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      Τα τελευταία χρόνια έχει συχνά τονισθεί σ΄ όλο τον κόσμο η ανάγκη 
για την εφαρμογή μιας κοινωνικής και περιβαλλοντικής πολιτικής καλά 
σχεδιασμένης, τόσο  από πλευράς επιχειρήσεων και όσο και οργανισμών.
Ταυτόχρονα  αποτελεί  πηγή  γενικού  ενδιαφέροντος   η  επίδραση  που 
έχουν  οι  διάφορες  επιχειρηματικές  δραστηριότητες  πάνω  στα  πολλά 
κοινωνικά προβλήματα. 
  Το ενδιαφέρον αυτό,  μεταφράζεται σαν υποχρέωση των επιχειρήσεων 
προς την κοινωνία με βάση τις κοινωνικές τους πράξεις και τις συνέπειες 
τους. Και το ενδιαφέρον αυτό πηγάζει 
α)από τις ταχύτατα μεταβαλλόμενες  προσδοκίες της κοινωνίας  έναντι 
των επιχειρήσεων. Υπάρχουν καινούργιες και πολύ σημαντικές πιέσεις 
που αφορούν στον τρόπο λειτουργίας  των επιχειρήσεων, στις συνθήκες 
της αγοράς, στα νέα μοντέλα επιχειρηματικών δράσεων ,στις σχέσεις των 
εταιρειών με τους εργαζόμενους  σ΄αυτές , που οι επιχειρήσεις πρέπει να 
λάβουν υπόψη τους αν θέλουν να παραμείνουν ανταγωνιστικές  και
β)έχει  γίνει  γνωστό  στις  επιχειρήσεις  ότι  έχουν  την  στήριξη  του 
κοινωνικού  συνόλου  ,  όταν  πρόκειται  για  κοινωνικούς  σκοπούς  και 
στόχους. Όλο και περισσότεροι  καταναλωτές στρέφονται στα προιόντα 
επιχειρήσεων που καθοδηγούνται από κοινωνικές, περιβαλλοντικές και 
οικονομικές αξίες.
Με  άλλα  λόγια  στις  δραστηριότητες  των  επιχειρήσεων  πρέπει  να 
κυριαρχεί  η  κοινωνική  ευθύνη  ,που  μεταφράζεται  σαν  φροντίδα  της 
επιχείρησης  προς  το  περιβάλλον  ,  τον  άνθρωπο  και  στην  επίδειξη 
ευαισθησίας σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος.
Το πλαίσιο μέσα από το οποίο αυτό γίνεται πιο συγκεκριμένο είναι  η 
Λογιστική  Κοινωνικής  Ευθύνης  των  επιχειρήσεων  και  παρουσιάζεται 
μέσα από τις ετήσιες λογιστικές τους εκθέσεις. 

    ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1  
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                      1.1       Εισαγωγή

         Ο όρος Εταιρική κοινωνική ευθύνη αναφέρεται στις ενέργειες των 
επιχειρήσεων  που  αποσκοπούν  στην  συμβολή  αντιμετώπισης 
περιβαλλοντικών  και  κοινωνικών  ζητημάτων.  Συγκεκριμένα  οι 
επιχειρήσεις αποτελούν οντότητες οι οποίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες 
με  το  κοινωνικό  σύνολο  μέσα  στο  οποίο  δραστηριοποιούνται, 
επηρεάζοντας και επηρεαζόμενες από τα δεδομένα της εποχής και του 
χώρου δράσης τους. Οφείλουν επομένως να αναγνωρίζουν την ευθύνη 
που  τους  αναλογεί,  απέναντι  στην  κοινωνία  και  το  περιβάλλον.  Να 
σέβονται  δηλαδή  τις  αρχές  και  τις  αξίες  που  χαρακτηρίζουν  τον 
πολιτισμό  μας  -  τον  σεβασμό  προς  τον  άνθρωπο,  την  ανθρώπινη 
αξιοπρέπεια  και  την  παροχή  ίσων  ευκαιριών,  τον  σεβασμό  στο 
περιβάλλον που κληρονομήσαμε και την βελτίωση του βιοτικού επιπέδου 
και της ποιότητας ζωής.     
    Τα  τελευταία  χρόνια  η  έννοια  της  επιχειρηματικής  και  εταιρικής 
κοινωνικής  ευθύνης  αποτελεί  ένα  από  τα  πιο  πολυσυζητημένα 
επιχειρηματικά  θέματα,  καθώς  έχουν  ήδη  δημιουργηθεί  υπερεθνικοί 
οργανισμοί για την προώθησή της, ενώ όλο και περισσότερες εταιρείες 
μετέχουν πλέον της κουλτούρας που η νέα έννοια επιθυμεί να εμφυσήσει 
στο σύγχρονο επιχειρείν.

                             1.2   Ιστορική αναδρομή
   
      Η ιδέα της κοινωνικής ευθύνης διαδραμάτιζε πάντα σημαντικό ρόλο 
στην διαμόρφωση των απόψεων και των αντιλήψεων όλων σχεδόν των 
κοινωνιών και η κοινωνική δράση των εταιρειών δεν είναι καινοφανής 
πρακτική.  Δεν  αποτελεί  μία  νέα  ιδέα.  Συνδέεται  ιστορικά  με  την 
ανάπτυξη  και  εξέλιξη  των  ιδιωτικών  επιχειρήσεων  από  την  αρχή  του 
εμπορίου τον 16ο      αιώνα και της βιομηχανίας αργότερα.  Γιατί σχεδόν 
από  τα  πρώτα  χρόνια  μετά  τη  βιομηχανική  επανάσταση  και  περίπου 
ταυτόχρονα  με  τις  κινητοποιήσεις  του  εργατικού  κινήματος,  η 
Επιχειρηματική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) δίνει τα πρώτα της δείγματα, 
για προφανείς λόγους.
   Από  τότε,  σε  διάφορες  περιόδους  της  επιχειρηματικής  ιστορίας, 
παρατηρείται  έξαρση  ή  ύφεση  των  δράσεών  της,  που  λίγο  ως  πολύ 
σχετίζεται με τις κοινωνικές συνθήκες. Την τελευταία δεκαετία, με τη 
διαμόρφωση της παγκοσμιοποίησης και τον επακόλουθο συντονισμό της 
επιχειρηματικής αλλά και της καταναλωτικής δράσης,  η ΕΚΕ ήρθε στο 
προσκήνιο δυναμικά, κατοχυρώνοντας την ύπαρξή της μέσω κυρίως της 
αναγνώρισης  από διεθνείς πολιτικές οντότητες.
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   Όπως τα περισσότερα θέματα που συνδέονται με την επιχειρηματική 
πρακτική  έτσι  και  η  ιδέα  της  εταιρικής  κοινωνικής  ευθύνης 
δημιουργήθηκε στις ΗΠΑ. Στις αρχές του 20ού αιώνα, οι αμερικανικές 
επιχειρήσεις  έγιναν  στόχοι  κοινωνικών  επιθέσεων,  κάτι  που  ευθέως 
συνδέεται με το μεγάλο μέγεθός τους, τις αντικοινωνικές  πρακτικές τους 
και  φυσικά  την  οικονομική  κρίση,  που  οδήγησε  μεγάλες  μάζες  του 
πληθυσμού στην εξαθλίωση
    Η  λαϊκή  βούληση  βρήκε  την  έκφρασή  της  επιπλέον  και  στο 
νομοθετικό σώμα, το οποίο ξεκίνησε να θεσμοθετεί κανόνες antitrust και 
να εισάγει  στη νομοθεσία της την έννοια της προστασίας του πολίτη. 
Ψάχνοντας τρόπους να αντιμετωπίσουν την κοινωνική κατακραυγή, τα 
στελέχη  της  επιτροπής  δεν  άργησαν  να  καταλήξουν  στη  λύση  της 
επένδυσης χρημάτων σε κοινωνικούς σκοπούς, με τρόπο ο οποίος εκείνη 
την εποχή εντασσόταν σχεδόν απόλυτα στον ορισμό της φιλανθρωπίας.
    Αν  η  πρώτη  γενιά  των  στελεχών  εκείνων  έκανε  ”την  ανάγκη 
φιλοτιμία”,  οι  άμεσοι  διάδοχοί  της  ενέταξαν  στην  εταιρική  τους 
κουλτούρα την ανάγκη διανομής ”κοινωνικού μερίσματος”. Αποτέλεσμα 
όλων  αυτών  των  διεργασιών  ήταν  η  αποκρυστάλλωση  δύο  γενικών 
αρχών:  της  αγαθοεργίας  (charity  principle)  και  της  διαχείρισης 
(stewardship principle). Σύμφωνα με την πρώτη αρχή, η επιχείρηση έχει 
καθήκον να παρέχει εθελοντική βοήθεια και υποστήριξη σε ενδεή άτομα 
και σε κοινωνικές ομάδες που βρίσκονται σε δυσμενή θέση, καθώς και 
σε οργανισμούς που παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες.
    Την ίδια εξάλλου εποχή παρατηρείται και η ανάπτυξη εθελοντικών 
δράσεων με σκοπό την προώθηση του κοινωνικού συμφέροντος, όπως τα 
ιδρύματα  φιλανθρωπίας  για  επιχειρήσεις.  Η  αρχή  της  διαχείρισης 
αναφέρεται  στη  δράση  των  στελεχών  που  στοχεύουν  στο  ευρύτερο 
κοινωνικό  συμφέρον  και  που  επηρεάζονται  από  διαχειριστικές 
αποφάσεις.
    Στην  εξέλιξή  τους  οι  επιχειρηματικές  αποφάσεις  με  γνώμονα  το 
κοινωνικό  συμφέρον  οδήγησαν  στην  αύξηση  του  βαθμού 
αλληλεξάρτησης  της  κοινωνίας  και  τελικά  στην  όλο  και  πιο  ενεργό 
συμμετοχή  των μετόχων στη  λήψη αποφάσεων.  Το  θέμα  φαίνεται  να 
παίρνει  πιο οριστική μορφή στη δεκαετία του 1970. Τότε η Επιτροπή 
Οικονομικής  Ανάπτυξης  (Committee  for  Economic  Development), 
οργανισμός  αποτελούμενος  από  περίπου  200  επιχειρηματίες  και 
ακαδημαϊκούς, εξέδωσε ένα κείμενο με τίτλο ”The Social Responsibility 
of  Business  Corporations”,  στο  οποίο  παρουσιάζονταν  δύο  λόγοι  που 
υποστήριζαν  την  ανάγκη  ύπαρξης  Εταιρικής  Κοινωνικής  Ευθύνης: 
αφενός το μεταβαλλόμενο ”κοινωνικό συμβόλαιο” (social contract) και 
αφετέρου  το  ”πεφωτισμένο  προσωπικό  συμφέρον”  (enlightened  self-
interest).
    Αν και η έννοια του κοινωνικού συμβολαίου είναι γνωστή από το 18ο 
αιώνα,  αυτή  του  πεφωτισμένου  προσωπικού  συμφέροντος  χρειάζεται 
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πιθανότατα  επεξήγηση.  Η  επιχείρηση  ορθώς  θεωρείται  αναπόσπαστο 
μέρος της κοινωνίας αφού από αυτή αντλεί εργαζομένους, πελάτες και 
επομένως  πόρους.  Αν  λοιπόν  απορρίψει  οποιονδήποτε  (περιορισμένο 
έστω) βαθμό ευθύνης, μπορεί τελικά τα συμφέροντά της να πληγούν από 
μποϊκοτάζ  των  καταναλωτών,  από  αρνητική  διαφήμιση,  από  την 
απομείωση  της  κοινωνικής  ευμάρειας  ή  ακόμα  και  από  νομοθετικές 
πρωτοβουλίες.  
   Η συνέχεια ήταν λιγότερο θεωρητική αφού όλο και συχνότερα ο όρος 
της ΕΚΕ έκανε την εμφάνισή του στις αποφάσεις ή τις γνωμοδοτήσεις 
διεθνών  παραγόντων  της  επιχειρηματικής  και  της  κοινωνικής  ζωής.  
   Η αναθεώρηση των ”Γενικών Αρχών του ΟΟΣΑ για τη λειτουργία των 
Πολυεθνικών Επιχειρήσεων” που πρωτοκυκλοφόρησαν το 1976 περιείχε 
ουκ  ολίγες  αναφορές  σε  εθελοντικές  αρχές  υπεύθυνης  συμπεριφοράς, 
ρύθμιζε  εργασιακά  ζητήματα  και  μπορεί  να  θεωρηθεί  ως  η  πρώτη 
ανεπίσημη  παραδοχή  ότι  η  ΕΚΕ  ήρθε  για  να  μείνει.  Το  1999  ήταν 
περίπου  η  εποχή  που  οι  φωνές  κατά  της  παγκοσμιοποίησης  και  της 
διεθνούς  επιχειρηματικότητας  αυξήθηκαν  δραματικά,  ξαναφέρνοντας, 
μεταξύ άλλων, και την ΕΚΕ στο προσκήνιο.
    Το οικουμενικό σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών δημιουργήθηκε και 
τέθηκε σε εφαρμογή το 2000 με πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα 
των  Ηνωμένων  Εθνών,  κ.  Κόφι  Ανάν. Το  Σύμφωνο  αναζητά  την 
προαγωγή  του  εταιρικού  πολίτη  (corporate  citizenship),  ώστε  να 
συμμετέχει  η  επιχείρηση  στην  επίλυση  των  προκλήσεων  της 
παγκοσμιοποίησης.  Οι  επιχειρήσεις  κλήθηκαν  να  υιοθετήσουν 
εθελοντικά ένα σύνολο δέκα αρχών που αφορούσαν στη διαφθορά, στα 
ανθρώπινα δικαιώματα, στις εργασιακές ελευθερίες και στην προστασία 
του περιβάλλοντος.
    Τον  Μάρτιο  της  ίδιας  χρονιάς,  η  πολυσυζητημένη  Σύνοδος  της 
Λισαβόνας,  στη διακήρυξή της για τους ευρωπαϊκούς στόχους έως το 
2010,  περιέλαβε  αναφορά για  την  Εταιρική Κοινωνική  Ευθύνη.  Έναν 
χρόνο αργότερα, η Πράσινη Βίβλος της Ε.Ε. όρισε την ΕΚΕ ως έννοια 
σύμφωνα με την οποία οι εταιρείες ενσωματώνουν σε εθελοντική βάση 
κοινωνικές  και  περιβαλλοντικές  ανησυχίες  στις  επιχειρηματικές  τους 
δραστηριότητες και στις επαφές τους με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.
   Τον Ιούλιο του 2002 και σε συνέχεια του διαλόγου που ξεκίνησε με την 
Πράσινη  Βίβλο,  η  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  υιοθέτησε  την  Ανακοίνωση 
«Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: Μια συνεισφορά των επιχειρήσεων στην 
βιώσιμη ανάπτυξη».  Σχεδόν παράλληλα,  θεσμοθετήθηκε και  το  forum 
της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  σχετικά  με  το  θέμα  αυτό  (CSR 
Multistakeholder  Forum).  Σκοπό  του  είχε  την  προώθηση  της 
καινοτομίας, της διαφάνειας και της σύγκλισης των πρακτικών και των 
εργαλείων της ΕΚΕ μέσω:

o της  ανταλλαγής  εμπειρίας  και  ”καλών  πρακτικών”  μεταξύ  των 
φορέων της Ε.Ε.
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o της  συγκέντρωσης  των  υπαρχόντων  πρωτοβουλιών  της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της επιδίωξης της προσέγγισής της με 
κατευθυντήριες αρχές, και

o της  διερεύνησης  των  πεδίων  που  απαιτούν  συμπληρωματική 
δράση.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στις αρχές του 2006, έκανε 
μια νέα αρχή στην κατεύθυνση της συνεννόησης και της συνεργασίας 
μεταξύ  αυτής  και  των  ευρωπαϊκών επιχειρήσεων,  αναγνωρίζοντας  ότι 
διαδραματίζουν πρωταρχικό ρόλο στο θέμα της ΕΚΕ.
    Η συνεργασία με τη μορφή «ευρωπαϊκής συμμαχίας» για την ΕΚΕ, 
προσαρτάται ως παράρτημα στην ανακοίνωση που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή ”Implementing the partnership for Growth and Jobs: Making 
Europe a pole of excellence on Corporate Social Responsibility”, στις 22 
Μαρτίου 2006. Η νέα αυτή ”συμμαχία” έχει ανοικτό χαρακτήρα και όλες 
οι  ευρωπαϊκές  επιχειρήσεις  καλούνται  να  εκφράσουν  εθελοντικά  τη 
στήριξή τους.
   Επίσης  σε  διεθνές  επίπεδο,  δραστηριοποιούνται  πολλοί  φορείς 
επιχειρώντας να ενισχύσουν ή και απλώς να καταγράψουν τα θέματα της 
ΕΚΕ.  Στους  πιο  σημαντικούς  συγκαταλέγεται  το  World  Business 
Council  for  Sustainable  Development (WBCSD),  συνασπισμός  175 
επιχειρήσεων,  τις  οποίες  ενώνει  η  κοινή  δέσμευση  προς  τη  βιώσιμη 
ανάπτυξη,  λαμβάνοντας  υπόψη  και  την  κοινωνική  πρόοδο.
   Εξάλλου, τα Ευρωπαϊκά Δίκτυα για την ΕΚΕ, ανάμεσα στα οποία και 
το  ελληνικό,  φτάνουν  πλέον  σχεδόν  τα  20,  ενώ  στους  διεθνείς 
οργανισμούς με δράσεις ΕΚΕ πρέπει να αναφερθούν ακόμη η  UNICE, 
το Eurocommerce και βεβαίως το  CSR Europe και το  Business for 
Social Responsibility, με τον εξυπηρετικό δικτυακό τόπο.

   1.2.1  Όρια και διάσταση της επιχειρηματικής κοινωνικής ευθύνης

    Η ακαδημαϊκή κοινότητα αναλαμβάνει να περιγράψει τις συνιστώσες 
της και εξηγεί τα οφέλη της, ενώ παράλληλα οι συμβουλευτικές εταιρείες 
αναλαμβάνουν να οργανώσουν στο εσωτερικό των επιχειρήσεων δράσεις 
για  την  επιχειρηματική  -  εταιρική  κοινωνική  ευθύνη.  Επίσης 
ανεξάρτητοι  οίκοι  μετρούν  την  αποτελεσματικότητά  της,  ενώ  τα 
επιχειρηματικά media προβάλουν συστηματικά κάθε δράση που εμπίπτει 
στα στενά όρια της έννοιας.
   H  έννοια  της  επιχειρηματικής   κοινωνικής  ευθύνης   εισήχθη  στο 
σύγχρονο  επιχειρηματικό  λεξιλόγιο  στα  μέσα  της  δεκαετίας  του  '  90, 
όταν δημιουργήθηκε το Παγκόσμιο Συμβούλιο Επιχειρηματικότητας για 
την  Βιώσιμη  Ανάπτυξη.  (World  Business  Council  for  Sustainable 
Development – WBCSD, 1995). Η έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης όμως, 
πάνω στην οποία θεμελιώθηκε  η εταιρική κοινωνική ευθύνη ως ένας από 
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τους πυλώνες της, είναι αρκετά παλαιότερη καθώς έχει τις ρίζες της στα 
τέλη της δεκαετίας του '60.
    Η  βιώσιμη  ανάπτυξη  αποτελούσε  για  πολλά  χρόνια  μια  από  τις 
δημοφιλέστερες  οικονομικές  θεωρίες  (διατυπώθηκε  επίσημα το  1972), 
μέχρι που η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε το σκεπτικό της με τη 
γνωστή  έκθεση  της  Γκρο  Χάρλεμ  Μπρούντλαντ  (G.  H.  Brundtland, 
1987).   Αργότερα,  η  έννοια  της  ανάπτυξης,  εκτός  από  τη  'βιώσιμη 
ανάπτυξη', η οποία εξελίχθηκε σε μια ιδιαίτερα σημαντική πρόκληση για 
τον  επιχειρηματικό  κόσμο  της  Δύσης,  ενισχύθηκε  με  άλλους  δύο 
πυλώνες:  την  εταιρική  κοινωνική  ευθύνη  και   την  περιβαλλοντική 
προστασία. Το αρχικό συμβούλιο στο Παγκόσμιο WBCSD αποτελούσαν 
εκπρόσωποι  85  εταιρειών.  Το  1998,  το  WBCSD   δημιούργησε  ειδική 
Ομάδα Εργασίας για τη εταιρική κοινωνική ευθύνη, στην οποία πρόεδρος 
ανέλαβε ο Sir  Phil  Watts  της Royal  Dutch Shell  και  έθεσε ως πρώτο 
στόχο  του  τη  διάδοση  της  έννοιας  στην  παγκόσμια  επιχειρηματική 
κοινότητα. Το 1999, η ομάδα εργασίας παρουσίασε την πρώτη έκθεση με 
τίτλο  «Αντιμέτωποι  με  τις  Προσδοκίες  που  Αλλάζουν»,  στην  οποία 
περιγράφεται ο όρος ε.κ.ε., οι συνιστώσες του, τα οφέλη που προκύπτουν 
για τον επιχειρηματικό κόσμο
   Η διάδοση της έννοιας της επιχειρηματικής κοινωνικής ευθύνης αρχίζει 
μέσω  του  WBCSD το  1999,  με  μια   ομάδα  εργασίας  ,  και  η  οποία 
παρουσίασε την πρώτη έκθεση με τίτλο «Αντιμέτωποι με τις Προσδοκίες 
που  Αλλάζουν»,  στην  οποία  περιγράφεται  ο  όρος  επιχειρηματική 
κοινωνική ευθύνη, οι συνιστώσες του, τα οφέλη που προκύπτουν για τον 
επιχειρηματικό κόσμο, οι συνεργασίες που πρέπει ν αναπτυχθούν και οι 
δράσεις που πρέπει να αναληφθούν. Ακολούθησαν  πολλές 'συναντήσεις 
ανοικτού διαλόγου'  σε  διάφορα μέρη του κόσμου,  όπου ορίστηκαν οι 
βασικές  αρχές  της  επιχειρηματικής  κοινωνικής  ευθύνης, 
προσδιορίστηκαν τα εργαλεία, έγινε προσπάθεια εμβάθυνσης του όρου, 
ενώ δημιουργήθηκε κι ένας εύχρηστος οδηγός βημάτων που θα έπρεπε 
να υιοθετήσουν οι εταιρείες προς την κατεύθυνση της δημιουργίας και 
της απόδοσης  της συνολικής εταιρικής κοινωνική ευθύνης.

1.2.2. Τα όρια των καλών προθέσεων

    Η άποψη που επικρατεί για τα όρια της επιχειρηματικής κοινωνικής 
ευθύνης επισημαίνει  ότι  παρότι   ο ρόλος των ιδιωτικών επιχειρήσεων 
στην άσκηση της επιχειρηματικής ευθύνης έχει αναβαθμισθεί ,ως προς 
την  ανακούφιση  της  ένδειας  ,  τον  περιορισμό  της  αδικίας  και  την 
προστασία του περιβάλλοντος , δεν παύει να είναι μακράν από πολιτικές 
κοινωνικών  επενδύσεων  μακράς  πνοής.  Η  δικαιολόγηση  εμπλοκής  σε 
κοστοβόρες   δραστηριότητες  είναι  δύσκολη  και  η  απεμπλοκή 
ματαιώνεται μόνο σε ακραίες περιπτώσεις.
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    Η σύμπτωση επιχειρηματικών συμφερόντων και δημόσιων αγαθών δεν 
είναι  παντοτινή  ούτε  αποτελεί  πανάκεια  σε  κάθε  πτυχή της  δημόσιας 
σφαίρας.

1.2.3. Η διάσταση της ηθικής

     Κομμάτι της ευρύτερης συζήτησης για τα όρια και την ποιότητα της 
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, η ηθική επανέρχεται στο προσκήνιο σαν 
σταθερή  αναφορά  κάθε  φορά  που  επιχειρείται  ο  προσδιορισμός  της 
σύγχρονης  επιχειρηματικότητας.  Στις  ΗΠΑ  κι  αλλού,  με  αφορμή  τα 
πρόσφατα γεγονότα διαφθοράς στο χρηματιστήριο κι αλλού, το ζήτημα 
της  ηθικής  του  επιχειρείν   αποτελεί  μια  από  τις  σημαντικότερες 
θεματικές.  Πιστεύεται  ότι  οι  επιχειρήσεις  πρέπει  να  αντιμετωπίζονται 
σαν άτομα. 
    Συμπερασματικά  ,η  επιχειρηματική  κοινωνική  ευθύνη  των 
επιχειρήσεων αποτελεί περισσότερο ηθική υποχρέωση στο πλαίσιο μιας 
κοινωνίας που εξακολουθεί να τιμά την έννοια του κοινού καλού.

           1.3   Προσδιορισμός της επιχειρηματικής ευθύνης

    Σε ένα εξαιρετικά πολύπλοκο περιβάλλον,  η έννοια της Εταιρικής 
Κοινωνικής  Ευθύνης  καταφέρνει  σήμερα  να  αποκτήσει  συγκεκριμένο 
στίγμα, αποτελώντας αντικείμενο συζήτησης τόσο σε επιχειρηματικό όσο 
και σε πολιτικοκοινωνικό επίπεδο.  
    Η παγκοσμιοποίηση, οι πολιτικές ανακατατάξεις και οι τεχνολογικές 
εξελίξεις  προκαλούν  ραγδαίες  και  ριζικές  αλλαγές  στην  κοινωνία 
παγκοσμίως. Οι προσδοκίες της κοινωνίας για το ρόλο και τις ευθύνες 
των  επιχειρήσεων  αλλάζουν  δραστικά.  Στη  νέα  οικονομία  που 
διαμορφώνεται, οι εταιρείες κρίνονται όχι μόνο με βάση τα οικονομικά 
αποτελέσματα, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους, αλλά και με βάση τις 
περιβαλλοντικές  και  κοινωνικές  ευαισθησίες  και  πρακτικές  που 
εκδηλώνουν. 
     Για  τους  λόγους  αυτούς,  ένας  συνεχώς  αυξανόμενος  αριθμός 
επιχειρήσεων  στην  Ευρώπη  και  διεθνώς  υιοθετούν  πολιτικές  και 
δραστηριοποιούνται  εθελοντικά  σε  τομείς,  όπως  είναι  οι  συνθήκες 
εργασίας, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το περιβάλλον και η συνεισφορά 
στην κοινωνία, πέραν των νομικών και κανονιστικών τους υποχρεώσεων. 
      Ο όρος "Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη" (ΕΚΕ) χρησιμοποιείται, για να 
περιγράψει  αυτές  τις  ευρύτερες  ευθύνες  μιας  επιχείρησης,  πέραν  της 
ευθύνης για κερδοφορία και οικονομική επιβίωση, και αναφέρεται στις 
ενέργειες επιχειρήσεων που αποσκοπούν στην επίλυση περιβαλλοντικών 
και κοινωνικών ζητημάτων. Οι επιχειρήσεις, ως οντότητες που δρουν στο 

13



κοινωνικό σύνολο και ως άρρηκτα συνδεδεμένες με αυτό, οφείλουν να 
αναγνωρίζουν  την  ευθύνη  που  έχουν  απέναντι  στην  κοινωνία  και  το 
περιβάλλον.  Ο  όρος  έχει  πολύ  στενή  σχέση  με  την  ηθική  των 
επιχειρήσεων.
     Σύμφωνα  με  τον  ορισμό  της  Ευρωπαϊκής  Επιτροπής,  Εταιρική 
Κοινωνική  Ευθύνη  είναι  η  αρχή,  με  βάση  την  οποία  οι  εταιρείες 
ενσωματώνουν,  σε  εθελοντική  βάση,  κοινωνικές  και  περιβαλλοντικές 
ανησυχίες  στις  επιχειρηματικές  τους  δραστηριότητες  και  στις  σχέσεις 
τους με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.
       Από την άλλη πλευρά υπάρχει ,σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκτυο για 
την  ΕΚΕ  ,  Εταιρική  –Επιχειρηματική   Κοινωνική  Ευθύνη  είναι  η 
οικειοθελής δέσμευση των επιχειρήσεων για ένταξη στις επιχειρηματικές 
τους  πρακτικές  κοινωνικών  και  περιβαλλοντικών  δράσεων,  που  είναι 
πέρα και πάνω από όσα επιβάλλονται από τη νομοθεσία και έχουν σχέση 
με όλους όσοι επηρεάζονται από τις δραστηριότητές τους.
    Στα αγγλικά υπάρχουν πολλοί όροι για να περιγράψουν την εταιρική 
κοινωνική  ευθύνη  όπως:  Corporate  Citizenship,  Social  Responsibility, 
Social  Responsiveness,  Corporate  Responsibility.  Στα  ελληνικά 
απαντάται κυρίως με τον  όρο επιχειρηματική κοινωνική ευθύνη
     Μέχρι  σήμερα δεν υπάρχει  διεθνώς ενιαίος και  κοινά αποδεκτός 
ορισμός της Επιχειρηματικής Κοινωνικής Ευθύνης για τις επιχειρήσεις .
Και αυτό συμβαίνει ίσως γιατί δεν έχει γίνει πλήρως κατανοητό ότι η 
ΕΚΕ αφορά όλες τις επιχειρήσεις  και τους οργανισμούς ανεξάρτητα από 
το μέγεθος τους.  
    Αυτό που έχει σημασία στην ΕΚΕ  είναι  να γίνει  αντιληπτό το τι 
μπορούν να κάνουν οι  επιχειρήσεις  και όχι τι  πρέπει  να κάνουν. Έχει 
σχέση με ευκαιρίες, και όχι με υποχρεώσεις ή νέους κανόνες. Εν ολίγοις, 
έχει σχέση με τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να αυξηθεί η αξία 
μιας  επιχείρησής   αν  δοθεί  μεγαλύτερη  προσοχή  στις  κοινωνικές  και 
περιβαλλοντικές πλευρές της λειτουργίας της.
       Υπάρχουν αρκετές θεωρίες σχετικά με την Εταιρική Κοινωνική 
Ευθύνη.  Η  πιο  διαδεδομένη  και  απλή  είναι  η  θεωρία  των 
ενδιαφερόμενων μερών ή εμπλεκόμενων μερών. Τα ενδιαφερόμενα μέρη 
αποτελούν το περιβάλλον - άμεσο και έμμεσο - , το οποίο αλληλεπιδρά 
με την επιχείρηση και έχει ενδιαφέρον από τις δραστηριότητές της. Ο 
αγγλικός  όρος  είναι  Stakeholders.  Οι  άμεσα ενδιαφερόμενοι  σε  μία 
επιχείρηση  είναι  οι  μέτοχοι,  οι  εργαζόμενοι,  οι  δανειστές-πιστωτές 
(τράπεζες).  Έμμεσα ενδιαφερόμενοι  είναι  το  κράτος,  οι  τοπικές 
κοινωνίες,  στις  οποίες  δραστηριοποιείται  μία  επιχείρηση,  οι  ομάδες 
πίεσης, π.χ. ακτιβιστές, διαδηλωτές, κ.ά. Η θεωρία των ενδιαφερόμενων 
μερών  βοηθάει  την  επιχείρηση  να  λάβει  υπόψη  της  όλα  τα 
ενδιαφερόμενα μέρη (τόσο άμεσα όσο και έμμεσα) και να εμπλακεί σε 
μία ουσιώδη διαδικασία διαλόγου πριν καθορίσει το πρόγραμμα δράσης 
της όσον αφορά την επιχειρηματική και  κοινωνική της ευθύνη. Σύμφωνα 
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με τον Νίκο Αναλυτή, πρόεδρο του Ελληνικού Δικτύου για την Εταιρική 
Κοινωνική  Ευθύνη,  «η  έννοια  της  εταιρικής  υπευθυνότητας  βρίσκει 
εφαρμογή  σε  μεγάλο  αριθμό  ελληνικών  επιχειρήσεων.  Είναι  πλέον 
γεγονός πως έχουν αρχίσει να αντιλαμβάνονται πως δίχως την αποδοχή 
της  κοινωνίας  δεν  θα  μπορέσουν  να  λειτουργήσουν  ως  επιχειρήσεις. 
Κατά  κάποιο  τρόπο  μιλάμε  για  Άδεια  Κοινωνικής  Λειτουργίας». 
«Πράγματι, επειδή η έννοια της ΕΚΕ βρίσκει διαρκώς νέα πεδία δράσης, 
είναι επόμενο να εισέρχονται επιχειρήσεις με δράσεις που αποβλέπουν 
στο  ίδιο  συμφέρον,  αμφισβητώντας  έτσι  την  αξία  της  εταιρικής 
υπευθυνότητας»,  σχολιάζει  ο  Νίκος  Αναλυτής,  υποστηρίζοντας  ότι 
«υπάρχει μεγάλο περιθώριο ανάπτυξης των συγκεκριμένων εφαρμογών-
πρακτικών  μελλοντικά  από τις  επιχειρήσεις,  τουλάχιστον  όσον  αφορά 
τον τομέα του περιβάλλοντος».

  1.3.1 Πεδία εφαρμογής της επιχειρηματικής  κοινωνικής ευθύνης

    Η  επιχειρηματική  κοινωνική  ευθύνη   διακρίνεται  ως  προς  τους 
ωφελούμενους  και  εμπλεκόμενους  φορείς  σε  μια  εταιρική  κοινωνική 
δράση ,σε  εσωτερική και εξωτερική 
 

 

 Η  εσωτερική  διάσταση  της  ΕΚΕ  των  επιχειρήσεων  καλύπτει 
θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, ασφάλειας και υγείας 
στην  εργασία,  προσαρμογής  στις  αλλαγές  και  διαχείρισης  των 
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περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία τους. Τα στελέχη 
των επιχειρήσεων αντιμετωπίζονται  σαν πολίτες με πολλαπλούς 
ρόλους

 Η εξωτερική διάσταση της ΕΚΕ των επιχειρήσεων εκτείνεται στην 
τοπική  κοινότητα  και  κοινωνία  και  αφορά,  εκτός  από  τους 
υπαλλήλους  και  μετόχους  (ή  ιδιοκτήτες),  ένα  ευρύ  σύνολο 
συμμετετόχων,  όπως  είναι  οι  συνεργάτες,  οι  προμηθευτές,  οι 
καταναλωτές,  οι  Δημόσιες  Αρχές  και  οι  Μη-Κυβερνητικοί 
Οργανισμοί,  καθώς και  θέματα,  όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα 
και το περιβάλλον.

  Έμφαση δίνεται στην τήρηση κανόνων θεμιτού ανταγωνισμού και στην 
διαφάνεια των συναλλαγών, καθώς και στην ικανότητα της εταιρείας να 
δεσμεύεται σε κοινές αξίες και διαδικασίες.
      Και εκδηλώνεται:

 Με  γενική  μορφή  ,  και  καλύπτει  όλες  τις  δραστηριότητες  που 
έχουν κοινωνικές επιπτώσεις και

 Με ειδική μορφή, που αναφέρεται στην επιχειρηματική ευθύνη.
Γίνεται κατανοητό ευθύς εξ αρχής,  ότι η ΕΚΕ και η περιβαλλοντική της 
διάσταση δεν είναι  μια υπόθεση δημοσίων σχέσεων,  ούτε  άλλοθι  που 
κρύβει τα κακώς κείμενα, ούτε αφορά μόνο στις επιχειρήσεις παρά τον 
αρχικό  της προσδιορισμό ως εταιρική. Η ΕΚΕ είναι υπόθεση όλων των 
κοινωνικών εταίρων.
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         1.4  Κατηγορίες επιχειρηματικής κοινωνικής ευθύνης

    Η Εταιρική-Επιχειρηματική και  Κοινωνική Ευθύνη, ανάλογα με τη 
φύση της πρωτοβουλίας-προγράμματος που προσδιορίζει, αναλύεται στις 
παρακάτω κατηγορίες:

o Προώθηση Σκοπού, 
o Μάρκετινγκ Σκοπού, 
o Κοινωνικό Μάρκετινγκ, 
o Εταιρική Φιλανθρωπία,
o Εταιρικός Εθελοντισμός,
o  Κοινωνικά Υπεύθυνες Πρακτικές 

Οι  όροι  αυτοί  (εκτός  του  κοινωνικού  μάρκετινγκ)  δεν  είναι  ακόμα 
παγιωμένοι  στη  ελληνική  ακαδημαϊκή  κοινότητα  λόγω  της  σχετικής 
νεότητας  του  επιστημονικού  αυτού  αντικειμένου  και  της  έλλειψης 
ζωηρού ενδιαφέροντος από τους Έλληνες ακαδημαϊκούς.               
    Η  ΕΚΕ  άρχισε  με  τα  χρόνια  να  μετατρέπεται  σε  στρατηγική 
επιχειρηματική  πολιτική,  να  αποκτά  ουσία  και  περιεχόμενο  και  στις 
μέρες μας να αποκτά δυναμική παρόμοια με εκείνη του marketing, των 
πωλήσεων,  του  ανθρώπινου  δυναμικού  και  των  Logistics.  Δεν  είναι 
τυχαίο  το  γεγονός  ότι  οι  περισσότερες  εισηγμένες  επιχειρήσεις 
δημοσιοποιούν  ετήσιους  απολογισμούς  ΕΚΕ  ενώ  σε  πολλά  διεθνή 
χρηματιστήρια έχουν δημιουργηθεί ειδικοί δείκτες που παρακολουθούν, 
καταγράφουν και αποτιμούν την πορεία των επιχειρήσεων που υιοθετούν
αρχές επιχειρηματικής κοινωνικής ευθύνης. 
      Όλοι  γνωρίζουν  ότι  οι  οικονομικές  πολιτικές  και  τεχνολογικές 
εξελίξεις  της  τελευταίας  δεκαετίας  επιβάλουν  στις  επιχειρήσεις  να 
χαράξουν μια στρατηγική αναδιοργάνωσης και εκσυγχρονισμού για να 
μπορέσουν να ανταποκριθούν στις νέες ανταγωνιστικές συνθήκες.

