράλληλα νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες. Οι Στόχοι εφαρμόζονται εξίσου
τόσο στις ανεπτυγμένες όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες.
Οι ΣΒΑ στοχεύουν στην ενίσχυση της βιομηχανίας, της καινοτομίας και της υποδομής, της υπεύθυνης κατανάλωσης και παραγωγής
πόρων, της δράσης για την κλιματική αλλαγή και των υπεύθυνων επενδύσεων. Οι κυβερνήσεις έχουν ήδη αρχίσει να χρησιμοποιούν
τους ΣΒΑ ως οδικό χάρτη για την κοινή χρήση εθνικών πολιτικών και κανονισμών, με πολλούς οργανισμούς να ενεργούν και να
καταγράφουν τον αντίκτυπο των δραστηριοτήτων τους σύμφωνα με τους Τομείς Προτεραιότητας που καλύπτονται από τους ΣΒΑ,
όπως για παράδειγμα, η κλιματική αλλαγή, η διαχείριση της ενέργειας και οι συνθήκες εργασίας.
Στην Ελληνική Τράπεζα, θεωρούμε ότι ο Χρηματοοικονομικός Τομέας αποτελεί βασικό παράγοντα για την επίτευξη Βιώσιμης
Ανάπτυξης. Ως εκ τούτου, έχουμε χαρτογραφήσει τις πτυχές της ΕΚΕ μας με τους 17 ΣΒΑ. Το παρακάτω διάγραμμα δείχνει τον τρόπο
με τον οποίο οι τέσσερις Τομείς Προτεραιότητας της ΕΚΕ μας συνδέονται με τους διάφορους ΣΒΑ. Συγκεκριμένα, η συνεισφορά μας
σε κάθε ΣΒΑ παρουσιάζεται στον Πίνακα Σχετικότητας των ΣΒΑ. Στις ενότητες της έκθεσης ΕΚΕ που ακολουθούν, υποδεικνύουμε
επίσης αυτή τη σχέση χρησιμοποιώντας το σχετικό εικονίδιο ΣΒΑ, όπου ισχύει.

ΆΝΘΡΩΠΟΣ

ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ

ΚΟΙΝΩΝΊΑ

ΑΓΟΡΆ
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ΑΝΘΡΩΠΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΓΟΡΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ο ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Συνεισφέρουμε μέσω της επίδρασης
των επενδύσεων στις ευάλωτες
ομάδες για να βελτιώσουμε το βιοτικό
τους επίπεδο.
Η γεωργική παραγωγικότητα και
τα εισοδήματα των παραγωγών
τροφίμων μικρής κλίμακας (γεωργοί
και αλιείς) έχουν πρόσβαση σε
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες.
Συμβάλλουμε στην παροχή ποιοτικών
βασικών υπηρεσιών υγείας και
πρόσβασης σε φάρμακα, παρέχοντας
κάλυψη υγείας σε όλους τους
εργαζομένους.
Αυξάνουμε τον αριθμό των νέων και
των ενηλίκων που διαθέτουν σχετικές
δεξιότητες
για
την
απασχόληση,
την αξιοπρεπή εργασία και την
επιχειρηματικότητα, και διασφαλίζουμε
ότι όλοι αποκτούν τις γνώσεις και τις
δεξιότητες που απαιτούνται για την
προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, του
βιώσιμου τρόπου ζωής, των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων, της ισότητας των φύλων
και της πολιτιστικής πολυμορφίας.

Διασφαλίζουμε
την
πλήρη
και
αποτελεσματική
συμμετοχή
των
γυναικών και τις ίσες ευκαιρίες τους
για ηγεσία σε όλα τα επίπεδα λήψης
αποφάσεων και παρέχουμε ίσες
ευκαιρίες στις γυναίκες να έχουν
πρόσβαση σε χρηματοπιστωτικές
υπηρεσίες.
Συμβάλλουμε στη βελτίωση της
ποιότητας του νερού μέσω της
διαχείρισης των περιβαλλοντικών
μας επιπτώσεων και της μείωσης
της ρύπανσης. Επιπλέον, μέσω του
αντίκτυπου των επενδύσεων μας,
στηρίζουμε τις τοπικές κοινότητες στη
βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων.

Συμβάλλουμε
στην
παραγωγή
ανανεώσιμων
πηγών
ενέργειας,
αυξάνοντας το μερίδιό τους στο
παγκόσμιο ενεργειακό μείγμα και
ταυτόχρονα, μέσω της αποτελεσματικής
ενεργειακής διαχείρισης, αυξάνουμε
την ενεργειακή μας απόδοση.
Μέσω των γενικών επενδύσεων
μας στην οικονομία, προωθούμε τη
δημιουργία θέσεων εργασίας, την
επιχειρηματικότητα, την καινοτομία,
και στην ανάπτυξη μικρομεσαίων
επιχειρήσεων. Λαμβάνουμε επίσης τα
απαραίτητα μέτρα για την προστασία
των εργασιακών δικαιωμάτων και την
προώθηση ασφαλούς εργασιακού
περιβάλλοντος
για
όλους
τους
εργαζόμενους
και
παράλληλα
εφαρμόζουμε πολιτικές για την
προώθηση του βιώσιμου τουρισμού.
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ΑΝΘΡΩΠΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΓΟΡΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ο ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Προστατεύουμε τις
χρηματοπιστωτικές και εμπορικές
υπηρεσίες ενσωματώνοντας
κοινωνικά και περιβαλλοντικά
κριτήρια στις επενδύσεις μας,
αυξάνοντας την πρόσβαση των
μικρών επιχειρήσεων σε προσιτή
πίστωση και καθαρότερες
περιβαλλοντικές τεχνολογίες.
Προσαρμόζουμε τις πολιτικές μας
για την προοδευτική επίτευξη
μεγαλύτερης ισότητας.

Παρέχοντας
χρηματοπιστωτικές
υπηρεσίες
δανείων
υποθήκης,
παρέχουμε πρόσβαση σε επαρκή,
ασφαλή και προσιτή στέγαση.
Με τη διαχείριση του περιβαλλοντικού
και κοινωνικού αντίκτυπου μας,
χρησιμοποιούμε
συνεχώς
πιο
αποτελεσματικά
τους
φυσικούς
πόρους και εργαζόμαστε για την
ελαχιστοποίηση των εκπομπών αερίων
του θερμοκηπίου και της δημιουργίας
αποβλήτων, μέσω της πρόληψης, της
μείωσης, της ανακύκλωσης και της
επαναχρησιμοποίησης.
Με
τη
διαχείριση
των
περιβαλλοντικών και κοινωνικών
επιπτώσεών μας και τη βελτίωση της
ενεργειακής μας διαχείρισης, μέσω
εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης,
ελαχιστοποιούμε τον αντίκτυπό μας
στην κλιματική αλλαγή και ενισχύουμε
την ανθεκτικότητα της Τράπεζας σε
κινδύνους που σχετίζονται με τις
κλιματικές αλλαγές.
Μέσω της εφαρμογής περιβαλλοντικών
κριτηρίων στις κοινοτικές επενδύσεις,
καθώς και της διαχείρισης των δικών
μας περιβαλλοντικών επιπτώσεων,
μειώνουμε τη χερσαία ρύπανση
και
προωθούμε
την
βιώσιμη
χρήση του οικοσυστήματος και της
βιοποικιλότητας.
Με την εξάλειψη της δωροδοκίας
και της διαφθοράς, καταπολεμούμε
το
οργανωμένο
έγκλημα
και
αναπτύσσουμε την υπευθυνότητα και
τη διαφάνεια σε ολόκληρο τον Όμιλο
μας.
Άνθρωπος:
1. Διαχείριση και Εμπλοκή Προσωπικού
2. Εργασιακές Πρακτικές/Εργασιακά Δικαιώματα
3. Εκπαίδευση και Κατάρτιση Προσωπικού
Περιβάλλον:
1. Εσωτερική Περιβαλλοντική διαχείριση/Επιπτώσεις
2. Περιβαλλοντικά και Κοινωνικά Επενδυτικά
Κριτήρια
Αγορά:
1. Διακυβέρνηση και Κουλτούρα Διαχείρισης Κινδύνου
2. Οικονομική Επίδοση και Χρηματοοικονομική
Ανθεκτικότητα
3. Συμμόρφωση
4. Ικανοποίηση Πελατών
5. Καταπολέμηση Διαφθοράς
Κοινωνία:
1. Προστασία Καταναλωτών /Υπεύθυνο Μάρκετινγκ
2. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Πελατών /
Προστασία Δεδομένων
3. Κοινωνικές Επενδύσεις και Κοινωνικό Αντίκτυπο
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ
Η Ελληνική Τράπεζα είναι σε τακτικό διάλογο με ένα ευρύ φάσμα
ενδιαφερόμενων μερών, οι οποίοι μαζί, αντιπροσωπεύουν ένα ποικίλο
σύνολο προτεραιοτήτων και συμφερόντων.
Μέσω συχνής επικοινωνίας μαζί τους, βελτιώνουμε τους εταιρικούς μας
στόχους, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Καταλαβαίνουμε ότι, για να
εκτιμήσουμε πλήρως τη βιωσιμότητα πρέπει να εμπλέξουμε τα ενδιαφερόμενα
μέρη μας.
Τα ενδιαφερόμενα μέρη μας ποικίλουν από κυβερνητικές/ ρυθμιστικές
αρχές μέχρι και υπαλλήλους, τοπικούς κατοίκους και πελάτες μας. Τα
κύρια ενδιαφερόμενα μέρη μας συμπεριλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, πελάτες,
προσωπικό, μέσα ενημέρωσης, δημόσιες αρχές, συνεργάτες και συνδέσμους,
οι οποίοι έχουν στενή σχέση με τον τομέα χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών
λιανικής.
Με την πρώτη μας έκθεση βιωσιμότητας, δημιουργήσαμε ένα πλαίσιο, το οποίο
εξηγεί την προσέγγιση μας προς την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, τη δέσμευση
μας με τα ενδιαφερόμενα μας μέρη και την επίπτωση των καθημερινών μας
δραστηριοτήτων. Η προσέγγιση των ενδιαφερόμενων μερών παρέχει στον
Όμιλο τα εργαλεία για να κατανοήσει και να ανταποκριθεί στις προσδοκίες
και τις απαιτήσεις των ενδιαφερόμενων μερών.
Η συχνότητα και ο τρόπος εμπλοκής που διατηρούμε με τα
ενδιαφερόμενα μέρη μας είναι ποικίλος.
Ακούμε τα ενδιαφερόμενα μέρη μας και επικοινωνούμε μαζί τους σε συνεχή
και περιστασιακή βάση. Θέματα που αναφέρονται στις διαβουλεύσεις με
τα ενδιαφερόμενα μέρη καθορίζονται βάσει των ουσιαστικών θεμάτων. Ο
τρόπος εμπλοκής των ενδιαφερόμενων μερών περιλαμβάνει ομάδες εστίασης,
εργαστήρια, συνεδριάσεις, συσκέψεις, συνεδριάσεις επιτροπών, δομημένα
ερωτηματολόγια και έρευνες.
Επιπρόσθετα, η Εκτελεστική Ομάδα της Τράπεζας είναι σε στενή συνεργασία
με τα ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς αυτό αποτελεί κομμάτι των διοικητικών
αρμοδιοτήτων τους. Τα τελευταία 2 χρόνια, οργανώσαμε μία σειρά από
εσωτερικά εργαστήρια, με προσωπικό από διάφορα τμήματα, σε μία προσπάθεια
να εντοπίσουμε τα πιο ουσιαστικά θέματα βιωσιμότητας, τα οποία αποτελούν
κομμάτι της διαδικασίας αναφοράς ΕΚΕ. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε
περιγράφεται λεπτομερώς στην ενότητα: Διαδικασία Ουσιαστικότητας.
Για τη διαδικασία αναφοράς ΕΚΕ του 2017, πήραμε ανατροφοδότηση μέσω
έρευνας στο διαδίκτυο, έτσι ώστε να επικυρώσουμε την κατανόηση μας για τα
πιο σημαντικά θέματα ΕΚΕ που μας αφορούν. Επιπλέον, για να μπορέσουμε
να συνεργαστούμε με τους πελάτες και να κατανοήσουμε την ατζέντα
βιωσιμότητας τους, έχουμε λάβει ανατροφοδότηση από έρευνες πελατών. Η
προσπάθεια για τη βελτίωση της κατανόησης των ενδιαφερόμενων μερών,
σχετικά με τα ενδιαφέροντα και τις προσδοκίες τους, θα συνεχιστεί. Αυτό θα
μας δώσει επίσης την ευκαιρία να κατανοήσουμε καλύτερα την επίδοσή μας
και να παρακολουθήσουμε την πρόοδο μας έναντι των τομέων εστίασης ΕΚΕ.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΠΕΛΑΤΕΣ
ΕΠΟΠΤΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΟΙΚΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΜΕΤΟΧΟΙ
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Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα κύρια ενδιαφερόμενα μέρη, τους τρόπους εμπλοκής τους και τα ουσιαστικά
θέματα ΕΚΕ της κάθε ομάδας ενδιαφερόμενων μερών, όπως εντοπίστηκαν στη διαδικασία που αναφέρεται στην
ενότητα: Η Διαδικασία Ουσιαστικότητας μας.

ΟΜΑΔΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ
ΜΕΡΩΝ
Προσωπικό

ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Η ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΜΑΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΣΑΣ

Εργαστήρια,

• Ασφάλεια, Υγεία και Ευεξία Προσωπικού
• Εκπαίδευση και Κατάρτιση Προσωπικού
• Διαφορετικότητα και Ισότητα ευκαιριών
• Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
• Διαχείριση και Εμπλοκή Προσωπικού
• Εργασιακές Πρακτικές/ Εργασιακά
• Δικαιώματα
• Ενσωμάτωση

έρευνες,

καταρτίσεις,

συναντήσεις με το προσωπικό

Πελάτες

Έρευνες, συναντήσεις, διαχείριση

• Ικανοποίηση Πελατών και Ποιότητα

παραπόνων, συνεχής ανατροφοδότηση,

υπηρεσιών

παρακολούθηση μέσων μαζικής

• Ασφάλεια και Υγεία Πελατών

ενημέρωσης

• Σήμανση Προϊόντων και Υπηρεσιών
• Προστασία Καταναλωτών/Υπεύθυνο
Μάρκετινγκ
• Ενσωμάτωση

Επόπτης

Εποπτικοί διάλογοι (συναντήσεις εντός
και εκτός εγκαταστάσεων), βίντεο και
τηλεδιασκέψεις, κανονισμούς, οδηγίες,
εγκυκλίους

Κοινωνία

• Προστασία Καταναλωτών/ Υπεύθυνο
Μάρκετινγκ
• Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Πελατών/ Προστασία Δεδομένων
• Διακυβέρνηση και Κουλτούρα
• Διαχείρισης Κινδύνου
• Οικονομική Επίδοση και
Χρηματοοικονομική Ανθεκτικότητα
• Συμμόρφωση
• Καταπολέμηση της Διαφθοράς
• Ενσωμάτωση

Έρευνες, δελτία τύπου, συναντήσεις

• Προστασία καταναλωτών/ Υπεύθυνο

(εντός και εκτός εγκαταστάσεων)

Μάρκετινγκ
• Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Πελατών/ Προστασία Δεδομένων
• Κοινωνικές Επενδύσεις και Κοινωνικό
Αντίκτυπο
• Εσωτερική Περιβαλλοντική Διαχείριση/
Επιπτώσεις
• Περιβαλλοντικά και Κοινωνικά Επενδυτικά
Κριτήρια
• Ενσωμάτωση
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ΟΜΑΔΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ
ΜΕΡΩΝ

ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Η ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΜΑΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΣΑΣ

Οίκοι Αξιολόγησης

Εκθέσεις, συναντήσεις

• Προστασία Καταναλωτών/ Υπεύθυνο
Μάρκετινγκ
• Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Πελατών/ Προστασία Δεδομένων
• Διακυβέρνηση και Κουλτούρα Διαχείρισης
Κινδύνου
• Οικονομική Επίδοση και
Χρηματοοικονομική Ανθεκτικότητα
• Συμμόρφωση
• Ικανοποίηση Πελατών
• Καταπολέμηση της Διαφθοράς
• Ενσωμάτωση

Ανταγωνιστές

Παρακολούθηση μέσων μαζικής

• Προστασία Καταναλωτών/ Υπεύθυνο
Μάρκετινγκ
• Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Πελατών/ Προστασία Δεδομένων
• Διακυβέρνηση και Κουλτούρα Διαχείρισης
Κινδύνου
• Οικονομική Επίδοση και
Χρηματοοικονομική Ανθεκτικότητα
• Συμμόρφωση
• Ικανοποίηση Πελατών
• Καταπολέμηση της Διαφθοράς
• Εργασιακές Πρακτικές/ Εργασιακά
Δικαιώματα

ενημέρωσης, συναντήσεις συνδέσμων

• Μη ανταγωνιστική Συμπεριφορά
• Ενσωμάτωση
Διεύθυνση

Εσωτερικές συσκέψεις, αλληλογραφία,
τηλεδιασκέψεις, εργαστήρια, έρευνες,
εκπαίδευση, συχνά σεμινάρια
ανατροφοδότησης, αξιολογήσεις

Προμηθευτές

Συσκέψεις, ανατροφοδότηση από
Διεύθυνση Επιχειρήσεων / Τμήμα
Λιανικής, αξιολογήσεις, συναντήσεις
έργων, ποιοτικοί έλεγχοι προϊόντων και
υπηρεσιών

• Προστασία Καταναλωτών/ Υπεύθυνο
Μάρκετινγκ
• Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Πελατών/ Προστασία Δεδομένων
• Διακυβέρνηση και Κουλτούρα Διαχείρισης
Κινδύνου
• Οικονομική Επίδοση και
Χρηματοοικονομική Ανθεκτικότητα
• Συμμόρφωση
• Ικανοποίηση Πελατών
• Καταπολέμηση της Διαφθοράς
• Εργασιακές Πρακτικές/Εργασιακά
Δικαιώματα
• Ενσωμάτωση
• Περιβαλλοντική Διαχείριση
• Περιβαλλοντική/ Κοινωνική Αξιολόγηση
Προμηθευτών
• Διακυβέρνηση και Κουλτούρα Διαχείρισης
Κινδύνου
• Οικονομική Επίδοση και
Χρηματοοικονομική Ανθεκτικότητα
• Συμμόρφωση
• Ικανοποίηση Πελατών
• Καταπολέμηση της Διαφθοράς
• Δίκαιες Πρακτικές Προμηθειών
• Ενσωμάτωση

Σελίδα 031

ΟΜΑΔΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ
ΜΕΡΩΝ

Κοινότητα
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ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Η ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΜΑΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΣΑΣ

Έρευνες, μέσα κοινωνικής δικτύωσης,

• Προστασία Καταναλωτών/ Υπεύθυνο
Μάρκετινγκ
• Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Πελατών/ Προστασία Δεδομένων
• Κοινωνικές Επενδύσεις και Κοινωνικό
Αντίκτυπο
• Περιβαλλοντικά και Κοινωνικά Επενδυτικά
Κριτήρια
• Ενσωμάτωση

δελτία τύπου, συσκέψεις τύπου,
συσκέψεις, κοινωνικά γεγονότα

Σύνδεσμοι

Συναντήσεις, έρευνες, σεμινάρια,
εργαστήρια, συμμετοχή Διοικητικού
Συμβουλίου και Επιτροπών

Κυβέρνηση

Μέσα ενημέρωσης

Συσκέψεις, παρακολούθηση κανονισμών

Παρακολούθηση

μέσων

μαζικής

ενημέρωσης, δελτία τύπου, συναντήσεις
(εντός και εκτός εγκαταστάσεων)

Μετόχοι

Συναντήσεις μετόχων, ρυθμιστικές
ανακοινώσεις, χρηματοοικονομικές
ανακοινώσεις

• Περιβαλλοντικά και κοινωνικά επενδυτικά
κριτήρια
• Προστασία Καταναλωτών/ Υπεύθυνο
Μάρκετινγκ
• Προστασία προσωπικών δεδομένων
πελατών/ Προστασία δεδομένων
• Κοινωνικές επενδύσεις και κοινωνικό
αντίκτυπο
• Ενσωμάτωση
• Προστασία Καταναλωτών/ Υπεύθυνο
Μάρκετινγκ
• Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
πελατών/ Προστασία Δεδομένων
• Διακυβέρνηση και Κουλτούρα Διαχείρισης
Κινδύνου
• Οικονομική Επίδοση και
Χρηματοοικονομική Ανθεκτικότητα
• Συμμόρφωση
• Καταπολέμηση της Διαφθοράς
• Ενσωμάτωση
• Προστασία Καταναλωτών/ Υπεύθυνο
Μάρκετινγκ
• Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Πελατών/ Προστασία Δεδομένων
• Κοινωνικές Επενδύσεις και Κοινωνικό
Αντίκτυπο
• Συμμόρφωση
• Καταπολέμηση της διαφθοράς
• Ενσωμάτωση
• Προστασία Καταναλωτών/ Υπεύθυνο
Μάρκετινγκ
• Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Πελατών/ Προστασία Δεδομένων
• Διακυβέρνηση και Κουλτούρα Διαχείρισης
Κινδύνου
• Οικονομική Επίδοση και
Χρηματοοικονομική Ανθεκτικότητα
• Συμμόρφωση
• Ικανοποίηση Πελατών
• Καταπολέμηση της Διαφθοράς
• Εργασιακές Πρακτικές/ Εργασιακά
δικαιώματα
• Ενσωμάτωση
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ΠΩΣ ΜΕΤΡΑΜΕ
ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΕ ΜΑΣ
Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της προσέγγισης

πως αυτές οι ενέργειες και οι αντίστοιχες τους επιπτώσεις

μας περιλαμβάνει πλάνο εμπλοκής και επικοινωνίας με

διαχειρίζονται. Παρακαλώ, ανατρέξετε στη κάθε ενότητα

τα ενδιαφερόμενα μέρη, ανάλυση ουσιαστικότητας για

για περισσότερες πληροφορίες.

στρατηγικό σχεδιασμό και μέτρηση της απόδοσης μας

ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

μέσω συγκεκριμένων δεικτών επίδοσης. Για κάθε τομέα ΕΚΕ,
έχουμε καθορίσει πλάνο δράσης, το οποίο αποτελείται από
στόχους και δεσμεύσεις. Ακολουθούμε και εφαρμόζουμε τα
πλάνα δράσης σε ετήσια βάση και στο τέλος του χρόνου
αξιολογούμε,

αναθεωρούμε

και

τροποποιούμε

τους

στόχους και τις δεσμεύσεις μας.
Στις επόμενες σελίδες, παρουσιάζουμε αυτές τις δεσμεύσεις
και ενέργειες σε ένα ξεχωριστό πίνακα για κάθε τομέα της
στρατηγικής βιωσιμότητάς μας. Η πρόοδος που κάναμε
για κάθε ένα τομέα υποδεικνύεται χρησιμοποιώντας τα
σύμβολα που φαίνονται στον πίνακα αυτής της σελίδας.
Στις ενότητες που ακολουθούν, περιγράφουμε επίσης

Έχουμε καθιερώσει βασικούς δείκτες απόδοσης για
κάθε έναν από τους τομείς προτεραιότητας, όπως
περιγράφονται στη στρατηγική για την ΕΚΕ μας (Διαδικασία
Ουσιαστικότητας και Αποτελέσματα, σελίδα 20), και
δημοσιεύουμε τους στόχους μας, έτσι ώστε να είμαστε
υπόλογοι για αυτούς και να παρατηρούμε την πρόοδό μας.
Αυτοί οι δείκτες αντιπροσωπεύουν το βαθμό βιωσιμότητας
και ευθύνης που στοχεύει η επιχείρηση μας σε συνεχή
βάση.
Ανά διαστήματα, θα εισαγάγουμε νέους δείκτες μέτρησης
και θα αναβαθμίζουμε τους στόχους μας, ούτως ώστε να
εξασφαλίσουμε την ευθυγράμμιση με τη στρατηγική μας.

ΣΥΜΒΟΛΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ
ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΜΑΣ
ΔΈΣΜΕΥΣΗ 							
ΝΈΑ ΔΈΣΜΕΥΣΗ
ΔΈΣΜΕΥΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΞΕΚΊΝΗΣΕ
ΣΕ ΕΞΈΛΙΞΗ
ΟΛΟΚΛΗΡΏΘΗΚΕ
ΣΥΝΕΧΌΜΕΝΗ ΔΈΣΜΕΥΣΗ ΧΩΡΊΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ ΛΉΞΗΣ

ΣΎΜΒΟΛΟ
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Η ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΑΣ
ΑΝΘΡΩΠΟΣ
ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΥΤΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ‘ΆΝΘΡΩΠΟΣ’
ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΝΟΜΑΣΤΕ ΣΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΘΕΜΑΤΑ:

• ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
• ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
• ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΚΗ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Οι πρακτικές της διαχείρισης και εμπλοκής προσωπικού είναι πολύ σημαντικές για την Ελληνική Τράπεζα. Αυτές
οι πρακτικές επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο με τον οποίο παρέχουμε τις υπηρεσίες μας στην αγορά και
αυξάνουν το ποσοστό ικανοποίησης των πελατών, καθώς και την εμπιστοσύνη τους προς την Τράπεζα. Σε αυτήν
την ενότητα, παρουσιάζουμε τις πρακτικές μας σε αυτούς τους τομείς, καθώς και τους σχετικούς δείκτες μέτρησης
που χρησιμοποιούμε.

ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΑΣ
Στο τέλος του 2018, το προσωπικό του Ομίλου έφτασε

δυναμικό, το 58% ήταν απόφοιτοι πανεπιστημίων, εκ των

συνολικά τους 2.495, σε σχέση με τους 1.535 στο τέλος του

οποίων το 32% είχε επίσης ολοκληρώσει μεταπτυχιακές

2017. Στο πλαίσιο της απόκτησης της ΣΚΤ, 1.100 υπάλληλοι

σπουδές. Επιπλέον, το 15% είναι πτυχιούχοι κολλεγίων και

μεταφέρθηκαν στην Τράπεζα. Από το συνολικό εργατικό

το 40% κάτοχοι επαγγελματικών προσόντων.

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ
ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

40%

ΚΑΤΟΧΟΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
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ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Το 2018, το Ανθρώπινο Δυναμικό συμμετείχε σε αρκετές

• Ικανοποιητικός χειρισμός/εξυπηρέτηση όλων των
αιτήσεων για τις πιστωτικές διευκολύνσεις προσωπικού
• Από την 1η μέρα της Ενσωμάτωσης του προσωπικού της

Εκθέσεις Καριέρας που διοργανώθηκαν από τοπικά αξιόλογα
Πανεπιστήμια της Κύπρου. Στόχος αυτών των Εκθέσεων
Καριέρας ήταν να παρουσιάσουν και να ενημερώσουν τους
φοιτητές σχετικά με την απασχόληση στην Ελληνική Τράπεζα

ΣΚΤ, δηλ., 03/09/2018, διαχειρίστηκαν/εξυπηρετήθηκαν

και τον τραπεζικό επαγγελματικό προσανατολισμό γενικότερα.

όλες οι αιτήσεις για πιστωτικές διευκολύνσεις από

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια αυτών των Εκθέσεων Καριέρας, οι

όλο το προσωπικό με διάφορους τύπους συλλογικών

φοιτητές ενημερώθηκαν για τις τότε διαθέσιμες κενές θέσεις
της Ελληνικής Τράπεζας και τον τρόπο που θα μπορούσαν να

συμβάσεων.
• Επιτεύχθηκε η εναρμόνιση της τιμολόγησης των
προϊόντων

των

πιστωτικών

διευκολύνσεων

υποβάλουν αίτηση εάν ενδιαφέρονται.

του

προσωπικού μεταξύ της Ελληνικής Τράπεζας και
του μεταβιβαζόμενου προσωπικού (για πιστωτικές
διευκολύνσεις εκτός των συλλογικών συμβάσεων).

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
Μια νέα Συλλογική Σύμβαση θα συμφωνηθεί μετά την λήξη
της προηγούμενης στις 31/12/2018.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
Μία άλλη καινοτόμα δράση που πραγματοποίησε με
επιτυχία το Ανθρώπινο Δυναμικό κατά τη διάρκεια του
2018, ήταν οι εξειδικευμένες παρουσιάσεις για τους
μαθητές 14 και 15 ετών. Στόχος αυτών των παρουσιάσεων
ήταν να ενημερωθούν οι μαθητές για το τραπεζικό
επάγγελμα με περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά και
να ενημερωθούν σχετικά με τα ελάχιστα κριτήρια
(ακαδημαϊκά και προσωπικά) που απαιτούνται για τους
Τραπεζικούς υπαλλήλους.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
Κατά τη διάρκεια του 2018 και για πρώτη φορά, η Ελληνική
Τράπεζα προχώρησε με επιτυχία στο πρόγραμμα πρακτικής
άσκησης, με φοιτητές από ορισμένα πανεπιστήμια του
νησιού, κυρίως από τους τομείς σπουδών της Οικονομίας,
Λογιστικής, Οικονομικών, Μαθηματικών, και Ναυτιλίας.
Στόχος του προγράμματος ήταν να αποκτήσουν οι φοιτητές
πρακτική εμπειρία στον τομέα των σπουδών τους.
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ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ 360°

Το Φεβρουάριο του 2018, το Σχέδιο Πρόωρης Εθελούσιας

360°, μέσω του οποίου οι Διευθυντές και το Εποπτικό

Αποχώρησης ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

προσωπικό έλαβαν ανώνυμα ανατροφοδότηση σχετικά με

Για το μεταβιβαζόμενο προσωπικό:

Η Τράπεζα έθεσε σε εφαρμογή το Σχέδιο Ανατροφοδότησης

τη διεύθυνση και την ηγεσία τους από υφισταμένους και

• Συλλογή εντύπων συμμετοχής

συναδέλφους.

