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Εισαγωγή 

 

Η παρούσα εργασία αφορά την ολοκλήρωση των µεταπτυχιακών σπουδών µου στο 

Τµήµα Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας και είναι 

προαπαιτούµενη. Στην παρούσα εργασία θα προσπαθήσουµε να δώσουµε µια σφαιρική 

ενηµέρωση της έννοιας της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης των επιχειρήσεων και να την 

συνδέσουµε µε το οικονοµικό όφελος αυτών. 

Αρχικά, στο Πρώτο Κεφάλαιο, θα γίνει κάποια σύντοµη ιστορική αναδροµή της έννοιας 

της ΕΚΕ και θα αναπτυχθούν κάποιοι ορισµοί της. Στην συνέχεια θα αναπτυχθούν εν 

συντοµία θέµατα όπως η κοινωνικά υπεύθυνη εταιρεία, ο κώδικας επιχειρηµατικής ηθικής 

και δεοντολογίας, η ηθική δεοντολογία, η Εταιρική ∆ιακυβέρνηση και ο όρος της βιώσιµης 

ανάπτυξης –έννοιες που συνδέονται έµµεσα ή άµεσα µε την έννοια της ΕΚΕ.  

Οι επόµενες θεµατικές ενότητες αναφέρονται στους παράγοντες που συνέβαλλαν στην 

εξάπλωση της ΕΚΕ, τα χαρακτηριστικά αυτής, καθώς και στα οφέλη που αποκοµίζουν τόσο 

οι επιχειρήσεις όσο και το περιβάλλον από την εφαρµογή της. Επιπλέον θα γίνει σύντοµη 

αναφορά τόσο στις δράσεις της όσο και στην κατηγοριοποίηση των Πρωτοβουλιών- 

∆ράσεων  της ΕΚΕ. Στο τέλος του κεφαλαίου αναφέρονται οι φορείς που υπάρχουν στην 

Ελλάδα και ασχολούνται µε την Εταιρική Υπευθυνότητα. 

 Στο ∆εύτερο Κεφάλαιο παρουσιάζονται κάποια Ιστορικά Στοιχεία της ATEbank και 

γίνεται µία σύντοµη παρουσίαση του οργανογράµµατος και της πολιτικής που ακολουθεί η 

εταιρία. Στην συνέχεια αναφέρονται σηµαντικές βραβεύσεις και διακρίσεις που έλαβε η 

εταιρία κατά τη διάρκεια προηγούµενων ετών και παρουσιάζονται οι βασικές οµάδες των 

Εταιρικών και Κοινωνικών Συµµετόχων που επηρεάζονται από την λειτουργία της. 

Στο Τρίτο Κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην πολιτική της Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης που 

εφαρµόζει η ATEbank, καθώς και στους ακρογωνιαίους λίθους στους οποίους θεµελιώνεται η 

Εταιρική ∆ιακυβέρνηση προκειµένου να είναι αποτελεσµατική, δηλαδή το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο, την Γενική Συνέλευση, την ανώτατη ∆ιοίκηση, τις Επιτροπές και τους 

Εσωτερικούς και Εξωτερικούς Ελεγκτές  της εταιρίας. Τέλος, αναλύονται οι σχέσεις που έχει 

η εταιρία µε τους µετόχους-επενδυτές, τους πελάτες και τους προµηθευτές της. 

Στο Τέταρτο Κεφάλαιο παρουσιάζονται ενδεικτικά τα κυριότερα προϊόντα και οι 

υπηρεσίες της ATEbank. Πιο συγκεκριµένα, γίνεται µια σύντοµη αναφορά στα “πράσινα 

προϊόντα” που προσφέρει η Τράπεζα, καθώς και στα µέτρα που λαµβάνει για την 

διευκόλυνση των δανειοληπτών της. Παράλληλα αναφέρονται το Πλαίσιο Ασφαλείας των 
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Πληροφοριακών της Συστηµάτων, προκειµένου να διασφαλιστεί η οµαλή λειτουργία της και 

η παροχή ασφάλειας των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών, που συµβάλλει στην προστασία των 

προσωπικών δεδοµένων των πελατών της. 

Στο Πέµπτο Κεφάλαιο  , και συγκεκριµένα οι δράσεις που λαµβάνει για την κοινωνία, το 

περιβάλλον, τον πολιτισµό και τους εργαζόµενούς της γενικότερα. Πιο αναλυτικά, γίνεται 

αναφορά στους φορείς που στηρίζει η Τράπεζα µε την κοινωνική της προσφορά και στις 

επιχειρηµατικές λειτουργίες που ακολουθεί, προκειµένου αυτές να είναι κλιµατικά ουδέτερες 

και ενεργειακά αποδοτικές.  

Επιπλέον στο Κεφάλαιο αυτό, περιγράφονται οι δράσεις της ΑΤΕbank για την προστασία 

του Περιβάλλοντος και αναφέρονται οι διάφοροι πολιτιστικοί φορείς που υποστηρίζει η 

Τράπεζα για την ανάδειξη και διαφύλαξη της Πολιτιστικής µας Κληρονοµιάς. Τέλος 

απαριθµούνται οι κύριοι στόχοι της πολιτικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και 

Επιµόρφωσης της Τράπεζας 

Το Έκτο Κεφάλαιο χωρίζεται σε δύο µέρη, στο πρώτο µέρος παρουσιάζεται η 

µεθοδολογία της έρευνας που πραγµατοποιήθηκε για τη συλλογή των δεδοµένων, το 

ερευνητικό πρόβληµα, ο σκοπός και οι επιµέρους στόχοι της έρευνας καθώς και τίθενται τα 

διερευνητικά ερωτήµατα. Στο δεύτερο µέρος παρουσιάζεται το δείγµα της έρευνας, 

καθορίζεται ο πληθυσµός αναφοράς και γίνεται µία περιγραφή του τελικού δείγµατος. Έπειτα 

καθορίζεται η ερευνητική µέθοδος και η τεχνική συλλογής των δεδοµένων, τα µέσα συλλογής 

των ερευνητικών δεδοµένων και η δοµή των ερωτήσεων της συνέντευξης. Τέλος 

διευκρινίζεται η Μέθοδος της στατιστικής επεξεργασίας των δεδοµένων. 

Τέλος στο Έβδοµο Κεφάλαιο περιγράφονται µε αναλυτικό τρόπο τα αποτελέσµατα από 

τη στατιστική επεξεργασία των δεδοµένων που προέκυψαν από τις απαντήσεις του υπό 

έρευνα δείγµατος. Αυτά παρουσιάζονται σε γραφήµατα και έχουν ως στόχο την ανίχνευση 

των γνώσεών τους απέναντι στα θέµατα που αφορούν την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Η 

µεταπτυχιακή εργασία ολοκληρώνεται µε την παρουσίαση των συµπερασµάτων που 

προκύπτει από την ανάλυση των δεδοµένων. 

Γενικότερα, «Τα τυπικά οφέλη που µπορούν να προκύψουν για µία επιχείρηση που 

υιοθετεί την ΕΚΕ είναι η αυξηµένη πίστη των πελατών, η υποστήριξη των τοπικών 

κοινωνιών, η δυνατότητα πρόσληψης ικανότερων στελεχών, η βελτιωµένη ποιότητα και 

αυξηµένη παραγωγικότητα και η αποφυγή δυνητικών κινδύνων στη φήµη της εταιρείας, που 

είναι δυνατό να παρουσιαστούν από περιβαλλοντικά ή άλλα συµβάντα.» (Παναγιώτου- 

Αραβώσης, 2008). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι 

 

 

1.1 Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 

Ο όρος Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ), γνωστή και ως Εταιρική Υπευθυνότητα, 

δεν είναι νέος. Στην αρχαία Ρώµη, οι γερουσιαστές επέβαλαν σοβαρές κυρώσεις σε όσες 

επιχειρήσεις αποτύγχαναν να συµβάλλουν επαρκώς στη χρηµατοδότηση στρατιωτικών 

εκστρατειών, µέσω της πληρωµής φόρου. 

Το 18ο αιώνα διαδίδεται µια νέα µορφή ΕΚΕ που αφορά στη βελτίωση των συνθηκών 

ζωής των εργαζοµένων και των οικογενειών τους. Πολλοί βιοµήχανοι χτίζουν ολόκληρες 

πόλεις γύρω από τις βιοµηχανίες τους, εξασφαλίζοντας για το προσωπικό και τις οικογένειές 

τους στέγη, φαγητό και ιατρική περίθαλψη. Οι πρωτοβουλίες αυτές είχαν σαφώς 

αλτρουιστικά κίνητρα, αλλά παράλληλα αποσκοπούσαν στην αύξηση της παραγωγικότητας 

των εργαζοµένων, η οποία θα ήταν το αποτέλεσµα της βελτίωσης του εργασιακού και 

βιοτικού επιπέδου (Ηρακλέους, 2004). 

Τα τελευταία χρόνια, περισσότερο από ότι παλαιότερα, η αύξηση των κερδών των 

επιχειρήσεων αλλά και η συνειδητοποίηση της επιβάρυνσης του φυσικού περιβάλλοντος, 

οδηγούν όλο και περισσότερες από τις εταιρίες στη διανοµή του λεγόµενου “κοινωνικού 

µερίσµατος”. 

Θα µπορούσαµε να ορίσουµε την ΕΚΕ ως «το σύνολο των θετικών πράξεων που µια 

εταιρεία µπορεί να κάνει και που δεν άπτονται άµεσα των οικονοµικών της αποτελεσµάτων» 

ή ακόµα πιο απλά ως «το σύνολο των πράξεων, στις οποίες µια επιχείρηση καλείται να 

προβεί, προς όφελος της κοινωνίας για την οποία λειτουργεί, αλλά και προς όφελος των 

µετόχων της». 

Το 1960, ο Keith Davis προτείνει ότι η κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων αναφέρεται 

σε αποφάσεις και δράσεις οι οποίες δεν σχετίζονται µε οικονοµικά αποτελέσµατα ή µε 

θέµατα τεχνολογικού ενδιαφέροντος (Davis, 1960). 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση στην “Πράσινη Βίβλο” (2002), όρισε την ΕΚΕ ως εξής: «ΕΚΕ είναι 

η 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». 

Το Ελληνικό ∆ίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη έχει αποδώσει τον εξής ορισµό: 

«Εταιρική Υπευθυνότητα είναι η οικειοθελής δέσµευση των επιχειρήσεων, για ένταξη στις 
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επιχειρηµατικές τους πρακτικές κοινωνικών και περιβαλλοντικών δράσεων, που είναι πέρα 

και πάνω από όσα επιβάλλονται από την τρέχουσα νοµοθεσία και έχουν σχέση µε όλους 

όσους επηρεάζονται από τις εκάστοτε δραστηριότητές τους (Stakeholders), µε στόχο την 

ισόρροπη επίτευξη κερδοφορίας και βιώσιµης ανάπτυξης»  

Στο σηµείο αυτό επιβάλλεται να αναφερθεί και να επεξηγηθεί η θεωρία  των 

ενδιαφεροµένων (ή εµπλεκοµένων) µερών (stakeholders) µιας επιχείρησης. Τα 

ενδιαφερόµενα µέρη αποτελούν το περιβάλλον -άµεσο και έµµεσο- το οποίο αλληλεπιδρά µε 

την επιχείρηση και έχει ενδιαφέρον από τις δραστηριότητές της  

 Οι Stakeholders µιας επιχείρησης διακρίνονται στις εξής τρεις γενικές κατηγορίες: 

� Οργανωτικοί (εσωτερικοί ως προς την επιχείρηση): εργαζόµενοι, διοικητικά στελέχη, 

µερισµατούχοι – µέτοχοι, σύλλογοι εργαζοµένων. 

� Οικονοµικοί (εξωτερικοί ως προς την επιχείρηση): πελάτες, προµηθευτές, πιστωτές, 

διανοµείς, λοιποί συνεργάτες. 

� Κοινωνικοί (εξωτερικοί ως προς την επιχείρηση): κοινότητες, κυβέρνηση, µη 

κυβερνητικές – µη κερδοσκοπικές οργανώσεις, ακτιβιστές. 

Η θεωρία των ενδιαφεροµένων µερών βοηθάει την επιχείρηση να λάβει υπόψη της όλους 

τους ενδιαφερόµενους και να ξεκινήσει µια ουσιώδη διαδικασία διαλόγου, πριν καθορίσει το 

πρόγραµµα δράσης της, όσον αφορά την εταιρική κοινωνική της ευθύνη. 

 

 

1.2 ΕΚΕ και Άλλες Έννοιες 

Επιστρέφοντας στην διερεύνηση του ορισµού της ΕΚΕ, κρίνεται αναγκαίο να 

διερευνηθούν και κάποιοι άλλοι ορισµοί. Έτσι ως µια κοινωνικά υπεύθυνη εταιρεία ορίζεται, 

από τους διαµορφωτές της κοινής γνώµης και τους εκπροσώπους των επιχειρήσεων, εκείνη 

που πέρα από την επιχειρηµατική της δράση, πραγµατοποιεί παράλληλα ενέργειες, οι οποίες 

δεν αποσκοπούν άµεσα στο κέρδος, αλλά συµβάλλουν στην επίλυση σηµαντικών κοινωνικών 

ζητηµάτων, επιστρέφοντας µε αυτό τον τρόπο στην κοινωνία µέρος των κερδών της.  

«Ο κώδικας επιχειρηµατικής ηθικής και δεοντολογίας απορρέει από το περιβάλλον της 

εταιρίας, το οποίο άλλωστε είναι και καθοριστικό των αρχών της εταιρικής της 

διακυβέρνησης και εποµένως και της κοινωνικής της ευθύνης. Ο κώδικας αυτός είναι 

δυνατόν να αλλάζει ανάλογα µε τις απαιτήσεις των καιρών ή των χωρών της 

δραστηριοποίησης της εταιρίας.» (Θανόπουλος, 2009). 

«Με τον όρο ηθική δεοντολογία εννοούµε τους ηθικούς κανόνες που οικοδοµούν τα 

διευθυντικά στελέχη και οι οποίοι κατευθύνουν της εργασιακή τους συµπεριφορά, είτε αυτοί 
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οι κανόνες διαµορφώνονται άµεσα από σχέσεις εξουσίας είτε από άλλα είδη εµπειριών που 

χαρακτηρίζουν τις µεγάλες εταιρίες.  

Είναι γεγονός πως η µελέτη της ηθικής δεοντολογίας των επιχειρήσεων είναι ένα ταχέως 

αναπτυσσόµενο πεδίο. Ενδείξεις αυτής της ανάπτυξης είναι, µεταξύ άλλων, οι εξής: η 

εµφάνιση τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια πληθώρας βιβλίων και άρθρων µε θέµα τα 

προβλήµατα ηθικής δεοντολογίας στις επιχειρήσεις, η δηµιουργία κέντρων και ινστιτούτων 

µε στόχο, µεταξύ άλλων, τη µελέτη αυτών και άλλων παρόµοιων ζητηµάτων, όπως είναι ο 

ρόλος των αξιών στην επιστηµονική και τεχνολογική εργασία, καθώς και στη δηµόσια 

πολιτική, και η οργάνωση σεµιναρίων σε αρκετές επιχειρήσεις µε θέµα την ηθική 

δεοντολογία των επιχειρήσεων.  

Οι εξελίξεις αυτές, οι οποίες υπογραµµίζουν τη σηµασία της ηθικής δεοντολογίας στις 

επιχειρήσεις, αποτελούν συνέχεια µιας ιστορικής παράδοσης που ανάγεται τουλάχιστον στα 

τέλη του 19ου  και αρχές του 20ου αιώνα, τότε που οι µεγάλες εταιρείες έγιναν κυρίαρχος 

θεσµός της κοινωνίας µας.» (Τζακάλ, 2005). 

Η έννοια της βιώσιµης ανάπτυξης και η σηµασία που της αποδίδεται σήµερα 

διαµορφώθηκε µόλις τις τελευταίες δεκαετίες του 20ου αιώνα. Προέκυψε από µία στροφή 

στην αντίληψη των πραγµάτων, η οποία αρχικά εκφράστηκε ως ανησυχία για τα 

περιβαλλοντικά προβλήµατα και τις επιπτώσεις που έχει η υποβάθµιση του περιβάλλοντος 

στην υγεία και στην ποιότητα ζωής των ανθρώπων, αλλά και στην οικονοµική ανάπτυξη, και 

ως συνειδητοποίηση ότι οι φυσικοί πόροι έπρεπε να διατηρηθούν και για τις επόµενες γενεές. 

Η πετρελαϊκή κρίση του 1973 και η οικονοµική ύφεση της δεκαετίας του '70 δηµιούργησαν 

στην ουσία τις πρώτες σοβαρές αµφιβολίες για δυνατότητα των οικονοµιών να µεγεθύνονται 

απεριόριστα, θέτοντας έτσι επί τάπητος το θέµα της σπανιότητας των φυσικών πόρων. 

Σε παγκόσµιο επίπεδο, οι επιχειρήσεις καλούνται να εντάξουν στη στρατηγική τους 

πρακτικές αειφόρου ανάπτυξης και κοινωνικής πολιτικής. Οι επιχειρήσεις πλέον οφείλουν να 

γνωρίζουν πως χρειάζεται να εκτελούν τις λειτουργίες τους µε τέτοιον τρόπο, ώστε 

παράλληλα µε την οικονοµική τους δραστηριότητα, να εξασφαλίζουν µια υπεύθυνη 

συµπεριφορά απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό όλο και 

περισσότεροι Οργανισµοί προχωρούν στην ενσωµάτωση κοινωνικών πολιτικών στην 

εταιρική τους διακυβέρνηση, ως απάντηση στις περιβαλλοντικές και οικονοµικές πιέσεις που 

δέχονται. 
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1.3 Εταιρική ∆ιακυβέρνηση 

Η Εταιρική ∆ιακυβέρνηση ασχολείται µε τους τρόπους µε τους οποίους οι 

χρηµατοδότες των εταιρειών, αυτοί που διαθέτουν και προµηθεύουν στις εταιρείες τα 

απαραίτητα κεφάλαια, εξασφαλίζουν στους εαυτούς τους µία ανταµοιβή για την επένδυσή 

τους.  

Ως Εταιρική ∆ιακυβέρνηση ορίζεται «το σύνολο των αρχών, βάσει του οποίου 

επιδιώκεται η υπεύθυνη οργάνωση, λειτουργία, διοίκηση και έλεγχος µιας επιχείρησης, µε 

µακροπρόθεσµο στόχο τη µεγιστοποίηση της αξίας της και τη διαφύλαξη των έννοµων 

συµφερόντων όλων όσων συνδέονται µε αυτή». 

Η εταιρική διακυβέρνηση επιπλέον περιλαµβάνει (α) τις σχέσεις µεταξύ των πολλών 

εµπλεκοµένων παικτών (stakeholders), και (β) τους στόχους για την επίτευξη των οποίων 

διακυβερνάται η επιχείρηση. Οι βασικοί παίκτες είναι οι µέτοχοι, η διοίκηση (management), 

και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο (∆.Σ.).  Άλλοι εµπλεκόµενοι είναι οι εργαζόµενοι, οι 

προµηθευτές, οι πελάτες, οι τράπεζες και λοιποί δανειστές, οι Ρυθµιστικές Αρχές της Αγοράς, 

και γενικότερα το εξωτερικό περιβάλλον και η κοινωνία.  

Οι ΗΠΑ, η Γερµανία, η Ιαπωνία και το Ηνωµένο Βασίλειο (ΗΒ) διαθέτουν µερικά από τα 

καλύτερα συστήµατα εταιρικής διακυβέρνησης στον κόσµο, και οι διαφορές µεταξύ τους 

είναι πιθανότατα µικρές σχετικά µε τις διαφορές τους ως προς άλλες χώρες.  

Στις λιγότερο ανεπτυγµένες χώρες, συµπεριλαµβανοµένων και των χωρών που 

βρίσκονται σε φάση εξέλιξης και µετάπτωσης σε µία πιο ανεπτυγµένη κατάσταση, οι 

µηχανισµοί εταιρικής διακυβέρνησης είναι πρακτικώς ανύπαρκτοι. Στη Ρωσία, οι ασθενείς 

µηχανισµοί εταιρικής διακυβέρνησης οδηγούν σε ουσιαστική απόσπαση των κεφαλαίων των 

ιδιωτικοποιούµενων επιχειρήσεων από τους managers προς ίδιον όφελος (παροχετεύοντάς τα 

ανεξέλεγκτα όπως και όπου αυτοί επιθυµούν), και κατά συνέπεια στην εικονική ανυπαρξία 

κεφαλαίων για τις επιχειρήσεις (Boycko, Shleifer, and Vishny (1995)).  

Η κατανόηση της εταιρικής διακυβέρνησης όχι µόνο διαφωτίζει τη συζήτηση σχετικά µε 

οριακές βελτιώσεις στις πλούσιες οικονοµίες, αλλά και υποκινεί/ ενισχύει µεγάλες θεσµικές 

αλλαγές σε µέρη που αυτές πρέπει να γίνουν. 

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι υπάρχει ένα διεθνές ενδιαφέρον για τις πρακτικές της 

εταιρικής διακυβέρνησης στις σύγχρονες επιχειρήσεις από το 2001 και µετά, ιδιαίτερα λόγω 

των βαρύγδουπων καταρρεύσεων ενός αριθµού µεγάλων επιχειρήσεων στις ΗΠΑ, αλλά και 

σε άλλες χώρες της Ευρώπης, που έφεραν σε δεινή θέση τους µετόχους των επιχειρήσεων 

αυτών.  
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1.4 Αρχές της Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης 

Στις αρχές της καλής εταιρικής διακυβέρνησης περιλαµβάνονται η τιµιότητα, η 

εµπιστοσύνη, η ακεραιότητα, η ευθύτητα, ο προσανατολισµός προς την επιτέλεση του 

καθήκοντος και τη βέλτιστη απόδοση, η υπευθυνότητα, ο αµοιβαίος σεβασµός και η 

δέσµευση προς τον οργανισµό ή την επιχείρηση.  

Μεγάλης σηµασίας είναι ο τρόπος µε τον οποίο οι διευθυντές και η διοίκηση 

(management) αναπτύσσουν ένα µοντέλο διακυβέρνησης που ευθυγραµµίζει µεταξύ τους τις 

αξίες όσων µετέχουν στην επιχείρηση και κατόπιν αξιολογούν αυτό το µοντέλο περιοδικά για 

τη αποτελεσµατικότητά του. 