1.5 Ευρωπαική  Ένωση και ΕΚΕ

       Στην αρχή της περασμένης δεκαετίας, άρχισε να διαμορφώνεται ένα 
νέο κοινωνικο-πολιτικό πλαίσιο, η παγκοσμιοποίηση, η οποία οδήγησε 
σε  ταχύτατες  αλλαγές  ολόκληρο  τον  πλανήτη.  Οι  εξελίξεις  στις 
παγκόσμιες  τηλεπικοινωνίες,  οι  καταστροφικές  συνέπειες  στο 
περιβάλλον, η αυξανόμενη πίεση των καταναλωτών για ποιοτικότερα και 
φιλικότερα προς το περιβάλλον προϊόντα, η ενδυνάμωση του ρόλου των 
μη  κυβερνητικών  οργανισμών  (ΜΚΟ)  στην  παγκόσμια  κοινωνία,  η 
σταδιακή αποδυνάμωση του παραδοσιακού ρόλου του κράτους, αλλά και 
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η  ανάπτυξη  της  θεωρίας  των  «stakeholders»  για  την  επιχειρηματική 
ηθική  και  την  εταιρική  διακυβέρνηση,  όλα  αυτά  οδήγησαν  στην 
εμφάνιση  μιας  νέας  «επιχειρηματικής  λογικής»,  της  Επιχειρηματικής 
Κοινωνικής Ευθύνης.  
     Σε συνέχεια της Λευκής Βίβλου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 1993 
για την «Ανάπτυξη, Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση: οι προκλήσεις 
και  η  αντιμετώπισή  τους  για  τη  μετάβαση  στον  21ο αιώνα»  και  της 
έκκλησης  του  Προέδρου  Delors  προς  τις  ευρωπαϊκές  επιχειρήσεις  με 
αποτέλεσμα την Ευρωπαϊκή Διακήρυξη του Κοινωνικού Αποκλεισμού το 
1995,  η  κοινωνική  υπευθυνότητα  των  επιχειρήσεων  και  οργανισμών 
αρχίζει  σταδιακά  να  αποτελεί  αντικείμενο  ενδιαφέροντος  για  την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς διαφαίνεται να μπορεί να συμβάλλει θετικά 
στο  στρατηγικό  στόχο  που  τέθηκε  στο  Ευρωπαϊκό  Συμβούλιο 
Λισσαβόνας   το  2000  «να  καταστεί  η  Ευρωπαϊκή  Ένωση  η 
ανταγωνιστικότερη  και  δυναμικότερη  οικονομία  της  γνώσης  ανά  την 
υφήλιο,  ικανή για  βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη με περισσότερες  και 
καλύτερες θέσεις εργασίας και με μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή». 
    Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε τον Ιούλιο του 
2001 την Πράσινη Βίβλο για την προώθηση ενός Ευρωπαϊκού πλαισίου 
για την ΕΚΕ, η οποία είχε ως στόχο να δώσει εκκίνηση για μία ευρύτερη 
δημόσια  συζήτηση  σχετικά  με  τους  τρόπους  με  τους  οποίους  η 
Ευρωπαϊκή  Ένωση  μπορεί  να  προωθήσει  την  Εταιρική  Κοινωνική 
Ευθύνη τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές επίπεδο. 
     Η Πράσινη Βίβλος όρισε την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ως την 
“έννοια σύμφωνα με την οποία οι εταιρείες ενσωματώνουν σε εθελοντική 
βάση  κοινωνικές  και  περιβαλλοντικές  ανησυχίες  στις  επιχειρηματικές 
τους δραστηριότητες και στις επαφές τους με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη”, 
καθώς  συνειδητοποιούν  διαρκώς  περισσότερο  ότι  η  υπεύθυνη 
συμπεριφορά  οδηγεί  σε  βιώσιμη  επιχειρηματική  επιτυχία.  Η 
Επιχειρηματική  -  Εταιρική  Κοινωνική  Ευθύνη  αφορά  επίσης  τη 
διαχείριση της αλλαγής σε επίπεδο επιχείρησης με κοινωνικά υπεύθυνο 
τρόπο. Αυτό συμβαίνει όταν μια επιχείρηση επιχειρεί να συμβιβάσει τις 
απαιτήσεις  και  τις  ανάγκες  των  διαφόρων  ενδιαφερόμενων  μερών, 
επιτυγχάνοντας  ισορροπία  αποδεκτή  από  όλες  τις  πλευρές.  Εάν  οι 
επιχειρήσεις  καταφέρουν  να  διαχειριστούν  την  αλλαγή  με  κοινωνικά 
υπεύθυνο  τρόπο,  θα  υπάρξει  θετικός  αντίκτυπος  σε  μακροοικονομικό 
επίπεδο.
   Έτσι,  λοιπόν,  ως  Επιχειρηματική  Κοινωνική  Ευθύνη  νοείται  η 
συμπεριφορά  των  επιχειρήσεων  η  οποία  υπερβαίνει  τις  νομικές  τους 
υποχρεώσεις  και  υιοθετείται  εθελοντικά  ενώ  συνδέεται  στενά  με  την 
έννοια  της  βιώσιμης  ανάπτυξης,  καθώς  ενσωματώνει  τον  οικονομικό, 
κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο των δραστηριοτήτων τους.
      Με την σκέψη αυτή  ο θεσμός της Επιχειρηματικής Κοινωνικής 
Ευθύνης, προσδιορίζεται και με πολιτικές και δράσεις της Ευρωπαϊκής 
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Επιτροπής,  με  στόχο να του  δώσει  μεγαλύτερη πολιτική προβολή,  να 
επιβραβεύσει  ευρωπαϊκές επιχειρήσεις για τις ενέργειές τους σε αυτόν 
τον τομέα και να ενθαρρύνει την ανάληψη μεγαλύτερων πρωτοβουλιών. 
Αναγνωρίζοντας  ότι  οι  επιχειρήσεις  έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην 
Επιχειρηματική  ευθύνη,  κατέληξε  στο  συμπέρασμα  ότι  μπορεί  να 
επιτύχει καλύτερα τους στόχους της σε συνεργασία με τις ευρωπαϊκές 
επιχειρήσεις . Έτσι στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχει ένα 
πλέγμα νόμων και κανόνων για την προστασία του περιβάλλοντος κατά 
την διαδικασία παραγωγής που προστατεύει και προάγει την ανθρώπινη 
αξιοπρέπεια. Αυτό το πλαίσιο, αποτελεί μία βάση ώστε οι εταιρείες να 
ξεκινούν από εκεί  και  να  προχωρούν ένα βήμα μπροστά υιοθετώντας 
έναν  κώδικα  δεοντολογίας  που  προάγει  την  ποιότητα  ζωής  την 
εκπαίδευση και επιμόρφωση των εργαζομένων . Ο  όρος έχει πολύ στενή 
σχέση με την ηθική των επιχειρήσεων.
      Η οικονομική ανάπτυξη των δεκαετιών του 1950 και  του 1960 
επέτρεψε  στην  Ευρώπη  να  επιτύχει  σημαντική  πρόοδο  σε  πολλούς 
κοινωνικούς  τομείς.  Η  δυσμενής  εξέλιξη  της  παγκόσμιας   και  της 
Ευρωπαικής  οικονομίας  καθώς  και  η  αύξηση  της  ανεργίας  μετά  την 
κρίση πετρελαίου στην δεκαετία του 1970, δημιούργησαν ένα κλίμα 
απαισιοδοξίας.
     Τα άρθρα 2 και 117 της συνθήκης της Ρώμης ορίζουν σαν ένα από 
τους  βασικότερους  στόχους  της  Ευρωπαικής  Οικονομικής  Κοινότητας 
την  άνοδο του βιοτικού επιπέδου, την βελτίωση των συνθηκών ζωής και 
εργασίας ούτως ώστε να επιτευχθεί ισότητα μέσα στην πρόοδο.
     Στο ευρύτερο πεδίο το σύγχρονο κράτος γίνεται κράτος ευημερίας. Η 
κοινωνική πολιτική αγγίζει και τον τελευταίο πολίτη, ενώ η ανάπτυξη ,η 
παιδεία  η  υγεία  συνεχίζουν  να  αποτελούν  στόχους  του  σύγχρονου 
κράτους .Παράλληλα η επιχειρηματική κοινωνική ευθύνη γίνεται στόχος 
και πολλών υπερεθνικών οργανισμών.
     Η Ευρωπαϊκή Ένωση για την Επιχειρηματική Κοινωνική Ευθύνη 
αποτελεί  μία  ομπρέλα  πολιτικής  που  θα  βοηθήσει  τις  ευρωπαϊκές 
επιχειρήσεις να αναπτυχθούν περισσότερο, υιοθετώντας ένα ευρύ φάσμα 
πρωτοβουλιών  κοινωνικής  ευθύνης  παρέχοντας  παραμέτρους  καλής 
επιχειρηματικής συμπεριφοράς.
      Τα οφέλη  για τις επιχειρήσεις κάθε μεγέθους θα είναι πολλά και 
σημαντικά,  όπως  είναι  η  ανταλλαγή  καλύτερων  πρακτικών,  η 
πληροφόρηση των καταναλωτών και η διαφάνεια, ανάπτυξη της έρευνας 
και  χρήση των  αποτελεσμάτων της  και  προώθηση  του  σκεπτικού  για 
επιμορφωτικά προγράμματα.
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  1.6     Επιχειρηματική ευθύνη και Μ.Κ.Ο. Σύμμαχοι στην ανάπτυξη
 

     Φαντάζει αξιοπερίεργο μέσα στα σημερινά πλαίσια του ακραίου και 
παγκοσμιοποιημένου  ανταγωνισμού  για  κέρδη  των  μεγάλων 
Πολυεθνικών Εταιρειών, με τις συνεχείς μετεγκαταστάσεις βιομηχανιών 
για  αξιοποίηση  του  χαμηλού  εργατικού  κόστους  και  τις  απολύσεις 
χιλιάδων  ειδικευμένων  εργαζομένων,  την  άνευ  όρων  αξιοποίηση  των 
πρώτων υλών,  να μιλάει κανείς για Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ). 
Φαντάζει  ακόμη  πιο  αξιοπερίεργο  να  βλέπει  κανείς  τις  μεγαλύτερες 
Διεθνείς  μη  κυβερνητικές  οργανώσεις  (Μ.Κ.Ο.),  ιδίως  οικολογικού 
χαρακτήρα,  που  ήταν  και  οι  πιο  ριζοσπαστικοί  κριτές  της 
αντιοικολογικής δράσης των μεγάλων καπιταλιστικών επιχειρήσεων, να 
προωθούν  ταυτόχρονα την Ε.Κ.Ε.  ως  μια  κρίσιμη  παράμετρο για  την 
διάσωση του περιβάλλοντος.
     Στην πραγματικότητα,  δεν υπάρχει  τίποτα το αξιοπερίεργο.  Στον 
πραγματικό  κόσμο  συνυπάρχουν,  αλληλοσυμπλέκονται  και 
μετασχηματίζονται και οι δύο τάσεις. Οι κοινωνίες πολιτών και οι Μ.Κ.Ο 
κατάλαβαν ότι ήταν πιο αποδοτικό -  εφόσον ο σκοπός ήταν κοινός  για 
την  προστασία του  περιβάλλοντος  –  να  εκμεταλλευτούν τα  λάθη  των 
επιχειρησεων , εξαναγκάζοντας  τες  να αλλάξουν τακτική εδώ και τώρα. 
Με  την  εξοικονόμηση  ενέργειας,  την  συνεισφορά  στην  έρευνα 
εναλλακτικών  πηγών,  την  επίλυση  των  κοινωνικών  προβλημάτων, 
-εξωτερική πλευρά της ΕΚΕ - , αλλά και την καλύτερη μεταχείριση των 
εργαζομένων  - εσωτερική πλευρά της ΕΚΕ .
     Αυτή  η  αμοιβαία  προσαρμογή  αντιλήψεων  τμήματος  του 
επιχειρηματικού κόσμου αλλά και των Μ.Κ.Ο., οδήγησε στην ανάπτυξη 
της  Ε.Κ.Ε.  και  στον  εμπλουτισμό  των  έως  τα  τώρα  μονοσήμαντα 
τριγωνικών σχέσεων ανάμεσα στο Κράτος, την Αγορά και την Κοινωνία 
Πολιτών.

1.7          Μορφές ανάπτυξης και υλοποίησης της ΕΚΕ

Υπάρχουν πολλές μορφές υλοποίησης της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης 
από τις επιχειρήσεις που επιλέγουν να την υιοθετήσουν. 

• Πρώτη μορφή, η πιο απλή και παραδοσιακή εκδοχή της ΕΚΕ που 
προσομοιάζει  στο  «φιλανθρωπικό» ή  «πατερναλιστικό» μοντέλο 
που είχαν αναπτύξει μερικές μεγάλες καπιταλιστικές επιχειρήσεις 
ήδη  από  τον  19ο αιώνα.  Αντιστοιχεί  στην  απευθείας  κοινωνική 
παροχή κυρίως στις  περιοχές ύπαρξης  των εργοστασίων ή  στην 
πρόσδεση του ονόματος της επιχείρησης στην διεκπεραίωση ενός 
κοινωνικού  φιλανθρωπικού  έργου.  Ή  επίσης  την  ίδρυση  ενός 
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Ιδρύματος - με οικογενειακά χαρακτηριστικά και ονομασία - για 
την  προώθηση  ενός  κοινωνικού  σκοπού.  Αυτές  οι  πρακτικές 
υφίστανται και αναπτύσσονται ακόμη.

•  Η  δεύτερη  μορφή  περιλαμβάνει  και  τις  πιο  νεωτερικές 
πρωτοβουλίες  μονομερούς  αυτοδέσμευσης των  επιχειρήσεων 
στην  τήρηση  συγκεκριμένων  περιβαλλοντικών,  κοινωνικών  και 
οικονομικών προϋποθέσεων. Τέτοιου είδους πρακτικές οριοθετούν 
τις  σύγχρονες  μορφές  εταιρικής  κοινωνικής  ευθύνης  και 
αποτελούν το βασικό μέτωπο ανάπτυξης της σε διεθνές και εθνικό 
επίπεδο την τελευταία δεκαετία. 

• Μια τρίτη, και πιο καινοτομική μορφή προώθησης της εταιρικής 
κοινωνικής  ευθύνης  αποτελούν  οι  Συμπράξεις  του  Ιδιωτικού 
Τομέα  με  τις  ΜΚΟ  στην  βάση  ενός  κοινού  προγράμματος 
κοινωφελούς  χαρακτήρα.  Οι  επιχειρήσεις  χρηματοδοτούν  το 
πρόγραμμα ενώ οι ΜΚΟ αναλαμβάνουν τον ρόλο είτε του φορέα 
υλοποίησης του προγράμματος είτε του «έντιμου διαμεσολαβητή» 
στην κινητοποίηση άλλων φορέων ή τοπικών ΜΚΟ κυρίως στις 
φτωχές ή αναπτυσσόμενες χώρες.

•  Η τέταρτη μορφή ανάπτυξης της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης 
αφορά την ανάπτυξη μιας νέας σχέσης της επιχείρησης με τους 
εργαζομένους  και  τα  στελέχη  της  στα  πλαίσια  μιας  νέας 
φιλοσοφίας  μερικού  «εκδημοκρατισμού»  της  επιχείρησης  που 
θεωρείται  πλέον  ως  κόμβος  κοινωνικής  συνεργασίας  με  τους 
συμμετέχοντες  (stakeholders)  δηλαδή  τους  προμηθευτές,  τους 
εργαζόμενους, τους πελάτες, την τοπική κοινωνία κλπ.

       1 .8      Η σημασία των εσωτερικών και εξωτερικών 
                            πρακτικών της ΕΚΕ

         Οι ιδιομορφίες που παρουσιάζει η ελληνική αγορά σε θέματα 
Επιχειρηματικής-Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σχετίζονται κυρίως με 
τρεις βασικούς παράγοντες: 

 Ο  πρώτος  είναι  ότι  η  ΕΚΕ  αποτελεί  ένα  νέο  μεταβαλλόμενο 
περιβάλλον για την ανάπτυξη του επιχειρείν, άμεσα συνδεδεμένο 
με ευκαιρίες αλλά και ρίσκα, αφού επαναπροσδιορίζει το πλαίσιο 
διοίκησης,  θέτει  ζητήματα  επιχειρησιακής  κουλτούρας  και  ωθεί 
στη διερεύνηση και διαχείριση αλλαγών. 

 Ο  δεύτερος  παράγοντας  είναι  η  φύση  των  επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων, αλλά και η εμβέλεια του επιχειρείν, όπως αυτή 
ορίζεται κάθε φορά σε τοπικό, εθνικό ή διεθνές επίπεδο, οι οποίες 
προσδιορίζουν  σε  σημαντικό  βαθμό  τον  τρόπο  εφαρμογής  και 
ανάπτυξης της επιχειρηματικής υπευθυνότητας.
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  Ο τρίτος παράγοντας αφορά την ίδια επιχειρηματική νοοτροπία, η 
οποία  πρεσβεύει,  τις  περισσότερες  φορές,  την  υιοθέτηση 
αποφάσεων με κριτήριο τη μέγιστη δυνατή απόσβεση του κόστους 
τους σε σύντομο χρονικό διάστημα. 

   Και οι τρεις προαναφερόμενοι παράγοντες έχουν συντελέσει στο να 
έχει δημιουργηθεί ένα ιδιόμορφο κλίμα σχετικά με την επιχειρηματική 
-εταιρική υπευθυνότητα στην Ελλάδα, που θέτει αρκετά ερωτήματα για 
το μέλλον της.
      Στο πλαίσιο αυτό το στοιχείο που πιθανώς να έχει ένα ενδιαφέρον 
είναι εάν οι εταιρείες κατανοούν τους λόγους που θα τους επιτρέψουν να 
υιοθετήσουν  μια  ολιστική  προσέγγιση  ανάπτυξης  της  Εταιρικής 
Κοινωνικής  τους  Ευθύνης.  Είναι  αλήθεια  ότι  ξεκινώντας  από  την 
εσωτερική διάσταση της ΕΚΕ, οι πρακτικές κοινωνικής υπευθυνότητας 
αγγίζουν  πρωτίστως  τους  εργαζόμενους,  αφού  επικεντρώνονται  σε 
θέματα όπως  η  επένδυση της  εταιρείας  στο  ανθρώπινο  δυναμικό της, 
θέματα  υγιεινής  και  ασφάλειας,  όπως  επίσης  ζητήματα  διαχείρισης 
αλλαγών και πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον εφαρμόσιμες στην 
αλυσίδα παραγωγής της εταιρείας. Στη λογική αυτή είναι κατανοητό ότι 
η εσωτερική διάσταση της ΕΚΕ ανοίγει το δρόμο για τη διερεύνηση και 
διαχείριση αλλαγών που θα εγγυηθούν μακροπρόθεσμα την κοινωνική 
και οικονομική ανάπτυξη της εταιρείας.

      Από την άλλη, μια επιχείρηση αποτελεί και έναν κοινωνικό partner, ο 
οποίος  επηρεάζει  και  επηρεάζεται  από  το  κοινωνικό  περιβάλλον  στο 
οποίο δραστηριοποιείται και αναπτύσσεται. Ποιος μπορεί να φανταστεί 
μια εταιρεία να ευημερεί σε ένα περιβάλλον που μαστίζεται από ανεργία, 
ναρκωτικά, φτώχεια και περιβαλλοντική υποβάθμιση; Στο πλαίσιο αυτό 
αποκτά  ιδιαίτερη  σημασία  η  εξωτερική  διάσταση  της  ΕΚΕ,  αφού  η 
προτεραιότητα, πέρα από τους μισθωτούς και τους μετόχους, δίνεται σε 
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μια  σειρά  από  stakeholders,  όπως  οι  πελάτες,  οι  προμηθευτές,  οι 
συνεργάτες, οι δημόσιες αρχές, οι ΜΚΟ.
     Αρκετές μάλιστα επιχειρήσεις στην Ελλάδα δεσμεύονται σε τοπικό 
επίπεδο  είτε  υποστηρίζοντας  το  έργο  φορέων  μη  κερδοσκοπικών  με 
αντικείμενο  τον  πολιτισμό  ή  την  προστασία  του  περιβάλλοντος  σε 
καταστάσεις ή μη εκτάκτων αναγκών είτε κάνοντας δωρεές και άλλες 
φιλανθρωπικές  ενέργειες,  δραστηριότητες  οι  οποίες  δημοσιοποιούνται 
ίσως  αποτελεσματικότερα  και  συμβάλλουν πιο  άμεσα  στη  δημιουργία 
του  εταιρικού  κοινωνικού  προφίλ.  Μέχρι  λοιπόν  οι  επιχειρήσεις  να 
φτάσουν στο σημείο να ενσωματώσουν την εταιρική τους υπευθυνότητα 
στην καθημερινή διαχείριση του συνόλου της δραστηριότητάς τους, από 
τους εργαζόμενους μέχρι την αλυσίδα παραγωγής και από τους μετόχους 
μέχρι  τους  καταναλωτές,  καθίσταται  απαραίτητο,  αν  όχι  αναγκαίο, 
επιχειρήσεις  που  έχουν  ήδη  καταγράψει  τα  αποτελέσματα  μιας 
ολοκληρωμένης προσέγγισης στην εταιρική υπευθυνότητα να ανοίξουν 
το διάλογο και να παρουσιάσουν τα διλήμματα, τις δυσκολίες, αλλά και 
τα οφέλη των διαδικασιών εταιρικής ευθύνης που έχουν εφαρμόσει.
      Σε κάθε περίπτωση ένας τέτοιος διάλογος, όχι μόνο ωφέλιμος θα 
αποβεί  για  τους  συνομιλητές,  αλλά  και  αποτελεσματικός,  αφού  θα 
στηρίζεται σε στοιχεία που οι επιχειρήσεις οφείλουν να δημοσιοποιήσουν 
με πραγματική ειλικρίνεια.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

               2.1    Λογιστικοκοινωνικές εκθέσεις

   Λογιστικοκοινωνικές  εκθέσεις  είναι  οι  επιχειρηματικές  κοινωνικές 
εκθέσεις που γνωστοποιούν κατά τρόπο σαφή αλλά και αποτελεσματικό , 
τις κοινωνικές δραστηριότητες  των επιχειρήσεων .
  Τις  τελευταίες  δεκαετίες  πολλές  ομάδες  ατόμων  προσπαθούν  να 
αναπτύξουν ένα λογιστικό σύστημα που θα αναφέρεται στις συνέπειες 
που προκύπτουν από την άσκηση  της επιχειρηματικής δραστηριότητας 
στις  διάφορες  επιχειρήσεις   ,για  να  μπορούν  αυτοί  που  παίρνουν 
αποφάσεις  να  αξιολογούν  και  να  ελέγχουν  τα  κοινωνικοοικονομικά 
προγράμματα αυτών .

               
   Αυτή η τάση άρχισε να αναπτύσσεται μετά την κρίση του 1930 που 
επικρατούσαν  πολύ  άσχημες  κοινωνικές  συνθήκες  και  είχε  κλονισθεί 
σημαντικά  η  εμπιστοσύνη  του  κοινού  προς  τις  επιχειρήσεις.  Οι 
τεχνολογικές εξελίξεις αφενός και η παρέμβαση του κράτους αφετέρου 
δημιούργησαν  πολλές  νέες  απαιτήσεις  αναφορικά  με  την  άσκηση 
επιχειρηματικής ευθύνης των επιχειρήσεων καθώς και της ανάγκης που 
προέκυπτε να δημοσιοποιούνται  τοι δραστηριότητες που τις αφορούν. 
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Γίνεται προφανές ότι το κέρδος παύει να είναι η μοναδική ευθύνη των 
επιχειρήσεων.
   Ένας σημαντικός επιχειρηματικός τομέας που χρησιμοποιεί αυτές τις 
λογιστικοκοινωνικές  εκθέσεις  για  να  δημοσιοποιήσουν  το  κοινωνικό 
τους έργο είναι οι τράπεζες. Αν και το ενδιαφέρον για το κοινωνικό έργο 
των τραπεζών δεν είναι  πρόσφατο,  ολοένα και  μεγαλύτερο μέρος  του 
κοινωνικού συνόλου ενδιαφέρεται για την ικανοποίηση των αναγκών και 
των επιθυμιών των πελατών .
   Στην δημιουργία και παρουσίαση αυτών των εκθέσεων αναφορικά με 
την  κοινωνική  δραστηριότητα  των  τραπεζών,  υπάρχουν  επιχειρήματα 
που είναι θετικά προσκείμενα και άλλα  αρνητικά.

      
Επιχειρήματα υπέρ:

o Η βελτίωση της δημόσιας εικόνας της τράπεζας, με αποτέλεσμα να 
προσελκύονται νέοι πελάτες και επενδυτές.

o Μείωση  των  κρατικών  παρεμβάσεων  για  τέτοιου  είδους 
προγράμματα ,  που θα οδηγούσαν σε  περιορισμούς  και  αύξηση 
των δαπανών.

o Οι  πληροφορίες  που  παρέχουν  οι  εκθέσεις  των  κοινωνικών 
δραστηριοτήτων χρησιμοποιούνται για μακροπρόθεσμο σχεδιασμό 
των τραπεζών.
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 Επιχειρήματα κατά  :
o Υποστηρίζεται  από  πολλούς  ότι  η   ανάμειξη  μιας  τράπεζας  σε 

κοινωνικές  δραστηριότητες  συνεπάγεται  αυτόματα  αύξηση  του 
κόστους παροχής προιόντων  και μείωση των κερδών της.

o Οι  κοινωνικές  πληροφορίες  είναι  εθελοντικές  γιατί  δεν  υπάρχει 
δυνατότητα μέτρησης.  Η καταγραφή τους  γίνεται  με  ποιοτικούς 
και όχι με ποσοτικούς όρους.

o Το κόστος  των  εκθέσεων  και  η  αποκάλυψη πληροφοριών  προς 
τους ανταγωνιστές είναι πολλές φορές αποτρεπτικοί λόγοι για τους 
υποψήφιους επενδυτές.

o Το ενδιαφέρον του κοινού για την δημόσια εικόνα μιας τράπεζας 
είναι πιθανό να προέρχεται και από την επιθυμία για γνώση των 
συνεπειών των διαφόρων οικονομικών και τραπεζικών κινήσεων.

                   2.2 Κοινωνικός Ισολογισμός - Απολογισμός

     Στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον των γρήγορων αλλαγών και 
της παγκοσμιοποίησης, η κοινωνία έχει αντικαταστήσει την εμπιστοσύνη 
με την απαίτηση απόδειξης5. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αποδεικνύουν 
στους συμμετέχοντες ότι είναι κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνες 
και ότι προωθούν την αειφόρο ανάπτυξη. Η απόδειξη τεκμηριώνεται με 
την  έκδοση  μιας  ετήσιας  έκθεσης  που  τιτλοφορείται  ως  κοινωνικός 
ισολογισμός  ή απολογισμός αειφορίας.  
      Κοινωνικός ισολογισμός είναι η οικονομική κατάσταση στην οποία 
περιγράφεται  η  επίδοση  της  επιχείρησης  στα  περιβαλλοντικά  και 
κοινωνικά  θέματα,  και  που  αφενός  μεν  προσδιορίζεται  το  κοινωνικό 
προιόν που παράγει μια τράπεζα, αφετέρου δε το πώς αυτό διανέμεται. 
Σαν όρος  ο  κοινωνικός ισολογισμός  απαντάται  κυρίως σε χώρες του 
εξωτερικού και είναι πολύ σημαντικός γιατί βοηθά: α) στο να κατανοηθεί 
η  σημασία  μιας  επιχείρησης,  β)  στο  στρατηγικό  σχεδιασμό  για  την 
ανάπτυξη  και  γ)  συμβάλει  στη  δημιουργία   θετικού  κλίματος  μεταξύ 
επιχείρησης και τοπικής κοινωνίας. Για το λόγο αυτό όλες οι σύγχρονες 
τράπεζες  στο  εξωτερικό,  αλλά  και  στο  εσωτερικό  της  χώρας, 
καταρτίζουν  μαζί  με  όλες  τις  υπόλοιπες  οικονομικές  καταστάσεις 
(ισολογισμοί, αποτελέσματα χρήσεως κ.λπ.) και κοινωνικό ισολογισμό.
     Στον ισολογισμό αυτό περιλαμβάνονται στοιχεία που αφορούν στα 
εξής θέματα:

1. Την απασχόληση .
2. Την αμοιβή
3. Τις συνθήκες υγείας και ασφάλειας
4. Την επαγγελματική εκπαίδευση
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5. Τις συνθήκες εργασίας των εργαζομένων
6. Τις εργατικές σχέσεις με την εργοδοσία
7. Θέματα που απασχολούν και αφορούν τους εργαζομένους

     Στον ελληνικό χώρο η σύνταξη αυτής της κατάστασης αποτελεί τον 
κοινωνικό απολογισμό, και πρέπει να επισημάνουμε ότι η παροχή των 
πληροφοριών γίνεται με λεπτομερή και ικανοποιητικό τρόπο.
    Είναι αυτονόητο,  ότι όσο μεγαλύτερο είναι το κοινωνικό προϊόν που 
παράγει  μια  επιχείρηση τόσο πιο  σημαντική  είναι για  την  εθνική  και 
τοπική οικονομία.
   Η  κοινωνική  πολιτική  των  τραπεζών  στηρίζεται  στην  βασική 
πεποίθηση ότι έχουν την υποχρέωση να δίνουν στην κοινωνία προσφορές 
κοινωνικού χαρακτήρα που το κράτος δεν μπορεί ή δεν θέλει να δώσει. 
Στόχος τους λοιπόν είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής στον βαθμό που 
οι δυνατότητες τους το επιτρέπουν.
   Οι  κοινωνικές εκθέσεις διαδραματίζουν ένα θεμελιώδη ρόλο σαν όπλο 
και  όργανο  σχεδιασμού.  Γιατί  στον  κοινωνικό  απολογισμό 
καταγράφονται  οι  τομείς  που  διαδραματίζονται  οι  κοινωνικές 
δραστηριότητες  και  καθορίζει  τα  συγκεκριμένα  προγράμματα  που 
εφαρμόζονται σ΄αυτούς τους  τομείς.
  Οι  συνήθεις  περιοχές  που  δραστηριοποιείται  η  επιχειρηματική  και 
κοινωνική ευθύνη των  τραπεζών και  που καταγράφονται  στις  ετήσιες 
απολογιστικές εκθέσεις  είναι:

• Ποιότητα περιβάλλοντος
• Εργατικό δυναμικό και εργατικό κόστος
• Ανάπτυξη και εκπαίδευση
• Συνθήκες εργασίας
• Συνθήκες υγείας και ασφάλειας
• Τέχνη και Πολιτισμός
• Προγράμματα κοινωνικού συμφέροντος
• Υπηρεσίες που βελτιώνουν τις σχέσεις με τους πελάτες

    Ο «κοινωνικός έλεγχος» είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται πολύ 
συχνά στην απόδοση της κοινωνικής ευθύνης. Αφορά στην εξέταση και 
βεβαίωση της κοινωνικολογιστικής έκθεσης από την αρμόδια Διεύθυνση 
της  τράπεζας.

     Στις  επόμενες  σελίδες  αναφέρονται  ενδεικτικά  οι  κοινωνικές 
δραστηριότητες  έξι  τραπεζών  μέσα  από  τους  ετήσιους  κοινωνικούς 
απολογισμούς τους.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3  ο  

                                     ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

3.1  Γενικά

      H Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος ιδρύεται το 1929.  Λειτούργησε 
αρχικά  ως  ένα  εξειδικευμένο  πιστωτικό  ίδρυμα,  με  σκοπό  την 
υποστήριξη και ανάπτυξη του αγροτικού τομέα στην Ελλάδα, ο οποίος 
παραμένει  και  σήμερα  ένας  από  τους  βασικούς  πυλώνες 
δραστηριοποίησής  της  με  προσφορά  πιστώσεων  και  εγγυήσεων  σε 
αγρότες  και  συνεταιρισμούς  και  με  ταχεία  διανομή  των  κοινοτικών 
επιδοτήσεων.
                     

                 

Σήμερα, ο ρόλος της  ΑΤΕbank έχει διευρυνθεί με επέκταση σε όλα τα 
πεδία τραπεζικών εφαρμογών. 
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      3.2 Επιχειρηματική Κοινωνική Ευθύνη

     Η  ΑΤΕbank από  το  1929  που  ιδρύθηκε  ως  μη  κερδοσκοπικός 
οργανισμός  κοινωφελούς  χαρακτήρα  μέχρι  σήμερα  ,  συμβάλλει 
ουσιαστικά στην εξέλιξη του χρηματοπιστωτικού συστήματος και στην 
οικονομική ανάπτυξη της χώρας.
     Είναι Τράπεζα με τεράστια κοινωνική προσφορά. Επικεφαλής ενός 
δυναμικού  Ομίλου,  αξιοποιώντας  τους  ισχυρούς  δεσμούς  με  τον 
αγροτικό  χώρο  εξασφαλίζει  συνεχώς  τον  κυρίαρχο  ρόλο  της  στην 
Ελλάδα και την ισχυρή παρουσία της στο διεθνές περιβάλλον.
     Είναι γεγονός ότι από την τελευταία δεκαετία και έπειτα η ΑΤΕbank 
στον  ετήσιο  απολογισμό  της  δεν  αναφέρεται  μόνο  στην  εξέλιξη  των 
βασικών οικονομικών της μεγεθών αλλά και στην συνολική παρουσίαση 
των  κοινωνικών  και  περιβαλλοντολογικών  εταιρικών  αποτελεσμάτων 
στο πλαίσιο της δέσμευσης της για υπεύθυνη επιχειρηματικότητα. 
     Βασικός στόχος της Τράπεζας είναι η μεγιστοποίηση της αξίας αυτών 
των απολογισμών τόσο σε επίπεδο διαδικασίας όσο και αποτελέσματος.

 

 

       Τα στοιχεία που προσδιορίζουν την Επιχειρηματική – Εταιρική 
Κοινωνική Ευθύνη ενός μεγάλου χρηματοπιστωτικού Ομίλου που έχει 
συνδέσει το όνομά του με την εξέλιξη της ελληνικής οικονομίας όπως η 
ΑΤΕbank, είναι τα εξής:
    1)  Με ανθρώπινο πρόσωπο. Οι πελάτες της την προτιμούν για τον 
επαγγελματισμό, την ποιότητα υπηρεσιών, το κύρος , την αξιοπιστία, τα 
ανταγωνιστικά  προιόντα,  την  εξυπηρέτηση  υψηλού  επιπέδου  και  το 
ανταγωνιστικό κόστος.
   2)Επενδύει στο ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτει και εμπνέει τους 
ανθρώπους  της  παρέχοντας  δίκαιες  αμοιβές,  συμμετοχή  στα 
αποτελέσματα, συνεχή εκπαίδευση, ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης, 
αξιοκρατικό κλίμα, αναγνώριση και ευχάριστο περιβάλλον.
   3)Εξασφαλίζει  κερδοφορία για  τους  μετόχους  της,  και  δημιουργεί 
πραγματικές αξίες συμβάλλοντας στην οικονομική ανάπτυξη, την πρόοδο 
και την ευημερία της κοινωνίας.
    4)Είναι  σύγχρονη  και  Τράπεζα  εμπιστοσύνης για  όλους  τους 
Έλληνες, για όλους τους πολίτες της Ευρωπαικής Ένωσης.         
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Η ΑΤΕbank  ως «ενεργός πολίτης», ο οποίος με βασικά κίνητρα την 
αλληλεγγύη και  την  απόδοση στην κοινωνία  μέρους  των κερδών της, 
επενδύει στην εκπαιδευτική διαδικασία, στην πολιτιστική,  αθλητική και 
την κοινωνική προσφορά.            
        Η χορηγική δραστηριότητα της ΑΤΕbank  προσδιορίζεται από τις 
αρχές  της  σύγχρονης  επιχείρησης  που  καταξιώνεται  καθημερινά  τόσο 
οικονομικά  όσο  και  κοινωνικά,  στηριζόμενη  στον  οικονομικό 
ορθολογισμό και τις αξίες της κοινωνίας. Με σεβασμό στο περιβάλλον, 
στους θεσμούς, στον πολιτισμό και πάνω από όλα στον άνθρωπο.
      Η  χορηγία  ως  δραστηριότητα  Εταιρικής  Κοινωνικής  Ευθύνης 
αποτελεί επένδυση στην εταιρική κοινωνική προσωπικότητα και έχει ως 
μοναδικό αντιστάθμισμα την πίστωση της Τράπεζας με την εικόνα ως 
«ενεργού συλλογικού πολίτη».                       
      Τα βασικά χορηγικά κίνητρα είναι η αλληλεγγύη και η απόδοση στην 
κοινωνία μέρους των κερδών, και ανάλογα με τους τομείς εφαρμογής της 
χορηγίας,  παίρνει  την  μορφή  της  κοινωνικής,  εκπαιδευτικής, 
πολιτιστικής  αθλητικής προσφοράς.
    Αυτοί οι τομείς εφαρμογής της χορηγίας είναι:

 Κοινωνική υπευθυνότητα
 Τέχνες και Πολιτισμός
 Παιδεία και  εκπαίδευση
 Αθλητισμός
 Κοινωνικοί φορείς
 Διεθνής κατοχύρωση σημάτων για το Ελληνικό λάδι
           

       3.2.1          Κοινωνική Υπευθυνότητα 

Η  κοινωνική  υπευθυνότητα  στην  ΑΤΕbank καταγράφεται  με  τις 
παρακάτω συμμετοχές :

1).Βοήθεια στις πυρόπληκτες περιοχές.
Πρέπει να σημειωθεί ότι στην καταστροφική φωτιά το καλοκαίρι του 

2007 η αποτελεσματική παρέμβαση του κράτους στηρίχθηκε κατά ένα 
σημαντικό  μέρος  στις  τράπεζες,  οι  οποίες  με  το  ισχυρό  και  ευέλικτο 
δίκτυο των καταστημάτων τους, είχαν την δυνατότητα της άμεσης και 
αποτελεσματικής αντιμετώπισης των ζητημάτων που ανέκυψαν.
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    Ειδικότερα, ο όμιλος της ΑΤΕbank κατέθεσε 3 εκατ. ευρώ στο Ειδικό 
Ταμείο  που  έχει  συσταθεί  για  το  σκοπό  αυτό,  ενώ  διανεμήθηκαν 
ζωοτροφές 500.000 ευρώ στους Νομούς Ηλείας, Λακωνίας, Μεσσηνίας 
και Εύβοιας για την αντιμετώπιση των άμεσων αναγκών των πληγέντων 
από τις καταστροφές. Η Τράπεζα συνεχίζει να συμβάλει στην οικονομική 
και κοινωνική ανασυγκρότηση των πυρόπληκτων περιοχών.

2).Σχέδιο    Marshall  
Η  ΑΤΕbank έχει  μακρά  παράδοση  κοινωνικής  προσφοράς  και 

ιδιαίτερα σε περιόδους δύσκολες και  ιστορικά κρίσιμες για την χώρα. 
Μετά τον  2ο παγκόσμιο  πόλεμο διαδραμάτισε  καθοριστικό  ρόλο στην 
ανασυγκρότηση  της  χώρας,  αφού  απετέλεσε  τον  βασικό  άξονα 
εφαρμογής αναπτυξιακής πολιτικής μέσω του σχεδίου  Marshall. Μέσω 
του δικτύου της ανέλαβε την παραλαβή των εφοδίων, την προώθηση και 
την  διανομή τους.  Με  την  αποστολή  της  βοήθειας  μέσω της  ΑΜΑG 
(American mission for aid in Greece) ύψους 300 εκατ. δολαρίων και στη 
συνέχεια  μέσω  της  ECA/G (Economic Cooperation Administration 
/Greece) υλοποιήθηκε ουσιαστικά, η ανασυγκρότηση της χώρας. 

Το ιστορικό πλαίσιο του σχεδίου  Marshall και τον ρόλο που έπαιξε 
στην 
Οικονομική  ανάπτυξη  στην  Ελλάδα   αποτυπώνεται  σε  ένα  επετειακό 
έργο που   έχει σαν παραλήπτες Πανεπιστήμια εσωτερικού, εξωτερικού 
και άλλους αρμόδιους φορείς.

     3.2.2           Τέχνες και Πολιτισμός
                            

Η  ΑΤΕbank αναδεικνύεται  σαν  ένας  τραπεζικός  οργανισμός  που 
διαθέτει μια ευρύτερη φιλοσοφία για την κοινωνική και πολιτιστική ζωή 
του  τόπου.  Με  αξίωμα  ότι  οι  Τέχνες  συντελούν  στην  ανύψωση  της 
ποιότητας  ζωής,  η  συμβολή  της  Τράπεζας  στην  ανάπτυξη  όλων  των 
μορφών της πολιτιστικής  δημιουργίας είναι ιδιαίτερα σημαντική.
    Στην  Επίδαυρο,  στο  Ηρώδειο,  σε  αρχαίους  χώρους  αλλά  και  σε 
σύγχρονα  θέατρα  η  ΑΤΕbank έχει  ενισχύσει  με  τις  χορηγίες  της 
εξαιρετικά έργα, οι συντελεστές των οποίων βρήκαν στο πρόσωπό της 
και συνεχίζουν να βρίσκουν ένα ισχυρό συμπαραστάτη.
    Ιδιαίτερα αξιόλογες θεατρικές παραστάσεις που επιχορηγήθηκαν από 
την Τράπεζα τα τελευταία χρόνια υπήρξαν κλασικά έργα του αρχαίου και 
νεότερου πολιτισμού. Επίσης συναυλίες καταξιωμένων  καλλιτεχνών και 
διοργανώσεις  τοπικών  φεστιβάλ  έχουν  χρηματοδοτηθεί  από  την 
ΑΤΕbank στο   πλαίσιο  των  πολιτιστικών  και  καλλιτεχνικών 
δραστηριοτήτων των διαφόρων φορέων.
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    Το  ενδιαφέρον  της  χορηγικής  δραστηριότητας  της  ΑΤΕbank 
στρέφεται  και  σε  άλλους  τομείς  του  πολιτισμού  όπως  εκθέσεις 
καταξιωμένων ή ανερχόμενων ζωγράφων  (Χρύσα  Βέργη,  Δημήτρης 
Ανδρεαδάκης κ.α) καθώς και στη χορηγική υποστήριξη τοπικών  ή και 
διεθνών εκθέσεων αγροτικών ή άλλων προιόντων και υπηρεσιών όπως 
HELEXPO-ΔΕΘ, της έκθεσης  DIANA  κ.λ.π.

                          
    Η  ΑΤΕbank υπήρξε επίσης  χορηγός των εκθέσεων φωτογραφίας 
διεθνών φωτογράφων καθώς και της έκθεσης Γλυπτών Έργων του πιο 
γνωστού εκπροσώπου του σουρεαλισμού  Salvador Dali, στο Βυζαντινό 
και Χριστιανικό Μουσείο. 

             3.2.3      Παιδεία και Εκπαίδευση              
                 
     Στον  χώρο  της  παιδείας  η  ΑΤΕbank υποστήριξε  σημαντικά 
πανεπιστημιακά συνέδρια και εκδόσεις εκπαιδευτικών φορέων όπως του 
Πανεπιστημίου  Πελοποννήσου,  της  Ένωσης  Οικονομικών 
Πανεπιστημίων Ν.Α Ευρώπης,  του Εθνικού Ιδρύματος  Ερευνών  και 
Μελετών Ελευθέριος Βενιζέλος, του Πολιτιστικού Σωματείου «Ελληνική 
Γλωσσική  Κληρονομιά»,  του  Ιδρύματος  Προαγωγής  Δημοσιογραφίας 
«Αθανασίου Μπότση», της «Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας», του 
Ελληνικού Συλλόγου Αποφοίτων του London School of Economics and 
Political Science, του Μουσείου Ελληνικής Παιδικής Τέχνης.
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       Συνέδρια,  ημερίδες,  διεθνείς  συνδιασκέψεις  με  έγκριτους 
επιστήμονες,  αναλυτές  και  παράγοντες  της  δημόσιας  και  κοινωνικής 
ζωής, που αναζητούν λύσεις στα διάφορα προβλήματα που απασχολούν 
την επιστημονική κοινότητα αλλά και την κοινωνία στηρίζονται από την 
ΑΤΕbank.
       Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν τα διεθνή Συνέδρια του 
Κέντρου Ευρωπαικού Συνταγματικού Δικαίου, του Ευρωπαικού Κέντρου 
Δημοσίου  Δικαίου,  Ελληνικών  αλλά  και  ξένων  Επιμελητηρίων  που 
δραστηριοποιούνται  στη  χώρα  μας  καθώς  και  της  Κεντρικής  Ένωσης 
Επιμελητηρίων Ελλάδος.   

                    
      
       Παράλληλα  στηρίζεται  το  επιστημονικό  και  κοινωνικό  έργο 
διαφόρων Πανεπιστημιακών Ινστιτούτων και άλλων φορέων, όπως του 
Ινστιτούτου  Εφαρμοσμένης  Επικοινωνίας,  του  Γεωτεχνικού 
Επιμελητηρίου  ,  του  Πνευματικού  Κέντρου  Δήμου  Λευκάδας  για  τη 
μετατροπή της οικίας του Άγγελου Σικελιανού σε μουσείο κ.λ.π         

Η ΑΤΕbank ανέλαβε την χορηγία του Μουσείου Ελληνικής Παιδικής 
Τέχνης  με  τίτλο  «Από  τα  παιδιά  του  πολέμου  στον  κόσμο  των 
παραμυθιών  –  Ζωγραφιές  από  τον  παιδικό  θάλαμο  του  Ιπποκράτειου 
Νοσοκομείου, 1945-48 ». Τα έργα αυτά  – ζωγραφιές των παιδιών που 
διέμεναν  στο  Ιπποκράτειο  Νοσοκομείο  την  περίοδο  της  κατοχής  – 
παρουσιάστηκαν  για πρώτη φορά στο ελληνικό κοινό.

       3.2.4         Αθλητισμός

   Η συμβολή της  ΑΤΕbank  στην ανάπτυξη του αθλητισμού , κυρίως 
στην  ελληνική  περιφέρεια  ,σηματοδοτεί  το  σημαντικό  έργο  που 
διαδραματίζει για την ελληνική νεολαία.
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     Ειδικότερα σε τοπικές ομάδες ή αθλητικούς συλλόγους όπως ο όμιλος 
Αντισφαίρισης Σύρου, ο Όμιλος Πετοσφαίρισης  Ρεθύμνου, το Σωματείο 
Ν.  Σμύρνης,  ο  Μουσικογυμναστικός  Σύλλογος   «Εθνικός» 
Αλεξανδρούπολης,  η  Ένωση  Φιλάθλων  Περιστερίου,  η  Ένωση 
Αθλοπαιδιών  Πατρών,  ο  Πανελλήνιος  Γυμναστικός   Σύλλογος  για  τα 
«τσικλητήρια»,  η  Ένωση  Ποδοσφαιρικών  Σωματείων  Ευβοίας,  ο 
Γυμναστικός  Σύλλογος  «Ελπίδες»  Δράμας  και  η  ομάδα  βόλευ  και 
μπάσκετ «Ηρακλή Θεσσαλονίκης».
    Επίσης  συνέδεσε  το  όνομά  της  με  σημαντικά  γεγονότα  όπως  οι 
Ολυμπιακοί Αγώνες 2004,  προσφέροντας στον ελληνικό αθλητισμό μια 
γενναία υλική και ηθική υποστήριξη ,και προβάλλοντας  το κοινωνικό 
της  πρόσωπο στις  τοπικές  κοινωνίες,  στις  επαγγελματικές  ομάδες  και 
στον αγροτικό χώρο. Χορηγός των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας, ο 
όμιλος της  ΑΤΕbank προσέφερε στον ελληνικό αθλητισμό μια γενναία 
υλική και ηθική υποχρέωση.                                                 
 

 
  
     Η  ΑΤΕbank και η θυγατρική της εταιρεία ΑΤΕ Ασφαλιστική ως 
κύριος  χορηγός  της  Εθνικής  Ομάδας  Ανδρών  Ελεύθερης  και 
Ελληνορωμαϊκής Πάλης, υποστήριξε ενεργά, ηθικά και υλικά το άθλημα 
και τους αθλητές, για την όσο το δυνατόν καλύτερη προετοιμασία τους 
για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, με αποτέλεσμα   την πολύ καλή 
παρουσία τους στους αγώνες  της Αθήνας.   
     