• Μεταβίβαση προσωπικών δεδομένων σε SAP
• Μεταβίβαση των υπολοίπων αδειών στη SAP
• Πρόσβαση στην υπηρεσία SAP Employee/Manager Self Service
στο Δίκτυο CCB
• Συλλογή και σάρωση προσωπικών αρχείων
• Προετοιμασία Δοκιμών για μεταβίβαση Δεδομένων Μισθοδοσίας
SAP
•

Επιτυχής

μεταφορά

των

στοιχείων

μισθοδοσίας

των

μεταβιβαζόμενων εργαζομένων που μεταφέρονται στο σύστημα
μισθοδοσίας της Τράπεζας, όπως και η εκτέλεση και η επεξεργασία
των μισθών.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΠΟΛΑΒΩΝ
Η Πολιτική Απολαβών αναθεωρήθηκε εκτενώς με βάση
τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής
Τραπεζών. Η αναθεωρημένη πολιτική είναι διαθέσιμη
στην εσωτερική πύλη της Τράπεζας, προκειμένου να
διασφαλιστεί η διαφάνεια των πληροφοριών σε όλους
τους ενδιαφερόμενους. Η Πολιτική Απολαβών διασφαλίζει

ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Το 2018 και κυρίως κατά το τελευταίο τρίμηνο, προσλήφθηκε
ένας

μεγάλος

αριθμός

εποχικών

υπαλλήλων.

Οι

περισσότεροι από αυτούς τους εποχικούς υπαλλήλους ήταν

ότι οι συνολικές απολαβές είναι σύμφωνες με την
Εταιρεία, και υποστηρίζει την υιοθέτηση της κατάλληλης
επιχειρηματικής συμπεριφοράς, όπως περιγράφεται στον
Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας και Ηθικής του

πρόσφατοι πτυχιούχοι, κάτοχοι πτυχίου πανεπιστημίου

Ομίλου. Επιπρόσθετα, διασφαλίζει ότι τα κριτήρια που

ή/και μεταπτυχιακού τίτλου. Σε ορισμένες περιπτώσεις,

χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό της αμοιβής είναι

προσλήφθηκαν

ανεξάρτητα φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, φυλής,

επίσης

εξειδικευμένοι

συγκεκριμένες εμπειρίες και γνώσεις.

εργαζόμενοι

με

θρησκείας, καταγωγής, οικογενειακής κατάστασης και
πολιτικών πεποιθήσεων.
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ΑΠΟΛΑΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Τα έξοδα προσωπικού του Ομίλου για το έτος που έληξε στις 31
Δεκεμβρίου 2018 ανήλθαν σε € 88 εκατ., έναντι των € 87 εκατ.
για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017, σημειώνοντας
αύξηση 1% και αντιπροσωπεύουν το 43,3% των συνολικών
εξόδων του Ομίλου. Η αύξηση οφείλεται στην μετάβαση του
προσωπικού της ΣΚΤ, αλλά αντισταθμίζεται σε ετήσια βάση
από το προσωπικό που αποχώρησε το 1ο τρίμηνο του 2018
μετά το Σχέδιο Εθελούσιας Πρόωρης Αποχώρησης.

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟ (€ εκατ.)
2018

2017

2016

2015

2014

€ 88

€ 87

€ 82

€ 80

€ 75

ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΒΑΣΙΚΟΥ ΜΙΣΘΟΥ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ-ΑΝΔΡΩΝ ΑΝΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Επίπεδο απασχόλησης

ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ-ΑΝΔΡΩΝ ΑΝΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

2018

2017

Προσωπικό

1:1,10

1:1,11

Εποπτικό προσωπικό

1:1,11

Διευθυντικό προσωπικό

Επίπεδο απασχόλησης

2018

2017

Προσωπικό

1:1,13

1:1,13

1:1,10

Εποπτικό προσωπικό

1:1,09

1:1,09

1:1,35

1:1,33

Διευθυντικό προσωπικό

1:1,39

1:1,29

Μεταβιβαζόμενο προσωπικό ΣΚΤ

1:1,21

-

Μεταβιβαζόμενο προσωπικό ΣΚΤ

1:1,22

-

Εποχικό προσωπικό

1:1,03

-

Εποχικό προσωπικό

1:1,03

-

Σημείωση: οι κατηγορίες Προσωπικό, Εποπτικό προσωπικό, Διευθυντικό προσωπικό περιλαμβάνουν το προσωπικό της πρώην
Ελληνικής Τράπεζας
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑ ΘΕΣΗ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Επίπεδο απασχόλησης

Έτος

Λευκωσία Λεμεσός

Λάρνακα

Αμμόχωστος

Πάφος

Νότια
Αφρική

Μόσχα

Αγία
Πετρούπολη

Κίεβο

Σύνολο

2017

583

200

81

31

57

0

0

0

1

953

2018

544

177

83

28

59

1

4

2

2

900

2017

270

71

39

16

20

0

1

1

0

418

2018

240

64

31

12

18

1

1

1

0

368

2017

128

14

5

2

3

0

0

0

0

152

2018

108

10

6

1

3

0

0

0

0

128

Μεταβιβαζόμενο προσωπικό ΣΚΤ 2018

550

224

193

42

90

0

0

0

0

1.099

Εποχικό προσωπικό

2018

212

69

39

6

7

0

0

0

0

333

2017

981

285

125

49

80

0

1

1

1

1.523

2018

1.654

544

352

89

177

2

5

3

2

2.828

Προσωπικό

Εποπτικό προσωπικό

Διευθυντικό προσωπικό

Σύνολο

Σημείωση: ο αριθμός του εποχικού προσωπικού του 2018 οφείλεται στην απορρόφηση των δραστηριοτήτων της ΣΚΤ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑ ΦΥΛΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ
ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Επίπεδο απασχόλησης

Έτος

Γυναίκα

Άνδρας

Σύνολο

2017

613

340

953

2018

579

321

900

2017

203

215

418

2018

181

187

368

2017

44

108

152

2018

39

89

128

Μεταβιβαζόμενο
προσωπικό ΣΚΤ

2018

810

289

1.099

Εποχικό προσωπικό

2018

245

88

333

2017

860

663

1.523

2018

1.854

974

2.828

Προσωπικό

Εποπτικό προσωπικό

Διευθυντικό
προσωπικό

Σύνολο

Επίπεδο απασχόλησης

Έτος

<30
Χρονών

30-50
Χρονών

>50
Χρονών

Σύνολο

2017

184

607

162

953

2018

162

608

130

900

2017

3

264

151

418

2018

3

244

121

368

2017

-

81

71

152

2018

-

69

59

128

Μεταβιβαζόμενο
προσωπικό ΣΚΤ

2018

24

1.023

52

1.099

Εποχικό προσωπικό

2018

266

63

4

333

2017

187

952

384

1.523

2018

455

2.007

366

2.828

Προσωπικό

Εποπτικό προσωπικό

Διευθυντικό
προσωπικό

Σύνολο
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ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑ ΣΥΜΒΑΣΗ/ΘΕΣΗ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
2018

ΠΡΟΣΛΉΨΕΙΣ
ΝΈΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ

ΑΠΟΧΩΡΉΣΕΙΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ

%
ΠΡΟΣΛΉΨΕΙΣ

%
ΑΠΟΧΩΡΉΣΕΙΣ

Ανά τύπο προσωπικού: Μόνιμο προσωπικό
(Πλήρης και μερική απασχόληση)
Μόνιμο Προσωπικό πλήρης απασχόλησης - Άνδρες

14

80

0%

3%

Μόνιμο Προσωπικό πλήρης απασχόλησης - Γυναίκες

15

81

1%

3%

Μόνιμο Προσωπικό πλήρης απασχόλησης - Σύνολο

29

161

1%

6%

Μόνιμο Προσωπικό μερικής απασχόλησης - Άνδρες

0

0

0%

0%

Μόνιμο Προσωπικό μερικής απασχόλησης - Γυναίκες

0

0

0%

0%

Μόνιμο Προσωπικό μερικής απασχόλησης - Σύνολο

0

0

0%

0%

Συνολικό Μόνιμο Προσωπικό - Άνδρες

14

80

0%

3%

Συνολικό Μόνιμο Προσωπικό - Γυναίκες

15

81

1%

3%

Συνολικό Μόνιμο Προσωπικό

29

161

1%

6%

94

11

3%

0%

Προσωρινό Προσωπικό - Γυναίκες

244

18

9%

1%

Προσωρινό Προσωπικό - Σύνολο

338

29

12%

1%

Προσωπικό υπό εποπτεία - Άνδρες

0

0

0

0

Προσωπικό υπό εποπτεία - Γυναίκες

0

0

0

0

Προσωπικό υπό εποπτεία - Σύνολο

0

0

0

0

Προσωρινό Προσωπικό (Εποχικό)
Προσωρινό Προσωπικό - Άνδρες

Προσωπικό υπό εποπτεία
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ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΝΕΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑ
ΚΑΙ ΦΥΛΟ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΝΕΟΥ

ΑΡ.
ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΗΛΙΚΙΑ

2018

2017

<30 χρονών

281

53

455

30-50 χρονών

82

33

>50 χρονών

4

Σύνολο

367

Άνδρες

259

974

9%

Γυναίκες

108

1.854

4%

Σύνολο

367

2.828

13%

ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

2018

2017

2018

2017

187

10%

3%

453

952

3%

2%

1

1.920

384

0%

0%

87

2.828

1.523

13%

6%

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ*

ΑΡ.
ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΩΝ

ΗΛΙΚΙΑ

2018

2017

<30χρονών

26

18

455

187

1%

1%

30-50 χρονών

35

108

453

952

1%

7%

>50 χρονών

129

72

1.920

384

5%

5%

Σύνολο

190

198

2.828

1.523

7%

13%

99

95

974

663

4%

3%

Γυναίκες

91

103

1.854

860

3%

2%

Σύνολο

190

198

2.828

1.523

7%

6%

Άνδρες

ΣΥΝΟΛΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
2018

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΝΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ
ΗΛΙΚΙΑ
2018

Άνδρες

% ΠΟΣΟΣΤΟ

26

76%

Γυναίκες

8

24%

Σύνολο

34

100%

0

0%

30-50 χρονών

22

65%

>50 χρονών

12

35%

Σύνολο

34

100%

<30 χρονών

ΠΟΣΟΣΤΟ

2017

2018

2017

Αποχωρήσεις προσωπικού: Προσωπικό που αποχωρεί από την Εταιρεία εθελοντικά
ή λόγω απόλυσης, συνταξιοδότησης ή θανάτου κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΦΥΛΟ
ΗΛΙΚΙΑ
2018

ΦΥΛΟ

2017

2016

2018

30-50 χρονών

9

10

9

Γυναίκες

>50 χρονών

4

3

3

13

13

12

Σύνολο

2017

2016

2

2

2

Άνδρες

11

11

11

Σύνολο

13

13

12
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Το Σύστημα Αξιολόγησης
Απόδοσης αναβαθμίστηκε
το 2017, συμβάλλοντας
στην αίσθηση ενός κοινού
σκοπού, μέσω του καθορισμού
των ατομικών στόχων που
συνδέονται άμεσα με τις
Εταιρικές Προτεραιότητες της
Τράπεζας, καθώς και μέσω της
διάδοσης των εταιρικών αξιών
της Τράπεζας.
Το Σύστημα Αξιολόγησης Απόδοσης είναι σχεδιασμένο βάσει
των αρχών της αντικειμενικότητας και της συστηματικότητας,
της αξιοκρατίας και της διαφάνειας. Το σύστημα συμβάλλει
επίσης στη διάδοση των αναμενόμενων συμπεριφορών και
αξιών μέσω της αξιολόγησης των Βασικών Ικανοτήτων.
Όλο το προσωπικό έχει πρόσβαση στο ηλεκτρονικό Ετήσιο
Σύστημα Αξιολόγησης Απόδοσης. Οι Αξιολογήσεις Απόδοσης
ολοκληρώνονται σε ετήσια βάση εντός προκαθορισμένης
περιόδου. Παράλληλα με αυτήν τη διαδικασία, οι Διευθυντές
και το Εποπτικό Προσωπικό συμβουλεύονται με διάφορα
μέσα (π.χ. κατευθυντήριες γραμμές, προγράμματα
κατάρτισης,
εβδομαδιαία
επικοινωνία
Ανθρώπινου
Δυναμικού με όλους τους Διευθυντές/Εποπτικό Προσωπικό),
προκειμένου να παρέχουν τακτική ανατροφοδότηση στις
ομάδες τους.
Για τους εργαζόμενους σε δοκιμαστική περίοδο, οι
Αξιολογητές, σε συνεργασία με την Υπηρεσία Ανθρώπινου
Δυναμικού, διεξάγουν συναντήσεις κάθε 3 μήνες για να
συζητήσουν την πρόοδο των εργαζομένων. Το Σύστημα
Αξιολόγησης Απόδοσης ολοκληρώνεται προς το τέλος της
δοκιμαστικής περιόδου. Σχετική καθοδήγηση είναι διαθέσιμη
σε όλο το προσωπικό, έτσι ώστε η διαδικασία να διεξάγεται
με αποτελεσματικό και αντικειμενικό τρόπο.
Στο πλαίσιο αυτό, διατίθενται οι ακόλουθες πηγές
υποστήριξης:
• Σχετικά Προγράμματα Εκπαίδευσης διεξάγονται σε
ετήσια βάση για τους νέους Αξιολογητές. Οι Αξιολογητές
εκπαιδεύονται επίσης, όταν συμβαίνουν αλλαγές στο

Σύστημα Αξιολόγησης Απόδοσης.
• Οι Συνεδριάσεις Συνοχής με όλες τις Ομάδες Αξιολογητών,
διεξάγονται από την Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού,
στην αρχή της προκαθορισμένης δοκιμαστικής περιόδου,
για να εξασφαλιστεί η συνοχή στον τρόπο με τον οποίο
πραγματοποιείται η αξιολόγηση.
• Λεπτομερείς σχετικές πολιτικές, οδηγίες και τεχνικά
εγχειρίδια, που έχουν μεταφραστεί τόσο στην Ελληνική όσο
και στην Αγγλική γλώσσα, είναι διαθέσιμα σε όλους τους
εργαζομένους.
• Συνεχόμενη υποστήριξη και παροχή συμβουλών από
την Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού και από το τμήμα
Πληροφορικής (για τεχνικά θέματα) για όλους τους
εργαζομένους.
Το σύστημα είναι επίσης δομημένο κατά τρόπο ώστε να
διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα και προσαρμογή του
χρήστη, συμπεριλαμβανομένης της προϋπόθεσης ότι
οι αξιολογήσεις αιτιολογούνται, και η προσαρμογή των
εγγράφων γίνεται ανά ιεραρχικό επίπεδο και με βάση τη θέση
του χρήστη (δηλ. οι εξειδικευμένες ικανότητες αξιολογούνται
για έναν αριθμό ρόλων). Η τακτική παρακολούθηση τυχόν
εκκρεμοτήτων διεξάγεται εντός της προκαθορισμένης
περιόδου για την ολοκλήρωση των αξιολογήσεων απόδοσης,
ώστε να διασφαλιστεί η έγκαιρη και κατάλληλη ολοκλήρωση
της διαδικασίας.
Η ποιοτική και ποσοτική ανάλυση των αποτελεσμάτων
διεξάγεται επίσης κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και
παρέχεται ανατροφοδότηση, όπου κρίνεται αναγκαίο, σε όλα
τα ενδιαφερόμενα μέρη για την προώθηση της διαφάνειας
και της συνεχούς βελτίωσης της χρήσης του Συστήματος.
Ενσωματώνοντας
μίαν
κουλτούρα,
πλούσια
σε
ανατροφοδότηση που θα επιτρέψει στα άτομα να
παρέχουν και να λαμβάνουν σχόλια με εποικοδομητικό
τρόπο, η Τράπεζα έχει εφαρμόσει το 2018, ένα Σχέδιο
Ανατροφοδότησης 360°, για να διευκολύνει περαιτέρω
την ανάπτυξη των ικανοτήτων διαχείρισης ανθρώπων. Το
Σχέδιο Ανατροφοδότησης 360° παρέχει την ευκαιρία στους
Διευθυντές και το Εποπτικό Προσωπικό να λαμβάνουν
ανώνυμα σχόλια σχετικά με την απόδοση τους σε θέματα
διαχείρισης και ηγεσίας από τους υφισταμένους και τους
συναδέλφους τους στο ίδιο επίπεδο ιεραρχίας.
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι αντίστοιχοι
Διευθυντές έλαβαν προσωπικές αναφορές ανατροφοδότησης
με ενοποιημένα αποτελέσματα (ποσοτικά και ποιοτικά).
Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις ένα προς ένα
μεταξύ Ανθρώπινου Δυναμικού και Γενικών Διευθυντών, για
να συζητήσουν τα αποτελέσματά τους και τις αναπτυξιακές
τους δράσεις.
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ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ/
ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Οι σχέσεις Προσωπικού/Διεύθυνσης είναι σημαντικές για την
επίτευξη ενός δυναμικού και ικανού ανθρώπινου δυναμικού που
θεωρεί το έργο του δημιουργικό και εποικοδομητικό. Η Τράπεζα
επιλέγει υγιείς σχέσεις Προσωπικού/Διεύθυνσης για να αποφύγει
μη αναγκαίες ενέργειες που δημιουργούν εργασιακές διαταραχές και
απογοήτευση στους εργαζόμενους.

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ

ατομικό, ομαδικό και οργανωτικό επίπεδο.

Το δικαίωμα των εργαζομένων και της Τράπεζας να

την αντιμετώπιση της παρενόχλησης στο χώρο εργασίας,

σχηματίζουν και να συμμετέχουν σε οργανώσεις δικής τους

Πολιτική Whistleblowing), έτσι ώστε να αντιμετωπίζονται

επιλογής, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος μιας ελεύθερης και

επιτυχώς οι αθέμιτες/αδικαιολόγητες περιπτώσεις και να

ανοιχτής κοινωνίας, που εκφράζεται, προωθεί, επιδιώκει

λαμβάνονται διορθωτικά μέτρα.

και υπερασπίζεται συλλογικά κοινά συμφέροντα, στα

Υπάρχουν διάφορες πολιτικές/διαδικασίες (π.χ. Κώδικας για

οποία η Τράπεζα δίνει μεγάλη σημασία. Αυτή η πτυχή είναι

ΠΑΡΟΧΕΣ

σημαντική για την ενίσχυση της απόδοσης της Τράπεζας,

Ορισμένες παροχές αποτελούν μέρος των Πακέτων

τη διαχείριση των αλλαγών καθώς και την οικοδόμηση

Απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της Ιατρικής

αρμονικών εργασιακών σχέσεων. Η Τράπεζα υπέβαλε

Κάλυψης, της συνεισφοράς στα Ταμεία Προνοίας, της

κατάλογο των απαιτήσεων και τροποποιήσεων στις

Ασφάλειας Ζωής και Μόνιμης Αναπηρίας και της Κάλυψης

συντεχνίες για την ανανέωση των συλλογικών συμβάσεων,

Ατυχημάτων, καθώς και Πιστωτικές διευκολύνσεις με

η οποία έληξε στις 31/12/2018.

ευνοϊκούς όρους. Επιπρόσθετα, η Τράπεζα χορηγεί
επιπλέον 2 ετήσιες ημέρες άδειας για γάμο στους

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΣΕΣ
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Η Τράπεζα αντιμετωπίζει τους ανθρώπους δίκαια και χωρίς

εργαζόμενους που παντρεύονται και χρηματικό δώρο για
κάθε παιδί που γεννιέται από υπάλληλο.

που ενθαρρύνουν και εκτιμούν τη διαφορετικότητα

ΔΩΡΕΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

και προάγουν την αξιοπρέπεια. Η διαχείριση όλων των

Οι υπάλληλοι μπορούν, αν το επιθυμούν, να χορηγήσουν,

εργαζομένων διεξάγεται με εποικοδομητικό τρόπο που

με τη μορφή «επιχορήγησης για δωρεά», μέρος της

υποστηρίζει την κατάλληλη ένταξη τους και δεν οδηγεί

ετήσιας άδειας τους σε άλλους συναδέλφους τους που

σε αδικαιολόγητες διακρίσεις. Αυτό οδηγεί σε μεγαλύτερη

έχουν ανάγκη (π.χ. για ιατρικούς λόγους, οικογενειακούς/

συμμετοχή που μπορεί να αξιοποιηθεί για την επιτυχία σε

προσωπικούς λόγους, κλπ.), εφόσον παρέχονται σχετικές

προκατάληψη, και δημιουργεί συνθήκες στο χώρο εργασίας

εγκρίσεις υπό ορισμένους όρους.
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Βάσει των αρχείων μας, συνολικά 122 ημέρες δωρίσθηκαν

τέλος της γονικής άδειας, τα δικαιώματα του εργαζομένου,

κατά τη διάρκεια του 2018 από συναδέλφους στο «Πρόγραμμα

που αποκτήθηκαν ή βρίσκονται σε διαδικασία απόκτησης,

Δωρεάς Ετήσιας Άδειας». Μετά από περαιτέρω αξιολόγηση

διατηρούνται. Η περίοδος απουσίας αναγνωρίζεται και

βάσει προκαθορισμένων κριτηρίων, υπολογίστηκε ότι 102

πιστώνεται ως ασφαλιστική περίοδος, σύμφωνα με τους

ημέρες μεταφέρθηκαν σε 9 συναδέλφους.

Νόμους περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων και θεωρείται περίοδος
απασχόλησης για τους σκοπούς της ετήσιας άδειας με αμοιβή

ΓΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

και του Νόμου περί Τερματισμού της Απασχόλησης.

Κάθε γονέας/θετός γονέας, άνδρας ή γυναίκα, δικαιούται
γονική άδεια άνευ απολαβών, για περίοδο έως και 18

ΑΔΕΙΑ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑΣ

εβδομάδων λόγω γέννησης ή υιοθεσίας παιδιού, προκειμένου

Σε μία προσπάθεια παροχής στήριξης στα ζευγάρια κατά

να μπορεί να φροντίσει και να μεγαλώσει το παιδί, μέχρι την

την άφιξη ενός νέου μέλους της οικογένειας, η Τράπεζα

ηλικία των 8 ετών. Ο εργαζόμενος δικαιούται να επιστρέψει

καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του μισθού του πατέρα και του

στην εργασία, στην ίδια ή παρόμοια θέση, η οποία σε καμία

επιδόματος που λαμβάνεται από την κοινωνική ασφάλιση

περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερη από την εργασία

κατά τη διάρκεια της άδειας πατρότητας (ίδια πρακτική

του πριν από την έναρξη της γονικής άδειας. Μετά το

ισχύει και με την άδεια μητρότητας).

ΓΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ
Αρ. δικαιούχων
γονέων που πήραν
γονική άδεια

2018

Προσωπικό που
επέστρεψε στην
εργασία μετά από
γονική άδεια

Ποσοστό
προσωπικού που
επέστρεψε πίσω
στην εργασία

2017

2018

2017

2018

Διατήρηση γονικής Ποσοστό διατήρησης
άδειας 12 μηνών μετά γονικής άδειας 12
την επιστροφή
μηνών μετά την
(Αρ. προσωπικού)
επιστροφή στην
εργασία

2017

2018

2017

2018

2017

Γυναίκες

83

53

83

52

100%

98,1%

83

50

100%

96%

Άνδρες

30

13

30

13

100%

100,0%

30

13

100%

100%

Σύνολο

113

66

113

65

100%

98,5%

113

63

100%

95%

* Ποσοστό επιστροφής στην εργασία

=

Συνολικός αριθμός εργαζομένων που επέστρεψαν στην εργασία μετά τη γονική άδεια
Συνολικός αριθμός υπαλλήλων που αναμένεται να επιστρέψουν στην εργασία μετά τη
λήψη της γονικής άδειας

x 100

Συνολικός αριθμός εργαζομένων που παρέμεινε 12 μήνες μετά την επιστροφή στην
** Ποσοστό διατήρησης

=

εργασία μετά από περίοδο άδειας πατρότητας
Συνολικός αριθμός υπαλλήλων που επέστρεψαν από γονική άδεια κατά την προηγούμενη
(-ες) περίοδο (-ους))

x 100

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ | ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΕ 2018

Σελίδα 044

ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

• Κώδικας για την αντιμετώπιση της παρενόχλησης

Οι μηχανισμοί Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι σημαντικοί

στον εργασιακό χώρο

για την Εταιρεία, έτσι ώστε οι εργαζόμενοι, των οποίων

Η Τράπεζα αναγνωρίζει τη σοβαρότητα της παρενόχλησης

τα ανθρώπινα δικαιώματα επηρεάζονται αρνητικά από

στον εργασιακό χώρο και επιβεβαιώνει ότι μία τέτοια

τις επιχειρησιακές λειτουργίες, να γίνονται όλο και πιο

συμπεριφορά θεωρείται απαράδεκτη και αδικαιολόγητη,

απαιτητικοί, ζητώντας με επιτυχία να αντιμετωπιστούν τα

και ότι λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλιστεί

παράπονά τους.

ότι δεν θα επαναληφθεί.

Ένα παράπονο, όταν αντιμετωπίζεται με το σωστό τρόπο,

• Πολιτική Whistleblowing

μπορεί να αποτρέψει, να τερματίσει, να μετριάσει ή/και να

Επώνυμη ή ανώνυμη αναφορά σε θέματα ανησυχίας ή

αποκαταστήσει επιβλαβείς επιχειρησιακές δραστηριότητες.

υποψίας που απαιτεί άμεση προσοχή της Διοίκησης.

Η Εταιρεία έχει διάφορες πολιτικές, διαδικασίες και άλλους

•

μηχανισμούς για τη διαχείριση των παραπόνων για τα

Δεοντολογίας

ανθρώπινα δικαιώματα, όπως:

Ο Κώδικας καθορίζει τα πρότυπα, τις αρχές, τις αξίες

• Επιτροπή Παραπόνων Προσωπικού

και τους κανόνες συμπεριφοράς, με τα οποία πρέπει να

Σκοπός της Επιτροπής είναι να αντιμετωπίσει, λαμβάνοντας

διέπονται όλες οι δραστηριότητες της Τράπεζας, σε όλες τις

μέτρα, καταστάσεις που αφορούν τις εργασιακές σχέσεις

συναλλαγές με πελάτες, συμβαλλόμενα μέρη, καθώς και με

μεταξύ εργαζομένου και Τράπεζας, καθώς και καταστάσεις

συναδέλφους και συμμέτοχους.

που επηρεάζουν ή ενδέχεται να επηρεάσουν τις συνθήκες
εργασίας οποιουδήποτε υπαλλήλου.

Κώδικας

Επαγγελματικής

Συμπεριφοράς

και
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ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ
Η Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία είναι υψίστης σημασίας

την εξασφάλιση της συμμετοχής των εργαζομένων. Οι

για την Τράπεζα. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της

επιτροπές αυτές παρέχουν ένα σταθερό εργαλείο ή κανάλι

Τράπεζας, υλοποιούνται οι ακόλουθες δραστηριότητες,

για αποτελεσματική επικοινωνία των θεμάτων Ασφάλειας

πολιτικές και διαδικασίες:

και Υγείας προς την ανώτατη διοίκηση.

• Η Τράπεζα διαθέτει ένα Τμήμα Ασφάλειας και Υγείας με

Η Τράπεζα εξασφαλίζει τη διαθεσιμότητα των απαραίτητων

καθορισμένο Υπεύθυνο Ασφάλειας και Υγείας.

πόρων, όπως ο προϋπολογισμός και οι ανθρώπινοι

• Η Πολιτική Ασφάλειας και Υγείας εγκρίθηκε από το ΔΣ της

πόροι για την Ασφάλεια και Υγεία, την εξασφάλιση της

Τράπεζας.

παροχής εξοπλισμού ατομικής προστασίας, την παροχή

• Οι Αξιολογήσεις Κινδύνου για την Ασφάλεια και Υγεία

κατάλληλου εξοπλισμού πυροπροστασίας, την εκπαίδευση

πραγματοποιούνται σε συνεχή βάση, καθώς και έκτακτη

του προσωπικού σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας και την

βάση (ad hoc), προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι

αποτελεσματική εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης.

περιστατικών/ ατυχημάτων.

Παρακολουθούμε και μετράμε τις επιδόσεις μας στην

Η Ελληνική Τράπεζα λαμβάνει συνεχώς μέτρα προώθησης

Ασφάλεια και Υγεία και θέτουμε στόχους και σκοπούς

της Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, εφαρμόζοντας μίαν

που στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση των ατυχημάτων/

προληπτική προσέγγιση με στόχο την πρόληψη ατυχημάτων.