Συγκεκριµένα, οι ανώτεροι διοικητικοί λειτουργοί της επιχείρησης θα πρέπει να διοικούν 

και να διαχειρίζονται τα της επιχείρησης µε εντιµότητα και ηθική, ειδικά όσον αφορά 

πραγµατικές ή φαινοµενικές συγκρούσεις συµφερόντων, και να υποστηρίζουν έµπρακτα τη 

διαφάνεια και να είναι αποκαλυπτικοί όταν πρόκειται για οικονοµικές αναφορές και 

αποτελέσµατα της επιχείρησης. 

Το 1999, ο Οργανισµός Οικονοµικής Ανάπτυξης και Συνεργασίας (ΟΟΣΑ), ύστερα από 

πληθώρα συζητήσεων µε διεθνείς οργανισµούς, κυβερνήσεις, κρατικούς και ιδιωτικούς 

φορείς, δηµοσίευσε τις βασικές αρχές που θα πρέπει να χαρακτηρίζουν την Εταιρική 

∆ιακυβέρνηση. Αν και οι αρχές αυτές δεν έχουν δεσµευτικό χαρακτήρα, αποτελούν το 

θεµέλιο λίθο της Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης και σκοπό έχουν να παρέχουν συµβουλές και 

κατευθύνσεις προς όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη και να συµβάλλουν στη βελτίωση του 

σχετικού νοµοθετικού και ρυθµιστικού πλαισίου των χωρών.   

Στην Ελλάδα, η εταιρική διακυβέρνηση επιδιώκεται θεσµικά (Νοµοθεσία που διέπει τη 

λειτουργία Ανωνύµων Εταιρειών, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Κανονισµός Λειτουργίας 

Χρηµατιστηρίου Αθηνών, κλπ) και εκφράζεται νοµοθετικά στα πλαίσια τους Νόµου 

3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέµατα µισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 

110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόµου 3091/2002 (ΦΕΚ, 

330/24.12.2002).  
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1.5 Παράγοντες που συνέβαλλαν στην ανάπτυξη της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 

Πολλοί είναι οι παράγοντες που συντέλεσαν τα τελευταία χρόνια στην ανάγκη για 

δόµηση και εφαρµογή της ΕΚΕ στις επιχειρήσεις. Είναι αναµφίβολο πάντως ότι η ανάπτυξη 

της ΕΚΕ συνδέεται άµεσα µε τις εξελίξεις στους τοµείς της τεχνολογίας, της διοίκησης και 

της επικοινωνίας. Οι πιο σηµαντικοί πάντως είναι οι ακόλουθοι: 

Α) Η Παγκοσµιοποίηση της Αγοράς. «Η παγκοσµιοποίηση της αγοράς σε συνδυασµό µε τις 

τεχνολογικές εξελίξεις, αναµφίβολα επέφεραν ραγδαίες αλλαγές στην κοινωνία και στην 

οικονοµία, τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Επιπλέον πληθώρα προβληµάτων 

έγιναν ευρέως γνωστά, όπως η παγκόσµια ανησυχία για το περιβάλλον, η φτώχεια και η 

ανάγκη για κοινωνική συνοχή, εντείνοντας ακόµα περισσότερο την ανάγκη για βιώσιµη 

ανάπτυξη.» (OECD, 2001). 

Αποτέλεσµα της παγκοσµιοποίησης ήταν πολλές επιχειρήσεις να επεκτείνουν τις 

δραστηριότητές τους σε όλο τον κόσµο, αποκτώντας τεράστιο µέγεθος, πολλαπλασιάζοντας 

παράλληλα την περιοχή της ευθύνης τους σε αυτόν. Έτσι αποτέλεσε παγκόσµια κοινωνική 

απαίτηση, οι επιχειρήσεις, να αναλάβουν µεγαλύτερες υπευθυνότητες ώστε να διαχειριστούν 

αποτελεσµατικότερα την αναπόφευκτη επίδρασή τους στην κοινωνία. 

Β) Η ∆ηµιουργία της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας και 

η ανάπτυξη του διαδικτύου -internet, έδωσε τη δυνατότητα στους καταναλωτές να έχουν 

απεριόριστη πρόσβαση σε αµέτρητες πληροφορίες και να µένουν ενήµεροι για όλα όσα 

συµβαίνουν γύρω τους. Αυτό είχε σαν συνέπεια να παίρνουν δραστικά τον έλεγχο, 

απαιτώντας προϊόντα και υπηρεσίες σχεδιασµένα για τις µοναδικές τους ανάγκες, πιέζοντας 

για χαµηλότερες τιµές σε συνδυασµό µε υψηλότερη ποιότητα και καινοτοµία. 

Γ) Ο Εντεινόµενος Ανταγωνισµός. Οι χαµηλότερες τιµές, η υψηλότερη ποιότητα, τα 

καινοτοµικά χαρακτηριστικά και οι καλύτερες συνοδευτικές υπηρεσίες, αποτελούν πλέον 

standards για όλους τους ανταγωνιστές. Οι επιχειρήσεις έχουν πλέον συνειδητοποιήσει ότι η 

βιωσιµότητα του ανταγωνιστικού τους πλεονεκτήµατος βασίζεται πάρα πολύ στη 

διαφοροποίησή τους από τον ανταγωνισµό, µέσω της προβολής των δράσεων ΕΚΕ που 

αναλαµβάνουν να υλοποιήσουν και που κρίνουν πως θα έχουν την ανάλογη αποδοχή από το 

αγοραστικό 

τους κοινό (Hammer- Champy, 2001). 

∆) Η Αλλαγή στην Επιχειρηµατική Πραγµατικότητα. Η συνεχής, γρήγορη και επίµονη 

αλλαγή που πραγµατοποιείται στον κόσµο των επιχειρήσεων, αναγκάζει τις σύγχρονες 

εταιρείες να κινούνται εξαιρετικά γρήγορα, συµπορευόµενες µε τις παγκόσµιες εξελίξεις και 

να στρέφονται προς πολλές κατευθύνσεις και στόχους ταυτόχρονα, ανιχνεύοντας κάθε πιθανό 
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τρόπο διαφοροποίησης και ανάδειξης του εταιρικού τους προφίλ,  αλλιώς κινδυνεύουν να 

µείνουν εκτός ανταγωνισµού. 

Έτσι σήµερα, δεν είναι τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που οδηγούν την επιχείρηση σε 

µακράς διάρκειας επιτυχία, αλλά οι διαδικασίες που την καθιστούν ανταγωνιστική, η 

εξασφάλιση της υψηλής ποιότητας και η υιοθέτηση πρακτικών ευαίσθητων στις κοινωνικές 

ανάγκες. Η διαφορά µεταξύ της νικήτριας και της χαµένης επιχείρησης, έγκειται ακριβώς στο 

ότι η πρώτη έχει συνειδητοποιήσει το πόσο αποτελεσµατική είναι η δραστηριοποίησή της στα 

πλαίσια της ΕΚΕ. 

 

 

1.6 Τα Χαρακτηριστικά της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 

Σύµφωνα µε των Παπατριανταφύλλου (2010), τα κύρια χαρακτηριστικά µιας υγιούς 

προσέγγισης της ΕΚΕ είναι τα εξής: 

� Η ΕΚΕ εκφράζεται µε προγράµµατα, πρωτοβουλίες και πρακτικές εθελοντικού 

χαρακτήρα και δεν επιβάλλεται µε νοµοθετικές ρυθµίσεις. Η σχετική συµπεριφορά των 

επιχειρήσεων, για να εµπίπτει στην έννοια της “κοινωνικής προσφοράς”, πρέπει να είναι 

πέραν των νοµικών τους υποχρεώσεων και να έχει χαρακτήρα εθελούσιας προσφοράς 

έργου. 

� Η ΕΚΕ θα πρέπει να αποσκοπεί στη βιώσιµη ανάπτυξη, µε όλες τις παραµέτρους που 

αυτή έχει -οικονοµικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές. Στις παραµέτρους αυτές 

περιλαµβάνονται τα εργασιακά και γενικότερα τα ανθρώπινα δικαιώµατα, η γενικότερη 

οικονοµική ευηµερία, η αρµονική συνύπαρξη µε την τοπική κοινωνία, οι σχέσεις µε τους 

προµηθευτές, πελάτες, µετόχους, επενδυτές, οµάδες κοινού, η περιβαλλοντική προστασία. 

Η ΕΚΕ δεν είναι απλώς ένα σύνολο “καλών πρακτικών” ή ένα εργαλείο του σύγχρονου 

marketing, αλλά αποτελεί µια “ιδεολογία” η οποία υπηρετεί διαχρονικά την έννοια της 

Βιώσιµης Ανάπτυξης. 

� Η ΕΚΕ δεν αποτελεί ένα πρόσθετο στοιχείο στην πολιτική της επιχείρησης, αλλά έχει 

στρατηγική σηµασία στη συνολική διαχείρισή της, αποτελώντας πηγή ευκαιρίας, 

καινοτοµίας και ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος. Για αυτό το λόγο δεν πρέπει να 

αντιµετωπίζεται ως ένα επιπλέον στοιχείο κόστους και να χρησιµοποιείται απλώς για την 

προώθηση των δηµοσίων σχέσεων και της προβολής της επιχείρησης. Αντιθέτως, θα 

πρέπει να αντιµετωπίζεται ως µια νέα αντίληψη διοίκησης, που επηρεάζει άµεσα και 

καθοριστικά τις βασικές εταιρικές αξίες και αρχές και επιφέρει νέους τρόπους διαχείρισης 

των αλλαγών που συµβαίνουν σε παγκόσµιο επίπεδο. 
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� Οι δράσεις και τα προγράµµατα της ΕΚΕ είναι επιλεγµένα και προσαρµοσµένα, έτσι ώστε 

να προσθέτουν εταιρική αξία και να επιτρέπουν την ανάπτυξη καινοτοµικών προϊόντων, 

µε προσανατολισµένες περιβαλλοντικές χρήσεις και αποδόσεις. Οι προσεκτικά 

επιλεγµένες δράσεις ΕΚΕ προσφέρουν στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να συνδυάσουν 

την κοινωνικό – περιβαλλοντική τους δραστηριοποίηση µε το σηµαντικό οικονοµικό 

όφελος, επενδύοντας σε αξίες που θα αποφέρουν πολύπλευρα και κυρίως µακροπρόθεσµα 

οφέλη. 

� Η επιτυχής εφαρµογή της ΕΚΕ χρειάζεται τη δέσµευση των στελεχών της ανώτατης 

διοίκησης, αλλά και τη µεγάλη και ένθερµη συµµετοχή όλων των εργαζοµένων και των 

εκπροσώπων µιας επιχείρησης. Για το λόγο αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντική η συνεχής 

ενηµέρωση, κατάρτιση και επιµόρφωση όλου του προσωπικού των επιχειρήσεων σε 

θέµατα ΕΚΕ. 

� Οι πρακτικές εφαρµογές της ΕΚΕ χαρακτηρίζονται από διαφάνεια και επιτρέπουν την 

αποτελεσµατική ροή πληροφορίας. Η διαφάνεια θεωρείται το απαραίτητο “όχηµα” για να 

εισέλθει και να εγκατασταθεί η ΕΚΕ στα θεµέλια των επιχειρήσεων. 

� Η υγιής εφαρµογή προγραµµάτων ΕΚΕ επιτρέπει την ανταλλαγή διεθνούς εµπειρίας 

µεταξύ των επιχειρήσεων, σε πρωτοβουλίες που αναζωογονούν και διευκολύνουν τη 

βελτίωση της απόδοσης της ΕΚΕ. 

� Οι επιχειρήσεις που σχεδιάζουν και εκτελούν δράσεις ΕΚΕ, οφείλουν να υιοθετούν 

κατάλληλο θεσµικό πλαίσιο, που να εγγυάται τη συµµόρφωση σε διεθνείς κανόνες και 

πρότυπα αγοράς, όπως αυτά διαµορφώνονται ανάλογα µε το είδος και το εύρος της 

επιχειρηµατικής δραστηριότητας. 

Σε κάθε περίπτωση, η ΕΚΕ περιλαµβάνει ένα περίπλοκο σύνολο θεµάτων, των οποίων η 

ιεράρχηση µπορεί να διαφέρει από επιχείρηση σε επιχείρηση, από κλάδο σε κλάδο ή και από 

περιοχή σε περιοχή. 
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1.7 Οι ∆ράσεις της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 

Οι δράσεις της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης αναφέρονται τόσο στο εσωτερικό, όσο και 

στο εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης. Πιο συγκεκριµένα στο εσωτερικό περιβάλλον 

της επιχείρησης αναφέρονται στα ακόλουθα: 

-Το όραµα, την Αποστολή και τις Αξίες. 

- Την ∆ιαχείριση του Ανθρώπινου ∆υναµικού. 

- Στις Συνθήκες του Εργασιακού Περιβάλλοντος. 

- Στην Προσαρµογή στις Αλλαγές και την ∆ιαχείριση Κινδύνου. 

- Στον Κοινωνικό ∆ιάλογο. 

- Στην ∆ιαχείριση των Φυσικών Πόρων και των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. 

Αντίστοιχα, οι δράσεις της ΕΚΕ στο εξωτερικό αναφέρονται στα εξής: 

- Την ∆ιαχείριση των Σχέσεων µε τους Μετόχους, τους Πελάτες, τους Καταναλωτές, τους 

Προµηθευτές και τους Λοιπούς Συνεργάτες. 

- Την ∆ιαχείριση των Σχέσεων µε τις Τοπικές Κοινότητες. 

- Τον Σεβασµό των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων. 

 

 

1.8 Κατηγοριοποίηση Πρωτοβουλιών και ∆ράσεων της ΕΚΕ 

Σύµφωνα µε τους Kotler και Lee (2004), οι πρωτοβουλίες- δράσεις της Εταιρικής 

Κοινωνικής Ευθύνης των επιχειρήσεων, ανάλογα µε τη φύση και το σκοπό του κάθε 

προγράµµατος, χωρίζονται σε έξι κατηγορίες, οι οποίες αναφορικά είναι οι ακόλουθες: 

• Προώθηση του Σκοπού (Cause- Related Promotion). 

• Εταιρικό Κοινωνικό Μάρκετινγκ (Cause- Related Marketing). 

• Εταιρική Φιλανθρωπία (Corporate Philanthropy). 

• Εταιρικός Εθελοντισµός (Community Volunteering). 

• Κοινωνικά Υπεύθυνες Επιχειρηµατικές Πρακτικές (Socially Responsible Business 

Practices). 
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1.9 Οφέλη της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 

Τα οφέλη της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης τόσο για τις επιχειρήσεις, όσο και για την 

κοινωνία και το περιβάλλον είναι πολλαπλά. ∆εν πρέπει να ξεχνάµε ότι η σχέση κοινωνίας 

και επιχείρησης είναι µία σχέση αµφίδροµη και ότι υπάρχει έντονη αλληλεξάρτηση µεταξύ 

τους. Η βελτίωση των σχέσεων, τόσο µε την τοπική κοινωνία και τα περιφερειακά όργανα, 

όσο και µε την παγκόσµια καθίσταται πλέον αναγκαία και αναπόφευκτη για την ανάπτυξη 

και την επιβίωση της εταιρίας. 

Γενικότερα τα οφέλη για τις επιχειρήσεις θα µπορούσαν να συνοψιστούν στα ακόλουθα: 

• Υψηλότερη Οικονοµική Απόδοση και Κερδοφορία. 

• Ενίσχυση της Εταιρικής φήµης. 

• Πρόσβαση σε Κεφάλαιο και προσέλκυση Επενδύσεων. 

• Προσέλκυση και ∆ιατήρηση Εξειδικευµένων Στελεχών της Επιχείρησης. 

• Καλύτερη ∆ιαχείριση Κινδύνων και Ασφάλειας των Προϊόντων. 

Είναι χαρακτηριστικό εξάλλου το γεγονός ότι όλο και περισσότερες έρευνες 

καταδεικνύουν ότι η υπεύθυνη συµπεριφορά της επιχείρησης έναντι της κοινωνίας και του 

περιβάλλοντος, µπορεί να την καταστήσει πιο ανταγωνιστική και ανθεκτική σε περιόδους 

κρίσης, καθώς επίσης να της αποφέρει σηµαντικά έσοδα και να συντελέσει στη βελτίωση της 

απόδοσής της. 

Η παραγωγή ασφαλών και ποιοτικών προϊόντων, η συνεισφορά σε τοµείς όπως η 

εκπαίδευση, ο πολιτισµός και η υγεία, είναι µερικά από τα οφέλη που απολαµβάνει η 

κοινωνία. Επιπλέον, εταιρείες που φροντίζουν για την εκπαίδευση, την ανάπτυξη και την 

ψυχική ισορροπία των εργαζοµένων, συµβάλλουν στη δόµηση ολοκληρωµένων 

προσωπικοτήτων, που προάγουν το προσωπικό, εταιρικό και κοινωνικό συµφέρον. 

 «Στη νέα οικονοµία, όπου τα δεδοµένα έχουν αλλάξει, οι  επιχειρήσεις και οι 

εργαζόµενοι έχουν να αντιµετωπίσουν ιδιαίτερα ουσιαστικές προκλήσεις. Οι επιχειρήσεις θα 

πρέπει να αναλάβουν σηµαντικές πρωτοβουλίες για ανάπτυξη της οργανωσιακής γνώσης, 

αυξάνοντας ουσιαστικά τις επενδύσεις στο νοητικό τους κεφάλαιο –τον σηµαντικότερο 

συντελεστή της παραγωγής στη νέα εποχή. Παράλληλα όµως και οι εργαζόµενοι θα πρέπει να 

επενδύουν συνεχώς για τη δική τους ανάπτυξη και βελτίωση, µέσω δια βίου εκπαίδευσης.» 

(∆ηµητριάδη, 2002). 
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1.10 Φορείς Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Ελλάδα 

 

1. Ελληνικό ∆ίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 

Το 2000 ιδρύθηκε το Ελληνικό ∆ίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη µε τη µορφή 

µη κερδοσκοπικού σωµατείου, από δεκατρείς επιχειρήσεις και τρεις επιχειρηµατικούς φορείς. 

Στα δώδεκα χρόνια της λειτουργίας του, τα µέλη του ∆ικτύου έχουν αυξηθεί σηµαντικά. 

Κύριοι στόχοι του, όπως περιγράφονται στην ιδρυτική του διακήρυξη, µεταξύ άλλων είναι: 

� Η ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση της ελληνικής επιχειρηµατικής κοινότητας, αλλά και 

των επιµέρους κοινωνικών οµάδων, προς την κατεύθυνση της προώθησης της κοινωνικής 

συνοχής στην Ελλάδα. 

� Η ανάπτυξη µηχανισµών επικοινωνίας, συνέργιας και συντονισµού ανάµεσα στις 

επιχειρήσεις-µέλη του ∆ικτύου, για την από κοινού εφαρµογή προγραµµάτων ή την 

ανταλλαγή καλών πρακτικών. 

Το Ελληνικό ∆ίκτυο αντιλαµβάνεται την ΕΚΕ ως «την οικειοθελή δέσµευση των 

επιχειρήσεων για ένταξη στις επιχειρηµατικές τους πρακτικές κοινωνικών και 

περιβαλλοντικών δράσεων που είναι πέρα από όσα επιβάλλονται από τη νοµοθεσία και έχουν 

σχέση µε όλους όσοι άµεσα ή έµµεσα επηρεάζονται από τις δραστηριότητές τους».  

Γι’ αυτόν άλλωστε το λόγο, στους βασικούς άξονες δράσης του προβάλλει την οµαλή 

ένταξη στο κοινωνικό σύνολο των κοινωνικά ευπαθών οµάδων, -όπως άτοµα µε ειδικές 

ανάγκες, αποφυλακισθέντες, απεξαρτηµένους, οικονοµικούς µετανάστες,- την ανάπτυξη της 

ιδέας του κοινωνικού εθελοντισµού στο εσωτερικό των επιχειρήσεων- µελών του ∆ικτύου 

και την προστασία του περιβάλλοντος. 

 Μέσα από τη σύνταξη και διανοµή καταλόγων καλών πρακτικών, το ∆ίκτυο αφενός 

προωθεί την ανάπτυξη της γνώσης και εµπειρίας γύρω από τις δράσεις ΕΚΕ που 

εφαρµόζονται στην Ελλάδα και αφετέρου παρέχουµε τη δυνατότητα προβολής στα µέλη του. 

Στις αξιόλογες δράσεις του ∆ικτύου, τόσο για την ανάπτυξη, όσο και την κατανόηση της 

ΕΚΕ, θα πρέπει να ενταχθεί και ο σχεδιασµός και η υλοποίηση του προγράµµατος ΕΡΜΗΣ, 

το οποίο αποσκοπεί στη διάχυση των αρχών και των πρακτικών της ΕΚΕ στις µικροµεσαίες 

επιχειρήσεις, προκειµένου οι τελευταίες να τις υιοθετήσουν και να τις προσαρµόσουν στις 

δικές του ιδιαίτερες συνθήκες. 

Τέλος, αξίζει να σηµειωθεί ότι το Ελληνικό ∆ίκτυο για την ΕΚΕ συνεργάζεται µε φορείς 

του δηµοσίου και του ιδιωτικού τοµέα, µε την ακαδηµαϊκή κοινότητα, µε Μη Κυβερνητικές 

Οργανώσεις, καθώς και νε τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης. Επίσης συνδέεται άµεσα µε το 
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Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο για την ΕΚΕ (CSR Europe), το οποίο έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην 

ίδρυση του Ελληνικού ∆ικτύου. 

Μέσω αυτής της συνεργασίας, το Ελληνικό δίκτυο έχει πρόσβαση και επηρεάζει τη 

διαµόρφωση της ΕΚΕ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τόσο από πλευράς επιχειρηµατικής, όσο και 

από πολιτικής προοπτικής, ενώ παράλληλα συµµετέχει ενεργά στην επαύξηση της γνώσης, 

στην οικοδόµηση δεξιοτήτων και στην υποστήριξη της ανάπτυξης και της εφαρµογής 

πρακτικών ΕΚΕ 

 

2. Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηµατικής Ηθικής 

Το Ινστιτούτο Επιχειρηµατικής Ηθικής (EBEN GR), λειτουργεί στην Ελλάδα από το 

2005, και είναι µέλος του European Ethics Network, το οποίο στοχεύει στην προώθηση των 

αρχών της επιχειρηµατικής ηθικής, της ΕΚΕ και της Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης, στον ιδιωτικό 

και το δηµόσιο τοµέα, την ακαδηµαϊκή κοινότητα και σε οργανισµούς εθελοντικού 

χαρακτήρα.  