34



   3.2.5          Κοινωνικοί Φορείς         
                               

     Οι  μη  κυβερνητικές  οργανώσεις  που  έχουν   αποδεδειγμένη  και 
ουσιαστική δράση βρήκαν στην  ΑΤΕbank  συμπαραστάτη του έργου 
τους.  Χρηματοδοτήθηκαν  οργανώσεις  όπως  :  ο  Σύλλογος  Φλόγα,  το 
Σωματείο  Πνοή,  η  Unicef,  η  Ελληνική  Εταιρεία  Μαστολογίας,  το 
Χαμόγελο του παιδιού, η Action aid, το « Μαζί για το παιδί», η Γραμμή 
Ζωής Ελλάδος, και πολλά άλλα Σωματεία που έχουν σαν αναφορά τους 
την ανθρώπινη ύπαρξη.
      Με αξιόλογες δωρεές στηρίχθηκαν ραδιο-τηλεοπτικοί μαραθώνιοι με 
σκοπό  την  ενίσχυση  αδύναμων  κοινωνικά  ομάδων  ή  πληγέντων  από 
διάφορα κοινωνικά κα φυσικά αίτια,  όπως των παιδιών- θυμάτων του 
πολέμου  του  Ιράκ  ,των  αστέγων  παιδιών  της  μη  κυβερνητικής 
οργάνωσης «κιβωτός».
      Επίσης χορηγήθηκε το Φόρουμ των Γυναικών της Μεσογείου, όπου 
αναλύθηκαν  σοβαρά  ζητήματα  γύρω  από  τη  μετανάστευση  και  τη 
διακίνηση  των  γυναικών καθώς  και  μια  σειρά  άλλα  προβλήματα  που 
αφορούν τη θέση της σύγχρονης γυναίκας στην κοινωνία.

 

                                          
 

         Μεταξύ  άλλων  η  χορηγική  δραστηριότητα  της  ΑΤΕbank 
κατευθύνθηκε και προς την ενίσχυση νοσηλευτικών ιδρυμάτων για την 
ανάπτυξη  υποδομών  και  τεχνολογικού  εξοπλισμού  ,  για  την  κάλυψη 
σοβαρών λειτουργιών νοσηλείας  και περίθαλψης (Γενικό Νοσοκομείο 
Ελευσίνας  Θριάσιο,  Νοσοκομείο  Ασκληπιείο  Βούλας,  Νοσοκομείο 
Νίκαιας, Νοσοκομείο Ηρακλείου, Βενιζέλειο και Σωτηρίας.
         Η παρουσία της ΑΤΕbank ήταν αποτελεσματική και στην ενίσχυση 
εκκλησιαστικών φορέων αναφορικά με την στήριξη  κοινωνικών αλλά 
και πολιτιστικών σκοπών τους, όπως το Οικουμενικό Πατριαρχείο, την 
Ελληνική Ορθόδοξη Μητρόπολη Παναμά Ιερές Μητροπόλεις και Ιερές 
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Μονές του Αγίου Όρους, το Επικοινωνιακό & Μορφωτικό Ίδρυμα της 
Εκκλησίας της Ελλάδος, την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης.

                
 3.2.6       Διεθνής Κατοχύρωση Σημάτων 

     Η ΑΤΕbank με μια πρωτοποριακή για τα δεδομένα της χώρας μας 
πρωτοβουλία κατοχύρωσε σε εθνικό, κοινοτικό και διεθνές επίπεδο έξι 
εμπορικά  σήματα  (brand names)  για  το  τυποποιημένο  ελληνικό 
εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, τα οποία αντιστοιχούν σε συγκεκριμένα 
υψηλά ποιοτικά χαρακτηριστικά και προδιαγραφές και διατίθεται δωρεάν 
στις ελαιοκομικές Ενώσεις της χώρας μας.
        Με την κατοχύρωση των εμπορικών σημάτων για το Ελληνικό 
Λάδι, δίνεται η δυνατότητα στις ελαιοκομικές Ενώσεις της χώρας μας να 
δημιουργήσουν  τις  προυποθέσεις   ώστε  να  κατακτήσουν  τις  διεθνείς 
αγορές  ,  οι  οποίες  απαιτούν  υψηλή  ποιότητα  αλλά  και  ισχυρή  και 
αναγνωρίσιμη ονομασία. Με τη συμβολή της ΑΤΕbank , το λάδι μπορεί 
πλέον  να  διεκδικήσει  στις  αγορές  της  Ευρώπης  ,  της  Ασίας  και  της 
Αμερικής τη θέση που του αξίζει, διατηρώντας ταυτόχρονα τον τοπικό 
χαρακτήρα και την ταυτότητά του.
                

                  

    Η επιλογή των σημάτων και των ονομάτων, που σχεδιάστηκαν από την 
ATEAdvertising,  ενσωματώνει  ιστορικά στοιχεία (ο Ιωνικός  κίονας,  η 
θάλασσα,  το  κλαδί  ελιάς)  και  λέξεις  (  oniro,  filion,  rizes,κ.α)  που 
αποδεικνύουν  με  απλό,  εύληπτο  και  αποτελεσματικό  τρόπο  τον 
ελληνοκεντρικό  τους  χαρακτήρα  και  την  ελληνική  υπαγωγή  τους, 
αξιοποιώντας  παράλληλα  και  την  ισχυρή  διεθνή  εικόνα  και 
αναγνωρισιμότητά τους.
     Με  την  κατοχύρωση σε  διεθνές  επίπεδο  των  σημάτων  και  των 
ονομασιών για το εθνικό προιόν της χώρας μας το λάδι,  μια ενέργεια 
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Κοινωνικής  Ευθύνης  με  τεράστια  οικονομική και  κοινωνική σημασία, 
ενισχύει  ακόμη  περισσότερο  τους  ιστορικούς  δεσμούς  της  με  τον 
Αγροτικό κόσμο.
     Η ΑΤΕbank επεκτείνοντας τους τομείς δράσης της επιχειρηματικής 
κοινωνικής  ευθύνης  στους  οποίους  μέχρι  σήμερα  δραστηριοποιείται 
προγραμματίζει μια σειρά από ενέργειες κοινωνικής υπευθυνότητας με 
έμφαση στο περιβάλλον (ανακύκλωση χαρτιού κ.α.) και στον ευαίσθητο 
χώρο της υγείας.

3.3 Απολογισμός

     Με γνώμονα τα σημαντικά οφέλη που  προκύπτουν για την ίδια την 
Τράπεζα και για την κοινωνία από την εφαρμογή αυτών των πολιτικών η 
ΑΤΕbank θα  συνεχίσει  να  έχει  σε  προτεραιότητα   ανάμεσα   στους 
στόχους που είχε μέχρι τώρα τον  άνθρωπο σαν πελάτη, σαν εργαζόμενο, 
σαν μέλος της κοινωνίας, σαν τον πυλώνα πολιτισμού και ανάπτυξης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

    
4.1  Τράπεζα  - Πλαίσιο Επιχειρηματικής Διακυβέρνησης    
      
    Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος είναι η Τράπεζα  με τη μεγαλύτερη 
και ισχυρότερη παρουσία στον Ελλαδικό χώρο, αλλά και με  δυναμικό 
προφίλ  στη  Νοτιοανατολική  Ευρώπη  και  την  Ανατολική  Μεσόγειο. 
Ηγείται του μεγαλύτερου και ισχυρότερου Ομίλου χρηματοοικονομικών 
υπηρεσιών στην Ελλάδα.
        Από  τις αρχές του  2005 και μετά, η Τράπεζα υιοθέτησε ένα 
πρόγραμμα  βελτίωσης  πλαισίου  επιχειρηματικής  και  κοινωνικής 
διακυβέρνησης.  Τον  Φεβρουάριο  του  2006  υιοθέτησε  πλαίσιο 
Κατευθυντήριων  Γραμμών  Εταιρικής  Διακυβέρνησης  στο  οποίο 
αποτυπώνονται  αναλυτικά  οι  δομές  και  οι  πολιτικές  εταιρικής 
διακυβέρνησης  της  Τράπεζας.  Μέσα  στον  ίδιο  χρόνο  κατάφερε  να 
πραγματοποιήσει πολλούς από τους στόχους της.
      Οι εξελίξεις αυτές συνέβαλαν ώστε η ΕΤΕ να εναρμονίσει την εν 
γένει  πολιτική της με την διεθνή  βέλτιστη πρακτική  θέτοντας στους 
βασικούς της στόχους  και επιδιώξεις,  και την ύπαρξη ενός αποδοτικού 
μοντέλου επιχειρηματικής, κοινωνικής και εταιρικής διακυβέρνησης  που 
η  κοινωνική  του  δράση  θα  βρίσκεται  σε  αρμονία  με  τα  μακρόπνοα 
συμφέροντα των μετόχων της και στο οποίο αποτυπώνονται αναλυτικά οι 
δομές και οι πολιτικές εταιρικής διακυβέρνησης της Τράπεζας.
    Έτσι  στο  πλαίσιο  του  προγράμματος  επιχειρηματικής  κοινωνικής 
δράσης  και  ευθύνης  αποδεικνύει  έμπρακτα  το  ενδιαφέρον  και  την 
ευαισθησία της σε ότι αφορά στον σεβασμό στις ανθρώπινες αξίες, την 
ανάπτυξη  της  κοινωνίας,  τη  στήριξη  της  επιχειρηματικότητας,  την 
διάσωση και προστασία του ελληνικού πολιτισμού, των γραμμάτων και 
των τεχνών.  Αυτό την οδήγησε ήδη στο   να κατέχει ήδη μια ηγετική 
θέση  επιχειρηματικής  εταιρικής  διακυβέρνησης  στον  τραπεζικό  και 
κοινωνικό τομέα της χώρας.

4.2. Πολιτική Επιχειρηματικής Κοινωνικής Ευθύνης της ΕΤΕ

       Στο πλαίσιο της μακράς ιστορίας της Εθνικής Τράπεζας ως φορέα 
που  βρισκόταν  πάντοτε  στην  πρώτη  γραμμή  της  κοινωνικής  και 
πολιτισμικής  ζωής   στην  Ελλάδα,  και  σε  συνέχεια  αυτής  ,  σήμερα 
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μάλιστα που η Τράπεζα αγκαλιάζει και τις κοινωνίες και τον πολιτισμό 
των  χωρών  στις  οποίες  διευρύνει  επεκτεινόμενη  τη  δράση  της  ,  η 
πολιτική της επιχειρηματικής κοινωνικής ευθύνης, για την ίδια και τον 
όμιλο, προσδιορίζεται από τις αξίες που διέπουν την δράση αυτής καθώς 
και των θυγατρικών της.
     Αυτή η μορφή πολιτικής ΕΚΕ προσδιορίζει τους βασικούς άξονες της 
Επιχειρηματικής  Κοινωνικής  Ευθύνης  του  ομίλου  και  καθορίζει  τις 
δράσει8ς της Τράπεζας και των θυγατρικών της σ΄αυτό τον χώρο.

4.3.     Σκοπός ΕΚΕ της ΕΤΕ

     Η ΕΤΕ και οι  θυγατρικές της προσβλέπουν σε ανάληψη υψηλού 
επιπέδου κοινωνικής ευθύνης, μέσα από την τήρηση και την προώθηση 
των πανανθρώπινων αξιών, αλλά και των κοινωνικών, πνευματικών  και 
πολιτιστικών  αξιών  των  χωρών  στις  οποίες  η  Τράπεζα 
δραστηριοποιείται.
   Οι  αξίες  της  ΕΤΕ  για  την   εδραίωση  του  επιχειρηματικού  και 
κοινωνικού της χαρακτήρα αναφέρονται σε: 

1. Σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Η  Τράπεζα  και  οι  Θυγατρικές  της  συμμορφώνονται  πλήρως  με 
αποφάσεις  που  απαγορεύουν  συνεργασία  με  χώρες,  επιχειρήσεις  ή 
πρόσωπα που υποθάλπουν τη βία και την τρομοκρατία.

2. Σεβασμός για το περιβάλλον.
Η Τράπεζα και οι Θυγατρικές της συνεισφέρουν στην κοινωνική συνοχή 
και  στην  πρόοδο  των  χωρών  όπου  δραστηριοποιούνται.  Ο  Όμιλος 
υποστηρίζει  τις  προσπάθειες  αντιμετώπισης  διεθνών  προβλημάτων 
κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης.

3. Κοινωνική συνεισφορά.
Η  Τράπεζα  και  οι  Θυγατρικές  της  συμβάλλουν  στην  ενίσχυση  και 
προβολή των πολιτιστικών αξιών και δράσεων στο χώρο της Τέχνης και 
της παιδείας της κάθε χώρας στην οποία δραστηριοποιούνται.

4. Συμβολή στις τέχνες, τον πολιτισμό και την παιδεία.
Η  Τράπεζα  και  οι  Θυγατρικές  της  συμβάλλουν  στην  ενίσχυση  και 
προβολή των πολιτιστικών αξιών και δράσεων στο χώρο της Τέχνης και 
της παιδείας της κάθε χώρας στην οποία δραστηριοποιούνται.

5. Ανεξαρτησία.
Η Εταιρική Κοινωνική Δράση της Τράπεζας και  των Θυγατρικών της 
είναι  ανεξάρτητη  από  τα  επιμέρους  συμφέροντα  πελατών,  μετόχων  ή 
τρίτων.  Η  Τράπεζα  και  οι  Θυγατρικές  της  δεν  υποστηρίζουν  ούτε 
επιχορηγούν πολιτικά κόμματα, με άμεσο ή έμμεσο τρόπο.
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Και αυτές οι αξίες υλοποιούνται στα παρακάτω πεδία δράσης:

1. Ο Άνθρωπος

Η  Τράπεζα  και  οι  Θυγατρικές  της  υποστηρίζουν  προγράμματα 
κοινωνικής  αλληλεγγύης,  συνδράμουν  στο  έργο  φορέων  με 
αναγνωρισμένη δράση για την αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων 
και  ενισχύουν  ευαίσθητες  κοινωνικές  ομάδες  και  άτομα.  Προσφέρουν 
χορηγίες για βραβεία, υποτροφίες, έρευνα, έκδοση εντύπων, βιβλίων και 
αφιερωμάτων,  στηρίζουν  το  επιστημονικό  έργο,  κυρίως  συνέδρια,  για 
όλο το φάσμα των επιστημών και συνδράμουν, με αίσθημα οικολογικής 
συνείδησης, στο έργο φορέων που μεριμνούν για το περιβάλλον και την 
ανάπτυξη.
   Διαθέτουν πονήματα σε βιβλιοθήκες Πανεπιστημίων,  Τεχνολογικών 
Ιδρυμάτων  και  άλλων  κοινωνικών  φορέων  προκειμένου  να  καλύψουν 
ανάγκες γνώσης και έρευνας και προσφέρουν ως δωρεά ίδιο ηλεκτρονικό 
εξοπλισμό  σε  εκπαιδευτικά  και  κοινωνικά  ιδρύματα.
     Στηρίζουν μέσω χορηγιών τη διοργάνωση διεθνών κτλ. αθλητικών 
συναντήσεων  καθώς  και  αθλητικές  ομοσπονδίες  και  μεμονωμένους 
αθλητές  για  την  προετοιμασία  και  συμμετοχή  τους  σε  παγκόσμια 
πρωταθλήματα και Ολυμπιακούς Αγώνες.

2. Ο Πολιτισμός

    Η Τράπεζα και  οι  Θυγατρικές  της  στηρίζουν δραστηριότητες  και 
εκδηλώσεις που αφορούν τη μουσική, τα εικαστικά και τις παραστατικές 
τέχνες  και  προσφέρουν  χορηγίες  για  τη  διαφύλαξη  και  ανάδειξη  του 
ιστορικού  και  πολιτιστικού  «γίγνεσθαι»,  τη  συντήρηση  και 
αποκατάσταση μνημείων, για αρχαιολογικές ανασκαφές καθώς και για 
εκδόσεις πολιτιστικού και ιστορικού ενδιαφέροντος.
    Συνδράμουν στην πραγματοποίηση συνεδρίων και άλλων εκδηλώσεων 
με  επενδυτικό  και  χρηματοοικονομικό  περιεχόμενο  και  παραχωρούν 
δωρεάν χώρους της Τράπεζας για διοργάνωση εκδηλώσεων τρίτων.
   Φροντίζουν για την επιμέλεια, τον εμπλουτισμό, την καταγραφή και τη 
συντήρηση της Καλλιτεχνικής Συλλογής της Τράπεζας και το δανεισμό 
έργων  της  σε  διάφορους  πολιτιστικούς  φορείς,  προκειμένου  να 
συμπεριληφθούν σε διοργανώσεις εκθέσεων, καθώς και για τον δανεισμό 
ψηφιακών φωτογραφιών των έργων σε πολιτιστικούς φορείς και ιδιώτες.

3. Το Περιβάλλον

   Η  Τράπεζα  και  οι  Θυγατρικές  της  εφαρμόζουν  με  συνέπεια  την 
πολιτική που έχουν χαράξει για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την προστασία 
του  περιβάλλοντος,  ενισχύοντας  την  περιβαλλοντική  συνείδηση  του 
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προσωπικού  της  και  εμμέσως  των  μετόχων  και  της  πελατείας  τους. 
Παρακολουθούν και βελτιώνουν συνεχώς το Σύστημα Περιβαλλοντικής 
Διαχείρισης, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 14001, ακολουθούν τη 
σχετική  νομοθεσία,  θέτουν  στόχους  με  βάση  τα  αντίστοιχα  κριτήρια, 
αποτιμούν της άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις των δραστηριοτήτων τους 
στο περιβάλλον και παρακολουθούν τις διεθνείς τάσεις. Το Πρόγραμμα 
Περιβαλλοντικής  Διαχείρισης  επικεντρώνεται  στην  εξοικονόμηση 
φυσικών πόρων, τον εξορθολογισμό των επαγγελματικών μετακινήσεων, 
την  αποτελεσματική  διαχείριση  χαρτιού  και  στερεών  αποβλήτων,  την 
εφαρμογή περιβαλλοντικών κριτηρίων στις προμήθειες και την εφαρμογή 
πολιτικής για την ανάλυση και την εκτίμηση περιβαλλοντικών κινδύνων 
στις διαδικασίες των χρηματοδοτήσεων.

4.4 Κοινωνική Παρουσία

     Στην ΕΤΕ υπάρχει η  ακράδαντη πεποίθηση ότι η επιτυχία και τα 
αποτελέσματα  έρχονται  από  τους  ανθρώπους.  Οι  άνθρωποι  που 
εργάζονται στην ΕΤΕ οραματίζονται, σχεδιάζουν, ενορχηστρώνουν, τις 
προσπάθειες, ωθούν σε δράση, εφαρμόζουν, βελτιώνουν, καθιστούν την 
επιτυχία  πραγματικότητα,  από  την  οποία  βιώνουν  υπερηφάνεια  και 
ικανοποίηση.

                               

     Εφαρμόζοντας  το  πρόγραμμα  “ευθύνη”,  η  Εθνική  Τράπεζα 
αποδεικνύει  έμπρακτα  το  ενδιαφέρον  και  την  ευαισθησία  της  σε  ότι 
αφορά στον σεβασμό στις ανθρώπινες αξίες, την ανάπτυξη της κοινωνίας 
και της επιχειρηματικότητας και στηρίζει ένα ευρύ φάσμα πρωτοβουλιών 
και δραστηριοτήτων που βασίζονται σε τρεις άξονες:

 Ευθύνη  για  τον  άνθρωπο,  συμμετέχοντας  στην  προσπάθεια 
εξέλιξης  των  υπηρεσιών  αυτοδιοίκησης,  υγείας,  παιδείας, 
αθλητισμού και κοινής ωφέλειας, με απώτερο σκοπό την βελτίωση 
της ποιότητας ζωής για όλους τους Έλληνες.

 Ευθύνη  για  τον  πολιτισμό,  επιχειρώντας  πολιτιστικές 
δραστηριότητες  με  στόχο  την  ανάδειξη  και  την  διαφύλαξη 
διαχρονικών αξιών, την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, 
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την  συνεχή  αναβάθμιση  σημαντικών  πολιτιστικών  θεσμών,  και 
ενεργό συνεισφορά στα γράμματα και στις τέχνες.

 Ευθύνη  για  το  περιβάλλον,  προωθώντας  συνεργασίες  με  φορείς 
που  μεριμνούν,  πρωτοστατούν  και  προστατεύουν  τον  φυσικό 
πλούτο  της  χώρας,  ενισχύουν  την  οικολογική  συνείδηση  των 
Ελλήνων  και  συμβάλλουν  στην  αναβάθμιση  της  ποιότητας  της 
ζωής όλων.

            4.4.1           Ανθρώπινο Δυναμικό
     
     Ο  Όμιλος  της  ΕΤΕ  τοποθετεί  το  ανθρώπινο  δυναμικό  σε  θέση 
στρατηγικής  σημασίας  και  δεσμεύεται  στην  παροχή  βέλτιστου 
περιβάλλοντος  εργασίας,  μέσα  στο  οποίο  εντάσσονται  ικανοί 
εργαζόμενοι  με  δυναμικό  ανάπτυξης,  και  το  οποίο  διέπεται  από 
σύγχρονες  μεθοδολογίες  για  την  εφαρμογή  της  διοίκησης  του 
ανθρώπινου  δυναμικού  στους  τομείς  της  προσέλκυσης,  επιλογής, 
αξιολόγησης, εκπαίδευσης και ανταμοιβής, μέσα από αξιοκρατικές και 
έγκυρες διαδικασίες και πολιτικές και    θέτει τις κατάλληλες υποδομές, 
για την επίτευξή τους. 
      Ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω οι περιοχές δραστηριοποίησης 
που αφορούν  στον εργαζόμενο.
  Απασχόληση και εξέλιξη 
  Εκπαίδευση και ανάπτυξη 
  Αμοιβές και παροχές 
  Συμβολή σε επίπεδο Ομίλου

4.4.1.1     Απασχόληση και εξέλιξη

Η  πλήρωση  των  κενών  και  νέων  εργασιακών  θέσεων  μέσα  από 
αξιοκρατικές  διαδικασίες  και  σύγχρονα  συστήματα  στελέχωσης 
αποτελούν  σημείο  ιδιαίτερου  ενδιαφέροντος,  καθώς  η  στελέχωση  του 
σήμερα καθορίζει την επιτυχία του αύριο.
    Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην αξιοποίηση των ιδιαίτερων προσόντων 
που  διαθέτουν  οι  εργαζόμενοι  για  την  κάλυψη  των  αναγκών  της 
Τράπεζας σε στελέχωση. Έτσι,  διενεργούνται τακτικές συνεδρίες όπου 
διερευνώνται  τα  προσόντα  και  οι  επαγγελματικές  δεξιότητες  και 
ιδιότητες  των  εργαζομένων,  ενώ  παράλληλα  δημιουργούνται  οι 
προοπτικές ανάπτυξης και επαγγελματικής τους εξέλιξης.
    Παράλληλα, διενεργούνται εσωτερικά προκηρύξεις θέσεων εργασίας 
που  αφορούν  στελέχη,  οι  οποίες  ανακοινώνονται  σε  όλους  τους 
εργαζόμενους  και  μέσα  από  διαφανείς  και  αξιοκρατικές  διαδικασίες 
επιλέγονται  κατάλληλα άτομα για την πλήρωση των εν λόγω θέσεων, 
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που  τις  περισσότερες  φορές  συνεπάγονται  και  αναβάθμιση.  Έτσι,  η 
Τράπεζα ενδυναμώνει  το προφίλ των εργαζομένων της,  δίνοντάς τους 
ευκαιρίες  ανάπτυξης  και  εξέλιξης  καριέρας  μέσα  στο  ίδιο  εργασιακό 
περιβάλλον.
    Η  ανάπτυξη  των  εργαζομένων της  Τράπεζας  και  η  ενίσχυση του 
προφίλ καριέρας και δυναμικής τους αφορά πλέον όλο τον Όμιλο. Έτσι, 
θεσπίστηκε η πρωτοποριακή για τα δεδομένα της ΕΤΕ δημιουργία της 
διαδικασίας  εσωτερικής  ανακοίνωσης  Διεθνών  Ευκαιριών  Καριέρας 
(International  Job  Posting).  Η  διαδικασία  αυτή  αφορά  την  επιδίωξη 
πλήρωσης  κενών  στελεχιακών  θέσεων  εργασίας  στις  εταιρείες  του 
Ομίλου στο εξωτερικό,  με  εσωτερικούς  υποψήφιους από την Ελλάδα, 
που  διαθέτουν  τα  κατάλληλα  προσόντα  και  ενδιαφέρονται  να 
αναπτύξουν την καριέρα τους στο εξωτερικό.
   Τέλος,  ιδιαίτερη  έμφαση  δίδεται  στην  ενδυνάμωση  των  μονάδων 
πρώτης γραμμής.

4.4.1.2   Εκπαίδευση και ανάπτυξη

    Η εκπαίδευση και ανάπτυξη των εργαζομένων αποτελούν ένα από τα 
σημαντικότερα οχήματα αναβάθμισης του επιπέδου των εργαζομένων ως 
επαγγελματικές οντότητες και κατά συνέπεια της Τράπεζας. Η συνεχής 
βελτίωση  της  τεχνογνωσίας  και  των  επαγγελματικών  δεξιοτήτων  και 
ικανοτήτων  των  εργαζομένων,  μέσω  αναπτυξιακών  παρεμβάσεων,  σε 
συνδυασμό με την προώθηση της αυτοεκπαίδευσης, είναι στην κορυφή 
της ατζέντας όσον αφορά τη διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού. Το 
συνολικό κόστος της Τράπεζας για τις εκπαιδευτικές και αναπτυξιακές 
δραστηριότητες ανέρχεται σε πολλά εκατομμύρια ευρώ.
    Μέσα στα πλαίσια της αυτοανάπτυξης και της παροχής ευέλικτων και 
γρήγορων λύσεων εκπαίδευσης, η Τράπεζα προχώρησε στην εφαρμογή 
της μεθοδολογίας e-learning, εγκαινιάζοντας μια νέα φιλοσοφία στην εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση, με βασικά στοιχεία τη διαδραστικότητα με το 
εκπαιδευτικό υλικό και την ενεργή συμμετοχή των εκπαιδευομένων σε 
εικονική αίθουσα.
   Αποφασιστικής  σημασίας  και  ιδιαίτερης  προσοχής  αποτελεί  το 
κανονιστικό πλαίσιο μέσα στο οποίο η Τράπεζα και ο Όμιλος πρέπει να 
λειτουργούν. Σε αυτόν τον τομέα, υπήρχε έντονη δραστηριοποίηση σε 
αναφορά με την ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση των εργαζομένων στα 
νέα πρότυπα εργασίας, όπως αυτά που υπαγορεύονται από το Sarbanes-
Oxley, την Εταιρική Διακυβέρνηση, τους Λειτουργικούς Κινδύνους, τα 
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.
   Ειδικές  εκδηλώσεις  και  σύγχρονες  πρακτικές  καλύπτουν  την 
εκπαίδευση των ανώτερων και ανώτατων στελεχών και δίνεται ιδιαίτερη 
έμφαση  στην  ομαλή  ένταξη  στον  όμιλο  των  νεοεισερχόμενων 
υπαλλήλων.  Το  πρόγραμμα  "Ξεκινώντας  Μαζί!"  αφορά   στο  να 
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εξασφαλίσει την κατά το δυνατόν ομαλότερη και γρηγορότερη ένταξη 
των  νεοεισερχόμενων  εργαζομένων  στην  Τράπεζα,  μέσα  από  την 
αμφίδρομη επικοινωνία και  την υποστήριξη,  καθοδήγηση, ενημέρωση, 
εκπαίδευση και ανάπτυξή τους.

4.4.1.3.     Αμοιβές και Παροχές

      Στον τομέα των τακτικών και έκτακτων αποδοχών και παροχών, η 
Τράπεζα συνεχίζει  τη βελτίωση των υπαρχόντων συστημάτων για την 
επιβράβευση  της  αποδοτικότητας  των  εργαζομένων  και  σταδιακά 
σχεδιάζει  και  εισάγει  νέα  συστήματα  επιβράβευσης  και  υποκίνησης. 
Επιπλέον, η Τράπεζα συμμετείχε σε έρευνες αποδοχών και παροχών στην 
Ελλάδα και τη ΝΑ Ευρώπη που έγιναν από την επιτροπή Ανθρώπινου 
Δυναμικού  της  Τράπεζας,  για  θέσεις  υπαλλήλων  και  ανώτερων  / 
ανώτατων  στελεχών,  με  στόχο  τη  διερεύνηση  της  αναγκαιότητας 
εναρμόνισή τους με τα επίπεδα της αγοράς.
     Επιδεικνύοντας έμπρακτα την κοινωνική της ευαισθησία, η Τράπεζα 
στήριξε  τους  ανθρώπους  της  με  την  ενίσχυση  του  πολύπτυχου 
προγράμματος παροχών, που από χρόνια εφαρμόζει, και μερίμνησε για 
την κάλυψη πολλαπλών ατομικών και οικογενειακών αναγκών.
    Η προικοδότηση των παιδιών των εργαζομένων στην Τράπεζα είναι 
από παλιά μια εκτιμώμενη παροχή και αφορά όλους τους εργαζομένους 
εφόσον αποκτήσουν ή έχουν παιδί ηλικίας κάτω του ενός έτους. 
     Στο  πλαίσιο  της  ειδικής  τιμολογιακής  της  πολιτικής,  η  Τράπεζα 
φροντίζει για την κάλυψη των πιστωτικών αναγκών των εργαζομένων, 
εφαρμόζοντας  πολιτική  ατομικών  δανείων  με  ταυτόχρονη   παροχή 
ασφαλιστικών καλύψεων για τους εργαζόμενους,
    Επίσης, συστηματικά η Τράπεζα συνεχίζει τις παροχές που αφορούν 
επιδότηση, μεταξύ άλλων,  για βρεφονηπιακούς σταθμούς και  οικιακές 
βοηθούς,  προσχολική  μέριμνα,  φύλαξη  παιδιών  συνταξιούχων, 
κατασκηνώσεις, βαριά νοσούντες, παροχές για τις εορτές του Πάσχα και 
των Χριστουγέννων, λέσχη φαγητού για τους εργαζόμενους, πολιτιστικές 
και αθλητικές εκδηλώσεις, επαγγελματικό προσανατολισμό.

4.4.1.4.  Συμβολή σε επίπεδο  Ομίλου

      Καθώς ο Όμιλος αναπτύσσεται και οι ανάγκες ενοποίησης γίνονται 
επιτακτικότερες,  στόχος  είναι  η  εφαρμογή  βασικών  συστημάτων  και 
πολιτικών διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού σε επίπεδο Ομίλου.
     Μερικά βασικά βήματα που αφορούν τη συμβολή της Τράπεζας σε 
επίπεδο Ομίλου περιλαμβάνουν: την θέσπιση του ρόλου του Συμβούλου 
Ανθρώπινου Δυναμικού, τον σχεδιασμό της πολιτικής αμοιβών, παροχών 
και καλύψεων για τα στελέχη που αναλαμβάνουν θέσεις εργασίας εκτός 
Ελλάδας,  έτσι  ώστε  να  διασφαλίζεται  η  ενιαία  μεταχείριση  των 
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εργαζομένων στις χώρες δραστηριοποίησης της Τράπεζας, τη συμβολή 
στην αξιολόγηση και  επιλογή επιτόπιων εργαζομένων σε μονάδες του 
εξωτερικού  και  την  συμβολή  στην  εκπαίδευση  των  εργαζομένων  του 
δικτύου εξωτερικού.
      Τέλος, αποφασιστικής σημασίας είναι η ένταξη και ενσωμάτωση 
νέων  θυγατρικών  και  μονάδων  κατόπιν  εξαγορών,  όπου  η  Τράπεζα 
καλείται να διασφαλίσει την ομαλότερη δυνατή μετάβαση στην εκάστοτε 
νέα κατάσταση, μεταφέροντας βασικές αρχές, πολιτικές, συστήματα και 
διαδικασίες  με  σεβασμό,  παράλληλα,  στην  εντόπια  κουλτούρα  και 
ιδιαιτερότητες κάθε περίπτωσης.

 4.4.2.  Τέχνες και Πολιτισμός

Η συμβολή της Εθνικής Τράπεζας στην προώθηση των Τεχνών και του 
Πολιτισμού συνίσταται:

• Στη  στήριξη  δραστηριοτήτων και  εκδηλώσεων που  αφορούν  τη 
μουσική, τα εικαστικά και τις παραστατικές τέχνες όπως η Εθνική 
Λυρική Σκηνή, το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, ο Οργανισμός 
Μεγάρου Μουσικής Αθηνών και Θεσσαλονίκης.

• Στην  επιμέλεια,  εμπλουτισμό,  καταγραφή  και  συντήρηση  της 
Καλλιτεχνικής Συλλογής της Τράπεζας.

• Στο  δανεισμό  έργων  τέχνης  της  Καλλιτεχνικής  Συλλογής  της 
Τράπεζας σε διάφορους πολιτιστικούς φορείς,  τόσο στην Αθήνα 
όσο  και  στην  Περιφέρεια,  προκειμένου  να  συμπεριληφθούν  σε 
διοργάνωση εκθέσεων.

• Στο  δανεισμό  ψηφιακών  φωτογραφιών  έργων  τέχνης  από  τη 
Συλλογή της, σε πολιτιστικούς φορείς και ιδιώτες.

4.4.3. Ιστορία και Πολιτισμική Κληρονομιά

      Το Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας δημιουργήθηκε για τη 
διάδοση και προβολή του αρχειακού υλικού της Τράπεζας. Το υλικό που 
διαχειρίζεται είναι ιστορικής σημασίας αφού καλύπτει την περίοδο από 
το 1841 μέχρι το 1966, προέρχεται στο μεγαλύτερο μέρος του από τα 
αρχεία  της  Εθνικής  Τράπεζας,  καθώς  και  πρωτότυπα  ή  αντίγραφα 
αρχείων άλλων φορέων και προσωπικοτήτων που έχουν περιέλθει στην 
κυριότητα του. 
     Η σημασία του αρχειακού αυτού υλικού έγκειται στο ότι η Εθνική 
Τράπεζα,   διαδραμάτισε και εξακολουθεί να διαδραματίζει καθοριστικό 
ρόλο στην οικονομία του τόπου μετατρέποντας το Ιστορικό Αρχείο σε 
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ένα  πολυδύναμο  κέντρο  τεκμηρίωσης  της  πολιτικής,  πολιτισμικής  και 
κοινωνικής μας ιστορίας.
     Το  κύριο  έργο  του  Αρχείου  συνίσταται  κυρίως  στην  εφαρμογή 
σύγχρονων  μεθόδων  ταξινόμησης,  συντήρησης  και  αξιοποίησης 
τεκμηρίων  και  δεδομένων,  που  καθιστούν  προσιτό  και  ελεύθερα 
προσβάσιμο το πλούσιο υλικό του, τόσο στο επιστημονικό, όσο και στο 
ευρύ κοινό.  
   Παράλληλα,  το  Ιστορικό Αρχείο  μεριμνά για  τον  εμπλουτισμό του 
υλικού του με την εισροή νέων σημαντικών αρχειακών και συλλεκτικών 
τεκμηρίων.  Διαθέτει  επίσης  σημαντική  βιβλιοθήκη,  διοργανώνει 
εκθέσεις, σεμινάρια, συνέδρια και διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα.

4.4.4    Περιβάλλον -  Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

     Η  ΕΤΕ  και  οι  Θυγατρικές  της  αναγνωρίζοντας  τη  συνεχώς 
αυξανόμενη  ανάγκη του επιχειρηματικού κόσμου για ενεργό συμμετοχή 
στην  προστασία  του  περιβάλλοντος,  εφαρμόζουν  με  συνέπεια,  στο 
πλαίσιο της Επιχειρηματικής Δράσης  «Ευθύνη», την πολιτική που έχουν 
χαράξει για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος, 
ενισχύοντας  την  περιβαλλοντική  συνείδηση  του  προσωπικού  της  και 
εμμέσως των μετόχων και της πελατείας τους. Παρακολουθώντας λοιπόν 
το σύστημα και επιδιώκοντας τη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής 
της απόδοσης, ώστε να ελαχιστοποιήσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
από την επιχειρηματική της δράση, η Εθνική Τράπεζα δημιούργησε το 
ειδικό Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που είναι εναρμονισμένο 
με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου  ISO 14001, σύμφωνα με το 
οποίο προβλέπεται:

• Εξοικονόμηση φυσικών πόρων.
• Εξορθολογισμός των επαγγελματικών μετακινήσεων.
• Αποτελεσματική διαχείριση χαρτιού και στερεών αποβλήτων.
• Εφαρμογή περιβαλλοντικών κριτηρίων στις προμήθειες.
• Εφαρμογή  πολιτικής  για  την  ανάλυση  και  την  εκτίμηση 

περιβαλλοντικών  κινδύνων  στις  διαδικασίες  των 
χρηματοδοτήσεων.

Η  Εθνική  Τράπεζα  πιστεύει  ότι  η  ευθύνη  για  το  περιβάλλον  και  η 
εφαρμογή  περιβαλλοντικής  πολιτικής   αποτελούν  θεμελιώδη  λίθο 
σωστής  εταιρικής  συμπεριφοράς  και  συνεισφοράς  των  επιχειρήσεων 
γενικότερα  ,  στην  Αειφόρο  Ανάπτυξη.  Για  την  επίτευξη  του  σκοπού 
αυτού δημιούργησε τα προγράμματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.
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4.4.5 Προγράμματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

1)   Εξοικονόμηση Φυσικών Πόρων
Στο  πλαίσιο  του  προγράμματος  "Εξοικονόμηση  Ενέργειας  και 
Περιορισμός  της  Ατμοσφαιρικής  Ρύπανσης"  επιτεύχθηκε  μείωση στην 
κατανάλωση:

• ηλεκτρικής ενέργειας στα κτήρια των Κεντρικών Υπηρεσιών στο 
λεκανοπέδιο  Αττικής  κατά  2,05% (σε  σχέση  με  το  2005), 
καλύπτοντας το στόχο του 2%. 

• νερού  (σε  σχέση  με  το  2005)  κατά  20,21% σε  κτήρια  των 
Κεντρικών Υπηρεσιών.

2)   Επαγγελματικές Μετακινήσεις
Με στόχο τον εξορθολογισμό των μετακινήσεων του προσωπικού της, η 
Τράπεζα, εντός του 2006, ενώ αύξησε το σύνολο των εκπαιδευτικών 
διοργανώσεων και των συμμετεχόντων, ταυτόχρονα, μείωσε τις 
μετακινήσεις των εκπαιδευομένων με: 

• την ενίσχυση των διοργανώσεων εκτός Αττικής και 
• την παροχή δυνατότητας στο προσωπικό για εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση, όπως φαίνεται από τον ακόλουθο πίνακα: 

 
Οι  μετακινήσεις  για  θέματα  υγιεινής  και  ασφάλειας  των  γιατρών 
εργασίας,  των  τεχνικών  ασφαλείας  και  των  τεχνικών  πυρασφάλειας 
έγιναν σύμφωνα με όσα προβλέπουν οι σχετικοί νόμοι. Στο πλαίσιο αυτό, 
παρά  την  αύξηση  του  αριθμού  των  κτηρίων,  περιορίσθηκαν  οι 
μετακινήσεις  αυξάνοντας  το  χρόνο  παραμονής  των  τεχνικών  στους 
χώρους εργασίας, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα: 
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   Ειδικότερα,  στη  μείωση  των  μετακινήσεων  των  τεχνικών 
πυρασφάλειας συντέλεσε η επιλογή πυροσβεστικών μέσων φιλικότερων 
προς το περιβάλλον, γιατί απαιτούν περιορισμένη αναγόμωση.

3) Αποτελεσματική Διαχείριση χαρτιού και στερεών Αποβλήτων
     Το εν λόγω μέτρο, αν και ανήκει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων, 
συνιστά ξεχωριστή κατηγορία, λόγω του απαιτούμενου μεγάλου όγκου 
χαρτιού για τη διεκπεραίωση των τραπεζικών εργασιών, καθώς και τη 
διασφάλιση  των  προσωπικών  δεδομένων.  Η  διαχείριση  του  χαρτιού 
παρακολουθείται μέσω του προγράμματος "Αποτελεσματική Διαχείριση 
Χαρτιού και Στερεών Αποβλήτων", στο πλαίσιο του τρίπτυχου: μείωση, 
επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση (Reduce - Reuse - Recycle),  το 
οποίο αναπτύσσεται σε δύο άξονες: 

• Στη μείωση της κατανάλωσης χαρτιού. 
Κατά το 2006, μειώθηκε κατά 11,65 %, σε σχέση με το 2005, η ποσότητα 
φωτοτυπικού χαρτιού Α4 και Α3 που προμηθεύτηκε η Τράπεζα ως εξής:
           

          

    Η  μείωση  αυτή  οφείλεται  κυρίως  στη  συνεχή  ανανέωση και  την 
ορθολογική χρήση των μηχανογραφικών συστημάτων της Τράπεζας, στο 
πλαίσιο του εκσυγχρονισμού των διαδικασιών, αντικαθιστώντας πολλές 
χειρογραφικές διαδικασίες με ηλεκτρονικές. Οι προκύπτουσες συνέργειες 
από  την  εγκατάσταση  αυτών  των  συστημάτων  λειτουργούν 
πολλαπλασιαστικά  στη  μείωση  της  χρήσης  χαρτιού.
 