περιστατικών στο χώρο εργασίας. Οι προληπτικές ενέργειες

Η Τράπεζα αναγνωρίζει, αξιολογεί και ελέγχει τους κινδύνους

υλοποιούνται

Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία που σχετίζονται με τις

βελτίωση των επιδόσεων μας σε αυτόν τον τομέα.

δραστηριότητες της. Διεξάγονται Αξιολογήσεις Κινδύνου και

Οι εργαζόμενοι συμμετέχουν ενεργά στις προσπάθειες του

εφαρμόζονται μέτρα για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων.

Ομίλου και γνωρίζουν τις ευθύνες τους για συμμόρφωση

Επίσης, για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων και την

με την πολιτική Ασφάλειας και Υγείας, και όλες τις σχετικές

πρόληψη ατυχημάτων, η Τράπεζα εφαρμόζει ένα Σύστημα

διαδικασίες για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία. Οι

Διαχείρισης της Ασφάλειας και Υγείας, σύμφωνα με τα διεθνή

ειδοποιήσεις και οι επισκέψεις από το Τμήμα Ασφάλειας

πρότυπα και βέλτιστες πρακτικές.

και

Ο Όμιλος συμμορφώνεται με όλες τις σχετικές νομικές και

ευαισθητοποίησης σε αυτόν τον τομέα.

άλλες απαιτήσεις. Όλα τα ατυχήματα και περιστατικά που

Παρακάτω, παρατίθεται ένας σύντομος κατάλογος που

συμβαίνουν στις εγκαταστάσεις του Ομίλου, καταγράφονται

επιδεικνύει τη συμμετοχή του προσωπικού μέσω κατάλληλης

και

και συστηματικής εκπαίδευσης:

ερευνώνται.

Όπου

απαιτείται,

εφαρμόζονται

τα

Υγείας

προκειμένου

βοηθούν

να

την

επιτευχθεί

Τράπεζα

στη

η

συνεχής

δημιουργία

απαραίτητα προληπτικά μέτρα, ώστε να αποφευχθεί η

• Το 2018, περίπου 270 μέλη του προσωπικού εκπαιδεύτηκαν

επανάληψη της επίπτωσης/ ατυχήματος.

σχετικά με τη χρήση των Αυτόματων Εξωτερικών Απινιδωτών

Ταυτόχρονα,

ο

Όμιλος

διασφαλίζει

την

ετοιμότητα

και την ευαισθητοποίηση σχετικά με την ασφάλεια.

του προσωπικού σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και

• Από το 2009, 1.100 μέλη του προσωπικού έχουν συμμετάσχει

διοργανώνει τακτικά Ασκήσεις Έκτακτης Ανάγκης με βάση

σε εξωτερικά και εσωτερικά εκπαιδευτικά προγράμματα για

τα Σχέδια Έκτακτης Ανάγκης. Οι Ασκήσεις Έκτακτης Ανάγκης

τη χρήση των Αυτόματων Εξωτερικών Απινιδωτών.

αξιολογούνται για την αποτελεσματικότητα τους.

• Από το 2007, 773 μέλη του προσωπικού συμμετείχαν σε

Η Πολιτική του Ομίλου είναι να προάγει την Ασφάλεια και

εξωτερικά και ενδοεπιχειρησιακά εκπαιδευτικά προγράμματα

Υγεία στην Εργασία, καθώς και να απαιτεί και να ενθαρρύνει

για Πρώτες Βοήθειες.

τη συνεργασία όλων των εργαζομένων. Ο Όμιλος έχει

• Μία φορά το χρόνο, όλο το προσωπικό συμμετέχει σε

επίσης δημιουργήσει Επιτροπές Ασφάλειας και Υγείας για

ασκήσεις/ δοκιμές πυρόσβεσης και εκκένωσης.
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

2018

ΑΡ. ΑΤΥΧΗΜΆΤΩΝ*
Άνδρες
Μη Σοβαρά

3

Σοβαρά**

0

Σύνολο

3

Γυναίκες
Μη Σοβαρά

5

Σοβαρά**

0

Σύνολο

5

Αριθμός ωρών που χάθηκαν λόγω ατυχημάτων
Άνδρες

105

Γυναίκες

70

Σύνολο

175

Ημέρες Αναρρωτικής Άδειας (εγγράψιμος τραυματισμός ή κακή υγεία που
σχετίζεται με την Εργασία)
Άνδρες

15

Γυναίκες

10

Σύνολο

25

Ατυχήματα Πελατών
Αρ. Ατυχημάτων

10

*Καταγεγραμμένος τραυματισμός ή κακή υγεία
Τραυματισμοί που σχετίζονται με την εργασία ή κακή υγεία που έχει ως αποτέλεσμα οποιοδήποτε από τα ακόλουθα: θάνατο, μέρες
μακριά από την εργασία, περιορισμένη εργασία ή μεταφορά σε άλλη θέση εργασίας, ιατρική περίθαλψη πέραν της παροχής πρώτων
βοηθειών ή απώλεια συνείδησης, ή σοβαρή βλάβη ή διαταραχή της υγείας που διαγνώστηκε από ιατρό ή άλλο εξουσιοδοτημένο
επαγγελματία υγείας, ακόμα και αν δεν έχει ως αποτέλεσμα θάνατο, ημέρες μακριά από την εργασία, περιορισμένη εργασία ή εναλλαγή
εργασίας, ιατρική περίθαλψη πέραν των πρώτων βοηθειών ή απώλεια συνείδησης.
** Τραυματισμός Σοβαρής Επίπτωσης που σχετίζεται με την εργασία
Τραυματισμός που σχετίζεται με την εργασία και έχει ως αποτέλεσμα θάνατο ή τραυματισμό από τον οποίο ο εργαζόμενος δε μπορεί ή
δεν αναμένεται να ανακάμψει πλήρως στην κατάσταση που βρισκόταν 6 μήνες πριν.
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ΑΡ.
ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΡ.
ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΑΝΑΛΟΓΙΑ
ΑΝΑΛΟΓΙΑ
ΑΡ. ΩΡΩΝ ΠΟΥ
ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΩΝ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΗΜΕΡΩΝ
ΧΑΘΗΚΑΝ ΛΟΓΩ (ΑΡ.ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ/ (ΑΡ. ΩΡΩΝ ΠΟΥ
ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ
ΑΡ. ΩΡΩΝ
ΧΑΘΗΚΑΝ/ ΑΡ.
ΕΡΓΑΣΙΑΣ Χ
ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ X
200.000)*
200.000)

ΑΡ.
ΘΑΝΑΤΩΝ ΑΠΟ
ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥΣ

Εργαζόμενοι
Γυναίκες

3

1.155.711

105

0,52

18,2

0

Άνδρες

5

2.099.815

70

0,48

6,7

0

Σύνολο

8

3.255.526

175

0,49

10,8

0
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
Η Ελληνική Τράπεζα θεωρεί την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία ως μία σημαντική
δέσμευση για τους εργαζόμενους, τους προμηθευτές, τους πελάτες μας, καθώς και τους
επισκέπτες μέσα στο εργασιακό μας περιβάλλον. Η Ελληνική Τράπεζα έχει αναπτύξει
Πολιτική Ασφάλειας και Υγείας, η οποία γνωστοποιείται σε όλους τους εργαζόμενους,
πελάτες και προμηθευτές. Αυτή η Δήλωση Πολιτικής αντιπροσωπεύει τις ακόλουθες
βασικές αρχές και στόχους:

ΑΡΧΕΣ
• Να ενσωματωθούν στις στρατηγικές, πολιτικές και πρακτικές μας, μέτρα που στοχεύουν στη βελτίωση των επιδόσεων μας
σχετικά με την Ασφάλεια και Υγεία.
• Να ορίσουμε και να αναθεωρήσουμε τους σκοπούς και τους στόχους της Ασφάλειας και Υγείας που ευθυγραμμίζονται
με τους επιχειρηματικούς μας στόχους, μέσω μιας τεκμηριωμένης και ολιστικής προσέγγισης και να διασφαλίσουμε τους
πόρους και τα δεδομένα που απαιτούνται για την επίτευξή τους.
• Να επιδείξουμε προσωπική ηγεσία για την Ασφάλεια και Υγεία των εργαζομένων, των πελατών και τρίτων μερών.
• Να προωθήσουμε έναν ανοιχτό διάλογο με τους υπαλλήλους μας, τους πελάτες μας και άλλους ενδιαφερόμενους, σε θέματα
που αφορούν την Ασφάλεια και Υγεία.
• Να επιτύχουμε συνεχή βελτίωση στη διαχείριση της Ασφάλειας και Υγείας.
• Να εφαρμόσουμε τις πρακτικές που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική στην καθημερινή συμπεριφορά και τις
αποφάσεις μας.
• Να συμμορφωνόμαστε και όπου είναι δυνατόν να υπερκαλύπτουμε τις σχετικές νομοθεσίες Ασφάλειας και Υγείας, καθώς
και άλλες απαιτήσεις.

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ:
• Να παρέχουμε και να διατηρήσουμε ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον, εγκαταστάσεις και εξοπλισμό, και ασφαλή
συστήματα εργασίας.
• Να προλαβαίνουμε τα ατυχήματα, τους τραυματισμούς και τις επαγγελματικές ασθένειες κατά την εργασία και να
ελαχιστοποιούμε τους κινδύνους Ασφάλειας και Υγείας.
• Να βεβαιωθούμε ότι η Ασφάλεια και Υγεία είναι μέρος των βασικών αξιών των ομάδων διαχείρισης και ηγεσίας.
• Να αναπτύξουμε μια κουλτούρα Ασφάλειας και Υγείας, μέσω δέσμευσης με τους ανθρώπους μας και να ενισχύσουμε την
ευαισθητοποίηση για τις προσωπικές υποχρεώσεις και ευθύνες τους.
• Να χρησιμοποιούμε πόρους, πληροφορίες, οδηγίες και να παρέχουμε βελτιωμένη εκπαίδευση σε όλους τους υπαλλήλους,
για την αποτελεσματική εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας.
• Να εντοπίζουμε, να αξιολογούμε και να ελέγχουμε συνεχώς όλους τους κινδύνους Ασφάλειας και Υγείας, χρησιμοποιώντας
μια ιεράρχηση στους ελέγχους και να διασφαλίζουμε ότι σημαντικοί κίνδυνοι διαχειρίζονται κατάλληλα.
• Να ορίσουμε και να αναθεωρούμε τους σκοπούς και τους στόχους για την Ασφάλεια και Υγεία και να εφαρμόσουμε ένα
αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισης για να ελαχιστοποιήσουμε τους κινδύνους.
• Να μετράμε, να παρακολουθούμε και να ελέγχουμε την απόδοση της Ασφάλειας και Υγείας σε τακτικά χρονικά διαστήματα.
• Να βεβαιωθούμε ότι οι προμηθευτές και οι εργολάβοι μας προσφέρουν υπηρεσίες και προϊόντα, σύμφωνα με τα κριτήρια
και τις πολιτικές μας για την Ασφάλεια και Υγεία.
• Να ενσωματώσουμε μέτρα για την προώθηση της Ασφάλειας και Υγείας στις καθημερινές μας λειτουργίες.
Η Πολιτική Ασφάλειας και Υγείας, η οποία είναι σύμφωνη με όλες τις σχετικές απαιτήσεις Ασφάλειας και Υγείας, θα
επανεξετάζεται σε τακτική βάση και οι ενημερωμένες απαιτήσεις θα κοινοποιούνται σε όλους τους εργαζόμενους, πελάτες,
προμηθευτές, επισκέπτες και όλους τους ενδιαφερόμενους.
Πολιτική Εξουσιοδοτημένη από:
Ιωάννης Μάτσης
Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής

Σελίδα 049

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ | ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΕ 2018

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
Η σημασία του θέματος αυτού σχετίζεται με τη συμβολή
της εκπαίδευσης στους στρατηγικούς στόχους του

ΤΥΠΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Ένας αριθμός προγραμμάτων έχουν υλοποιηθεί με σκοπό

Ομίλου. Η ανάπτυξη των γνώσεων και των δεξιοτήτων

τη συνεχή βελτίωση και αναβάθμιση των δεξιοτήτων των

των μελών του προσωπικού είναι σημαντική σε τομείς

εργαζομένων. Οι αξίες και οι ικανότητες του Οργανισμού

που συνδέονται με τη στρατηγική, το όραμα και τις αξίες

αποτελούν την κύρια βάση για τα προγράμματα ανάπτυξης

του Οργανισμού μας, σε τομείς που σχετίζονται άμεσα

δεξιοτήτων, τα οποία περιλαμβάνουν τομείς όπως δεξιότητες

με τα καθήκοντα και τις ευθύνες των συμμετεχόντων.

ηγεσίας, εξυπηρέτησης πελατών, δεξιότητες πώλησης και

Η εκπαίδευση συμβάλλει στη βελτίωση της απόδοσης των

διαπραγμάτευσης. Μέσω του HB Skills Development Lab,

εργαζομένων και συνεπώς στην αύξηση της συνολικής

το οποίο ξεκίνησε το 2018, δόθηκε μεγάλη έμφαση στα

παραγωγικότητας.

Αυτό

βοηθά

τη

διευκόλυνση

των

μελών του προσωπικού να προσαρμοστούν καλύτερα σε
ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον και να αντιμετωπίσουν

μαθήματα για την ενίσχυση της ανάπτυξης δεξιοτήτων.
Έμφαση

δίνεται

επίσης

σε

θέματα

συμμόρφωσης,

νέες προκλήσεις. Επιπρόσθετα, οδηγεί στην ενίσχυση

νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες,

μιας κουλτούρας συνεχούς μάθησης και προσωπικής και

GDPR,

επαγγελματικής ανάπτυξης. Η τακτική ανατροφοδότηση

ενέργειας, νέων συστημάτων, ασφάλειας πληροφοριών,

συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη και εξέλιξη, με
αποτέλεσμα τη βελτίωση των επιδόσεων. Τόσο η εκπαίδευση,
όσο και η αξιολόγηση της απόδοσης των εργαζομένων, είναι

πίστωσης,

διαχείρισης

κινδύνων,

διαχείρισης

θέματα ασφάλειας και υγείας, καθώς και επαγγελματικών
δεξιοτήτων, σύμφωνα με το όραμα και τις αξίες του Ομίλου.

μέσα για να επιτύχουμε τη συνεχή εξέλιξη του προσωπικού
μας.
Η Ομάδα Μάθησης και Ανάπτυξης, η οποία είναι μέρος της
Υπηρεσίας Ανθρώπινου Δυναμικού, συντονίζει την εκτέλεση
της εκπαίδευσης του προσωπικού. Οι ειδικές πολιτικές και

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΩΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΑΝΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ

διαδικασίες κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη του προσωπικού
και ένα ετήσιο πλάνο εκπαίδευσης εκπονείται. Οι Γενικοί
Διευθυντές/ όλα τα τμήματα του Ομίλου συμμετέχουν άμεσα
στη διαδικασία προσδιορισμού των αναγκών εκπαίδευσης,
ως μέρος της διαδικασίας προετοιμασίας του πλάνου

ΣΥΝΟΛΟ

2018

2017

12,63

18,20

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΩΡΩΝ ΑΝΑ ΦΥΛΟ

εκπαίδευσης.

Άνδρες

15,02		

20,20

Η Ομάδα Αποτελεσματικότητας Ανθρώπινου Δυναμικού και

Γυναίκες

11,37		

16,65

Οργανισμού, μέρος της Υπηρεσίας Ανθρώπινου Δυναμικού,
είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή και την παρακολούθηση

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΩΡΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

της Διαδικασίας Αξιολόγησης Απόδοσης.

Προσωπικό

14,45		

15,42

Η Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού ακολουθεί συγκεκριμένες

Εποπτικό προσωπικό

20,49		

18,18

εκπαίδευσης, καθώς και της αξιολόγησης των αποδόσεων,

Διευθύνων προσωπικό

37,06		

35,69

συμπεριλαμβανομένης της λεπτομερούς ποιοτικής και

Μεταβιβαζόμενο προσωπικό

6,65

ποσοτικής ανάλυσης των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης.

Εποχιακό προσωπικό

9,38

διαδικασίες για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της
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ΑΝΘΡΩΠΟΣ
ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις ενέργειες, τους στόχους και τις δεσμεύσεις
μας για την ενότητα ‘Άνθρωπος’.

ΘΕΜΑ			

ΔΡΑΣΕΙΣ, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ				

Διαχείριση και
Εμπλοκή Προσωπικού

• Βελτίωση της ικανότητας διαχείρισης για ενίσχυση των δεξιοτήτων διαχείρισης.
• Δημοσίευση μηνυμάτων αλλαγής κουλτούρας (συμπεριλαμβανομένων των
συναντήσεων «Get Together», πρωινές συναντήσεις, μηνύματα Ανώτατου
Εκτελεστικού Διευθυντή, μετρήσεις Υπηρεσίας Ανθρώπινου Δυναμικού,
εβδομαδιαία κοινοποίηση συμβουλών διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού).
• Ενίσχυση της ορατότητας της Υπηρεσίας Ανθρώπινου Δυναμικού (δημιουργία
ομάδας επιχειρηματικών συνεργατών).
• Διαχείριση μέσω απόδοσης:
Εφαρμογή του Σχεδίου Ανατροφοδότησης 360° για τους Διευθυντές να
λαμβάνουν σχόλια από τους υφισταμένους τους ή/και συναδέλφους τους έως 		
το 2018.

Εργασιακές Πρακτικές/
Εργασιακά Δικαιώματα

• Πολιτικές/Διαδικασίες/Πρακτικές σχετικά με τις Εργασιακές Πρακτικές/
Εργασιακά Δικαιώματα επανεξετάζονται/ τροποποιούνται ανά πάσα
στιγμή, όπου κρίνεται σκόπιμο.
• Οι συλλογικές συμβάσεις που αφορούν τους όρους απασχόλησης των
εργαζομένων ανανεώνονται μετά τη λήξη τους.

ΠΡΟΟΔΟΣ
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Η ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΥΤΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ‘ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ’ ΚΑΙ
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΝΟΜΑΣΤΕ ΣΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΘΕΜΑΤΑ:

• ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ/ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
• ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ/ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
Στην Ελληνική Τράπεζα αναγνωρίζουμε ότι το περιβάλλον

της αγοράς προμηθειών στις αλυσίδες εφοδιασμού, και

υφίσταται κλιματικές αλλαγές και πως οι σύγχρονοι

μέσω του χαρτοφυλακίου δανειοδοτήσεων. Ως εκ τούτου,

οργανισμοί έχουν την υποχρέωση να βοηθήσουν στην

δεσμευόμαστε να μειώσουμε τις επιπτώσεις αυτές και να

αντιμετώπιση αυτών των αλλαγών, λαμβάνοντας υπόψη

συνεργαστούμε στενά με πελάτες, προσωπικό, προμηθευτές

τις

και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη για την εφαρμογή πρακτικών

περιβαλλοντικές

και

ενεργειακές

δυσκολίες

που

αντιμετωπίζει εξαιτίας τους η χώρα μας.

που θα μειώσουν το οικολογικό μας αποτύπωμα και θα

Αναγνωρίζουμε ότι η προστασία του περιβάλλοντος και η

συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος μέσω της

εξοικονόμηση ενέργειας είναι σημαντικά για την οικονομική

εξοικονόμησης φυσικών πόρων. Η πολιτική μας για την

και την κοινωνική ανάπτυξη. Οι δραστηριότητες μας

περιβαλλοντική και ενεργειακή διαχείριση περιγράφει τον

επηρεάζουν άμεσα το περιβάλλον, κυρίως μέσω της χρήσης

τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τις περιβαλλοντικές

των κτιρίων μας (π.χ. καύσιμο για θέρμανση, ψύξη, κλπ.),

συνέπειες, προκειμένου να μειώσουμε το περιβαλλοντικό μας

η χρήση των δικών μας αυτοκινήτων, καθώς και χρήση

αποτύπωμα. Στόχος μας είναι να ενθαρρύνουμε τη βιώσιμη

της

ανάπτυξη και την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, και να

τεχνολογίας

(συστήματα

Πληροφορικής).

Έμμεσα,

επηρεάζουμε το περιβάλλον μέσα από τη χρήση ενέργειας

μεγιστοποιήσουμε την ενεργειακή μας απόδοση.

των εργασιών μας, τις επαγγελματικές μας μεταφορές
(αεροπλάνα, ταξί, αυτοκίνητα των υπαλλήλων), μέσω

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙΤΑΙ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΤΙΣ
ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΥΣ:
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ,
ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΝΕΡΟΥ, ΜΕΙΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΛΙΓΟΤΕΡΟ
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ.
ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ.
ΕΜΠΛΟΚΗ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΩΡΙΣ ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ
ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ.
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΜΑΣ ΣΤΟΧΟΥΣ.
ΠΡΟΩΘΗΣΗ/ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΦΥΣΗΣ.
ΕΜΠΛΟΚΗ ΠΕΛΑΤΩΝ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΑΡΧΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΟΣΩΝ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΑΝΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΔΟΜΗΤΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ.
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Το 2018, συνεχίσαμε με ενέργειες, συμπεριλαμβανομένου
μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ | ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΕ 2018

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
GREEN OFFICES ΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

• Εφαρμογή συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας, νερού και
χαρτιού

Σε συνεργασία με την περιβαλλοντική οργάνωση

• Το 2018, διατηρήσαμε την πιστοποίηση ISO 50001 ΣΔΕ για

CYMEPA (Κυπριακή Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου

τις λειτουργίες του Ομίλου στην Κύπρο

Περιβάλλοντος), έχουν πιστοποιηθεί ένας αριθμός

• Δημιουργία ενεργειακά φιλικών καταστημάτων

κτιρίων με ‘Green Key’ (Κεντρικά Γραφεία) και ‘Green

• Πιστοποίηση Κεντρικών Γραφείων με το διεθνές

Offices’ (35 καταστήματα και γραφεία).

περιβαλλοντικό σήμα ‘Green Key’

Το

• Ενεργή συμμετοχή σε περιβαλλοντικές και εθελοντικές

πρωτοποριακή

ενέργειες, όπως το ‘Let’s do it Cyprus’ και δενδροφυτεύσεις.

της Ελληνικής Τράπεζας, σε συνεργασία με τον

• Μακροχρόνια συνεργασία με το πρόγραμμα ‘Οικολογικά

Οργανισμό CYMEPA, το οποίο εφαρμόστηκε πρώτη

σχολεία’, που έχει σαν στόχο την αύξηση περιβαλλοντικής

φορά στην Κύπρο.

συνείδησης μεταξύ μαθητών.

Μέσω

πρόγραμμα

του

‘Green

Offices’

δραστηριότητα

σχεδίου

αυτού,

είναι
του

μια

Ομίλου

περιβαλλοντικοί

στόχοι και πλάνα δράσης ενεργοποιούνται στα
συμμετέχοντα κτίρια και καταστήματα.
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Στην Ελληνική Τράπεζα, λαμβάνοντας υπόψη τις περιβαλλοντικές και ενεργειακές δυσκολίες που αντιμετωπίζει η χώρα μας
λόγω των κλιματικών αλλαγών, αναγνωρίζουμε την ευθύνη μας για την εφαρμογή πρακτικών που μειώνουν το οικολογικό
μας αποτύπωμα και συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και τη διαφύλαξη των φυσικών πόρων.
Η Πολιτική του Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ έχει σχεδιαστεί βάσει
των προδιαγραφών του προτύπου ISO 50001: 2011. Το Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας καλύπτει όλες τις λειτουργίες και
εγκαταστάσεις του Οργανισμού στην Κύπρο.
Αναγνωρίζουμε επίσης, ότι η προστασία του περιβάλλοντος και η εξοικονόμηση ενέργειας είναι σημαντικά για την οικονομική
και κοινωνική ανάπτυξη. Στόχος μας είναι να ενθαρρύνουμε βιώσιμη ανάπτυξη, περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, και να
μεγιστοποιήσουμε την ενεργειακή μας απόδοση. Η πολιτική μας βασίζεται στις ακόλουθες βασικές αρχές και στόχους:

ΑΡΧΕΣ
• Ενσωμάτωση μέτρων με στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, καθώς και την ελαχιστοποίηση των εκπομπών CO2 στις
στρατηγικές, πολιτικές και πρακτικές του Οργανισμού.
• Τήρηση ή υπερκάλυψη των αρμόδιων ρυθμιστικών απαιτήσεων σχετικά με την περιβαλλοντική διαχείριση, τη χρήση και
κατανάλωση ενέργειας καθώς και την ενεργειακή απόδοση.
• Επίτευξη συνεχούς βελτίωσης στην περιβαλλοντική και ενεργειακή μας απόδοση.
• Ορισμός και αναθεώρηση στόχων, μέσω τεκμηριωμένης και ολιστικής προσέγγισης, διασφάλισης πόρων καθώς και το χρονικό
πλαίσιο που απαιτείται για την επίτευξή τους.
• Εφαρμογή της Πολιτικής στις καθημερινές μας συμπεριφορές και αποφάσεις.

ΣΚΟΠΕΥΟΥΜΕ ΝΑ
• Βελτιώσουμε την περιβαλλοντική μας προσπάθεια για τη μείωση αποβλήτων, εξοικονόμηση ενέργειας, φυσικών πόρων και
νερού, μείωση χρήσης βενζίνης και χρήση προϊόντων που είναι λιγότερο επικίνδυνα για το περιβάλλον.
• Υποστηρίξουμε την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών καλής ενεργειακής απόδοσης.
• Επιδιώκουμε εγκαταστάσεις, εξοπλισμό, συστήματα και λειτουργίες του Ομίλου με τη καλύτερη ενεργειακή απόδοση.
• Εμπλέξουμε όλο το προσωπικού για τη διασφάλιση περιβαλλοντικής συνείδησης και συμμετοχής.
• Προωθήσουμε ηλεκτρονικές τραπεζικές υπηρεσίες, εργασιακό περιβάλλον χωρίς χαρτί και μείωση αρχειοθέτησης εκτυπωμένων
εντύπων.
• Απαιτήσουμε από τους προμηθευτές παράδοση προϊόντων και υπηρεσιών, τα οποία συμμορφώνονται με τους περιβαλλοντικούς
και ενεργειακούς μας στόχους.
• Προωθήσουμε/ επιχορηγήσουμε εκδηλώσεις περιβαλλοντικής και ενεργειακής φύσης.
• Εμπλέξουμε πελάτες, προσωπικό, αρχές, προμηθευτές, οργανισμούς και όλους όσους ενδιαφέρονται για διαχείριση
περιβαλλοντικών και ενεργειακών θεμάτων σε διαφανή και εποικοδομητικό διάλογο.
Πολιτική εγκρίθηκε από:
Ιωάννης Μάτσης
Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής 							
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Η Ελληνική Τράπεζα, μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο της

Επί του παρόντος, το ΣΔΕ εφαρμόζεται σε όλον τον Όμιλο

περιβαλλοντικής της κουλτούρας και των ενεργειών της,

της Ελληνικής Τράπεζας, εκτός των ακινήτων της πρώην

παίζει σημαντικό ρόλο στον τομέα διαχείρισης ενέργειας. Ο

ΣΚΤ. Στόχος μας είναι η συλλογή όλης της απαραίτητης

Όμιλος αναγνωρίζει ότι η εφαρμογή ενός αποτελεσματικού

πληροφόρησης και η εφαρμογή του ΣΔΕ σε όλον τον Όμιλο

Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας (ΣΔΕ), συμβάλλει στη

της

μείωση του αποτυπώματος του άνθρακα, στις επιπτώσεις

ακινήτων της πρώην ΣΚΤ.

του φαινομένου του θερμοκηπίου, καθώς και στη γενική

Το ΣΔΕ και η επιτυχημένη εφαρμογή του βασίζονται

προστασία του περιβάλλοντος.

κυρίως στην ευαισθητοποίηση, συνεισφορά και εμπλοκή

Ο Όμιλος, ως μέρος του ΣΔΕ, καθιέρωσε πριν 6 χρόνια

όλου του προσωπικού, τα οποία παρέχουν συστηματική

μια πολιτική διαχείρισης ενέργειας. Η πολιτική αυτή

προσέγγιση προς τη συνεχή βελτίωση της ενεργειακής

βοήθησε τον Όμιλο να μειώσει την ενεργειακή του

απόδοσης του Ομίλου. Ως αποτέλεσμα της εφαρμογής του

κατανάλωση σχεδόν κατά 30% (kwh/m ), τις εκπομπές CO2

ΣΔΕ, εντοπίστηκαν οι πιο σημαντικές χρήσεις ενέργειας

κατά περισσότερο από 20% και το κόστος ηλεκτρισμού

του Ομίλου, όπου η κατανάλωση ενέργειας καταγράφεται

περισσότερο από 50%, μεταξύ του 2012-2018.