Το ΕΒΕΝ GR φιλοδοξεί να παίξει σηµαντικό ρόλο στο χώρο των επιχειρήσεων, 

παρέχοντας υποστήριξη στους οργανισµούς και τους επαγγελµατίες, µε σκοπό να 

εφαρµόσουν ένα νέο τρόπο διοίκησης, µέσω της παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών, 

ερευνητικών εργαλείων, εκπαίδευσης και διάδοσης καλών πρακτικών. Μέλη του ΕΒΕΝ GR 

είναι εταιρείες, οργανισµοί, επαγγελµατίες και φοιτητές του κλάδου. 

Φιλοσοφία του Ινστιτούτου αποτελεί το ότι η επιχειρηµατική ηθική αποτελεί ένα 

αναπόσπαστο κοµµάτι της ΕΚΕ, εφόσον το έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον απαιτεί από τις 

επιχειρήσεις να λειτουργούν µε ήθος και κανόνες, πέρα και πάνω από το νόµο, ενώ οι 

καταναλωτές και η κοινωνία περιµένουν από αυτές όλο και περισσότερα, πριν αποφασίσουν 

για το προϊόν ή την υπηρεσία που θα αγοραστούν. 

 

3. Ελληνικό ∆ίκτυο Global Compact 

Το Ελληνικό ∆ίκτυο Global Compact ιδρύθηκε το 2008 σε εκδήλωση που οργάνωσαν το 

Ελληνικό ∆ίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και το UNDP Programme 

Management Office στην Αθήνα. Κατά την εκδήλωση 50 Ελληνικές επιχειρήσεις επέδωσαν 

στον επικεφαλής του Global Compact Networks & Global Compact Partnerships κ. Soren 

Petersen, επιστολή προς τον Γενικό Γραµµατέα του Ο.Η.Ε., µε την οποία δεσµεύονται να 

τηρούν τις δέκα αρχές του Global Compact, κατά την παραγωγική διαδικασία και τις 

συναλλαγές τους. Σήµερα, τα µέλη του ∆ικτύου είναι περισσότεροι από ογδόντα οργανισµοί, 

επιχειρήσεις, ακαδηµαϊκοί και άλλοι φορείς  
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Οι στόχοι του Ελληνικού ∆ικτύου Global Compact είναι : 

� Η προώθηση του Οικουµενικού Συµφώνου και των αρχών του στην Ελλάδα. 

� Η υποστήριξη επιχειρήσεων, εκπαιδευτικών ιδρυµάτων και οργανισµών που έχουν 

δεσµευτεί προς αυτό και σε σχέση µε τη συνεχή εφαρµογή των δέκα αρχών του. 

� Η διάδοση των 10 αρχών προς τον επιχειρηµατικό κόσµο. 

� Η προσέλκυση νέων µελών. 

� Η παράλληλη δηµιουργία ευκαιριών για πολυµερείς συµπράξεις και συλλογική δράση. 

� Η υποστήριξη των ευρύτερων στόχων των Ηνωµένων Εθνών για τη χιλιετία, µέσα από 

δραστηριότητες και εκδηλώσεις που αφορούν όλους τους συµµετέχοντες. 

 

4. Οδηγός EuroCharity 

Η EuroCharity, το σηµείο αναφοράς για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και την πράσινη 

οικονοµία, δηµιούργησε το 2006 σε ελληνική και αγγλική έκδοση, τον πρώτο ηλεκτρονικό 

Ελληνικό Οδηγό Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.  

Ο οδηγός αποσκοπεί στην πληρέστερη δυνατή ενηµέρωση του κοινού, µέσω της 

επικοινωνίας και της προβολής δράσεων, προγραµµάτων και πρωτοβουλιών επιχειρήσεων, 

οργανισµών, φορέων, Μη- Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ), µέσων µαζικής επικοινωνίας 

(ΜΜΕ), και επαγγελµατιών, σε θέµατα που αφορούν στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, στο 

περιβάλλον, στην πράσινη οικονοµία, ανάπτυξη και επιχειρηµατικότητα, στην εταιρική 

διακυβέρνηση, στη βιώσιµη ανάπτυξη, στη διαφάνεια και στην επιχειρηµατική αριστεία. 

Ο οδηγός απευθύνεται σε ένα ευρύ κοινό στην Ελλάδα και το εξωτερικό που µεταξύ 

άλλων περιλαµβάνει επιχειρηµατίες, επενδυτές, µετόχους, αναλυτές, καταναλωτές, ΜΚΟ, 

Συλλογικούς Φορείς και ΜΜΕ. Οι Εταιρείες-Μέλη της EuroCharity, µπορούν να 

καταχωρούν στον ηλεκτρονικό Οδηγό δελτία τύπου ΕΚΕ και βιώσιµης ανάπτυξης, το 

εταιρικό και κοινωνικό τους προφίλ, ανακοινώσεις, κοινωνικούς απολογισµούς, 

συνεντεύξεις, βραβεία και διακρίσεις. 

Στο πλαίσιο της δικής της ευθύνης απέναντι στην κοινωνία η EuroCharity είναι 

καταστατικά δεσµευµένη να συνεισφέρει ετησιώς το 25% των συνδροµών των Εταιρειών-

Μελών της, στην υποστήριξη Μη- Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ), ενώ παράλληλα, έχει 

υπογράψει το ∆ιεθνές Σύµφωνο των Ηνωµένων Εθνών (10 United Nations Global Compact 

principles).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ 

 

 

2.1 Το παράδειγµα της ΑΤΕbank 

Η ΑΤΕbank είναι µια ιστορική τράπεζα µε σηµαντική κοινωνική προσφορά σε όλη τη 

διαδροµή της. Έχει εδραιωθεί στη συνείδηση του κόσµου ως «Τράπεζα Εµπιστοσύνης» και 

έχει απόλυτη συναίσθηση της αποστολής της, να αναλαµβάνει η ίδια και να στηρίζει, 

πρωτοβουλίες κοινωνικής προσφοράς. 

Είναι µία επιλογή ευθύνης και µία δέσµευση που υπαγορεύεται όχι µόνο από την ιστορική 

διαδροµή της, αλλά και από το σηµερινό της χαρακτήρα ως τράπεζα του εργαζόµενου, του 

αγρότη, του συνταξιούχου, του φοιτητή και του µικροεπιχειρηµατία. 

Από την αρχή του 2010, η Τράπεζα έθεσε σε εφαρµογή εκτεταµένη δέσµη απαραίτητων 

µέτρων για τον εκσυγχρονισµό και την εξυγίανσής της, προκειµένου να διασφαλίσει τη 

βιωσιµότητα του Oµίλου σε µακροπρόθεσµο ορίζοντα. Τα µέτρα αυτά, αποτελούν τη βάση 

του Προγράµµατος Αναδιάρθρωσης που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Μάιο 

του 2011 και το οποίο η Τράπεζα µέχρι σήµερα εφαρµόζει πιστά και µε επιτυχία. 

Μία από τις βασικές δεσµεύσεις στο πλαίσιο του Προγράµµατος Αναδιάρθρωσης είναι 

και η σηµαντική µείωση των λειτουργικών δαπανών. Μία µείωση, που όπως είναι φυσικό, 

περιόρισε σηµαντικά και τους πόρους που η Τράπεζα µπορούσε να διαθέσει για κοινωνικό 

έργο. 

Παρά τους περιορισµούς, η ΑΤΕbank συνέχισε να επιτελεί τον κοινωνικό της ρόλο. 

Επέλεξε να υλοποιήσει δράσεις για να προστατέψει την ανθρώπινη ζωή και την αξιοπρέπεια 

των ανθρώπων συµβάλλοντας στη µείωση των κοινωνικών ανισοτήτων. 

∆ιαθέτοντας στην προσπάθεια αυτή πόρους, ανθρώπινους και υλικούς, εστίασε, 

προώθησε και υλοποίησε µε απόλυτη επιτυχία το πρόγραµµα ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΖΩΗΣ σε 

συνεργασία µε την Αρχιεπισκοπή Αθηνών. Ένα καινοτόµο πρόγραµµα που χαρακτηρίστηκε 

πρωτίστως από τη µεγάλη ανταπόκριση, τη συµµετοχή και την ενεργοποίηση της Κοινωνίας. 

Συνολικά η προσπάθεια αυτή απέφερε µέχρι σήµερα 450.000 χιλιάδες γεύµατα σε 

συνανθρώπους µας και τροφοδότησε την ελπίδα ότι η κοινωνική αλληλεγγύη µπορεί σε 

αυτούς τους δύσκολους καιρούς να αποδώσει σηµαντικά αποτελέσµατα. 
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2.2 Ιστορικά Στοιχεία 

Η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, συστήθηκε στις 27 Ιουνίου 1929 µε σύµβαση µεταξύ 

του Ελληνικού ∆ηµοσίου και της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος «Περί συστάσεως και 

λειτουργίας της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος» και κυρώθηκε µε το Νόµο 4332/1929, και 

µετατράπηκε σε Ανώνυµη Τραπεζική Εταιρεία, σύµφωνα µε το άρθρο 26 παρ. 1 του 

Ν.1914/1990. Το ∆εκέµβριο του 2000, η Τράπεζα εισήχθη στο Χ.Α. 

Η επωνυµία της Τράπεζας είναι «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.» και 

χρησιµοποιεί το διακριτικό τίτλο «ΑΤΕbank». Έδρα της Τράπεζας ορίζεται ο ∆ήµος 

Αθηναίων και συγκεκριµένα το ιστορικό κτίριο επί της οδού Πανεπιστηµίου 23. 

Σκοπός της Τράπεζας είναι η εκτέλεση και παροχή κάθε τραπεζικής εργασίας και 

υπηρεσίας, που συµβάλλει στον εκσυγχρονισµό, στην ανάπτυξη της οικονοµίας και 

ειδικότερα του αγροτικού τοµέα και δηµιουργεί διαρκή αξία για όλους τους συµµετόχους της. 

Η ΑΤΕbank εξυπηρετεί την πελατεία της µέσα από ένα εκτεταµένο δίκτυο το οποίο 

αριθµεί 468 Καταστήµατα (µε 5799 εργαζόµενους), καλύπτοντας το σύνολο της ελληνικής 

επικράτειας. 

Επιπλέον, διαθέτει 912 ΑΤΜ τελευταίας τεχνολογικής γενιάς τα οποία αποτελούν το 

πρώτο σε διασπορά πανελλαδικό δίκτυο ΑΤΜ. Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια αναπτύσσει 

δυναµικά εναλλακτικά δίκτυα πώλησης των προϊόντων της µε τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες 

που προσφέρει. 

Σήµερα, η ΑΤΕbank προχωρά σε ριζική λειτουργική και οργανωτική αναδιάρθρωση για 

να ανταποκριθεί επιτυχώς στις σύγχρονες προκλήσεις και να διασφαλίσει τη µακροπρόθεσµη 

βιωσιµότητά της προς όφελος των πελατών, των µετόχων, των εργαζοµένων της και 

συνολικά της ελληνικής οικονοµίας. όφελος των πελατών, των µετόχων, των εργαζοµένων 

της και συνολικά της ελληνικής οικονοµίας. 
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2.3 Το οργανόγραµµα της ATEbank 

Η οργανωτική διάρθρωση της Τράπεζας έχει αλλάξει τα τελευταία δύο χρόνια (2010-

2011). Οι αλλαγές που έγιναν, αποκαλύπτουν τον οργανωτικό ανασχηµατισµό και τη διαρκή 

βελτίωση της ΑΤΕbank και είναι συνακόλουθες µε τους στόχους που επιδιώκει να πετύχει µε 

το Πρόγραµµα Αναδιάρθρωσης 2010-2013. 
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2.4 Η πολιτική της ATEbank 

Όραµα της ATEbank Α.Ε. είναι να αποτελεί µια Τράπεζα σύγχρονη και ανθρώπινη για 

όλους τους Έλληνες, επικεφαλής ενός δυναµικού Οµίλου, η οποία θα συµβάλλει στην πρόοδο 

και την ευηµερία της κοινωνίας µέσω της παροχής ανταγωνιστικών προϊόντων και της 

υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης των πελατών της. 

Η ποιότητα αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για την ATEbank. Ειδικότερα, η ∆ιοίκηση 

της Τράπεζας, στο πλαίσιο της υφιστάµενης Πολιτικής Ποιότητας, στοχεύει στην άριστη 

παροχή υπηρεσιών στους τοµείς: 

I. Της ταµειακής διαχείρισης & των µηχανογραφηµένων πληρωµών κοινοτικών γεωργικών 

ενισχύσεων προς παραγωγούς-τελικούς αποδέκτες, 

II. Της διαδικασίας ένταξης των ενδιαφεροµένων στο πρόγραµµα πρόωρης συνταξιοδότησης 

αγροτών, της ταµειακής διαχείρισης και των µηχανογραφηµένων πληρωµών των δικαιούχων 

του προγράµµατος καθώς και τους προβλεπόµενους διοικητικούς και δειγµατοληπτικούς 

ελέγχους, χρησιµοποιώντας αποτελεσµατικούς τρόπους εκτέλεσης των υποχρεώσεων που 

αναλαµβάνει απέναντι στους πελάτες της, έτσι ώστε να είναι πάντα ανταγωνιστική και να 

ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και τις προσδοκίες των πελατών της. 

Η ATEbank µέσω της Πολιτικής Ποιότητας δεσµεύεται για: 

• Την παροχή αξιόπιστων υπηρεσιών. 

• Την τήρηση όλων των Νοµοθετικών της υποχρεώσεων 

• Την ανάπτυξη κλίµατος εµπιστοσύνης µεταξύ της Τράπεζας και της πελατείας καθώς και 

τη διαµόρφωση µακροχρόνιας, ολοκληρωµένης και δηµιουργικής οικονοµικής 

συνεργασίας µαζί τους. 

• Την αποτελεσµατική αντιµετώπιση και ικανοποίηση των υφιστάµενων και 

προβλεπόµενων αναγκών εκπαίδευσης, κατάρτισης και εξειδίκευσης των εργαζοµένων 

της ATEbank. 

• Τη διάθεση των απαραίτητων πόρων για τη διατήρηση και βελτίωση της 

αποτελεσµατικότητας του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας της ATEbank. 

• Τον καθορισµό στόχων ποιότητας, η επίτευξη των οποίων ανασκοπείται σε τακτά χρονικά 

διαστήµατα. 

• Τη διάθεση της παρούσας πολιτικής ποιότητας σε κάθε ενδιαφερόµενο. 

Το εργαλείο µέσω του οποίου η ATEbank υλοποιεί, ελέγχει και αναπροσαρµόζει την 

Πολιτική Ποιότητας είναι το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το διεθνές 

πρότυπο EN ISO 9001. 
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Για την υλοποίηση της Πολιτικής Ποιότητας η ATEbank θεωρεί απαραίτητη την ενεργό 

συµµετοχή των εργαζοµένων στην τήρηση, ανάπτυξη και τεκµηρίωση όλων των διαδικασιών 

που προβλέπει το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας. 

Η ∆ιοίκηση και όλοι οι εργαζόµενοι στην ATEbank που εµπλέκονται στους ανωτέρω 

τοµείς, δεσµεύονται για την επίτευξη των στόχων του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας και 

την ουσιαστική εφαρµογή του, αλλά και για τη διαρκή βελτίωσή του, καθώς και για τη 

συνεχή ικανοποίηση των πελατών της. Η Πολιτική Ποιότητας κοινοποιείται σε όλο το 

αρµόδιο προσωπικό. 

 

 

2.5 Βραβεύσεις και ∆ιακρίσεις 

Η ΑΤΕbank κατά τη διάρκεια του 2010 και 2011 αλλά και κατά τη διάρκεια 

προηγούµενων ετών έλαβε σηµαντικές βραβεύσεις και διακρίσεις. Πιο συγκεκριµένα: 

� Τον Απρίλιο του 2010 απονεµήθηκε βραβείο στην ΑΤΕbank για την ανάδειξή της στο 

θεσµό Corporate Super Brands 2010, ως µία από τις κορυφαίες Εταιρικές Επωνυµίες στην 

Ελλάδα. 

� Η ΑΤΕbank επιβραβεύτηκε από την Επιτροπή Special Olympics ΑΘΗΝΑ 2011, 

λαµβάνοντας Πιστοποιητικό Αναγνώρισης ως υποστηρικτή της Ελληνικής Εθνικής 

Οµάδας Ανδρών Ποδοσφαίρου Special Olympics ΕΛΛΑΣ στο πλαίσιο του προγράµµατος 

«Υιοθετήστε έναν Αθλητή». 

� Το ∆εκέµβριο του 2011 η ΑΤΕbank έλαβε τιµητική διάκριση από το Ορφανοτροφείο 

Θηλέων η «Μέλισσα» για την υποστήριξη που προσέφερε. 

� Τη ΑΤEbank τιµήθηκε µε Έπαινο στον ∆ιαγωνισµό Οικολογικής Επιχειρηµατικής 

Καινοτοµίας, για την καινοτοµία και τη συµβολή της στην ενίσχυση της οικολογικής 

συνείδησης Η ΑΤΕbank είχε υποβάλει υποψηφιότητα µε το Κέντρο Τεχνολογίας στο 

Μαρούσι και τις καινοτόµες εφαρµογές του, οι οποίες συµβάλουν στην προστασία του 

περιβάλλοντος. 

� H ATEbank βραβεύτηκε από την HELEXPO A.E. για την ολοκληρωµένη, λειτουργική 

και αισθητικά άψογη οργάνωση του περιπτέρου της. 

� Η ΑΤΕbank µε µια πρωτοποριακή για τα δεδοµένα της χώρας µας πρωτοβουλία 

κατοχύρωσε σε εθνικό, κοινοτικό και διεθνές επίπεδο έξι εµπορικά σήµατα (brand names-

BN) 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. 
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2.6 ATEbank και ΕΚΕ 

Η έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης αποτελεί για την Τράπεζα θεµελιώδη αξία 

και αδιαπραγµάτευτη αρχή σε όλη τη διάρκεια της ιστορικής της διαδροµής. Από την ίδρυσή 

της έχει διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της Ελλάδας. Η συµβολή της στη 

µεταρρύθµιση και ανάπτυξη της αγροτικής οικονοµίας, των συνεταιρισµών και των 

βιοµηχανιών του κλάδου υπήρξε καθοριστική. 

Παράλληλα, έχει να επιδείξει έντονη κοινωνική προσφορά σε κρίσιµες ιστορικές 

περιόδους, όπως στο Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο, στην Κατοχή και την Αντίσταση. 

Σηµαντική είναι η συµβολή της στην ανασυγκρότηση της µεταπολεµικής Ελλάδας, στην 

εξέλιξη του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, στην αναζωογόνηση της περιφέρειας και την 

οικονοµική ανάπτυξη των αστικών περιοχών και της χώρας γενικότερα. Στις οκτώ δεκαετίες 

του βίου της παραµένει πιστή στη δέσµευσή της για προσφορά στην ελληνική οικονοµία και 

κοινωνία. 

Το 2011 θεσµοθέτησε τον Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης και τον Εσωτερικό 

Κανονισµό Λειτουργίας που αποτελεί, µαζί µε το Καταστατικό και τον Οργανισµό, τα 

καταστατικά κείµενα της όπου περιγράφονται οι γενικές Αρχές της Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης 

που εφαρµόζει η Τράπεζα προς όφελος των µετόχων, των επενδυτών, των εργαζοµένων και 

όλων των εµπλεκοµένων εταιρικών συµµετόχων. 

Επίσης, στη ∆ήλωση Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης η Τράπεζα δεσµεύεται ότι: 

«Η αρχή της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης δρα συµπληρωµατικά προς τις αρχές της 

Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης, συµπεριλαµβάνοντας πρακτικές στις οποίες προβαίνει η εταιρία που 

συµβάλουν στην ανάπτυξη των εργαζοµένων, την προστασία του περιβάλλοντος και της 

κοινωνίας. Οι ενέργειες αυτές αντανακλούν το ήθος µιας εταιρίας, ενισχύουν τις σχέσεις 

εµπιστοσύνης µε το ανθρώπινο δυναµικό της και συµβάλλουν στην ενίσχυση της εικόνας της 

εταιρίας προς τους συνεργάτες της, τους συναλλασσόµενους µε αυτήν και την κοινή γνώµη, 

αποφέροντας µακροπρόθεσµα οφέλη, τόσο στην κοινωνία όσο και στην ίδια την εταιρία». 

Με αυτές τις δεσµεύσεις η ΑΤΕbank αρχίζει µια νέα διαδροµή, θέτοντας 

µακροπρόθεσµους στόχους και συντονισµένες δράσεις Αειφόρου Ανάπτυξης και Εταιρικής 

Κοινωνικής Ευθύνης, στο πλαίσιο του σχεδίου οργανωτικής αναδιάρθρωσης που εφαρµόζει. 
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2.7 Εταιρικοί και Κοινωνικοί Συµµέτοχοι 

Η τράπεζα µέσα από συγκεκριµένες διαδικασίες προσδιορίζει τις παρακάτω οµάδες 

συµµετόχων που εκτιµά ότι επηρεάζονται από την λειτουργία της. Επικοινωνεί µε κάθε 

οµάδα συµµετόχων µέσω των αρµόδιων υπηρεσιών που έχει συστήσει για τον σκοπό αυτό. 