• Στην ανακύκλωση χαρτιού
Ως  εκ  τούτου,  για  την  ανακύκλωση  χαρτιού  η  Τράπεζα  προέβη  σε 
σύμβαση  με  συνεργαζόμενη  εταιρεία,  η  οποία  έχει  την  ευθύνη  της 
συλλογής  του  ανακυκλούμενου  χαρτιού  και  της  οικολογικής  του 
διαχείρισης.
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4)Αποτελεσματική Διαχείριση Εξοπλισμού
   Η Τράπεζα μεριμνά για τη συστηματική και την ορθολογική χρήση 
του εξοπλισμού της καθώς και για την εναλλακτική διαχείρισή του, 
μετά  την  κύρια  χρήση  του,  στο  πλαίσιο  του  προγράμματος 
"Αποτελεσματική Διαχείριση Χαρτιού και  Στερεών Αποβλήτων",  η 
οποία επιδρά έμμεσα και στον έλεγχο των λειτουργικών δαπανών της.
Η  ενσωμάτωση  των  περιβαλλοντικών  κριτηρίων  στην  προμήθεια 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού αποτελεί πάγια πολιτική της Τράπεζας.
    Αναφορικά με τη διαχείριση των αναλωσίμων του εξοπλισμού, 
επεκτάθηκε  η  πιλοτική  εφαρμογή  σε  δύο  επιπλέον  Μονάδες  και 
επιτεύχθηκε  κατά  100%  η  περιβαλλοντική  διαχείρισή  τους 
(επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωση) όπως φαίνεται στον ακόλουθο 
πίνακα: 

           

 5)   Πιστοδοτική Πολιτική για το Περιβάλλον
      Η  Εθνική  Τράπεζα  υπήρξε  πάντοτε   πρωτοπόρος  στη  στήριξη 
επενδυτικών  πρωτοβουλιών   μεγάλης  στρατηγικής  σημασίας  για  την 
ανάπτυξη της χώρας  και  υποστηρίζει  κάθε σχέδιο που συμβάλλει  σε 
βιώσιμη  ανάπτυξη.  Με  ιδιαίτερη  έμφαση  στη  χρηματοδότηση 
επενδυτικών  προγραμμάτων  στον  τομέα  της  ενέργειας  και  ειδικότερα 
στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας , η Τράπεζα καλύπτει 
σήμερα περισσότερο από το 60% των συνολικών τραπεζικών πιστώσεων. 
       Με  εξειδικευμένη  ομάδα  στελεχών  για  την  εξυπηρέτηση 
χρηματοδοτικών  αιτημάτων  του  ενεργειακού  τομέα  ,  με  σταθερή 
συνεργασία με φορείς που δραστηριοποιούνται στον κλάδο αυτό, και με 
τον  σχεδιασμό  ειδικών  προιόντων   που  για  παραγωγή  και  εισαγωγή 
φωτοβολταικών συστημάτων, η Εθνική Τράπεζα αποτελεί ένα σημαντικό 
στήριγμα για την αειφόρο ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας.

        4.4.6.             Αθλητισμός

     Η συμβολή της Εθνικής τράπεζας στη στήριξη του αθλητισμού και 
στην  περαιτέρω  ανάπτυξη  και  διάδοση  του  αθλητικού  ιδεώδους 
περιλαμβάνει:

• Χορηγική  στήριξη  της  Ελληνικής  Ομοσπονδίας  Πετοσφαίρισης, 
καθώς  και  μεμονωμένων  αθλητών  για  την  προετοιμασία  και 

49



συμμετοχή  τους  σε  Παγκόσμια  Πρωταθλήματα  και  σε 
Ολυμπιακούς Αγώνες.

• Χορηγίες  για  τη  διοργάνωση  διεθνών  αθλητικών  συναντήσεων 
καθώς και χορηγίες διαφόρων τοπικών αθλητικών ομίλων.

      Τα μέχρι τώρα εξαιρετικά αποτελέσματα αυτών των τομέων δράσης 
οδηγούν την ΕΤΕ στην προσπάθεια για συνεχή αναβάθμιση των 
πολιτικών  και  πρακτικών  της  διαδικασιών  για  την  βελτίωση  της 
επιχειρηματικής και κοινωνικής της πολιτικής, και την εντάσσει σε ένα 
από τους βασικότερους στόχους του επιχειρησιακού της σχεδίου 2007-
2009. 

              4.4.7.     Εκπαίδευση και Έρευνα

    Η συμβολή της Εθνικής Τράπεζας στην καλλιέργεια και την παιδεία 
αναλύεται σε:

 Χορηγίες για βραβεία , υποτροφίες και έρευνα.
 Στήριξη  επιστημονικού  έργου,  κυρίως  συνεδρίων  για  όλο  το 

φάσμα των επιστημών.
 Χορηγική  στήριξη  για  την  έκδοση  εντύπων  ,  βιβλίων  και 

αφιερωμάτων.
 Συνδρομή με αίσθημα οικολογικής συνείδησης στο έργο φορέων 

που μεριμνούν για το περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη.
 Προσφορά εκδόσεων τόσο του Μορφωτικού Ιδρύματος όσο και 

του Ιστορικού Αρχείου, καθώς και βιβλία Τρίτων ,σε σχολεία όλων 
των  εκπαιδευτικών  βαθμίδων,  σχολεία  απομακρυσμένων  ή 
παραμεθόριων περιοχών καθώς επίσης και  Αποδήμων Ελλήνων, 
για τον εμπλουτισμό των βιβλιοθηκών τους.

 Διάθεση  πονημάτων  σε  βιβλιοθήκες  Πανεπιστημίων, 
Τεχνολογικών  Ιδρυμάτων  και  άλλων  κοινωνικών  φορέων, 
προκειμένου να καλύψουν ανάγκες γνώσης και έρευνας.

 Δωρεά  ίδιου  ηλεκτρολογικού  εξοπλισμού  σε  Εκπαιδευτικά  και 
Κοινωνικά Ιδρύματα.

       Εκτός αυτών η Εθνική Τράπεζα διαθέτει και ένα υπερσύγχρονο 
Εκπαιδευτικό Κέντρο, το οποίο λειτουργεί σαν φορέας επαγγελματικής 
κατάρτισης  περιφερειακής  εμβέλειας,  πιστοποιημένος  από  το  Εθνικό 
Κέντρο  Πιστοποίησης  Συνεχιζόμενης  Επαγγελματικής  Κατάρτισης  σε 
πολλά θεματικά πεδία  όπως:
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- Οικονομίας-Διοίκησης
- Περιβάλλοντος 
- Υγείας και Πρόνοιας
- Παροχής Υπηρεσιών
- Πολιτισμού και Αθλητισμού
- Πληροφορικής
- Παιδαγωγικά
- Αγροτικά
- Τουριστικά

     Επίσης εκπονούνται προγράμματα κατάρτισης ανέργων, που στόχο 
έχουν την απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων από τους 
ανέργους,  ούτως  ώστε  να  έχουν  αυξημένες  πιθανότητες  στην  αγορά 
εργασίας, εφόσον θα μπορούν να ανταποκριθούν με μεγαλύτερη ευκολία 
στις απαιτήσεις υψηλής ζήτησης. Αυτά τα προγράμματα καταρτίζονται 
με βάση τις ανάγκες των ανέργων όπως φαίνονται και από τις μελέτες 
των  φορέων απασχόλησης.  Η  κατάρτιση  περιλαμβάνει  θεωρητικό  και 
πρακτικό  μέρος,  σε  αναλογία  ου  κάθε  φορά  προσδιορίζεται  από  τις 
προκηρύξεις  των  αρμοδίων  αρχών.  Η  μεθοδολογία  σχεδιασμού  και 
υλοποίησης των προγραμμάτων ακολουθεί  τη σύγχρονη διεθνή εμπειρία 
και βασίζεται στις τεχνικές εκπαίδευσης ενηλίκων όπου η έμφαση δίδεται 
σε εκπαιδευτικές μεθόδους που αναπτύσσουν την ενεργή συμμετοχή των 
καταρτιζομένων.

          4.4.8     Η Κεντρική Βιβλιοθήκη της Εθνικής Τράπεζας

     Η Κεντρική Βιβλιοθήκη της ΕΤΕ λειτούργησε και  λειτουργεί  με 
γνώμονα την ενημέρωση όχι μόνο των υπαλλήλων της Τράπεζας , αλλά 
με ουσιαστική συμμετοχή στην εν γένει εκπαιδευτική διαδικασία και την 
εξυπηρέτηση  όλων  των  ενδιαφερομένων  και  εκτός  του  τραπεζικού 
χώρου. Από την πρώτη μέρα της λειτουργίας της υιοθέτησε την πρακτική 
του δανεισμού.
    Η Βιβλιοθήκη της ΕΤΕ δημιουργήθηκε το 1919. Βεβαίως από την 
ημέρα ίδρυσής της μέχρι σήμερα έχουν σημειωθεί σημαντικές αλλαγές 
στην δομή και την λειτουργία της που αντανακλούν σε μεγάλο βαθμό και 
τις αλλαγές στην ίδια την Τράπεζα.
    Ο εμπλουτισμός της Βιβλιοθήκης τα τελευταία χρόνια προκύπτει μέσα 
από τις σημερινές ανάγκες σε επαγγελματικό και κοινωνικό τομέα, και 
από την πραγματικότητα του οικονομικού και πολιτικού γίγνεσθαι. Την 
τελευταία πενταετία η Κεντρική Βιβλιοθήκη πέρασε το κατώφλι αυτού 
που  ονομάζεται  «κοινωνία  της  πληροφόρησης»,  και  προχώρησε  στην 
διαμόρφωση  ενός  ευέλικτου  συστήματος  ηλεκτρονικών  προσβάσεων 
προς εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου.
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    Η μελλοντική της πορεία διαγράφεται στο πλαίσιο της θεωρίας ότι οι 
σύγχρονες  βιβλιοθήκες  και  ειδικότερα  οι  «εταιρικές  βιβλιοθήκες» 
λειτουργούν πρώτιστα σαν «δεξαμενή πληροφοριών». Με δεδομένη την 
αναδόμηση των παραδοσιακών εργασιών της και την προσαρμογή της 
στη  νέα  πραγματικότητα   η  Κεντρική  Βιβλιοθήκη  θα  λειτουργεί  σαν 
«κέντρο άμεσης πληροφόρησης» για να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο 
στα τεκταινόμενα, στην εξέλιξη και στη διαμόρφωση διαφόρων τομέων 
σύγχρονων εργασιών που θα εξασφαλίζει την παροχή πληροφοριών σε 
ερευνητές, συμβούλους και   συγγραφείς οικονομικών θεμάτων. Έτσι η 
Βιβλιοθήκη  της  Εθνικής  Τράπεζας   προσπαθεί  να  κατακτήσει  νέους 
τομείς  δραστηριότητας  και  να  ενισχύσει  την  παρουσία  της  σαν  καλά 
οργανωμένη επιχειρηματική βιβλιοθήκη.

4.4.9. Μορφωτικό Ίδρυμα

  Το Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τράπεζας συστάθηκε για πρώτη 
φορά  το  1966  στο  πλαίσιο  του  εορτασμού  των  125  χρόνων  από  την 
ίδρυση της Τράπεζας. Σκοπός του ιδρύματος είναι η συνεχής συμβολή 
του  στην  ανάπτυξη  των  γραμμάτων,  των  καλών  τεχνών  και  της 
επιστήμης  στον  Ελλαδικό  χώρο,  καθώς  και  στις  κοινότητες  του 
απόδημου  Ελληνισμού.  Το  ΜΙΕΤ  στεγάζεται  σήμερα  σ΄  ένα  κτίριο 
μοναδικού  δείγματος  από  την  εποχή  της  Τουρκοκρατίας  που 
αναστηλώθηκε εκ βάθρων από την Εθνική Τράπεζα.

   

52



 Στόχοι – Δραστηριότητες του Ιδρύματος                  

    Πρωταρχική μέριμνα του Ιδρύματος από την εποχή της σύστασής του 
είναι κυρίως  η υλοποίηση ενός εκδοτικού προγράμματος, με στόχο την 
παραγωγή έργων αναγνωρισμένης αξίας στη διεθνή βιβλιογραφία. Είναι 
ένα έργο που απευθύνεται όχι μόνο στο σπουδαστικό κόσμο αλλά και 
στο ευρύτερο κοινό. Στο πλαίσιο αυτό εκδίδει έργα που λόγω κόστους ή 
άλλων  ειδικών  αναγκών  δεν  είναι   δυνατόν  να  τα  αναλάβουν  οι 
εμπορικοί  εκδοτικοί  οίκοι.  Οι  εκδόσεις  του  Ιδρύματος  είναι  υψηλής 
ποιότητας και αισθητικής , με αναγνωρισμένο κύρος στην Ελλάδα και 
στο εξωτερικό ,  σεβόμενες όχι μόνο τον εξειδικευμένο μελετητή αλλά 
και τον απλό, φιλομαθή αναγνώστη κάθε ηλικίας.    Πολλές από τις 300 
εκδόσεις του Ιδρύματος έχουν εισαχθεί  σαν διδακτικά εγχειρίδια στην 
Ανώτατη Εκπαίδευση.
      Το 2007, το ΜΙΕΤ συνέχισε το εκδοτικό του πρόγραμμα με 11 νέες 
εκδόσεις .Ανάμεσά τους ξεχωρίζει η έκδοση με τίτλο «Το Άγιον Όρος 
στην Ελληνική Τέχνη».  Το λεύκωμα αυτό παρουσιάζει  την παραγωγή 
έργων από ένα πλήθος καλλιτεχνών που μετέβησαν κατά καιρούς στο 
Άγιον ΄Ορος και εντρύφησαν στην τέχνη της ζωγραφικής , όπου μεταξύ 
άλλων  περιλαμβάνονται  έργα  των  Ράλλη  ,  Παπαλουκά,  Κογεβίνα, 
Κόντογλου και άλλων.

Άλλες δραστηριότητες του Ιδρύματος              

Με  την  ενεργό  συμμετοχή  του  σε  εκθέσεις  και  εκδηλώσεις  το 
Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τράπεζας αποτελεί ισχυρό σύμμαχο του 
καλλιτεχνικού χώρου. Μερικές από τις δραστηριότητες του είναι:

 Διαρκής  εμπλουτισμός  της  συλλογής  έργων  που  διαθέτει  το 
Ίδρυμα και διοργάνωση εκθέσεων.

 Διαχείριση τριών μεγάλων πολιτιστικών κέντρων στην Αθήνα, την 
Πάτρα και την Θεσσαλονίκη.

 Οργάνωση  ειδικών  φιλοσοφικών  σεμιναρίων  και  μαθημάτων 
ελληνικής παλαιογραφίας.

 Διαχείριση  του  «Κληροδοτήματος  Μινωτή  εις  μνήμην  Κατίνας 
Παξινού».

 Το «Αρχείο Χαρτογραφίας του Ελληνικού Χώρου». Το «Ιστορικό 
και  Παλαιογραφικό  Αρχείο»  και  το  πρότυπο  «Εργαστήριο 
Συντήρησης Χάρτινου Υλικού».

    Το έργο του Ιδρύματος βραβεύτηκε από την Ακαδημία Αθηνών το 
1995  με  το  Αργυρό  Μετάλλιο  για  την  συνολική  προσφορά του  στην 
πνευματική ζωή του τόπου.
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4.4.10.    Αειφόρος Κοινωνική Ανάπτυξη

Με χορηγίες  που  υποστηρίζουν  κοινωφελείς  σκοπούς  δραστηριότητας 
τρίτων, η Τράπεζα διαθέτει ένα σημαντικό ποσό, κάθε χρόνο, για την 
ενίσχυση  δράσεων  φορέων  και  περιβαλλοντικών  οργανώσεων  με 
συγκροτημένο  πρόγραμμα,  που  έχουν  στόχο  την  προστασία  και  την 
πρόληψη της  περαιτέρω υποβάθμισης  του  περιβάλλοντος.  Ενδεικτικά, 
στον τομέα αυτό συγκαταλέγονται χορηγίες προς:

• Το κέντρο « Γαία»   -  Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας για 
την  υλοποίηση  τμήματος  του  Προγράμματος  «Άνθρωπος  και 
Περιβάλλον στον 21ο αιώνα. Τα κρίσιμα προβλήματα».

• Το φορέα διαχείρισης «Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου».
• Την Ελληνική Εταιρεία Προστασία της Φύσης.
• Την αναπτυξιακή  Δημοτική Επιχείρηση Κερκίνης.
• Το Σύλλογο Προστασίας Περιβάλλοντος Ιωαννίνων.
• Την Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας.

4.4.11.     Κεφαλαιακή Επάρκεια

   Ο βασικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας μετά και από την έκδοση 
προνομιούχων  μετοχών  συνολικού  ύψους  625  εκατ.€  τον  Ιούνιο  του 
τρέχοντος  έτους  και  λαμβάνοντας  υπόψη  την  οργανική  αύξηση  των 
εποπτικών κεφαλαίων του Ομίλου, εκτιμάται σε 10,4% και ο συνολικός 
σε 11%. Τα επίπεδα αυτά κατατάσσουν την Εθνική Τράπεζα μεταξύ των 
πλέον ισχυρών κεφαλαιακά ομίλων στην Ευρώπη.
   Ο  συνδυασμός  υψηλής  ρευστότητας  και  κεφαλαιακής  βάσης 
εξασφαλίζει τις κατάλληλες προυποθέσεις για την ομαλή ανάπτυξη του 
ομίλου στην Ελλάδα και το εξωτερικό και εγγυάται την σταθερότητα του 
ομίλου  απέναντι  σε  κάθε  ενδεχόμενο  επιδείνωσης  της  σημερινής 
διεθνούς συγκυρίας.
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Αφορά  στο  διάστημα  01.01.2008  μέχρι  30.09.2008  σύμφωνα  με  τις 
δημοσιευμένες  καταστάσεις  της  Τράπεζας.  Οι  δείκτες  υπολογίζονται 
σύμφωνα με τους όρους της βασιλείας ΙΙ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

                                  

 
  5.1. Η    Τράπεζα – Αρχές Διακυβέρνησης

      Η   ALPHA BANK  ιδρύθηκε  το  1879  και  είναι  μια  από  τις 
μεγαλύτερες τράπεζες στην Ελλάδα. Τις τελευταίες δεκαετίες η Τράπεζα 
γνώρισε μεγάλη ανάπτυξη , έχει εξελιχθεί σε ένα ολοκληρωμένο όμιλο 
που οι  δραστηριότητές του καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα των 
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.
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      Η οικονομική διάσταση ωστόσο,  αποτελεί  μόνο μία  πτυχή των 
ενεργειών της Alpha Bank. Παράλληλα, επιδεικνύει μεγάλη κοινωνική 
και περιβαλλοντική ευαισθησία μέσα από μία σαφή και ολοκληρωμένη 
στρατηγική Επιχειρηματικής Κοινωνικής Ευθύνης.
      Η επιχειρηματική κοινωνική ευθύνη  αναπτύσσεται και εφαρμόζεται 
μέσα από ένα  σύστημα αξιών,  στόχων και  δράσεων που  διέπουν  την 
διακυβέρνηση της Τράπεζας.
      Από το 1994 η ALPHA BANK υιοθέτησε και εφάρμοσε  της αρχές 
της  επιχειρηματικής  –  εταιρικής  διακυβέρνησης,  επιδιώκοντας  την 
επιτυχία  ενός  τρίπτυχου  «ανθρώπινο  δυναμικό-κοινωνία-περιβάλλον». 
Όλες οι πρωτοβουλίες της Τράπεζας  αφορούν το κοινωνικό σύνολο και 
ο άνθρωπος και ο σεβασμός των ανθρωπίνων αξιών, αποτελούν απόλυτη 
προτεραιότητα για την  Τράπεζα. Μαζί με την αποδοτική  διαχείριση των 
οικονομικών  πόρων  και  το  εκσυγχρονισμό  των  τεχνολογικών  μέσων, 
αποτελούν τον οδηγό κάθε συναλλαγής  ή  επικοινωνίας ανάμεσα στην 
Τράπεζα και τους πελάτες της.

                                  
     Οι τρεις αυτοί παράγοντες είναι η επιτυχία της Τράπεζας.
      Η   Alpha Bank στο πλαίσιο της προσφορά της στο κοινωνικό 
σύνολο,  μεριμνά  για  το  ανθρώπινο  δυναμικό  της  και  το  εργασιακό 
περιβάλλον, την προστασία της φύσεως, την κοινωνική και πολιτιστική 
ζωή του τόπου.
     Για τον σκοπό αυτό από τον Οκτώβριο του 2007,είναι μέλος του 
Ελληνικού δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Το Ελληνικό 
Δίκτυο  για  την  Εταιρική  Κοινωνική  Ευθύνη  είναι  ένα  δίκτυο 
επιχειρήσεων  που  έχει  ως  αποστολή  την  προώθηση  της  έννοιας  της 
Εταιρικής - Επιχειρηματικής  Κοινωνικής Ευθύνης και την προβολή της, 
τόσο  προς  τον  επιχειρηματικό  κόσμο  όσο  και  προς  το  κοινωνικό 
περιβάλλον, με απώτερο στόχο την ισόρροπη επίτευξη κερδοφορίας και 
βιώσιμης αναπτύξεως.

5.2.   Κεφαλαιακή επάρκεια

        Πολιτική  της  Τραπέζης  είναι  η  διατήρηση  μίας  ισχυρής 
κεφαλαιακής βάσεως προκειμένου να εξασφαλίζεται η ανάπτυξη και να 
διασφαλίζεται η εμπιστοσύνη των καταθετών, των Μετόχων, των αγορών 
και  των  συναλλασσόμενων μερών.  Ο  δείκτης  κεφαλαιακής  επάρκειας 
συγκρίνει  τα  εποπτικά  ίδια  κεφάλαια  του  Ομίλου  με  τους  κινδύνους 
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(σταθμισμένο  ενεργητικό)  που  αναλαμβάνει  ο  Όμιλος.  Τα  εποπτικά 
κεφάλαια περιλαμβάνουν τα κύρια βασικά κεφάλαια (μετοχικό κεφάλαιο, 
αποθεματικά,  δικαιώματα  μειοψηφίας),  τα  πρόσθετα  βασικά  κεφάλαια 
(υβριδικοί  τίτλοι)  καθώς  και  τα  συμπληρωματικά  κεφάλαια  (τίτλοι 
μειωμένης  εξασφαλίσεως,  αποθεματικά  αναπροσαρμογής  ακινήτων). 
Όσον  αφορά το σταθμισμένο με κίνδυνο ενεργητικό, περιλαμβάνει τον 
πιστωτικό  κίνδυνο  του  επενδυτικού  χαρτοφυλακίου  και  τον  κίνδυνο 
αγοράς του χαρτοφυλακίου συναλλαγών.
      Ο Όμιλος αξιοποιεί όλες τις σύγχρονες μεθόδους διαχειρίσεως της 
κεφαλαιακής επάρκειας. Έχει προβεί σε εκδόσεις υβριδικών τίτλων και 
τίτλων  μειωμένης  εξασφαλίσεως  που  συνυπολογίζονται  στα  εποπτικά 
κεφάλαια. Η έκδοση των εν λόγω τίτλων προσθέτει αξία στον μέτοχο, 
δεδομένου ότι το κόστος τους είναι χαμηλότερο από αυτό του μετοχικού 
κεφαλαίου.  Παρουσιάζει  δείκτες  βασικών  κεφαλαίων  7,8%  και 
συνολικής  κεφαλαιακής  επάρκειας  12,5%,  ευρίσκονται  σε  πολύ 
υψηλότερα επίπεδα από τα ελάχιστα που απαιτεί η σχετική Πράξη του 
Διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος (4% και 8% αντιστοίχως) και δίδουν 
τη  δυνατότητα  στον  Όμιλο  να  καλύψει  επαρκώς  την  ανάπτυξη  των 
δραστηριοτήτων του σε όλους τους τομείς. 
 

Δείκτης FTSE4Good
Η συμμετοχή της Alpha Bank στον δείκτη FTSE4Good από το 2003, 
πιστοποιεί  ότι  η  Τράπεζα  δεν  παρουσιάζει  μόνον  οικονομικά 
αποτελέσματα, αλλά διαθέτει και υψηλή κοινωνική και περιβαλλοντική 
ευαισθησία.  Ο  δείκτης  FTSE4Good  σχεδιάσθηκε  από  τον  διεθνή 
οργανισμό  FTSE  με  σκοπό  να  καθιερώσει  αντικειμενικά  κριτήρια, 
διεθνώς αναγνωρισμένα, για την αξιολόγηση μεγάλων εταιριών ως προς
την κοινωνική τους υπευθυνότητα.              

5.3. Βασικές Κατηγορίες Συμμετεχόντων
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Όλες οι  πρωτοβουλίες  της  Τραπέζης  αφορούν  το  ευρύτερο κοινωνικό 
σύνολο.  Στην  άσκηση  της  επιχειρηματικής  κοινωνικής  ευθύνης,  οι 
βασικές  κατηγορίες  συμμετόχων  /  Stakeholders  για  την  Alpha Bank 
είναι:  τo ανθρώπινο δυναμικό,  τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον αλλά 
και οι λοιποί χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί.
 
5.3.1.  Ανθρώπινο Δυναμικό

5.3.1.1. Εισαγωγή
Η  Alpha  Bank  είναι  κοινωνικά  υπεύθυνη  απέναντι  στο  ανθρώπινο 
δυναμικό  της,  γεγονός  το  οποίο  επιτυγχάνεται  μέσα  από  την  άρτια 
διοίκηση  των  υπαλλήλων,  την  αναγνώριση  και  την  ανάπτυξη  των 
δυνατοτήτων των εργαζομένων σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο, καθώς 
και  μέσω  της  συμμετοχής   τους  σε  ουσιώδη  διάλογο  σχετικά  με  τις 
δραστηριότητες της Τράπεζας.

     Στόχος της Alpha Bank είναι  οι  γνώσεις και   οι  προοπτικές των 
εργαζομένων   να  εντοπίζονται  και  να  αναπτύσσονται  διαρκώς.  Η 
Τράπεζα  αναγνωρίζει,  επιβραβεύει  και  φροντίζει  για  την  εξέλιξη  του 
ανθρωπίνου δυναμικού της με  δικαιοσύνη και ισότητα. Προκειμένου να 
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διατηρεί  και   να  βελτιώνει  την απόδοσή της απέναντι  στο ανθρώπινο 
δυναμικό της, η Alpha Bank  παρακολουθεί επί μακρόν  συγκεκριμένους 
δείκτες, προκειμένου να ελέγχεται επακριβώς η λειτουργία της Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης. 
   Οι  δείκτες  αυτοί  λαμβάνουν  υπόψη  την  καταγραφή  και 
παρακολούθηση  των  ανθρωποωρών  εκπαιδεύσεως,  την  ποσοστιαία 
αναλογία   εκπαιδευθέντων   ατόμων  στο  σύνολο  του  ανθρωπίνου 
δυναμικού, την ποσοστιαία αναλογία του φύλου των εργαζομένων και τη 
σύγκριση με  διεθνή πρότυπα, τον αριθμό των ατυχημάτων εντός του 
εργασιακού  χώρου,  καθώς  και  τον  αριθμό  των  απουσιών  από  την 
εργασία. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα παρακάτω: 

5.3.1.2. Απολογιστικά Στοιχεία και Δείκτες που αφορούν το  
              Ανθρώπινο   Δυναμικό

 Αναλογία εκπαιδευθέντων
Η  Alpha Bank   απασχολεί περίπου 7.000 υπαλλήλους ,συμβάλλοντας 
στην μείωση του ποσοστού της ανεργίας στη χώρα μας. 
Η  παράλληλη  τάση  που  εμφανίζεται  στην  εξέλιξη  της  μέσης 
απασχολήσεως  επιβεβαιώνει  τις  συνθήκες  σταθερότητας  στην 
απασχόληση. Η Alpha Bank αξιοποιεί εξειδικευμένο προσωπικό και νέες 
τεχνολογίες προσαρμόζοντας σταθερά τις θέσεις εργασίας στα δεδομένα 
της αγοράς

                     

 Κατανομή Δυνάμεως κατά μορφωτικό επίπεδο
Η πολύ καλή θέση της Τραπέζης σε σχέση με τα δεδομένα του ελληνικού 
τραπεζικού  συστήματος  αποδίδεται  στην  προσέλκυση  ατόμων  με 
εξειδικευμένες γνώσεις και υψηλό επίπεδο εκπαιδεύσεως, καθώς και στις 
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ευκαιρίες  που  προσφέρονται  μέσω  των  προγραμμάτων  εσωτερικής 
αναπτύξεως.

                  

 Ανθρωποώρες Εκπαιδεύσεως ανά Εργαζόμενο
    Οι  ανθρωποώρες  εκπαιδεύσεως  είναι  βασικός  δείκτης  της 
παρερχομένης καταρτίσεως προς το Προσωπικό. Όπως διαφαίνεται στο 
Διάγραμμα  3  ανά  εργαζόμενο  αντιστοιχούν  σχεδόν  17  ανθρωποώρες 
εκπαιδεύσεως για το 2007, δηλαδή τουλάχιστον δύο ημέρες συμμετοχής 
σε σχετική διοργάνωση της Τραπέζης.  Εξίσου σημαντικός είναι  και  ο 
δείκτης των ανθρωποωρών ανά εκπαιδευθέντα, γεγονός που για το έτος 
2007  καταδεικνύει  ότι  ουσιαστική  δραστηριότητα  καταρτίσεως  τριών 
ημερών  τουλάχιστον  παρέχεται  σε  κάθε  μέλος  του  Προσωπικού  που 
συμμετέχει στην εκπαιδευτική διαδικασία.

               Διάγραμμα 3

               

Υγιεινή και Ασφάλεια
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     Η Υγεία και Ασφάλεια των εργαζομένων αποτελεί προτεραιότητα για 
την  Τράπεζα.  Στο  πλαίσιο  της  προληπτικής  ιατρικής  έχουν  συνταχθεί 
απόρρητοι ατομικοί ιατρικοί φάκελοι. Συμπληρωματικά έχουν εκπονηθεί 
μελέτες  επαγγελματικού  κινδύνου  για  τις  Μονάδες  της  Τραπέζης  και 
πραγματοποιείται συστηματική  ενημέρωση προς τους εργαζομένους σε 
θέματα υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία.
    Στις μονάδες εργασίας λαμβάνονται όλα τα μέτρα για την πρόληψη 
ατυχημάτων
    Ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται στον τομέα της Υγιεινής και Ασφάλειας, 
πέραν των εργαζομένων, στον τομέα  της πελατείας και των συνεργατών 
της Τραπέζης.

Εθελοντισμός.
   Με  γνώμονα  την  ανάπτυξη  της  κοινωνικής  προσφοράς  και 
αλληλεγγύης ως βασικές ανθρώπινες αξίες, η Τράπεζα καλλιέργησε τον 
εθελοντισμό στο Προσωπικό της, στο πλαίσιο του παγκοσμίου εμβέλειας 
γεγονότος των Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004, των οποίων η Aplha 
Bank  ήταν  Μέγας  Χορηγός.  Δημιουργήθηκε  έτσι  ένας  αξιόλογος 
πυρήνας ανθρώπων που ενεργοποιήθηκε με προοπτική τη συνέχεια και 
την  ενδυνάμωση  της  πρωτοβουλίας  αυτής  με  δράσεις  οικολογικού, 
ανθρωπιστικού, πολιτιστικού και αθλητικού περιεχομένου.
     Η  εθελοντική  δράση,  πέραν  του  κοινού  καλού,  αναδεικνύει  και 
αναπτύσσει  τις  δεξιότητες  και  τις  ικανότητες  των  ατόμων  που 
συμμετέχουν  ως  εθελοντές,  ενθαρρύνει  τη  συλλογικότητα  και 
ενδυναμώνει  την  εμπιστοσύνη μεταξύ τους,  αποτελεί  δε  μία εμπειρία, 
στην  οποία  ο  εθελοντής  δεν  είναι  μόνο πομπός  αλλά  και  δέκτης  των 
ωφελειών που απορρέουν από τη δράση αυτή.

Εσωτερική Επικοινωνία
     Η  Τράπεζα  δίδει  ιδιαίτερη  έμφαση  στην  αμφίδρομη  ενδο-
επιχειρησιακή  επικοινωνία  και  στην  προαγωγή  της  συμμετοχής  του 
Προσωπικού  στην  κοινωνική  και  πολιτιστική  ζωή.  Επιπροσθέτως, 
εφαρμόζονται πρακτικές διαπροσωπικής επαφής με τους εργαζομένους 
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για  την  επίλυση  προβλημάτων  επαγγελματικής,  προσωπικής  και 
οικογενειακής φύσεως .

      
5.3.2.  Κοινωνία

    Τα  τραπεζικά  ιδρύματα  αποτελούν  αναπόσπαστο  τμήμα  των 
κοινωνιών  στις  οποίες  λειτουργούν,  καθόσον  παρέχουν  χρηματο-
οικονομικές υπηρεσίες στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Η Alpha Bank 
επιδεικνύει σημαντική παρουσία σχεδόν σε κάθε περιοχή της Ελλάδας. Η 
παρουσία  αυτή  της  Τραπέζης  ενδυναμώνεται  μέσω  περαιτέρω 
πρωτοβουλιών της για την ενίσχυση του κοινωνικού συνόλου.

5.3.2.1. Κοινωνική Προσφορά

    Οικονομικές ενισχύσεις - Χορηγίες
       Στο πλαίσιο της συμβολής της στην πολιτιστική ανάπτυξη της 
χώρας,  η  Alpha Bank σχεδιάζει  και  υλοποιεί  χορηγικά  προγράμματα, 
μέσω των οποίων ενισχύει  διαφόρους φορείς  για  την  διοργάνωση και 
εκτέλεση σημαντικών , πολιτιστικών κυρίως, εκδηλώσεων, τα οποία και 
λόγω της μεγάλης προβολής τους από τα ΜΜΕ γίνονται ευρέος γνωστά 
(Μέγαρο   Μουσικής  Αθηνών  και  Θεσσαλονίκης,  Μητροπολιτικό 
Μουσείο  Ν.  Υόρκης,  Εθνική  Πινακοθήκη,  Ελληνική  Εταιρεία 
Προστασίας  της φύσεως κ.λ.π).
     Λόγω του μεγέθους της γίνεται αποδέκτης 
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ποικίλων αιτημάτων και γνώμονας για την υποστήριξη των προσπαθειών 
είναι  η  αρωγή  που 

παρέχει  να  καταλήγει  σε  προσφορά προς  το  κοινωνικό σύνολο.  Ένας 
μεγάλος  αριθμός  κοινωνικών φορέων και  ομάδων γίνεται  κάθε  χρόνο 
αποδέκτης ενός σημαντικού ποσού, το οποίο διατίθεται από την Τράπεζα 
για την ενίσχυση των σκοπών του. Δίδεται προτεραιότητα στην ενίσχυση 
της περιφέρειας της χώρας ή σε ομάδες και  φορείς  που αναπτύσσουν 
δραστηριότητες σε τοπικό επίπεδο. Επίσης, η Τράπεζα στηρίζει ομάδες 
που  αναλαμβάνουν  αθλητικές  πρωτοβουλίες  για  την  απασχόληση των 
νέων, ομάδες απεξαρτήσεως από ναρκωτικές ουσίες, καθώς και αθλητές 
με ειδικές ικανότητες σε αγωνίσματα π.χ. Boccia.  

Ωστόσο,  η  συμβολή  της  Τραπέζης  δεν  είναι  μόνο  οικονομική. 
Περιλαμβάνει και την αποστολή μέσων υποδομής, εποπτικού και λοιπού 
υλικού σε σχολεία, βιβλιοθήκες ή συλλόγους πανελλαδικά. Επίσης, κάθε 
έτος  η  Τράπεζα  προβαίνει  στην  αγορά  μεγάλου  αριθμού  βιβλίων,  τα 
οποία  αποστέλλει  στη  συνέχεια  σε  διάφορες  βιβλιοθήκες  σε  όλη  την 
Ελλάδα για τον εμπλουτισμό τους.
     Η ονομαστική παράθεση των φορέων που λαμβάνουν ενίσχυση από 
την Τράπεζα, λόγω του μεγάλου αριθμού τους, δεν είναι δυνατόν να γίνει 
εδώ. Επιγραμματικά παρουσιάζονται ομαδοποιημένες οι κατηγορίες που 
επιχορηγούνται από την Τράπεζα σε έξι μεγάλες ενότητες:
1. Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και φορείς που σχετίζονται με την εκπαίδευση 

και τη μόρφωση
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2.  Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως: Δήμοι και Κοινότητες σε όλη 
την  Ελλάδα,  Νομαρχιακές  Αυτοδιοικήσεις  καθώς  και  διάφορες 
Δημοτικές Επιχειρήσεις Πολιτιστικής Αναπτύξεως κ.λπ.

3. Νοσοκομεία, Ιατρικές Οργανώσεις και εν γένει φορείς που σχετίζονται 
με την Περίθαλψη και την Υγεία.

4.  Πολιτιστικοί φορείς και ιδρύματα, καθώς και Αθλητικοί φορείς, όπως: 
Περιφερειακά  Μουσεία  και  Πινακοθήκες,  Ωδεία,  Εικαστικά 
Επιμελητήρια, Πολιτιστικοί Σύλλογοι, Αθλητικά Σωματεία, ενίσχυση 
τοπικών αθλητικών διοργανώσεων κ.λπ.

5.  Εκκλησία  και  Εκκλησιαστικές  Οργανώσεις: Ιεροί  Ναοί,  Μονές 
και Μητροπόλεις της Ελλάδας αλλά και του Απόδημου Ελληνισμού.

6.  Διάφορες  άλλες  περιπτώσεις που  δεν  εντάσσονται στις  ανωτέρω 
ομάδες,  όπως: Σύνδεσμοι,  σύλλογοι  και  ενώσεις  διαφόρων 
επαγγελματικών  ομάδων,  εξωραϊστικοί  σύλλογοι,  τοπικές  εφορείες 
Προσκόπων  και  Οδηγών  καθώς  και  διάφορες  μη  κυβερνητικές 
οργανώσεις.

   Παρακάτω εμφανίζονται τα ποσά χορηγιών των τελευταίων ετών(2002-
2006).  Παρατηρείται  μία  σταθεροποίηση  των  δεδομένων  για  την 
τελευταία  διετία,  μετά  από  την  Ολυμπιακή  και  την  μεταολυμπιακή 
χρονιά, όπου οι οικονομικές ενισχύσεις παρουσίασαν ύφεση καθόσον η 
πολιτική  της  Alpha  Bank  ήταν  επικεντρωμένη  στην  αξιοποίηση  της 
Ολυμπιακής χορηγίας.

2002                  =  Ευρώ  4.500.000
2003                  =  Ευρώ  6.000.000
2004                  =  Ευρώ  1.315.000
2005                  =  Ευρώ  2.362.598
2006                  =  Ευρώ  3.491.231
2007                  =  Ευρώ  3.662.750

Σύνολο                 Ευρώ 21.331.579
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 Αθλητισμός

     Με σκοπό τη διάσωση και διάδοση του ελληνικού πνεύματος καθώς 
και τη  προαγωγή του αθλητικού ιδεώδους και της ευγενούς  άμιλλας, η 
Τράπεζα  συμμετέχ3ει  ενεργά  στην  υποστήριξη  ανάλογων 
δραστηριοτήτων.
     Επί  σειρά ετών εκδηλώνει  έμπρακτα το  ενδιαφέρον  της  για  τον 
αθλητισμό . Ακολουθούν ενδεικτικά οι σημαντικότερες από τις δράσεις 
αυτές  που  παρουσιάζονται  κυρίως  από  το  πρόγραμμα  Αθλητικό 
Πανόραμα Alpha Bank:

   Αθλητικό Πανόραμα   Alpha     Bank  
      Η Alpha Bank στο πλαίσιο της χορηγίας της ως Επίσημη Τράπεζα 
των  Ολυμπιακών Αγώνων  ΑΘΗΝΑ 2004 πραγματοποίησε σε Ελλάδα 
και  Κύπρο,  περιοδεία  αθλητικού  χαρακτήρα  με  τίτλο  “ΠΑΝΟΡΑΜΑ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ  ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ  ALPHA  BANK”,  προκειμένου  να 
στηρίξει τη χορηγία της, αλλά κυρίως να ενημερώσει το ευρύ κοινό για 
τα λιγότερο γνωστά Ολυμπιακά αθλήματα και να δείξει εμπράκτως ότι 
είναι αρωγός της Ολυμπιακής Ιδέας. 
    Η Τράπεζα ωστόσο, συνέχισε και μετά την ολοκλήρωση των Αγώνων 
να  πραγματοποιεί  την  περιοδεία  με  τον  τίτλο  “ΑΘΛΗΤΙΚΟ 
ΠΑΝΟΡΑΜΑ  ALPHA  BANK”.  Με  τη  νέα  μορφή  του  Αθλητικού 
Πανοράματος η Alpha Bank συνεχίζει  τη μακροχρόνια προσφορά της 
στον χώρο του αθλητισμού, αλλά και τη δυνατότητα να γνωρίσουν οι 
νέοι  -  σε τοπικό επίπεδο κάθε φορά - τη σημασία της συμμετοχής σε 
αθλητικές  δραστηριότητες.  Πρόκειται  για  μια  περιοδεία  αθλητικού, 
εκπαιδευτικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρος που παρουσιάζει δημοφιλή 
αθλήματα και θεαματικές δραστηριότητες όπως ιστιοσανίδα, κωπηλασία, 
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extreme  τραμπολίνο,  καράτε,  ταεκβοντό,  σκοποβολή,  ποδόσφαιρο, 
καλαθοσφαίριση,  formula  1  και  playstation  2,  σε  κατάλληλα 
διαμορφωμένο περιβάλλον με αθλητές και προπονητές που ενημερώνουν 
το κοινό και το προτρέπουν να δοκιμάσει τις αθλητικές του ικανότητες. 

    Από το 2001 έως και το 2007 το Αθλητικό Πανόραμα Alpha Bank έχει 
επισκεφθεί πάνω από 150 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και έχει φιλοξενήσει 
πάνω  από  700.000  άτομα.  Το  Αθλητικό  Πανόραμα  Alpha  Bank  για 
πρώτη  φορά  το  2007,  κατά  τον  μήνα  Οκτώβριο  επισκέφθηκε  το 
Βελιγράδι και άλλες μεγάλες πόλεις της Σερβίας. Άμεσο στόχο για την 
Τράπεζα  αποτελεί  η  παρουσίασή  του  και  σε  άλλες  χώρες  της 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης, όπου έχει παρουσία η Τράπεζα.
Σ΄αυτό το πλαίσιο η Alpha Bank :

 Στήριξε για έβδομη συνεχή χρονιά ως αποκλειστικός χορηγός τον 
25ο Κλασικό Μαραθώνιο Αθηνών, τον μοναδικό Μαραθώνιο που 
διεξάγεται στην αυθεντική διαδρομή από τον Μαραθώνα έως το 
Παναθηναϊκό Στάδιο. Ο κλασσικός Μαραθώνιος Αθηνών φέρνει 
την  ιστορική  κληρονομιά  της  γενέτειρας  του  αγωνίσματος,  και 
είναι  συνδεδεμένος  με  υψηλά  ιδανικά  ,  όπως  αυτά  του 
Ολυμπισμού, της Ειρήνης  και της ευγενούς άμιλλας, και αποτελεί 
ένα  σπουδαίο  αγωνιστικό  θεσμό  με  διεθνή  εμβέλεια  και 
ανεκτίμητη ιστορική σημασία για Έλληνες και ξένους.

 Ανέλαβε Επίσημος Χορηγός του ΣΕΓΑΣ και των Εθνικών Ομάδων 
Στίβου από το 2005, διευρύνοντας έτσι τις δραστηριότητές της και 
στο χώρο του Στίβου.

 Στο πλαίσιο της υποστηρίξεως σημαντικών αθλητικών γεγονότων, 
ανέλαβε  Επίσημη  Τράπεζα  του  Final Four της  Euroleague 
Basketball.  To Final Four είναι  η  μεγαλύτερη  ευρωπαική 
διασυλλογική    διοργάνωση στο μπάσκετ, όπου οι κορυφαίοι των 
κορυφαίων   συναντώνται  σε  δύο  σημαντικούς  αγώνες  για  την 
ανακήρυξη  πρωταθλητή  Ευρώπης.  Είναι  ένας  θεσμός  με 
εκατομμύρια  φίλους  και  παγκόσμια  προβολή  που  έδωσε  στην 
χώρα μας  την ευκαιρία να αποδείξει , για μία ακόμη φορά μετά 
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τους  Ολυμπιακούς  Αγώνες   ότι  ανταποκρίνεται  επάξια  σε 
διοργανώσεις διεθνούς εμβέλειας.