και παρακολουθείται συστηματικά, και εφαρμόζονται

Από το 2015, ο Όμιλος είναι πιστοποιημένος με το διεθνές

διορθωτικά μέτρα. Παράλληλα, η ενεργειακή απόδοση

πρότυπο ISO 50001:2011 Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας,

αξιολογείται συνεχώς, οι ενεργειακοί στόχοι καθορίζονται

κάτι που τον καθιστά τον πρώτο οργανισμό στην Κύπρο

και παρακολουθούνται, και υπάρχουν πλάνα δράσης για τη

που έχει βραβευτεί με την πιστοποίηση αυτή.

μείωση κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών.

2

Μείωση
ενεργειακής
κατανάλωσης
(kwh/m2)

Ελληνικής

Μείωση
εκπομπών
CO2

Τράπεζας,

συμπεριλαμβανομένου

των

Μείωση
ηλεκτρικού
κόστους
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Η συνεχής εφαρμογή ορθολογικών και συνετών πρακτικών
ενεργειακής διαχείρισης παρέχει σημαντικά οφέλη, όπως
τη μείωση ενεργειακής κατανάλωσης και κόστους, καθώς

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ
(kWh/Man hrs*)

και τη προώθηση μίας περιβαλλοντικά φιλικής κουλτούρας,
ενέργειες οι οποίες κάνουν τον Όμιλο να ξεχωρίζει.
Η συνεχής βελτίωση της ενεργειακής μας απόδοσης
επιτυγχάνεται

με

την

αύξηση

της

2,75

2,80

ενεργειακής
2,35

αποτελεσματικότητας στις εγκαταστάσεις μας, καθώς και
στον εντοπισμό πιο αποτελεσματικών τρόπων αξιοποίησης
των κτιρίων μας.

2,06

Στην προσπάθεια μας να κάνουμε τις εγκαταστάσεις

2,05

2,05
1,97

μας πιο ενεργειακά αποδοτικές, διεξήγαμε Ενεργειακές
Επιθεωρήσεις, έτσι ώστε να εντοπίσουμε σημεία βελτίωσης
και

εφαρμογής

των

κατάλληλων

μέτρων.

Είμαστε

σίγουροι ότι με την εφαρμογή των μέτρων αυτών, θα
μειώσουμε περαιτέρω την ενεργειακή μας κατανάλωση
και το αποτύπωμα αέριων εκπομπών μας. Οι Ενεργειακές
Επιθεωρήσεις

είναι

επίσης

απαίτηση

της

Οδηγίας

Ενεργειακής Απόδοσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το 2018, ολοκληρώθηκαν οι Ενεργειακές Επιθεωρήσεις όλου

2012

2013

2014

*Δεν συμπεριλαμβάνει υπερωρίες.
συμπεριλαμβάνονται στην εκτίμηση.

2015
Μόνο

οι

2016
υπάλληλοι

2017
της

2018
Ελληνικής

Τράπεζας

ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (kWh/m2)

του Ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας, εκτός των ακινήτων
171

της πρώην ΣΚΤ.
Κατά τη διάρκεια σχεδιασμού νέων και/ή ανακαινισμένων

159

καταστημάτων και γραφείων, λήφθηκαν υπόψη ενεργειακά
καλές πρακτικές. Παραδείγματα εφαρμογής αποτελούν:
ενεργειακά

αποτελεσματικός

εξοπλισμός,

127

ενεργειακές

120

αναβαθμίσεις εγκαταστάσεων (π.χ. διπλά τζάμια, τοίχοι με

125

120

120

2017

2018

μόνωση), και άλλες ευκαιρίες για βελτίωση της ενεργειακής
απόδοσης και λειτουργικού ελέγχου του Ομίλου.
Ο Όμιλος έχει καθορίσει συγκεκριμένες προδιαγραφές
για την αξιολόγηση κτιρίων/ καταστημάτων, την αγορά
νέου εξοπλισμού/ μηχανημάτων, την αγορά/ ενοικίαση
υφιστάμενων κτιρίων/ εγκαταστάσεων ή την ανακαίνιση
των υφιστάμενων κτιρίων/ εγκαταστάσεων, ώστε να
διασφαλιστεί

ότι

λαμβάνονται

οι

καταλληλότερες

ενεργειακές επιλογές.
Επιπλέον, καθώς ο Όμιλος επιδιώκει να παρέχει πιο
αποτελεσματικά
κόστους,
και

έχει

κριτήρια

προϊόντα/
καθορίσει
επιλογής,

υπηρεσίες

από

παραμέτρους
τα

οποία

πλευράς

αξιολόγησης

2012

2013

2014

2015

2016

ΜΕΙΩΣΗ ΣΕ ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO2
ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ
(TON CO2)
17.422

χρησιμοποιούνται

15.527

για την αξιολόγηση των προτάσεων που αφορούν τις

13.671

προσφερόμενες υπηρεσίες/ εξοπλισμό/ μηχανήματα.

13.606

Ο Όμιλος έχει διεξάγει Ενεργειακές Επιθεωρήσεις για τα 44
οχήματα που κατέχει, όπως απαιτείται από τη νομοθεσία,

13.294

12.981

ο Περί Ενεργειακής Απόδοσης Νόμος για τις μεταφορές

13.143

(2009 – 2015) . Οποιεσδήποτε εισηγήσεις υποβληθούν, θα
αξιολογηθούν σε μεταγενέστερες αποφάσεις.

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Γραμμή Αναφοράς:
1. Η γραμμή αναφοράς καθορίστηκε το 2012, επειδή η Τράπεζα αγόρασε το κτίριο Αμφιπόλεως και ήταν το 1ο έτος μετά την καταστροφή στο Μαρί.
2. Χρήση προτύπων, μεθοδολογιών και υποθέσεων: GREET, The Greenhouse Gases, Regulated Emissions and Energy Use in Transportations Model
GREET 1.8d.1, που αναπτύχθηκε από Argonne National Laboratory, Argonne IL, κυκλοφόρησε 26 Αυγούστου 2010.
3. Μεθοδολογία για τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης κτιρίου, Αύγουστος 2009, Infotrend Innovations και BRE για το Υπουργείο
Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.
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ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ
Συνολική χωρητικότητα (Τόνοι) CO2
ΠΕΔΙΟ 1 ΕΚΠΟΜΠΩΝ
67

ΆΜΕΣΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO2 ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ/ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ

Μη διαθέσιμα

ΆΜΕΣΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO2 ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ/ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
ΠΕΔΙΟ 2 ΕΚΠΟΜΠΩΝ

13.143

ΈΜΜΕΣΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO2 ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΕΔΙΟ 3 ΕΚΠΟΜΠΩΝ
ΈΜΜΕΣΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO2 ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ, ΤΑΞΙ ΚΛΠ.

Μη διαθέσιμα

ΈΜΜΕΣΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO2 ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

Μη διαθέσιμα

% ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ
(ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 2012) (kWh/m2)
2018

30%

2017

30%
27%

2016

30%

2015

26%

2014

8%

2013

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

2018

2017

2016

2015

25.679

25.943

25.873

24.684

6.130.594

6.200.914

6.379.076

6.055.027

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Giga Joules
kWh

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ/ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ

lt

27.639

27.701

26.062

40.000

ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ/ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ - ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

lt

31.311

26.488

20.147

15.935

ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ/ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ- ΒΕΝΖΙΝΗ

lt

41.229

52.851

39.420

27.592

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ
ΜΕΤΡΟ (ΑΝΑ m2)

Giga
Joules/m2

0,50

0,50

0,51

0,49

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑ ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ
(kwh/Man hrs)

kwh/Man
hrs

2,05

1,97

2,05

2,06
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ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΜΙΛΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΜΕΓΑΛΩΝ
ΚΤΙΡΙΩΝ
ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΛΕΜΕΣΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΑΦΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΚΑΙ
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Για την αποτελεσματική εφαρμογή του ΣΔΕ, ακολουθείται η

προϊόντα και υπηρεσίες.

παρακάτω δομή διοίκησης της διαχείρισης ενέργειας:

• Ο Όμιλος διαθέτει ένα ετήσιο πρόγραμμα κατάρτισης,

• Ο Αντιπρόσωπος Συστήματος Ενέργειας φέρει τη

το οποίο συμπεριλαμβάνει ενότητες στην ενεργειακή

γενική ευθύνη του ΣΔΕ.

διαχείριση. Ο Όμιλος διασφαλίζει επίσης ότι το νέο προσωπικό

• Ο Διευθυντής Ενέργειας φέρει τη λειτουργική και

ενημερώνεται σχετικά με τα θέματα ενεργειακής διαχείρισης,

τεχνική ευθύνη εφαρμογής του ΣΔΕ.

μέσω εισαγωγικού εκπαιδευτικού μαθήματος.

• Η Ενεργειακή Επιτροπή Ομίλου εγκρίνει τις

• Ο Όμιλος ενημερώνει το προσωπικό 		

ενεργειακές στρατηγικές του Ομίλου, καθορίζει

σχετικά με

τους ενεργειακούς στόχους, παρέχει τους

καθορισμένων

απαραίτητους πόρους για την επίτευξη των 		

επικοινωνίας, καθώς επίσης και για θέματα σχετικά με

ενεργειακών στόχων, και επιβλέπει την

την ενεργειακή απόδοση, όπως την Πολιτική Ενέργειας

αποτελεσματική εφαρμογή του ΣΔΕ.

του Ομίλου, τα αποτελέσματα του Ομίλου ενάντια στους

• Οι Περιφερειακές Επιτροπές Ενέργειας 		

ενεργειακούς στόχους, κλπ. Έγγραφα που αφορούν το ΣΔΕ

συναντιούνται αρκετές φορές το χρόνο για να

δημοσιεύονται στην ηλεκτρονική πύλη του Ομίλου.

βοηθήσουν την αποτελεσματική εφαρμογή του ΣΔΕ,

• Ο Όμιλος ενημερώνει εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη

να μεταφέρουν τις πολιτικές στον υπόλοιπο Όμιλο

για θέματα ενεργειακής διαχείρισης μέσω συγκεκριμένων

και να ενθαρρύνουν την ενεργειακή κουλτούρα.

ατόμων για την κάθε περίσταση, όπως για την επικοινωνία

θέματα

ενεργειακής

μηχανισμών,

π.χ.

διαχείρισης
μέσω

της

μέσω

γραμμής

Επιπλέον, οι ακόλουθες δράσεις και πολιτικές 		

με προμηθευτές / υπεργολάβους/ πελάτες/ αρμόδιες αρχές/

εφαρμόστηκαν:

ΜΜΕ. Ο Όμιλος απέστειλε σχετική ενημέρωση

• Καθορισμός στόχων και παροχή απαραίτητων 		

προμηθευτές / υπεργολάβους/ συμβούλους μέσω επίσημης

πόρων για την επίτευξη των ενεργειακών στόχων 		

επιστολής για την εφαρμογή του ΣΔΕ και για άλλα γενικά

επενδύοντας στις καλύτερες διαθέσιμες πρακτικές 		

θέματα ενέργειας.

και χρησιμοποιώντας πιο αποδοτικά ενεργειακά 		

στους
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Λαμβάνοντας

σοβαρά

υπόψη

την

ορθή

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
διαχείριση

αποβλήτων που παράγονται από τις διάφορες λειτουργίες
του,

ο

Όμιλος

επιδιώκει

την

ελαχιστοποίηση

των

αποβλήτων και λαμβάνει μέτρα για την επίτευξη του στόχου

ΧΑΡΤΙ

289,44
ΤΟΝΟΙ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

αυτού. Επίσης, προωθεί την περιβαλλοντική κουλτούρα,

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

124

συνεργάζεται με εξωτερικούς αδειοδοτημένους από την

ΟΘΟΝΕΣ

60

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

0

ΦΑΞ

8

ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ RBS

13

ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ LASER

34

ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

3

ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΕΣ

62

Υπηρεσία Τμήματος Περιβάλλοντος εργολάβους, οι οποίοι
συγκεντρώνουν συγκεκριμένες ροές αποβλήτων, όπως
λαμπτήρες, ηλεκτρονικός εξοπλισμός, χαρτί, πλαστικό, κλπ.

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ
Ο Όμιλος, ως μέρος των πρακτικών διαχείρισης ενέργειας,
επενδύει

σε

παράδειγμα,

ενεργειακά
LED

αποδοτική

λαμπτήρες

με

τεχνολογία.

υψηλό

Για

προσδόκιμο

ζωής χρησιμοποιούνται στις εγκαταστάσεις του. Όλοι οι
κατεστραμμένοι/

καμένοι

λαμπτήρες

συγκεντρώνονται

(ΣΥΝΟΛΟ)

και συλλέγονται από αδειοδοτημένους συλλέκτες/φορείς
ανακύκλωσης, οι οποίοι διασφαλίζουν την ορθή διαχείριση
και διάθεση τους.

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

ΚΙΛΑ

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΚΑΙ
ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ

692

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ ΑΝΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟ

ΚΙΛΑ
75

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ
Ο Όμιλος προσπαθεί συνεχώς να ελαχιστοποιήσει την

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

κατανάλωση χαρτιού, ως μέρος της προσπάθειας του για

Επικίνδυνα στερεά απόβλητα απορρέουν κυρίως από τις

τεχνολογία για να βοηθήσει στην μείωση εκτύπωσης και

γραφειακές δραστηριότητες, όπως είναι μελάνι εκτυπωτών
και μπαταρίες. Έχουμε διορίσει εξωτερικούς εργολάβους,
οι

οποίοι

είναι

αδειοδοτημένοι

συλλέκτες/φορείς

ανακύκλωσης που συλλέγουν επικίνδυνα απόβλητα για
περαιτέρω διαχείριση.
Εφαρμόζουμε στρατηγικές για την ελαχιστοποίηση των
αποβλήτων που παράγονται από τις διάφορες λειτουργίες. Οι
ακόλουθοι πίνακες παρουσιάζουν τα δεδομένα διαχείρισης
αποβλήτων από τις διαφορετικές ροές αποβλήτων.

τη διατήρηση φυσικών πόρων. Εφαρμόζει την κατάλληλη
στην ορθή χρήση χαρτιού, με την εφαρμογή μέτρων που
ενισχύουν την ευαισθητοποίηση του προσωπικού και
την περιβαλλοντική τους κουλτούρα, ενθαρρύνουν την
επαναχρησιμοποίηση του χαρτιού και την εκτύπωση
διπλής όψης, καθώς και την παροχή εκπαίδευσης σε όλο το
προσωπικό για τα περιβαλλοντικά θέματα.
Στόχος μας είναι να μειώσουμε την κατανάλωση των
υλικών που χρησιμοποιούμε, όπως για παράδειγμα τα
χημικά καθαρισμού.
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Ο Όμιλος εφαρμόζει μία διαδικασία για τη διαχείριση
και συνεχή παρακολούθηση των Περιβαλλοντικών και
Κοινωνικών Κινδύνων που απορρέουν από χρηματοδότηση
έργων σε επιχειρήσεις, καθώς και την προώθηση καλών
περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιχειρηματικών πρακτικών.
Σαν μέρος της λήψης αποφάσεων μας, η χορήγηση δανείου δε
γίνεται αποδεκτή αν εντοπιστούν σημαντικοί Περιβαλλοντικοί
και Κοινωνικοί κίνδυνοι, τους οποίους ο δικαιούχος δεν

152

ΕΡΓΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ

€289 ΕΚΑΤ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΗΚΑΝ
ΓΙΑ Π&Κ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟ 2018

μπορεί ή δεν θέλει να διαχειριστεί.
Η αίτηση δανείου εγκρίνεται από πλευράς Περιβαλλοντικών
και Κοινωνικών Κινδύνων όταν ο δικαιούχος συμφωνήσει σε
μέτρα ελέγχου των κινδύνων. Επίσης, συμπεριλαμβάνονται
επιπλέον όροι στη συμφωνία δανείου, ούτως ώστε να
συμπεριληφθούν οι διορθωτικές ενέργειες.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΕΤΗΣΙΑ
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
Η παρακολούθηση των Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών
Κινδύνων των δανείων διεξάγεται ως μέρος της ετήσιας
ανασκόπησης δανείων, εφόσον οι κίνδυνοι αυτοί μπορεί να
αλλάξουν καθ’ όλη τη διάρκεια του δανείου.
Υπάρχουν δύο παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη όταν
παρακολουθούνται οι Περιβαλλοντικοί και Κοινωνικοί Κίνδυνοι:
• Γεγονότα ή αλλαγές, τα οποία μπορούν
να παρουσιάσουν νέους ή αυξημένους 		
Περιβαλλοντικούς και Κοινωνικούς Κινδύνους

66 ΕΡΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟ ΤΟ 2018

(αλλαγές στην επιχείρηση ή στις δραστηριότητες,
οποιεσδήποτε ρυθμιστικές επιθεωρήσεις, πρόστιμα,
δυσμενείς αναφορές μέσων ενημέρωσης και 		

2 ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ατυχήματα που μπορεί να προκαλέσουν σοβαρή

26 ΕΡΓΑ ΥΓΕΙΑΣ

ζημιά στο περιβάλλον ή στην ανθρώπινη ασφάλεια
και υγεία).

19 ΕΡΓΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ/ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑΣ/

• Η πρόοδος του δικαιούχου στην εφαρμογή 		

ΓΕΩΡΓΙΑΣ

συμφωνημένων μέτρων ελέγχου Περιβαλλοντικών

14 ΕΡΓΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

και Κοινωνικών Κινδύνων.

5 ΕΡΓΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Οι πιστωτικές διευκολύνσεις μπορούν να τερματιστούν σε
περιπτώσεις που περιέχουν Περιβαλλοντικούς και Κοινωνικούς
κινδύνους, οι οποίοι δε μπορούν να αντιμετωπιστούν.
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ΔΑΝΕΙΑ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟ
Η Τράπεζα, μέσω της χορηγίας δανείων έχει συμβάλει θετικά σε διάφορες επιχειρήσεις με θετικό περιβαλλοντικό και
κοινωνικό αντίκτυπο, όπως: Εκπαίδευση, Υγεία, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Από τον Ιανουάριο μέχρι το Δεκέμβριο 2018,
δόθηκαν σε επιχειρήσεις τα ακόλουθα ποσά δανείων σε Ευρώ:
• Προσπάθεια για βελτίωση του τομέα Υγείας:
- Υγεία €5,4 εκατ.
• Προσπάθεια για την ανάπτυξη του Κυπριακού Ανθρώπινου Δυναμικού:
- Εκπαίδευση €1 εκατ. (χρηματοδότηση Πανεπιστημίων και Κολλεγίων)
• Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και κλιματική αλλαγή
- Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας €0,8 εκατ.
• Υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή
- Βιώσιμη αλιεία/ δασοκομία/γεωργία €5,2 εκατ.

€5,2 εκατ.

€0,8 εκατ.

> ΒΙΩΣΙΜΗ
ΑΛΙΕΙΑ/
ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ/
ΓΕΩΡΓΙΑ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ
ΠΗΓΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

€5,4 εκατ.

ΥΓΕΙΑ

€1 εκατ.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΔΑΝΕΙΟ ΜΟΡΦΩΣΗ
Μία ολοκληρωμένη εκπαιδευτική λύση, η οποία δημιουργήθηκε για να καλύψει όλες τις μαθησιακές ανάγκες - από το
δημοτικό μέχρι το πανεπιστήμιο με αποπληρωμή έως και 20 χρόνια, συμπεριλαμβανομένης της περιόδου χάριτος. Διαθέσιμο
σε γονείς/ νόμιμους κηδεμόνες, μαθητές και επαγγελματίες.
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΤΟ ΠΛΑΝΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει τις ενέργειες, τους στόχους και τις δεσμεύσεις μας
για την ενότητα του Περιβάλλοντος.

ΘΕΜΑ			

ΔΡΑΣΕΙΣ, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

		

Εσωτερική
Περιβαλλοντική
Διαχείριση/
Επιπτώσεις

• Ολοκλήρωση Ενεργειακών Επιθεωρήσεων για τις εγκαταστάσεις και τα
μέσα μεταφοράς της Τράπεζας μέχρι το τέλος του 2018.
• Μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρισμού (kWh/m2) κατά 33% (βάσει της
βασικής κατανάλωσης του 2012) μέχρι το τέλος του 2019.
• Πιστοποίηση ακόμα δύο (2) καταστημάτων ως Green Offices.

Περιβαλλοντικά και
Κοινωνικά Επενδυτικά
Κριτήρια

• Ενσωμάτωση, όπου είναι εφικτό, της ΕΚΕ στα προϊόντα και τις υπηρεσίες
μας.
• Συνέχιση χρηματοδότησης έργων σε ευθυγράμμιση με τα Περιβαλλοντικά
και Κοινωνικά κριτήρια και την πιστωτική πολιτική της Τράπεζας.

ΠΡΟΟΔΟΣ
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Η ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΑΣ
ΑΓΟΡΑ
ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ‘ΑΓΟΡΑ’ ΚΑΙ
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΝΟΜΑΣΤΕ ΣΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΘΕΜΑΤΑ:

• ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
• ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
• ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
• ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΚΑΙ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΓΙΑ ΤΟ 2018
(ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ
2018
Το 2018, η απόκτηση ορισμένων περιουσιακών στοιχείων
και υποχρεώσεων της πρώην Συνεργατικής Κυπριακής
Τράπεζας (ΣΚΤ), έφερε τόσο την Ελληνική Τράπεζα όσο και
ολόκληρο το Κυπριακό τραπεζικό σύστημα σε μία νέα εποχή.
Η απόκτηση είναι μια στρατηγική συναλλαγή και καταλύτης
για τη δημιουργία βιώσιμης κερδοφορίας για την Τράπεζα,
ενισχύοντας τη θέση μας στην τοπική αγορά και φέρνοντας
μεγαλύτερη σταθερότητα στο χρηματοπιστωτικό σύστημα
της χώρας.
Μέσω της συμφωνίας αυτής, η Ελληνική Τράπεζα έγινε
η πρώτη λιανική τράπεζα στην Κύπρο, αποκτώντας το
μεγαλύτερο δίκτυο καταστημάτων και τα μερίδια αγοράς
στις καταθέσεις και στα δάνεια των νοικοκυριών με 39% και
30%, αντίστοιχα.
Η αποκτηθείσα επιχείρηση είναι συμπληρωματική του
υφιστάμενου επιχειρηματικού μοντέλου της Τράπεζάς,
δημιουργώντας

οικονομίες

κλίμακας

και

σημαντικές

συνέργειες. Ταυτόχρονα, οι δραστηριότητές μας ενισχύθηκαν,
με μια διευρυμένη και διαφοροποιημένη πελατειακή
βάση και έναν πολύ μεγαλύτερο ισολογισμό με σημαντικά
μειωμένους κινδύνους. Με την ολοκλήρωση της απόκτησης,
η Ελληνική Τράπεζα είναι σχεδόν 2,5 φορές μεγαλύτερη,
καθώς το σύνολο του ισολογισμού της αυξήθηκε από τα €6,7
δις στα €16 δις.
Μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας
ύψους €150 εκατ. που ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο 2019,
ενισχύθηκε

περαιτέρω η κεφαλαιακή θέση του Ομίλου,

με ενδεικτικούς Δείκτες Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της
Κατηγορίας 1 (CET1) και Κεφαλαιακής Επάρκειας στο 19,0%
και 21,7%, αντίστοιχα, ξεπερνώντας κατά πολύ τις ελάχιστες
ρυθμιστικές απαιτήσεις και τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Η επιτυχημένη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου
αποδεικνύει έμπρακτα την εμπιστοσύνη και τη στήριξη των
υφιστάμενων και των νέων μετόχων προς τη Διοίκηση της
Τράπεζας.

Για το 2018, ο Όμιλος πραγματοποίησε κέρδος μετά
τη φορολογία ύψους €320 εκατ., κυρίως εξαιτίας της
αρνητικής υπεραξίας ύψους €298 εκατ. Επίσης, η συμφωνία
άλλαξε δραστικά και την εικόνα του Δείκτη των ΜΕΧ μας,
ο οποίος μειώθηκε εντυπωσιακά από το 51,6% στο 26,5%
(εξαιρουμένων των ΜΕΧ που καλύπτονται από το πρόγραμμα
Προστασίας Περιουσιακών Στοιχείων), ενώ οι καθαρές ΜΕΧ
προς περιουσιακά στοιχεία μειώθηκαν από το 12% στο 4%.
Αναπόφευκτα, αυτή η απόφαση μας μείωσε την υποκείμενη
αβεβαιότητα, ενίσχυσε την εμπιστοσύνη των καταθετών
και λειτούργησε σαν κινητήριος μοχλός για την επιστροφή
της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Κύπρου σε επενδυτική
βαθμίδα. Παράλληλα, ήταν ένα σημαντικό βήμα για την
ενοποίηση του τραπεζικού τομέα.

ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Τα

κύρια

οικονομικά

παρουσιάζονται

αποτελέσματα

παρακάτω

και

για

το

αντικατοπτρίζουν

2018
τις

βελτιωμένες επιδόσεις του Ομίλου. Για μια πιο λεπτομερή
ανάλυση της απόδοσης του Ομίλου, επισκεφθείτε την
ιστοσελίδα του Ομίλου ‘Σχέσεις επενδυτών’ για την
παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης 2018 και για τις
Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου για το έτος που έληξε
στις 31 Δεκεμβρίου 2018.
Στις 3 Σεπτεμβρίου 2018, η Τράπεζα ανακοίνωσε την
ολοκλήρωση της απόκτησης ορισμένων περιουσιακών
στοιχείων και υποχρεώσεων της ΣΚΤ . Ως εκ τούτου, τα
οικονομικά αποτελέσματα της αποκτηθείσας δραστηριότητας
της ΣΚΤ ενοποιούνται πλήρως από την ημερομηνία αυτή. Ο
αντίκτυπος των δραστηριοτήτων της ΣΚΤ για την τετραμηνία
, μαζί με την αρνητική υπεραξία που προέκυψε από την
απόκτηση, περιλαμβάνονται στα οικονομικά αποτελέσματα
του Ομίλου για το οικονομικό έτος του 2018. Λόγω των
πιο πάνω, τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου
για το οικονομικό έτος 2018 δεν είναι συγκρίσιμα με τα
προηγούμενα οικονομικά του αποτελέσματα.
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ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΧΡΟΝΙΑ 2018
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

€16.126 εκατ.
ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ
ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ1

21,7%

ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ
ΑΠΟMΕΙΩΣΗΣ

€86,7 εκατ.

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΔΑΝΕΙΑ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΝΕΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ

19,5%

€594 εκατ.

€14.709 εκατ. €7.636 εκατ.

ΚΕΡΔΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

€320 εκατ.

Σημειώσεις:
1. Με μεταβατικές διατάξεις
2. Επηρεάστηκε θετικά από την αρνητική υπεραξία που προέκυψε από την Απόκτηση.
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Η Τράπεζα, μέσω της χορήγησης δανείων, συνέβαλε θετικά σε

Με την παροχή δανείων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας

διάφορες βιομηχανίες όπως: εκπαίδευση, υγεία, ανανεώσιμες

Επενδύσεων (ΕΤΕ) με χαμηλό επιτόκιο, καθώς και άλλων

πηγές ενέργειας, μεταφορές, ξενοδοχεία και εστιατόρια,

γενικών δανείων, η Τράπεζα συνεισφέρει θετικά στην

χονδρικό και λιανικό εμπόριο. Η Τράπεζα συνεργάζεται με

κυπριακή οικονομία μέσω των έμμεσων οικονομικών

πολλούς προμηθευτές/ πωλητές, υποστηρίζοντας έμμεσα

αποτελεσμάτων. Από αυτά τα δάνεια προκύπτουν διάφορες

την απασχόληση στην Κύπρο. Η συνεργασία της Τράπεζας

ευκαιρίες, όπως:

με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης

• Βελτίωση της παραγωγικότητας και της ποιότητας των

(ΕΤΑΑ) σχετικά με την έκδοση εγγυήσεων από αυτή υπέρ

υπηρεσιών, π.χ. αγορά ιατρικού εξοπλισμού

άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, διευκολύνει ως

• Βελτίωση των μεταφορών, π.χ. αγορά νέων λεωφορείων

ασφάλεια για την αποδοχή εγγυητικών επιστολών

• Άλλες ευκαιρίες απασχόλησης στην αλυσίδα εφοδιασμού

που

εκδίδονται από την Τράπεζα και αποστέλλονται προς αυτά

ή διανομής των πελατών της Τράπεζας.

τα ιδρύματα για συναλλαγές πελατών.

ΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ
ΚΑΙ ΔΙΑΝΕΜΗΘΗΚΕ (EVG&D) (€ εκατ.)
ΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ					

2018

ΕΣΟΔΑ1											

646,0

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΟΥ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ:
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2						

56,7

ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 							

87,6

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ									

99,7

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΟΜΕΙΩΣΕΙΣ 								

67,2

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΣΤΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ3								

15,0

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ										

(0,6)

ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

								

0,2

ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΑ (ΆΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΑ
ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ’ ΜΕΙΟΝ ‘ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΠΟΥ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ’)			

320,0

Οι αριθμοί μπορεί να μην προσθέτουν λόγω στρογγυλοποιήσεων.
Σημειώσεις:
1) Προσαρμοσμένη για Αρνητική Υπεραξία, μερίδιο αποτελεσμάτων συνδεδεμένων και Καθαρών Εσόδων από Προμήθειες.
2) Περιλαμβάνει πληρωμές προς καταθέτες και λοιπές δαπάνες τόκων.
3) Περιλαμβάνει φορολογικές καταβολές όπως Ειδική Εισφορά και ΦΠΑ.
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ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ
ΑΠΟΚΤΗΘΕΙΣΑΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Στις 3 Σεπτεμβρίου 2018, η Τράπεζα ολοκλήρωσε την

υποχρεώσεις αποτελούνται από καταθέσεις πελατών και

απόκτηση

άλλες τρέχουσες υποχρεώσεις.