Συγκεκριµένα, οι βασικές οµάδες Εταιρικών και Κοινωνικών Συµµετόχων για την 

ATEbank είναι: 

 

Πελάτες 

(Ιδιώτες -Επιχειρήσεις) 

� Αγοράζουν τα προϊόντα της 

� Προσφέρουν έσοδα στην Τράπεζα 

 

Επενδυτές- Μέτοχοι � Επενδύουν τα κεφάλαιά τους  

� Συµµετέχουν στην οικονοµική δραστηριότητα 

� Συµµετέχουν στην Γενική Συνέλευση 

 

Εργαζόµενοι � Προσφέρουν την εργασία και τις γνώσεις τους 

� ∆έχονται ως αντάλλαγµα µισθό και παροχές 

� Συστήνουν σωµατεία και λοιπούς φορείς 

εργαζοµένων 

 

Κοινωνία � Η Τράπεζα δέχεται εργαζόµενους, πελάτες, 

επενδυτές 

� Προσφέρει στην κοινωνία στήριξη µε µορφή 

οικονοµικών ενισχύσεων και διαφόρων παροχών 

 

Πολιτεία � Ρυθµίζει το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας της 

Τράπεζας 

� Εισπράττει φόρους 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ 

 

 

3.1 Εταιρική ∆ιακυβέρνηση 

Ως Εταιρική ∆ιακυβέρνηση ορίζεται το σύνολο των κανόνων, αρχών καθώς και των 

µηχανισµών ελέγχου, µε τους οποίους πρέπει να οργανώνεται και να διοικείται µία εταιρία, 

υιοθετώντας µία διάρθρωση τέτοια, που να την καθιστά διαφανή προς το επενδυτικό κοινό, 

να αναγνωρίζει και να σέβεται τα δικαιώµατα των άµεσα επηρεαζόµενων από την λειτουργία 

της και να διασφαλίζει τα έννοµα συµφέροντα όλων των Μετόχων της. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο (∆.Σ.) είναι υπεύθυνο για την αποτελεσµατική ∆ιοίκηση της 

εταιρίας. Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των 

Μετόχων, γεγονός που εδραιώνει τις κατάλληλες δοµές διακυβέρνησης. Οι αρµοδιότητες του 

∆.Σ. περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων τον καθορισµό των στρατηγικών στόχων της εταιρίας, την 

καθοδήγηση για την επίτευξη αυτών, την εποπτεία της διαχείρισης και την υποβολή σχετικών 

εκθέσεων στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. 

Η αρχή της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης δρα συµπληρωµατικά προς τις αρχές της 

Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης, συµπεριλαµβάνοντας πρακτικές στις οποίες προβαίνει η εταιρία 

που συµβάλλουν στην ανάπτυξη των εργαζοµένων, την προστασία του περιβάλλοντος και της 

κοινωνίας. Οι ενέργειες αυτές αντανακλούν το ήθος µιας εταιρίας, ενισχύουν τις σχέσεις 

εµπιστοσύνης µε το ανθρώπινο δυναµικό της και συµβάλλουν στην ενίσχυση της εικόνας της 

εταιρίας προς τους συνεργάτες της, τους συναλλασσόµενους µε αυτήν και την κοινή γνώµη, 

αποφέροντας µακροπρόθεσµα οφέλη σε όλες τις πλευρές. 

Ακρογωνιαίοι λίθοι στους οποίους θεµελιώνεται η Εταιρική ∆ιακυβέρνηση, ώστε να είναι 

αποτελεσµατική, είναι: το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, η ανώτατη ∆ιοίκηση, οι Εσωτερικοί και 

Εξωτερικοί Ελεγκτές  της εταιρίας. 

 

 

3.2 Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ATEbank 

Η διοίκηση της Τράπεζας ασκείται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, το οποίο έχει τη 

δυνατότητα να αναθέτει την άσκηση του συνόλου ή µέρους των εξουσιών και αρµοδιοτήτων 

του σε ένα ή περισσότερα Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Τα πρόσωπα αυτά µπορούν να 

αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν σε άλλα Μέλη του 
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∆ιοικητικού Συµβουλίου, υπαλλήλους της Τράπεζας ή τρίτους, εφόσον αυτό προβλέπεται στη 

σχετική απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

Τα µέλη του ∆Σ εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση (ΓΣ) των Μετόχων της Τράπεζας 

για τριετή θητεία που παρατείνεται αυτόµατα µέχρι τη λήξη της προθεσµίας εντός της οποίας 

πρέπει να συνέλθει η αµέσως επόµενη Τακτική Γενική Συνέλευση. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

αποτελείται από: 

• Τον Πρόεδρο – ∆ιοικητή. 

• Έναν (1) έως τρεις (3) Αντιπροέδρους. 

• Επτά (7) έως δεκατρείς (13) Συµβούλους. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποτελείται από εκτελεστικά και µη εκτελεστικά Μέλη. 

Εκτελεστικά Μέλη θεωρούνται αυτά που ασχολούνται µε τα καθηµερινά θέµατα διοίκησης 

της εταιρίας, ενώ µη εκτελεστικά τα επιφορτισµένα µε την προαγωγή όλων των εταιρικών 

ζητηµάτων. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφασίζει για όλα τα ζητήµατα που αφορούν στην Τράπεζα 

µέσα στο πλαίσιο του σκοπού της, εκτός από εκείνα που σύµφωνα µε το νόµο και το 

καταστατικό της ανήκουν στην αποκλειστική αρµοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης, και 

καθορίζει το όραµα, την αποστολή και την στρατηγική της Τράπεζας, επιδιώκει την ενίσχυση 

της µακροχρόνιας οικονοµικής αξίας της και την προάσπιση του γενικού εταιρικού 

συµφέροντος. 

 

 

3.3 Η πολιτική της Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης που εφαρµόζει η ATEbank 

Η Τράπεζα στην προσπάθειά της να πετύχει υψηλό επίπεδο εταιρικής διακυβέρνησης και 

συµµόρφωσης µε το διεθνές πλαίσιο τραπεζικών προτύπων εν γένει έχει υιοθετήσει και τις 

παρακάτω πολιτικές: 

� Πολιτική σύγκρουσης συµφερόντων και προσωπικές συναλλαγές σύµφωνα µε το 

Ν.3606/2007 (Οδηγία MiFID). 

� Πολιτική για την καταπολέµηση νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές 

δραστηριότητες και χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας. 

� Κώδικα Ηθικής Συµπεριφοράς και ∆εοντολογίας. 

� Πολιτική βέλτιστης εκτέλεσης εντολών. 

� Πολιτική αντιπαροχών. 

� Πολιτική διαχείρισης παραπόνων και καταγγελιών. 

� Πολιτική ανάθεσης δραστηριοτήτων σε τρίτους. 
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� Πολιτική φύλαξης περιουσιακών στοιχείων πελατών. 

� Πολιτική ανάληψης- διαχείρισης κινδύνων. 

� Πολιτική ρευστότητας. 

� Πολιτική προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών 

στοιχείων. 

� Πολιτική αποδοχής πελατών. 

� Πολιτική ασφάλειας πληροφοριακών συστηµάτων. 

 

 

3.4 Το Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου της ATEbank 

Η Τράπεζα διατηρεί ένα αποτελεσµατικό σύστηµα εσωτερικού ελέγχου, µε σκοπό την 

αποτελεσµατική διαχείριση των διαθέσιµων πόρων της σύµφωνα µε τις αποφάσεις του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου και την αντιµετώπιση των σηµαντικότερων κινδύνων. 

Ως σύστηµα εσωτερικού ελέγχου ορίζεται το σύνολο των διαδικασιών που τίθενται σε 

εφαρµογή από το ∆.Σ. και το υπόλοιπο προσωπικό της Τράπεζας και αποσκοπεί στην 

διασφάλιση της αποτελεσµατικότητας και της αποδοτικότητας των εταιρικών εργασιών, την 

αξιοπιστία της χρηµατοοικονοµικής  πληροφόρησης και τη συµµόρφωση µε τους 

εφαρµοστέους νόµους και κανονισµούς. 

Ο ρόλος της ∆ιεύθυνσης Εσωτερικής Επιθεώρησης είναι η διερεύνηση υποθέσεων, η 

διενέργεια περιοδικών επιτόπιων ελέγχων των ∆ιευθύνσεων, των Καταστηµάτων της 

Τράπεζας και των Θυγατρικών της καθώς και των πληροφοριακών συστηµάτων του Οµίλου 

της Τράπεζας, βάσει τεκµηριωµένων στοιχείων. 

Ο σκοπός των ελεγκτικών διαδικασιών είναι η διασφάλιση της τήρησης των εσωτερικών 

και εξωτερικών κανόνων, η αξιολόγηση του βαθµού περιορισµού των κινδύνων (αναγνώριση, 

καταγραφή, διαχείριση, πρόληψη), του επιπέδου επιχειρησιακής ασφάλειας, της ποιότητας 

και της αποδοτικότητας της οργάνωσης των ∆ιευθύνσεων, των Καταστηµάτων της Τράπεζας 

και των Θυγατρικών της. 

Η ∆ιεύθυνση Εσωτερικής Επιθεώρησης ασκεί το έργο της στο πλαίσιο των επιταγών του 

ελληνικού θεσµικού πλαισίου και των ελληνικών Εποπτικών Αρχών και σε καµία περίπτωση 

δεν εµπλέκεται σε εκτελεστικές δραστηριότητες. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αξιολογεί την επάρκεια και την αποτελεσµατικότητα του 

συστήµατος εσωτερικού ελέγχου σε ετήσια βάση και χαράσσει τη στρατηγική για τη 

βελτίωση του λαµβάνοντας υπόψη τα πορίσµατα ελέγχου, τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις 

της Επιτροπής Ελέγχου. Η αξιολόγηση της επάρκειας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου 
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τόσο σε επίπεδο Τράπεζας όσο και σε επίπεδο Οµίλου ανατίθεται περιοδικά (ανά τριετία) σε 

τρίτους, πλην των τακτικών, ορκωτούς ελεγκτές λογιστές. Η σχετική έκθεση αξιολόγησης 

γνωστοποιείται στην Τράπεζα της Ελλάδος. 

 

 

3.5 Τα Συµβούλια  

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας έχει συστήσει µε σχετικές αποφάσεις του: α) το 

Γενικό Συµβούλιο Χορηγήσεων, β) το Γενικό Συµβούλιο Καθυστερήσεων. 

Πιο συγκεκριµένα: 

 

3.5.1 Γενικό Συµβούλιο Χορηγήσεων 

Το Γενικό Συµβούλιο Χορηγήσεων (Γ.Σ.Χ.) είναι το Ανώτατο Πιστοδοτικό Όργανο της 

Τράπεζας. Σκοπός του είναι η λήψη αποφάσεων επί αιτηµάτων και θεµάτων πιστοδοτήσεων 

των πελατών της Τράπεζας (τα οποία υπερβαίνουν τα όρια ευθύνης των κατώτερων 

υπηρεσιακών οργάνων) καθώς και η λήψη των ενδεδειγµένων µέτρων σε περίπτωση 

πιστοδοτήσεων σε προσωρινή καθυστέρηση, αρµοδιότητας των Μονάδων Πελατείας και ο 

προσδιορισµός των σχετικών όρων και προϋποθέσεων αντιµετώπισής 

τους.  

Οι αποφάσεις του Γενικού Συµβουλίου Χορηγήσεων επί των παραπάνω θεµάτων 

αποτελούν τη συνισταµένη των επιµέρους απόψεων και των Κανόνων Πιστοδοτήσεων που 

τίθενται από στελέχη της Τράπεζας και είναι προϊόν εναρµόνισης των αυστηρά 

τεχνοκρατικών προτάσεων των Εισηγητών µε την εκάστοτε ακολουθούµενη πιστωτική 

πολιτική, για την αποτελεσµατικότερη διασφάλιση των συµφερόντων της Τράπεζας. 

 

3.5.2 Γενικό Συµβούλιο Καθυστερήσεων 

Το Γενικό Συµβούλιο Καθυστερήσεων (Γ.Σ.Κ.) είναι το Ανώτατο Όργανο της Τράπεζας 

στα θέµατα αρµοδιότητας των ∆ιευθύνσεων Καθυστερήσεων. Σκοπός της λειτουργίας του 

Γενικού Συµβουλίου Καθυστερήσεων είναι η διαµόρφωση της Πολιτικής Καθυστερήσεων, 

καθώς και ο καθορισµός προτεραιοτήτων στις υποθέσεις καθυστερήσεων.  

Επίσης, η λήψη αποφάσεων επί αιτηµάτων και θεµάτων καθυστερήσεων- εµπλοκών των 

πελατών της Τράπεζας ευθύνης των ∆ιευθύνσεων Καθυστερήσεων (τα οποία υπερβαίνουν τα 

όρια ευθύνης των κατώτερων υπηρεσιακών οργάνων) και ο προσδιορισµός των σχετικών 

όρων και προϋποθέσεων αντιµετώπισής τους. 
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3.6 Επιτροπές 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δύναται να αποφασίσει τη συγκρότηση επιτροπών αρµόδιων 

για θέµατα προσωπικού, προγραµµατισµού, ελέγχου ή µε άλλες αρµοδιότητες όπως θα κρίνει 

απαραίτητο για την εξυπηρέτηση του σκοπού της εταιρίας. Οι λεπτοµερείς όροι εντολής, η 

σύνθεση, η θητεία, η προεδρία και η συχνότητα αναφορών προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

αυτών των επιτροπών ορίζονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο κατά το χρόνο διορισµού τους. 

Οι επιτροπές έχουν συµβουλευτική αρµοδιότητα και υποβάλλουν τις συστάσεις τους στο 

∆ιοικητικό Συµβούλιο για εύθετη εξέταση και δράση. 

Κατ’ εξαίρεση, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δύναται να αναθέτει στις επιτροπές και άλλες 

αρµοδιότητες στις περιπτώσεις που επιτρέπεται από το νόµο και το Καταστατικό. 

Με σχετικές αποφάσεις του, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει συστήσει τις εξής επιτροπές: 

1) Επιτροπή ∆ιαχείρισης Κινδύνων, 2) Επιτροπή ∆ιαχείρισης Ενεργητικού - Παθητικού 

(ALCO), 3) Επιτροπή Ελέγχου, 4) Επενδυτική Επιτροπή, 5) Επιτροπή Αποσβέσεων 

Επισφαλών Απαιτήσεων, 6) Επιτροπή Πληροφοριακού Συστήµατος, 6) Επιτροπή Αµοιβών, 

7) Εκτελεστική Επιτροπή. 

 

3.7 Γενική Συνέλευση 

Η Γενική Συνέλευση των µετόχων της Τράπεζας είναι το ανώτατο όργανό της και 

δικαιούται να αποφασίζει για κάθε θέµα που την αφορά. 

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για: 

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, µετατροπή, αναβίωση ή λύση της 

Τράπεζας. 

β) Τροποποίηση του Καταστατικού. 

γ) Αύξηση ή µείωση του µετοχικού κεφαλαίου. 

δ) Έκδοση δανείου µε οµολογίες. 

ε) Εκλογή µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

στ) Εκλογή Ελεγκτών. 

ζ) ∆ιάθεση καθαρών κερδών. 

η) Έγκριση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων. 

θ) ∆ιορισµός εκκαθαριστών. 

Οι µέτοχοι µε την συµµετοχή τους στην Γενική συνέλευση επικοινωνούν µε την ∆ιοίκηση 

της τράπεζας και έχουν την ευκαιρία να εκφράσουν την άποψη τους για θέµατα που τους 

απασχολούν και να υποβάλλουν τα ερωτήµατα ή τις προτάσεις τους. 
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Συγκεκριµένα µετά από αίτηση οποιουδήποτε µετόχου που υποβάλλεται στην Τράπεζα 

πέντε ηµέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να 

παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούµενες συγκεκριµένες πληροφορίες για τις υποθέσεις 

της Τράπεζας στο µέτρο που αυτές είναι χρήσιµες για την πραγµατική εκτίµηση των θεµάτων 

της ηµερήσιας διάταξης. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις 

µετόχων µε το ίδιο περιεχόµενο. 
 
3.8 Σχέσεις µε Μετόχους- Επενδυτές 

Η Τράπεζα έχει θεσπίσει κανόνες που διασφαλίζουν την πλήρη ενηµέρωση των Μετόχων 

για την οικονοµική κατάσταση της Τράπεζας, καθώς και για τις αποφάσεις της ∆ιοίκησης, 

που επηρεάζουν σηµαντικά την περαιτέρω πορεία της. Όλοι οι Μέτοχοι, ανεξαρτήτως 

ποσοστού, έχουν ίσα δικαιώµατα και υποχρεώσεις. 

Η ενηµέρωση των επενδυτών γίνεται από τη ∆ιεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασµού, 

Ανάλυσης και Επενδυτικών Σχέσεων µέσω της διοργάνωσης εταιρικών παρουσιάσεων, της 

ενηµέρωσης της ιστοσελίδας της Τράπεζας µε οικονοµικά στοιχεία, δελτία τύπου και άλλες 

πληροφορίες για τους επενδυτές. Στο πλαίσιο της διαφάνειας και της παροχής έγκαιρης και 

ορθής πληροφόρησης η Τράπεζα παρέχει πλήρη και αναλυτική πληροφόρηση για τις 

δραστηριότητές της στο επενδυτικό κοινό και τις αρµόδιες εποπτικές αρχές σύµφωνα µε το 

ισχύον θεσµικό πλαίσιο. 

Η Τράπεζα υποχρεούται να δηµοσιοποιεί γεγονότα τα οποία λόγω της σηµασίας τους για 

την οικονοµική της κατάσταση ή την εν γένει πορεία της θα µπορούσαν να επηρεάσουν 

ουσιωδώς τη χρηµατιστηριακή της αξία. 

Τέλος, η Τράπεζα στο πλαίσιο της ορθής, επαρκούς και σαφούς πληροφόρησης των 

επενδυτών έχει συστήσει το Τµήµα Εταιρικών Ανακοινώσεων και Εξυπηρέτησης Μετόχων, 

που ανήκει οργανωτικά στη ∆ιεύθυνση ∆ιοίκησης.  

 

3.9 Σχέσεις µε Πελάτες 

Η Τράπεζα έχει εναρµονιστεί µε το κανονιστικό πλαίσιο και τους εθελοντικούς κώδικες 

που διέπουν τις δραστηριότητες της ενσωµατώνοντας τις ανάλογες πρακτικές κατά την 

επιχειρησιακή της λειτουργία. Συνεπής έναντι των πελατών της δεσµεύεται µε τις παρακάτω 

πολιτικές εφαρµόζοντας και τις αντίστοιχες διαδικασίες για την υλοποίησης τους: 

� Πολιτική Αποδοχής Πελατών. 

� Πολιτική Σύγκρουσης Συµφερόντων. 

� Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών. 
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� Πολιτική Πλαισίου Ασφάλειας των Πληροφοριακών Συστηµάτων και Πληροφοριών. 

� Πολιτική Φύλαξης Περιουσιακών Στοιχείων Πελατών. 

� Πολιτική Αντιπαροχών. 

� Πολιτική Αποτροπής Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές ∆ραστηριότητες και 

Χρηµατοδότησης της Τροµοκρατίας. 

� Πολιτική ∆ιαχείρισης Παραπόνων και Καταγγελιών. 

� Ενιαίος Χώρος Πληρωµών σε Ευρώ (Single Euro Payments Area, SEPA). 

� Payment Services Directive (PSD). 

� ∆ιαφάνεια στις Επενδυτικές Υπηρεσίες MIFID. 

� Σεβασµός των αρχών που διέπουν την διαφηµιστική προβολή. 

� Προστασία Προσωπικών ∆εδοµένων. 

� Πολιτική Ανάθεσης ∆ραστηριοτήτων σε Τρίτους. 

 

3.10 Σχέσεις µε Προµηθευτές 

Για την διενέργεια προµηθειών, η Τράπεζα εφαρµόζει τις διαδικασίες που προβλέπονται 

στο Σύστηµα Προµηθειών ΑΤΕbank, το οποίο έχει εγκριθεί από το ∆.Σ. της Τράπεζας. 

Οι διαγωνισµοί µπορούν να είναι ανοικτοί, κλειστοί, έκτακτοι ή και µε απευθείας 

ανάθεση σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις. Για τις τεχνικές προδιαγραφές λαµβάνονται 

υπόψη ελληνικά, κοινοτικά και διεθνή πρότυπα αναγνωρισµένα από τη χώρα µας (EΛΟΤ 

ISO, HACCP κλπ.). 

Η διαφάνεια στους διαγωνισµούς υπηρετείται µε τις προβλέψεις για τους κανόνες 

δηµοσιότητας, τις προθεσµίες των διαγωνισµών, καθώς και τη ρητή απαγόρευση στον 

Κανονισµό Προµηθειών ΑΤΕbank του ορισµού των ίδιων υπαλλήλων ως µέλη Επιτροπής 

Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών και της Επιτροπής Αξιολόγησης. 

Για τη διαφύλαξη της αµεροληψίας, ο Κανονισµός Προµηθειών ΑΤΕbank προβλέπει 

επιτροπή αποσφράγισης προσφορών και διαδικασίες επιστροφής εκπρόθεσµων προσφορών 

στους υποψήφιους προµηθευτές. 

Στην διαδικασία αξιολόγησης των προµηθευτών έχουν ενσωµατωθεί οικολογικά κριτήρια 

που αφορούν όλη τη προµηθευτική αλυσίδα (χαρτί, ηλεκτρονικός και ηλεκτρικός εξοπλισµός, 

ανακυκλώσιµα προϊόντα, αντιρρυπογόνα εταιρικά οχήµατα, κλπ). 

Επίσης, προβλέπεται από τον Κανονισµό Προµηθειών ΑΤΕbank ο συνυπολογισµός των 

Προτύπων που ακολουθούν οι υποψήφιοι προµηθευτές καθώς και οι Πιστοποιήσεις που 

διαθέτουν. Προκειµένου η τράπεζα να εξοικονοµεί πόρους και να διασφαλίζει την διαφάνεια 

στις διαδικασίες προµηθειών εφαρµόζει πρόγραµµα ηλεκτρονικών δηµοπρασιών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV 

 

 
4.1 Προϊόντα και Υπηρεσίες 

Η ΑΤΕbank έχοντας σαν βασικό στόχο την ικανοποίηση των πελατών της, προσφέρει ένα 

ευρύ φάσµα προϊόντων και υπηρεσιών, λιανικής τραπεζικής σε πελάτες ιδιώτες, αγρότες, 

ελεύθερους επαγγελµατίες καθώς και επιχειρηµατικής τραπεζικής σε επιχειρήσεις. 