 Στηρίζει  τον  αθλητισμό  όχι  μόνο  σε  συλλογικό  αλλά  και  σε 
ατομικό επίπεδο, και υποστηρίζει αθλητές που με τις επιδόσεις και 
το  ήθος  τους  τιμούν  τον  αθλητισμό  και  τη  χώρα  μας.  Ο 
Ολυμπιονίκης  Νίκος  Κακλαμανάκης,  ο  Λούης  Τσάτουμας, 
πρωταθλητής  του  στίβου  στο  άλμα  εις  μήκος,  ο  Περικλής 
Ιακωβάκης,  πρωταθλητής  του  στίβου  στα  400μ.  με  εμπόδια,  ο 
Τάσος Γκούσης, πρωταθλητής του στίβου στα 200μ. και ο Άρης 
Γρηγοριάδης,  πρωταθλητής  της  κολύμβησης,  είναι  κάποιοι  από 
τους αθλητές που ανήκουν στην “αθλητική οικογένεια” της Alpha 
Bank και οι οποίοι πρωταγωνιστούν στα στάδια και μας κάνουν 
υπερήφανους με τις επιδόσεις τους.

 Πολιτισμός

      Με σκοπό τη διάσωση και διάδοση του ελληνικού Πνεύματος, καθώς 
και  την  προαγωγή  του  πολιτισμού  κατά  κύριο  λόγο,  η  Τράπεζα  έχει 
ενεργό συμμετοχή στην πολιτιστική ζωή με την υποστήριξη ανάλογων 
δραστηριοτήτων. Επί σειρά ετών η Alpha Bank εκδηλώνει έμπρακτα το 
ενδιαφέρον της για την Τέχνη και τον Πολιτισμό συμμετέχοντας ενεργά 
στην πολιτιστική ζωή και εξέλιξη του τόπου, όχι μόνο μέσω οικονομικής 
υποστηρίξεως ανάλογων γεγονότων, αλλά και μέσω των Προγραμμάτων 
και Συλλογών της Τράπεζας.

 Νομισματική Συλλογή

      Η Τράπεζα διαθέτει μία από τις πλουσιότερες και σημαντικότερες 
συλλογές αρχαίων ελληνικών νομισμάτων διεθνώς. Η συλλογή αριθμεί 
περισσότερα από 10.000 νομίσματα από όλο τον αρχαίο ελληνικό κόσμο 
και  εμπλουτίζεται  συνεχώς.  Στόχος  της  Τραπέζης  είναι  η  απόκτηση 
τουλάχιστον  ενός  αντιπροσωπευτικού  νομίσματος  από  κάθε  πόλη  της 
αρχαιότητας.

67



                 
Η  Τράπεζα  πραγματοποιεί  σειρά  διαλέξεων  σε  διάφορες  πόλεις  της 
περιφέρειας  με  θέμα  την  ιστορία  του  νομίσματος,  συμμετέχει  σε 
αξιόλογες εκθέσεις, σε διεθνή συνέδρια και παραχωρεί υλικό για μελέτες 
και εκδόσεις ανάλογου περιεχομένου.

 Συλλογή Έργων Τέχνης 

       Η  Συλλογή  Έργων  Τέχνης  της  Alpha  Bank  περιλαμβάνει 
περισσότερα από 5.000 έργα κυρίως νεοελληνικής τέχνης. Τα έργα αυτά 
προέρχονται  από  τις  συλλογές  της  Τραπέζης  Πίστεως,  της  Ιονικής 
Τραπέζης  και  της  Λαϊκής  Τραπέζης  και  αντιπροσωπεύουν  τη 
νεοελληνική δημιουργία από το 1880 έως σήμερα. Πρόκειται για έργα 
ζωγραφικής  των  σημαντικότερων  Ελλήνων  καλλιτεχνών  που 
σηματοδοτούν  την  πορεία  της  νεοελληνικής  τέχνης  σε  όλες  τις 
σημαντικές  περιόδους  της,  από  την  εποχή  της  Σχολής  του  Μονάχου 
(1880-  1910),  τη  σημαντική  περίοδο  του  μεσοπολέμου  (1920-1940), 
αλλά και τη σύγχρονη δημιουργία μετά το 1960. 
        Πρόκειται  για έργα ζωγραφικής των σημαντικότερων Ελλήνων 
καλλιτεχνών που σηματοδοτούν την πορεία της νεοελληνικής τέχνης σε 
όλες  τις  σημαντικές  περιόδους  της,  από  την  εποχή  της  Σχολής  του 
Μονάχου (1880-1910), τη σημαντική περίοδο του μεσοπολέμου (1920-
1940), αλλά και τη σύγχρονη δημιουργία μετά το 1960.Παράλληλα, η 
Τράπεζα διαθέτει μία από τις πληρέστερες συλλογές έργων νεοελληνικής
χαρακτικής,  η  οποία  εκτός  από  χαρακτικά,  περιλαμβάνει  λευκώματα, 
βιβλία,  καθώς  και  υλικό  από  τον  χώρο  των  γραφικών  τεχνών.  Στη 
Συλλογή ανήκει επίσης ένα σημαντικό αρχείο με χάρτες και χαρακτικά 
ξένων  καλλιτεχνών  που  έχουν  ως  θέμα  τους  την  Ελλάδα  και 
χρονολογούνται από τον 16ο έως τον 19ο αιώνα. 
     Το σύνολο των έργων είναι καταχωρημένο ψηφιακά σε ηλεκτρονικό 
αρχείο, όπου αναγράφονται όλες οι πληροφορίες που αφορούν τα έργα. 
Παράλληλα,  σε ξεχωριστό αρχείο είναι  συγκεντρωμένο το αρχείο του 
κάθε  έργου  με  υλικό  που  αφορά  στην  αγορά,  την  κατάσταση,  τη 
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συντήρηση,  τους  δανεισμούς  και  τις  δημοσιεύσεις,  καθώς  και  πλήρες 
φωτογραφικό αρχείο.
     Οι  δραστηριότητες  του  Τμήματος  Συλλογών  Έργων  Τέχνης 
περιλαμβάνουν εκθεσιακές δραστηριότητες σε πανελλήνια κλίμακα και 
εκδόσεις βιβλίων και λευκωμάτων σχετικών με τα έργα της Συλλογής. Το 
2005  παρουσιάσθηκαν  για  πρώτη  φορά  στο  κοινό  τα 
αντιπροσωπευτικότερα έργα της Συλλογής στο Μουσείο Μπενάκη στο 
πλαίσιο  των  εκδηλώσεων  για  τη  συμπλήρωση  125  ετών  από  της 
ιδρύσεως της  Τραπέζης  Πίστεως και  165 ετών  από της  ιδρύσεως της 
Ιονικής  Τραπέζης,  ενώ  το  2006,  μια  επιλογή  από  τα  σύγχρονα  έργα 
εκτέθηκε  στο  Μακεδονικό  Μουσείο  Σύγχρονης  Τέχνης  στη 
Θεσσαλονίκη.

 Εκθεσιακός Πολιτιστικός Χώρος Ναυπλίου

    Το 2006 εγκαινιάσθηκε ο χώρος εκθέσεων στο ιδιόκτητο ακίνητο της 
Τραπέζης στο ιστορικό κέντρο του Ναυπλίου. Στους δύο ορόφους του 
νεοκλασικού  κτηρίου  όπου  διαμορφώθηκαν  κατάλληλοι  εκθεσιακοί 
χώροι, παρουσιάζονται κάθε χρόνο, στο διάστημα Ιουνίου - Οκτωβρίου, 
δύο  παράλληλες  εκθέσεις.  Οι  εκθέσεις  αυτές  οργανώνονται  από  τα 
τμήματα  Συλλογής  Έργων  Τέχνης  και  Νομισματικής  Συλλογής, 
αντίστοιχα  με  θέματα  σύγχρονης  ελληνικής  τέχνης  και  με 
χαρακτηριστικές ενότητες αρχαίων ελληνικών νομισμάτων.
    Παράλληλα, στη διάρκεια του χειμώνα οργανώνονται εκπαιδευτικές 
εκθέσεις που απευθύνονται σε μαθητές του δημοτικού και του γυμνασίου 
και προετοιμάζονται ειδικά για τις ηλικίες από 10-14 ετών.

 Βιβλιοθήκη

        Η  Βιβλιοθήκη της  Alpha  Bank  ξεκίνησε ως βιβλιοθήκη των 
Διευθύνσεων  Οικονομικών  Μελετών  και  Νομικών  Υπηρεσιών  και 
περιελάμβανε έναν σημαντικό αριθμό οικονομικών και νομικών βιβλίων. 
Το  1984,  ο  Περικλής  Κομνηνός,  ανώτατο  Στέλεχος  της  Τραπέζης 
Πίστεως,  δώρισε  την  προσωπική  του  βιβλιοθήκη,  αποτελούμενη  από 
3.000 τόμους περίπου, στην Τράπεζα. Το έτος 2000, με τη συγχώνευση 
της Alpha Τραπέζης Πίστεως και  της Ιονικής Τραπέζης,  ενώθηκαν οι 
Βιβλιοθήκες  των  δύο  Τραπεζών  και  αποτέλεσαν  τη  Βιβλιοθήκη  της 
Alpha Bank, η οποία με τον συνεχή εμπλουτισμό της, διαθέτει σήμερα 
βιβλία  που  υπερβαίνουν  τους  20.000  τόμους.  Περιλαμβάνει  μεγάλο 
αριθμό επιστημονικών βιβλίων που καλύπτουν όλους τους κλάδους της 
οικονομίας,  νομικά  βιβλία  και  περιοδικά,  καθώς  και  ευρωπαϊκά  και 
ελληνικά εγκυκλοπαιδικά και λεξικογραφικά έργα. Ιστορικά έργα για την 
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αρχαία Ελλάδα και το Βυζάντιο, βασικούς Νεοέλληνες Κλασικούς και 
σχετικές εργασίες πάνω στο έργο τους.
       Μία άλλη ιδιαίτερου ενδιαφέροντος κατηγορία, είναι η πλούσια 
συλλογή  εκδόσεων  αρχαίων  Ελλήνων  συγγραφέων  in  folio  και 
Ευρωπαίων περιηγητών που διέτρεξαν τον ευρύτερο ελλαδικό χώρο, την 
περίοδο από τον  17ο έως και  τον  19ο αιώνα.  Η Βιβλιοθήκη διαθέτει 
επίσης  μία  μοναδική  στην  Ελλάδα,  πλήρη  συλλογή  ιστορικών  και 
γεωγραφικών  χαρτών,  μεγάλης  επιστημονικής  αξίας.  Πρόκειται  για 
ιστορικούς  και  γεωγραφικούς  χάρτες  της  Αρχαιότητας  και  του 
Μεσαίωνα, εκδόσεως του Χαρτογραφικού Κέντρου του Πανεπιστημίου 
του  Tuebingen.  Είναι  δανειστική  για  το  Προσωπικό,  όλοι  οι 
ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  χρησιμοποιούν  το  αναγνωστήριο  και  το 
τερματικό και να συμβουλεύονται τα διαθέσιμα έργα.

 Ιδρύματα

       Λειτουργούν ανεξάρτητα από τον Όμιλο και  αναφέρονται  στον 
Απολογισμό  Εταιρικής  Κοινωνικής  Ευθύνης  της  Τραπέζης  λόγω  του 
κοινωνικού και πολιτιστικού έργου που επιτελούν.
      Σκοπός των Ιδρυμάτων είναι η προσφορά κοινωφελούς έργου στη 
χώρα μας και η προβολή του ελληνικού πολιτισμού, με την προώθηση 
του ερευνητικού, εκπαιδευτικού και καλλιτεχνικού έργου εντός και εκτός 
της Ελλάδας. Ένας παιδικός σταθμός  άρτια εξοπλισμένος, ανήκει στο 
δυναμικό των ιδρυμάτων καλύπτοντας τις ανάγκες της  Τράπεζας.
     Επιγραμματικά  αναφέρονται  το  Ίδρυμα  Ι.  Κωστοπούλου  και  το 
Ίδρυμα Ε Κωστοπούλου .

5.3.3.     Περιβάλλον

5.3.3.1. Γενικά

    Η Alpha Bank, πάντα ευαισθητοποιημένη σε θέματα περιβάλλοντος, 
έχει αναπτύξει μια σειρά πρωτοβουλιών με στόχο την προστασία του. Οι 
ενέργειες  αυτές  είναι  συμβατές  με  διεθνείς  κανόνες  και  πρακτικές.  Η 
Τράπεζα  θέτει  μετρήσιμους  στόχους,  η  υλοποίηση  των  οποίων 
παρακολουθείται συστηματικά κατά τη διάρκεια εκάστου έτους.
    Η Alpha Bank αναγνωρίζει ότι η ανάπτυξη της οικονομίας εξαρτάται 
άμεσα  από  τη  βιωσιμότητα  του  οικοσυστήματος.  Αναγνωρίζει  την 
ευθύνη  που  έχει  να  συμβάλλει  ενεργά  στην  προστασία  του 
περιβάλλοντος  και  την  εξοικονόμηση  των  φυσικών  πόρων.  Επίσης, 
δεσμεύεται για την αντιμετώπιση των άμεσων και έμμεσων συνεπειών 
από τη λειτουργία της στο περιβάλλον. 
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    Η Alpha Bank εφαρμόζει μία σαφή και ολοκληρωμένη περιβαλλοντική 
πολιτική εκπληρώνοντας  ταυτόχρονα τις  προσδοκίες  των μετόχων της 
και της κοινωνίας.
   Οι αρχές που διέπουν την περιβαλλοντική πολιτική της Τραπέζης είναι 
οι εξής:

5.3.3.2.  Αρχές Περιβαλλοντικής Πολιτικής

 Εξοικονόμηση Ενέργειας
Επιδίωξη της Αlpha Bank  είναι η μείωση της καταναλώσεως ηλεκτρικού 
ρεύματος, νερού και πετρελαίου θερμάνσεως και η περαιτέρω προώθηση 
της  ιδέας  της  ανακυκλώσεως  χαρτιού,  πλαστικού  και  άλλων  υλικών, 
στην Τράπεζα με βάση τους στόχους που θέτονται.

 Χώροι Γραφείων
Σε περιπτώσεις ενοικιάσεως ή αγοράς κτηρίου, δίδεται προτεραιότητα σε 
κτήρια τα οποία πληρούν στον μέγιστο δυνατό βαθμό τα κριτήρια της 
Τραπέζης για εξοικονόμηση ενέργειας.

 Τήρηση Περιβαλλοντικών Αρχών από Προμηθευτές
Κατά την κατακύρωση συμβολαίων σε προμηθευτές λαμβάνεται υπόψη 
και  κατά  πόσον  οι  εργασίες  τους  πληρούν  κριτήρια  περιβαλλοντικής 
προστασίας. 

 Ενημέρωση Εργαζομένων 
Το  Προσωπικό  ενημερώνεται  για  τα  περιβαλλοντικά  θέματα  που 
απασχολούν την Τράπεζα, με σκοπό την ενίσχυση της οικολογικής του 
συνειδήσεως. 

 Εφαρμογή Περιβαλλοντικής Πολιτικής
Λαμβάνεται μέριμνα για την υπεύθυνη  εφαρμογή της περιβαλλοντικής 
πολιτικής  θέτοντας  στόχους  στους  τομείς  δράσεων  τους  οποίους 
παρακολουθούν  και ελέγχουν συστηματικά οι αρμόδιοι  φορείς.

 Τήρηση Περιβαλλοντικής Πολιτικής 
Διασφαλίζεται η τήρηση της περιβαλλοντικής πολιτικής.

 Δημοσιοποίηση Αποτελεσμάτων
Δημοσιεύονται  ανά  τακτά  χρονικά  διαστήματα  τα  αποτελέσματα  της 
περιβαλλοντικής  δράσης.

 Διάλογος με Κοινωνικούς Εταίρους
Συμμετέχει  η  Τράπεζα  σε  δημόσιους  διαλόγους  για  περιβαλλοντικά 
θέματα  με  τους  εργαζομένους,  τους  μετόχους,  τους  πελάτες,  τους 
προμηθευτές και την πολιτεία. 
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5.3.3.3. Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

    Το σύστημα περιβαλλοντικής διαχειρίσεως που εφαρμόζεται και οι 
τομείς  που  δραστηριοποιείται  για  την  άσκηση  της  πολιτικής  για  το 
περιβάλλον  ενδεικτικά περιλαμβάνει:

 Εξοικονόμηση ενέργειας

        Επιδιώκεται η αποτελεσματική αξιοποίηση των διαθεσίμων υλικών, 
η  συστηματική  παρακολούθηση  και  μείωση,  κατά  το  δυνατόν,  της 
καταναλώσεως ηλεκτρικής ενέργειας, νερού και πετρελαίου, η σταδιακή 
υποκατάσταση  του  πετρελαίου  θερμάνσεως  με  φυσικό  αέριο,  η 
εξοικονόμηση  καυσίμων,  η  ορθή  διαχείριση  των  αποβλήτων 
(ανακύκλωση ή απόσυρση), σύμφωνα με την περιβαλλοντική νομοθεσία 
και τους στόχους που τίθενται. Σε όλα τα νέα κτήρια αλλά και κατά την 
ανακαίνιση  των  παλαιών  λαμβάνεται  μέριμνα  ώστε  να  αξιοποιείται  ο 
φυσικός φωτισμός και να εξοικονομείται ενέργεια. Σε ορισμένα κτήρια 
έχουν  κατασκευασθεί  αντλητικά  συστήματα  και  μονάδες 
αποσκληρύνσεως  για  την  άντληση  και  χρησιμοποίηση,  μετά  από 
επεξεργασία,  των υπόγειων διαθέσιμων υδάτων. Ακόμη, τοποθετήθηκε 
σε κτήρια  ηλεκτρονική διάταξη για την εξοικονόμηση της ηλεκτρικής 
ενέργειας. 

α)  Ανακύκλωση χάρτου

Η Τράπεζα εφαρμόζει πρόγραμμα συγκεντρώσεως, πολτοποιήσεως και 
ανακυκλώσεως του αποσυρόμενου χάρτου. Στο Διάγραμμα 1 φαίνονται 
οι ποσότητες χάρτου που ανακυκλώνονται.
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β )  Απόσυρση Ηλεκτρονικού Υλικού

  Μέσω  πιστοποιημένων  εταιριών  έχουν  αποσυρθεί  όλοι  οι 
μετασχηματιστές μέσης τάσεως που υπήρχαν σε Κτήρια της Τραπέζης 
και  έχουν  ληφθεί  τα  σχετικά  πιστοποιητικά  μετά  την  ασφαλή 
θερμοκαταστροφή τους  σε  χώρα του  εξωτερικού.  Αποσύρεται  όλο  το 
ηλεκτρονικό και μηχανογραφικό υλικό και αντικαθίσταται από υλικό που 
είναι  φιλικό  προς  το  περιβάλλον  και  τον  άνθρωπο.  Στο  διάγραμμα 2 
φαίνεται η ποσότητα του υλικού που αποσύρθηκε.
         
            Διάγραμμα 2

         

    Επιδιώκεται  συστηματικά  η  παρακολούθηση  και   μείωση  της 
κατανάλωσης  ηλεκτρικής  ενέργειας.  Γι΄αυτό  εφαρμόζεται  πιλοτικό 
πρόγραμμα  εξοικονομήσεως  ενέργειας  μέσω  συστημάτων  τοπικής 
αντιστάθμισης.
    Σε περιπτώσεις ενοικιάσεως ή αγοράς κτηρίου, δίδεται προτεραιότητα 
σε Κτήρια, τα οποία πληρούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό τα κριτήρια της 
Τραπέζης για εξοικονόμηση ενέργειας

γ) Εφαρμογή Φυσικού Αερίου

Επιδιώκεται  η  αποτελεσματική  αξιοποίηση,  η  συστηματική 
παρακολούθηση  και  μείωση,  κατά  το  δυνατόν,  της  καταναλώσεως 
πετρελαίου. Η Τράπεζα προχωρά στην εγκατάσταση παροχών φυσικού 
αερίου,  προκειμένου  να  αντικαταστήσει  τη  χρήση  πετρελαίου 
θερμάνσεως  σε  Κτήρια  και  Καταστήματα  όπου  υπάρχει  η  σχετική 
υποδομή δικτύου φυσικού αερίου Πολιτική    διαχειρίσεως    κτηριακών 
υποδομών.  Στο  παρακάτω  διάγραμμα  3  εμφανίζεται  η  συνολική 
κατανάλωση φυσικού αερίου.
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     Διάγραμμα 3
 

Σημείωση: Τα στοιχεία αφορούν κτήρια συνολικής εκτάσεως 70.000 τμ 
που στεγάζουν Κεντρικές Διοικητικές Υπηρεσίες στην Αττική.

          Διάγραμμα 4

Η μείωση του 2007 οφείλεται στην κλιματολογική αλλαγή.
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 Χρήση υλικών φιλικών προς το περιβάλλον

   Η  Τράπεζα  μεριμνά  ώστε  κατά  την  κατασκευή  των  Κτηρίων  – 
Βιοκληματικά Κτήρια και Καταστημάτων της να γίνεται χρήση υλικών 
φιλικών προς το περιβάλλον. Οι συνεργάτες της Τραπέζης που εκτελούν 
συντηρήσεις,  καθαρισμούς κ.λπ.  δεσμεύονται μέσω συμβάσεων για τη 
χρήση  υλικών  φιλικών  προς  το  περιβάλλον.  Σε   νέες  κτηριακές 
εγκαταστάσεις  ο  αρχιτεκτονικός  συνδυασμός  στοχεύει  στη  βέλτιστη 
χρήση του ηλιακού φωτός και του προσπιπτόμενου ανέμου, λαμβάνοντας 
υπόψη  τον  προσανατολισμό  του  κτηρίου.  Κατάλληλα  ανοίγματα  και 
ανεμιστήρες ρυθμίζουν την  διείσδυση της ηλιακής ακτινοβολίας και του 
αέρα αντίστοιχα,  επιτυγχάνοντας ανάλογα τη θέρμανση ή τον τεχνητό 
δροσισμό των εσωτερικών χώρων του κτηρίου. 

    

    Τα  συστήματα  ήπιας  μορφής  ενέργειας  αφορούν  κυρίως  στην 
εκμετάλλευση  τής  προς  απόρριψη  ενέργειας  με  χρήση  εναλλακτών 
ενέργειας και στα συστήματα αυτόματης παρακολούθησης και ρύθμισης 
κλιματικών παραγόντων του κτηρίου (Building Management System).

 Προμηθευτές

Οι εταιρίες από τις οποίες προμηθεύεται  είδη καθαρισμού η Τράπεζα, 
όσο  και  τα  συνεργεία  καθαρισμού  με  τα  οποία  συνεργάζεται, 
δεσμεύονται συμβατικά να προμηθεύουν ή/και να χρησιμοποιούν υλικά 
εγκεκριμένα από το Γενικό Χημείο του Κράτους.  Παράλληλα, δίδεται 
έμφαση και στην ανάπτυξη περιβαλλοντικών κριτηρίων και σε άλλους 
τομείς για την περαιτέρω προώθηση της περιβαλλοντικής συνειδήσεως 
σε συνεργάτες, προμηθευτές και την κοινωνία εν γένει.
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 Ολοκληρωμένο Σύστημα Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης

    Η  Alpha  Bank,  θεωρώντας  το  ενδιαφέρον  για  το  περιβάλλον 
πρωταρχική  εκδήλωση  πολιτισμού,  ανέλαβε  πρώτη  τη  χορηγία  του 
Ολοκληρωμένου Συστήματος Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης του Δήμου 
Αθηναίων,  με  την  τοποθέτηση  τεσσάρων  Κέντρων  Ανακύκλωσης  σε 
κεντρικά  σημεία  του  Δήμου  Αθηναίων,  όπου  οι  καταναλωτές 
επιστρέφουν τις άδειες μεταλλικές, πλαστικές και γυάλινες συσκευασίες,
καθώς και κινητά τηλέφωνα, μπαταρίες και χαρτί. Για τη συμμετοχή τους 
σε αυτή την ενέργεια, λαμβάνουν εκπτωτικά κουπόνια, τα οποία μπορούν 
να  χρησιμοποιήσουν  για  αγορές  τους  από  διάφορα  συνεργαζόμενα 
καταστήματα. Επίσης,  παρέχεται  η δυνατότητα στους καταναλωτές να 
δωρίζουν την αξία της εκπτώσεως υπέρ κάποιου κοινωνικού σκοπού.
   Σε συνέχεια αυτού, η Τράπεζα ανέλαβε πρώτη και τη χορηγία ενός 
Κέντρου Ανακύκλωσης στον Πειραιά στην Πλατεία Κοραή (Δημαρχείο).
Τέλος,  η  Τράπεζα  προκειμένου  να  ενημερώσει  τον  κόσμο  και  να 
προωθήσει  την  ιδέα  της  ανακύκλωσης  σε  Δήμους  και  Κοινότητες 
πανελλαδικά,  προέβη  στη  δημιουργία  ενός   “Κινητού  Κέντρου 
Ανακύκλωσης Alpha Bank”, το οποίο λειτούργησε ήδη με επιτυχία στη 
Νέα Μάκρη Αττικής και στο Ξυλόκαστρο Κορινθίας.

                     

5.3.3.4      Πρόγραμμα “Φύση Χωρίς Σκουπίδια”

     Καθαρή φύση σημαίνει ποιότητα ζωής. Η Alpha Bank θεωρεί ότι 
είναι  υποχρέωσή  της  να  προασπίζει  το  δικαίωμα  του  συνόλου  για 
διαβίωση σε μία ανθρώπινη πόλη ή χωριό, όπου ο πολίτης σέβεται το 
περιβάλλον και δρα με γνώμονα το κοινό συμφέρον. Στο πλαίσιο αυτό 
στηρίζει  το  Πρόγραμμα  "Φύση  Χωρίς  Σκουπίδια"  της  Ελληνικής 
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Εταιρίας  Προστασίας  της  Φύσης,  καλώντας  όλους  τους  νέους  να 
αναλάβουν  πρωτοβουλία  και  ενεργό  δράση  για  την  προστασία  της 
ελληνικής φύσεως από τα σκουπίδια, ώστε να εξακολουθήσει να είναι 
πηγή εμπνεύσεως για την ανάπτυξη του πολιτισμού μας. Αποτελέσματα 
των  δράσεων  αυτών  παρουσιάζονται  σε  μαθητικά  συνέδρια  που 
διοργανώνονται μία φορά τον χρόνο με τη χορηγία της Τραπέζης και τη 
συμμετοχή μαθητών από όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες.

 5.3.3.5   Πρωτοβουλίες της  Alpha Bank για τους πυρόπληκτους

     Οι πυρκαγιές που έπληξαν τη χώρα μας το  καλοκαίρι του 2007, 
προκάλεσαν ανυπολόγιστες ζημιές σε ανθρώπους, υποδομές και φυσικό 
περιβάλλον.  Η Alpha Bank, στο πλαίσιο της προσπάθειας για παροχή 
βοήθειας στους πληγέντες συμπολίτες μας,  ανακοίνωσε την προσφορά 
συνολικού ποσού Ευρώ 30.000.000 ως συνδρομή για την αντιμετώπιση 
των  έκτακτων  αναγκών  που  προέκυψαν  από  τις  πυρκαγιές  και  ως 
ενίσχυση του Πυροσβεστικού Σώματος.
       Σε αυτό το πλαίσιο κατέθεσε το ποσό των Ευρώ 5.000.000 στον 
ειδικό  λογαριασμό  αρωγής  πυροπλήκτων  του  Υπουργείου  Οικονομίας 
και  Οικονομικών.  Προσέφερε  ως  δωρεά  στο  Πυροσβεστικό  Σώμα, 
ποσότητα μέσων ατομικής προστασίας των πυροσβεστών και ατομικού 
πυροσβεστικού εξοπλισμού, ύψους Ευρώ 3.500.000. Επιπλέον, προέβη 
στη  χορήγηση  53  υποτροφιών  συνολικού  ύψους  Ευρώ  2.500.000  σε 
σπουδαστές ή φοιτητές οικογενειών μονίμων κατοίκων των πληγεισών 
περιοχών που έχουν κηρυχθεί πυρόπληκτοι από το Δημόσιο και με τις 
προϋποθέσεις που όρισε η Τράπεζα.
Συμπληρωματικά, ανοίχθηκε ειδικός λογαριασμός, όπου το Προσωπικό 
του Ομίλου κατέθεσε την προσφορά του και το ποσό που συγκεντρώθηκε 
τριπλασιάστηκε από την Τράπεζα και διατέθηκε για την αποκατάσταση 
ζημιών σε έργα υποδομής στις πληγείσες περιοχές.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
   

6.1    Γενικά
       O όμιλος Eurobank EFG, είναι ένας διεθνής τραπεζικός οργανισμός 
με σύνολο ενεργητικού άνω των €77,3 δισ.,  που απασχολεί πάνω από 
24.500 άτομα και προσφέρει τα προϊόντα και τις  υπηρεσίες του,  τόσο 
μέσα  από  ένα  δίκτυο  άνω  των  1.700  καταστημάτων  και  σημείων 
πώλησης, όσο και μέσα από εναλλακτικά δίκτυα διάθεσης.
     Η  Eurobank  EFG,  είναι  μέλος  του  ομίλου  EFG Bank  European 
Financial  Group,  του  τρίτου  μεγαλύτερου  τραπεζικού  ομίλου  της 
Ελβετίας, μετά την UBS και την Credit Suisse.
               Ανάμεσα στους στόχους και τις επιδιώξεις της τράπεζας είναι η 
εξέλιξη της επιχειρηματικής κοινωνικής ευθύνης  γιατί αναγνωρίζει ότι η 
ανάπτυξη και η ευημερία του οργανισμού βασίζεται στην ευθύνη που 
επιδεικνύει και κάνει πράξη η επιχείρηση έναντι της κοινωνίας  και των 

ενδιαφερομένων  μερών.  Τα  ενδιαφερόμενα  μέρη  δημιουργούν  το 
περιβάλλον , στο οποίο λειτουργεί και αναπτύσσεται η Eurobank, και ως 
εκ τούτου η προστασία και βιοσιμώτητά του αποτελούν αναπόσπαστα 
στοιχεία της ύπαρξης της ίδιας της επιχείρησης.
   Την τελευταία δεκαετία  η προσφορά στην κοινωνία και στο κοινωνικό 
σύνολο  αποτελεί  βασική  προυπόθεση  εξέλιξης  της  επιχειρηματικής 
κοινωνικής  ευθύνης  της  Τράπεζας  .Έτσι   ο  όμιλος  Eurobank  EFG 
συνεχίζει  την προσφορά του στους τομείς της Παιδείας, του Πολιτισμού, 
του Αθλητισμού και του Περιβάλλοντος, ενώ παράλληλα αγκαλιάζει µία 
σειρά ιδρυμάτων και οργανισμών, των οποίων τη δράση υποστηρίζει  µε 
χορηγίες για την πραγματοποίηση συγκεκριμένων δράσεων.

78

http://www.eurobank.gr/online/home/index.aspx?lang=gr##


6.2.    Τομείς δραστηριοποίησης της Τράπεζας

6.2.1. Ανθρώπινο Δυναμικό

     Η Eurobank EFG, από την εποχή της ίδρυσής της, έχει δεσμευτεί στην 
ανάδειξη και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της, μέσα από την 
εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων επιλογής, εκπαίδευσης, αξιολόγησης και 
ανταμοιβής,  αναγνωρίζοντας  ότι  το  πολυτιμότερο  κεφάλαιό  της,  που 
προσθέτει  αξία  στην  επιχειρηματική  της  δράση,  είναι
το ανθρώπινο δυναμικό της. Στο πλαίσιο αυτό, ο Όμιλος δίνει ιδιαίτερη 
βαρύτητα:

• Στην  άρτια  στελέχωση  των  εργασιακών  θέσεων  µμέσα  από 
αδιάβλητα και αξιοκρατικά συστήματα επιλογής και αξιολόγησης 
των απαιτούμενων γνώσεων και  ικανοτήτων σε κάθε εργασιακό 
πεδίο. 

• Στην παροχή ίσων ευκαιριών στη µμάθηση και  την εξέλιξη της 
επαγγελματικής σταδιοδρομίας για όλους τους εργαζομένους. 

• Στην  καλλιέργεια  κλίματος  συνεχούς  αναγνώρισης  και 
επιβράβευσης των προσπαθειών σύμφωνα πάντα µε τις αρχές και 
τις αξίες που διέπουν τον Οργανισμό.

6.2.1.1.  Η Απασχόληση

     Η  Eurobank έχει ακολουθήσει μια ανοδική πορεία στον τομέα της 
απασχόλησης, μέσα από δυναμική οργανική ανάπτυξη, αλλά και μέσα 
από εξαγορές και συγχωνεύσεις καταλαμβάνοντας σήμερα ηγετική θέση 
στους  ταχύτερα  αναπτυσσόμενους  και  πιο  προσοδοφόρους  τομείς  της 
τραπεζικής αγοράς.
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  Το  2007  αποτέλεσε  ακόμα  µια  χρονιά  δυναμικής  ανάπτυξης  της 
Τράπεζας  και  των εταιρειών του Ομίλου,  τόσο στην Ελλάδα όσο και 
στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Ευρώπης. Οι ταχείς ρυθμοί ανάπτυξης 
αποτυπώνονται και στα στοιχεία εξέλιξης της δύναμης του Ανθρώπινου 
Δυναμικού. Ο συνολικός αριθµός των απασχολουμένων στον Όμιλο στις 
31.12.2007  ανερχόταν  σε  22.109  άτοµα  από  17.866  άτοµα  στην 
αντίστοιχη περίοδο το 2006.
   Στη Νέα Ευρώπη η Τράπεζα συνέχισε να επεκτείνεται δυναμικά µε 
σημαντική  παρουσία  στη  Βουλγαρία,  Ρουμανία,  Σερβία,  Πολωνία, 
Τουρκία, Ουκρανία και Κύπρο. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2007 είναι το 
πρώτο έτος που ο αριθµός των απασχολουμένων στο εξωτερικό υπερέβη 
τη δύναμη των εργαζομένων στην Ελλάδα και αντιπροσώπευε στο τέλος 
του έτους το 53% του συνόλου των εργαζομένων στον Όμιλο.

Από το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού στην Ελλάδα το µμεγαλύτερο 
ποσοστό απασχολείται στην περιοχή της Αττικής,  ενώ µε γνώμονα τη 
φύση των εργασιών, η πλειοψηφία τους απασχολείται στις Μονάδες της 
πρώτης  γραµµής,  κυρίως  στο  Δίκτυο  Καταστημάτων  και  στα  Κέντρα 
Τραπεζικής Επιχειρήσεων.

6.2.1.2.     Η Επιλογή Ανθρώπινου Δυναμικού
                 
      Η Τράπεζα αντιμετωπίζει την προσέλκυση, αξιολόγηση και ένταξη 
νέων στελεχών στο Ανθρώπινο Δυναμικό της ως το σημείο έναρξης µίας 
μακροχρόνιας και αμοιβαία ανταποδοτικής σχέσης.
     Με  στόχο  λοιπόν  την  ολοκληρωμένη  κάλυψη  των  αναγκών 
στελέχωσής της η Τράπεζα βρίσκεται σε συνεχή αναζήτηση υποψηφίων 
µε  σύγχρονη τεχνογνωσία,  δυναµισµό,  ομαδικό πνεύμα και  δέσμευση 
στη  συνεχή  εξέλιξη  των  γνώσεων,  των  δεξιοτήτων,  αλλά  και  του 
επαγγελματικού  τους  προφίλ.  Η  Τράπεζα  προσφέρει  ένα  σημαντικό 
αριθμό  νέων  και  απαιτητικών  θέσεων  εργασίας  σε  ένα  ευρύ  φάσμα 
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επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που παρουσιάζουν υψηλή δυνατότητα 
επαγγελματικής εξέλιξης.

Η Τράπεζα δίνει  έμφαση στην ένταξη,  αξιοποίηση και  ανάπτυξη των 
δεξιοτήτων  νέων  στελεχών  που  χαρακτηρίζονται  από  δυναµισµό  και 
επαγγελµατισµό  και  πρόκειται  να  αποτελέσουν  τη  μελλοντική  γενιά 
στελεχών  του  Ομίλου.  Το  εκπαιδευτικό  υπόβαθρο  των 
νεοπροσληφθέντων είναι  ιδιαίτερα υψηλό καθώς το 95% του συνόλου 
είναι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εκ των οποίων το 42% έχει 
ολοκληρώσει κύκλο µμεταπτυχιακών σπουδών.
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    Η  φήμη  του  ομίλου  Eurobank  EFG  στην  αγορά  εργασίας  ως 
«εργοδότη πρώτης επιλογής» επιβεβαιώνεται και από τη συνεχή αύξηση 
του αριθμού των βιογραφικών που υποβάλλονται τα τελευταία χρόνια. 
Κατά τη διάρκεια του 2007 υποβλήθηκαν συνολικά 16.000 βιογραφικά, 
σημειώνοντας αύξηση 20% έναντι του 2006. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε 
ποσοστό  80%  τα  βιογραφικά  αφορούσαν  αποφοίτους  ανωτάτων 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.
    Παράλληλα,  η  Τράπεζα  υλοποίησε  στοχευµένα  προγράµµατα 
προσέλκυσης  υποψηφίων  µε  αξιόλογες  ακαδημαϊκές  επιδόσεις.  Στο 
πλαίσιο  αυτό  πραγματοποιήθηκε  για  δεύτερη  συνεχόμενη  χρονιά  η 
ιδιαίτερα επιτυχημένη ημερίδα “Meet the Best”. Παράλληλα, η Τράπεζα 
συνέχισε  να  διατηρεί  συστηματική  επαφή  µε  Ανώτατα  Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα  υψηλής  αναγνωρισιµότητας  στην  Ελλάδα  και  το  εξωτερικό 
καθώς  και  την  παροχή  προγραµµάτων  Πρακτικής  'Άσκησης  για 
έμπρακτη εφαρμογή των ακαδημαϊκών γνώσεων των τελειοφοίτων.
     Αποδίδοντας  ιδιαίτερη  έµφαση  στην  αντικειμενικότητα  και  την 
αξιοκρατία,  η  διαδικασία  επιλογής  προσωπικού  βασίζεται  σε 
προκαθορισμένα κριτήρια,  πλήρως εναρµονισµένα µε τις  αξίες  και  το 
όραμα της Eurobank EFG. Τα κριτήρια αυτά αξιολογούνται στο πλαίσιο 
γραπτών  αξιολογήσεων,  δοµηµένων  συνεντεύξεων,  ψυχομετρικών 
εργαλείων  και  κέντρων  αξιολόγησης,  µμεθόδων  και  πρακτικών  που 
συνεχώς  ενημερώνονται  και  βελτιώνονται,  ώστε  να  επιτευχθεί  η 
τεκµηριωµένη σκιαγράφηση του προφίλ των υποψηφίων.  Σημειώνεται 
ότι η διαδικασία επιλογής προσωπικού έχει πιστοποιηθεί µε ISO 9001 
από τον βρετανικό οίκο British Standards Institute και εφαρμόζεται από 
άρτια εκπαιδευμένα εξειδικευμένα στελέχη.

6.2.1.3.  Η Εκπαίδευση Ανθρώπινου Δυναμικού

     Η ανάπτυξη ενός περιβάλλοντος μάθησης αποτελεί το σκοπό της 
εκπαίδευσης  στην  Eurobank  EFG.  Τα  εκπαιδευτικά  προγράµµατα 
καλύπτουν  πλούσια  θεματολογία,  ανταποκρίνονται  στις  σύγχρονες 
εξελίξεις  και  δίνουν  την  ευκαιρία  στους  εργαζομένους  να 
παρακολουθούν θέματα που συνδέονται µε την εργασία τους ώστε να 
βελτιώνουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους.
     Τα εκπαιδευτικά προγράµµατα συνδέονται μεταξύ τους, θέτουν τις 
βάσεις για εξέλιξη σταδιοδρομίας και συντελούν στην αναβάθμιση του 
γνωστικού  επιπέδου  των  ανθρώπων,  προετοιμάζοντας  τους  να 
αναλάβουν μεγαλύτερο πεδίο ευθύνης και υψηλότερες ιεραρχικά θέσεις.
     Η  εκπαιδευτική  θεματολογία  περιλαμβάνει  θέματα  για 
νεοπροσληφθέντες,  συμβουλευτικών  πωλήσεων,  και  προγράμματα 
πιστοποίησης γνώσεων.
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6.2.1.4.  Η Εξέλιξη του Ανθρώπινου Δυναμικού

      Η Eurobank EFG ενισχύει κάθε προσπάθεια προσανατολισμού των 
ανθρώπων της  σε  λειτουργικούς τομείς  όπου µπορούν να αναπτύξουν 
καλύτερα τις  δυνατότητές  τους  και  τους  παρέχει  νέα κίνητρα για την 
υλοποίηση των προσωπικών και επαγγελματικών τους επιδιώξεων. Δίνει 
επίσης έµφαση στην ανάπτυξη ικανοτήτων που οδηγούν τους ανθρώπους 
και κατά συνέπεια και τον Οργανισμό, σε συνεχή και ανοδική εξέλιξη.
      Η  Τράπεζα  ακολουθεί  τη  µεθοδολογία  ανάπτυξης  βάσει 
«Οικογενειών  Θέσεων  Εργασίας».  Η  µεθοδολογία  αυτή  βοηθά  τους 
υπαλλήλους όλων των επιπέδων να εξελιχθούν εντός µιας «Οικογένειας 
Θέσεων» ή και σε «Συγγενή Οικογένεια», ανάλογα µε τις γνώσεις, την 
εμπειρία,  τις  ικανότητες  και  τις  δεξιότητες  που  διαθέτουν  ή  που 
απέκτησαν κατά  τη  διάρκεια  της  επαγγελματικής  τους  σταδιοδρομίας. 
Όλες  οι  θέσεις  που  προβλέπονται  από  τα  οργανογράµµατα  και  τον 
καταµερισµό  των  καθηκόντων  στις  διάφορες  µονάδες  εντάσσονται, 
σύµφωνα µε τα κοινά τους χαρακτηριστικά, σε µια «Οικογένεια Θέσεων 
Εργασίας». Στη βάση αυτή η Τράπεζα οικοδοµεί τα συστήματα εξέλιξης 
της  σταδιοδρομίας,  αξιολόγησης  και  διαχείρισης  των  αμοιβών  και 
παροχών επιτυγχάνοντας την ομοιογενή και αποτελεσματική διαχείριση 
του Προσωπικού.