ορισμένων

περιουσιακών

στοιχείων

και

υποχρεώσεων της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας (ΣΚΤ),

Η

η οποία αναφέρεται από την 1η Σεπτεμβρίου 2018 ως

προορίζεται να λειτουργήσει ως καταλύτης για τη βιώσιμη

Απόκτηση

είναι

μία

στρατηγική

συναλλαγή

που

Συνεργατική Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων

κερδοφορία της Τράπεζας, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση

Λτδ (πρώην ΣΚΤ). Η Τράπεζα υπέγραψε τη Συμφωνία

της στην αγορά ως κύρια τράπεζα για τους πελάτες της, ενώ

Μεταφοράς Εργασιών για να αποκτήσει ουσιαστικά όλες τις

συγχρόνως ενισχύει τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού

εξυπηρετούμενες εργασίες της ΣΚΤ, συμπεριλαμβανομένων

συστήματος στην Κύπρο.

και των σχετικών εργασιών δανειοδοτήσεων, κατάθεσης

Η Τράπεζα έχει ετοιμάσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο

και παροχής άλλων τραπεζικών υπηρεσιών, στο βαθμό

ενσωμάτωσης της αποκτηθείσας Επιχείρησης και έχει

που αποτελούν μέρος των περιουσιακών στοιχείων που θα

συστήσει μία προσωρινή/ ad hoc Επιτροπή Ενσωμάτωσης

αποκτηθούν και των υποχρεώσεων που θα αναλάβει, όπως

του Διοικητικού Συμβουλίου για την αποτελεσματική

αυτές πραγματοποιούνταν από την ΣΚΤ. Τα Περιουσιακά

εποπτεία και συμβολή στο Διοικητικό Συμβούλιο για την

Στοιχεία αποτελούνται από ένα χαρτοφυλάκιο κυρίως

ομαλή εφαρμογή της στρατηγικής ενσωμάτωσης.

εξυπηρετούμενων δανείων, Κυπριακά Κυβερνητικά Ομόλογα,

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία

μετρητά και άλλα τρέχουσα περιουσιακά στοιχεία, ενώ οι

ενσωμάτωσης περιγράφονται παρακάτω:

A.
Ένα ολοκληρωμένο σχέδιο
ενσωμάτωσης της αποκτηθείσας
Επιχείρησης ξεκίνησε με τη βοήθεια
διεθνών εξειδικευμένων συμβούλων.

Για το σκοπό αυτό, έχει τεθεί μια ισχυρή
διακυβέρνηση διαχείρισης έργων και
σαφή κανάλια επικοινωνίας μέσα στην
Τράπεζα για τον εντοπισμό, την ιεράρχηση
προτεραιοτήτων και την επίλυση των
προβλημάτων που προκύπτουν.

03

04

Πλήρης Λειτουργική Διακυβέρνηση
Ενσωμάτωσης, που περιλαμβάνει
εξειδικευμένες ομάδες εργασίας,
το Γραφείο Ενσωμάτωσης,
τη Διευθύνουσα Επιτροπή
Πληροφορικής, την Εκτελεστική
Επιτροπή Ενσωμάτωσης και Επιτροπή
Ενσωμάτωσης του Διοικητικου
Συμβουλίου.

01

02

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Ένα λεπτομερές σχέδιο ενσωμάτωσης
των συστημάτων πληροφορικής έχει
σχεδιαστεί. Η μετάβαση των συστημάτων
και δεδομένων προγραμματίζεται να
πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο του
2019.

05

Ίδρυση μίας προσωρινής / ad
hoc Επιτροπής Ενσωμάτωσης
του Διοικητικού Συμβουλίου
από την 1η Αυγούστου 2018.
Η Επιτροπή Ενσωμάτωσης
ιδρύθηκε για να διασφαλίσει
την αποτελεσματική επίβλεψη
και συμβολή του Διοικητικού
Συμβουλίου στην ομαλή εφαρμογή
του σχεδίου ολοκλήρωσης της
αποκτηθείσας επιχείρησης σε
εκείνο της Τράπεζας . Αναμένεται
ότι η Επιτροπή Ενσωμάτωσης θα
λειτουργήσει για περίοδο έως 18
μηνών. Η Επιτροπή Ενσωμάτωσης
συνεδριάζει όποτε είναι
απαραίτητο και τουλάχιστον δύο
φορές κάθε μήνα.
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B. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΟΛΑ ΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΑ
ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΤΜΗΜΑΤΑ,
ΟΠΩΣ ΚΛΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΧΟΥΝ
ΑΝΑΤΕΘΕΙ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ.

44 ΝΕΑ ATM
ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΤΕΘΕΙ
ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ.
ΣΥΝΟΛΙΚΑ, 100 ΑΤΜ ΘΑ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΟΥΝ.

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ
MEETER-GREETER (CONCIERGE), ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΤΩΝ ΚΑΡΤΩΝ, ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ
ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΕΧΕΙ
ΕΠΕΚΤΑΘΕΙ.

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΟΥ
GO-LIVE ΕΧΕΙ ΑΡΧΙΣΕΙ
Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ
ΝΕΟΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΩΝ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΑΣ.

24 BRANCH IN BRANCH (BIB)
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΩΝΤΑΣ
ΠΕΛΑΤΕΣ.

Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ
REACTION ΕΧΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΕΝΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2018)
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΣΕ ΧΩΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ
ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,
ΟΠΩΣ Η HB WEB BANKING, TAXISNET
ETC. ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΘΑ
ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΕ 150 ΧΩΡΙΑ ΣΤΗΝ
ΚΥΠΡΟ ΤΟ 2019.

ΤΟ 2018, Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΙΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ-ΣΚΤ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ (ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΑΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ 2015, 2016, 2017), ΟΙ
ΟΠΟΙΟΙ ΣΥΝΕΧΙΣΑΝ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥΣ. ΕΠΙΠΛΕΟΝ, Η ΤΡΑΠΕΖΑ, ΤΟ 2019, ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΤΗΝ ΕΔΡΑΙΩΣΗ
ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΒΑΣΙΣΜΕΝΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ.

Γ. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ
• Από το Μάιο του 2019, έχουν κλείσει 94 καταστήματα και 18 ΑΤΜs. Δύο Κινητές Τραπεζικές Μονάδες λειτουργούν, ενισχύοντας
το δίκτυο εξυπηρέτησης κοινοτήτων.
• Ολοκληρώθηκε η αντικατάσταση των επιγραφών ΣΚΤ με επιγραφές της Ελληνικής στα καταστήματα.
• Τα έγγραφα της ΣΚΤ αποσύρθηκαν και αντικαταστάθηκαν με αυτά της Ελληνικής.
• Η έναρξη της έγκαιρης μεταφοράς των επιλεγμένων εφαρμογών βρίσκεται σε εξέλιξη και είναι αναγκαία για την επιτυχή
μετάβαση των συστημάτων.
• Οι δοκιμές και τα Go Live Dry Runs βρίσκονται σε εξέλιξη και πρέπει να ολοκληρωθούν για την επιτυχή μετάβαση των
συστημάτων.
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ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΕΛΑΤΩΝ
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ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Η ποιότητα της εξυπηρέτησης και η ικανοποίηση του πελάτη

η συνεργασία, δείκτης αφοσίωσης πελατών, βαθμός της

είναι δύο αξίες στις οποίες η Τράπεζα αποδίδει μεγάλη σημασία.

προσπάθειας που καταβάλλει ο πελάτης για χρήση των

Μία ξεχωριστή λειτουργία στην Τράπεζα, η Ποιότητα &

υπηρεσιών, της συνολικής ποιότητας των υπηρεσιών και του

Έρευνα, είναι υπεύθυνη για τη δημιουργία μιας ποιοτικής

δείκτη εμπλοκής πελατών.

κουλτούρας στην Τράπεζα, την εξακρίβωση μέσω έρευνας

Επιπλέον, η Τράπεζα κυκλοφόρησε σε όλο το προσωπικό

της αγοράς των καθοριστικών παραγόντων που επηρεάζουν

και ανέβασε στην πύλη της μία Οδηγία για τα Πρότυπα

την ποιότητα υπηρεσιών και το επίπεδο ικανοποίησης και

Ποιότητας, η οποία καλύπτει τις περισσότερες πτυχές των

αφοσίωσης των πελατών στις διάφορες λειτουργίες της

εργασιών της Τράπεζας. Συγκεκριμένα, παρέχει σαφείς

Τράπεζας. Γενικότερα, έχει στόχο την επιδίωξη της αριστείας

οδηγίες σε τομείς, όπως:

σε όλες τις πτυχές της επιχείρησης.

• Πρόσοψη και ατμόσφαιρα καταστημάτων - εξωτερική

Η Τράπεζα υιοθέτησε μοντέλα και πρότυπα ποιότητας.

εμφάνιση καταστημάτων, λειτουργία και εμφάνιση των ATM,

Συγκεκριμένα, η θυγατρική Hellenic Alico Life Insurance

εσωτερική ατμόσφαιρα καταστημάτων, προσωπικός χώρος

Company Λτδ και τα τρία Διεθνή Κέντρα Τραπεζών έχουν

εργασίας, εσωτερική διάταξη καταστήματος, επιγραφές, κλπ.

πιστοποιηθεί με το ISO 9001: 2015. Επιπλέον, παρέχεται

• Προσωπικό - εμφάνιση, ευγένεια, φιλικότητα, τρόποι

εκτεταμένη εκπαίδευση στους εργαζόμενους σχετικά με

συμπεριφοράς, ετοιμότητα και προθυμία εξυπηρέτησης

την ποιότητα των υπηρεσιών και την ικανοποίηση των

του

πελατών, με στόχο τη μετατροπή όλων των εργαζομένων σε

εξυπηρέτησης, γνώση της εργασίας, επάρκεια εκπαίδευσης,

πρωταθλητές διασφάλισης ποιότητας.

έλλειψη λαθών, χειρισμός αιτημάτων, χειρισμός παραπόνων,

Κάθε χρόνο πραγματοποιείται ένας αριθμός ερευνών

τηλεφωνική

αγοράς, οι περισσότερες από τις οποίες είναι μελέτες

επικοινωνία, τόνος φωνής, στάση σώματος, κλπ.

παρακολούθησης. Έμφαση δίνεται στην παρακολούθηση των

• Διαφημιστικό υλικό - Επιγραφές, διαφημιστικά φυλλάδια,

εξής δομών: ικανοποίηση πελατών, βαθμός αφοσίωσης των

τηλεοπτικές οθόνες, κλπ.

πελατών και διατήρηση πελατολογίου, καθώς και πελατειακή

Η αποτελεσματική εφαρμογή των Προτύπων Ποιότητας

εμπειρία.

παρακολουθείται με τη χρήση ερευνητικών εργαλείων όπως

Για το σκοπό αυτό, διάφοροι δείκτες παρακολουθούνται

οι έρευνες ικανοποίησης πελατών και οι έρευνες μυστικών

μηνιαίως, συμπεριλαμβανομένων: Net promoter score,

πελατών.

πελάτη,

σεβασμός,

επικοινωνία,

εμπιστευτικότητα,

γραπτή

και

συνολική ικανοποίηση πελάτη, πρόθεση να μην τερματιστεί
86%

86% 85% 85%

75% 75%

75%

78%

70%
2016
2017
2018

ΙΚΑΝΟΠΟΊΗΣΗ
ΠΕΛΑΤΏΝ ΛΙΑΝΙΚΉΣ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΉΣ

ΙΚΑΝΟΠΟΊΗΣΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΏΝ
ΠΕΛΑΤΏΝ

ΙΚΑΝΟΠΟΊΗΣΗ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΉΣ ΜΕ
ΜΥΣΤΙΚΟΎΣ ΠΕΛΆΤΕΣ

ταχύτητα

ηλεκτρονική
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οποία είναι μια συνεχής, συντονισμένη διαδικασία. Επιπλέον,

Σε σχέση με την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) της

εισήγαγε νέα προϊόντα και αναθεώρησε ορισμένα υφιστάμενα

Τράπεζας, η Επιτροπή Προϊόντων και Συμπεριφοράς (Product

προγράμματα, ενώ παράλληλα συνέχισε να προσφέρει

and Conduct Committee), σύμφωνα με τους τελευταίους

υποστήριξη στα καταστήματα και τα επιχειρηματικά κέντρα

Όρους Εντολής της:

της Τράπεζας όσον αφορά την προώθηση και πώληση των

• Παρακολουθεί την ανάπτυξη, εφαρμογή και παρακολούθηση

διαφόρων προϊόντων.

προϊόντων και υπηρεσιών σε σχέση με τη ΕΚΕ στρατηγική της
Τράπεζας, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

Οδηγίας για τη Μη Χρηματοοικονομική Αναφορά.

Το Κέντρο Επικοινωνίας Πελατών (ΚΕΠ) είναι ένα από τα

• Εξασφαλίζει τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους και

κυριότερα κανάλια εξυπηρέτησης πελατών της Τράπεζας,

κανονισμούς.

καθώς παρέχει λύσεις σε όλα τα ερωτήματα και αιτήματα

Σύμφωνα με την εγκεκριμένη δομή διακυβέρνησης της

των πελατών κατά τη διάρκεια αλλά και εκτός των ωρών

Τράπεζας, μεταξύ άλλων, το Τμήμα Ανάπτυξης Προϊόντων:

εργασίας. Όλοι οι πελάτες μπορούν να εξυπηρετηθούν από

• Παρακολουθεί τακτικά τις εξελίξεις στον τοπικό τραπεζικό

το ΚΕΠ για τους λογαριασμούς, τις κάρτες, το web banking

τομέα και τις διεθνείς τάσεις στον τομέα αυτό.

και οποιεσδήποτε άλλες ερωτήσεις που μπορεί να έχουν, από

• Αξιολογεί και αναλύει τις ανάγκες των πελατών μέσω

την άνεση του δικού τους περιβάλλοντος χωρίς την ανάγκη

ερευνών αγοράς, προτάσεων και παραπόνων πελατών.

να επισκεφτούν τα καταστήματα. Ταυτόχρονα, προσφέρουμε

• Αξιολογεί την ανατροφοδότηση από την πρώτη γραμμή

γενικές πληροφορίες σε πιθανούς πελάτες σχετικά με

και μετά από διεξοδικές διαβουλεύσεις με τους σχετικούς

προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρουμε.

εσωτερικούς ενδιαφερόμενους, συμπεριλαμβανομένης της

Το ΚΕΠ παρέχει ένα εξαιρετικό επίπεδο εξυπηρέτησης, το

2ης γραμμής άμυνας, δηλαδή της Διαχείρισης Κινδύνων και

οποίο είναι ο πυλώνας στον οποίο λειτουργεί το τμήμα. Το

της Μονάδας Συμμόρφωσης, αναπτύσσει καινοτόμα προϊόντα

προσωπικό εργάζεται με πάθος, αφοσίωση και σεβασμό,

και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους στο

προκειμένου να βελτιώσει την εμπειρία που προσφέρεται

μέγιστο δυνατό επίπεδο ικανοποίησης.

στον πελάτη. Για την παρακολούθηση και την επίτευξη

Ταυτόχρονα, παρακολουθεί τακτικά τα υφιστάμενα προϊόντα

προτύπων υψηλού επιπέδου, έχουν τεθεί σε εφαρμογή νέοι

και υπηρεσίες της Τράπεζας, αναλύει τις επιδόσεις τους και

βασικοί δείκτες επιδόσεων (KPIs) και έχουν τεθεί φιλόδοξοι

προσαρμόζει τα χαρακτηριστικά τους, όπου αυτό κρίνεται

αλλά εφικτοί στόχοι.

αναγκαίο.

Από τον Σεπτέμβριο του 2018 και την απόκτηση της ΣΚΤ,

Ως μία από τις βασικές δραστηριότητες του επιχειρησιακού

ο όγκος των εισερχόμενων κλήσεων όπως αναμενόταν

σχεδίου για το 2018, το Τμήμα ξεκίνησε και εφάρμοσε κατά

πολλαπλασιάστηκε.

τη διάρκεια του έτους, μία συντονισμένη προσπάθεια για την

επιταχύνουμε την ανταπόκρισή μας ακόμη περισσότερο

απλοποίηση των προσφορών λιανικής πώλησης προϊόντων

και να διατηρήσουμε το χαμηλό ποσοστό εγκατάλειψης,

της Τράπεζας και των σχετικών διαδικασιών. Ο κύριος στόχος

ενισχύοντας έτσι την ικανοποίηση των πελατών μας. Δεν

αυτής της βασικής δραστηριότητας είναι να καταστούν πιο

εφησυχαζόμαστε με τις υπηρεσίες που

κατανοητά τα χαρακτηριστικά των προϊόντων της Τράπεζας

παρέχουμε, συνεπώς αναζητούμε συνεχώς

και πιο προσιτά στους πελάτες, ούτως ώστε να γίνουν πιο

νέους

στοχευμένα στις ανάγκες τους. Περαιτέρω, η υπηρεσία

υπηρεσιών μας για να ανταποκριθούμε

επιδιώκει να απλοποιήσει τη διαδικασία από την πρώτη επαφή

στις προσδοκίες των πελατών μας.

με τον πελάτη μέχρι την τελική παραλαβή του προϊόντος, η

τρόπους

Βασικός

μας

εμπλουτισμού

στόχος

των

είναι

να
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ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ OMNI CHANNEL
Ο Όμιλος συνεχίζει να προωθεί τις αλλαγές στις λειτουργικές δυνατότητες του και το περιβάλλον λειτουργίας, προκειμένου
να επιτρέψει στην επιχείρηση να εκμεταλλευτεί νεοεμφανιζόμενες και ψηφιακές τεχνολογίες, βελτιώνοντας παράλληλα την
εμπειρία του πελάτη. Οι βασικές πρωτοβουλίες για το 2018 περιστρέφονται γύρω από τις ανάγκες και την εμπειρία του
πελάτη, οδηγώντας την ατζέντα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Τράπεζα είναι σε θέση να εξυπηρετήσει την πελατειακή
της βάση.

ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΥΡΙΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2018:

ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Η Τράπεζα συνέχισε την ώθηση της προς την κατεύθυνση ψηφιακών
καναλιών, αξιοποιώντας όσο το δυνατόν περισσότερο την υπάρχουσα
τεχνολογία και προϊόντα. Ένα πρόγραμμα μετάβασης καναλιών έχει
ξεκινήσει για να εκπαιδεύσει και να προωθήσει τους πελάτες προς τις
ψηφιακές υπηρεσίες, προσφέροντας περισσότερες δυνατότητες για online
banking. Τα εκπαιδευτικά βίντεο και το σχετικό περιεχόμενο στοχεύουν
να εξασφαλίσουν ότι οι πελάτες μας αισθάνονται πιο άνετα. Η Ασφάλεια
και η Άμυνα στον Κυβερνοχώρο είναι τα θεμελιώδη στοιχεία για την
εξομάλυνση της ψηφιακής εμπιστοσύνης και την αύξηση της συνολικής
τεχνολογικής γνώσης σε όλες τις ηλικιακές ομάδες και δημογραφικά
στοιχεία. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε επίσης να βρείτε στην
ενότητα «Αγορά: Ασφάλεια πελατών / Ασφάλεια δεδομένων»

ΕΚΜΟΝΤΕΡΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Η Τράπεζα προέβη με προσεκτικά βήματα στην επανεξέταση
και αναμόρφωση όλων των εμπειριών των πελατών σε όλες
τις βασικές επιχειρηματικές μονάδες. Αυτή η ενέργεια στοχεύει
στην απλοποίηση της διαδικασίας παροχής τραπεζικών
υπηρεσιών,

απλοποιώντας

τη

διαδικασία

χρήσης

των

τραπεζικών υπηρεσιών, απομακρύνοντας όλα τα εμπόδια
(Φυσικά και Ψηφιακά). Το έργο εκσυγχρονισμού καταστημάτων
στοχεύει στη μεταμόρφωση της εξυπηρέτησης των πελάτων,
χρησιμοποιώντας

μίαν

πελατοκεντρική

προσέγγιση,

ενώ

συγχρόνως προωθεί τη χρήση των ψηφιακών καναλιών για
συναλλαγές.
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ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ERP BANKING
ΓΙΑ OPEN BANKING
Παροχή πρόσβασης σε υπηρεσίες Business to Business API για επιχειρηματική
χρήση, μέσω της οποίας οι πελάτες μπορούν να χρησιμοποιούν τις
λειτουργίες της Τράπεζας απευθείας από τα συστήματα ERP (Enterprise
Resource Planning). Η μεταφορά χρημάτων σε μεγάλες ποσότητες και η
άμεση συνδιαλλαγή σε πραγματικό χρόνο μεγιστοποιεί την επιχειρησιακή
αποτελεσματικότητα (εξαλείφει την ανάγκη ανταλλαγής αρχείων ή τη
δημιουργία προσαρμοσμένων API ανά πελάτη).

OPEN BANKING
Η Τράπεζα έχει παρουσιάσει το ενεργό περιβάλλον
Sandbox PSD2 σε τρίτους φορείς παροχής
υπηρεσιών πληρωμών (TPP), στο πλαίσιο της
ευρύτερης πρωτοβουλίας PSD2 για την προώθηση
της ιδέας του Open Banking. Επί του παρόντος,
πάνω από 80 εξωτερικοί προγραμματιστές
χρησιμοποιούν το δικό μας Περιβάλλον Sandbox
για να δημιουργήσουν καινοτόμες εφαρμογές
χρησιμοποιώντας τραπεζικά δεδομένα και
λειτουργικότητες που προσφέρονται υπό δοκιμή.
Η πρωτοβουλία αυτή προωθεί τις εξωτερικές
εταιρείες FinTech και άλλα TPPs να συνεργαστούν
στενά με την Τράπεζα για την ανάπτυξη λύσεων
προστιθέμενης αξίας που θα εξυπηρετούν καλύτερα
τους πελάτες μας και την ευρύτερη κοινότητα.
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ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ
ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΡΙΣΚΟΥ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

κατάλληλη σύνθεση και η οργάνωση τόσο του Διοικητικού

Το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) της Ελληνικής Τράπεζας
Δημόσιας Εταιρείας Λτδ υιοθέτησε πλήρως τον Κώδικα
Εταιρικής Διακυβέρνησης (Κώδικας), όπως δημοσιεύθηκε
από το Κυπριακό Χρηματιστήριο Αξιών. Το ΔΣ πιστεύει ότι
η καλή εταιρική διακυβέρνηση, βασισμένη στον Κώδικα, σε
συνδυασμό με τους όρους εντολής και τις πρακτικές που
ακολουθούνται από τις διάφορες Επιτροπές του ΔΣ, αποτελεί
θεμελιώδη παράγοντα για την επίτευξη του εταιρικού στόχου
για μεγιστοποίηση της επένδυσης των μετόχων. Το ΔΣ
αναγνωρίζει ότι υπάρχει μία διαρκή διαδικασία διαμόρφωσης
των αξιών εταιρικής διακυβέρνησης, με βάση τόσο τις διεθνείς
όσο και τις τοπικές συνθήκες. Ως εκ τούτου, το ΔΣ ακολουθεί
συνεχώς μία πολιτική αναθεώρησης και αναπροσαρμογής

Συμβουλίου όσων και των Επιτροπών του.
Το

Πλαίσιο

Εταιρικής

Διακυβέρνησης

της

Τράπεζας

περιλαμβάνει κατάλογο θεμάτων που προορίζονται μόνο για το
ΔΣ. Τα θέματα αυτά περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, αποφάσεις
για τον καθορισμό της συνολικής στρατηγικής και στόχων
του Ομίλου, την έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού, την
έγκριση κεφαλαιουχικών και χρηματοδοτικών σχεδίων, θέματα
κεφαλαιουχικής διάρθρωσης της Εταιρείας, λήψη αποφάσεων
επί

σημαντικών

θεμάτων

και

ουσιωδών

συναλλαγών,

συναλλαγές με μέλη του ΔΣ, Ανώτερης Εκτελεστικής Διεύθυνσης
ή με μεγαλομετόχους, το διορισμό ή παύση του Ανώτατου
Εκτελεστικού Διευθυντή, θέματα σύνθεσης και οργάνωσης του
ΔΣ και των Επιτροπών του, θέματα διακυβέρνησης, κλπ.

των διαφόρων πτυχών της εταιρικής διακυβέρνησης.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Η Εταιρεία διέπεται και ελέγχεται από το ΔΣ, το οποίο
λειτουργεί με βάση τον Κώδικα και τις συναφείς νομοθεσίες
περί

Εταιρειών,

περί

Χρηματιστηρίου

και

Εργασιών

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΤΔ

Πιστωτικών Ιδρυμάτων, καθώς και του Ιδρυτικού Εγγράφου

Στις 31 Δεκεμβρίου 2018

και Καταστατικού της Εταιρείας. Το ΔΣ καθορίζει τους

Youssef Α. Nasr

στρατηγικούς στόχους του Ομίλου και διασφαλίζει ότι

Πρόεδρος

υπάρχουν οι απαραίτητοι οικονομικοί και ανθρώπινοι πόροι

(εκλεγμένος στις 11/07/2018)

για την επίτευξη των στρατηγικών και λειτουργικών στόχων

Ευριπίδης Α. Πολυκάρπου

του Ομίλου. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη συνολική

Ανώτερος Ανεξάρτητος Σύμβουλος

ευθύνη για:

(εκπληρώνει τα καθήκοντα του Προέδρου μέχρι τις 11/07/2018)

• Καθορισμό και επίβλεψη των αξιών και προτύπων του
Ομίλου.
• Καθορισμός και εποπτεία του επιχειρηματικού μοντέλου
του Ομίλου.
• Διασφάλιση αποτελεσματικών συστημάτων και ελέγχων
ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική λειτουργία του
Ομίλου και η συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους και

Μαρίνος Σ. Γιαννόπουλος
Αντιπρόεδρος

Μαριάννα Παντελίδου Νεοφύτου
Ιωάννης Α. Μάτσης
David Whalen Bonanno
Χριστόδουλος Α. Χατζησταυρής
Ανδρέας Χριστοφίδης

κανονισμούς.

Andrew Charles Wynn

• Καθορισμός πλαισίου και πολιτικών αποτελεσματικής

Stephen John Albutt

διακυβέρνησης και εποπτείας του Ομίλου.
• Παρακολούθηση της επιχειρηματικής απόδοσης με βάση
τους στρατηγικούς στόχους, τη διάθεση ανάληψης κινδύνων
και τα αναμενόμενα πρότυπα.
Το ΔΣ είναι υπεύθυνο για να διασφαλίσει ότι υπάρχει η

Δημήτριος Ευσταθίου
Lars Kramer
Ειρένα Α. Γεωργιάδου
Ο κ. Μαρίνος Σ. Γιαννόπουλος παραιτήθηκε από τη θέση του Αντιπροέδρου,
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και μέλος των Επιτροπών Διαχείρισης
Κινδύνου και Ενσωμάτωσης της Ελληνικής Τράπεζας από τις 30 Μαΐου 2019.
Ο κ. Kristofer Richard Kraus διορίστηκε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της
Ελληνικής Τράπεζας από τις 19 Ιουνίου 2019.
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:

Σύμφωνα με τις πρόνοιες της Οδηγίας Διακυβέρνησης καθώς

A. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

και τις καλές πρακτικές περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, το

Πρόεδρος: Ευριπίδης Α. Πολυκάρπου

ΔΣ προβαίνει σε αξιολόγηση της απόδοσης του και των
επιτροπών του, τουλάχιστον σε ετήσια βάση. Περαιτέρω, η
Τράπεζα οφείλει να αναθέτει τη διενέργεια τουλάχιστον κάθε
3 χρόνια την επανεξέταση και αξιολόγηση της σύνθεσης και
της αποτελεσματικότητας του ΔΣ και των επιτροπών του σε
ανεξάρτητο εξωτερικό σύμβουλο.
Η Τράπεζα έχει θεσπίσει πολιτικές και διαδικασίες που
διέπουν την αξιολόγηση της απόδοσης του ΔΣ και των
Επιτροπών του. Το πρώτο τρίμηνο του 2019, το ΔΣ προχώρησε
στην ετήσια αξιολόγηση του ΔΣ και των Επιτροπών του για
το 2018. Η πρώτη αξιολόγηση από εξωτερικούς συμβούλους
πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2015. Μία εξωτερική
αξιολόγηση διεξήχθη επίσης από εξωτερικούς συμβούλους το
πρώτο τρίμηνο του 2018.