Ενδεικτικά τα κυριότερα προϊόντα και υπηρεσίες ανά πελατειακή οµάδα είναι: 

 

Νέοι- Σπουδαστές ΑΤΕ Προοδεύω, Λογαριασµός Αθηνά 

Ιδιώτες Μισθοδοτικός ΑΤΕClub, ∆ιπλασιάζω, 

Αυξάνω 6Μ,12Μ, 18Μ, Ταµιευτήριο 

Σύνταξης, Καταθέσεις Προθεσµίας σε 

Ευρώ και Συνάλλαγµα, 

Τραπεζοασφαλιστικά Προϊόντα 

(Ασφάλεια Ζωής και Υγείας, Σύνταξης, 

Περιουσίας, Αυτοκινήτου), Στεγαστικά 

και Καταναλωτικά ∆άνεια 

Αγρότες Ταµιευτήριο Αγροτών, Agro 1, Ανοιχτό 

δάνειο (Α.∆.Α.), Μεσοπρόθεσµο ∆άνειο 

(Ε.Μ.Α.∆.Α.) 

Επενδυτές Επενδυτικά Προϊόντα Εγγυηµένου 

Κεφαλαίου, Αµοιβαία Κεφάλαια, 

Χρηµατιστηριακές Συναλλαγές 

Επαγγελµατίες και Μικροµεσαίες 

Επιχειρήσεις 

∆άνειο για Κεφάλαιο Κίνησης, ∆άνειο 

Επαγγελµατικής Στέγης, ∆άνειο 

Εξοπλισµού, Επενδυτικά ∆άνεια 

Μεγάλες Επιχειρήσεις Κοινοπρακτικά ∆άνεια, Project Finance 

Μεγάλων Έργων 
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4.2 Πράσινα Προϊόντα: 

 

� ∆άνειο Παραγωγής ενέργειας 

Το πρόγραµµα αφορά στη χρηµατοδότηση επενδύσεων για την παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). Έτσι χρηµατοδοτεί τη δηµιουργία 

φωτοβολταϊκού ή ηλιοθερµικού σταθµού, αιολικού πάρκου, υδροηλεκτρικής µονάδας, καθώς 

και επενδύσεις αξιοποίησης γεωθερµίας και βιοµάζας (για θέρµανση – ψύξη εγκαταστάσεων 

ή παραγωγή και πώληση ηλεκτρικού ρεύµατος). 

Απευθύνεται σε επιχειρήσεις (ανεξάρτητα από τον κύκλο εργασιών και τη νοµική µορφή 

τους) και σε κατά κύριο επάγγελµα αγρότες, που δραστηριοποιούνται ή πρόκειται να 

δραστηριοποιηθούν στην παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ. 

 

� Ενίσχυση των Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων µέσω των Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ 

Η ATEbank συµµετέχει στην ενίσχυση των Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων που ήδη 

δραστηριοποιούνται στους τοµείς της Μεταποίησης, του Τουρισµού, του Εµπορίου και των 

Υπηρεσιών µέσω των προγραµµάτων του ΕΣΠΑ για την υλοποίηση επενδύσεων που 

αφορούν στην ενίσχυση της παραγωγικής ικανότητας των περιφερειών, στη βελτίωση των 

οικονοµικών επιδόσεων των περιφερειών, κυρίως αυτών που παρουσιάζουν υστέρηση και 

στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας. 

 

� Χρηµατοδοτικό Πρόγραµµα Πράσινης Ενεργειακής Αναβάθµισης Κατοικίας 

Σε όλους όσους συµµετέχουν ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος και 

ενδιαφέρονται να αξιοποιήσουν την ηλιακή ενέργεια για ενεργειακά ευφυείς κατοικίες, η 

ΑΤΕbank προσφέρει το χρηµατοδοτικό πρόγραµµα «Πράσινη ενεργειακή αναβάθµιση 

κατοικίας». Το πρόγραµµα αφορά στην αγορά και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστηµάτων 

στις στέγες σπιτιών, στα στέγαστρα βεραντών, στις προσόψεις, στα σκίαστρα και στους 

βοηθητικούς χώρους (αποθήκες και χώρους στάθµευσης) κατοικιών, σύµφωνα µε το 

πρόγραµµα ανάπτυξης φωτοβολταϊκών συστηµάτων. 

 

� Χρηµατοδοτικό Πρόγραµµα “Πράσινες Παρεµβάσεις Κατοικίας” 

Το πρόγραµµα αφορά στη χρηµατοδότηση παρεµβάσεων σε κατοικίες µε σκοπό την 

εξοικονόµηση ενέργειας και τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης. 

 

 



 46 

� Χρηµατοδοτικό Πρόγραµµα “Βιολογική Γεωργία” 

Η ΑΤΕbank συµµετέχει ενεργά στην αλλαγή της ελληνικής γεωργίας και στηρίζει τους 

Έλληνες αγρότες που έχουν επιλέξει ή πρόκειται να επιλέξουν για τις εκµεταλλεύσεις τους, 

το βιολογικό τρόπο παραγωγής και τη χρήση µεθόδων παραγωγής φιλικών προς το 

περιβάλλον. Το ολοκληρωµένο Χρηµατοδοτικό Πρόγραµµα «Βιολογική Γεωργία» της 

ΑΤΕbank περιλαµβάνει “Bio Ανοικτό ∆άνειο Αγροτών - Bio Α∆Α”, µε υψηλό πιστοδοτικό 

όριο, για να καλύψει τις αυξηµένες απαιτήσεις της βιολογικής παραγωγής σε κεφάλαια 

κίνησης, “Bio ΜΜ ∆άνειο Εξοπλισµού και Εγκαταστάσεων”, µε ιδιαίτερα προνόµια, για την 

απόκτηση του αναγκαίου εξοπλισµού που απαιτείται για τη λειτουργία των βιολογικών 

εκµεταλλεύσεων, “Bio ∆άνειο για την αγορά γης”. 

 

� Χρηµατοδότηση Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων 

Το πρόγραµµα αφορά στη χρηµατοδότηση των επιχειρήσεων που ενδιαφέρονται να 

επενδύσουν στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας µε φωτοβολταϊκά συστήµατα. 

Συγκεκριµένα προσφέρει χρηµατοδότηση των επενδυτικών σχεδίων, που περιλαµβάνει 

µεσοπρόθεσµο δάνειο και προεξόφληση της επιχορήγησης που έχει εγκριθεί από την ένταξη 

της επένδυσης στον Αναπτυξιακό Νόµο. 

 

 

4.3 Μέτρα ∆ιευκόλυνσης ∆ανειοληπτών 

Στην δύσκολη οικονοµική συγκυρία που αντιµετωπίζει η ελληνική κοινωνία, η Τράπεζα 

συνεισφέρει θετικά παρέχοντας εργαλεία αναδιάρθρωσης και ρύθµισης δανείων για την 

ανακούφιση των δανειοληπτών που παρουσιάζουν ουσιαστική επιδείνωση της οικονοµικής 

τους κατάστασης, όπως: 

• Αναστολή καταβολής ληξιπρόθεσµων δόσεων. 

• Παράταση της υπολειπόµενης διάρκειας των δανειακών τους λογαριασµών. 

• Χορήγηση περιόδου χάριτος µε καταβολή ή µη τόκων. 

Ειδικά για τους ανέργους ή τους υπό συνταξιοδότηση εργαζόµενους που βρίσκονται εν 

αναµονή καταβολής της σύνταξής τους, δύναται να χορηγηθεί δάνειο µε µακρόχρονη περίοδο 

χάριτος, χωρίς καταβολή τόκων, µε δυνατότητα έκπτωσης στα έξοδα αναδιάρθρωσης ή 

ρύθµισης. 

Η ΑΤΕbank στο πλαίσιο της κοινωνικής υπευθυνότητάς της εφαρµόζει καλές πρακτικές 

για την οµαλή εξυπηρέτηση δανείων που καθυστερεί η αποπληρωµή τους κυρίως µε 
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ρυθµίσεις και διακανονισµούς οφειλών που γίνονται µετά από αίτηση των ενδιαφεροµένων, 

κατά το δυνατόν µε τους όρους που αυτοί επιλέγουν. 

Ιδιαίτερη προσπάθεια για οµαλή εξυπηρέτηση µε ευνοϊκούς όρους καταβάλλεται σε 

περιπτώσεις προσώπων που αντιµετωπίζουν ιδιαίτερες δυσχέρειες, όπως προβλήµατα υγείας, 

οικογενειακά προβλήµατα (θάνατοι µελών οικογένειας, σπουδές παιδιών κ.λπ.) ή οικονοµικές 

δυσχέρειες (π.χ. ανεργία, καταστροφές από θεοµηνίες κ.λπ.). Οι περιπτώσεις αυτές 

αντιµετωπίζονται εξατοµικευµένα µε ειδικές αποφάσεις από τα αρµόδια κατά περίπτωση 

όργανα της Τράπεζας, που προβλέπουν, σωρευτικά ή µεµονωµένα, παράταση διάρκειας 

αποπληρωµής, περίοδο χάριτος, κεφαλαιοποίηση τόκων, απαλλαγή από τόκους ποινής. 

Επίσης η Τράπεζα αντιµετωπίζει µε ιδιαίτερη κοινωνική ευαισθησία τους πελάτες που 

δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τοµέα. 

 

 

4.4 ∆ιαφάνεια Πιστωτικής Πολιτικής 

Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται από την Τράπεζα στην διαφάνεια και την ορθή τήρηση των 

όρων δανειοδοτήσεων, έργο που παρακολουθείται από ειδική Υπηρεσιακή Μονάδα 

(∆ιεύθυνση Πίστης). 

Η διασφάλιση σωστής τήρησης των παραπάνω διαδικασιών και η συνεκτίµηση 

κοινωνικών και περιβαλλοντικών παραµέτρων κατά τη διαµόρφωση του πλαισίου 

πιστοδοτήσεων, όσο και η παρακολούθηση της εφαρµογής του, ενσωµατώνουν την 

κοινωνική υπευθυνότητα της Τράπεζας στην επιχειρησιακή της λειτουργία. 

Σε εφαρµογή των παραπάνω έχει θεσπιστεί Κανονισµός Πιστοδοτήσεων όπου 

κωδικοποιούνται οι αρχές, οι κανόνες και οι διαδικασίες πιστοδοτήσεων της Τράπεζας. 

Βασική αρχή των πιστοδοτήσεων στην ΑΤΕbank είναι η διασφάλιση της ποιότητας των 

πιστοδοτήσεων µε βαρύνουσα σηµασία στην εφαρµογή της περιβαλλοντικής ευθύνης της 

Τράπεζας ως βασικής συνιστώσας της κοινωνικής ευθύνης. 

Ειδικότερα, καθορίζεται ότι η Τράπεζα : 

● ∆ίνει προτεραιότητα σε χορηγήσεις για φιλικές προς το περιβάλλον επενδύσεις και 

επενδύσεις σε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. 

● Συµµετέχει και προωθεί χρηµατοδοτικά σχήµατα κοινοτικών και εθνικών προγραµµάτων 

που ενισχύουν την επιχειρηµατικότητα στους παραπάνω τοµείς. 

● ∆εν χρηµατοδοτεί δραστηριότητες που απαγορεύονται από κανονισµούς της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και διεθνών οργανισµών και αποφεύγει τη χρηµατοδότηση επιχειρήσεων που 

εκτίθενται σε περιβαλλοντικούς κινδύνους, λόγω της φύσης της δραστηριότητάς τους. 
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4.5 Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστηµάτων 

Οι συνεχώς αυξανόµενοι κίνδυνοι για την Ασφάλεια των Πληροφοριακών Συστηµάτων 

και των Πληροφοριών και η κρισιµότητα τους για την οµαλή και ανταγωνιστική λειτουργία 

της Τράπεζας, επιβάλλουν την αποτελεσµατική προστασία τους, σύµφωνα µε τα σύγχρονα 

διεθνή πρότυπα το σχετικό Κανονιστικό πλαίσιο καθώς και τον διαρκή έλεγχο της εφαρµογής 

των σχετικών µέτρων προστασίας. 

Η Τράπεζα, στο πλαίσιο της αντιµετώπισης των κινδύνων διακύβευσης της ασφάλειας 

των Πληροφοριακών Συστηµάτων και µε βάση τις υποχρεώσεις του κανονιστικού πλαισίου, 

έχει στοιχειοθετήσει, τεκµηριώσει και υλοποιήσει ένα Πλαίσιο Ασφάλειας Πληροφοριακών 

συστηµάτων και Πληροφοριών, µε σκοπό να διασφαλίσει την εµπιστευτικότητα, ακεραιότητα 

και διαθεσιµότητα των πληροφοριών της Τράπεζας. 

Οι Γενικές Αρχές και οι Πολιτικές Ασφάλειας των Πληροφοριακών Συστηµάτων και των 

Πληροφοριών, αντικατοπτρίζουν τη Στρατηγική Ασφάλειας όπως καθορίστηκε µε απόφαση 

της ∆ιοίκησης της Τράπεζας και προσδιορίζουν τις αναγκαίες ενέργειες για τη δηµιουργία 

ενός ασφαλούς λειτουργικού πλαισίου για την Τράπεζα και για το σύνολο των 

Πληροφοριακών Συστηµάτων και των Πληροφοριών. 

Επίσης, διαµορφώνονται σύµφωνα µε τις ανάγκες της Τράπεζας, όπως αυτές 

προσδιορίζονται από την αξιολόγηση των κινδύνων της ασφάλειας των πληροφοριακών 

συστηµάτων, τα διεθνή πρότυπα και τις διεθνείς πρακτικές, καθώς και από το νοµικό, 

κανονιστικό και θεσµικό πλαίσιο ασφάλειας πληροφοριών. 

 

4.6 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες: 

Η ATEbank υιοθετεί δράσεις που προστατεύουν το περιβάλλον και προωθεί προϊόντα και 

υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής όπως οι ακόλουθες: 

 

� ATE Web Banking Ιδιωτών και Επιχειρήσεων. 

Παρέχει, σε κάθε Φυσικό ή Νοµικό Πρόσωπο (ΝΠ), ένα πολύ εύχρηστο και ασφαλές 

περιβάλλον για την πραγµατοποίηση όλων των µη εγχρήµατων τραπεζικών συναλλαγών, 

µέσω ∆ιαδικτύου. 

 

� ATE Mobile Banking Ιδιωτών 

∆ίνει τη δυνατότητα στους χρήστες του ΑΤΕ Web Banking Ιδιωτών να συνδέονται µε 

τους λογαριασµούς τους εύκολα γρήγορα και µε ασφάλεια όποτε επιθυµούν, όπου κι αν 

βρίσκονται µε την συσκευή κινητού τηλεφώνου που χρησιµοποιούν. 
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� ATEnet VISA Debit  

Είναι µία «έξυπνη» Κάρτα που ακολουθεί τον κάτοχό της, παντού, στην Ελλάδα και στο 

Εξωτερικό, δίνοντάς του πρόσβαση, για αγορές και µετρητά, σε περισσότερα από 30.000.000 

σηµεία µε το σήµα της VISA. 

 

� ATEbank Prepaid Card 

Είναι µία σύγχρονη κάρτα προπληρωµένης αξίας, που ο κάτοχός της µπορεί να τη 

φορτίζει επαναλαµβανόµενα, µε το ύψος του ποσού που επιθυµεί να χρησιµοποιήσει κάθε 

φορά προκειµένου να κάνει µε ασφάλεια τις αγορές του στο internet. 

 

� ATEbank Alerts Ιδιωτών και Επιχειρήσεων 

(Τηλε-ειδοποιήσεις µε sms και e-mail). Η Υπηρεσία αυτή διευκολύνει τον έλεγχο των 

τραπεζικών συναλλαγών, παρέχοντας άµεση και συνεχή ενηµέρωση, µε µηνύµατα στο κινητό 

ή και στο e-mail του πελάτη. 

 

� ∆ίκτυο ATM ATEbank 

Τα 912 ΑΤΜ τελευταίας τεχνολογικής γενιάς της ATEbank είναι εξοπλισµένα µε την 

τεχνολογία EMV, αποτελούν το πρώτο σε διασπορά πανελλαδικό δίκτυο ΑΤΜ. Ειδικά οι 

κάτοχοι των καρτών “ΑΤΕnet VISA Debit” µπορούν να αξιοποιήσουν τις περισσότερες από 

30 υπηρεσίες σε 24ωρη βάση. 

 

� ATE E-Payment 

Απευθύνεται σε Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο του e-commerce και 

επιθυµούν να παρέχουν στους πελάτες τους ασφαλείς πληρωµές, χωρίς τη χρήση Πιστωτικής 

Κάρτας. Έτσι, ο πελάτης αφού γεµίσει το εικονικό καλάθι των αγορών του, τη στιγµή της 

πληρωµής, επιλέγει να χρεώσει τον Τραπεζικό του Λογαριασµό στην ΑΤΕbank, µέσα από το 

ασφαλές κανάλι του “ΑΤΕ e-payment”. 

 

� Σύστηµα Μαζικών Χρεοπιστώσεων 

Το Σύστηµα Χρεοπιστώσεων απευθύνεται σε όλους τους πελάτες (νοµικά ή φυσικά 

πρόσωπα) που διατηρούν τραπεζικό λογαριασµό στην ATEbank και επιθυµούν να 

διαχειρίζονται µαζικά χρεώσεις ή πιστώσεις, αποστέλλοντας τυποποιηµένα αρχεία, µε 

ασφαλή τρόπο. 

 



 50 

 

4.7 Προϊόντα και Υπηρεσίες µε κοινωνικό προσανατολισµό και µηδενικό κόστος για την 

Εξυπηρέτηση των πελατών 

Χαρακτηριστικά παραδείγµατα του κοινωνικού προσανατολισµού της ΑΤΕbank στο 

χώρο των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών αποτελούν: 

� Η ∆ιατήρηση του µεγαλύτερου σε διασπορά δικτύου ΑΤΜ, στην Ελληνική επικράτεια, µε 

έµφαση στην περιφέρεια, ώστε να εξυπηρετούνται και εκείνοι που δεν έχουν δυνατότητα 

µετακίνησης στα αστικά κέντρα. Επισηµαίνεται ότι, οι διαθέσιµές συναλλαγές στα ΑΤΜ 

της ΑΤΕbank ξεπερνούν τις 30. 

� Η Παροχή δωρεάν Υπηρεσίας Κατάθεσης στον ερανικό λογαριασµό Αποστολή Ζωής, 

από όλα τα ΑΤΜ της ATEbank. 

Επιπλέον, η ATEbank παρέχει σηµαντικό αριθµό προϊόντων/ υπηρεσιών, απορροφώντας 

το αντίστοιχο κόστος, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών. Χαρακτηριστικά 

παραδείγµατα αποτελούν τα εξής: 

� ∆ωρεάν έκδοση χρεωστικής κάρτας ATEbank Visa Debit. 

� ∆ωρεάν παροχή υπηρεσίας mail Alert για ιδιώτες και επιχειρήσεις. 

� ∆ωρεάν αποστολή (µέσω email) των statement καρτών πελατών για την µηνιαία κίνηση 

των συναλλαγών. 

� ∆ωρεάν πληρωµές λογαριασµών µέσω της υπηρεσίας ATE Web Banking (π.χ. ∆ΕΗ, 

ΕΥ∆ΑΠ, ΟΤΕ, Ο.Α.Ε.Ε., Ι.Κ.Α.). 

� ∆ωρεάν πληρωµές στα ΑΤΜ (π.χ. ΕΥ∆ΑΠ, Φ.Ε.Φ.Π., FORTHNET). 

� ∆ωρεάν εντολές άµεσης χρέωσης-πάγιες (π.χ. Ο.Α.Ε.Ε., ING ΖΩΗΣ, COSMOTE) 
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4.8 Ασφάλεια των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών και η Προστασία των Προσωπικών 

∆εδοµένων 

Πραγµατοποιείται συνεχής έλεγχος στα ΑΤΜ της ΑΤΕbank τόσο από το Κέντρο Τηλε-

Εξυπηρέτησης ΑΤΕbank, όσο και από τα καταστήµατα (προληπτικός και κατασταλτικός 

έλεγχος) για τυχόν ίχνη παραβίασης ή άλλης προσπάθειας παρέµβασης, ώστε να 

διασφαλίζεται η προστασία των συναλλασσόµενων.  

Αξίζει να σηµειωθεί ότι, η Τράπεζα διαθέτει εξειδικευµένη εφαρµογή αναζήτησης και 

εντοπισµού τυχόν ύποπτων συναλλαγών, που διενεργούνται στα ΑΤΜ της ΑΤΕbank. Τέλος 

επισηµαίνεται ότι, σε περίπτωση λανθασµένης εισαγωγής του pin για 5 συνεχόµενες φορές, 

γίνεται απενεργοποίηση της κάρτας, απευθείας, από το ΑΤΜ. 

Επιπλέον, η Τράπεζα λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα για την προστασία των 

προσωπικών δεδοµένων. Πιο αναλυτικά εφαρµόζει απαρέγκλιτα τη σχετική νοµοθεσία όσον 

αφορά στην ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων και έχει υιοθετήσει ειδικές 

διαδικασίες για την ασφαλή καταστροφή τους µετά το πέρας της επεξεργασίας. Επιπλέον, 

έχει ενηµερώσει την Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα για την τήρηση 

αρχείων επεξεργασίας προσωπικών δεδοµένων, διαδικασία που επαναλαµβάνει σε κάθε 

µεταβολή. 

Η Τράπεζα, µέσω της επίσηµης ιστοσελίδας της στο διαδίκτυο, ενηµερώνει τους 

ενδιαφερόµενους πελάτες, σχετικά µε την πολιτική εµπιστευτικότητας που εφαρµόζει όσον 

αφορά στα προσωπικά τους δεδοµένα και γίνεται επικαιροποίηση της πληροφόρησης όταν 

απαιτείται. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ V 

 

5.1 Οι τοµείς ενδιαφέροντος Κοινωνικής Υπευθυνότητας της ΑΤΕbank 

Η κεντρική αρχή η οποία βρίσκεται στον πυρήνα της φιλοσοφίας της Τράπεζας, είναι η 

δηµιουργία “Αξίας”, τόσο για την κοινωνία και το περιβάλλον, όσο και για τον πολιτισµό και 

τους εργαζόµενους. Πιο συγκεκριµένα: 

• Για την Κοινωνία, µε βαθιά συναίσθηση των αναγκών και των προκλήσεων µε τις οποίες 

είναι αντιµέτωπη. 

• Για το Περιβάλλον, µε αποτελεσµατικότερη χρήση των ενεργειακών πόρων και στόχο την 

προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις πόλεις 

και στην ύπαιθρο. 