6.2.1.5.  Πολιτική Αμοιβών και Παροχών

     Η πολιτική και τα αντίστοιχα συστήματα αμοιβών και παροχών έχουν 
αναπτυχθεί  µε  στόχο  την  προσέλκυση,  απασχόληση  και  διατήρηση 
έμπειρου  προσωπικού  που  διαθέτει  τις  αναγκαίες  ικανότητες  και 
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συμπεριφορές,  οι  οποίες  οδηγούν  στη  βελτιστοποίηση  της  ατομικής, 
αλλά και συνολικής απόδοσης.
    Το πακέτο αποδοχών έχει σχεδιασθεί µε βάση τις τελευταίες τάσεις 
της  παγκόσμιας  αγοράς  σε  συστήματα  αμοιβών  και  παροχών  και  µε 
γνώμονα  να  είναι  ανταγωνιστικό  σε  σχέση  µε  τις  αποδοχές  που 
προσφέρει ο τραπεζικός κλάδος στην Ελλάδα.

                       

     Στο πλαίσιο αυτό, οι συνολικές αποδοχές για τα στελέχη αποτελούν 
το  άθροισμα  των  σταθερών  και  μεταβλητών  αποδοχών.  Οι  σταθερές 
αποδοχές  αφορούν  το  βασικό  μισθό,  που  αντανακλά  το  μορφωτικό 
υπόβαθρο, την εμπειρία, την ευθύνη, αλλά και την αξία / βαρύτητα της 
θέσης στην αγορά εργασίας, ενώ οι μεταβλητές αποδοχές περιλαμβάνουν 
την καταβολή bonus μετρητών, μετοχών και  δικαιωμάτων προαίρεσης 
μετοχών για τα στελέχη, ανταμείβοντας την απόδοση των εργαζομένων.
Παράλληλα, η Τράπεζα έχει αναπτύξει ομαδικά συστήματα ανταμοιβής 
των πωλήσεων που εφαρμόζονται τόσο από το Δίκτυο Καταστημάτων 
όσο  και  από  τα  Κέντρα  Τραπεζικής  Επιχειρήσεων.  Τα  προγράµµατα 
αυτά ανταμείβουν κατ’ άρχων την επιτυχία του καταστήματος και στη 
συνέχεια, την επιτυχία των ατόκων τα οποία έχουν αποφέρει εξαιρετικά 
αποτελέσματα.

6.2.2. Κοινωνική Συνεισφορά

     Η δραστηριοποίηση του ομίλου  Eurobank EFG στην Παιδεία, τον 
Πολιτισμό, τον Αθλητισμό και το Περιβάλλον αποτελεί τον ακρογωνιαίο 
λίθο της κοινωνικής προσφοράς του από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα. 
Το 2007 όμως, η κοινωνική προσφορά του Ομίλου χαρακτηρίσθηκε από 
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το πρόγραµµα υποστήριξης των πυρόπληκτων περιοχών και πολιτών το 
οποίο  μέσα  από  µία  σειρά  συγκεκριμένων  δράσεων  αποσκοπεί  στη 
στήριξη όλων όσων επλήγησαν από τις πυρκαγιές του 2007.
    Οι δαπάνες του ομίλου Eurobank EFG για χορηγίες και κοινωνικό 
έργο το 2007 ανήλθαν σε €29 εκατ.,  δηλαδή υπερτριπλασιάστηκαν σε 
σχέση  µε  το  2006.  Το  συνολικό  κοινωνικό  προϊόν  της  Τράπεζας 
ξεπέρασε τα €1,2 δισ., έναντι €961 εκατ. το 2006, σημειώνοντας αύξηση 
28%.

         
                                
 6.2.2.1.  Παιδεία                                                                                  

        Η γνώση και η Παιδεία αποτελούν θεμέλιο λίθο κάθε πολιτισμένης 
κοινωνίας  και  απαραίτητη  προϋπόθεση  για  ατομική  και  συλλογική 
εξέλιξη. Για τον όμιλο Eurobank EFG η προσπάθεια να προστατευθεί η 
Παιδεία από κάθε κίνδυνο απαξίωσης αποτελεί βασική υποχρέωση και 
για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο να προωθούνται πρωτοβουλίες που 
αναδεικνύουν  τη  σημασία  διαχρονικών αξιών,  όπως η  κατάκτηση της 
γνώσης και η αξιοκρατία.      
   Με αυτή την προσέγγιση ο όμιλος Eurobank EFG δημιούργησε το 2003 
το πρόγραμμα «Η Μεγάλη Στιγμή για την Παιδεία», το οποίο έχει πλέον 
εξελιχθεί  σε  ένα  θεσμό  που  τυγχάνει  της  θερμής  ανταπόκρισης  των 
εκπαιδευτικών,  των  μαθητών  και  των  οικογενειών  τους  αλλά  και 
ευρύτερα των τοπικών κοινωνιών σε όλη τη χώρα.  Αυτή η υποστήριξη 
είναι που δίνει τελικά αξία στο πρόγραµµα και αποτελεί την καλύτερη 
διαβεβαίωση ότι η πρωτοβουλία του Ομίλου βρίσκει το στόχο της.
     Το  2007  η  Eurobank  EFG ολοκλήρωσε  τον  πέμπτο  κύκλο  του 
προγράµµατος «Η Μεγάλη Στιγμή για την Παιδεία», το οποίο αποτελεί 
κεντρικό  άξονα  της  χορηγικής  της  πολιτικής.  Από  την  έναρξη  του 
προγράµµατος  το  2003,  έχουν βραβευθεί  πάνω από 5.600 αριστούχοι 
απόφοιτοι  Λυκείου  από  όλη  την  Ελλάδα.  Ειδικότερα,  το  2007 
βραβεύθηκαν 1.164 μαθητές από το σύνολο των 1.300 περίπου σχολείων 
της χώρας, δημοσίων και ιδιωτικών, ημερησίων και εσπερινών.
     Το πρόγραµµα, που υλοποιείται µε την υποστήριξη του Υπουργείου 
Παιδείας  και  Θρησκευμάτων,  αφορά  περίπου  230.000  μαθητές  και 
μαθήτριες που φοιτούν στη Γ’ Λυκείου. Στις 31 τελετές βράβευσης που 
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έγιναν από τον Οκτώβριο µμέχρι το Δεκέμβριο του 2007, η Eurobank 
EFG βράβευσε  τον  ή  την  αριστούχο  απόφοιτο  που  συγκέντρωσε  τον 
υψηλότερο βαθμό πρόσβασης στις  πανελλήνιες  εξετάσεις  στο σχολείο 
του/της. Η βράβευση κάθε αριστούχου συνοδεύθηκε από το ποσό των 
€1.000 που κατατέθηκε σε  λογαριασμό της  Τράπεζας,  στο όνομα του 
βραβευόμενου μαθητή.
     Συνεχίζοντας την πρακτική που καθιερώθηκε το 2006, εκτός από τους 
αριστούχους μαθητές και μαθήτριες, ο Όμιλος βράβευσε το 2007 και το 
Λύκειο από το οποίο αποφοίτησε ο αριστούχος µε τον υψηλότερο βαθμό 
πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε κάθε Νομό. Η βράβευση 
αυτή έχει συμβολικό χαρακτήρα, υποδηλώνοντας ότι το σχολείο είναι το 
φυτώριο των ιδεών, των αξιών και των οραμάτων.
     Το 2007 αποτέλεσε την έβδομη συνεχή χρονιά υποστήριξης προς το 
Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού (ΙΜΕ) μέσα από τέσσερα προγράµµατα, 
τα  οποία  η  Eurobank  EFG  υποστηρίζει  συστηματικά.  Το  πολιτιστικό 
κέντρο  «Ελληνικός  Κόσμος»  του  ΙΜΕ  και  τις  εκθέσεις  που 
φιλοξενούνται  σε  αυτόν  επισκέφθηκαν  μέσα  στη  χρονιά  πάνω  από 
96.000 άτομα.
     Η  Eurobank  EFG  ήταν  ο  αποκλειστικός  χορηγός  της  έκθεσης 
«Θέατρο, µία τέχνη τεχνών» η οποία  μεταφέρθηκε από τον «Ελληνικό 
Κόσμο» σε διάφορα μέρη της Ελλάδας. Στο πλαίσιο της συνεργασίας της 
µε το ΙΜΕ, η Eurobank EFG ήταν χορηγός και της έκθεσης «Υπάρχει σε 
όλα λύση; Ταξίδι στον Κόσμο των Αρχαίων Ελληνικών Μαθηματικών» 
καθώς  και  των  ηλεκτρονικών  κόμβων  «Η  Ελληνική  Ιστορία  στο 
Διαδίκτυο»  και  «Οι  Ολυμπιακοί  Αγώνες  διαμέσου  των  Αιώνων».  Η 
επισκεψιµότητα των δύο κόμβων είναι αρκετά υψηλή καθώς αποτελούν 
σημαντικές πηγές πληροφοριών για τα θέματα που πραγματεύονται.

6.2.2.2  Πολιτισμός

         Το 2007 σηματοδότησε την έναρξη µίας ακόμη τριετίας στη 
συνεργασία του ομίλου  Eurobank EFG µε την Καµεράτα – Ορχήστρα 
των Φίλων της Μουσικής. Η συνεργασία αυτή, η οποία έχει ξεκινήσει 
από το 1994, έχει εξελιχθεί σε µία δημιουργική διαχρονική σχέση που 
έχει ως στόχο να προάγει την αγάπη και το ενδιαφέρον για τη µμουσική 
και να εμπλουτίσει τη γνωριμία του ελληνικού κοινού µε την κλασική 
αλλά και τη σύγχρονη μουσική δημιουργία. 
     Η ανταπόκριση του κοινού στο έργο της Καµεράτα όλα αυτά τα 
χρόνια αναδεικνύει την επιτυχία της ορχήστρας απέναντι στην οποία η 
Eurobank EFG, ως χορηγός, νοιώθει ευθύνη, εισπράττοντας ταυτόχρονα 
τη  χαρά  της  συµµετοχής  και  της  προσφοράς  στην  τέχνη  και  τον 
πολιτισμό.
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    Αξιοσημείωτη είναι η συμβολή της ορχήστρας και στην Ελληνική 
μουσική δημιουργία, γιατί από την ίδρυσή της το 1991, η Καµεράτα έχει 
παρουσιάσει σε πρώτη εκτέλεση και έχει ηχογραφήσει πολυάριθμα έργα 
Ελλήνων συνθετών, πολλά από τα οποία έχουν γραφτεί ειδικά για την 
ορχήστρα,  ενώ  δραστηριοποιείται  και  στη  διοργάνωση  ειδικών 
εργαστηρίων για νέους συνθέτες.
     Παράλληλα µε το καλλιτεχνικό της πρόγραµµα, η ορχήστρα συνέχισε 
για  τρίτη  χρονιά  το  εκπαιδευτικό  πρόγραµµα  που  έχει  εκπονήσει  σε 
συνεργασία µε το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, «Η 
Καµεράτα πάει σχολείο». Το πρόγραµµα, αυτό απευθύνεται σε παιδιά 
της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
     Επίσης ο όμιλος Eurobank EFG συνεχίζει την υποστήριξή του και στο 
Παιδικό  Στέκι  του  Εθνικού  Θεάτρου,  η  οποία  χρονολογείται  από  το 
2001.  Μέσα  στο  2007,  το  Παιδικό  Στέκι  έδωσε  συνολικά  213 
παραστάσεις στην Αθήνα και την υπόλοιπη Ελλάδα.
     Στον τομέα των εικαστικών τεχνών η Τράπεζα υλοποιεί δύο δράσεις 
από  το  2004.  Η  πρώτη  αφορά  στην  συνεργασία  με  την   Εθνική 
πινακοθήκη  για  την  διοργάνωση   μεγάλων   εκθέσεων  σημαντικών 
καλλιτεχνών. Ένα δείγμα αυτής της προσπάθειας αποτελεί και η έκθεση 
«Παρίσι  –  Αθήνα  1863-  1940»  υπό  την  αιγίδα  του  Γαλλικού  και 
Ελληνικού Υπουργείου Πολιτισμού. Μια δεύτερη είναι  το πρόγραµµα 
«Η Μεγάλη Στιγμή για τον Πολιτισμό: Ανάδειξη Νέων Δημιουργών». Σε 
συνεργασία µε την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, η Eurobank EFG 
έχει βραβεύσει από το 2005 15 αριστούχους απόφοιτους της Σχολής . Η 
βράβευση   συνοδεύεται  από  έπαθλο  €10.000  καθώς  και   από  τη 
διοργάνωση έκθεσης των έργων τους με βάση την χορηγία της Τράπεζας. 
Με την έκθεση των έργων τους και τον κατάλογο που τη συνοδεύει, οι 
νέοι  αυτοί  Έλληνες  καλλιτέχνες  έχουν  την  ευκαιρία  να  δείξουν  τη 
δουλειά τους και να κάνουν το πρώτο τους άνοιγμα στο χώρο της τέχνης. 
Επιπλέον, µέσω της πρωτοβουλίας αυτής, δίνεται η δυνατότητα στο ευρύ 
κοινό να μοιραστεί µία νέα, πρωτοποριακή εικαστική πρόταση.

6.2.2.3. Αθλητισμός

     Ο όμιλος Eurobank EFG είναι αποκλειστικός χορηγός της Ελληνικής 
Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης από το 2001 .Η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ 
ανδρών κατέχει για αρκετά χρόνια μια θέση στην κορυφή του αθλήματος.
    Η πορεία της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ Ανδρών τα τελευταία χρόνια 
αποδεικνύει  µε  τον  καλύτερο  τρόπο  πως  η  συνεχής  και  συνεπής 
προσπάθεια  για  δημιουργία,  διάκριση  και  επιτυχία  είναι  απαραίτητα 
συστατικά για την επίτευξη μεγαλεπήβολων στόχων. Για τη Eurobank 
EFG,  οι  αξίες  του  «Ευ  αγωνίζεσθε»  και  της  έντιμης  προσπάθειας 
αφορούν κάθε τοµέα δραστηριότητας και δεν εξαντλούνται στο χώρο του 
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αθλητισμού, αλλά αποτελούν πηγή έμπνευσης για τα πιο ζωντανά και 
ενεργά τµήµατα της κοινωνίας µας.
    Στον τοµέα του αθλητισμού ο όμιλος Eurobank EFG είναι επίσης ο 
χορηγός  των  Χρυσών  Ολυμπιονικών  της  ιστιοπλοΐας,  της  Σοφίας 
Μπεκατώρου και της Αιμιλίας Τσουλφά. Στο πλαίσιο της συνεργασίας 
αυτής  συνεχίστηκε  για  τρίτη  χρονιά  το  πρόγραµµα  «Ζήσε  την 
Ιστιοπλοΐα»,  το  οποίο  έχει  στόχο  να  προσελκύσει  τους  νέους  που 
αγαπούν τον αθλητισμό και θέλουν να γνωρίσουν από κοντά το άθλημα 
της ιστιοπλοΐας.
    Παράλληλα,  ο  όμιλος  Eurobank  EFG είναι  πλέον  αποκλειστικός 
χορηγός του Ελληνικού πληρώματος στην κατηγορία Yngling. Το 2007, 
η Σοφία Μπεκατώρου και το πλήρωμά της κατέκτησαν το πρώτο χάλκινο 
μετάλλιο  για  την  Ελλάδα  στην  κατηγορία  αυτή,  στο  Πανευρωπαϊκό 
Πρωτάθλημα Ιστιοπλοΐας που διεξήχθη στη Γερμανία. Στη συνέχεια, στο 
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που διεξήχθη στο Μαϊάμι των Η.Π.Α., οι τρεις 
Ελληνίδες  ιστιοπλόες  προκρίθηκαν  να  συµµετάσχουν,  ως  το  µόνο 
Ελληνικό πλήρωμα στην κατηγορία Yngling.

6.2.2.4.  Περιβάλλον

      Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί καθήκον για τη Eurobank 
EFG. Το 2003 σηματοδότησε την εναρκτήριο πορεία της Τράπεζας στην 
περιβαλλοντική προστασία µε τη θέσπιση της επίσημης Περιβαλλοντικής 
Πολιτικής  της,  η  οποία  αποσκοπεί  στη  μείωση  των  επιπτώσεων  στο 
περιβάλλον.
     Πρέπει να σημειωθεί ότι οι επιπτώσεις µιας Τράπεζας είναι τόσο 
άμεσες,  δηλαδή αυτές που απορρέουν από την καθημερινή λειτουργία 
των εγκαταστάσεών της, όσο και έµµεσες, δηλαδή αυτές που απορρέουν 
από τη σχέση µε τους πελάτες και τους προμηθευτές της.
    H Eurobank EFG παραμένει από το 2004 ως η πρώτη και μοναδική 
Τράπεζα  στην  Ελλάδα  και  µια  από  τις  λίγες  στην  Ευρώπη,  που  έχει 
πιστοποιηθεί  κατά το  Διεθνές  Πρότυπο ISO 14001 για  την  εφαρμογή 
Συστήματος  Περιβαλλοντικής  Διαχείρισης.  Οι  ενέργειες  της  Τράπεζας 
στην  κατεύθυνση  αυτή  συνεχίστηκαν  και  το  2007  µε  το  πρόγραµµα 
επέκτασης του Συστήματος σε θυγατρικές εταιρείες στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικό.  Το φιλόδοξο αυτό πρόγραµµα αναμένεται να ολοκληρωθεί 
μέσα στο 2009.
     Η Eurobank EFG, όπως αντίστοιχα και στα οικονομικά ζητήματα, 
συστηματικά  μετρά  και  καταγράφει  την  περιβαλλοντική  της  επίδοση 
µέσω  περιβαλλοντικών  δεικτών.  Στο  πλαίσιο  του  Συστήματος 
Περιβαλλοντικής  Διαχείρισης  και  βασιζόμενη  στα  αποτελέσματα  των 
περιβαλλοντικών  δεικτών,  η  Τράπεζα  θέτει  ετησίως  νέους 
περιβαλλοντικούς  στόχους,  µε  σκοπό  τη  συνεχή  βελτίωση  της 
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περιβαλλοντικής της επίδοσης, ενώ σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις για 
την προστασία του περιβάλλοντος.
    Τα περιβαλλοντικά ζητήματα θεωρούνται υψίστης σημασίας για τη 
Διοίκηση της Τράπεζας, γι΄αυτό και  αποτελούν βασική προυπόθεση της 
επιχειρηματικής και εταιρικής της πολιτικής αναθέτοντας  την ευθύνη για 
αυτά σε ειδική Επιτροπή Περιβάλλοντος, της οποίας προΐστανται βασικά 
στελέχη  της  Τράπεζας.  Συµµετέχουν  όλοι  οι  Διευθυντές  των 
εµπλεκόµενων  Μονάδων  της  Τράπεζας,  με  στόχο  το  στρατηγικό 
σχεδιασμό  των  πολιτικών  και  δράσεων  για  την  περιβαλλοντική 
διαχείριση.  Οι  περιβαλλοντικές  ενέργειες  της  Τράπεζας  συντονίζονται 
από το Γραφείο Περιβάλλοντος, το οποίο ιδρύθηκε το 2004, µε σκοπό τη 
συνεχή και ολοκληρωμένη διαχείριση των περιβαλλοντικών δράσεων και 
διαδικασιών.
    Η περιβαλλοντική επίδοση της Eurobank EFG αξιολογείται σε ετήσια 
βάση από ειδικούς χρηµατιστηριακούς δείκτες αειφορίας για λογαριασµό 
υπεύθυνων θεσμικών επενδυτών (Socially Responsible Investors). Αξίζει 
να σηµειωθεί ότι η µετοχή της Eurobank έχει ενταχθεί επιτυχώς στους 
δείκτες  FTSE4Good  Europe  και  FTSE4Good  World,  όπου 
περιλαμβάνονται  οργανισµοί  που  επιδεικνύουν  αυξημένη 
περιβαλλοντική επίδοση
    H βελτίωση  των  περιβαλλοντικών   επιδόσεων  της  Eurobank της 
παρέχει  ανταγωνιστικά  πλεονεκτήματα,  όπως  η  µμείωση  των 
λειτουργικών  δαπανών  και  η  αξιοποίηση  νέων  επιχειρηματικών 
ευκαιριών  όπως  για  παράδειγμα  η  ανάπτυξη  και  προώθηση  των 
«πράσινων» τραπεζικών προϊόντων.
      Η Eurobank EFG πιστεύει ότι µόνο µέσω συνεργασιών θα επιτευχθεί 
ο διεθνής στόχος για την αειφόρο ανάπτυξη. Για το σκοπό αυτό, από το 
2005,  έχει  ενταχθεί  ως  µέλος  στο  Παγκόσμιο  Δίκτυο 
Χρηµατοοικονοµικών  Οργανισμών,  United  Nations  Environment 
Program  Finance  Initiative  (UNEP  FI),  όπου  σε  συνεργασία  µε  το 
Περιβαλλοντικό  Πρόγραµµα  των  Ηνωμένων  Εθνών  αποσκοπεί  στην 
προστασία  του  περιβάλλοντος  και  την  προώθηση  της  αειφόρου 
ανάπτυξης. 

 Περιβαλλοντική Επίδοση
    Η επίπτωση της Eurobank EFG στο περιβάλλον αποτυπώνεται µε τη 
δημοσιοποίηση των στοιχείων περιβαλλοντικής επίδοσης της Τράπεζας. 
Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται τόσο η διαφανής λειτουργία όσο και η 
ενίσχυση  της  προσπάθειας  για  συνεχή  βελτίωση  του  «οικολογικού 
αποτυπώματος» της Eurobank EFG. Με σκοπό τη συγκρισιμότητα των 
αποτελεσμάτων  των  περιβαλλοντικών  δεικτών  της  Τράπεζας  µε  τον 
υπόλοιπο χρηµατοοικονοµικό κλάδο,  έχουν αναπτυχθεί  ειδικοί  δείκτες 
µε  βάση  το  διεθνώς  αποδεκτό  πλαίσιο  αναφοράς  Global  Reporting 
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Initiative  (GRI).  Οι  σημαντικότεροι  περιβαλλοντικοί  δείκτες 
παρουσιάζονται ακολούθως:

1)Επιφάνεια κτηρίων και καταστημάτων
 H τράπεζα προσπαθεί να περιορίσει τις υπηρεσίες της σε όσο το δυνατόν 
λιγότερα τ.μ. υλοποιώντας πρόγραμμα ανακαίνισης των κτηρίων της

2)Ενέργεια 
  Πάγιο στόχο της Τράπεζας αποτελεί η µμακροχρόνια σταθεροποίηση 
ή/και  μείωση  της  κατανάλωσης  ενέργειας  ανά  τετραγωνικό  µμέτρο 
επιφανείας  των  εγκαταστάσεών  της,  παρά  την  ταυτόχρονη  ραγδαία 
ανάπτυξη  του  δικτύου  της.  Αυτό  επιτυγχάνεται  με  μείωση  της 
κατανάλωσης  ενέργειας  και  με  την  εγκατάσταση  νέων  μηχανημάτων 
εξοικονόμησης ενέργειας.

3)Χαρτί
Ο  εξορθολογισµός  και  ο  έλεγχος  της  κατανάλωσης  χαρτιού  αποτελεί 
έναν σημαντικό περιβαλλοντικό στόχο για την Τράπεζα. Η διαδικασία 
ανακύκλωσης χαρτιού στην Τράπεζα λειτουργεί ήδη από το 2005 και για 
το  σκοπό  αυτό  έχουν  τοποθετηθεί  ειδικοί  µμεταλλικοί  κάδοι 
ανακύκλωσης/καταστροφής  χαρτιού  στα  καταστήματα  και  κτίρια 
διοίκησης σε όλη την Αττική. Κατά το 2007 η διαδικασία ανακύκλωσης 
και καταστροφής χαρτιού επεκτάθηκε και στο νομό Θεσσαλονίκης. Επί 
του παρόντος εξετάζεται η περαιτέρω επέκταση του προγράµµατος της 
ανακύκλωσης  χάρτου  και  στην  υπόλοιπη  Ελλάδα,  ωστόσο  τροχοπέδη 
αποτελεί η έλλειψη τοπικών υποδομών.

4)Νερό
Το νερό αποτελεί το σημαντικότερο φυσικό πόρο και για το σκοπό αυτό 
η Τράπεζα αποδίδει µμεγάλη βαρύτητα στην εξοικονόμηση του. Ένα από 
τα  μέτρα  εξοικονόμησης  νερού  είναι  η  εγκατάσταση  ειδικών 
συστημάτων  κλιµατισµού,  τα  οποία  είναι  αερόψυκτα  και  άρα 
καταναλώνουν λιγότερο νερό.

5)Μονοπάτια της Ελλάδας
H Eurobank σε συνεργασία με το ΣΚΑΙ ξεκίνησαν το Μάιο του 2008 μία 
ιδιαίτερη προσπάθεια ανάδειξης και  διατήρησης του φυσικού πλούτου 
της χώρας μέσα από το πρόγραμμα «Τα Μονοπάτια της Ελλάδας». Μέσα 
από  την  πρωτοβουλία  αυτή,  καλούμαστε  όλοι  να  προτείνουμε  και  να 
αναδείξουμε κάποιο ή κάποια μονοπάτια που γνωρίζουμε και τα οποία 
θεωρούμε  τα  πιο  όμορφα  ή  τα  πιο  σημαντικά  για  τη  φυσική  ή/και 
πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μας. Έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία 
υποβολής προτάσεων για τα μονοπάτια αυτά.  
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Επιπλέον  η  Τράπεζα  ενεργοποιείται   στην  προστασία  και  άλλων 
περιβαλλοντικών τομέων και που και αυτοί εντάσσονται στο σύνολο των 
περιβαλλοντικών  δεικτών,  όπως  η  εκπαίδευση  προσωπικού  ,  η 
προστασία   της   Πάρθηνας,  η  δημιουργία  πράσινων  τραπεζικών 
προιόντων κ.α.

6.2.2.5. Δράσεις Αλληλεγγύης

    Ο όμιλος της Eurobank κατά την διάρκεια των τελευταίων ετών έχει 
εκπονήσει  προγράμματα  για  την  ανακούφιση  πολλών  κατηγοριών 
συμπολιτών  μας.  Τα  προγράμματα  αυτά   έχουν  ανακουφίσει  τους 
πυρόπληκτους  των  νομών  Αχαίας,  Ηλείας,  Μεσσηνίας,  Λακωνίας, 
Εύβοιας, Κορινθίας, Αιτωλοακαρνανίας και Αττικής  και θα συνεχισθούν 
με έργα υποδομής για την στήριξη των πληγέντων και την  ενδυνάμωση 
των  μηχανισμών  πρόληψης   παρόμοιων  καταστροφών  και  της 
αποκατάστασης του περιβάλλοντος.
   Παράλληλα ο όμιλος υποστηρίζει  ένα σημαντικό αριθμό φορέων και 
οργανισμών  μέσω  δωρεών. Ενδεικτικά  αναφέρεται  η  υποστήριξη  στο 
Χατζηκυριάκειο  Ίδρυμα  Παιδικής  Προστασίας,  το  Σωματείο  Ανοιχτή 
Αγκαλιά  των  «Φίλων  Κοινωνικής  Παιδιατρικής»,  την  Εταιρεία 
Σπαστικών  Βορείου  Ελλάδος,  την  Ένωση  «Μαζί  για  το  Παιδί»,  το 
Κέντρο  Ειδικών  Ατόμων  «Η  Χαρά»,  κ.ά.  Παραδόθηκε  επίσης  στο 
Κέντρο Βρεφών «Η Μητέρα» µία νέα παιδική χαρά και στην παιδιατρική 
κλινική  του  νοσοκομείου  ΑΧΕΠΑ  της  Θεσσαλονίκης,  ένας  χώρος 
δημιουργικής απασχόλησης για τους μικρούς ασθενείς. Και τα δύο έργα 
έγιναν µμέσα από τις δωρεές των εργαζομένων στο Wholesale Banking 
της Eurobank EFG.
    Επίσης στο πρόγραμμα έχει ενταχθεί η χορηγία του νέου πιλοτικού 
προγράµµατος της ΕΛ.Ε.Π.Α.Π. για την αποκατάσταση και επανένταξη 
ατόµων μετά από εγκεφαλικές βλάβες. Η χορηγία, αφορά περίοδο πέντε 
ετών  και  περιλαμβάνει  και  το  κόστος  για  το  σχεδιασμό  και  την  
υλικοτεχνική υποδομή του προγράµµατος. Ακόμη η Τράπεζα προχώρησε 
σε δωρεά στο Ίδρυμα Αστέγων του Δήμου Αθηναίων για την κατασκευή 
ενός νέου στεγάστρου, το οποίο είναι απαραίτητο για την ομαλή, ασφαλή 
και αξιοπρεπή διανομή σίτισης σε περίπου 1.100 άτομα την ημέρα.

6.2.2.6. Κοινωνική προσφορά εκτός Ελλάδος

1. Βουλγαρία  
    Η Eurobank μέσω της Postbank  που ανήκει πλέον στο δυναμικό της, 
φροντίζει  ώστε παράλληλα µε την οικονομική της ανάπτυξη η Τράπεζα 
έχει υιοθετήσει σημαντική κοινωνική δραστηριότητα µε την υποστήριξη 
διαφόρων προγραµµάτων και δράσεων στους τομείς της Παιδείας, του 
Πολιτισμού και του Αθλητισμού.
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  Στον τοµέα της Παιδείας, η Postbank συνεχίζουν για τρίτη χρονιά το 
πρόγραµµα  “High  Start  with  Postbank”,  το  οποίο  στηρίζει  τη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση στη χώρα.  Το   πρόγραµµα αυτό το  οποίο 
τελεί  υπό  την  αιγίδα  του  Υπουργείου  Παιδείας  και  Επιστήμης  της 
Βουλγαρίας,  η  Postbank  προσφέρει   υποτροφίες  σε  μαθητές  από  20 
πόλεις της χώρας.
   Η Postbank υποστήριξε επίσης έναν αριθμό δράσεων στον τοµέα του 
Πολιτισμού  ανάμεσα  στις  οποίες  συγκαταλέγονται  η  διοργάνωση  του 
“The 50s Show”, καθώς και ένα κονσέρτο κλασσικής μουσικής από τις 
φιλαρμονικές ορχήστρες των πόλεων της Σόφιας και του Βιντίν. Στον 
τοµέα του Αθλητισμού η Postbank ήταν ο βασικός χορηγός της Εθνικής 
Ομάδας  Αισθητικής  Γυμναστικής,  η  οποία  κατέκτησε  το  χρυσό 
µμετάλλιο στους Παγκόσμιους Αγώνες που έγιναν το Νοέμβριο του 2007 
στη Σόφια.   

2. Ρουμανία  
Η  δραστηριοποίηση  της  Eurobank μέσω  της  Bancpost  σε  έργα 
κοινωνικής προσφοράς αποτελεί µία από τις βασικές εταιρικές αρχές και 
συµπεριλαµβάνεται  στη  στρατηγική  του  οργανισμού:  να  αποτελεί 
ηγέτιδα  δύναμη  στον  τραπεζικό  τοµέα  της  χώρας,  προσπαθώντας 
παράλληλα να συμβάλει στο κοινωνικό σύνολο. 

                          

Η  επιχειρησιακή  φιλοσοφία  της  Bancpost  βασίζεται  στην  επιστροφή 
µέρους  των  εσόδων  της  σε  τομείς  της  κοινωνίας,  οι  οποίοι  χρήζουν 
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υποστήριξης. Ειδικότερα, οι δράσεις που αφορούν τη νεολαία της χώρας 
βρίσκονται στο επίκεντρο της δραστηριοποίησης του οργανισμού.        

3. Σερβία  
  Βασικό  στοιχείο της  στρατηγικής και επιχειρηματικής ευθύνης της 
Eurobank είναι   ένα  πρόγραµµα  κοινωνικής  προσφοράς  ύψους 
€3.000.000 για δράσεις στους τομείς της Παιδείας, του Περιβάλλοντος 
και  της  Υγείας.  Το  πρόγραµµα  ονομάστηκε  «Επενδύουμε  στις 
Ευρωπαϊκές αξίες».
  Η  προστασία  του  περιβάλλοντος  ενισχύεται  από  τη  Eurobank  EFG 
Štedionica µέσω του προγράµµατος «Τα Πάρκα της Eurobank EFG», το 
οποίο προωθεί την ανάπλαση πάρκων και άλλων σημείων πρασίνου σε 
μεγάλες πόλεις της Σερβίας.
  Αξίζει επίσης να αναφερθεί η στενή συνεργασία µε το Κέντρο CRID 
(Centre for Inclusive Society) για τη δημιουργία του “Eurobank Rainbow 
Park”,  του  πρώτου πάρκου  στην περιοχή  µε  πρόσβαση  για  άτομα µε 
ειδικές ανάγκες, το οποίο σχεδιάζεται µε βάση τις αρχές “Design for All” 
του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Σχεδίου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

   
7.1. Γενικά  -  Επιχειρηματική Διακυβέρνηση

    O  Όμιλος  Πειραιώς  αποτελεί  έναν  από  τους  πιο  δυναμικούς  και 
δραστήριους της ελληνικής οικονομίας. Η Τράπεζα Πειραιώς ιδρύθηκε 
το 1916. Για πολλές δεκαετίες λειτούργησε ως ιδιωτική Τράπεζα και το 
1975 πέρασε υπό κρατικό έλεγχο,  όπου και  παρέμεινε μέχρι  το 1991. 
Από το Δεκέμβριο του 1991 που ιδιωτικοποιήθηκε παρουσιάζει συνεχή 
και ταχεία ανάπτυξη εργασιών, μεγεθών και δραστηριοτήτων.  
     Μια από τις βασικές πεποιθήσεις της Τράπεζας Πειραιώς είναι ότι η 
ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της θα έχει  τα βέλτιστα αποτελέσματα 
όταν συντελείται  σε ένα εύρωστο κοινωνικά περιβάλλον. Έχοντας ως 
στόχο λοιπόν την λειτουργία της σε αρμονία με την κοινωνία, αποδίδει 
ιδιαίτερη  σημασία  στα  θέματα  της   Επιχειρηματικής  -  Εταιρικής 
Κοινωνικής  Ευθύνης  (Corporate  Social  Responsibility),  που 
περιλαμβάνουν  την  Εταιρική  Διακυβέρνηση,  το  Κοινωνικό έργο,  τις 
Πολιτιστικές παρεμβάσεις και τα Περιβαλλοντικά θέματα.
        Αυτό άλλωστε που εκπροσωπεί είναι και αυτό που η  Ευρωπαϊκή 
Ένωση  θεωρεί  σαν  Επιχειρηματική-Εταιρική  Κοινωνική  Ευθύνη. 
Δηλαδή   η  οικιοθελής  δέσμευση  των  επιχειρήσεων  για  ένταξη  στις 
επιχειρηματικές  τους  πρακτικές  κοινωνικών  και  περιβαλλοντικών 
δράσεων,  που  είναι  πέρα  και  πάνω  από  όσα  επιβάλλονται  από  τη 
νομοθεσία  και  έχουν  σχέση  με  όλους  όσους  επηρεάζονται  από  τις 
δραστηριότητές τους.
     Για την Τράπεζα Πειραιώς η Επιχειρηματική - Εταιρική Κοινωνική 
Ευθύνη αναπτύσσεται με συγκεκριμένη στρατηγική και ολοκληρωμένο 
σχεδιασμό  μέσα  από  τη  δημιουργία  και  τη  στήριξη  δομών  που 
εξασφαλίζουν τη διαχρονικότητά της.  Το στοιχείο αυτό της προσδίδει 
προστιθέμενη  αξία,  η  οποία  αντανακλάται  στη  μεγάλη  και  θετική 
ανταπόκριση του κοινού και των συνεργατών και επισφραγίζεται από την 
ένταξη  της  Τράπεζας  σε  ειδικούς  δείκτες  αξιολόγησης  εταιρειών,  με 
βάση τις δραστηριότητες σε θέματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.
    Το 2007, η Τράπεζα Πειραιώς υπέγραψε τη Διακήρυξη για ένταξη στο 
UNEP FI (United Nations Environment Programme Finance Initiative), 
την  Οικονομική  Πρωτοβουλία  του  Προγράμματος  Περιβάλλοντος  του 
Ο.Η.Ε. Το UNEP FI αποτελεί διεθνή σύμπραξη μεταξύ του Οργανισμού 
Ηνωμένων Εθνών και  του χρηματοοικονομικού τομέα. Στο παγκόσμιο 
αυτό  δίκτυο  συμμετέχουν  170 τράπεζες  και  ασφαλιστικοί  οργανισμοί, 

94

http://www.piraeusbank.gr/ecPage.asp?id=238551&nt=98&lang=1
javascript:var oWin = window.open('http://www.piop.gr','_blank','resizable=yes,scrollbars=yes,toolbar=yes,location=yes,status=yes,menubar=yes,ShowOnlyContent=yes');
http://www.piraeusbank.gr/ecPage.asp?id=238548&nt=96&lang=1
http://www.piraeusbank.gr/ecPage.asp?id=234897&nt=99&lang=1


που  έχουν  δεσμευτεί  να  συνυπολογίζουν  την  αειφόρο  ανάπτυξη  στις 
επιχειρησιακές τους αποφάσεις. Επίσης, το 2007, η Τράπεζα Πειραιώς 
υπέγραψε, πρώτη στην Ελλάδα, τη διακήρυξη “Caring for Climate: The 
business leadership platform” του Οικουμενικού Συμφώνου του Ο.Η.Ε. 
(UN Global Compact).
   Το ίδιο έτος Η τράπεζα Πειραιώς έγινε κύριο μέλος του Ελληνικού 
Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική ευθύνη (ΕΔΕΚΕ). Είναι ένα Δίκτυο 
Επιχειρήσεων που  έχει  σαν  αποστολή την  προώθηση της  έννοιας  της 
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και η προβολή της στον επιχειρηματικό 
κόσμο και στο κοινωνικό περιβάλλον .

7.2. Τομείς Δραστηριοποίησης της Τράπεζας Πειραιώς

7.2.1.      Ανθρώπινο Δυναμικό
      Βασική  επιδίωξη  του  Ομίλου  της  Τράπεζας  Πειραιώς  είναι  η 
ανάδειξη των ανθρώπων του και η εξασφάλιση της δέσμευσής τους στην 
επίτευξη  εξαιρετικών  αποτελεσμάτων  και  στη  συνεχή  υπέρβαση  των 
προκλήσεων σε ένα γρήγορα μεταβαλλόμενο περιβάλλον.
       Αναγνωρίζοντας  τη  συμβολή  των  ανθρώπων  στη  συνεχή  του 
ανάπτυξη, ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς επενδύει καθημερινά στους 
εργαζομένους  του  και  φροντίζει  για  την  ενίσχυση  ενός  εργασιακού 
περιβάλλοντος το οποίο :

• παρέχει  ίσες  ευκαιρίες  ανεξαρτήτως  φύλου,  ηλικίας,  θρησκείας, 
εθνικότητας  και  φυσικής  ικανότητας  σχεδιάζει  και  υλοποιεί 
δράσεις,  συστήματα  ανάπτυξης  και  κινήτρων,  με  στόχο  την 
προσέλκυση, 

• επιλογή  και  περαιτέρω  αξιοποίηση  του  ανθρώπινου  δυναμικού 
του, με βάση τις αναπτυξιακές ανάγκες του στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικό

• παρέχει ευκαιρίες και ερεθίσματα για επαγγελματική ανάπτυξη και 
εξέλιξη,  επικοινωνώντας  "ανοιχτά"  ανάγκες  στελέχωσης  και 
καλύπτοντας τις κατά προτεραιότητα με εσωτερική στελέχωση

• επενδύει  στην  εκπαίδευση  και  ανάπτυξη  των  ανθρώπων  του, 
αξιοποιώντας σύγχρονες μεθόδους και εξειδικευμένα εργαλεία

• παρέχει ανταγωνιστικές αμοιβές και παροχές
• επικοινωνεί  "ανοιχτά"  αξιοποιώντας,  πέρα  από  την  καθημερινή 

επαφή, ποικίλα εργαλεία και τρόπους ενημέρωσης και αμφίδρομης 
επικοινωνίας

• παρέχει  προγράμματα  υποστήριξης  και  ενεργητικής  διαχείρισης 
της υγείας-ευεξίας των εργαζομένων

• παρέχει ασφαλές περιβάλλον εργασίας
• αντιμετωπίζει με σεβασμό τον άνθρωπο, ενστερνιζόμενος τις αρχές 

του  Οικουμενικού  Συμφώνου  του  Ο.Η.Ε.  και  προωθώντας  τις 
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βασικές  αρχές  του,  σχετικά  με  τα  ανθρώπινα  δικαιώματα,  τα 
δικαιώματα εργασίας, την προστασία του περιβάλλοντος και την 
καταπολέμηση της διαφθοράς

Οι  παραπάνω  αρχές  διέπουν  τις  πολιτικές  και  πρακτικές  διαχείρισης 
ανθρώπινου  δυναμικού.  Με  αυτόν  τον  τρόπο  διασφαλίζεται  ότι  δεν 
υπάρχει περιθώριο για δημιουργία διακρίσεων, ενώ η διαφορετικότητα 
αναγνωρίζεται και προωθείται.

 Κατανομή Ανθρώπινου Δυναμικού με βάση το φύλο, την ηλικία
                                  και την περιοχή

Ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς υλοποιεί πλήρως τις δεσμεύσεις του 
για την παροχή ίσων ευκαιριών ανάμεσα στους άνδρες και τις γυναίκες.
 Το 56%  είναι γυναίκες. 

               

                          
Η ηλικιακή κατανομή των εργαζομένων αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό 
πλεονέκτημα του Ομίλου, καθώς η σύνθεση του ανθρώπινου δυναμικού, 
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με τον κύριο όγκο του (84%) να βρίσκεται στις ηλικιακές ομάδες έως τα 
45 έτη, δίνει στον Όμιλο τη δυνατότητα να εισάγει και να εφαρμόζει με 
μεγάλη ευκολία αλλαγές σε τεχνολογίες, μεθόδους και στόχους.
      Και  το  2007  δόθηκε  έμφαση  στη  στελέχωση  του  δικτύου  στο 
εξωτερικό ως απόρροια της  γεωγραφικής  ανάπτυξης  του Ομίλου.  Πιο 
συγκεκριμένα,  το  ανθρώπινο  δυναμικό  στο  εξωτερικό  στο  τέλος  του 
έτους έφτασε τους 5.757 εργαζομένους (47% του Ομίλου). 

                  

      Στο  εσωτερικό  της  χώρας  και  κατά  βάση  στο  νομό  Αττικής 
πραγματοποιείται μεγάλο ποσοστό των δραστηριοτήτων του Ομίλου, με 
συνέπεια  από  το  σύνολο  του  ανθρώπινου  δυναμικού,  4.401  (35%) 
εργαζόμενοι να απασχολούνται στην περιοχή αυτή, ενώ 831 εργαζόμενοι 
(7%)  να  απασχολούνται  στην  περιοχή  της  Θεσσαλονίκης  και  1.368 
εργαζόμενοι (11%) στην υπόλοιπη χώρα
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Στα  τέλη  του  2007  ο  Όμιλος  της  Τράπεζας  Πειραιώς  απασχολούσε 
12.357 άτομα έναντι 9.253 στο τέλος του 2006, παρουσιάζοντας αύξηση 
34%, ενώ η Τράπεζα Πειραιώς στην Ελλάδα απασχολούσε 4.878 άτομα 
έναντι 4.573 το 2006, παρουσιάζοντας αύξηση 7%.
                   