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Στην Εταιρεία λειτουργούν οι ακόλουθες 4 μόνιμες επιτροπές:
1) Επιτροπή Ελέγχου
2) Επιτροπή Αμοιβών
3) Επιτροπή Διορισμών / Εσωτερικής Διακυβέρνησης
4) Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων.
Οι Όροι Εντολής των πιο πάνω Επιτροπών βασίζονται τόσο
στις σχετικές διατάξεις του Κώδικα που τις αφορούν, όσο και
στις σχετικές κατευθυντήριες Οδηγίες της Κεντρικής Τράπεζας
της Κύπρου. Μέσα στα πλαίσια των προνοιών του Κώδικα
όσον αφορά τις σχέσεις με τους μετόχους, οι Πρόεδροι των
εν λόγω επιτροπών είναι διαθέσιμοι για τυχόν ερωτήσεις κατά
την Ετήσια Γενική Συνέλευση, στην οποία όλοι οι μέτοχοι
ενθαρρύνονται να λαμβάνουν μέρος. Οι πρόεδροι και τα μέλη
των Επιτροπών υποβάλλουν περιοδικώς εκθέσεις ή εισηγήσεις

Μέλη:
Stephen John Albutt
Ειρένα Α. Γεωργιάδου
Μαριάννα Παντελίδου Νεοφύτου
B. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΜΟΙΒΩΝ
Chairperson: Stephen John Albutt
Members:
David Whalen Bonanno
Ειρένα Α. Γεωργιάδου
Χριστόδουλος Α. Χατζησταυρής
Andrew Charles Wynn
Γ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ / ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Πρόεδρος: Youssef Α. Nasr
Μέλη:
David Whalen Bonanno
Δημήτριος Ευσταθίου
Μαριάννα Παντελίδου Νεοφύτου
Ευριπίδης Α. Πολυκάρπου
Δ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
Πρόεδρος: Andrew Charles Wynn
Μέλη:
Ανδρέας Χριστοφίδης
Δημήτριος Ευσταθίου
Χριστόδουλος Α. Χατζησταυρής
Μαρίνος Σ. Γιαννόπουλος
Στις 31 Δεκεμβρίου 2018
Μετά την απόκτηση ορισμένων περιουσιακών στοιχείων
και υποχρεώσεων από την πρώην ΣΚΤ, το ΔΣ αποφάσισε τη
σύσταση προσωρινής / ad hoc Επιτροπής Ενσωμάτωσης του
ΔΣ από την 1η Αυγούστου 2018. Η Επιτροπή Ενσωμάτωσης έχει
συσταθεί για να διασφαλίσει την αποτελεσματική εποπτεία
και συμβολή του ΔΣ για την ομαλή εφαρμογή του σχεδίου
ενσωμάτωσης της αποκτηθείσας επιχείρησης. Περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με την Ενσωμάτωση μπορούν να
βρεθούν στην ενότητα «Ενσωμάτωση» της έκθεσης ΕΚΕ. Η
σύνθεση της Επιτροπής αυτής στις 31 Δεκεμβρίου 2018 ήταν
η ακόλουθη:
Επιτροπή Ενσωμάτωσης
Πρόεδρος: Ειρένα Α. Γεωργιάδου
Μέλη:

προς την ολομέλεια του ΔΣ μετά τις συνεδρίες των αντίστοιχων

Ανδρέας Χριστοφίδης

Επιτροπών, ανάλογα με τα θέματα που επιλαμβάνονται.

Μαρίνος Σ. Γιαννόπουλος
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
Το Πλαίσιο Επιχειρηματικής Διαχείρισης Κινδύνων (ΠΕΔΚ) είναι το πλαίσιο του ανώτατου επιπέδου κινδύνου, το
οποίο καθορίζει τον εντοπισμό, την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων σε ολόκληρο τον Όμιλο.

ΤΟ ΠΕΔΚ
• Χρησιμεύει ως βασικό πλαίσιο στο οποίο όλα τα πλαίσια,
οι πολιτικές και οι διαδικασίες κινδύνων αναπτύσσονται
σύμφωνα με αυτό.
• Καθορίζει τις αρχές υπό τις οποίες διαχειρίζονται οι
κίνδυνοι και εφαρμόζεται σε όλους τους κινδύνους που
αναλαμβάνει και διαχειρίζεται η Τράπεζα.
• Καθορίζει τους ρόλους του ΔΣ, το οποίο έχει τη συνολική
ευθύνη για το περιβάλλον ελέγχου των κινδύνων εντός
του Ομίλου, καθώς και τις δομές, τους ρόλους και τις
αρμοδιότητες των Επιτροπών του ΔΣ, όσον αφορά τη
διαχείριση κινδύνων.
• Επιβεβαιώνει ότι η Τράπεζα υιοθετεί ένα μοντέλο των
Τριών Γραμμών Άμυνας (three line of defence) και καθορίζει
τους ρόλους του καθενός.
• Αναγνωρίζει τη σημασία της ύπαρξης ισχυρής κουλτούρας
Διαχείρισης Κινδύνων μέσα στο ΔΣ και υποστηρίζει τους
βασικούς παράγοντες που συμβάλλουν σε ένα ανοιχτό
και διαφανές περιβάλλον, όπου τα καλά εκπαιδευμένα και
ενημερωμένα άτομα αναλαμβάνουν αποδεκτό κίνδυνο,
σύμφωνα με σαφείς πολιτικές, επιδιώκοντας την επίτευξη
της επιχειρηματικής στρατηγικής του Ομίλου.
• Καθορίζει την αρχιτεκτονική των πλαισίων κινδύνου και
των πολιτικών για χρήση σε ολόκληρη την Τράπεζα.
Κατά το 2018, το ΔΣ ενέκρινε επίσης ένα αναθεωρημένο
Πλαίσιο Διάθεσης Ανάληψης Κινδύνων (ΠΔΑΚ – Risk Appetite
Framework), το οποίο αναπτύχθηκε από τη Μονάδα
Διακυβέρνησης Κινδύνων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα
και τις βέλτιστες πρακτικές. Το νέο ΠΔΑΚ αποτελεί μέρος
του ευρύτερου Επιχειρηματικού Πλαισίου Διαχείρισης

Κινδύνων και καθορίζει τη διαδικασία για τη σύνθεση του
Πλαισίου Διάθεσης Ανάληψης Κινδύνων, που βασίζεται
στην Αξιολόγηση των Σημαντικών Κινδύνων (Material Risk
Assessment), με άμεση συμβολή στο Στρατηγικό Πλάνο και
την Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης της Κεφαλαιακής
Επάρκειας (ΕΔΑΚΕ). Το πλαίσιο συμπεριλαμβάνει ποσοτικά
αλλά και ποιοτικά όρια για ένα ευρύ φάσμα κατηγοριών
κινδύνων που αντιμετωπίζει η Τράπεζα και καθορίζει
τις ευθύνες για την εφαρμογή του, τη διαχείριση και τη
διακυβέρνηση του (που συμπεριλαμβάνει επίσης το πλαίσιο
αναφοράς των παραβιάσεων) σύμφωνα με το μοντέλο των
Τριών Γραμμών Άμυνας και το ΠΕΔΚ.
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ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

διατήρηση ενός περιβάλλοντος επαρκούς ελέγχου για τη
διαχείριση των κυρίων κινδύνων.

Το ΔΣ είναι το κύριο διοικητικό όργανο της Τράπεζας και
είναι υπεύθυνο για: (α) την έγκριση της συνολικής πολιτικής
σε σχέση με το είδος και το επίπεδο των κινδύνων που
επιτρέπεται να αναλάβει η Τράπεζα στην υλοποίηση των

Ένας αριθμός Εκτελεστικών Επιτροπών και Επιτροπών του
ΔΣ, όπως παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα, βοηθούν
το ΔΣ στην εκπλήρωση των προαναφερθέντων ευθυνών και
στην παρακολούθηση της εφαρμογής του ΠΕΔΚ.

στρατηγικών και επιχειρησιακών της σχεδίων, και (β) τη

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΔΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΟΥ ΔΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
ΑΝΩΤΑΤΟΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ
ΚΙΝΔΥΝΟΥ,
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
& ΠΡΟΤΥΠΩΝ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
(CONDUCT)

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ/ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΚΑΙ
ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΤΟΥ ΔΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
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ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

Υπηρεσίες και Πρόγραμμα Προστασίας Δεδομένων.

Η Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης (ΜΚΣ) εργάζεται
για την προώθηση και τη διασφάλιση της κουλτούρας
συμμόρφωσης του Ομίλου και διασφαλίζει την άμεση και
συνεχή συμμόρφωση του Ομίλου με το ισχύον νομικό και
ρυθμιστικό πλαίσιο.
Οι κυριότερες δραστηριότητες της ΜΚΣ είναι οι ακόλουθες:
• Παρακολούθηση και καταγραφή των νομικών, ρυθμιστικών
και

επιχειρηματικών

απαιτήσεων

που

διέπουν

και/

ή

επηρεάζουν τις δραστηριότητες του Ομίλου.
• Γνωστοποίηση των προσδιορισμένων απαιτήσεων στις
αρμόδιες εταιρείες και τμήματα του Ομίλου, με στόχο την
ενσωμάτωσή τους στις εταιρικές διαδικασίες και πρακτικές.
• Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
(AML/CTF).
• Διασφάλιση συμμόρφωσης με τους νόμους σχετικά με τις
επενδυτικές υπηρεσίες.
• Πρόληψη, ανίχνευση και αποτελεσματική διαχείριση της
συμμόρφωσης και των ρυθμιστικών κινδύνων.
• Εκπαίδευση του προσωπικού και δημιουργία ανοικτών
καναλιών επικοινωνίας σχετικά με θέματα συμμόρφωσης.
• Προστασία των προσωπικών δεδομένων,
συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων των
πελατών του Ομίλου.
Ο σκοπός της συμμόρφωσης εξακολουθεί να είναι ευρύς και
περίπλοκος, με σημαντικό αντίκτυπο στην Τράπεζα. Καθώς
συνεχίζουν να αυξάνονται οι νομοθετικές απαιτήσεις, η
πρόκληση είναι να εφαρμοστεί με επιτυχία ένα πρόγραμμα
συμμόρφωσης, το οποίο αποτελεί προληπτικό μέρος της
κουλτούρας διαχείρισης κινδύνου του ιδρύματος, και να
είναι ενσωματωμένο στις επιχειρηματικές μονάδες του
Ομίλου.
Η ΜΚΣ, με σκοπό τη συμμόρφωση του Ομίλου με τους
ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, καθώς και τις οδηγίες και
άλλες νομοθετικές επικοινωνίες, αναπτύσσει και εφαρμόζει
προγράμματα, όπως τα προγράμματα AML/ CTF, Επενδυτικές

Το 2018, η ΜΚΣ συνέχισε την προσπάθεια ενδυνάμωσης του
προγράμματος συμμόρφωσης AML/ CTF του Ομίλου. Μεταξύ
άλλων, η ΜΚΣ προχώρησε στις ακόλουθες ενέργειες:
• Συνεχής επικαιροποίηση των στοιχείων των πελατών, η
οποία αποτελεί τη βάση σωστής πρακτικής αναγνώρισης
πελατών (Know Your Client - KYC).
• Περαιτέρω αναβάθμιση του συστήματος παρακολούθησης
συναλλαγών του Ομίλου για τον εντοπισμό ύποπτης
δραστηριότητας AML / CTF.
• Αναμόρφωση των σχετικών πολιτικών και διαδικασιών.
• Διεύρυνση του προγράμματος παρακολούθησης των
κύριων ελέγχων του AML/ CTF προγράμματος μέσω
δειγματοληπτικής διαδικασίας.
• Περαιτέρω ενίσχυση του προγράμματος εκπαίδευσης AML/
CTF, τόσο στην ομάδα ΜΚΣ όσο και στο προσωπικό του
Ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας.
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ
Η Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης υποστηρίζει την
Πολιτική κατά της Δωροδοκίας και της Διαφθοράς στον Όμιλο,
σύμφωνα με το ισχύον ευρωπαϊκό και διεθνές νομοθετικό
και ρυθμιστικό πλαίσιο. Η Πολιτική αναθεωρείται σε τακτική
βάση ή συχνότερα, εάν κριθεί αναγκαίο, λόγω αλλαγών στις
περιστάσεις και εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Σκοπός της Πολιτικής αυτής είναι η πρόληψη, ο εντοπισμός,
η καταπολέμηση και η ανίχνευση της δωροδοκίας και της
διαφθοράς και απορρέει από τη μηδενική ανοχή του Ομίλου
στη δωροδοκία και τη διαφθορά, σύμφωνα με το Πλαίσιο
Επιχειρηματικής

Διαχείρισης

Κινδύνων.

Περισσότερες

πληροφορίες σχετικά με τη Διαχείριση Κινδύνων μπορείτε
να βρείτε στην ενότητα «Διακυβέρνηση και Κουλτούρα
Διαχείρισης Κινδύνου».

Ο Όμιλος δηλώνει ότι οι πράξεις δωροδοκίας και διαφθοράς
είναι

εντελώς

απαράδεκτες

για

την

επιχειρηματική

ακεραιότητα, προκαλώντας βλάβη στη φήμη και τα
συμφέροντα

του,

επομένως

ο

Όμιλος

λαμβάνει

τα

απαραίτητα μέτρα για να αποτρέψει περιστατικά δωροδοκίας
και διαφθοράς μεταξύ προσωπικού, διευθυντικών στελεχών
και τρίτων. Σε περίπτωση εντοπισμού τέτοιων περιστατικών,
ο Όμιλος προβαίνει σε άμεση κατανομή των ευθυνών όλων
των εμπλεκόμενων. Οποιαδήποτε παραβίαση της Πολιτικής
θα αντιμετωπιστεί σύμφωνα με τον Πειθαρχικό Κώδικα του
Ομίλου και τον Κώδικα Επαγγελματικής Συμπεριφοράς και
Δεοντολογίας.
Όσον αφορά την εκπαίδευση κατά της διαφθοράς, η Τράπεζα
οργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα για όλα τα μέλη του
προσωπικού μέσω ηλεκτρονικής μάθησης.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ | ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΕ 2018

Σελίδα 080

ΑΓΟΡΑ
ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις ενέργειες, τους στόχους και τις δεσμεύσεις μας
για την ενότητα «Αγορά».

ΘΕΜΑ			
Οικονομική
Απόδοση και
Χρηματοοικονομική
Ανθεκτικότητα

ΔΡΑΣΕΙΣ, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ					
• Η επίτευξη των Οικονομικών Στόχων

Ικανοποίηση Πελατών

• Ικανοποίηση πελατών λιανικής τραπεζικής - Στόχος 2019 86%
• Ικανοποίηση εμπορικών πελατών - Στόχος 2019 80%
• Ικανοποίηση μυστικών πελατών λιανικής τραπεζικής - Στόχος 2019 85%

Διακυβέρνηση
και Κουλτούρα
Διαχείρισης Κινδύνων

• Εταιρική Διακυβέρνηση

Συμμόρφωση

• Συμμόρφωση με το ισχύον νομικό πλαίσιο

Καταπολέμηση της
διαφθοράς

• Πρόληψη και αντιμετώπιση της δωροδοκίας και της διαφθοράς

• Πλήρως συμβατό με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης

ΠΡΟΟΔΟΣ
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Η ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ‘ΚΟΙΝΩΝΙΑ’.
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ, ΕΣΤΙΑΖΟΥΜΕ ΣΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ:

• ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
• ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ/ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
• ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟ
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ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΑΙ
ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Είναι πρωταρχικής σημασίας για την Τράπεζα να διαχειρίζεται

Ρόλος του Γραφείου Τύπου είναι η διασφάλιση και

τη σύγκρουση μεταξύ των συμφερόντων των πελατών και

διατήρηση εποικοδομητικών σχέσεων με τα ΜΜΕ, η

των συμφερόντων της Τράπεζας ή/ και του προσωπικού της

παραγωγή μηνυμάτων και η ετοιμασία και υλοποίηση

Τράπεζας, διασφαλίζοντας τη δίκαιη και υπεύθυνη χρήση
προϊόντων και υπηρεσιών. Για την πλήρη ενημέρωση και
τη συμμόρφωση μας με τους νόμους και τους κανονισμούς
εκθέσεως διαφήμισης, είμαστε μέλη του Φορέα Ελέγχου
Διαφήμισης (ΦΕΔ) και του Συνδέσμου Διαφημιζομένων
Κύπρου (ΣΔΚ).
Ο ΦΕΔ είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, έχοντας ως
κύριο στόχο τον έλεγχο των διαφημίσεων που προβάλλονται

της επικοινωνιακής πολιτικής του Ομίλου, η οποία είναι
απόλυτα συνυφασμένη με τη στρατηγική και τους στόχους
του.
Το 2018, το Γραφείο Τύπου συμμετείχε σε μία σειρά
δραστηριοτήτων της Τράπεζας, οι οποίες απαιτούσαν
την προετοιμασία σχεδίων επικοινωνιακής διαχείρισης.
Η σημαντικότερη δραστηριότητα ήταν ο χειρισμός της

στην Κύπρο, για να διασφαλίσει ότι είναι νόμιμες,

επικοινωνίας σχετικά με τη συμφωνία με την πρώην

αξιοπρεπείς, έντιμες, αληθείς, κοινωνικά υπεύθυνες και

ΣΚΤ. Το Γραφείο Τύπου ήταν στο προσκήνιο πολύ πριν

συνεπείς με την ισχύουσα νομοθεσία και τις αρχές του

από την ανακοίνωση της συμφωνίας και εξακολουθεί να

θεμιτού ανταγωνισμού.

διαδραματίζει έναν ενεργό ρόλο.

Ο ΦΕΔ είναι ένας οργανισμός αυτορρύθμισης στον κλάδο

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων και των υποχρεώσεων

των επικοινωνιών, δεδομένου ότι περιλαμβάνει και τα τρία

του, το Γραφείο παρακολουθεί τα τρέχοντα γεγονότα στα

ενδιαφερόμενα μέρη:

ειδησεογραφικά νέα και ενημερώνει τη Διεύθυνση και

•

Διαφημιστές,

οι

οποίοι

προωθούν

διαφημιστική

επικοινωνία.
• Διαφημιστές, οι οποίοι δημιουργούν τις διαφημίσεις.
• ΜΜΕ που αναλαμβάνουν την καταγραφή ή τη μετάδοση
διαφημίσεων.
Ο ΣΔΚ είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που
εκπροσωπεί τις εταιρείες που διαφημίζονται στην Κύπρο σε
όλους τους τομείς και προς όλες τις κατευθύνσεις. Μεταξύ

Διοίκηση της Τράπεζας. Διασφαλίζει ταυτόχρονα ότι οι
ενημερώσεις της Τράπεζας και θέματα που αφορούν το
κοινό μεταδίδονται και προωθούνται με τον καλύτερο
δυνατό τρόπο.
Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιείται σειρά δημοσιογραφικών
διασκέψεων, επαφών με εκπροσώπους των ΜΜΕ, δίνονται
συνεντεύξεις

σε

ηλεκτρονικά

και

έντυπα

μέσα

και

άλλων, προεδρεύει της Επιτροπής Ελέγχου Επισκόπησης,

δημοσιεύονται άρθρα σχετικά με την Τράπεζα και τον

διασφαλίζοντας ότι τα δεδομένα για τα οποία αγοράζουμε

ευρύτερο χρηματοοικονομικό τομέα.

τηλεοπτικό χρόνο ελέγχονται από ανεξάρτητους ελεγκτές.

Το Γραφείο Τύπου ασχολείται ενεργά με την προώθηση

Ο Σύνδεσμος περιλαμβάνει επίσης τον Σύνδεσμο Εταιρειών

όλων των δραστηριοτήτων της ΕΚΕ της Τράπεζας.

Διαφήμισης και Επικοινωνιών και τους Alpha Κύπρου, ANT1,
TVONE, ΡΙΚ και Σίγμα.
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ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της

Οι τεχνολογικές εξελίξεις και η παγκοσμιοποίηση έχουν
δημιουργήσει νέες προκλήσεις όσον αφορά την προστασία
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η τεχνολογία
επιτρέπει τη χρήση προσωπικών δεδομένων σε μια
πρωτοφανή κλίμακα, με αποτέλεσμα τη σημαντική αύξηση
της συλλογής και της ανταλλαγής προσωπικών δεδομένων.
Προκειμένου να εξασφαλιστεί μια συνεπής και υψηλού
επιπέδου προστασία των φυσικών προσώπων και να
αρθούν τα εμπόδια στις ροές προσωπικών δεδομένων εντός
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), εγκρίθηκε ένα νέο πλαίσιο
προστασίας δεδομένων της ΕΕ με τη μορφή κανονισμού,
δηλαδή ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των
Δεδομένων (ΓΚΠΔ), ο οποίος εφαρμόζεται άμεσα σε όλα
τα κράτη μέλη. Ο ΓΚΠΔ αντικατέστησε την προηγούμενη
ισχύουσα οδηγία της ΕΕ 95/46 σχετικά με την προστασία
των

φυσικών

προσώπων

έναντι

της

επεξεργασίας

προσωπικών δεδομένων και την ελεύθερη κυκλοφορία των
δεδομένων αυτών.
Από τις 25 Μαΐου 2018 ισχύουν οι διατάξεις του ΓΚΠΔ.
Επιπλέον, στις 31 Ιουλίου 2018, ο νέος νόμος της Κύπρου
περί επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο

Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και
της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμος
του 2018 (Ν. 125(I)/2018), όπου δημοσιεύτηκε στην Επίσημη
Εφημερίδα του Κράτους. Ο Νόμος συμπληρώνει το ΓΚΠΔ
και με την έναρξη ισχύος των διατάξεων του καταργείται
ο τροποποιημένος Νόμος του 2001 περί Επεξεργασίας
Δεδομένων

Προσωπικού

Χαρακτήρα

(Προστασία

του

Ατόμου) 2001.
Λαμβάνοντας υπόψη το μεγάλο όγκο και την πολυπλοκότητα
των δραστηριοτήτων επεξεργασίας που αφορούν τα
προσωπικά δεδομένα και τους πιθανούς κινδύνους
των δικαιωμάτων και της ελευθερίας των ανθρώπων, η
Τράπεζα/ Όμιλος έχει ένα όραμα για την ανάπτυξη μίας
κουλτούρας συμμόρφωσης προς το ΓΚΠΔ/ προστασίας των
προσωπικών δεδομένων στην Τράπεζα. Αυτό θα συμβάλει
στην αύξηση της εμπιστοσύνης του κοινού, στην εφαρμογή
των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την
εκπλήρωση των απαιτήσεων του ρυθμιστικού πλαισίου
για την προστασία των προσωπικών δεδομένων φυσικών
προσώπων, συμπεριλαμβανομένου του ΓΚΠΔ και του Νόμου.
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Ο Όμιλος έχει καθιερώσει και συνεχίζει την ανάπτυξη του
Προγράμματος Προστασίας Δεδομένων, προκειμένου:
α. Να εφαρμόσει και να διατηρήσει αποτελεσματικές και με
διαφάνεια πολιτικές και διαδικασίες για την επεξεργασία
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
β. Να διασφαλίσει ότι μπορεί να ανταποκριθεί στα αιτήματα,
τόσο της εποπτικής αρχής όσο και των προσώπων, των
οποίων κατέχει δεδομένα τους.
γ. Να παρακολουθεί τις δραστηριότητες που αφορούν
προσωπικά δεδομένα φυσικών προσώπων και να διασφαλίσει
ότι οι σχετικοί κίνδυνοι για την Τράπεζα διαχειρίζονται
συνεχώς και αποτελεσματικά.
Ο Όμιλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ, έχει
ορίσει έναν Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) και
έχει κοινοποιήσει τον εν λόγω διορισμό στον Επίτροπο
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Επίτροπος). Ο ΥΠΔ
πρέπει να εμπλέκεται κατάλληλα και έγκαιρα (όσο το δυνατόν
νωρίτερα) σε όλα τα ζητήματα που αφορούν την προστασία
των προσωπικών δεδομένων. Η διασφάλιση ότι ο ΥΠΔ
ενημερώνεται και διαβουλεύεται από την αρχή, διευκολύνει
τη συμμόρφωση και προωθεί μια προσέγγιση προστασίας
της ιδιωτικής ζωής. Ο ΥΠΔ υποστηρίζεται από το Γραφείο
Προστασίας Δεδομένων.
Ο Όμιλος έχει υιοθετήσει την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων
(Πολιτική), για να αποτρέψει τυχόν πράξεις παράνομης
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και να
διασφαλίσει την τήρηση των υποχρεώσεων της Τράπεζας,
όπως επιβάλλεται από το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό
ρυθμιστικό πλαίσιο. Η Πολιτική καθορίζει τη βάση πάνω στην
οποία συλλέγονται/ επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα
και περιγράφει τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για να
διασφαλιστεί η τήρηση της ιδιωτικής ζωής και της ασφάλειας
των προσωπικών πληροφοριών σε ολόκληρο τον οργανισμό.
Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων φυσικών προσώπων
πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις αρχές προστασίας δεδομένων
που ορίζονται στο ΓΚΠΔ. Οι πολιτικές και οι διαδικασίες της
Τράπεζας/ Ομίλου σχεδιάζονται/ παρακολουθούνται για να
διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις αρχές αυτές.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟ
Η Ελληνική Τράπεζα πιστεύει
στα δυνατά σημεία των
ανθρώπων και τους ενισχύει
να ξεπεράσουν τις περιστάσεις
τους και να επιτύχουν αυτό
που στην αρχή φαίνεται
αδύνατο.
Στις 7 Απριλίου 2019, μία νέα εκστρατεία κοινωνικής εικόνας
άρχισε να προβάλλεται. Η εκστρατεία επικεντρώνεται
στην προσφορά πίσω στην κοινωνία και στην εμπλοκή των
ανθρώπων καθ’ όλη την πορεία της εκστρατείας.
Στόχος μας είναι να στηρίξουμε πρωτοβουλίες με
μακροπρόθεσμες επιπτώσεις, να ευαισθητοποιήσουμε την
κοινότητα και να εμπνεύσουμε άλλους.

Η Δύναμη σου
Τώρα, μπορούμε να ενδυναμώνουμε τους
ανθρώπους να πιστεύουν στη δύναμη
κάποιου άλλου ατόμου και, μαζί, να
βοηθήσουν να επιτύχουν το αδύνατο.
Η βασική ιδέα είναι να δώσουμε στους ανθρώπους τον ηγετικό ρόλο,
αποδεικνύοντας ότι όλα είναι δυνατά όταν πιστεύουμε ο ένας στον άλλο.
Σε αυτήν την εκστρατεία προσκαλούμε ανθρώπους και τους ενθαρρύνουμε
να προτείνουν άτομα που έχουν ανάγκη, ώστε να μπορέσουμε να τους
βοηθήσουμε να επιτύχουν αυτό που μέχρι τώρα ήταν ακατόρθωτο για αυτούς.
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ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ Η ΕΙΔΙΚΗ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ (WWW.EXEISTIDYNAMI.COM), ΟΠΟΥ ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΝΑ ΣΤΗΡΙΞΕΙ
ΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΟ.
Η Ελληνική Τράπεζα έχει συστήσει μία 8-μελή Επιτροπή
Αξιολόγησης, η οποία θα αξιολογήσει κάθε πρόθεση
ξεχωριστά.
• Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα αποτελείται από υπαλλήλους
της Ελληνικής Τράπεζας και 2 ανεξάρτητα μέλη.
• Οι αποφάσεις της Επιτροπής Αξιολόγησης θα λαμβάνονται
με απλή πλειοψηφία.
• Για απαρτία, απαιτείται η παρουσία των 5 μελών της
Επιτροπής Αξιολόγησης.
• Σε περίπτωση ισοπαλίας ή κοινών ιστοριών χωρίς σαφή
λόγο και αιτία επιλογής, τότε η Επιτροπή Αξιολόγησης θα
προχωρήσει σε κλήρωση.
• Κατά την αξιολόγηση των προθέσεων υποστήριξης, η
Επιτροπή Αξιολόγησης θα λάβει υπόψη τους σχετικούς
όρους και προϋποθέσεις, η ερμηνεία των οποίων εξαρτάται
αποκλειστικά από τη διακριτική τους ευχέρεια.
• Οι αποφάσεις της Επιτροπής Αξιολόγησης είναι
οριστικές, δεσμευτικές και αμετάκλητες.
Κριτήρια αξιολόγησης της πρόθεσης υποστήριξης:
• Να είσαι αληθινός/ βασισμένος σε πραγματικά γεγονότα
/ιστορίες
Να υπάρχει η δυνατότητα μακροπρόθεσμου αντίκτυπου,
περιλαμβανομένου της δυνατότητας να εμπνεύσει και
άλλους.
• Να αυξήσει την ευαισθητοποίηση του κοινωνικού
συνόλου.
Να μην επιδιώκει οικονομικό όφελος/κέρδος, μακροπρόθεσμα
ή βραχυπρόθεσμα.
• Υπόκεινται σε οικονομικούς περιορισμούς, όπως καθορίζει
η Τράπεζα κατά την απόλυτη κρίση της.