• Για τον Πολιτισµό, µε γνώµονα την κοινωνική πρόοδο και την ποιοτική εξέλιξη της 

κοινωνίας. 

• Για τους Εργαζόµενούς της, µε συνείδηση και κατανόηση των τωρινών και µελλοντικών 

αναγκών και προσδοκιών τους και αναγνωρίζοντας τις πολλαπλές θετικές επιδράσεις της 

εκπαίδευσης, της ασφάλειας και υγείας, της µη διακριτικής µεταχείρισης και της ισότητας 

των ευκαιριών εξέλιξης, της ισορροπίας µεταξύ επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής. 

 

5.1.1 Για την Κοινωνία 

Η ATEbank δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα σε προσπάθειες που στόχο έχουν την βελτίωση των 

συνθηκών ζωής ευπαθών κοινωνικών οµάδων, τη µείωση της φτώχειας και του κοινωνικού 

αποκλεισµού, την τόνωση της απασχόλησης, καθώς και την αναζωογόνηση της υπαίθρου. 

Πιο συγκεκριµένα στηρίζει φορείς µε κοινωνική προσφορά όπως οι ακόλουθες: 

 

• Τη Μη Κυβερνητική Οργάνωση “Αποστολή Ζωής” της Αρχιεπισκοπής Αθηνών. 

Η “Αποστολή Ζωής” είναι η ταυτότητα µιας σηµαντικής ενέργειας που στόχο έχει να 

ευαισθητοποιηθούν όλοι οι συµπολίτες µας προκειµένου να ενισχύσουν τον καταθετικό 

λογαριασµό που έχει ανοιχτεί στην ΑΤΕbank, από τον Φιλανθρωπικό Οργανισµό Αποστολή 

για τη στήριξη των συσσιτίων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. 

Η ΑΤΕbank στηρίζει τη διενέργεια του εράνου “Αποστολή Ζωής” δίνοντας τη 

δυνατότητα στους ενδιαφερόµενους να καταθέσουν οποιοδήποτε ποσό επιθυµούν για τους 

σκοπούς του εράνου. Στο λογαριασµό αυτό µπορούν να καταθέτουν όλοι όσοι επιθυµούν 
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οποιοδήποτε ποσό, ακόµη και 1 €. Η κατάθεση µπορεί να γίνει στα καταστήµατα και τα ΑΤΜ 

της ΑΤΕbank, είτε εφάπαξ, είτε µε πάγια εντολή και µέσω web banking.  

Επίσης η ΑΤΕbank χρηµατοδοτεί την “Αποστολή Ζωής” µε 1 €, για κάθε λογαριασµό 

ΑΤΕ Προοδεύω που ανοίγεται στην Τράπεζα από τους πελάτες της. Η προσπάθεια της 

τράπεζας είναι να υλοποιήσει την υποστήριξη της στην “Αποστολή Ζωής”  ως εκστρατεία 

υποκίνησης του κοινού. 

Ακόµη και ένα ευρώ µπορεί να είναι χρήσιµο στην αντιµετώπιση έντονων προβληµάτων 

που ζούµε. Για την ενεργοποίηση του κοινού και την συµµετοχή του στην δράση, η Τράπεζα 

κινητοποιεί τους ανθρώπους της και τα µέσα προβολής που διαθέτει ως εξής: 

1. Προβάλλει την ενέργεια αυτή, αξιοποιώντας όλα τα µέσα προβολής, προώθησης και 

ενηµέρωσης που χρησιµοποιεί για την προβολή των προϊόντων και των δραστηριοτήτων της. 

2. Αποστέλλει επιστολές σε µισθοδοτούµενους πελάτες για να υποκινήσει τη συµµετοχή 

τους. 

Το πιο δυνατό µέσο όµως διαφήµισης, προβολής αλλά και έµπρακτης στήριξης, είναι οι 

άνθρωποι της οικογένειας της ΑΤΕbank που αγκάλιασαν την προσπάθεια. 

Επιπλέον η ATEbank, την περίοδο των εορτών των Χριστουγέννων και της 

Πρωτοχρονιάς, αντί της αποστολής χριστουγεννιάτικων καρτών και εταιρικών δώρων 

ενισχύει το έργο φορέων µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα µε αναγνωρισµένη δράση στους 

τοµείς της κοινωνικής αλληλεγγύης. 

 

• Την “Στέγη Κατάκοιτων Γερόντων” της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. 

Το 2011 η ATEbank στήριξε οικονοµικά τη “Στέγη Κατάκοιτων Γερόντων” της Ιεράς 

Αρχιεπισκοπής Αθηνών, όπου παρέχεται περίθαλψη σε ηλικιωµένα άτοµα µε σοβαρά 

προβλήµατα υγείας. 

 

• Το Ορφανοτροφείο Θηλέων “H M έλισσα”. 

Η ΑΤΕbank στήριξε τo Ορφανοτροφείο Θηλέων “H Mέλισσα”, το οποίο αποτελεί ΝΠΙ∆ 

επιχορηγούµενο και εποπτευόµενο από το υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

Το Ορφανοτροφείο λειτουργεί από το 1921 στην Θεσσαλονίκη και αυτό το διάστηµα 

φιλοξενεί 24 παιδιά, στα οποία παρέχεται φροντίδα όµοια µε αυτή µιας κανονικής 

οικογένειας. 
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• Το Κέντρο προστασίας του παιδιού Αττικής “Η Μητέρα”. 

Επιπλέον, στήριξε το Κέντρο προστασίας του παιδιού Αττικής “Η Μητέρα”, το οποίο 

αποτελεί έναν από τους κύριους φορείς παιδικής προστασίας στη χώρα. Είναι ΝΠ∆∆ , το 

οποίο επιχορηγείται και εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

Στόχος του Κέντρου είναι η εξασφάλιση οµαλής ψυχοκοινωνικής εξέλιξης σε απροστάτευτα, 

κακοποιηµένα, παραµεληµένα παιδιά µέσω των θεσµών της αναδοχής και της υιοθεσίας, 

όπως και το Κέντρο Στήριξης Οικογένειας µε την προσφορά ειδών ένδυσης και υπόδησης 

που εθελοντικά συγκέντρωσαν οι εργαζόµενοι της Τράπεζας. 

 

• Το Κέντρο Στήριξης Οικογένειας. 

Το Κέντρο ιδρύθηκε το 1999 µε απόφαση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, 

µε σκοπό την προστασία του θεσµού της οικογένειας. Τo Κέντρο Στήριξης οικογένειας, 

µεταξύ άλλων, αποσκοπεί στην αντιµετώπιση των δυσκολιών που αντιµετωπίζει η ελληνική 

οικογένεια, στη φροντίδα της άγαµης µητέρας και του παιδιού της και στη συµπαράσταση 

των κακοποιηµένων γυναικών και των παιδιών τους. 

 

• Το Παιδικό Χωριό SOS Βάρης. 

Σηµαντική ήταν η προσφορά παιδικών δώρων στο Παιδικό Χωριό SOS Βάρης. Είναι το 

πρώτο Παιδικό Χωριό SOS που δηµιουργήθηκε στη χώρα µας για παιδιά που έχουν ανάγκη 

και σήµερα αποτελείται από 12 σπίτια οικογενειών SOS για 72 παιδιά.  

 

• Το Λύρειο Παιδικό Ίδρυµα. 

Το Λύρειο Παιδικό Ίδρυµα «Οι Άγιοι Ανάργυροι» «Ορθόδοξο Χωριό» ιδρύθηκε το 1967 

και βρίσκεται στην περιοχή µεταξύ Ραφήνας και Νέας Μάκρης. Την ευθύνη λειτουργίας του 

Ιδρύµατος έχει η κοινοβιακή γυναικεία Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος. Το Ίδρυµα ελέγχεται από 

τα Υπουργεία Οικονοµίας και Οικονοµικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

Σκοπός του Ιδρύµατος είναι η δωρεάν φροντίδα, ανατροφή, περίθαλψη και εκπαίδευση 

απροστάτευτων παιδιών. 

 

• Special Olympics. 

Η ΑΤΕbank στήριξε τη διοργάνωση και φιλοξενία στη χώρα µας των Παγκοσµίων 

Αγώνων Special Olympics, που πραγµατοποιήθηκαν από 25 Ιουνίου έως 4 Ιουλίου 2011 στην 
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Αθήνα. Ειδικότερα, η ΑΤΕbank ανέλαβε από τον Ιούλιο του 2009 τη χορηγία της Ελληνικής 

Εθνικής Οµάδας Ανδρών Ποδοσφαίρου Special Olympics 7x7 για τη συµµετοχή τους στους 

Παγκόσµιους Αγώνες Special Olympics Αθήνα 2011.  

Η εν λόγω οµάδα το 2010 στο πλαίσιο της προετοιµασίας της για τους Παγκόσµιους 

Αγώνες έλαβε µέρος στο Ευρωπαϊκό Τουρνουά Ποδοσφαίρου Νέων Special Olympics, που 

πραγµατοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη από 21-25 Απριλίου 2010 και στους 

Πανελλήνιους Αγώνες Special Olympics που πραγµατοποιήθηκαν στην Αθήνα από 30 Μαΐου 

έως 3 Ιουνίου 2010. 

Στους αγώνες υλοποιήθηκαν ειδικά προγράµµατα που στόχευαν στην ευαισθητοποίηση 

του κοινού και την εκπαίδευση της νεολαίας, σε θέµατα ένταξης των ατόµων µε αναπηρία 

στις καθηµερινές δραστηριότητες της κοινωνίας µας.  

 

• Τον Κοινωνικό Συνεταιρισµό Κλίµαξ Plus. 

Στη διάρκεια των δύο προηγούµενων ετών, η ΑΤΕbank στήριξε τον Κοινωνικό 

Συνεταιρισµό Κλίµαξ Plus για συλλογή χαρτιού προς ανακύκλωση. Ο Κοινωνικός 

Συνεταιρισµός Κλίµαξ Plus λειτουργεί υπό την εποπτεία της ∆ιεύθυνσης Ψυχικής Υγείας του 

Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης.  

Σκοπός του Συνεταιρισµού είναι η ανάπτυξη επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων στην 

κατεύθυνση της κοινωνικής οικονοµίας, µε απώτερο στόχο την αναβάθµιση της ποιότητας 

ζωής και την κοινωνική και οικονοµική αποκατάσταση ατόµων µε προβλήµατα ψυχικής 

υγείας που βιώνουν τον εργασιακό αποκλεισµό. 

Ο κοινωνικός σκοπός του εγχειρήµατος προσδίδει κοινωνική διάσταση στην εν λόγω 

περιβαλλοντική δράση. 

 

• Σχολεία Ειδικής Αγωγής Ναού Πεντέλης. 

Η Τράπεζα στάθηκε κοντά στα παιδιά που φοιτούν στα Σχολεία Ειδικής Αγωγής Ναού 

Πεντέλης µε σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών σχολικής διαβίωσης των παιδιών καθώς και 

την αντιµετώπιση των δυσχερειών σε θέµατα κοινωνικής και επαγγελµατικής ένταξής τους. 

Σηµειώνεται ότι στα Σχολεία Ειδικής Αγωγής φοιτούν παιδιά µε διάχυτες εξελικτικές 

διαταραχές, που προέρχονται από όλη την Ελλάδα και νοσηλεύονται στο Παιδοψυχιατρικό 

Νοσοκοµείο Αττικής. 
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• Το Ερευνητικό Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής. 

Από το Μάρτιο του 2009 η Τράπεζα προσέφερε σηµαντική υποστήριξη στο Ερευνητικό 

Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής για τη συνέχιση της λειτουργίας της Γραµµής 

Επικοινωνίας για την Κατάθλιψη και για την εκτύπωση σχετικού υλικού. Η Γραµµή 

Επικοινωνίας για την κατάθλιψη συνεισφέρει σηµαντικά στην κάλυψη του κενού 

πληροφόρησης και υποστήριξης για θέµατα ψυχικής υγείας και ιδιαίτερα για την κατάθλιψη. 

Σηµειώνεται ότι η ATEbank συνέβαλε στην έναρξη και λειτουργία της Γραµµής 

Επικοινωνίας το 2008. 

 

• ∆ωρεάν διάθεση υπολογιστών σε Εκπαιδευτικούς, Πολιτιστικούς και Κοινωνικούς 

Φορείς. 

Η Τράπεζα διαθέτει τα αποσυρόµενα κινητά πάγια της, υπό τη µορφή δωρεάς, σε 

Σχολεία, Νοσοκοµεία και διάφορες ∆ηµόσιες Υπηρεσίες. Τα δύο τελευταία χρόνια 

παραχωρήθηκε σηµαντικός αριθµός φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων και εκτυπωτών, 

προσωπικών Η/Υ και τερµατικών, επίπλων για εξοπλισµό γραφείου σε Εκπαιδευτικούς, 

Πολιτιστικούς και Κοινωνικούς Φορείς. 

 

• Υποστηρίχθηκε η διοργάνωση από το ∆ήµο Χανίων του “Αγροτικού Αύγουστου 

2011”, µε κεντρικό θέµα τη Συµβολαιακή Γεωργία. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προτείνει µέτρα ιδιαίτερης σηµασίας για ορισµένες 

προτεραιότητές της για την Αγροτική Ανάπτυξη στο πλαίσιο της νέας Κοινής Γεωργικής 

Πολιτικής 2013. Ορισµένα από αυτά αφορούν στη διαφάνεια των αγορών και την 

ενθάρρυνση οργανωτικών σχηµάτων των παραγωγών για τη συγκέντρωση της προσφοράς 

και την οριοθέτηση ευνοϊκότερων όρων διαπραγµάτευσης. Η προώθηση της συµβολαιακής 

γεωργίας µπορεί να µειώσει την αστάθεια των τιµών για τους παραγωγούς και να τους 

εξασφαλίσει σταθερό περιβάλλον ώστε να αναπτύξουν τις επενδυτικές τους πρωτοβουλίες.  

Η Τράπεζα, υποστηρίζοντας την νέα οπτική της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής 2013 καθώς 

και της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020», ενισχύει τις πρωτοβουλίες των αγροτών για τη 

δηµιουργία και ανάπτυξη ανοιχτών και διαφανών αγορών που θα τους δώσει ισχυρότερα 

κίνητρα για βελτιωµένη ποιότητα και αποτελεσµατικότητα, ενώ παράλληλα θα συµβάλλει 

στη δηµιουργία ενός κύκλου οικονοµικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής ανάπτυξης της 

υπαίθρου. Στο πλαίσιο αυτό, η Τράπεζα υποστήριξε τη διοργάνωση συνεδρίου που 

διοργανώθηκε από το ∆ήµο Χανίων µε θέµα τη Συµβολαιακή Γεωργία. 
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• Την Υποστήριξη Ένταξης των Νέων στην Αγορά Εργασίας. 

Η ΑΤΕbank, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών της για την τόνωση των ενεργητικών 

πολιτικών και για την προώθηση της απασχόλησης των νέων και τη µείωση της ανεργίας, 

αλλά και την τόνωση της συνεργασίας της µε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα, ανώτερα 

τεχνολογικά ιδρύµατα και ιδρύµατα επαγγελµατικής κατάρτισης, εφάρµοσε συγκεκριµένο 

πρόγραµµα απασχόλησης νέων φοιτητών.  

 Οι νέοι φοιτητές απασχολήθηκαν µε διάφορες εργασίες της Τράπεζας, ώστε να 

αποκοµίσουν εργασιακή πείρα και εξειδικευµένες συµπληρωµατικές γνώσεις σύµφωνα µε 

σχετικό προγραµµατισµό και υπό την καθοδήγηση του υπευθύνου πρακτικής άσκησης. 

 

 

5.1.2 Για το Περιβάλλον 

Η ΑΤΕbank ενσωµατώνει ορθές περιβαλλοντικές πρακτικές καθηµερινά, επιδιώκοντας οι 

λειτουργίες της να είναι κλιµατικά ουδέτερες και ενεργειακά αποδοτικές. Επιπλέον στηρίζει 

την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτοµία προκειµένου να επιταχυνθεί η 

µετάβαση σε µια “Οικολογική Οικονοµία και Κοινωνία”. 

Οι βιώσιµες επιχειρηµατικές λειτουργίες της Τράπεζας περιλαµβάνουν βήµατα µέσω των 

οποίων: 

� Επιδιώκει να χρησιµοποιεί φιλικά προς το περιβάλλον υλικά. 

� Λαµβάνει όλα τα απαιτούµενα µέτρα συντήρησης του εξοπλισµού της και καταγράφει τις 

βλάβες φροντίζοντας για την άµεση αποκατάστασή τους. 

� ∆ιενεργεί όλες τις απαραίτητες αλλαγές και βελτιώσεις στα κτίρια που χρησιµοποιεί για 

τη στέγαση των µονάδων της ώστε να λειτουργούν µε µειωµένες ενεργειακές απαιτήσεις. 

� Στοχεύει να περιορίσει τη χρήση και την κατανάλωση ενέργειας και συµµετέχει ενεργά 

στην ανακύκλωση. 

Οι δράσεις της ΑΤΕbank για την προστασία του Περιβάλλοντος είναι οι ακόλουθες: 

 

� Συνεργασία µε τον Κοινωνικό Συνεταιρισµό Κλίµαξ Plus για συλλογή χαρτιού προς 

ανακύκλωση. 

H Τράπεζα συνεργάζεται µε τον Κοινωνικό Συνεταιρισµό Κλίµαξ plus και εφαρµόζει 

πρόγραµµα ανακύκλωσης χαρτιού σε όλα τα κτίρια που στεγάζονται Κεντρικές Υπηρεσίες 

της Τράπεζας. Το Πρόγραµµα ανακύκλωσης χαρτιού εφαρµόζεται και στους συλλογικούς 

φορείς των εργαζοµένων της: Ταµείο Υγείας, Οικοδοµικός Συνεταιρισµός, Καταναλωτικός 
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Συνεταιρισµός, Σύλλογος Υπαλλήλων ΑΤΕbank, αλλά και στο Ιστορικό Αρχείο και το 

Εκπαιδευτικό Κέντρο της Τράπεζας “ATExcelixi”. 

 

� Συνεργασία µε την Εταιρία Αφής για συλλογή µπαταριών προς ανακύκλωση. 

Η Τράπεζα στο πλαίσιο της προσπάθειας για µείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατός 

της συνεργάζεται µε την εταιρεία ΑΦΗΣ (Ανακύκλωση Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών) 

προκειµένου να υλοποιήσει πρόγραµµα συλλογής µπαταριών προς ανακύκλωση στις 

Κεντρικές Υπηρεσίες και στα Καταστήµατα του δικτύου της. Οι µπαταρίες λόγω της 

σύστασής τους κατατάσσονται στην κατηγορία των επικίνδυνων αποβλήτων και η 

ανακύκλωση τους είναι µια διαδικασία ανάκτησης και εναλλακτικής διαχείρισης των υλικών 

τους. 

 

� Συµµετοχή στην “Ώρα της γης”, 2010-2011 στην Παγκόσµια ∆ράση κατά της 

κλιµατικής αλλαγής. 

H ATEbank ανταποκρίθηκε στο κάλεσµα της WWF και συµµετείχε στην “ Ώρα της Γης”, 

στην παγκόσµια δράση κατά της κλιµατικής αλλαγής. Υποστηρίζοντας τη διάδοση της 

περιβαλλοντικής συνείδησης έσβησε τα φώτα στο κεντρικό της κτήριο για µια ώρα στις 27 

Μαρτίου 2010 και για µια ώρα το Σάββατο 26 Μαρτίου 2011 στις 20:30. 

 

� Υποστήριξη του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών για την εκπόνηση µελέτης για 

την εκτίµηση των επιδράσεων της κλιµατικής αλλαγής στην ελληνική γεωργία. 

Μια από τις βασικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη 

είναι η προώθηση της µεταφοράς γνώσεων και η ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής 

ανάπτυξης και της καινοτοµίας στη γεωργία, στη δασοκοµία και στις αγροτικές περιοχές.  

H ATEbank µε απόφαση που πήρε τον Ιούνιο του 2009, υποστήριξε το Τµήµα Επιστήµης 

Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών για την εκπόνηση µελέτης για 

την εκτίµηση των επιδράσεων της κλιµατικής αλλαγής στην ελληνική γεωργία. Η µελέτη 

αναµένεται να συµβάλλει στη σύνδεση της εκπαίδευσης και της έρευνας µε την παραγωγή. Η 

µελέτη θα καλύψει ένα υπαρκτό κενό γνώσης, το οποίο δυσχεραίνει την ακριβή πρόβλεψη 

των συνεπειών της κλιµατικής αλλαγής στην οικονοµική πορεία της Ελλάδας. 
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� Πρόσκληση στους Εργαζοµένους να συµβάλλουν στην προστασία του Περιβάλλοντος 

αλλάζοντας καθηµερινές συνήθειες στο γραφείο και το σπίτι. 

Οι εργαζόµενοι της Τράπεζας κλήθηκαν να συµβάλλουν στην προστασία του 

περιβάλλοντος και µέσω της αλλαγής απλών καθηµερινών τους συνηθειών στο χώρο 

εργασίας αλλά και στο σπίτι. Για το σκοπό αυτό δηµιουργήθηκε σχετική παρουσίαση 

στην ηλεκτρονική της σελίδα. 

 

� Απόσυρση- Ανακύκλωση παλαιού εξοπλισµού. 

Μετά την εγκατάσταση του νέου εξοπλισµού, η Τράπεζα απέσυρε τον παλαιό 

µηχανογραφικό εξοπλισµό µέσω εταιρείας ανακύκλωσης και καταστροφής υλικών 

προκειµένου να ελαχιστοποιηθεί η επιβάρυνση του φυσικού περιβάλλοντος, σύµφωνα µε τις 

Ελληνικές και Ευρωπαϊκές προδιαγραφές περί απόσυρσης και καταστροφής εξοπλισµού. 

Επίσης ένα µέρος του παλαιού της εξοπλισµού το προσέφερε σε σχολεία και άλλους φορείς. 

 

� Εξοικονόµηση ενέργειας µέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών. 