 Κατανομή ανθρώπινου δυναμικού με βάση τον τύπο απασχόλησης
                              και τη σύμβαση εργασίας

  Ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς απασχολεί εργαζόμενους πλήρους 
απασχόλησης σε ποσοστό 99%.Συγκεκριμένα, στην Τράπεζα Πειραιώς 
απασχολούνται εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης σε ποσοστό 100%,
ενώ στις θυγατρικές 98,5%. 
Στον  Όμιλο  της  Τράπεζας  Πειραιώς,  το  89%  των  ανθρώπων 
απασχολούνται με σύμβαση αορίστου χρόνου, ενώ το 11% βρίσκονται 
στον  Όμιλο  με  συμβάσεις  ορισμένου  χρόνου,  στο  πλαίσιο  της 
δοκιμαστικής  περιόδου,  στην  οποία  έχουν  ενταχθεί  αμέσως  μετά  την 
πρόσληψή τους. Ποσοστό 100% του ανθρώπινου δυναμικού καλύπτεται 
από συμφωνίες που βασίζονται σε συλλογικές διαπραγματεύσεις.

 Εκπαίδευση και ευκαιρίες ανάπτυξης

       Ο  Όμιλος  της  Τράπεζας  Πειραιώς  χρησιμοποιεί  προηγμένα 
συστήματα  αξιολόγησης  του  ανθρώπινου  δυναμικού,  επιτυγχάνοντας 
έτσι την ευθυγράμμιση της απόδοσης με τους στόχους του Οργανισμού 
και  την  αναγνώριση  της  ατομικής  συνεισφοράς.  Μέσα  από  την 
αξιοποίηση  των  κατάλληλων  εργαλείων,  όπως  αυτό  της  ετήσιας 
αξιολόγησης  ή  της  «αξιολόγησης  360ο» (αξιολόγηση επαγγελματικών 
συμπεριφορών  διευθυντικών  στελεχών  από  προϊσταμένους  και 
συνεργάτες),  εξασφαλίζεται  η  ανάδειξη  των  δυνατών  σημείων  των 
στελεχών  και  εκείνων  που  θα  πρέπει  να  βελτιωθούν,  δημιουργώντας 
σχέδια  δράσης  που  έχουν  ως  στόχο  την  περαιτέρω  ανάπτυξη  και 
ενδυνάμωση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού του Ομίλου.
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     Συνεπής είναι η επένδυση στη συνεχή εκπαίδευση του ανθρώπινου 
δυναμικού, σχεδιάζοντας και υλοποιώντας εκπαιδευτικές ενέργειες που 
εντάσσονται  στο  πλαίσιο  μιας  ευρύτερης  στρατηγικής  για  την 
οικοδόμηση  ολοκληρωμένου  συστήματος  από  ειδικά  σχεδιασμένες 
"Ακαδημίες" και πιστοποιημένα προγράμματα.
    Το 2007 χαρακτηρίζεται επίσης ως μια ακόμη χρονιά, κατά την οποία 
ο  Όμιλος  επένδυσε  στη  συστηματική  οικοδόμηση  εξειδικευμένων  και 
άριστα καταρτισμένων συμβούλων, αλλά και στην περαιτέρω ενίσχυση 
της ικανότητας των ανθρώπων να επικοινωνούν ανοικτά και ουσιαστικά 
με τους πελάτες,  οικοδομώντας μακροχρόνιες  και  αμοιβαία επωφελείς 
σχέσεις.
   Η  Τράπεζα  με  την  διοργάνωση  γενικών  εκπαιδευτικών  και 
εξατομικευμένων   προγραμμάτων  ,  καθώς  και  της  εξ  αποστάσεως 
κατάρτισης , θα συνεχίσει να συμβάλει στην ανάπτυξη και εξέλιξη του 
ανθρώπινου δυναμικού.

 Αμοιβές – Παροχές
     Επιδίωξη στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς είναι η προσέλκυση και 
παραμονή των πιο ικανών εργαζομένων. Σημαντικό ρόλο στην επίτευξη 
του  παραπάνω  σκοπού  διαδραματίζει  το  σύνολο  των  αμοιβών  και 
παροχών που παρέχεται στους εργαζόμενους. Στόχος είναι η δημιουργία 
ανταγωνιστικών δομών, τόσο στο κομμάτι των αποδοχών, όσο και στο 
κομμάτι των παροχών, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται στο μέγιστο βαθμό η 
κάλυψη των αναγκών των εργαζομένων.
     Οι αποδοχές και οι παροχές εξελίσσονται ανάλογα με τον εργασιακό 
ρόλο, την εμπειρία, τις ικανότητες και το βαθμό της ευθύνης που φέρει 
κάθε  εργαζόμενος.  Επιπλέον,  παρακολουθούνται  συνεχώς  οι  εξελίξεις 
στην  αγορά,  έτσι  ώστε  να  διατηρούνται  οι  αποδοχές  και  παροχές  σε 
ανταγωνιστικό  επίπεδο,  ενώ  στόχος  είναι  να  αναγνωρίζεται  και  να 
επιβραβεύεται  η  επιπλέον  προσπάθεια  που  καταβάλλει  κάθε 
εργαζόμενος.  Για  το  λόγο  αυτό,  έχουν  σχεδιαστεί  συστήματα 
επιπρόσθετης  επιβράβευσης,  βραχυπρόθεσμης  ή  μακροπρόθεσμης 
διάρκειας.

 Κοινωνική Πολιτική
Η Τράπεζα Πειραιώς επιδιώκοντας να βελτιώνει το βιοτικό επίπεδο των 
εργαζομένων,  φροντίζει  να  τους   παρέχει  ανταγωνιστικές  αμοιβές  και 
παροχές. Έτσι, για το 2007 το σύνολο των δαπανών εργαζομένων Ομίλου
ανήλθε σε €379,0 εκατ ως εξής:
Αποδοχές εργαζομένων                                        €271,7 εκατ
Εισφορές κοινωνικής ασφάλισης                           €56,2 εκατ
Λοιπές δαπάνες                                                       €15,9 εκατ
Δαπάνες παροχών μετά τη συνταξιοδότηση           €35,2 εκατ
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Επιπλέον, η Τράπεζα Πειραιώς, προσφέρει στους εργαζόμενους και μια 
σειρά πρόσθετων παροχών όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί:

o δωρεάν  ετήσιο  check  up  για  όλους  τους  εργαζόμενους  σε 
συνεργασία με το Σύλλογο Εργαζομένων

o πλήρης  κάλυψη  των  εξόδων  του  προγράμματος  ομαδικής 
ασφάλισης  (νοσοκομειακή  περίθαλψη,  ιατρική  περίθαλψη, 
ασφάλιση ζωής, ασφάλιση ατυχημάτων, ασφάλιση μόνιμης ολικής 
ανικανότητας)

o κάλυψη των εξόδων βρεφονηπιακής φύλαξης
o επιβράβευση των παιδιών των εργαζομένων που σπουδάζουν σε 

Α.Ε.Ι./ Τ.Ε.Ι. και αντίστοιχα εκπαιδευτικά ιδρύματα στο εξωτερικό
o επιπλέον  μέρες  αδείας  με  αποδοχές  στους  εργαζομένους 

(μητρότητας και νοσηλείας παιδιού)
o μηνιαίο  επίδομα  για  τη  μετακίνηση  τυφλών  και  αναπήρων 

εργαζομένων
o χορήγηση εφάπαξ ειδικού επιδόματος πολυτέκνων
o προνομιακή τιμολογιακή πολιτική

 Φιλοσοφία της επικοινωνίας με το ανθρώπινο δυναμικό

  Ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς παρέχει σε όλους τους εργαζόμενους 
πολλαπλά  κανάλια  επικοινωνίας,  επιδιώκοντας  να  εξασφαλίσει  την 
αμφίδρομη επαφή σε όλα τα επίπεδα. Στο πλαίσιο αυτό, αξιοποιούνται, 
πέρα  από  την  άμεση  και  καθημερινή  επικοινωνία,  ποικίλα  μέσα  και 
εργαλεία, διαθέσιμα στο σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού.

 Ενεργητική δέσμευση στη συνεχή ανάπτυξη του Ομίλου

    Κάθε  δύο  χρόνια  υλοποιείται  έρευνα  εταιρικής  κουλτούρας  και 
ικανοποίησης των εργαζομένων του Ομίλου, σε συνεργασία με εταιρεία 
εξωτερικών συμβούλων. Έτσι, δίνεται ευκαιρία στον καθένα να εκφράσει 
την  άποψή  του  σχετικά  με  την  εργασία  του  και  τον  τρόπο  που 
αντιλαμβάνεται την κουλτούρα και το εργασιακό κλίμα.
    Η  έρευνα  κουλτούρας  λειτουργεί  ως  βαρόμετρο  του  βαθμού 
ενεργητικής  δέσμευσης  των  εργαζομένων,  το  οποίο  κατευθύνει  τη 
Διοίκηση  να  σχεδιάσει  ενέργειες  βελτίωσης  που  θα  συμβάλουν  στην 
υλοποίηση  της  επιχειρηματικής  ανάπτυξης  του  Ομίλου  μέσω  του 
ανθρώπινου δυναμικού του.
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7.3.   Κοινωνία , Πολιτισμός, Περιβάλλον

    Η  Τράπεζα  Πειραιώς  συνεισφέρει  κάθε  χρόνο  σε  διάφορα 
προγράμματα  που  αποσκοπούν  στην  ενίσχυση  ασθενών  κοινωνικά 
ομάδων και στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Αξιοσημείωτη 
είναι  η  συμμετοχή  της  Τράπεζας  στα  θέματα  πολιτισμού  μέσω  του 
Πολιτιστικού Ιδρύματος του Ομίλου Πειραιώς (Π.Ι.Ο.Π.).
   Συνολικά, η συνεισφορά της Τράπεζας σε δράσεις, προγράμματα και 
πρωτοβουλίες  όσον  αφορά  στο  κοινωνικό,  πολιτιστικό  και 
περιβαλλοντικό  έργο  για  το  2007  αναλογεί  στο  2,9%  των  ετησίων 
κερδών προ φόρων και στο 2,8% των λειτουργικών εξόδων του 2007.

7.3.1.  Κοινωνικές Δράσεις

     Η  συνεργασία  με  κοινωφελείς  οργανισμούς  με  κυρίαρχο 
χαρακτηριστικό  την  προσφορά τους  στο  τρίπτυχο  "Παιδί,  Οικογένεια, 
Υγεία" αποτελεί τη στρατηγική επιλογή της Τράπεζας Πειραιώς για τις 
κοινωνικές  της  παρεμβάσεις.  Χαρακτηριστικά  παραδείγματα  που 
εντάσσονται σε αυτές τις παρεμβάσεις αποτελούν:

• το ειδικό  πρόγραμμα,  σε  συνεργασία με  την  Εκκλησία,  για  την 
ενίσχυση των πολυμελών οικογενειών στη Θράκη

• η ενίσχυση συγκεκριμένων κοινοτήτων για την απεξάρτηση νέων 
από  τα  ναρκωτικά  και  η  ενεργός  συμμετοχή  στα  προγράμματα 
εκπαίδευσης και επανένταξής τους στην κοινωνία

• η συστηματική ενίσχυση οργανωμένων κοινοτήτων, συλλόγων και 
οργανώσεων για τα άπορα και ορφανά παιδιά 

• η ενίσχυση οργανώσεων για τη στήριξη ατόμων τρίτης ηλικίας και
• η  παροχή  υπηρεσιών  προληπτικής  ιατρικής  σε  απομονωμένες 

Κοινότητες και Δήμους στην Ελλάδα.
   Ανταποκρινόμενη  με  ιδιαίτερη  ευαισθησία  στις  καταστροφικές 
επιπτώσεις  των  πυρκαγιών  του  καλοκαιριού  2007,  τόσο  για  το 
περιβάλλον όσο και για τις τοπικές κοινωνίες, αποφάσισε την κατάθεση 
ποσού €5 εκατ . για τις πυροπαθείς οικογένειες. Επιπλέον, αποφάσισε τη 
δωρεά στην Πυροσβεστική Υπηρεσία 30 υπερσύχρονων πυροσβεστικών 
οχημάτων με όλο τον εξοπλισμό τους συνολικής αξίας €6,5 εκατ.

7.3.2.  Πολιτιστικές δράσεις
Το Πολιτιστικό Ίδρυμα υλοποιεί την πολιτική του Ομίλου στο πεδίο της 
Εταιρικής  Κοινωνικής  Ευθύνης  και  ειδικότερα  στο  σκέλος  του 
πολιτισμού, προωθώντας τους βασικούς καταστατικούς του στόχους, που 
είναι  η  διάσωση της  παραδοσιακής  τεχνολογίας  και  της  βιομηχανικής 
κληρονομιάς.
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   Το 2007, σημαντική χρονιά ανάπτυξης για το Πολιτιστικό Ίδρυμα του 
Ομίλου Πειραιώς (Π.Ι.Ο.Π.), χαρακτηρίστηκε από τη συμπλήρωση του 
Δικτύου των Μουσείων και από την οργάνωση των πρώτων σημαντικών
δράσεων στις Αίθουσες Πολλαπλών Χρήσεων του Δικτύου. Παράλληλα, 
το Ίδρυμα έγινε αποδέκτης νέων προτάσεων από φορείς του Δημοσίου 
για  τη  δημιουργία  νέων  μουσειακών  χώρων.  Γενικότερα,  όλες  οι 
δραστηριότητες  του  Ιδρύματος  (Ερευνητικά  Προγράμματα, 
Επιστημονικές Εκδηλώσεις,  Εκδόσεις,  Ιστορικό Αρχείο) αναπτύχθηκαν 
σημαντικά,  σε  συνδυασμό  με  την  αναδιοργάνωση  των  δομών  του 
Π.Ι.Ο.Π. και την αύξηση του προσωπικού του.

Το Ίδρυμα

    
Το Ίδρυμα, διαθέτει αξιοσημείωτη εμπειρία στην πολιτιστική διαχείριση 
και βασιζόμενο στο άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό του, συνεργάζεται 
αποτελεσματικά με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και  τις  Περιφέρειες  της 
χώρας  για  τη  δημιουργία  Μουσείων  και  επιδιώκει  ευρωπαϊκή 
χρηματοδότηση  για  μερικά  από  τα  έργα  του. Οι  δραστηριότητες  του 
Ιδρύματος εξαπλώνονται σε ολόκληρη την Ελλάδα, με άξονα το Δίκτυο 
των θεματικών του μουσείων,  το οποίο αναπτύσσεται  διαρκώς και  το 
οποίο έχει  τη δυνατότητα να μεταφέρει  στην ελληνική περιφέρεια,  με 
ουσιαστικό  και  αποτελεσματικό  τρόπο,  πολιτιστικές  δραστηριότητες 
υψηλών προδιαγραφών.              
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Υπηρεσία Μουσείων

       
              
    Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει και διαχειρίζεται 
ένα δίκτυο θεματικών μουσείων που μελετά, διασώζει και προβάλλει την 
ελληνική κληρονομιά και την πολιτιστική ταυτότητα του τόπου μας. Τα 
μουσεία αυτά αποτελούν πρότυπα για τη μέθοδο δημιουργίας μουσείων 
και για τον τρόπο της μουσειογραφικής εκφοράς τους  και προβάλλουν 
σε κάθε περίπτωση τον ειδικό χαρακτήρα της παραγωγής της περιοχής 
που βρίσκονται.
   Η Υπηρεσία Μουσείων του Π.Ι.Ο.Π. έχει την ευθύνη της συνεχούς 
παρακολούθησης  για  την  εύρυθμη  λειτουργία  και  την  έγκαιρη 
συντήρηση  των  μουσείων.  Η  ξεχωριστή  ποιότητα  του  δικτύου 
διασφαλίζεται από τους εξής παράγοντες:

 τήρηση  των  σύγχρονων  μουσειολογικών  προδιαγραφών  για  τη 
δημιουργία μουσείων που παρουσιάζουν επιστημονική αρτιότητα, 
ενώ ταυτόχρονα είναι εύληπτα, περιεκτικά και ευχάριστα

 σχολαστική  συντήρηση,  καθαρισμός  και  φύλαξη  κατά  τη 
λειτουργία τους

 ανανέωση των συλλογών
 εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων
 οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων
 καλά οργανωμένη γραμματειακή και λογιστική υποστήριξη

    Αυτό  το  συνεχώς  επεκτεινόμενο  Δίκτυο  Μουσείων  αποτελεί  μία 
μοναδική,  μεγάλης  κλίμακας  πολιτιστική  παρέμβαση.  Στόχος  του 
Ιδρύματος  είναι  να  μεταδώσει  μέσω  αυτού  του  δικτύου  μία  άλλη 
αντίληψη για τη δραστηριότητα και την ενίσχυση της περιφέρειας. Τα 
μουσεία αυτά φιλοδοξούν να αποτελέσουν τόπο συνάντησης και σημείο 
αναφοράς των τοπικών κοινωνιών.
   Στις αίθουσες πολλαπλών χρήσεων που  λειτουργούν σε κάθε μουσείο, 
λαμβάνουν χώρα εκπαιδευτικές και επιστημονικές εκδηλώσεις, οι οποίες  
περιοδεύουν  σε  ολόκληρο  το  δίκτυο  και  πλαισιώνονται  από  ποικίλα 
πολιτιστικά  γεγονότα  που  οργανώνονται  σε  συνεργασία  με  τους 
κατοίκους της περιοχής.
   Αυτή η ενιαία συλλειτουργία μετατρέπει τα μουσεία του Δικτύου σε 
ζωντανούς  οργανισμούς.  Οργανισμοί  που  ενώνουν  τον  κόσμο  της 
περιφέρειας με την οικονομική ιστορία, την ιστορία με τον πολιτισμό, 
τον  πολιτισμό  με  τη  δράση  και  την  παιδεία. Ακολουθεί ο  χάρτης της 
επικράτειας του Δικτύου Μουσείων του Ιδρύματος.
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                               Υπηρεσία Ιστορικού Αρχείου
      Οι  συλλογές  του  Ιστορικού  Αρχείου  εμπλουτίστηκαν  με  νέες 
προσκτήσεις αρχειακού υλικού, που τεκμηριώνουν και υποστηρίζουν το 
ευρύτερο πεδίο δραστηριοτήτων του Ιδρύματος για τη διάσωση, προβολή 
και έρευνα του τεχνολογικού πολιτισμού και της οικονομικής ιστορίας 
της χώρας.                                    
     Το 2007 άρχισε η υλοποίηση του έργου «Ανάπτυξη, ανάδειξη και 
προβολή  ολοκληρωμένων  ψηφιακών  ιστορικών  αρχειακών  συλλογών 
του  Πολιτιστικού  Ιδρύματος  Ομίλου  Πειραιώς»,  το  οποίο 
συγχρηματοδοτείται κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης και κατά 20% από εθνικούς πόρους. Στο πλαίσιο του έργου 

                                   

αυτού, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2008, 
ψηφιοποιήθηκε  και  τεκμηριώθηκε  επιστημονικά  αρχειακό  υλικό  που 
αφορά  την  οικονομική  ανάπτυξη  της  χώρας  κατά  τη  μεταπολεμική 
περίοδο.  Τα  αρχειακά  αυτά  τεκμήρια,  τα  οποία  είναι  εξαιρετικής 
σημασίας για την έρευνα της οικονομικής ανασυγκρότησης της χώρας, 
θα  καταστούν  σύντομα  προσβάσιμα,  τόσο  στο  ελληνικό  όσο  και  το 
διεθνές ερευνητικό κοινό, μέσω του διαδικτύου.
    Η  Ειδική  Βιβλιοθήκη  της  Υπηρεσίας  του  Ιστορικού  Αρχείου 
εμπλουτίστηκε με  νέους τίτλους  ελληνικών και  ξενόγλωσσων βιβλίων 
και περιοδικών.

                          Υπηρεσία Ερευνητικών  Προγραμμάτων 
     Το  Πολιτιστικό  Ίδρυμα  του  Ομίλου  Πειραιώς,  συνεργάζεται  με 
αξιόλογους  επιστημονικούς  φορείς  του  τόπου  (πανεπιστήμια  και 
ερευνητικά κέντρα), υλοποιεί ερευνητικά προγράμματα που ικανοποιούν 
τους  καταστατικούς  του  στόχους,  και  κυρίως  αυτόν  της  καταγραφής, 
διάσωσης,  ανάδειξης  της  προβιομηχανικής  τεχνολογίας  αλλά  και  της 
αξιοποίησης της συναφούς πολιτιστικής κληρονομιάς. Τα προγράμματα 
αυτά  αποτελούν  αναπόσπαστο  τμήμα  του  τριπτύχου  της  δράσης  του 
Ιδρύματος το οποίο προβλέπει: έρευνα - έκθεση - έκδοση. Σχεδιάζονται, 
δε, σε  διεπιστημονική βάση και με τρόπον ώστε τα αποτελέσματά τους 
να αξιοποιούνται πολλαπλώς για τη δημιουργία θεματικών τεχνολογικών 
Μουσείων  που  εντάσσονται  στο  συναφές  Δίκτυο  Μουσείων  του 
Ιδρύματος  στην  ελληνική  περιφέρεια,  τη  διοργάνωση  εκθέσεων,  την 

104



έκδοση βιβλίων και για την ψηφιοποίηση επιστημονικών δεδομένων που 
συντελούν στην προαγωγή της έρευνας.
   Το Π.Ι.Ο.Π.  μετέχει  ως  εταίρος  -  μεταξύ άλλων συναφών φορέων 
περιλαμβάνονται  το  Ίδρυμα  Λαμπράκη  και  το  Πελοποννησιακό 
Λαογραφικό  Ίδρυμα  -  σε  κοινοπραξία  που  υλοποιεί  πρόγραμμα 
ανάπτυξης  κοινωνικής  επιχειρηματικότητας  στην  Περιφέρεια 
Πελοποννήσου  στον  χώρο  του  πολιτιστικού  τουρισμού,  με  την 
αξιοποίηση του πολιτισμικού αποθέματος της περιοχής .
    Το  Π.Ι.Ο.Π.  μετέχει  στην  προσπάθεια  για  τη  συγκρότηση  του 
Μητρώου  Ελληνικής  Βιομηχανικής  Κληρονομιάς.  Στο  πλαίσιο  της 
καταγραφής μνημείων προβιομηχανικής και βιομηχανικής κληρονομιάς 
σε όλη τη χώρα, με πρωτοβουλία του ελληνικού τμήματος του TICCIH 
και τη συμμετοχή φορέων όπως το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο 
Ιωαννίνων, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και 
το Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας Βόλου,
                              
                      Υπηρεσία Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
      Το  Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς υποστηρίζει διαρκώς τη 
διδακτική-εκπαιδευτική  διάσταση  των  μουσείων  του  δικτύου  του.  Οι 
εκθέσεις είναι οργανωμένες με τέτοιο τρόπο, χρησιμοποιώντας ποικίλα 
δισδιάστατα  και  τρισδιάστατα  διαδραστικά  εποπτικά  μέσα  (κείμενα, 
σχέδια,  φωτογραφίες,  οπτικοαουστικά,  κινούμενες  μακέτες) που 
διευκολύνουν την αυτό-ξενάγηση των επισκεπτών. 
    Με το ίδιο σκεπτικό, οι εκπαιδευτικές δράσεις που οργανώνονται στα 
μουσεία  του  ΠΙΟΠ,  με  την  επιμέλεια  του  Ιδρύματος,  στοχεύουν  να 
δημιουργηθεί  ένας  ζωντανός  δεσμός,  ένα  δίκτυο,  σχολείων-μουσείων, 
γεγονός το οποίο ενισχύεται από το ότι τα μουσεία αυτά βρίσκονται στην 
ελληνική επαρχία. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη βιωματική σχέση των 
παιδιών  με  τα  εργαλεία,  μηχανισμούς  και  διαδικασίες  του  τεχνικού 
πολιτισμού, θέματα τα οποία κατέχουν μέχρι σήμερα δευτερεύουσα θέση 
στο χώρο της εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο αυτό, πρωτότυπες  εκδηλώσεις 
διοργανώνονται με αφορμή τη συμμετοχή του ΠΙΟΠ σε ευρωπαϊκές και 
διεθνείς διοργανώσεις ενώ από το 2007 και έπειτα τακτικά εκπαιδευτικά 
προγράμματα λαμβάνουν χώρα στο Μουσείο Πλινθοκεραμοποιίας Ν. & 
Σ. Τσαλαπάτα  και στο Μουσείο της Ελιάς και του Ελληνικού Λαδιού.
   Εκτός  από  τα  παραπάνω  λειτουργούν  και  Υπηρεσίες  Εκδόσεων, 
Βιβλιοθήκης ,Φωτογραφικού Αρχείου και Επιστημονικών Εκδηλώσεων.
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7.3.3.  Περιβαλλοντικές Δράσεις

7.3.3.1.  Περιβάλλον
    
Η  συνειδητή  πεποίθηση  ότι  το  περιβάλλον 
υποβαθμίζεται  συνεχώς  αλλά  και  ότι  ο 
ιδιωτικός  τομέας  έχει  διακριτό  ρόλο  στην 
αντιμετώπιση του προβλήματος, οδήγησε την 
Τράπεζα  Πειραιώς  ήδη  από  το  2004,  στην 
σύνταξη  και  θέσπιση  της  Περιβαλλοντικής 
της  Πολιτικής,  μεριμνώντας  με  αυτό  τον 

τρόπο αφενός για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την 
λειτουργία της και αφετέρου για την ανάπτυξη μιας σωστής εταιρικής 
συμπεριφοράς ως προς τα γενικότερα περιβαλλοντικά θέματα.
     Η μείωση της κατανάλωσης χαρτιού, ενέργειας, νερού αλλά και η 
εφαρμογή  φιλικών  προς  το  περιβάλλον  διαδικασιών  σε  όλη  την 
λειτουργία της  εκφράζονται  μέσα από τις  δράσεις  της  εφαρμογής  της 
Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Τράπεζας Πειραιώς, δηλαδή το σύστημα 
εσωτερικής  Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και τις ενέργειες διατήρησης 
του φυσικού περιβάλλοντος της Ελλάδας. 
    Η δέσμευση της Τράπεζας να δημοσιοποιεί τους στόχους αλλά και τα 
αποτελέσματα των πρωτοβουλιών που αναλαμβάνει σε αυτόν τον Τομέα 
ενισχύει την καθιέρωσή της στη συνείδηση των Ελλήνων αλλά και των 
πολιτών  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  ως  ενός  πρωτοπόρου  κοινωνικά 
υπεύθυνου φορέα.
  

7.3.3.2. Περιβαλλοντική Πολιτική

   Η  Τράπεζα  Πειραιώς,  ανταποκρινόμενη  στις  σύγχρονες 
περιβαλλοντικές  προκλήσεις,  προχώρησε,  ήδη  από   το  2003  και  στο 
πλαίσιο  της  Εταιρικής  Κοινωνικής  Ευθύνης,  στο  σχεδιασμό  και  την 
εφαρμογή της δυναμικής Περιβαλλοντικής της Πολιτικής.
  Οι αρχές της Περιβαλλοντικής Πολιτικής, όπως έχουν αυτές εγκριθεί 
από την Τράπεζα  είναι οι εξής:
   Η Τράπεζα Πειραιώς αναγνωρίζει ότι οι ενεργειακές πηγές δεν είναι 
ανεξάντλητες  και  για  αυτό  το  λόγο  πρέπει  να  χρησιμοποιούνται 
υπεύθυνα. Συνεπώς, η συμβολή της στην προστασία του περιβάλλοντος 
έχει  δύο  διαστάσεις,  την  εσωτερική  και  την  εξωτερική.  Η  εσωτερική 
διάσταση  αναφέρεται  στην  προσπάθειά  της  για  μείωση  των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη δράση της. Η εξωτερική διάσταση 
αναφέρεται  στην προσπάθεια αύξησης της περιβαλλοντικής αντίληψης 
των πελατών της, καθώς και στην ενίσχυση δράσεων εκτός της Τράπεζας 
Πειραιώς  που  έχουν  να  κάνουν  με  τη  γενικότερη  διαφύλαξη  του 
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περιβάλλοντος  για  τις  επερχόμενες  γενιές.  Για  την  ικανοποίηση  του 
στόχου αυτού έχει  αρχίσει  να  εφαρμόζεται  Σύστημα Περιβαλλοντικής 
Διαχείρισης συμμορφούμενο με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό EMAS.
    H  Διοίκηση  της  Τράπεζας  Πειραιώς  δεσμεύεται  για  τη  διαρκή 
εφαρμογή του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, καθώς και για 
τη συνεχή βελτίωσή του, τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες διεθνείς και 
εθνικούς  κανονισμούς  και  κώδικες  δεοντολογίας  που  αφορούν  τη 
λειτουργία της και τη λήψη προληπτικών και διορθωτικών μέτρων για 
την  αποτροπή  της  υποβάθμισης  του  εσωτερικού  και  εξωτερικού 
περιβάλλοντος. Η συνεχής βελτίωση του Συστήματος Περιβαλλοντικής 
Διαχείρισης  θα  επιτυγχάνεται  μέσω  της  επανεξέτασης  και  της 
αναθεώρησης τόσο αυτού, όσο και των τιθέμενων στόχων διαχείρισης. 
Όλο το προσωπικό που εργάζεται στην Τράπεζα Πειραιώς υποχρεούται 
να ακολουθεί τις σχετικές διαδικασίες και οδηγίες εργασίας, καθώς και 
τις  αναθεωρήσεις  τους,  που  προκύπτουν  από  την  εφαρμογή  του 
Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.
    Στο πλαίσιο αυτό, ως γενικοί στόχοι διαχείρισης περιβάλλοντος της 
επιχείρησης καθορίζονται οι επόμενοι:

• η  συνεχής  διερεύνηση  ανάληψης  προληπτικών  ή  διορθωτικών 
πρωτοβουλιών  για  την  πιο  παραγωγική  χρήση  των  πόρων  που 
απαιτούνται για την αποτελεσματική λειτουργία της Τράπεζας

• η  συνεχής  ευαισθητοποίηση  του  προσωπικού  σε  θέματα 
περιβάλλοντος 

• η  διαρκής  προσπάθεια  μείωσης  των  πιθανών  επιπτώσεων  στο 
περιβάλλον  μέσω  της  βελτίωσης  των  παρεχόμενων  τραπεζικών 
υπηρεσιών και προϊόντων 

• η  δημοσίευση  των  περιβαλλοντικών  επιπτώσεων  από  τη 
λειτουργία  της  Τράπεζας  Πειραιώς,  καθώς  και  τα  μέτρα  που 
λαμβάνονται για τη μείωση των επιπτώσεων αυτών 

• η διατήρηση και η ενίσχυση του κύρους της επιχείρησης ως προς 
την προστασία του περιβάλλοντος.

Η επίτευξη των γενικών αυτών στόχων γίνεται με την εφαρμογή μεθόδων 
ελέγχου,  παρακολούθησης  και  μέτρησης  όλων  των  διεργασιών  που 
υπάγονται  στις  λειτουργίες  του  σχεδιασμού  και  της  παραγωγής  των 
υπηρεσιών,  των  προμηθειών  και  των  συνεργασιών,  της  τεχνικής 
υποστήριξης κλπ, καθώς και  με τον ορισμό συγκεκριμένων μετρήσιμων 
στόχων διαχείρισης.  περιβαλλοντικής  διαχείρισης,  τα  οποία  κοινοποιεί 
κατάλληλα σε όλους τους εμπλεκόμενους.
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7.3.3.3. Περιβαλλοντική Διαχείριση

      Το  σύστημα  περιβαλλοντικής  διαχείρισης  των  λειτουργιών  της 
Τράπεζας  Πειραιώς  βασίζεται  στην  συστηματική  καταμέτρηση  των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκαλούνται από την λειτουργία της 
και τον σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων και πρωτοβουλιών 
για την μείωσή τους.
     Η  εκπόνηση  της  μελέτης  για  το  σχεδιασμό  και  την  ανάπτυξη 
συστήματος  περιβαλλοντικής  διαχείρισης  συμμορφούμενο  με  τον 
Ευρωπαϊκό  Κανονισμό  ΕΜΑΣ  (Eco-Management  and  Audit  Shceme) 
ολοκληρώθηκε  μέσα  στο  2004.  Ο  Κανονισμός  αυτός  (ΕΚ  αριθμ. 
761/2001)  που  ψηφίστηκε  από  το  Ευρωπαϊκό  Κοινοβούλιο  είναι 
εθελοντικής, από τη πλευρά των επιχειρήσεων, αρχής και εφαρμόζεται 
μέχρι  σήμερα  στην  Ελλάδα  από  λίγους  φορείς.
Η συνοπτική απεικόνιση του συστήματος εσωτερικής περιβαλλοντικής 
διαχείρισης έχει ως εξής:

   

7.3.3.4.   Προστασία της Φύσης

Η  Τράπεζα  Πειραιώς  αναγνωρίζοντας  της  μεγάλη  αξία  του  φυσικού 
περιβάλλοντος της Ελλάδας και την ανάγκη διατήρησης της ελληνικής 
βιοποικιλότητας έχει  διαμορφώσει  μία στρατηγική στήριξης  ενεργειών 
προστασίας  του  περιβάλλοντος,  σε  συνεργασία  με  δυναμικούς  και 
αξιόπιστους φορείς.
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   Η στήριξη Περιβαλλοντικών Οργανώσεων με σημαντική και συνεχή 
προσφορά σε δράσεις προστασίας της ελληνικής φύσης εκφράζεται με 
χορηγίες  προγραμμάτων και  δράσεων που  έχουν  στόχο τη  προστασία 
ευαίσθητων οικοσυστημάτων, τη διάσωση και προστασία απειλούμενων 
ειδών, αλλά και την ενημέρωση, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση του 
κοινού.

7.3.3.5.       Υπηρεσία Περιβαλλοντικών Θεμάτων

   Για  την  ολοκληρωμένη  προσέγγιση  στην  εφαρμογή  της 
Περιβαλλοντικής της Πολιτικής, η Τράπεζα Πειραιώς έχει εντάξει στον 
Τομέα  Εταιρικής  Κοινωνικής  Ευθύνης,  ειδική  Υπηρεσία 
Περιβαλλοντικών  Θεμάτων,  με  κύριους  στόχους  τη  μείωση  των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία του Ομίλου, την ένταξη 
φιλικών προς το περιβάλλον διαδικασιών στις λειτουργικές δομές, την 
προώθηση  και  ενίσχυση  τραπεζικών  φιλοπεριβαλλοντικών  προϊόντων 
στην αγορά, τη γενικότερη συνεισφορά στη μείωση των εκπομπών του 
διοξειδίου του άνθρακα (CO2), την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του 
ανθρώπινου  δυναμικού  και  του  ευρύτερου  κοινού  καθώς  και  την 
ενίσχυση προσπαθειών προστασίας της φύσης.
   Η Υπηρεσία Περιβαλλοντικών Θεμάτων στελεχώνεται από ανθρώπινο 
δυναμικό που έχει πολυετή εμπειρία στη διαχείριση περιβαλλοντικών και 
ενεργειακών θεμάτων καθώς και στη νομική και οικονομική διάσταση
του περιβάλλοντος.
                
7.3.3.6.                  Συνεργασίες
                            
     Στο πλαίσιο της συνεχούς στήριξης ενεργειών για την προστασία της 
ελληνικής  φύσης,  η  Τράπεζα  Πειραιώς  έχει  διαμορφώσει  στρατηγική 
ενίσχυσης δυναμικών και αξιόπιστων φορέων που έχουν σημαντική και
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συνεχή  προσφορά  στην  προστασία  ευαίσθητων  οικοσυστημάτων,  στη 
διάσωση και προστασία απειλούμενων ειδών, αλλά και στην ενημέρωση, 
εκπαίδευση  και  ευαισθητοποίηση  του  κοινού.  Αποτέλεσμα  αυτής  της 
στρατηγικής  είναι  η  υποστήριξη  δράσεων  για  την  προστασία  της 
απειλούμενης με εξαφάνιση Μεσογειακής φώκιας σε συνεργασία με την 
ελληνική περιβαλλοντική οργάνωση MΟm. 
     Επιπλέον,  η  συνεργασία  της  Τράπεζας  στην  υλοποίηση  του 
ευρωπαϊκού  Προγράμματος  GREENbanking4Life  με  την  Οικολογική 
Εταιρεία  Ανακύκλωσης,  περιβαλλοντική  οργάνωση  με  εμπειρία  σε 
θέματα  επαναχρησιμοποίησης  και  ανακύκλωσης  υλικών,  αποτελεί 
πρωτοπόρα  πρωτοβουλία  στον  τομέα  της  συνεργασίας  του 
επιχειρηματικού τομέα με την Κοινωνία των Πολιτών.

7.3.3.7. Διαχείριση λειτουργικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων

1. Μια ξεχωριστή περιβαλλοντική βάση δεδομένων

    Μέσα στο 2007,  η Τράπεζα Πειραιώς ολοκλήρωσε το  σχεδιασμό 
βάσης δεδομένων, η οποία επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση και το 
λεπτομερή  υπολογισμό  του  λειτουργικού  Περιβαλλοντικού  της 
Αποτυπώματος, τόσο από την κατανάλωση ενέργειας, νερού και άλλων 
φυσικών πόρων, όσο και από τη χρήση αναλώσιμων ειδών, αλλά και από 
τις μετακινήσεις του ανθρώπινου δυναμικού.

     2. Αναλώσιμα Υλικά

     Η  συνολική  κατανάλωση  του  χαρτιού  υπολογίστηκε  από  τη 
συνδυασμένη κατανάλωση του συμβατικού και του ανακυκλωμένου-μη 
χλωριωμένου χαρτιού. Το συμβατικό χαρτί περιλαμβάνει τα αναλώσιμα 
είδη χαρτιού, τα τραπεζικά έντυπα και τις εφημερίδες με τα ένθετά τους.
    Σύμφωνα με  τον  παρακάτω πίνακα,  εμφανής  είναι  η  μείωση στα 
αναλώσιμα είδη χαρτιού κατά ¼ περίπου ανά εργαζόμενο σε σχέση με 
την  προηγούμενη  χρονιά.  Αύξηση  παρατηρείται  στην  κατανάλωση 
χαρτιού  από  τη  χρήση  εντύπων  συναλλαγών,  η  οποία  οφείλεται  σε 
αλλαγή εσωτερικών διαδικασιών, αλλά και στη σημαντική αύξηση των 
εργασιών της Τράπεζας. Η μείωση στα αναλώσιμα είδη χαρτιού από τη 
μία πλευρά και η αύξηση της χρήσης των εντύπων συναλλαγών από την 
άλλη, έχουν ως αποτέλεσμα το ισοζύγιο της κατανάλωσης συμβατικού 
χαρτιού να είναι θετικό κατά 8,6% ανά εργαζόμενο.
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  3. Πράσινες Προμήθειες

     Η Τράπεζα Πειραιώς ήταν το 2007 ο μεγαλύτερος αγοραστής και 
κατά  συνέπεια  χρήστης  ανακυκλωμένου και  μη χλωριωμένου  χαρτιού 
γραφής στα Βαλκάνια  και  είναι  πρωτοπόρος επιχείρηση στην Ελλάδα 
έχοντας  ενσωματώσει  «πράσινα»  κριτήρια  στη  γενικότερη  πολιτική 
προμηθειών.  Είναι  χαρακτηριστική  η  αύξηση  του  ποσοστού 
κατανάλωσης  του  πιστοποιημένου  ανακυκλωμένου,  μη  χλωριωμένου 
χαρτιού σε σχέση με το συμβατικό από 92,7% το 2006 σε 98,1% το 2007. 
Τα περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα απεικονίζονται παρακάτω:

   Με τον ίδιο τρόπο  λειτουργεί η Τράπεζα και στον τομές της ενέργειας, 
μειώνοντας την κατανάλωση πετρελαίου  αλλάζοντας την ενεργειακή της 
πολιτική,  εφαρμόζοντας  πρακτικές  εξοικονόμησης  ύδατος  και 
διαχείρισης των εκπομπών  CO2 που προέρχονται από την κατανάλωση 
ρεύματος  και  από  τις  μετακινήσεις  των  εργαζομένων  (σπίτι-δουλειά-
σπίτι).
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  Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του 
ανθρώπινου  δυναμικού  και  του  ευρύτερου  κοινού  σχετικά  με 
Επεριβαλλοντικά ζητήματα αποτέλεσε  και αποτελεί προτεραιότητα της 
Τράπεζας Πειραιώς.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

                                

8.1. Γενικά 
 

                           
     Η Εμπορική Τράπεζα είναι ένας όμιλος εταιριών με  υψηλές αξιώσεις 
και  στόχους,  ισχυρή  παρουσία  στην  παροχή  σύγχρονων 
χρηματοοικονομικών επενδυτικών υπηρεσιών, και με ανθρωποκεντρικό 
προσανατολισμό και στρατηγική δυναμικής ανάπτυξης. 
     Η Εμπορική Τράπεζα εννοεί την επιχειρηματική κοινωνική ευθύνη ή 
διακυβέρνηση σαν ένα σύνολο από αρχές , κανόνες και πρακτικές  βάσει 
των  οποίων  ελέγχεται  και  διοικείται  η  Τράπεζα.  Είναι  αναπόσπαστο 
μέρος των δραστηριοτήτων της ,  γιατί  όταν είναι  επαρκής η εταιρική 
διακυβέρνηση  διασφαλίζεται  η  εύρυθμη λειτουργία  της  Τράπεζας  με 
ταυτόχρονη  προστασία  των  συμφερόντων  των  μετόχων  .  Ασφαλώς 
συμβαίνει και το αντίθετο.
     Το 2006 ήταν μια χρονιά ορόσημο για την Εμπορική τράπεζα  με την 
ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης από την  αλλαγή του μοντέλου 
διοίκησης . 