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι κάτι περισσότερο από
απλή φιλανθρωπία, είναι μία υποχρέωση. Σε αυτό το πλαίσιο,
προσπαθούμε να βελτιώσουμε το μέλλον των ανθρώπων στην
κοινότητα σε διάφορους τομείς, οι οποίοι με τη σειρά τους, μεταξύ
άλλων, θα στηρίξουν τις επιχειρήσεις στο μέλλον. Η εταιρική
κοινωνική ευθύνη μας προσφέρει την ευκαιρία να ενισχύσουμε
την επιχείρηση μας, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην κοινωνία.
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ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Η Ελληνική Τράπεζα κατανοεί πόσο σημαντικό είναι οι
χρηματοοικονομικές μας υπηρεσίες να είναι προσβάσιμες σε
λογικό πλαίσιο σε όλους τους πελάτες μας στις διαφορετικές
περιοχές που λειτουργούμε. Το 2018, η Ελληνική Τράπεζα,
προκειμένου να εξυπηρετήσει τους πελάτες αγροτικών
περιοχών, ξεκίνησε δύο Κινητές Τραπεζικές Μονάδες
(ΚΤΜ). Οι ΚΤΜ επισκέπτονται περισσότερα από 25 χωριά
μία φορά την εβδομάδα. Οι ΚΤΜ προσφέρουν έναν αριθμό
υπηρεσιών, όπως:
• Αναλήψεις
• Καταθέσεις

την καταπολέμηση τουλάχιστον μιας από τους 19 τύπους

• Πληρωμές.
Οι ΚΤΜ περιλαμβάνουν ΑΤΜ και ταμειακές μηχανές.
Διαθέτουν καθίσματα, ενσωματωμένο

κλιματισμό

και

ανελκυστήρα για να διευκολύνουν την πρόσβαση σε
ηλικιωμένους και άτομα με ειδικές ανάγκες. Οι ΚΤΜ
τροφοδοτούνται από ηλιακή ενέργεια, αρκετή για λειτουργία
των μονάδων έως 15 ωρών.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΚΤΙΒΙΣΜΟΥ

κακοποίησης και βίας κατά των παιδιών (μεταξύ των οποίων
εκφοβισμός, παιδική εργασία, σεξουαλική κακοποίηση,
απαγωγές παιδιών, παραμέληση, κλπ.). Η διάρκεια της
εθνικής εκστρατείας ήταν από την 1η Νοεμβρίου έως τις 19
Νοεμβρίου και στόχευε στην ευαισθητοποίηση των πολιτών
και την πρόληψη του προβλήματος της κακοποίησης και
της βίας κατά των παιδιών και της νεολαίας μέσω διαφόρων
δραστηριοτήτων και δράσεων στα σχολεία.

Κατά τη διάρκεια του 2018, συμμετείχαμε σε πρωτοβουλίες
που αποσκοπούν στη μείωση των κοινωνικών προβλημάτων,
στην υποστήριξη οικογενειών και άλλων οργανισμών που
δραστηριοποιούνται στην υποστήριξη ευπαθών ομάδων
του πληθυσμού.
Η Τράπεζα, με μεγάλη συμμετοχή των εργαζομένων,
συνέχισε να πραγματοποιεί εκστρατείες σε συνεργασία
με αξιόπιστα ιδρύματα όπως το Hope for Children, το
Ίδρυμα Sophia, το Movember, το Ίδρυμα Elpida και άλλες
φιλανθρωπικές οργανώσεις.
Η Τράπεζα ήταν ο κύριος χορηγός και οδηγός του «Stand
by Greece», μία αυθόρμητη πρωτοβουλία όλων των
ενημερωτικών οίκων και τηλεοπτικών καναλιών στην
Κύπρο για την υποστήριξη των ανθρώπων που επλήγησαν
από τις μεγάλες πυρκαγιές στην Ελλάδα.
To «Hope For Children» CRC Policy Center, με τη στήριξη της
Ελληνικής Τράπεζας, υλοποίησε την εκστρατεία «19 Ημέρες
Ακτιβισμού» για την καταπολέμηση της κακοποίησης και
της βίας κατά των παιδιών και των νέων στην Κύπρο.
Οι «19 Ημέρες Ακτιβισμού» ήταν μια πρωτοβουλία που
ιδρύθηκε το 2011 από το Παγκόσμιο Ιδρυτικό Συμβούλιο
Γυναικών, με στόχο την εφαρμογή μιας στρατηγικής για

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
Το πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Ελληνικής
Τράπεζας περιλαμβάνει ενέργειες στήριξης της Κοινωνίας,
του Αθλητισμού, των Εκπαιδευτικών προγραμμάτων και
του Πολιτισμού.

ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ
Με την πάροδο του χρόνου, η Ελληνική Τράπεζα υποστηρίζει
πολιτιστικές παραγωγές, φεστιβάλ τοπικών κοινοτήτων,
εκθέσεις και τοπικές θεατρικές παραστάσεις.
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ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
Η Ελληνική Τράπεζα υποστήριξε έργα που ενθάρρυναν τους
τοπικούς φοιτητές να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς στο
εξωτερικό. Επιπρόσθετα, προσέφερε βραβεία αναγνώρισης
στους φοιτητές με τις καλύτερες επιδόσεις.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ
ΣΧΟΛΕΙΑ»
Η Τράπεζα, σε συνεργασία με τη CYMEPA, συνεχίζει με μεγάλη
επιτυχία τη μακρόχρονη στήριξή της για το πρόγραμμα
«Οικολογικά Σχολεία» στην Κύπρο. Το 2018, περισσότερα
από 200 δημόσια και ιδιωτικά σχολεία, με πάνω από 40.000
μαθητές και 5.000 εκπαιδευτικούς, συμμετείχαν σε αυτό το
πρόγραμμα. Τα «Οικολογικά Σχολεία» είναι μία παγκόσμια
πρωτοβουλία που ενθαρρύνει τους νέους να ασχοληθούν
με το περιβάλλον, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να το
προστατεύσουν ενεργά. Η πρωτοβουλία αρχίζει στην τάξη
και επεκτείνεται στο σχολείο και τελικά προωθεί την αλλαγή
στην κοινότητα γενικότερα. Μέσα από αυτό το πρόγραμμα,
οι νέοι βιώνουν μια αίσθηση επίτευξης ότι είναι σε θέση
να έχουν λόγο στις πολιτικές περιβαλλοντικής διαχείρισης
των σχολείων τους, κατευθύνοντας τους τελικά τους προς

απονομή της Πράσινης Σημαίας. Το 2018, η Πράσινη Σημαία
απονεμήθηκε σε 114 σχολεία.

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ
Οι ανεπαρκείς χρηματοοικονομικές γνώσεις μπορεί να
οδηγήσουν σε κακή διαχείριση των χρηματοοικονομικών
πόρων/

κεφαλαίων

και/

ή

ακατάλληλη

χρήση

των

χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών. Ως εκ
τούτου, η ενίσχυση των χρηματοοικονομικών γνώσεων των
πελατών μας βελτιώνει την ικανότητά τους να χρησιμοποιούν
σωστά τα χρηματοοικονομικά προϊόντα και υπηρεσίες. Οι
Πρωτοβουλίες μας στον τομέα αυτό περιλαμβάνουν τα εξής:
• Η νέα μας ιστοσελίδα είναι πιο φιλική προς τον πελάτη,
παρέχοντας πληροφορίες και πρόσβαση στην πελατειακή
μας βάση.
• Επιπλέον, η Τράπεζα, σε συνεργασία με τη NGO Reaction,
ξεκίνησε ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης των κατοίκων σε
χωριά για τη χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών, όπως HB web
banking, online πληρωμές, TAXISNET κλπ. Τα εκπαιδευτικά
σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν σε περισσότερα από 100

την πιστοποίηση και το κύρος που αποδίδεται με την

χωριά σε όλη την Κύπρο.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ €48K

ΟΙΚΟ-ΣΧΟΛΕΙΑ €10K

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΣΥΝΟΛΩΝ, ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ,
NGOS €68K

LET’S DO IT CYPRUS €5Κ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΘΛΗΜΑΤΑ €7K

SOPHIA FOUNDATION €10K

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ €16K

STAND BY GREECE €14K ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ €29K

HOPE FOR CHILDREN €15K
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις ενέργειες, τους στόχους και τις δεσμεύσεις μας
για το τομέα Κοινωνία.

ΘΕΜΑ			

ΔΡΑΣΕΙΣ, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ					

Προστασία
Καταναλωτών και
Υπεύθυνο Μάρκετινγκ

• Όλες οι εκστρατείες θα εξακολουθήσουν να είναι σύμφωνες
με τη σχετική νομοθεσία και οδηγίες σε σχέση με το μάρκετινγκ
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.

Κοινωνικές Επενδύσεις
και Κοινωνικό
Αντίκτυπο

• Η Τράπεζα δεσμεύεται να συνεχίσει τη συμβολή της στην Κοινωνία μέσω
δωρεών και χορηγιών.
• Θα συνεχίσουμε να συμβάλουμε και να δώσουμε σε μία σειρά
φιλανθρωπικών οργανώσεων, ΜΚΟ και κοινωνιών που απευθύνονται σε
ευάλωτες ομάδες της κοινωνίας.

ΠΡΟΟΔΟΣ
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ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
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ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ GRI
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΡΟΤΥΠΟ GRI

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΚΑΙ/Η
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΠΡΟΦΙΛ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
GRI 102: ΓΕΝΙΚΕΣ

GRI 102-1

Όνομα του οργανισμού

Ανατρέξτε στη σελίδα 94, Σημείωση 1
της Ετήσιας Έκθεσης 2018
Πώς δημιουργούμε αξία, σελίδα 14

GRI 102-2

Δραστηριότητες, εμπορικό
σήμα, προϊόντα και
υπηρεσίες

Πώς δημιουργούμε αξία, σελίδα 14
https://www.hellenicbank.com/
portalserver/hb-en-portal/en/
about-us
https://www.hellenicbank.com/
portalserver/hb-en-portal/en/
personal-banking/insure
https://www.hellenicbank.com/
portalserver/hb-en-portal/en/
business-banking/insure

GRI 102-3

Τοποθεσία της έδρας

Ανατρέξτε στη σελίδα 94, της
Ετήσιας Έκθεσης 2018
Πώς δημιουργούμε αξία, σελίδα 14

GRI 102-4

Τοποθεσία δραστηριοτήτων

Ανατρέξτε στη σελίδα 16, της
Ετήσιας Έκθεσης 2018

GRI 102-5

Τοποθεσία δραστηριοτήτων

Πώς δημιουργούμε αξία, σελίδα 14
Παρουσίαση των οικονομικών
αποτελεσμάτων του Ομίλου για το
έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου
2018, διαφάνεια 50

GRI 102-6

Αγορές που εξυπηρετούνται

Πώς δημιουργούμε αξία, σελίδα 14
Ετήσια Έκθεση 2018, σελίδα 16

GRI 102-7

Μέγεθος του οργανισμού

Πώς δημιουργούμε αξία, σελίδα 14
Ετήσια Οικονομική Έκθεση του
Ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας

GRI 102-8

Πληροφορίες για
υπαλλήλους και άλλους
εργαζόμενους

Διαχείριση και εμπλοκή
προσωπικού, σελίδες 34-41
Εργασιακές πρακτικές/ Εργασιακά
δικαιώματα, σελίδες 42-48

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 2016
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ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΣ

GRI 102-9

Αλυσίδα Εφοδιασμού

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΚΑΙ/Η
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Τα προϊόντα, οι υπηρεσίες και το
επιχειρηματικό μας μοντέλο, σελίδα 14
Οικονομική Επίδοση και
Χρηματοοικονομική Ανθεκτικότητα,
σελίδες 64-66
Εσωτερική Περιβαλλοντική διαχείριση/
επιπτώσεις, σελίδες 52-59
Η Τράπεζα έχει συστήσει μίαν Κεντρική
Υπηρεσία Προσφορών. Πρόκειται για μία
νεοσυσταθείσα υπηρεσία που αρχικά
συγκεντρώνει την επεξεργασία των
προσφορών της Τράπεζας, καθώς και τη
σταδιακή διαχείριση των συμβάσεων,
την ανάθεση εργασιών σε τρίτους και
την αξιολόγηση της συνεργασίας μεταξύ
των προμηθευτών / παροχών υπηρεσιών
και της Τράπεζας. Σχεδόν όλοι οι
προμηθευτές της Τράπεζας είναι Τοπικοί.
Οι πληρωμές προς τους προμηθευτές
ανέρχονται σε 132 εκατ. ευρώ, εκ των
οποίων τα 116 εκατ. ευρώ αφορούν τους
τοπικούς προμηθευτές.

GRI 102-10

Σημαντικές αλλαγές
του οργανισμού και της
αλυσίδας εφοδιασμού

Ενσωμάτωση, σελίδες 68-69
Πρόσφατα Ορόσημα, σελίδα 5
Πώς δημιουργούμε αξία, σελίδα 14
Ετήσια οικονομική έκθεση του
Ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας 2018,
σελίδες 24, 36

GRI 102-11

Αρχή της προφύλαξης

Περιβαλλοντικά και Κοινωνικά
Επενδυτικά Κριτήρια, σελίδες 60-62
Διαχείριση κινδύνου, σελίδες 76-77

GRI 102-12

Εξωτερικές πρωτοβουλίες

Εσωτερική Περιβαλλοντική
διαχείριση/ επιπτώσεις, σελίδες
52-59
Ικανοποίηση πελατών, σελίδες 70-73
Η Τράπεζα έχει πιστοποιηθεί με
Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας
(ISO 50001), Green Key (Κεντρικά
Γραφεία), Green Office (35
καταστήματα & Γραφεία), Σύστημα
Διαχείρισης Ποιότητας (ISO 9001)
για την Hellenic Alico Life
Insurance και τις τρεις Μονάδες
Διεθνούς Τραπεζικής .

GRI 102-13

Συμμετοχή σε οργανώσεις

CARO (Cyprus Advertising Regulation
Organization), CAA
(Cyprus Advertisers’ Association),
Cyprus Employers and Industrialists
Federation (OEB), Cyprus Chamber
of Commerce and Industry (KEBE),
Cyprus Association of Public Listed
Companies, CSR Cyprus, Association
of Cyprus Banks
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ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΚΑΙ/Η
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

GRI 102-14

Δήλωση του υψηλότερα
ιστάμενου υπευθύνου λήψης
αποφάσεων

Μήνυμα Ανώτατου Εκτελεστικού
Διευθυντή, σελίδες 6-7

GRI 102-15

Κύριες Επιπτώσεις,
Κίνδυνοι, και Ευκαιρίες

Εσωτερική Περιβαλλοντική
διαχείριση/ επιπτώσεις, σελίδες
52-59
Περιβαλλοντικά και κοινωνικά
επενδυτικά κριτήρια, σελίδες 60-62
Διακυβέρνηση και κουλτούρα
Διαχείρισης κινδύνων, σελίδες 74-75
Συμμόρφωση και καταπολέμηση
διαφθοράς, σελίδες 78-79
Ανατρέξτε στο Ενημερωτικό Δελτίο
ημερομηνίας 28 Ιανουαρίου 2019
(Μέρος II Παράγοντες Κινδύνου),
Σελίδα 56

ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
GRI 102-16

Αξίες, αρχές, πρότυπα και
κώδικες συμπεριφοράς

https://www.hellenicbank.com/
portalserver/hb-en-portal/en/aboutus/
who-we-are/overview/vision—values
https://www.hellenicbank.com/
portalserver/hb-en-portal/en/about-us/
who-we-are/overview/vision--values/
principles-and-codesof-ethics
Οι ακόλουθες πολιτικές
συμμόρφωσης έχουν εγκριθεί
από το Διοικητικό Συμβούλιο του
Ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας:
Χάρτης & Πλαίσιο Συμμόρφωσης,
Πολιτική Συμμόρφωσης, Πολιτική
Καταπολέμησης της Δωροδοκίας &
Διαφθοράς, Πολιτική Κατάχρησης
Αγοράς, Πολιτική Προστασίας
Δεδομένων, Πολιτική Σύγκρουσης
Συμφερόντων, Κώδικας
Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς &
Δεοντολογίας, Ασφάλεια και Υγεία,
Περιβαλλοντική Διαχείριση και
Διαχείριση Ενέργειας.
Ετήσια Έκθεση 2018, Σελίδα 46
Ο Κοινός Σκοπός μας, σελίδα 12

GRI 102-17

Μηχανισμοί αναζήτησης
συμβουλών για ηθικές
συμπεριφορές

Διακυβέρνηση και Κουλτούρα
Διαχείρισης Κινδύνου, σελίδες 74-75
Συμμόρφωση και Καταπολέμηση της
Διαφθοράς, σελίδες 78-79

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
GRI 102-18

Δομή διακυβέρνησης του
οργανισμού

Διακυβέρνηση και Κουλτούρα
Διαχείρισης Κινδύνου, σελίδες 74-75

GRI 102-19

Διαδικασία εκχώρησης
αρμοδιοτήτων

Διακυβέρνηση και Κουλτούρα
Διαχείρισης Κινδύνου, σελίδες 78-79
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ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΚΑΙ/Η
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

GRI 102-20

Ορισμός εκτελεστικών
θέσεων με ευθύνη για θέματα
οικονομικά, περιβαλλοντικά
και κοινωνικά

GRI 102-21

Διαβούλευση ενδιαφερόμενων Διακυβέρνηση ΕΚΕ, σελίδα 16
μερών για θέματα οικονομικά, Επικοινωνία και κατανόηση των
περιβαλλοντικά και κοινωνικά ενδιαφερόμενων μερών, σελίδες
28-31

GRI 102-22

Σύνθεση ανώτατου οργάνου
διακυβέρνησης και των
επιτροπών του

https://www.hellenicbank.com/
portalserver/hb-en-portal/en/
aboutus/investor-relations/
managementteam/corporategovernance
Διακυβέρνηση και Κουλτούρα
Διαχείρισης Κινδύνου, σελίδες 74-75
Διακυβέρνηση ΕΚΕ, σελίδα 16

GRI 102-23

Πρόεδρος του ανώτατου
οργάνου διακυβέρνησης

Διακυβέρνηση και Κουλτούρα
Διαχείρισης Κινδύνου, σελίδες 74-75

GRI 102-24

Υποψηφιότητα και επιλογή
μελών του ανώτατου
οργάνου διακυβέρνησης

Ετήσια Έκθεση 2018, σελίδα 51

GRI 102-26

Ρόλος του ανώτατου
οργάνου διακυβέρνησης στον
καθορισμό του σκοπού, των
αξιών και των στρατηγικών

Διακυβέρνηση ΕΚΕ, σελίδα 16
Ο Κοινός μας Σκοπός, σελίδα 12
Ετήσια Έκθεση 2018, σελίδα 24

GRI 102-29

Προσδιορισμός
και διαχείριση
των οικονομικών,
περιβαλλοντικών και
κοινωνικών επιπτώσεων

Εσωτερική Περιβαλλοντική
Διαχείριση/Επιπτώσεις, σελίδες
52-59
Οικονομική Επίδοση και
Χρηματοοικονομική Ανθεκτικότητα,
σελίδες 64-66
Ουσιαστικότητα, σελίδες 20-23

GRI 102-30

Αποτελεσματικότητα των
διαδικασιών διαχείρισης
κινδύνων

Διακυβέρνηση και Κουλτούρα
Διαχείρισης Κινδύνου, σελίδες 74-75

GRI 102-31

Ανασκόπηση των
οικονομικών,
περιβαλλοντικών και
κοινωνικών θεμάτων

Διακυβέρνηση και Κουλτούρα
Διαχείρισης Κινδύνου, σελίδες 74-75
Ουσιαστικότητα, σελίδες 20-23

GRI 102-32

Ρόλος του ανώτατου
οργάνου διακυβέρνησης
στην υποβολή εκθέσεων
βιώσιμης ανάπτυξης

Διακυβέρνηση και Κουλτούρα
Διαχείρισης Κινδύνου, σελίδες 74-75
Διακυβέρνηση ΕΚΕ, σελίδα 16

GRI 102-35

Πολιτική αποδοχών

Διακυβέρνηση ΕΚΕ, σελίδα 16

Διακυβέρνηση και Κουλτούρα
Διαχείρισης Κινδύνου, σελίδες 74-75
Ετήσια Έκθεση 2018, σελίδα 65

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΜΕ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
GRI 102-40

Κατάλογος ομάδων
ενδιαφερόμενων μερών

Επικοινωνία και κατανόηση των
ενδιαφερόμενων μερών, σελίδες 2831
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ΠΡΟΤΥΠΟ GRI

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΚΑΙ/Η
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

GRI 10-41

Συλλογικές συμβάσεις

Διαχείριση και Εμπλοκή
Προσωπικού, σελίδες 34-41
Εργασιακές πρακτικές/ Εργασιακά
δικαιώματα, σελίδες 42-48

GRI 102-42

Καθορισμός και επιλογή
ενδιαφερόμενων μερών

Διαδικασία και αποτελέσματα
Ουσιαστικότητας, σελίδες 20-23
Επικοινωνία και κατανόηση των
ενδιαφερόμενων μερών, σελίδες

GRI 102-43

Προσέγγιση στη διαβούλευση
με τα ενδιαφερόμενα μέρη

Επικοινωνία και κατανόηση των
ενδιαφερόμενων μερών, σελίδες 28-31

GRI 102-44

Βασικά θέματα και
προβληματισμοί που
προέκυψαν

Διαδικασία και αποτελέσματα
Ουσιαστικότητας, σελίδες 20-23

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
GRI 102-45

Οντότητες που
περιλαμβάνονται
στις ενοποιημένες
οικονομικές
καταστάσεις

Η Τράπεζα είναι η πιο σημαντική
οντότητα του Ομίλου, με αποτέλεσμα η
Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
να επικεντρώνεται στην Τράπεζα.
Πληροφορίες σχετικά με άλλες νομικές
οντότητες περιλαμβάνονται επίσης
όταν αυτό θεωρείται σημαντικό.
Ετήσια Οικονομική Έκθεση του Ομίλου
της Ελληνικής Τράπεζας, Σημείωση 24
Πώς δημιουργούμε αξία, σελίδα 14

GRI 102-46

Καθορισμός του
περιεχομένου της Έκθεσης
και των ορίων των θεμάτων

Διαδικασία και Αποτελέσματα
Ουσιαστικότητας, σελίδες 20-23

GRI 102-47

Λίστα ουσιαστικών θεμάτων

Διαδικασία και Αποτελέσματα
Ουσιαστικότητας, σελίδες 20-23

GRI 102-48

Αναδιατυπώσεις
πληροφοριών

Διαδικασία και Αποτελέσματα
Ουσιαστικότητας, σελίδες 20-23

GRI 102-49

Αλλαγές στη διαδικασία
έκδοσης της Έκθεσης

Διαδικασία και Αποτελέσματα
Ουσιαστικότητας, σελίδες 20-23

GRI 102-50

Περίοδος αναφοράς

2018

GRI 102-51

Ημερομηνία πιο πρόσφατης
προηγούμενης Έκθεσης

Ετήσια Έκθεση 2017, που
δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο 2018

GRI 102-52

Κύκλος αναφοράς

Ετήσια

GRI 102-53

Υπεύθυνος επικοινωνίας για
ερωτήματα αναφορικά με
την Έκθεση

GRI 102-54

Δήλωση Αναφοράς
σύμφωνα με τα πρότυπα
GRI

Σχετικά με την Έκθεση, σελίδα 4

GRI 102-55

Πίνακας Περιεχομένων GRI

Πίνακας Περιεχομένων GRI, Σελίδα 92

GRI 102-56

Εξωτερική διασφάλιση

Μη διαθέσιμο

csr@hellenicbank.com

Σελίδα 097

ΠΡΟΤΥΠΟ GRI
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ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΚΑΙ/Η
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

GRI 103: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

GRI 103-1

Επεξήγηση του ουσιαστικού
θέματος και των Ορίων του

Όριο: Εσωτερικό
Διακυβέρνηση και Κουλτούρα
Διαχείρισης Κινδύνου, Σελίδες 74-75

GRI 103-2

Η διοικητική προσέγγιση
και οι πτυχές της

Διακυβέρνηση και Κουλτούρα
Διαχείρισης Κινδύνου, Σελίδες 74-75

GRI 103-3

Αξιολόγηση της διοικητικής
προσέγγισης

Διακυβέρνηση και Κουλτούρα
Διαχείρισης Κινδύνου, Σελίδες 74-75

GRI 102-18

Δομή διακυβέρνησης

Αναφορά στο GRI 102: ΓΕΝΙΚΕΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 2016 (στο
Ευρετήριο Περιεχομένου GRI)

GRI 102-19

Διαδικασία εκχώρησης
αρμοδιοτήτων

Αναφορά στο GRI 102: ΓΕΝΙΚΕΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 2016 (στο
Ευρετήριο Περιεχομένου GRI)

GRI 102-20

Ορισμός εκτελεστικών
θέσεων με ευθύνη για θέματα
οικονομικά, περιβαλλοντικά
και κοινωνικά

Αναφορά στο GRI 102: ΓΕΝΙΚΕΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 2016 (στο
Ευρετήριο Περιεχομένου GRI)

GRI 102-21

Διαβούλευση
Αναφορά στο GRI 102: ΓΕΝΙΚΕΣ
ενδιαφερόμενων μερών
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 2016 (στο
για θέματα οικονομικά,
Ευρετήριο Περιεχομένου GRI)
περιβαλλοντικά και κοινωνικά

GRI 102-22

Σύνθεση ανώτατου οργάνου
διακυβέρνησης και των
επιτροπών του

Αναφορά στο GRI 102: ΓΕΝΙΚΕΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 2016 (στο
Ευρετήριο Περιεχομένου GRI)

GRI 102-23

Πρόεδρος του ανώτατου
οργάνου διακυβέρνησης

Αναφορά στο GRI 102: ΓΕΝΙΚΕΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 2016 (στο
Ευρετήριο Περιεχομένου GRI)

GRI 102-24

Υποψηφιότητα και επιλογή
μελών του ανώτατου
οργάνου διακυβέρνησης

Αναφορά στο GRI 102: ΓΕΝΙΚΕΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 2016 (στο
Ευρετήριο Περιεχομένου GRI)

GRI 102-30

Αποτελεσματικότητα των
διαδικασιών διαχείρισης
κινδύνων

Αναφορά στο GRI 102: ΓΕΝΙΚΕΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 2016 (στο
Ευρετήριο Περιεχομένου GRI)

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 2016

GRI 102: ΓΕΝΙΚΕΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 2016
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Σελίδα 098

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΘΕΜΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΠΡΟΤΥΠΟ GRI

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΚΑΙ/Η
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΘΕΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

GRI 103: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

GRI 103-1

Επεξήγηση του ουσιαστικού
θέματος και των Ορίων του

Όριο: Εσωτερικό, Εξωτερικό
Οικονομική Επίδοση και
χρηματοοικονομική ανθεκτικότητα,
Σελίδες 64-66

GRI 103-2

Η διοικητική προσέγγιση και
οι πτυχές της

Οικονομική Επίδοση και
χρηματοοικονομική ανθεκτικότητα,
Σελίδες 64-66

GRI 103-3

Αξιολόγηση της διοικητικής
προσέγγισης

Οικονομική Επίδοση και
χρηματοοικονομική ανθεκτικότητα,
Σελίδες 64-66

GRI 201-1

Άμεση οικονομική αξία που
παράγεται και διανέμεται

Οικονομική Επίδοση και
χρηματοοικονομική ανθεκτικότητα,
Σελίδες 64-66

GRI 201-3

Κάλυψη υποχρεώσεων
Οικονομική Επίδοση και
καθορισμένου προγράμματος χρηματοοικονομική ανθεκτικότητα,
παροχών και άλλων σχεδίων
Σελίδες 64-66
αφυπηρέτησης

GRI 206-1

Διώξεις για
αντιανταγωνιστική
συμπεριφορά και,
μονοπωλιακές πρακτικές

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 2016

GRI 201: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΠΙΔΟΣΗ 2016

GRI 206
ANTI-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 2016

Παρακαλώ ανατρέξτε στη Σημείωση
37 (Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και
δεσμεύσεις) της Ετήσιας Έκθεσης
2018, Σελίδα 176

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ
GRI 103: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

GRI 103-1

Επεξήγηση του ουσιαστικού
θέματος και των Ορίων του

Όριο: Εσωτερικό, Εξωτερικό
Συμμόρφωση και Καταπολέμηση της
Διαφθοράς, Σελίδες 78-79

GRI 103-2

Η διοικητική προσέγγιση
και οι πτυχές της

Συμμόρφωση και Καταπολέμηση της
Διαφθοράς, Σελίδες 78-79

GRI 103-3

Αξιολόγηση της διοικητικής
προσέγγισης

Συμμόρφωση και Καταπολέμηση της
Διαφθοράς, Σελίδες 78-79

GRI 205-1

Δραστηριότητες που
αξιολογήθηκαν ως προς
τους κινδύνους που
σχετίζονται με τη διαφθορά

Συμμόρφωση και Καταπολέμηση της
Διαφθοράς, Σελίδες 78-79

GRI 205-3

Επιβεβαιωμένα περιστατικά
διαφθοράς και ενέργειες
που αναλήφθηκαν

Συμμόρφωση και Καταπολέμηση της
Διαφθοράς, Σελίδες 78-79
Δεν αναφέρθηκε κανένα περιστατικό
διαφθοράς.