Κινούµενη πάντα στην κατεύθυνση της µείωσης του περιβαλλοντικού της αποτυπώµατος, 

η ΑΤΕbank προωθεί την αύξηση των ηλεκτρονικών της συναλλαγών. Με την 

πραγµατοποίηση ηλεκτρονικών συναλλαγών γίνεται εξοικονόµηση χαρτιού και παράλληλα 

αποφεύγεται η κοπή δένδρων, εξοικονοµείται νερό και ηλεκτρικό ρεύµα που απαιτούνται για 

την παραγωγή του και συγχρόνως, µειώνονται οι εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα. 

 

� Περιορισµός της κατανάλωσης φωτοτυπικού χαρτιού. 

H ATEbank προωθεί τον περιορισµό της κατανάλωσης φωτοτυπικού χαρτιού µε τις 

ακόλουθες ενέργειες: 

� Περιορισµό των εγκυκλίων ή και διαβίβασή τους µε ηλεκτρονικά µέσα. 

� Καθιέρωση διπλής εκτύπωσης (µπρος-πίσω). 

� Καµπάνια για την υποκίνηση του προσωπικού της ΑΤΕbank να αποφεύγει άσκοπη χρήση του 

χαρτιού. (Think before you print). 

 

� Μείωση του πάχους χαρτιού εκτυπώσεων στο εκτυπωτικό κέντρο. 

Προβλέπεται η µείωση του πάχους του χαρτιού εκτύπωσης στο εκτυπωτικό κέντρο της 

τράπεζας, ώστε να επιτευχθεί µείωση της κατανάλωσης φυσικών πόρων και µικρότερη 

καταπόνηση και φθορά των εκτυπωτικών µηχανών (µειωµένο κόστος λειτουργίας). 
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Οι προδιαγραφές για την προµήθεια χαρτιού του εκτυπωτικού κέντρου υπόκεινται σε 

κανόνες που έχουν τεθεί από τους προµηθευτές τόσο των εκτυπωτικών όσο και των 

εµφακελωτικών µηχανών. 

 

� Κέντρο Τεχνολογίας ATEbank 

Με την ολοκλήρωση και λειτουργία των νέων εγκαταστάσεων στο Τεχνολογικό Κέντρο 

υπάρχει η δυνατότητα όχι µόνο να εξασφαλίσει σε µέγιστο βαθµό τα διεθνή πρότυπα 

ασφάλειας και τυποποίησης, αλλά χρησιµοποιώντας τεχνολογία αιχµής να σχεδιάσει νέας 

γενιάς καινοτοµικά προϊόντα και υπηρεσίες. 

Στο κτίριο εφαρµόστηκαν καινοτοµίες, οι οποίες το κατατάσσουν σε ένα από τα πιο 

σύγχρονα και φιλικά προς το περιβάλλον κτιριακά συγκροτήµατα. Στο πλαίσιο των Βραβείων 

Πράσινης Επιχειρηµατικής Καινοτοµίας (Green Αwards) της 73ης ∆ιεθνούς Εκθέσεως 

Θεσσαλονίκης το 2008, απονεµήθηκε έπαινος στην Αγροτική Τράπεζα για τη συµµετοχή της 

στο διαγωνισµό Οικολογικής Επιχειρηµατικής Καινοτοµίας στο πλαίσιο του ECO2FORUM 

µε θέµα: ‘‘ Επιχειρήσεις και Περιβάλλον’’. 

Με σύγχρονα συστήµατα υποδοµών που επιτυγχάνουν τη µέγιστη δυνατή εξοικονόµηση 

ηλεκτρικής ενέργειας, το καθιστούν ένα από τα ελάχιστα σε διεθνές επίπεδο Green Data 

Center.  

 

� Οι Προµήθειες Εξοπλισµού 

Η ΑΤΕbank στο πλαίσιο του εκσυγχρονισµού των πληροφορικών της συστηµάτων, των 

Μηχανογραφικών της Κέντρων και όλων των Υπηρεσιακών της Μονάδων (Κεντρικές 

Υπηρεσίες και Καταστήµατα του ∆ικτύου της) εστιάζει και προβαίνει σε επενδύσεις 

εξοπλισµού υπολογιστών βάσει Οικολογικών Κριτηρίων για την προστασία του 

περιβάλλοντος. 

H Τράπεζα, για τις νέες επενδύσεις της ακολουθεί τα εξής: 

• Υιοθετεί νέες τεχνολογίες και εγκαθιστά υπολογιστές σύγχρονης τεχνολογίας. Με τις νέες 

σύγχρονες τεχνολογίες η Τράπεζα επιτυγχάνει εξοικονόµηση φυσικού χώρου, 

ελαχιστοποίηση της ανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας τόσο για την λειτουργία του 

εξοπλισµού όσο και των συστηµάτων για ψύξη των υπολογιστών. 

• Προβαίνει σε προµήθειες πληροφοριακών συστηµάτων νέας γενιάς τα οποία 

κατασκευάζονται από υλικά φιλικά προς το περιβάλλον (χωρίς κάδµιο, υδράργυρο, λίθιο 

κλπ) µε αποτέλεσµα να είναι ανακυκλώσιµα µε σεβασµό στο περιβάλλον, ώστε να µην 

επιβαρύνεται το φυσικό περιβάλλον κατά τη χρήση ή απόσυρση τους. 
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• Έχει αντικαταστήσει τις οθόνες όλων των τερµατικών της, µε σύγχρονης τεχνολογίας 

TFT LCD οθόνες, σύµφωνα µε τις διεθνείς προδιαγραφές TCO 03, οι οποίες εκπέµπουν 

µηδενική ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία, έχουν χαµηλή κατανάλωση ηλεκτρικής 

ενέργειας και αποτελούνται από ανακυκλώσιµα και φιλικά προς το περιβάλλον υλικά. 

• Εστιάζει και εγκαθιστά εξοπλισµό νέων τεχνολογιών για διακίνηση των πληροφοριών της 

ηλεκτρονικά, προκειµένου να ελαχιστοποιήσει την χρήση και κατανάλωση χαρτιού, 

συµβάλλοντας έτσι στην προστασία των δασών του πλανήτη. 

• Θέτει τεχνικές προδιαγραφές στους διαγωνισµούς για τα πληροφοριακά ς συστήµατα µε 

κριτήρια την ελαχιστοποίηση και εξοικονόµηση της ηλεκτρικής ενέργειας σε επίπεδο 

CPU και µνηµών, ώστε να συµβάλλει στη γενικότερη παγκόσµια προσπάθεια για µείωση 

των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα και εν γένει στη µείωση της υπερθέρµανσης του 

πλανήτη. 

 

� Τα Κτήρια της ΑΤΕbank 

Προκειµένου η Τράπεζα να πετύχει εξοικονόµηση ενέργειας, εφαρµόζει τις ειδικές 

τεχνολογίες, τόσο στα νέα όσο και στα υφιστάµενα κτίρια. Ειδικότερα, στα νέα και υπό 

ανακαίνιση καταστήµατα της ΑΤΕbank προβλέπονται παρεµβάσεις στον κλιµατισµό, κατά 

κύριο λόγο αντλίες θερµότητας: 

• Τεχνολογίας Inverter (ο έλεγχος του συµπιεστή της εξωτερικής µονάδας γίνεται µε 

µετατροπέα συχνότητας). 

• Υψηλού συντελεστή επίδοσης (COP) και δείκτη ενεργειακής αποδοτικότητας (ΕΕR). 

• Με την καλύτερη δυνατή ενεργειακή κλάση (σήµανση) για την κατηγορία της ισχύος 

τους. 

• Με οικολογικό ψυκτικό µέσο (R-410). 

• Μειωµένης στάθµης θορύβου. 

Επίσης, προβλέπονται παρεµβάσεις στον αερισµό, όπου κρίνεται απαραίτητο για τη 

µέγιστη δυνατή εξοικονόµηση ενέργειας, µε µονάδες αερισµού µε εναλλάκτη θερµότητας 

(τύπου VAM). 

Το αποτέλεσµα το παραπάνω παρεµβάσεων αφορά στην επίτευξη σηµαντικής βελτίωσης 

της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων της Τράπεζας µέσω της εγκατάστασης λιγότερο 

ενεργοβόρων τεχνολογιών σε αρκετά από αυτά. Για παράδειγµα. η µετατροπή ενός 

συστήµατος. 
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Επίσης, έχουν γίνει αλλαγές στην εσωτερική και εξωτερική όψη των καταστηµάτων που 

αποσκοπούν, αφενός στην εξοικονόµηση ενέργειας και αφ’ ετέρου, στην ασφάλεια και την 

άνεση των χρηστών. Αυτές οι αλλαγές εφαρµόζονται τόσο σε υφιστάµενα Καταστήµατα τα 

οποία αναβαθµίζονται, όσο και σε νέα, όπου οι κανόνες σχεδιασµού διέπονται από τη λογική 

της εξοικονόµησης ενέργειας. Πιο αναλυτικά, στο κέλυφος του κτιρίου µειώνεται το εµβαδόν 

των υαλοπινάκων οι οποίοι αντικαθίστανται από µονωµένες τοιχοποιίες.  

Τοποθετούνται επίσης θερµοµονωτικοί ή αντιβανδαλικοί υαλοπίνακες, όπου απαιτείται 

τοποθετούνται ανακλαστικές µεµβράνες για προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία και 

για µείωση των ψυκτικών φορτίων, µεταλλικά σκιάστρα και περσίδες, ανοιγόµενοι φεγγίτες 

για αερισµό, µόνωση δωµάτων κ.λ.π., ενώ στο εσωτερικό γίνεται επιλογή κατάλληλων 

υλικών (ανοιχτόχρωµων, λείων, αντιολισθηρών, ανακλαστικών, µη τοξικών κ.λ.π., για 

καλύτερες εργασιακές συνθήκες και συνθήκες υγιεινής. Περαιτέρω, βρίσκονται στο στάδιο 

της µελέτης λύσεις βιοκλιµατικού σχεδιασµού, όπως η κατασκευή πράσινου δώµατος σε υπό 

αναβάθµιση Καταστήµατα.  

Επίσης, τηρούνται όλες οι προβλεπόµενες συντηρήσεις των υδραυλικών εγκαταστάσεων 

ώστε σε περίπτωση βλάβης να υπάρχει άµεση αντιµετώπιση και να αποφευχθούν οι διαρροές. 

Τέλος, χρησιµοποιούνται στα Καταστήµατα λαµπτήρες χαµηλής κατανάλωσης ενέργειας. 

 

 

5.1.3 Για τον Πολιτισµό  

Η συµβολή της ATEbank στην ανάδειξη της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς και την 

ανάπτυξη των µορφών της πολιτιστικής δηµιουργίας είναι ιδιαίτερα σηµαντική. Πιο 

συγκεκριµένα η φροντίδα της ΑΤΕbank για την διαφύλαξη της πολιτισµικής µας 

κληρονοµιάς αποτυπώνεται µε την ίδρυση και λειτουργία του Ιστορικού Αρχείου της το 

οποίο αποτελεί µια σηµαντική δεξαµενή πληροφόρησης και γνώσης της σύγχρονης ελληνικής 

ιστορίας και καλύπτει την περίοδο από το 1929, έτος ίδρυσης της Τράπεζας, µέχρι τις µέρες 

µας. 

Το Ιστορικό Αρχείο αξιοποιεί έναν συσσωρευµένο χώρο πληροφοριών και τον µετατρέπει 

δυναµικά σε ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα γνώσης για την Τράπεζα. Είναι µια δυναµικά 

εξελισσόµενη ψηφιακή βάση δεδοµένων, που µπορεί να αξιοποιηθεί από την επιστηµονική 

κοινότητα, τα πανεπιστήµια, τους ερευνητές και από κάθε ενδιαφερόµενο. Μετασχηµατίζεται 

σε ένα πολύτιµο σύµβουλο στη µελέτη της ελληνικής οικονοµίας και της κοινωνικοπολιτικής 

εξέλιξης του Κράτους, µέσω της διαχείρισης των πληροφοριών που αντλούνται από το 

ψηφιοποιηµένο αρχειακό υλικό. 
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Η ψηφιοποίηση του αρχειακού υλικού έγινε µε τη συγχρηµατοδότηση του Ευρωπαϊκού 

Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του προγράµµατος της Κοινωνίας της 

Πληροφορίας.  

Επιπλέον η ATEbank υποστηρίζει διάφορους πολιτιστικούς φορείς που συµβάλλουν στην 

διαφύλαξη της Πολιτιστικής µας κληρονοµιάς, µερικοί από τους οποίους είναι οι ακόλουθοι: 

� Την Υποστήριξη της Υπηρεσίας ∆ιπλωµατικού και Ιστορικού Αρχείου του Υπουργείου 

Εξωτερικών, για την έκδοση στην αγγλική γλώσσα του έργου µε τίτλο “Documentary 

history of Greece (1943-1951) Truman Doctrine and Marshall Plan”. 

� Την Υποστήριξη της δράσης του Μη Κερδοσκοπικού Σωµατείου “∆ιάζωµα”, σκοπός του 

οποίου είναι η συµβολή στην προστασία και την ανάδειξη των αρχαίων χώρων θέασης 

και ακρόασης, καθώς και η διάδοση των αξιών της πολιτιστικής κληρονοµιάς σε 

συνδυασµό µε την ανάπτυξη και την προβολή της σύγχρονης πολιτιστικής δηµιουργίας. 

� Την υποστήριξη της δράσης της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας “Αρχιπέλαγος”, 

για τη δηµιουργία του Μουσείου- Ελαιοτριβείου Βρανά στον Παπάδο της Λέσβου. 

 

 

5.1.4 Για τους Εργαζόµενους 

Οι κύριοι στόχοι της πολιτικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Επιµόρφωσης της 

Τράπεζας είναι: 

• Έµφαση στην υποστήριξη ενός συστήµατος δια βίου επαγγελµατικής εκπαίδευσης των 

εργαζοµένων της Τράπεζας και διαρκούς διακίνησης της γνώσης σε όλα τα στάδια της 

επαγγελµατικής τους πορείας. 

• Υποστήριξη των προσωπικών προτιµήσεων και ενεργός συµµετοχή των εργαζοµένων 

στην επαγγελµατική τους εκπαίδευση και ανάπτυξη. 

• Συνεχής διεύρυνση των επαγγελµατικών γνώσεων και ιδιοτήτων ώστε οι εργαζόµενοι να 

µπορούν να ανταποκρίνονται µε επιτυχία στις απαιτήσεις των Θέσεων Εργασίας τους και 

στις προκλήσεις και αλλαγές που συντελούνται στο οικονοµικό και κοινωνικό 

περιβάλλον. 

• Ενίσχυση της διαδικασίας του σχεδιασµού, προγραµµατισµού και οργάνωσης των 

προγραµµάτων εκπαίδευσης, ώστε να ανταποκρίνονται στους στρατηγικούς στόχους και 

τις επιχειρησιακές ανάγκες και προτεραιότητες της Τράπεζας. 
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• Βελτίωση της συνολικής διαδικασίας αξιολόγησης της Εκπαίδευσης µέσω της 

συστηµατικής και συνεχούς εκτίµησης της αποδοτικότητας των συµµετεχόντων και των 

επιµέρους συντελεστών. 

 

� Εκπαίδευση και ανάπτυξη των εργαζοµένων της ΑΤΕbank 

Το ετήσιο εκπαιδευτικό πρόγραµµα της ATEbank στοχεύει στη διαρκή ανάπτυξη των 

εργαζοµένων της και στη βελτίωση των επιχειρησιακών αποτελεσµάτων της, µέσω της 

κάλυψης των ατοµικών και των επιχειρησιακών αναγκών εκπαίδευσης. Η διαδικασία 

υλοποίησης εκπαιδευτικού προγράµµατος της ATEbank στοχεύει στην έγκαιρη και ορθή 

ολοκλήρωση του ετήσιου εκπαιδευτικού προγράµµατος µέσω της αποτελεσµατικής 

οργάνωσης και παρακολούθησης των επιµέρους σεµιναρίων. 

Το ενδοεπιχειρησιακό εκπαιδευτικό πρόγραµµα που υλοποιήθηκε το 2011 ανταποκρίθηκε 

στις προτεραιότητες και στόχους της Τράπεζας, µε ιδιαίτερη έµφαση στην εξασφάλιση 

πιστοποίησης επαγγελµατικής επάρκειας από την Τράπεζα της Ελλάδας και την ενηµέρωση 

γύρω από τις Κανονιστικές διατάξεις του Νοµοθετικού πλαισίου στα θέµατα επενδυτικών και 

τραπεζοασφαλιστικών υπηρεσιών και εξειδικευµένων ασφαλιστικών συµβουλών.  

Επίσης, µεγάλο µέρος της εκπαίδευσης αφιερώθηκε στην ανάπτυξη νέων γνώσεων σε 

θέµατα που αφορούν στον χρηµατοοικονοµικό και τραπεζικό τοµέα, καθώς και σε θέµατα 

διαχείρισης ποιότητας και ανάπτυξης ικανοτήτων εξυπηρέτησης των πελατών. Λόγω της 

οικονοµικής συγκυρίας, προτεραιότητα δόθηκε επίσης, σε ειδικά θέµατα που αφορούν στη 

διαχείριση του χαρτοφυλακίου δανείων και σε ειδικά θέµατα διαχείρισης κινδύνων. 

Επιπρόσθετα, καλύφθηκαν θέµατα που αφορούν στον έλεγχο, πρόληψη και αντιµετώπιση της 

απάτης.  

 

� Εκπαίδευση και επιµόρφωση των εργαζοµένων της ΑΤΕbank 

Ειδικότερα, η Υποδιεύθυνση Εκπαίδευσης της ∆ιεύθυνσης Ανθρώπινου ∆υναµικού και η 

θυγατρική εταιρία του Οµίλου της Τράπεζας ATExcelixi Α.Ε., ανέπτυξαν σειρά 

εκπαιδευτικών προγραµµάτων µε τη µορφή e-learning και blended learning. 

Η υλοποίηση των προγραµµάτων e-learning έδωσε ευκαιρίες για επαγγελµατική 

εκπαίδευση και κατάρτιση σε περισσότερους εργαζόµενους διότι: 

• ∆ιευκόλυνε τη µάθηση στο χώρο εργασίας. 

•  Συνέβαλε στον καλύτερο συντονισµό επαγγελµατικής και ιδιωτικής ζωής καθώς παρείχε 

τη δυνατότητα να συµµετέχουν και να συνδυάζουν τη συµµετοχή τους σε εκπαιδευτικά 

προγράµµατα µε άλλες ευθύνες και δραστηριότητες. 
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• ∆ιευκόλυνε την πρόσβαση ατόµων µε αναπηρία 

Παράλληλα συνέβαλε: 

• Στην καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιµων δυνατοτήτων µάθησης. 

• Στην προώθηση ευέλικτων µαθησιακών διαδροµών για όλους τους εργαζόµενους 

• Στην άµεση κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών. 

• Στην αποτελεσµατικότερη αξιοποίηση των οικονοµικών πόρων. 

• Στην εξοικονόµηση φυσικών πόρων και στη µείωση των εκποµπών CO2 που συνεπάγεται 

η µείωση των µετακινήσεων στο εκπαιδευτικό κέντρο της Τράπεζας. 

Γενικότερα η Εκπαίδευση και Επιµόρφωση των εργαζοµένων εντάσσεται στο συνολικό 

Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας της Τράπεζας ISO 9001/2008. Κρίσιµος παράγοντας για τη 

συνεχή βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της εκπαίδευσης είναι η εφαρµογή ενός 

αξιόπιστου συστήµατος αξιολόγησης των εκπαιδευτικών προγραµµάτων καθώς και η 

αξιοποίηση των σχετικών συµπερασµάτων, για την ποιοτική αναβάθµιση της εκπαίδευσης.  

 

� Σύστηµα Αξιολόγησης και ανάπτυξης των εργαζοµένων 

Το Σύστηµα Αξιολόγησης και Ανάπτυξης στοχεύει στην ενδυνάµωση και διασφάλιση της 

ίσης µεταχείρισης, της ισότητας ευκαιριών και της διαφάνειας, και βασίζεται στην παραδοχή 

ότι η µάθηση και η ανάπτυξη τόσο του οργανισµού όσο και του κάθε εργαζόµενου είναι µια 

διαρκής, εξελικτική διαδικασία. Συνακόλουθα, το Σύστηµα Αξιολόγησης δίνει έµφαση στον 

προγραµµατισµό της εκπαίδευσης, µε βάση συγκεκριµένα κριτήρια, που συνδέονται µε το 

επιχειρησιακό πρόγραµµα, την ατοµική απόδοση και τις περιοχές στις οποίες ο εκάστοτε 

εργαζόµενος χρήζει βελτίωσης. 

Σηµειώνεται ότι κάθε εργαζόµενος, µε βάση τη διαδικασία που ακολουθείται, συµµετέχει 

ενεργά στην αξιολόγησή του και έχει πλήρη πρόσβαση στο ατοµικό έντυπο αξιολόγησης 

µέσω της ηλεκτρονικής εφαρµογής του Συστήµατος στο Intranet της Τράπεζας. 

 

� Εθελοντική προσφορά των εργαζοµένων 

Η Τράπεζα αναγνωρίζει, στηρίζει και ενθαρρύνει την ενεργό συµµετοχή των 

εργαζοµένων της σε εθελοντικές δραστηριότητες καθώς αποτελεί βασικό στοιχείο για την 

ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και την ανάπτυξη της κοινωνικής αλληλεγγύης. 

Εξέχουσας σπουδαιότητας εθελοντική δράση αποτελεί το πρόγραµµα εθελοντικής 

αιµοδοσίας του Ταµείου Υγείας Προσωπικού Αγροτικής Τράπεζας (ΤΥΠΑΤΕ). Η σηµαντική 
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αυτή πρωτοβουλία του Ταµείου έχει µακρόχρονη διαδροµή και η συµµετοχή και η 

υποστήριξη των εργαζοµένων αποτελεί έκφραση προσφοράς στο συνάνθρωπο. 

Η «Τράπεζα Αίµατος της ΑΤΕbank» καλύπτει τις ανάγκες των εργαζοµένων και των 

οικογενειών τους σε κάθε περιφέρεια σε κρίσιµες στιγµές. Ενισχύοντας και καλλιεργώντας το 

πνεύµα της εθελοντικής αιµοδοσίας, οι εργαζόµενοι εθελοντές συµβάλουν µε τον πιο 

συνειδητό και έµπρακτο τρόπο στη διεύρυνση αλληλεγγύης και ανθρωπιστικής αρωγής. 