8.2.       Η Κοινωνική Διάσταση της Εμπορικής Τράπεζας      
                               
8.2.1.     Ανθρώπινο Δυναμικό
     Η Εμπορική Τράπεζα, αναγνωρίζοντας την καθοριστική συμβολή του 
ανθρώπινου παράγοντα στην επίτευξη των επιχειρηματικών της στόχων, 
ενδιαφέρεται  ιδιαίτερα για  τη  σύγχρονη και  αποτελεσματική διοίκηση 
του έμψυχου δυναμικού της.
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    Στόχος  της  είναι  η  συνεχής  βελτίωση  και  ο  εκσυγχρονισμός  των 
μεθόδων  διοίκησης  και διαχείρισης  του  προσωπικού, με  την 
ολοκληρωμένη   διατύπωση  της  ανάλογης  πολιτικής  σε  θέματα 
προσλήψεων,  εξέλιξης  καριέρας,  αμοιβών,  συνεχούς  εκπαίδευσης  και 
επιμόρφωσης. Τελική επιδίωξη αποτελεί η δημιουργία του κατάλληλου 
εργασιακού περιβάλλοντος, ώστε οι εργαζόμενοι στην Τράπεζα έχοντας 
ίσες  ευκαιρίες  και  γνωρίζοντας  με  σαφήνεια  τα  δικαιώματα  και  τις 
υποχρεώσεις τους, να βελτιώνουν τις γνώσεις τους, την απόδοσή τους και 
την επαγγελματική τους ανάπτυξη και εξέλιξη, ώστε να ικανοποιούνται 
με τον καλύτερο τρόπο τόσο οι ίδιοι όσο και οι στόχοι της επιχείρησης.
     Διασφαλίζεται έτσι η συνοχή των στρατηγικών στόχων της Τράπεζας 
με  τις  πολιτικές  κατάρτισης  και  αξιοποίησης των ανθρώπινων πόρων, 
προσβλέποντας  σε  υψηλότερα  επίπεδα  αποτελεσματικότητας, 
αποδοτικότητας, αλλά και ικανοποίησης των εργαζομένων. 
    Υιοθετώντας σύγχρονες, επιστημονικές μεθόδους, φροντίζει  για τη 
διαρκή διερεύνηση του εργασιακού κλίματος με στόχο την αναβάθμιση 
και τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων της. Ήδη ολοκληρώνονται οι 
διαδικασίες  για  την  εγκατάσταση  Ολοκληρωμένου  Πληροφοριακού 
Συστήματος  Διαχείρισης  Ανθρώπινου  Δυναμικού  (HRMS),  που  θα 
συμβάλλει  στην  αποτελεσματικότερη  διαχείριση  και  αξιοποίηση  των 
ανθρώπινων  πόρων  και  την  προώθηση  ενός  δυναμικού  και  ευέλικτου 
Συστήματος εσωτερικής επικοινωνίας. 

8.2.1.1. Εξέλιξη Ανθρώπινου Δυναμικού

Η εξέλιξη και  η σύνθεση του ανθρώπινου δυναμικού στις  31.12.2007 
αριθμούσε  5.743  άτομα,  εκ  των  οποίων  το  48% ήταν  άνδρες  και  το 
51,2%   γυναίκες. Κατά την περίοδο 2004-2007 υπάρχει μείωση  του 
ανθρώπινου δυναμικού κατά 13,2%, ενώ η σύνθεση ως προς το φύλο 
παρέμεινε σταθερή.
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Η σταδιακή μείωση του ανθρώπινου δυναμικού οφείλεται  κατά κύριο 
λόγο  στην  αυτοματοποίηση  εργασιών,  στην  απλοποίηση  και 
αποκέντρωση των εργασιών, στην αύξηση συναλλαγών μέσω ΑΤΜ, στην 
ηλεκτρονική τραπεζική και στην μείωση του λειτουργικού κόστους 

8.2.1.2. Συμβάσεις Εργασίας

    Όλες οι θέσεις εργασίας είναι πλήρους απασχόλησης. Το 98,2% του 
ανθρώπινου  δυναμικού  απολαμβάνει  συμβάσεις  εργασίας  αορίστου 
χρόνου  και  είναι  ενεργό.  Το  υπόλοιπο  ποσοστό  είναι  είτε   ανενεργό 
έχοντας διακόψει προσωρινά τις συμβάσεις αορίστου χρόνου, είτε τέλος 
απασχολείται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου.
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Η Εμπορική Τράπεζα στοχεύει πάντα στην ανανέωση του ανθρώπινου 
δυναμικού της με νέες προσλήψεις. 

8.2.1.3    Αμοιβές

   Η  δομή  των  αμοιβών  είναι  ανεξάρτητη  φύλου  και  διαμορφώνεται 
κυρίως βάσει συλλογικών συμβάσεων .Οι παράγοντες που προσδιορίζουν 
την  αμοιβή  είναι  κυρίως  το  βαθμολογικό  κλιμάκιο,  το  μορφωτικό 
επίπεδο, η θέση ευθύνης, η προϋπηρεσία και τα bonus. Αν και η Τράπεζα 
εφαρμόζει την αρχή της ισότητας στις αμοιβές, η μέση ετήσια αμοιβή 
των ανδρών διαμορφώθηκε στα €55.014 και των γυναικών στα €41.589.

                      
Στο υψηλότερο  10% των αμειβομένων, το 2007 συμμετείχαν κατά 84% 
άνδρες και 16% γυναίκες, μεγαλώνοντας την διαφορά σε σύγκριση με το 
2006.  Η  χαμηλότερη  μέση  μικτή  αμοιβή  των  γυναικών,  κατά  24,4%, 
οφείλεται στη χαμηλότερη συμμετοχή τους σε μεσαίες και υψηλές θέσεις 
ευθύνης , στα χαμηλότερα βαθμολογικά κλιμάκια και στα λιγότερα έτη 
υπηρεσίας στην Τράπεζα.
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Τελικοί   στόχοι  είναι  πάντα  η  διασφάλιση  ρυθμίσεων  καθώς  και  η 
ενδυνάμωση της διαφάνειας, της αξιοκρατίας και της ίσης μεταχείρισης 
για όλο το προσωπικό, για τη δημιουργία του κατάλληλου εργασιακού 
περιβάλλοντος. Οι εργαζόμενοι  έχοντας ίσες ευκαιρίες και γνωρίζοντας 
με  σαφήνεια τα δικαιώματα και  τις  υποχρεώσεις  τους,  βελτιώνουν τις 
γνώσεις τους, την απόδοσή τους, την επαγγελματική τους κατάρτιση και 
εξέλιξη, με αποτέλεσμα να ικανοποιούνται με τον καλύτερο τρόπο, τόσο 
οι  ίδιοι,  όσο  και  οι  στόχοι  της  επιχείρησης,  της  οποίας  αποτελούν 
αναπόσπαστο κομμάτι.
    Η πολιτική των ίσων ευκαιριών και η ενσωμάτωση της ισότητας σε 
όλες  τις  λειτουργίες,  αποτελεί  επιχειρησιακή  πρόκληση  για  την 
επαγγελματική  αξιοποίηση  του  προσωπικού,  χωρίς  διακρίσεις  (λόγω 
φύλου,  θρησκείας,  προέλευσης  κ.λ.π.).  Για  τη  συνεχή  προσπάθεια 
διασφάλισης  των  ίσων  ευκαιριών  απασχόλησης  και  υπηρεσιακής 
εξέλιξης η Εμπορική Τράπεζα πρόσφατα βραβεύτηκε από το Ευρωπαϊκό 
Δίκτυο Ελληνίδων Δημοσιογράφων.

8.2.1.4 Πολιτική των Ίσων Ευκαιριών 

    Στην Εμπορική Τράπεζα αναγνωρίζεται η  ισότητα των φύλων ως 
κοινή  αξία και η εφαρμογή της στην καθημερινή  ζωή ως συλλογική 
ευθύνη.  Κάθε  διάσταση  της  διαχείρισης  του  ανθρώπινου  δυναμικού, 
(προσλήψεις,  τοποθετήσεις,  προαγωγές,  ανάληψη  θέσεων  ευθύνης, 
αμοιβές,  μετακινήσεις,  εκπαίδευση  και  κατάρτιση,  προγράμματα 
εθελουσίας εξόδου),  διέπεται από την αρχή της ίσης μεταχείρισης.
    Η τραπεζική  δραστηριότητα ασκείται με σεβασμό στη διαφορετική 
κουλτούρα και στην αξιοπρέπεια των εργαζομένων. Με βασικές αξίες τη 
διαφάνεια και την αξιοκρατία, προσδοκάται ώστε: 

• Η σύνθεση του ανθρώπινου δυναμικού να αντανακλά τη σύνθεση 
της κοινωνίας μας. 

• Η  σύνθεση  των  στελεχών  να  αντανακλά  τη  σύνθεση  του 
ανθρώπινου δυναμικού. 

• Η εκπαίδευση και η κατάρτιση να παρέχεται με προγράμματα που 
τα  καθιστούν  στην  πράξη  διαθέσιμα  σε  όλο  το  ανθρώπινο 
δυναμικό. 

• Τα  προγράμματα  μέριμνας  να  στοχεύουν  στη  στήριξη  των 
εργαζομένων και των οικογενειών τους και στη συμφιλίωση της 
επαγγελματικής με την οικογενειακή ζωή. 

  Για την Εμπορική Τράπεζα ο στόχος της ισότητας δεν σημαίνει μόνο 
ισορροπία των αριθμών, ούτε μόνο εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου. 
Η Τράπεζα δέχεται ότι η εφαρμογή της Ισότητας στην καθημερινή της 
λειτουργία  αποτελεί  συλλογική  ευθύνη  και  επηρεάζεται  από  τα 
κοινωνικά  πρότυπα  και  στερεότυπα  που  επικρατούν.  Γιατί  γνωρίζουν 
ότι η ισότητα συνδέεται  με την αλλαγή νοοτροπιών και  στερεοτύπων, 
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που εγκλωβίζουν επιχειρήσεις,  άνδρες και γυναίκες, περιορίζουν ή και 
καθηλώνουν τη δημιουργικότητα. 

8.2.2.   Κοινωνικές Παροχές

    Η Τράπεζα φροντίζει έμπρακτα τη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού 
της, ακολουθώντας μία συστηματική πολιτική κοινωνικών παροχών με 
τη λειτουργία κέντρου αιμοδοσίας, τη χορήγηση επιδομάτων (παιδικής 
μέριμνας, βρεφονηπιακού σταθμού, φροντίδας παιδιών ειδικών αναγκών 
κ.α.), πρόσθετων αδειών, οικονομικών ενισχύσεων (δαπάνες περίθαλψης, 
δώρο γάμου κ.α.), δανείων με ευνοϊκούς όρους ως προς το επιτόκιο και 
τη  διαδικασία  αποπληρωμής  (στεγαστικά  δάνεια,  αντιμετώπισης 
εκτάκτων  αναγκών  κ.α.),  χρηματικών  βραβείων  και  υποτροφιών  για 
εξαιρετικές επιδόσεις των παιδιών στις σπουδές τους στη Δευτεροβάθμια 
και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. 

          

   Στο πλαίσιο της μέριμνας για τους εργαζόμενους γονείς και τα παιδιά 
τους η Τράπεζα κάθε χρόνο καλύπτει τη δαπάνη για τη φιλοξενία τους σε 
ιδιωτικούς παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς μέχρι την εγγραφή 
τους στο δημοτικό.
    Εκδηλώνει  το  ιδιαίτερο  ενδιαφέρον  της  για  τη  συμφιλίωση  της 
επαγγελματικής  και  οικογενειακής  ζωής  των  στελεχών  της,  με  τη 
λειτουργία ιδιόκτητης κατασκήνωσης, έχοντας διαμορφώσει ένα υψηλό 
επίπεδο  παρεχόμενων  υπηρεσιών  στη  φροντίδα,  την  αγωγή  και  τη 
δημιουργική απασχόληση των παιδιών. 
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8.2.2.1 Πολιτική για την Υγεία και την Ασφάλεια

      Η  εργασία  είναι  παράγοντας  που  συμβάλλει  στην  υγεία  των 
εργαζομένων και στην οικονομική και κοινωνική πρόοδο. Ταυτόχρονα, 
το  εργασιακό  περιβάλλον  μπορεί  να  συμβάλλει  στην  πρόκληση  ή 
επιδείνωση  ασθενειών  στο  ανθρώπινο  δυναμικό  καθώς  και  σε 
συναλλασσόμενους και συνεργαζόμενους. 
     Η  Εμπορική  Τράπεζα  συμμορφώνεται  με  το  υφιστάμενο  νομικό 
πλαίσιο  και  επιθυμώντας  να  βελτιώσει  τις  επιδόσεις  της,  θέτει  σε 
εφαρμογή την παρούσα «Πολιτική για την Υγεία και Ασφάλεια (ΠΥΑ) 
στον εργασιακό χώρο».
     Συνοπτικά, η Πολιτική για την Υγεία και Ασφάλεια (ΠΥΑ) διέπεται 
από  την  ανθρωποκεντρική  αντίληψη  της  Τράπεζας,  υιοθετεί  την 
προληπτική προσέγγιση, συνδέει την παραγωγικότητα και την ποιότητα 
των  προσφερομένων  υπηρεσιών  με  την  Υγεία  και  Ασφάλεια,  και, 
αναγνωρίζει  τη  συλλογική  ευθύνη  για  την  αποτελεσματικότητα  της 
εφαρμογής  της.  Οι  στόχοι  της  Πολιτικής  αποβλέπουν  στη  διαρκή 
διασφάλιση της Υγείας και Ασφάλειας στους εργασιακούς χώρους της 
Τράπεζας.  Επιπλέον   η  οργάνωση  μέτρων  υποδομής  διευκολύνει  την 
διαδικασία εφαρμογής της ΠΥΑ.

 8.2.2.2.       Εκπαίδευση

  Η  Εμπορική  Τράπεζα  δίνει  ιδιαίτερη  σημασία  στην  ουσιαστική, 
δυναμική και επιμορφωτική ανάπτυξη του προσωπικού της, ώστε αυτό 
να  ανταποκρίνεται  αποτελεσματικά  στις  διαρκώς  μεταβαλλόμενες 
συνθήκες του τραπεζικού συστήματος. Στο πλαίσιο της εφαρμογής του 
Συστήματος Επαγγελματικής Κατάρτισης και Επιμόρφωσης η Τράπεζα 
μέσω της Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού: 

1. Διοργανώνει  ενδοεπιχειρησιακά  προγράμματα  επαγγελματικής 
κατάρτισης  στις  εγκαταστάσεις  του  άρτια  εξοπλισμένου 
Εκπαιδευτικού Κέντρου που διαθέτει. 

2. Υιοθετεί την εξ΄αποστάσεως εκπαίδευση. 
3. Επιδοτεί  τις  μεταπτυχιακές  σπουδές  των  λειτουργών  της  στην 

Ελλάδα και στο εξωτερικό. 
4. Επιδοτεί  τα  δίδακτρα  εκμάθησης  ξένων  γλωσσών  από  τους 

λειτουργούς.         
Κύρια έμφαση δίδεται στη σύνδεση της εκπαίδευσης με τους εκάστοτε 
νέους ρόλους που καλούνται να εκτελέσουν οι λειτουργοί, υπό το πρίσμα 
των συνθηκών που επικρατούν στην αγορά.
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Ως προς το μορφωτικό επίπεδο του ανθρώπινου δυναμικού παρατηρείται 
ότι είναι υψηλό: το 8,2% είναι κάτοχοι master  και διδακτορικού τίτλου, 
το 38,9%  είναι απόφοιτοι ανωτέρων και ανωτάτων σχολών , το 41,5% 
είναι  απόφοιτοι  Λυκείου  και  οι  λοιποί  11,4%.Ως  προς  το  φύλο,  στην 
ενιαία  κατηγορία  πτυχιούχοι  και  κάτοχοι  μεταπτυχιακών  τίτλων 
παρατηρείται σχεδόν ισορροπία: άνδρες 48,3% και γυναίκες 51,7%

          

Η  Εμπορική  Τράπεζα  κατά  το  2007  επένδυσε  την  ανάπτυξη  του 
ανθρώπινου  δυναμικού  με   μια  ποικιλία  προγραμμάτων.  Η  συνολική 
δαπάνη για την εκπαιδευτική δραστηριότητα του έτους 2007 ανέρχεται 
στα  €537,6  χιλιάδες.   Οι  δε  επιδόσεις   και  η  χρονική  διάρκεια  στην 
εκπαίδευση κατά το 2007 καταγράφονται στον παρακάτω πίνακα.
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1)   Εκπαιδευτικό κέντρο
Η Τράπεζα διαθέτει στην Αθήνα πιστοποιημένο, σύγχρονο εκπαιδευτικό 
κέντρο  και  επιπρόσθετη  υποδομή  (αίθουσες  και  εξοπλισμό)  στη 
Θεσσαλονίκη.  Κατά  το  2007,  οι  συμμετοχές  των  λειτουργών  σε 
ενδοεπιχειρησιακά  προγράμματα  εξειδικευμένης  τραπεζικής  ή 
διοικητικής  κατάρτισης  καθώς  και  μικροπληροφορικής  ανήλθαν  σε 
6.697.

2)  Εξ αποστάσεως εκπαίδευση
      Ανάμεσα στους πρωτοπόρους στην εφαρμογή καινοτομιών στην 
επαγγελματική κατάρτιση, η Εμπορική Τράπεζα εγκαθίδρυσε το 2001 τη 
μέθοδο της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, με σημαντικά οφέλη - τόσο για 
τους εκπαιδευόμενους , όσο και για την ίδια την Τράπεζα (ταυτόχρονη 
εκπαίδευση μεγάλου αριθμού λειτουργών χωρίς κόστος μετακίνησης και 
με άμεση διοχέτευση γνώσεων σε όλη την πυραμίδα της ιεραρχίας). 
     Από τον Ιούνιο 2005 ετέθη σε λειτουργία η εκπαιδευτική πλατφόρμα 
στο Intranet της Τράπεζας και η παροχή εκπαιδευτικών προγραμμάτων 
με βάση το σύστημα της ηλεκτρονικής εξ’ αποστάσεως κατάρτισης (e-
learning), το οποίο αντικαθιστά ή συμπληρώνει την παραδοσιακή μορφή 
διδασκαλίας σε αίθουσα. Το e-learning είναι μια σημαντική καινοτομία 
στον  τομέα  της  παροχής  εκπαιδευτικών  υπηρεσιών,  που  αναδεικνύει 
συγκριτικά πλεονεκτήματα τόσο στη λειτουργία της ανταγωνιστικότητας 
του  Τραπεζικού  κλάδου,  όσο  και  στις  σχέσεις  κόστους  – 
παραγωγικότητας  –  αποτελεσματικότητας.  Με  γνώμονα  ότι  το 
στελεχιακό δυναμικό της Τράπεζας, πρέπει να έχει πρόσβαση σε πηγές 
γνώσης που ενισχύουν τις δεξιότητές του, άμεσα και χωρίς μετακίνηση, 
παρέχεται η δυνατότητα της εξ αποστάσεως κατάρτισης στο προσωπικό, 
σε  πρώτη  φάση,  με  μαθήματα  Πληροφορικής  και  Τραπεζικής 
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εξειδίκευσης  και  δεξιοτήτων.  Τα  παρεχόμενα  μαθήματα  είναι  φιλικά 
προς τους εκπαιδευόμενους και διατηρούν αμείωτο το ενδιαφέρον τους, 
καθώς έχουν αναπτυχθεί με την εφαρμογή πολυμέσων και με αμφίδρομη 
επικοινωνία  χρήστη-μαθήματος.  Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  έχουν 
πρόσβαση στα μαθήματα της εκπαιδευτικής πλατφόρμας της Τράπεζας, 
χρησιμοποιώντας  τον  ηλεκτρονικό  τους  υπολογιστή  από  το  χώρο 
εργασίας  τους,  μέσω  του  τοπικού  δικτύου  (Intranet).  Στο  μέλλον  θα 
παρέχεται  η  δυνατότητα  πρόσβασής  τους  μέσω  Internet  από  το  σπίτι 
τους,  υπό  την  προϋπόθεση  ότι  θα  διαθέτουν  δικό  τους  ηλεκτρονικό 
υπολογιστή με σύνδεση στο διαδίκτυο. 
 

3) Εκμάθηση ξένων γλωσσών 
Η  Τράπεζα  θεωρεί  ως  απαραίτητο  εφόδιο  για  την  επαγγελματική 
κατάρτιση  και  την  υπηρεσιακή  αξιοποίηση  των  λειτουργών  της,  τη 
γνώση  ξένων  γλωσσών  και  για  το  λόγο  αυτό  ενθαρρύνει  και 
χρηματοδοτεί  την  εκμάθησή  τους.  Το  2007  υπερδιπλασιάστηκε  σε 
σύγκριση  με  το  2006  ,  η  συμμετοχή  ανδρών  και  γυναικών  σε 
προγράμματα εκμάθησης ξένων γλωσσών.

      

    
4) Διασύνδεση με την ακαδημαική κοινότητα 
      Με βάση την προοπτική άντλησης μελλοντικών στελεχών, η Τράπεζα 
διατηρεί  στενή  διασύνδεση  με  την  Ακαδημαϊκή  Κοινότητα  μέσω  της 
συμμετοχής  της  σε  προγράμματα  πρακτικής  άσκησης  φοιτητών 
Οικονομικών Πανεπιστημίων και εκπόνησης μεταπτυχιακών εργασιών. 
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Παράλληλα, στο πλαίσιο του Προγράμματος Ανταλλαγής Φοιτητών της 
Διεθνούς  Ένωσης  Φοιτητών  Οικονομικών  και  Εμπορικών  Επιστημών 
(AIESEC),  η Τράπεζα απασχολεί  αλλοδαπούς φοιτητές,  δίνοντάς τους 
την  ευκαιρία  απόκτησης  εμπειριών  μέσα  σε  ένα  πραγματικό 
επαγγελματικό περιβάλλον.

8.2.3. Πολιτισμός 

    Η Εμπορική Τράπεζα, διαθέτει ένα μακρύ ιστορικό συνεισφοράς και 
στήριξης  πρωτοβουλιών  που  έχουν  σχέση  με  την  πολιτισμική 
κληρονομιά,  την  προώθηση  των  ερευνών  και  των  επιστημών,  την 
ανάδειξη των τεχνών και τη μέριμνα για κοινωνική αλληλεγγύη. 
   Έτσι, και τη χρονιά που πέρασε, συνεχίστηκαν η χορηγική δράση, οι 
δωρεές,  η  παροχή βιβλίων και  υλικού σε  σχολεία και  σε βιβλιοθήκες 
όλης της χώρας. Παράλληλα, ενισχύθηκαν πολιτιστικές δραστηριότητες, 
όπως  μουσικές  εκδηλώσεις,  επιστημονικές  έρευνες,  πανεπιστήμια, 
επιστημονικά  ιδρύματα,  καθώς  και  σωματεία  που  δραστηριοποιούνται 
στην  κοινωνική  αλληλεγγύη,  την  πρόνοια,  την  πρόληψη  και  την 
αντιμετώπιση θεμάτων τοπικών κοινωνιών. Συνεχίστηκε η πολιτική που 
σχετίζεται  με  την  εταιρική  οικολογική  συνείδηση,  ώστε  να 
ελαχιστοποιείται η επίπτωση στο περιβάλλον από τη δραστηριότητα του 
οργανισμού, ενώ ενισχύθηκαν οικολογικά προγράμματα και εθελοντικά 
σωματεία.
   Η συμβολή της Τράπεζας στην πολιτιστική δραστηριότητα του τόπου 
ενισχύεται  περαιτέρω  με  έργα  Ιστορικού  Αρχείου,  το  οποίο  αποτελεί 
Ανώνυμη Εταιρεία Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα με κύρια αποστολή 
τη μελέτη της οικονομικής ιστορίας της νεότερης Ελλάδας. Σκοπός του 
είναι η έρευνα, ταξινόμηση και διάσωση ιστορικών στοιχείων, αλλά και 
η  έκδοση  επιστημονικών  εγχειριδίων,  τα  οποία  αποτελούν  αξιόπιστες 
πηγές της οικονομικής και κοινωνικής ιστορίας της χώρας.

8.2.4. Αθλητισμός

    Η  Εμπορική  Τράπεζα,  εκτός  από  τη  γενικότερη  συμβολή  της  σε 
πολιτιστικές εκδηλώσεις, ανήκε πάντα στους οργανισμούς που έδειχναν 
ιδιαίτερη  ευαισθησία  στην  ενίσχυση  και  ανάπτυξη  του  αθλητικού 
πνεύματος και του Ολυμπιακού ιδεώδους.
Με  το  σκεπτικό  αυτό,  συνεχίζει  την  υποστήριξη  της  Τράπεζας  στην 
Π.Α.Ε. Skoda Ξάνθη. 
   Η ΠΑΕ Skoda Ξάνθη, συμμετέχει σε πάντα σε Πρωτάθλημα της Ά 
Εθνικής και κερδίζει επάξια,  τη συμμετοχή της στο ευρωπαϊκό κύπελο 
ΟΥΕΦΑ. Η ευρωπαϊκή της πορεία  αποτέλεσε μεγάλη επιτυχία για την 
ομάδα και  της  πρόσφερε ανεκτίμητη εμπειρία.  Η σταθερή της  πορεία 
συνεχίστηκε και τα επόμενα χρόνια.
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   Η Εμπορική Τράπεζα σταθερή αρωγός στην υλοποίηση των στόχων της 
ομάδας,  την  συγχαίρει  για  τις  διακρίσεις  της,  και  στηρίζει  τις 
προσπάθειές της και στο μέλλον.
      
8.3  Περιβαλλοντική Πολιτική

    Η εμπορική Τράπεζα αναγνωρίζει  ότι  η  λειτουργία  της επηρεάζει 
άμεσα  και  έμμεσα  το   φυσικό  περιβάλλον,  όπως  επίσης  και  ότι  το 
περιβάλλον επιδρά στη λειτουργία και τις  εργασίες της Τράπεζας. Με 
προληπτική προσέγγιση  διαχειρίζεται τις  περιβαλλοντικές προκλήσεις 
και δημοσιοποιεί τις επιδόσεις της.
 Βασικές Αρχές

 Η υπεύθυνη συμπεριφορά προς το φυσικό περιβάλλον συνδέεται 
με  την  ποιότητα  της  καθημερινής  ζωής  και  ταυτόχρονα  με  την 
ποιότητα ζωής και την ευημερία των επόμενων γενεών.

 Η διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος είναι συλλογική ευθύνη, 
συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων.

 Η  προστασία  του  φυσικού  περιβάλλοντος  οφείλει  να  αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της χρηστής επιχειρηματικής λειτουργίας.

 Η κλιματική μεταβολή και οι κίνδυνοι που μπορεί να προκύψουν 
για την οικονομία , συνιστούν προειδοποίηση για τη λήψη μέτρων 
που οδηγούν στον έλεγχο των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Στόχοι της περιβαλλοντικής Πολιτικής
 Βελτίωση της εταιρικής  οικολογικής αποδοτικότητας. 
 Ελαχιστοποίηση  των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, στα όρια που 

η χρηματοπιστωτική λειτουργία της Τράπεζας το επιτρέπει. 
 Αξιοποίηση  των  νέων  επιχειρηματικών  ευκαιριών  για  τη 

χρηματοδότηση της αειφόρου ανάπτυξης. 
Οι  επιδόσεις  της  Εμπορικής  Τράπεζας  στην  επίτευξη  της 
περιβαλλοντικής Πολιτικής κατά το 2006 αναφέρονται στον παρακάτω 
πίνακα.
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8.4  Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

   Στις  αρχές του 2006 η Εμπορική  Τράπεζα έθεσε σε εφαρμογή το 
Σύστημα  Περιβαλλοντικής  Διαχείρισης  .Το  σύστημα  καταγράφει  τις 
άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον, που προκαλεί η 
λειτουργία της Τράπεζας,  καθώς και  τις  διαδικασίες  και  αρμοδιότητες 
των  εμπλεκομένων  διοικητικών  μονάδων,  συμπεριλαμβανομένων  των 
εσωτερικών  περιβαλλοντικών  ελέγχων  για  την  εφαρμογή  της 
Περιβαλλοντικής Πολιτικής.
  Το  σύστημα  αποτελεί  ένα  χρήσιμο  εργαλείο  που  συμβάλει  στο 
συντονισμό των ενεργειών και στην αποτροπή επικαλύψεων ως προς τις 
αρμοδιότητες και τις διαδικασίες.

        
  Περιλαμβάνει:

 Εκτίμηση  των  επιπτώσεων  που  προκαλεί  στο  περιβάλλον  η 
λειτουργία της Τράπεζας.

 Προσδιορισμός των ωφελειών που προκύπτουν για την Τράπεζα 
από την εφαρμογή του Συστήματος Περιβαλλοντικής Πολιτικής.

 Περιβαλλοντική Πολιτική.
Το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης αποβλέπει στην επίτευξη των 
παρακάτω στόχων:

• Μέτρα για την βελτίωση της εσωτερικής οικολογικής
                              Αποδοτικότητας

• Υπολογισμό  και  έλεγχο  της  εκπομπής  διοξειδίου  του  άνθρακα 
(CO2),  που  προκαλεί  η  επιχειρηματική  μας  λειτουργία  και 
προκύπτει από τη χρήση ενέργειας, των μεταφορικών μέσων μας, 
των  επιχειρηματικών  ταξιδιών  και  του  χρησιμοποιούμενου 
χαρτιού. 

• Υπολογισμό και δημοσιοποίηση δεικτών οικο-αποδοτικότητας. 
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• Ανάπτυξη  πρωτοβουλιών  που  στοχεύουν  στη  μείωση  της 
κατανάλωσης  της  ηλεκτρικής  ενέργειας,  του  χαρτιού  και  του 
νερού. 

• Ανακύκλωση  του  παλαιόχαρτου,  των  υλικών  συσκευασίας,  του 
απαξιωμένου  τηλεπικοινωνιακού  και  ηλεκτρονικού  εξοπλισμού 
και των πλαστικών απορριμμάτων. 

• Ενσωμάτωση  των  περιβαλλοντικών  κριτηρίων  στις  κατασκευές 
κτηρίων. 

• Επέκταση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου με περιβαλλοντικά 
κριτήρια και διενέργεια περιοδικών περιβαλλοντικών ελέγχων. 

• Προσαρμογή στις απαιτήσεις προτύπων Διεθνούς ή Ευρωπαϊκού 
Συστήματος  Περιβαλλοντικής  Διαχείρισης,  με  στόχο  την 
πιστοποίηση. 

• Μέτρα για τη μείωση της εξωτερικής περιβαλλοντικής 
                                υποβάθμισης  

• Ενσωμάτωση  της  περιβαλλοντικής  διάστασης  στο  Σύστημα 
Πιστοδοτήσεων της Τράπεζας. 

• Ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών κριτηρίων στο credit scoring 
της Τράπεζας. 

• Ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών κριτηρίων σε προσφερόμενα 
χρηματοπιστωτικά  προϊόντα,  ιδιαίτερα  στα  δάνεια,  στο  project 
financing, σε προϊόντα διαχείρισης ενεργητικού, σε επενδυτικά και 
ασφαλιστικά προϊόντα. 

• Ενθάρρυνση των περιβαλλοντικών επενδύσεων. 
• Αξιολόγηση των περιβαλλοντικών πιστωτικών κινδύνων, ως μέρος 

της τρέχουσας διαδικασίας αξιολόγησης και διαχείρισης κινδύνων. 
• Ενσωμάτωση  περιβαλλοντικών  κριτηρίων  στο  Σύστημα 

Προμηθειών.

• Μέτρα που ενισχύουν τη διαφάνεια για την εταιρική 
             περιβαλλοντική διαχείριση 

• Δημοσιοποίηση πληροφοριών και στατιστικών στοιχείων για την 
περιβαλλοντική  διαχείριση  και  την  οικο-αποδοτικότητα  της 
Τράπεζας και του Ομίλου. 

• Ενθάρρυνση  για  σύναψη  «εθελοντικών  περιβαλλοντικών 
συμφωνιών»  με  ενδιαφερόμενους  φορείς,  που  στοχεύουν  στην 
ενίσχυση  της  ευαισθητοποίησης  και  πρόληψης  από  πιθανή 
υποβάθμιση του περιβάλλοντος. 

• Συμμετοχή  στο  δημόσιο  διάλογο  για  το  περιβάλλον  και  την 
αειφόρο ανάπτυξη. 
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8.5.  Αξιολόγηση της Εμπορικής Τράπεζας
            
Για την Εμπορική Τράπεζα η αξιολόγηση της κοινωνικής υπευθυνότητας 
από ανεξάρτητους φορείς συνιστά εργαλεία διαφάνειας και αξιοπιστίας.
Έτσι  το  2006  η  Τράπεζα  αξιολογήθηκε  από  τους  παρακάτω 
ερευνητικούς  φορείς  για  λογαριασμό  διεθνών  χρηματιστηριακών 
δεικτών.

• Το φορέα «Ethical Investment Research Service» για τον δείκτη 
FTSE4good .Η Εμπορική Τράπεζα επιλέχθηκε και συμμετέχει στη 
σύνθεση του δείκτη FTSE4good. 

•  Το  φορέα  Vigeo Group για  λογαριασμό  του  «Ethibel 
Sustainability Index».  H Εμπορική  Τράπεζα  συμπεριλαμβάνεται 
στο δείκτη «Εthibel Sustainability Excellence Constituents» καθώς 
και  στην  «Εthibel Investment Register data bank»  Ο  δείκτης 
Ethibel υπολογίζεται και διατηρείται από την Standard @ Poors. 

• Το φορέα «Sam Research»  για τον «Dow Jones  Sustainability 
Index».  Ο συνολικός βαθμός αειφορίας της Εμπορικής Τράπεζας 
(total  sustainability  score)  ανέρχεται  σε  50%,  ενώ  η  μέση 
βαθμολογία  της  τραπεζικής  αγοράς  ανέρχεται  σε  48%  και  της 
καλύτερης Τράπεζας παγκοσμίως σε 84%.      

    Η Εμπορική Τράπεζα κατέκτησε την 1η θέση ανάμεσα στις ελληνικές 
Τράπεζες  στον  τομέα  της  Εταιρικής  Κοινωνικής  Ευθύνης  και 
λογοδοσίας,  σύμφωνα  με  την  αξιολόγηση  του  διεθνούς  οργανισμού 
Accountability  Rating  TM.  Η  αξιολόγηση  έγινε  πρώτη  φορά  για  την 
Ελλάδα,  με  τη  συνεργασία του Ινστιτούτου Κοινωνικής  Καινοτομίας,  
και  αφορούσε  τις  50+  μεγαλύτερες  επιχειρήσεις,  βάσει  του  κύκλου 
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εργασιών τους. Στη συνολική κατάταξη των επιχειρήσεων, η Εμπορική 
Τράπεζα κατατάσσεται στην 5η θέση.

            
Η Εμπορική Τράπεζα απέσπασε βαθμολογία 32,9%, ενώ ο μέσος όρος 
των  ελληνικών  εταιρειών  που  αξιολογήθηκαν  ήταν  13,4%  και  των 
τραπεζών 18,53%.
      Το  Accountability  Rating  είναι  η  μοναδική  πρωτοβουλία  που 
αξιολογεί  ποσοτικά τον τρόπο με τον οποίο οι  μεγάλες εταιρείες,  στο 
πλαίσιο  της  επιχειρηματικής  στρατηγικής  τους,  επιδιώκουν, 
επιτυγχάνουν  και  επικοινωνούν  κοινωνικούς  και  περιβαλλοντικούς 
στόχους παράλληλα με τους οικονομικούς και σε ποιο βαθμό αυτοί οι 
στόχοι  είναι  ενταγμένοι  στην  εταιρική  κουλτούρα,  στρατηγική  και 
πρακτική.
    Η κατάταξη των ελληνικών εταιρειών αφορά στις 71 μεγαλύτερες 
ελληνικές επιχειρήσεις βάσει του κύκλου εργασιών τους και έγινε με την 
εφαρμογή  της  ίδιας  ακριβώς  μεθοδολογίας  που  εφαρμόζεται  για  το 
Accountability Rating παγκοσμίως.
     Για  την Εμπορική Τράπεζα η σημαντική αυτή διάκριση συνιστά 
αναγνώριση  της  κοινωνικής  και  περιβαλλοντικής  της  υπευθυνότητας, 
αλλά  και  δέσμευση  για  περαιτέρω  ενίσχυση  και  επιτάχυνση  των 
προσπαθειών της για αειφόρο ανάπτυξη.
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Η θετική συσχέτιση της ΕΚΕ της Εμπορικής Τράπεζας φαίνεται και από 
τη συμμετοχή της στους παρακάτω δείκτες:
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
    
     Πέρα από το υλικό μέρος του άμεσου κέρδους, Η Επιχειρηματική 
Κοινωνική Ευθύνη αποδίδει πολύπλευρα οφέλη. Το δυσχερές όμως σε 
αρκετές  περιπτώσεις  είναι  αυτά  τα  οφέλη  να  προσδιορισθούν  και  να 
οριοθετηθούν,  αφού  δεν  είναι  πάντα  οικονομικά   -   τουλάχιστον  όχι 
άμεσα.
   Για να εξετάσει κανείς τις πιθανές θετικές συνέπειες που θα έχει σε μια 
Τράπεζα   η  ανάληψη  δράσεων  Επιχειρηματικής  Κοινωνικής  Ευθύνης 
πρέπει κατ’ αρχάς να ανατρέξει στην ίδια τη δομή της επιχειρηματικής –
τραπεζικής  λειτουργίας.  Οι  παράγοντες  που  ωφελούν  μια  Τράπεζα, 
μολονότι  τελικά κατατείνουν στην αύξηση της κερδοφορίας της,  είναι 
αρκετοί και εκ πρώτης όψεως ετερόκλητοι.
    Η  αύξηση  της  παραγωγικότητας,  ο  περιορισμός  του  κόστους,  οι 
επιτυχείς  επιχειρηματικές  –  τραπεζικές  συμφωνίες,  η  ευέλικτη  αγορά 
εργασίας σίγουρα εξυπηρετούν τον σκοπό των Τραπεζών, αλλά δεν είναι 
οι μόνες πρακτικές που μπορούν να εξυπηρετήσουν όλα αυτά.
   Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο πιστεύει ότι οι επιχειρήσεις έχουν ηθικούς και 
οικονομικούς λόγους για να θέλουν να εφαρμόσουν την Επιχειρηματική 
Ευθύνη.  Αντίθετα με το εννοιολογικό φάσμα,  σε επίπεδο ωφελειών η 
ηθική  πλευρά  της  ΕΚΕ  είναι  πιο  εύκολα  αναγνώσιμη  απ’  ότι  η 
οικονομική ή η επιχειρηματική.  Αν και τα οικονομικά οφέλη από την 
ΕΚΕ είναι κάτι ασαφές, όλο και περισσότερες έρευνες καταδεικνύουν ότι 
η υπεύθυνη συμπεριφορά έναντι της κοινωνίας και του περιβάλλοντος 
μπορεί να καταστήσει μια επιχείρηση πιο ανταγωνιστική, πιο ανθεκτική 
σε περιόδους κρίσης, καθώς και πιο θελκτική για τους καταναλωτές και 
τους ικανούς υπαλλήλους.
     Σε ότι αφορά την Ελλάδα είναι γνωστό ότι δεν διεκδίκησε ποτέ και 
δεν  μπορεί  να  διεκδικεί  ούτε  σήμερα  δάφνες  πρωτοπορίας  στις 
εφαρμογές  της  επιχειρηματικότητας  και  των  δραστηριοτήτων  που 
απορρέουν  από  αυτή.  Έτσι  και  στον  τομέα  της  Επιχειρηματικής 
Κοινωνικής  Ευθύνης   μπορούμε  να  πούμε  πως  η  χώρα μας  μόλις  τα 
τελευταία  χρόνια  κάνει  τα  πρώτα  της  βήματα.  Γιατί  το  δύσκολο  με 
έννοιες όπως η Επιχειρηματική Κοινωνική Ευθύνη είναι ότι αδυνατούν 
να  φθάσουν  στο  ευρύ  κοινό  σε  μορφή  εύκολα  κατανοητή  ,  αφού  η 
εφαρμογή τους μοιάζει με κάτι αφηρημένο και ασαφές.
    Αν  και  οι  περισσότερες  μεγάλες  επιχειρήσεις   και  Τράπεζες  που 
δραστηριοποιούνται  στην  Ελλάδα  έχουν  πλέον  ειδικά  προγράμματα 
Επιχειρηματικής Κοινωνικής Ευθύνης, τα οποία βεβαίως περιλαμβάνουν 
και  χωριστές  διαδικασίες  επικοινωνίας  των  δράσεων,  σήμερα 
υπολογίζεται  πως  μόλις  το 10% περίπου των ελληνικών επιχειρήσεων 
διαθέτει ολοκληρωμένη στρατηγική για την ΕΚΕ, τη στιγμή που στην 
Ευρώπη το αντίστοιχο ποσοστό διαμορφώνεται στο 37%.
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  Από  τη  σκοπιά  των  καταναλωτών,  σχετική  έρευνα  του  Ινστιτούτου 
Επικοινωνίας επισημαίνει ότι ο Έλληνας σταδιακά αποκτά μεγαλύτερη 
εξοικείωση με την ΕΚΕ. Παράλληλα με την εξοικείωση αυξάνονται και 
οι απαιτήσεις των πολιτών από τις επιχειρήσεις και τις Τράπεζες, όπως 
και  το  ενδιαφέρον  τους  για  την  κοινωνική   τους  δράση.  Με  τον 
υπάρχοντα  καταιγισμό πληροφοριών,  κατ΄  εξοχήν χαρακτηριστικό  της 
εποχής  της  παγκοσμιοποίησης,  οι  πληροφορίες  για  την  κοινωνική 
συμπεριφορά των  επιχειρήσεων γενικά   κυκλοφορούν  στον  κόσμο  με 
τρομακτική ταχύτητα.
       Τις  τελευταίες  δεκαετίες  η ελληνική Τραπεζική κοινότητα έχει 
γυρίσει σελίδα,  αναπροσαρμόζοντας και διευρύνοντας τις στρατηγικές, 
τους στόχους αλλά και τις πηγές της κερδοφορίας της.  
      Παρά τη μεγάλη σημασία που δηλώνουν ότι αποδίδουν οι ελληνικές 
τράπεζες στα θέματα της αειφόρου ανάπτυξης, από τα αποτελέσματα της 
έρευνας προκύπτει ότι σε αντίθεση με τα διεθνή δεδομένα, περιορίζονται 
μόνο  στην  εσωτερική  περιβαλλοντική  διαχείριση,  σε  καμπάνιες 
Εταιρικής  Κοινωνικής  Ευθύνης  και  στην  επιλεγμένη  προσφορά 
πράσινων  προϊόντων  και  όχι  σε  πρακτικές  αειφόρου  δανεισμού  και 
αειφόρων  επενδύσεων.  Σε  έρευνα  που  έγινε  με   13  τραπεζικούς 
οργανισμούς , σχεδόν όλοι (12) διαπίστωσαν ότι τα θέματα προστασίας 
περιβάλλοντος θα αποτελούν κριτήριο επιλογής για τους μελλοντικούς 
πελάτες και επενδυτές μιας τράπεζας.   
     Η υγιής ανάπτυξη δημιουργεί  τις  προϋποθέσεις  για την  αποκοπή 
κοινωνικού μερίσματος. Οι  Τράπεζες του εξωτερικού το γνωρίζουν  και 
το εξυπηρετούν. Στην Ελλάδα το έχουν αντιληφθεί και ανταποκρίνονται.
    Η Επιχειρηματική  Κοινωνική Ευθύνη δύσκολα μπορεί να οριστεί και 
ακόμα δυσκολότερα να πραγματωθεί.  Τι  απαιτεί;  Κατ’ αρχάς θέληση, 
κατά  δεύτερον  κεφάλαια  και  κατά  τρίτον  συνειδητοποίηση  των 
πολλαπλών ρόλων κάθε επιχειρηματικής οντότητας. Επίσης, απαιτεί και 
υπομονή.  Τι  επιστρέφει;  Καλή  φήμη,  αναγνωσιμότητα  και,  τελικά, 
κέρδη.
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