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 2016

GRI 205
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ
ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ 2016

Σελίδα 099
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΠΡΟΤΥΠΟ GRI

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΚΑΙ/Η
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΘΕΜΑ: ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ/ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
GRI

103:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

GRI 103-1

Επεξήγηση του ουσιαστικού
θέματος και των Ορίων του

Όριο: Εσωτερικό
Εργασιακές Πρακτικές/Εργασιακά
Δικαιώματα, Σελίδες 42-48

GRI 103-2

Η διοικητική προσέγγιση
και οι πτυχές της

Εργασιακές Πρακτικές/Εργασιακά
Δικαιώματα, Σελίδες 42-48

GRI 103-3

Αξιολόγηση της διοικητικής
προσέγγισης

Εργασιακές Πρακτικές/Εργασιακά
Δικαιώματα, Σελίδες 42-48

GRI 402-1

Ελάχιστες περίοδοι
προειδοποίησης σχετικά με
λειτουργικές αλλαγές

Ακολουθούμε τις απαιτήσεις
που περιγράφονται στη σχετική
Νομοθεσία, όπως ο Νόμος περί
Συλλογικών Απολύσεων, η Διαφύλαξη
των Δικαιωμάτων των Εργαζομένων
σε περίπτωση Μεταβιβάσεων
Επιχειρήσεων και ο Νόμος περί
Διαβούλευσης και Πληροφόρησης.

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 2016

GRI 402: ΣΧΕΣΕΙΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ/ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
2016

Εργασιακές Πρακτικές/Εργασιακά
Δικαιώματα, Σελίδες 42-48
GRI 403: ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ

GRI 403-1

Ποσοστό του συνόλου του
ανθρώπινου δυναμικού που
εκπροσωπείται σε επίσημες
μεικτές (εργαζόμενοι–διοίκηση)
επιτροπές υγείας και ασφάλειας
στην εργασία

Εργασιακές Πρακτικές/Εργασιακά
Δικαιώματα, Σελίδες 42-48

GRI 403-2

Τύπος τραυματισμού και
ποσοστά τραυματισμού,
επαγγελματικές ασθένειες,
χαμένες ημέρες εργασίας και
απουσίες από την εργασία, και
συνολικός αριθμός θανάτων
που σχετίζονται με την εργασία

Εργασιακές Πρακτικές/Εργασιακά
Δικαιώματα, Σελίδες 42-48

GRI 401-1

Συνολικός αριθμός και ρυθμοί
πρόσληψης νέων εργαζομένων,
και ρυθμός αποχώρησης
εργαζομένων

Διαχείριση και Εμπλοκή
Προσωπικού, Σελίδες 34-41

GRI 401-2

Παροχές που προσφέρονται σε
πλήρως απασχολουμένους και
δεν παρέχονται σε προσωρινούς
εργαζομένους ή μερικώς
απασχολουμένους
Επιστροφή στην εργασία και
ποσοστό διατήρησης μετά τη
γονική άδεια
Δραστηριότητες που
υποβλήθηκαν σε έλεγχο
ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή
αξιολογήσεις επιδράσεων

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
2016

GRI 401:
ΕΡΓΑΣΙΑ

GRI 401-3

GRI 412:
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 2016

GRI 412-1

Εργασιακές Πρακτικές/Εργασιακά
Δικαιώματα, Σελίδες 42-48

Εργασιακές Πρακτικές/Εργασιακά
Δικαιώματα, Σελίδες 42-48
Περιβαλλοντικά και κοινωνικά
επενδυτικά κριτήρια, Σελίδες 60-62
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Σελίδα 100

ΠΡΟΤΥΠΟ GRI

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΚΑΙ/Η
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
GRI 103: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

Επεξήγηση του ουσιαστικού
θέματος και των Ορίων του

Όριο: Εσωτερικό
Κατάρτιση και Εκπαίδευση,
Σελίδα 49

Η διοικητική προσέγγιση και
οι πτυχές της

Κατάρτιση και Εκπαίδευση, Σελίδα
49

GRI 103-3

Αξιολόγηση της διοικητικής
προσέγγισης

Κατάρτιση και Εκπαίδευση, Σελίδα
49

GRI 404-1

Μέσος όρος ωρών
κατάρτισης ανά έτος ανά
εργαζόμενο

Κατάρτιση και Εκπαίδευση, Σελίδα
49

Προγράμματα διαχείρισης
δεξιοτήτων και διά
βίου μάθησης που
υποστηρίζουν τη συνεχή
απασχολησιμότητα των
εργαζομένων

Κατάρτιση και Εκπαίδευση, Σελίδα
49

Ποσοστό εργαζομένων
που λαμβάνουν τακτική
ενημέρωση για την
επίδοση και την εξέλιξη της
σταδιοδρομίας τους

Διαχείριση και Εμπλοκή
Προσωπικού, Σελίδες 34-41

GRI 103-1

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 2016
GRI 103-2

GRI 404: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2016

GRI 404-2

GRI 404-3

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
GRI 103: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 2016

GRI 405: ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΙΑ
ΚΑΙ ΙΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
2016

GRI 103-1

Επεξήγηση του ουσιαστικού
θέματος και των Ορίων του

Όριο: Εσωτερικό
Διαχείριση και Εμπλοκή
Προσωπικού, Σελίδες 34-41

GRI 103-2

Η διοικητική προσέγγιση
και οι πτυχές της

Διαχείριση και Εμπλοκή
Προσωπικού, Σελίδες 34-41

GRI 103-3

Αξιολόγηση της διοικητικής
προσέγγισης

Διαχείριση και Εμπλοκή
Προσωπικού, Σελίδες 34-41

GRI 405-1

Σύνθεση οργάνων
διακυβέρνησης και
ανάλυση εργαζομένων κατά
κατηγορία εργαζομένων
σύμφωνα με το φύλο,
την ηλικιακή ομάδα, τη
μειονότητα, και άλλους
δείκτες διαφορετικότητας

Διαχείριση και Εμπλοκή
Προσωπικού, Σελίδες 34-41
Εργασιακές Πρακτικές/Εργασιακά
Δικαιώματα, Σελίδες 42-48

GRI 405-2

Αναλογία του βασικού
μισθού και της αμοιβής των
γυναικών προς αυτά των
ανδρών

Διαχείριση και Εμπλοκή
Προσωπικού, Σελίδες 34-41
Προσωπικό Πιστωτικές
διευκολύνσεις (βάσει συλλογικής
σύμβασης): Στεγαστικό δάνειο,
Δάνειο αυτοκινήτου, Δάνειο γάμου,
Εκπαιδευτικό δάνειο, Δάνειο για
εξετάσεις στο Ινστιτούτο Τραπεζών,
Προσωπικό Δάνειο Καθαριστών,
Όριο υπερανάληψης

Σελίδα 101

ΠΡΟΤΥΠΟ GRI
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ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΚΑΙ/Η
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

GRI 406:
ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ
2016

GRI 406- 1

Περιστατικά διάκρισης και
διορθωτικές ενέργειες που
αναλήφθηκαν

Δεν σημειώνονται περιστατικά
διάκρισης κατά το 2018.

GRI 407: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΖΕΣΘΑΙ
ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ
2016

GRI 407-1

Δραστηριότητες και
προμηθευτές όπου
προσδιορίστηκε ότι
το δικαίωμα άσκησης
της ελευθερίας του
συνεταιρίζεσθε
και της συλλογικής
διαπραγμάτευσης ενδέχεται
να παραβιάζεται ή να
διατρέχει σημαντικό κίνδυνο

Διαχείριση και Εμπλοκή
Προσωπικού, Σελίδες 34-41
Εργασιακές Πρακτικές/Εργασιακά
Δικαιώματα, Σελίδες 42-48

GRI 408: ΠΑΙΔΙΚΗ
ΕΡΓΑΣΙΑ
2016

GRI 408- 1

Δραστηριότητες και
προμηθευτές όπου υπάρχει
μεγάλος κίνδυνος για
περιστατικά παιδικής
εργασίας

Η τράπεζα δεν έχει δραστηριότητες
ή προμηθευτές με αυξημένο κίνδυνο
παιδικής εργασίας.

GRI 409:
ΚΑΤΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ
ΕΡΓΑΣΙΑ
2016

GRI 409- 1

Δραστηριότητες και
προμηθευτές όπου
υπάρχει μεγάλος
κίνδυνος για περιστατικά
καταναγκαστικής εργασίας

Η τράπεζα δεν έχει δραστηριότητες
ή προμηθευτές με σημαντικό
κίνδυνο για περιστατικά
καταναγκαστικής ή υποχρεωτικής
εργασίας.

GRI 412: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 2016

GRI 412- 1

Δραστηριότητες που
υποβλήθηκαν σε έλεγχο
ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή
αξιολογήσεις επιδράσεων

Εργασιακές
Πρακτικές/Εργασιακά
Δικαιώματα, Σελίδες 42-48

GRI 412- 3

Σημαντικές επενδυτικές
συμφωνίες και συμβάσεις
που συμπεριλαμβάνουν
πρόνοιες ή υποβλήθηκαν σε
έλεγχο για προστασία των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Η Τράπεζα διαθέτει μία
διαδικασία για τη διαχείριση και
τη συνεχή παρακολούθηση των
περιβαλλοντικών και κοινωνικών
κινδύνων που συνδέονται με τη
χρηματοδότηση των εταιρικών
εγκαταστάσεων πελατών.
Περιβαλλοντικά και κοινωνικά
επενδυτικά κριτήρια, Σελίδες 60-62

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΘΕΜΑ: ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
GRI 103: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 2016

GRI 419:
ΚΟΙΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 2016

GRI 103-1

Επεξήγηση του ουσιαστικού
θέματος και των Ορίων του

Όριο: Εσωτερικό, Εξωτερικό
Συμμόρφωση και Καταπολέμηση της
Διαφθοράς, Σελίδες 78-79

GRI 103-2

Η διοικητική προσέγγιση
και οι πτυχές της

Συμμόρφωση και Καταπολέμηση της
Διαφθοράς, Σελίδες 78-79

GRI 103-3

Αξιολόγηση της διοικητικής
προσέγγισης

Συμμόρφωση και Καταπολέμηση της
Διαφθοράς, Σελίδες 78-79

GRI 419-1

Mη συμμόρφωση με
τη νομοθεσία και τους
κανονισμούς που αφορούν
κοινωνικά και οικονομικά
θέματα

Ανατρέξτε στη σημείωση 37
(Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και
δεσμεύσεις) της Ετήσιας Έκθεσης
2018, Σελίδα 176
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Σελίδα 102

ΠΡΟΤΥΠΟ GRI

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΚΑΙ/Η
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΘΕΜΑ: ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
GRI
103:
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 2016

GRI 417: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ
ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2016

GRI 103-1

Επεξήγηση του ουσιαστικού
θέματος και των Ορίων του

Όριο: Εσωτερικό, Εξωτερικό
Ικανοποίηση Πελατών, Σελίδες 70-73

GRI 103-2

Η διοικητική προσέγγιση και
οι πτυχές της

Ικανοποίηση Πελατών, Σελίδες 70-73

GRI 103-3

Αξιολόγηση της διοικητικής
προσέγγισης

Ικανοποίηση Πελατών, Σελίδες 70-73

GRI 417-1

Τύπος πληροφοριών για τα
προϊόντα και τις υπηρεσίες

Προστασία Καταναλωτών και
Υπεύθυνο Μάρκετινγκ, Σελίδες 82-84

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
GRI 103: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 2016

GRI 103-1

Επεξήγηση του ουσιαστικού
θέματος και των ορίων του

Όριο: Εσωτερικό, Εξωτερικό
Προστασία Καταναλωτών και
Υπεύθυνο Μάρκετινγκ, Σελίδες 82-84

GRI 103-2

Η διοικητική προσέγγιση
και οι πτυχές της

Προστασία Καταναλωτών και
Υπεύθυνο Μάρκετινγκ, Σελίδες 82-84

GRI 103-3

Αξιολόγηση της διοικητικής
προσέγγισης

Προστασία Καταναλωτών και
Υπεύθυνο Μάρκετινγκ, Σελίδες 82-84

GRI 206-1

Συνολικός αριθμός διώξεων
για αντιανταγωνιστική
συμπεριφορά και
μονοπωλιακές πρακτικές

Αναφορά στο GRI 206-1 στο
Θέμα Οικονομική Επίδοση και
Χρηματοοικονομική Ανθεκτικότητα
(στο Ευρετήριο Περιεχομένου GRI)

GRI 417: ΣΗΜΑΝΣΗ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2016

GRI 417-1

Τύπος πληροφοριών για τα
προϊόντα και τις υπηρεσίες

Αναφορά στο GRI 417-1 στο
Θέμα Ικανοποίηση Πελατών (στο
Ευρετήριο Περιεχομένου GRI)

GRI 419:
ΚΟΙΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 2016

GRI 419-1

Μη συμμόρφωση με
τη νομοθεσία και τους
κανονισμούς για κοινωνικά
και οικονομικά θέματα

Αναφορά στο GRI 419-1 στο Θέμα
Συμμόρφωση (στο Ευρετήριο
Περιεχομένου GRI)

GRI 206
ANTIΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 2016

Σελίδα 103
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ΠΡΟΤΥΠΟ GRI

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΚΑΙ/Η
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ/ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
GRI 103: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 2016

GRI 418: ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΕΛΑΤΩΝ 2016

GRI 103-1

Επεξήγηση του ουσιαστικού
θέματος και των Ορίων του

Όριο: Εσωτερικό, Εξωτερικό
Προστασία Προσωπικών
Δεδομένων/ Προστασία Δεδομένων,
Σελίδες 83-84

GRI 103-2

Η διοικητική προσέγγιση
και οι πτυχές της

Προστασία Προσωπικών
Δεδομένων/ Προστασία Δεδομένων,
Σελίδες 83-84

GRI 103-3

Αξιολόγηση της διοικητικής
προσέγγισης

Προστασία Προσωπικών
Δεδομένων/ Προστασία Δεδομένων,
Σελίδες 83-84

GRI 418-1

Τεκμηριωμένες
αναφορές που αφορούν
σε παραβιάσεις της
ιδιωτικότητας των πελατών
και σε απώλειες δεδομένων
πελατών

Προστασία Προσωπικών
Δεδομένων/ Προστασία Δεδομένων,
Σελίδες 83-84

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΘΕΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟ
GRI 103: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 2016

GRI 203: ΕΜΜΕΣΕΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ
2016

GRI 103-1

Επεξήγηση του ουσιαστικού
θέματος και των Ορίων του

Όριο: Εξωτερικό
Κοινωνικές Επενδύσεις και
Κοινωνικό Αντίκτυπο, Σελίδες 85-89

GRI 103-2

Η διοικητική προσέγγιση
και οι πτυχές της

Κοινωνικές Επενδύσεις και
Κοινωνικό Αντίκτυπο, Σελίδες 85-89

GRI 103-3

Αξιολόγηση της διοικητικής
προσέγγισης

Κοινωνικές Επενδύσεις και
Κοινωνικό Αντίκτυπο, Σελίδες 85-89

GRI 203-1

Υποστήριξη υπηρεσιών και
επενδύσεων σε υποδομές

Αναφορά στο GRI 102: ΓΕΝΙΚΕΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 2016 (στο
Ευρετήριο Περιεχομένου GRI)

GRI 203-2

Σημαντικές έμμεσες
οικονομικές επιδράσεις

Αναφορά στο GRI 102: ΓΕΝΙΚΕΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 2016 (στο
Ευρετήριο Περιεχομένου GRI)
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Σελίδα 104

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΠΡΟΤΥΠΟ GRI

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΚΑΙ/Η
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΘΕΜΑ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ/ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
GRI
103:
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 2016

GRI 302: ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2016

GRI 305: ΕΚΠΟΜΠΕΣ 2016

GRI 103-1

Επεξήγηση του ουσιαστικού
θέματος και των Ορίων του

Όριο: Εσωτερικό, Εξωτερικό
Εσωτερική Περιβαλλοντική
Διαχείριση/ Επιπτώσεις, σελίδες 52-59

GRI 103-2

Η διοικητική προσέγγιση και
οι πτυχές της

Εσωτερική Περιβαλλοντική
Διαχείριση/ Επιπτώσεις, σελίδες
52-59

GRI 103-3

Αξιολόγηση της διοικητικής
προσέγγισης

Εσωτερική Περιβαλλοντική
Διαχείριση/ Επιπτώσεις, σελίδες
52-59

GRI 302-1

Κατανάλωση ενέργειας
εντός του οργανισμού

Εσωτερική Περιβαλλοντική
Διαχείριση/ Επιπτώσεις, Διαχείριση
Ενέργειας, σελίδες 52-59

GRI 302-3

Ενεργειακή Ένταση

Εσωτερική Περιβαλλοντική
Διαχείριση/ Επιπτώσεις, Διαχείριση
Ενέργειας, σελίδες 52-59

GRI 302-4

Μείωση της ενεργειακής
κατανάλωσης

Εσωτερική Περιβαλλοντική
Διαχείριση/ Επιπτώσεις, Διαχείριση
Ενέργειας, σελίδες 52-59

GR 305-1

Άμεσες εκπομπές αερίων
του θερμοκηπίου
(Κατηγορία 1)

Εσωτερική Περιβαλλοντική
Διαχείριση/ Επιπτώσεις, Διαχείριση
Ενέργειας, σελίδες 52-59

GRI 305-2

Ενεργειακές έμμεσες
εκπομπές αερίων του
θερμοκηπίου (Κατηγορία 2)

Εσωτερική Περιβαλλοντική
Διαχείριση/ Επιπτώσεις, Διαχείριση
Ενέργειας, σελίδες 52-59

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
GRI 103: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 2016

GRI 103-1

Επεξήγηση του ουσιαστικού
θέματος και των Ορίων του

Όριο: Εσωτερικό, Εξωτερικό
Περιβαλλοντικά και Κοινωνικά
Επενδυτικά Κριτήρια, Σελίδες 60-62

GRI 103-2

Η διοικητική προσέγγιση
και οι πτυχές της

Περιβαλλοντικά και Κοινωνικά
Επενδυτικά Κριτήρια, Σελίδες 60-62
Εσωτερική Περιβαλλοντική
Διαχείριση/ Επιπτώσεις, σελίδες
52-59

GRI 103-3

Αξιολόγηση της διοικητικής
προσέγγισης

Περιβαλλοντικά και Κοινωνικά
Επενδυτικά Κριτήρια, Σελίδες 60-62
Εσωτερική Περιβαλλοντική
Διαχείριση/ Επιπτώσεις, Διαχείριση
Ενέργειας, σελίδες 52-59

Σελίδα 105
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ΠΡΟΤΥΠΟ GRI

G4 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΟΜΕΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

GRI 412: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 2016

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΚΑΙ/Η
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

FS7

Χρηματική αξία προϊόντων
και υπηρεσιών σχεδιασμένα
για κοινωνικά οφέλη σε
κάθε επιχειρηματικό τομέα
ταξινομημένα ανά σκοπό

Εσωτερική Περιβαλλοντική
Διαχείριση/ Επιπτώσεις, σελίδες
52-59

FS8

Χρηματική αξία προϊόντων
και υπηρεσιών σχεδιασμένα
για περιβαλλοντικά οφέλη
σε κάθε επιχειρηματικό
τομέα ταξινομημένα ανά
σκοπό

Εσωτερική Περιβαλλοντική
Διαχείριση/ Επιπτώσεις, σελίδες
52-59

GRI 412-1

Δραστηριότητες που
υποβλήθηκαν σε έλεγχο
ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή
αξιολογήσεις επιδράσεων

Περιβαλλοντικά και Κοινωνικά
Επενδυτικά Κριτήρια, Σελίδες 60-62
Εργασιακές Πρακτικές/Εργασιακά
Δικαιώματα, Σελίδες 42-48

GRI 412-3

Σημαντικές επενδυτικές
συμφωνίες και συμβάσεις
που συμπεριλαμβάνουν
πρόνοιες ή υποβλήθηκαν σε
έλεγχο για προστασία των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Περιβαλλοντικά και Κοινωνικά
Επενδυτικά Κριτήρια, Σελίδες 60-62
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ΑΛΛΑ

(ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ)
ΠΡΟΤΥΠΟ GRI

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΚΑΙ/Η
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΘΕΜΑ: ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

GRI 103: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 2016

GRI 103- 1

Επεξήγηση του ουσιαστικού
θέματος και των Ορίων του

Όριο: Εσωτερικό, Εξωτερικό
Ενσωμάτωση, Σελίδες 68-69

GRI 103- 2

Η διοικητική προσέγγιση
και οι πτυχές της

Ενσωμάτωση, Σελίδες 68-69

GRI 103- 3

Αξιολόγηση της διοικητικής
προσέγγισης

Ενσωμάτωση, Σελίδες 68-69

Σελίδα 107

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΚΑΙ
ΟΡΙΣΜΟΙ
AML: Παρεμπόδιση Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος
EKE: Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
ΠΕΔΚ : Πλαίσιο Επιχειρηματικής Διαχείρισης Κινδύνων
ΔΣ: Διοικητικό Συμβούλιο
ΓΚΠΔ: Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων
GRI: Παγκόσμια Πρωτοβουλία Αναφοράς
ISO: Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης
Διευθυντικό Προσωπικό: Προσωπικό με 3 ή περισσότερες προαγωγές
NGOs: Mη κυβερνητικές οργανώσεις
ΠΔΑΚ: Πλαίσιο Διάθεσης Ανάληψης Κινδύνων
ΣΒΑ: Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης
ΜΜΕ: Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις
Προσωπικό: Μη προαχθέν προσωπικό
Εποπτικό Προσωπικό: Προσωπικό με ως και 2 προαγωγές
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ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ
Η έκθεση αυτή έχει εκδοθεί μόνο για σκοπούς
συμμόρφωσης του Ομίλου με τις διατάξεις του άρθρου
151Β του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ.113 και για κανέναν
άλλο σκοπό.
Η παρούσα έκθεση δεν πρέπει σε καμία περίπτωση
να θεωρηθεί ως σύσταση σε σχέση με οποιεσδήποτε
αξίες, ούτε να χρησιμοποιηθεί σε σχέση με οποιαδήποτε
επενδυτική
απόφαση
σχετικά
με
οποιοδήποτε
από τα αξιόγραφα του Ομίλου ή σε σχέση με
οποιαδήποτε απόφαση για τα θέματα που υποβάλλονται
στους μετόχους του Ομίλου. Η παρούσα έκθεση δεν
προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως συμβουλή, δεν θα
πρέπει
να
αντιμετωπίζεται
ως
τέτοια
και
δεν
αποτελεί τη βάση για μία ενημερωμένη επενδυτική
απόφαση. Δεν δίδεται καμία εγγύηση, ρητή ή
σιωπηρή και κανείς δεν πρέπει εξαρτηθεί πάνω στην
ακρίβεια, την εγκυρότητα, την ορθότητα ή την
πληρότητα των πληροφοριών που παρουσιάζονται στην
παρούσα έκθεση.
Οι πληροφορίες, οι δηλώσεις και οι απόψεις που
περιέχονται στην παρούσα έκθεση δεν αποτελούν
προσφορά πώλησης ούτε πρόσκληση για προσφορά
αγοράς, ούτε σύσταση, ούτε συμβουλή για την
απόκτηση ή διάθεση οποιωνδήποτε αξιών ή για
οποιαδήποτε άλλη συναλλαγή. Αυτή η έκθεση περιέχει
κάποιες πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στο κοινό,
μεταξύ άλλων από κυβερνητικές και ρυθμιστικές
πηγές και ο Όμιλος δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή
ή σιωπηρή, ως προς την ακρίβεια, την εγκυρότητα,
την
ορθότητα
ή
την
πληρότητα
αυτών
των
πληροφοριών. Τίποτα που περιέχεται στην παρούσα δεν
αποτελεί εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, ως προς τη
μελλοντική επίδοση οποιωνδήποτε αξιών, πιστώσεων,
νομισμάτων,
ποσοστών
ή
άλλων
εμπορικών
ή
οικονομικών μέτρων. Οι προηγούμενες επιδόσεις του
Ομίλου δεν είναι απαραίτητα ενδεικτικές για μελλοντικά
αποτελέσματα.
Ορισμένες
δηλώσεις
που
περιλαμβάνονται
στην
παρούσα έκθεση που συμπεριλαμβάνουν, αλλά δεν
περιορίζονται σε παρουσιάσεις και αναφορές στην
επιχειρηματική στρατηγική και τα σχέδια του Ομίλου
(τρέχοντες
στόχοι
και
προσδοκίες,
προβολές,
πεποιθήσεις, πιθανότητες σε σχέση με τη μελλοντική
οικονομική κατάσταση και τις επιδόσεις του Ομίλου)
περιέχουν
δηλώσεις
προοπτικής
(όπως
δηλώσεις
που
περιλαμβάνουν
λέξεις
όπως
«αναμένουν»,
«εκτίμηση», «προβάλουμε», «πρόβλεψη», «πιστεύω»,
«πρέπει»,
«προτίθεται»,
«σχέδιο»,
«μπορεί»,
«πιθανότητα»,
«κίνδυνος»,
«στόχος»,
«σκοπός»,
«δύναμη», «προσπάθεια», «προοπτική», «αισιόδοξη»,
«προοπτικές»
και
παρόμοιες
εκφράσεις
ή
παραλλαγές αυτών των εκφράσεων).
Από τη φύση τους, οι «δηλώσεις προοπτικής» ενέχουν
κινδύνους και αβεβαιότητες επειδή σχετίζονται με
γεγονότα και εξαρτώνται από περιστάσεις που μπορεί

να συμβούν στο μέλλον. Ως εκ τούτου, αυτοί οι
κίνδυνοι και αβεβαιότητες μπορούν να επηρεάσουν
δυσμενώς
την
έκβαση
και
τα
οικονομικά
αποτελέσματα
των
όσων
περιγράφονται
στην
παρούσα έκθεση και οι αναγνώστες της έκθεσης
προειδοποιούνται να μην βασίζονται σε τέτοιες
«δηλώσεις προοπτικής». Όταν βασίζονται σε «δηλώσεις
προοπτικής», οι επενδυτές θα πρέπει να λάβουν
υπόψη ότι υπάρχουν σημαντικοί παράγοντες που θα
μπορούσαν να οδηγήσουν σε αποτελέσματα που
διαφέρουν σημαντικά από τις «δηλώσεις προοπτικής»,
ορισμένοι από τους οποίους είναι εκτός του ελέγχου
του Ομίλου, όπως για παράδειγμα, η πολιτική
σταθερότητα,
η
συλλογική
δράση,
εγχώριες
και
παγκόσμιες οικονομικές και επιχειρηματικές συνθήκες,
κυρώσεις,
εμπορικοί
κινδύνοι
όπως
ο
κίνδυνος
επιτοκίων ή συναλλαγματικών ισοτιμιών, αλλαγές στη
νομοθεσία, η ανάπτυξη προτύπων και ερμηνειών
βάσει υφιστάμενων ή νέων κανονισμών ή νόμων,
απρόσμενες αλλαγές σε κανονισμούς, τα αποτελέσματα
των
τρεχουσών
ή
μελλοντικών
δικαστικών
υποθέσεων ή ερευνών, τον αντίκτυπο του ανταγωνισμού,
των
τεχνολογικών
συνθηκών
και
άλλων.
Οι
«δηλώσεις
προοπτικής»
που
περιέχονται
στην
παρούσα έκθεση γίνονται κατά την ημερομηνία
δημοσίευσης της παρούσας έκθεσης και ο Όμιλος δεν
αναλαμβάνει καμία υποχρέωση να επικαιροποιεί ή
να αναθεωρεί οποιαδήποτε από αυτές τις «δηλώσεις
προοπτικής» για να αντικατοπτρίζει γεγονότα ή
περιστάσεις μετά την ημερομηνία της παρούσας, ή
για να αντικατοπτρίζει την εμφάνιση απρόβλεπτων
συμβάντων, εκτός εάν απαιτείται από την ισχύουσα
νομοθεσία.
Οι
αναλύσεις
και
οι
απόψεις
που
περιέχονται στην παρούσα μπορεί να βασίζονται
σε
παραδοχές
και
προβλέψεις
οι
οποίες,
εάν
τροποποιηθούν, μπορούν να αλλάξουν τις αναλύσεις
ή τις απόψεις που εκφράζονται. Η έκθεση αυτή δεν
πρέπει να λαμβάνεται ή να διαβιβάζεται άμεσα ή
έμμεσα σε οποιαδήποτε χώρα ή δικαιοδοσία όπου η
διαβίβασή της θα απαγορευόταν. Οποιαδήποτε παράλειψη
συμμόρφωσης με αυτόν τον περιορισμό
μπορεί να συνιστά παραβίαση της ισχύουσας νομοθεσίας.
Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο
δίκαιο, ο Όμιλος αποποιείται ρητά κάθε ευθύνης
για την ακρίβεια των πληροφοριών που εκφράζονται
στην
παρούσα
έκθεση,
για
τυχόν
λάθη
ή
παραλείψεις στη διανομή των πληροφοριών ή/και
της χρήσης των πληροφοριών. Συνιστούμε θερμά σε
κάθε αναγνώστη αυτής της έκθεσης να αναζητήσει
ανεξάρτητη συμβουλή σε σχέση με οποιαδήποτε
επενδυτικά, οικονομικά, νομικά, φορολογικά, λογιστικά
ή ρυθμιστικά ζητήματα. Αυτή η έκθεση δεν θα
πρέπει να θεωρηθεί ως νομική, φορολογική, επενδυτική ή
άλλη συμβουλή.
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