 

� Ταµείο Υγείας Προσωπικού της ΑΤΕbank (ΤΥΠΑΤΕ)  

Το ΤΥΠΑΤΕ είναι ο Ασφαλιστικός Οργανισµός που παρέχει ιατρική, φαρµακευτική και 

νοσοκοµειακή περίθαλψη (καλύπτει πλήρως τη νοσοκοµειακή περίθαλψη στα ∆ηµόσια 

Νοσοκοµεία και σε µεγάλο βαθµό στα Ιδιωτικά Νοσηλευτήρια), στους υπαλλήλους και 

συνταξιούχους της Αγροτικής Τράπεζας καθώς και στα µέλη των οικογενειών τους. 

Είναι αυτοδιοικούµενος Οργανισµός υγείας, ο οποίος διοικείται από αιρετό ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο, αποτελούµενο από 13 µέλη. Το ΤΥΠΑΤΕ ιδρύθηκε το 1934 από τους 

υπαλλήλους της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος. 

Επίσης, στις κύριες δραστηριότητες του ΤΥΠΑΤΕ περιλαµβάνονται: 

• Λειτουργία Υγειονοµικών Υπηρεσιών του Ταµείου στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη µε 

ιατρούς όλων των ειδικοτήτων και σύγχρονα εργαστήρια όπως: 

• Ακτινοδιαγνωστικό – Υπερήχων. 

• Μικροβιολογικό – Βιοχηµικό. 

• Φυσιοθεραπευτήριο. 

• Συµβεβληµένα εξωτερικά ιατρεία, κλινικές και εργαστήρια σε όλη την Ελλάδα. 

• Χορήγηση επιδοµάτων όπως: 

• Επίδοµα παιδικής µέριµνας 10 πρώτων µηνών. 

• Επίδοµα κηδείας µέλους της οικογένειας. 

• Επίδοµα λουτροθεραπείας. 

• Επιδόµατα ασθενείας (µετά από Ιατρική Γνωµάτευση από την οποία να προκύπτει η 

πάθησή του ασφαλισµένου). 

• Επίδοµα πολυτέκνων σε όλα τα άµεσα µέλη που έχουν τέσσερα παιδιά και άνω. 

Άλλες παροχές: 

• Ευρωπαϊκή κάρτα Ασφάλισης 

• Προγράµµατα Προληπτικής Ιατρικής 

• Σύναψη συµβάσεων µε Βρεφονηπιακούς Σταθµούς και βρεφονηπιακή µέριµνα. 
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• Λειτουργία Κατασκήνωσης στη Χαλκιδική (το 2011 δεν λειτούργησε λόγω εργασιών 

βελτίωσης των εγκαταστάσεων µε στόχο την παροχή καλύτερων υπηρεσιών στους 

εργαζόµενους). 

 

� Πανελλαδικό ∆ίκτυο “Φροντίδα Υγείας ΤΥΠΑΤΕ”  

Το Ταµείο Υγείας των εργαζοµένων της Τράπεζας, σε συνεργασία µε την Swiss Re, έναν 

από τους µεγαλύτερους ασφαλιστικούς φορείς, σχεδίασε ένα σύγχρονο και ολοκληρωµένο 

Πρόγραµµα «Φροντίδα Υγείας ΤΥΠΑΤΕ» µε ενιαίο πανελλαδικό χαρακτήρα και µε κεντρικό 

στόχο, την παροχή και διεύρυνση των υφιστάµενων προνοµιακών καλύψεων υγείας και 

συγχρόνως, τη µείωση του αντίστοιχου κόστους. 

Το πρόγραµµα αυτό εστιάζει στην ποιότητα των υπηρεσιών υγείας που παρέχει, δίνοντας 

έµφαση στην τυποποίηση, στην αξιοποίηση της τεχνολογίας και την 24ωρη άρτια λειτουργία 

του Συντονιστικού Κέντρου Υγείας, ώστε να διασφαλίζεται η εξατοµικευµένη εξυπηρέτηση 

των ασφαλισµένων.  

Συγκεκριµένα, κάθε ασφαλισµένος έχει τη δυνατότητα να επικοινωνεί τηλεφωνικά στη 

Γραµµή Υγείας ΤΥΠΑΤΕ και να ενηµερώνεται για το πανελλαδικό Ιατρικό ∆ίκτυο και τις 

παροχές που δικαιούται, να κλείνει ραντεβού για ιατρικές επισκέψεις κ.λπ., να οργανώνει και 

να προγραµµατίζει την εισαγωγή του σε κλινικές του ∆ικτύου, να έχει άµεση συµβουλευτική 

τηλεφωνική βοήθεια από τους εφηµερεύοντες ιατρούς της Γραµµής Υγείας και φυσικά, να 

θέτει τις υποδείξεις και τις προτάσεις του. 

 

� Πρόγραµµα Προληπτικής Ιατρική του ΤΥΠΑΤΕ 

 Η Προληπτική Ιατρική λειτουργεί σε µόνιµη βάση πλέον στο ΤΥΠΑΤΕ από το 2008 

µέχρι και σήµερα µε πολύπλευρο και διευρυµένο έργο. Απευθύνεται σε όλους τους 

συναδέλφους σε ετήσια βάση και επεκτείνεται στον τοµέα της θεραπευτικής παρέµβασης 

εύστοχα και συστηµατικά. Τόσο στο πολυϊατρείο της Αθήνας, όσο και της Θεσσαλονίκης, 

πραγµατοποιήθηκε, το πρόγραµµα Προληπτικής Μαστού καθώς επίσης και το πρόγραµµα 

Προληπτικής Οδοντιατρικής Εξέτασης για παιδιά. 

 

� Σύλλογος Εργαζοµένων της ΑΤΕ (ΣΕΑΤΕ) 

Ο ΣΕΑΤΕ δηµιουργήθηκε το 1999 και είναι το πρωτοβάθµιο σωµατείο που καλύπτει το 

σύνολο σχεδόν των εργαζοµένων στην Τράπεζα. Η ∆ιοίκηση της Τράπεζας αναγνωρίζει και 

σέβεται το δικαίωµα στην ελευθερία του συνδικαλισµού και το θεσµό των συλλογικών 

διαπραγµατεύσεων. Θεωρεί το σύλλογο εργαζοµένων επίσηµο εκπρόσωπο και επικοινωνεί 
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για όλα τα θέµατα που αφορούν στο ανθρώπινο δυναµικό, συνεργάζεται και συνάπτει 

επιχειρησιακές συµβάσεις και συµφωνίες, τον καλεί να συµµετέχει σε κοινές επιτροπές και 

σε υπηρεσιακά συµβούλια που αφορούν σε θέµατα εργαζοµένων όπως, συµβούλια 

προαγωγών, πειθαρχικά συµβούλια κ.λπ. Εκπρόσωπος του συλλόγου συµµετέχει στο 

∆ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας. 

Επίσης, η ∆ιοίκηση της ΑΤΕbank ανταποκρίνεται στο διάλογο και λαµβάνει µέρος σε 

διαπραγµατεύσεις µε την Οµοσπονδία Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων Ελλάδας (ΟΤΟΕ).  

 

� ∆ίκτυο Εσωτερικής Επικοινωνίας 

Η Τράπεζα τα τελευταία χρόνια έχει δηµιουργήσει έναν πυρήνα πληροφόρησης και 

ενηµέρωσης, ενδυναµώνοντας και εξελίσσοντας συστηµατικά την εσωτερική επικοινωνία 

µεταξύ της ∆ιοίκησης και των εργαζοµένων. Βασικό εργαλείο της συνεχούς ενηµέρωσης και 

της εσωτερικής επικοινωνίας είναι η ∆ιαδικτυακή Επιχειρησιακή Πύλη – Intranet καθώς και 

η χρήση του Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου της. 

Τα οφέλη της λειτουργίας της ∆ιαδικτυακής Επιχειρησιακής Πύλης αφορούν, τόσο στην 

άµεση ενηµέρωση και σφαιρική πληροφόρηση των εργαζοµένων, όσο και στην 

εξοικονόµηση φυσικών και οικονοµικών πόρων.  

Οι πολλαπλές εφαρµογές του Intranet συµβάλουν σηµαντικά στη διάχυση της γνώσης 

στις Κεντρικές Υπηρεσίες και στο ∆ίκτυο Καταστηµάτων, στη βελτίωση του επιπέδου της 

συνεργασίας µεταξύ των εργαζοµένων, στην απλοποίηση των διαδικασιών και στην αύξηση 

της ασφάλειας και του επίπεδου ενηµέρωσης σχετικά µε τις τρέχουσες εξελίξεις στην 

Τράπεζα. 

Τέλος για την επικοινωνία στο εσωτερικό της Τράπεζας δηµιουργήθηκε ένα ενηµερωτικό 

newsletter, το οποίο γνωστοποιείται ηλεκτρονικά µε e-mail σε όλο το προσωπικό και 

βρίσκεται διαθέσιµο προς ανάγνωση στο Ιntranet της Τράπεζας αλλά και στην σελίδα της 

∆ιεύθυνσης Προώθησης Προϊόντων, Προβολής και Επικοινωνίας. To ηλεκτρονικό newsletter 

στοχεύει στην ενίσχυση της πληροφόρησης στο εσωτερικό της Τράπεζας και συµβάλει στην 

ενδυνάµωση της εταιρικής κουλτούρας. 

 

� Υγεία και ασφάλεια στους χώρους εργασίας 

Η ΑΤΕbank αντιµετωπίζει το θέµα της υγείας και ασφάλειας µε ιδιαίτερη ευαισθησία. 

Ένα υγιές και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον αποτελεί καθοριστικό στοιχείο ποιότητας για 

την εργασία και έναν από τους σηµαντικότερους και σπουδαιότερους τοµείς της πολιτικής 

της.  
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Προκειµένου να κατοχυρώσει την υγεία και ασφάλεια των εργαζοµένων και των πελατών 

της σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που προβλέπει η εθνική και η ευρωπαϊκή νοµοθεσία καθώς 

και ο ∆ιεθνής Οργανισµός Εργασίας ILO (International Labor Organization), έχει αναθέσει 

σε ∆ιευθύνσεις της Κεντρικής ∆ιοίκησης την ευθύνη για τη διαχείριση και δόµηση ενός 

αποτελεσµατικού Συστήµατος Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία. Παραλλήλως, 

συνεργάζεται µε πιστοποιηµένες εταιρείες συµβούλων για την πληρέστερη παροχή 

υπηρεσιών υγείας και ασφαλείας.  

Το Σύστηµα Υγιεινής και Ασφάλειας που εφαρµόζεται, λαµβάνει υπόψη όλους τους 

σχετικούς κανόνες υγιεινής και ασφάλειας και ακολουθεί όλες τις προδιαγραφές του 

προτύπου ISO 9001/2008. Στο πλαίσιο της αποτελεσµατικής λειτουργίας και της συνεχούς 

βελτίωσης του Συστήµατος, υπάρχει συνεργασία της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης της Τράπεζας µε 

ιδιωτική εταιρία παροχής υπηρεσιών υγείας και ασφάλειας η οποία διαθέτει εξειδικευµένους 

ιατρούς εργασίας και τεχνικούς ασφαλείας. 

Επιπλέον στην ΑΤΕbank υφίσταται Κανονισµός Ασφάλειας που αφορά στη φυσική 

ασφάλεια της Τράπεζας, στη διαφύλαξη, δηλαδή, της σωµατικής ακεραιότητας των 

εργαζοµένων, του συναλλασσόµενου κοινού, καθώς και στην προστασία της κινητής και 

ακίνητης περιουσίας της.  

Ο Κανονισµός εφαρµόζεται από τους εργαζόµενους για την αντιµετώπιση εκτάκτων 

καταστάσεων. Σε κάθε Κατάστηµα του ∆ικτύου, καθώς και Υπηρεσία της Κεντρικής 

∆ιοίκησης έχει ορισθεί Υπεύθυνος Ασφάλειας ο οποίος εγγυάται την ορθή εφαρµογή του 

Κανονισµού για την πρόληψη και την αντιµετώπιση εκτάκτων καταστάσεων.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙ 
 

ΕΡΕΥΝΑ 
 
 
6.1 Μεθοδολογία της Έρευνας 

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζεται η µεθοδολογία της έρευνας που πραγµατοποιήθηκε 

για τη συλλογή των δεδοµένων της παρούσας µεταπτυχιακή πτυχιακής εργασίας. Αρχικά 

περιγράφεται το ερευνητικό ζήτηµα, το οποίο εντοπίζεται στη  ευρύτερη έννοια της 

Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης η οποία στοχεύει να διαµορφώσει το κλίµα στο οποίο οι 

επιχειρήσεις θα είναι σεβαστές για την συνεισφορά και την ανταπόκριση τους στις 

κοινωνικές προκλήσεις και ευαισθησίες της κάθε περιόδου. 

Στο πλαίσιο αυτό, θεωρείται σηµαντικός ο τρόπος µε τον οποίο οι εργαζόµενοι στις 

επιχειρήσεις και ιδιαίτερα στο τραπεζικό χώρο αντιλαµβάνονται τα ζητήµατα αυτά, επειδή η 

διερεύνηση των γνώσεων και αντιλήψεων τους µπορούν να συµβάλουν, στις περιπτώσεις που 

εντοπίζεται ανεπάρκεια γνώσεων, στην πληρέστερη κατανόηση της σηµασίας εφαρµογής του, 

µέσω κατάλληλων παρεµβάσεων. Από την βιβλιογραφική ανασκόπηση παρατηρείται  ότι 

περιορισµένος αριθµός εργασιών έχει ασχοληθεί µε τη διερεύνηση των γνώσεων και 

απόψεων των εργαζοµένων στο τραπεζικό σύστηµα στο τοµέα αυτό.  

Η παρούσα  έρευνα εντάσσεται στο πλαίσιο του σκοπού το οποίο προτάσσεται από τις 

επιχειρήσεις να αναγνωρίζουν την ευθύνη που τους αναλογεί, απέναντι στην κοινωνία και το 

περιβάλλον.  Ειδικότεροι στόχοι της έρευνας είναι η διερεύνηση των γνώσεων και απόψεων 

των εργαζοµένων στην Αγροτική Τράπεζα όπου επιδιώκεται µέσα από την αλληλουχία των 

ερωτήσεων  να εξαχθούν συµπεράσµατα που θα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την ενίσχυση 

των εργαλείων της ΑΤΕ Bank και κατ’ επέκταση της τράπεζας Πειραιώς. Τα διερευνητικά 

ερωτήµατα, η τεχνική συλλογής δεδοµένων, η δοµή και η παρουσίαση των οριστικών 

ερωτήσεων της συνέντευξης, καθώς και η µέθοδος στατιστικής επεξεργασίας των δεδοµένων 

συµβάλουν σε µια σφαιρική παρουσίαση της µεθοδολογίας και ανάλυση των αποτελεσµάτων. 

 

6.1.1 Το ερευνητικό πρόβληµα 

Η επιλογή του θέµατος έχει τις ρίζες της στον προβληµατισµό ότι η έννοια της Εταιρικής 

Κοινωνικής Ευθύνης στην Ελλάδα είναι περιορισµένη και δεν φαίνετε να εφαρµόζεται 

επαρκώς στις επιχειρήσεις και ιδιαίτερα στους φορείς δηµόσιου χαρακτήρα όπου εντάσσεται 

και η ΑΤΕbank Η διαπίστωση αυτή επιβεβαιώνεται και από την έρευνα των Νικολάου και 

Αραβώσης (2007), όπου διαπιστώνεται ότι η πλειοψηφία των επιχειρήσεων που εκδίδουν 
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ετήσια αναφορά CSR (24 από τις 28) είχαν διεθνή δραστηριότητα, και κατά κύριο λόγο είναι 

ιδιωτικές (25 από τις 28). Τα συµπεράσµατα αυτής της έρευνας παρουσιάζουν ότι, η Εταιρική 

Κοινωνική Ευθύνη στην Ελλάδα βρίσκεται ακόµα σε εµβρυϊκό στάδιο. Αναφέρει 

συγκεκριµένα ότι υπάρχουν επιχειρήσεις µε συνειδητή προσπάθεια στον τοµέα αυτό και 

άλλες, οι οποίες απλά ακολουθούν το παράδειγµα των δυνατών και προσπαθούν να µιµηθούν 

τις πρακτικές τους, χωρίς να συνειδητοποιούν απόλυτα το νόηµά της, ταυτίζοντάς την ως µία 

επικοινωνιακή δραστηριότητα.  

Είναι σηµαντικό να επισηµανθεί ότι σε περιόδους κρίσης υποχωρούν οι εταιρικοί δείκτες 

µε συνέπεια να κλονίζεται η εµπιστοσύνη του κοινού στον τρόπο λειτουργίας τόσο των 

επιχειρήσεων όσο και των θεσµών. Σε αυτή την αντίδραση, η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 

καλείται να παίξει έναν ουσιώδες και σηµαντικό ρόλο στην επανάκτηση της εµπιστοσύνης. 

Σε αυτό το πλαίσιο η υιοθέτηση των αρχών της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και η 

ενσωµάτωση σχετικών πρακτικών στην εταιρική στρατηγική αποδεδειγµένα αναδεικνύει το 

προφίλ και τη φήµη της. Παράλληλα παρακινεί τους εργαζόµενούς, επηρεάζει θετικά τις 

αποφάσεις των επενδυτών, διαφοροποιεί κατά περίπτωση τα δεδοµένα σε σχέση µε τους 

ανταγωνιστές της και κυρίως συνεισφέρει τα µέγιστα προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. 

Με γνώµονα τα προαναφερόµενα, προκύπτει η ανάγκη αναµόρφωσης της δοµής του 

συστήµατος των επιχειρήσεων µε παρεµβάσεις στον εκσυγχρονισµό της λειτουργίας τους, 

ώστε να συµβαδίζει µε τις συνεχείς προκλήσεις και εξελίξεις. Η εφαρµογή αυτής της 

πρακτικής µπορεί να συµβάλλει επίσης, στην εµψύχωση των εργαζοµένων και την 

οικοδόµηση των απαραίτητων λειτουργικών γνώσεων µέσω προγραµµάτων επιµόρφωση και 

συµµετοχή στη διαδικασία αναδιαµόρφωσης πρακτικών και πολιτικών για ένα καλύτερο 

αύριο.  

Μια έρευνα, η οποία διεξάγεται στο πλαίσιο της ανάπτυξης και κατανόησης της έννοιας 

της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης µπορεί συµβάλει στην βελτίωση της 

αποτελεσµατικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζοµένων, ώστε να ευαισθητοποιηθούν 

για τα ζητήµατα που συνδέονται µε αυτά και να δραστηριοποιηθούν, ώστε να συµβάλουν στη 

γενικότερη προσπάθεια βελτίωσης τους, προς όφελος των ιδίων και του κοινωνικού συνόλου. 

 
6.1.2 Σκοπός και επιµέρους στόχοι της έρευνας 

Τα συνεχώς αυξανόµενα προβλήµατα στις επιχειρήσεις και η πολυπλοκότητάς τους λόγω 

της εµπλοκής πολλαπλών παραγόντων, οικονοµικών, κοινωνικών, ηθικών, περιβαλλοντικών, 

καθιστούν απαραίτητη τη διαµόρφωση ουσιαστικά ενηµερωµένων στελεχών και πολιτών. Σε 

αυτό η γνώση και η έρευνα µπορούν να ανακτήσουν την πιθανή χαµένη εµπιστοσύνη των 
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πολιτών και να επιφέρουν αλλαγές στον τρόπο σκέψης των εµπλεκοµένων, ώστε να 

αναπτυχθούν πιο ισχυροί ηθικοί δεσµοί και να υιοθετηθεί ένας αειφόρος τρόπος 

συναυτουργίας µεταξύ των συναλλασσόµενων. Σε αυτή την πορεία η προώθηση και 

εφαρµογή της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ως πολυδιάστατη διαδικασία, θα µπορούσε να 

διαδραµατίσει ρόλο-κλειδί στην οικοδόµηση µιας ηθικής και φιλικής βιώσιµης κοινωνίας.  

Στο πλαίσιο αυτό η παρούσα έρευνα, έχει ως αντικειµενικό σκοπό την ανίχνευση και 

καταγραφή των γνώσεων και απόψεων των εργαζοµένων στο υποκατάστηµα της ATEbank 

Αµπελοκήπων Θεσσαλονίκης σε θέµατα που αφορούν την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Οι 

επιµέρους στόχοι  περιλαµβάνουν την προσπάθεια συνοπτικής καταγραφής της υπάρχουσας 

κατάστασης, η οποία να προωθηθεί σε κεντρικό επίπεδο, συνοδευόµενο από τα 

συµπεράσµατα και τις προτάσεις για πιθανές παρεµβάσεις βελτίωσης η σταθεροποίησης.  

 

6.1.3 ∆ιερευνητικά ερωτήµατα  

Λόγω των απαιτήσεων της έρευνας και για την στήριξη διατύπωσης συγκεκριµένων 

υποθέσεων, οδηγηθήκαµε στη λύση της διατύπωσης διερευνητικών ερωτηµάτων στα οποία 

θα εστιαστεί η ανάλυση των αποτελεσµάτων της έρευνας. Τα ερωτήµατα συντάχθηκαν µε 

βάση το στόχο της έρευνας και διατυπώνονται ως εξής:  

1. Το δείγµα έχει επαρκείς γνώση για την έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης;  

2. ∆ιαφοροποιούνται οι γνώσεις και οι απόψεις, ανάλογα  µε τα χρόνια προϋπηρεσίας 

των ερωτώµενων; 

3. Υπάρχει επαρκείς γνώση του δείγµατος σχετικά µε τους τοµείς δραστηριότητας της 

Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην ATEbank Αµπελοκήπων Θεσσαλονίκης;  

4. ∆ιαφοροποιούνται οι γνώσεις και οι απόψεις των ανωτέρων στελεχών και των 

εργαζοµένων του δείγµατος; 

 

6.2 Το δείγµα της έρευνας 

 
6.2.1 Πληθυσµός αναφοράς  

Ο πληθυσµός στις ερευνητικές διαδικασίες µε εργαλείο την συνέντευξη είναι ένα σύνολο 

υποκειµένων για το οποίο ο ερευνητής, στο πλαίσιο του σκοπού της έρευνάς του, επιδιώκει 

να συγκεντρώσει δεδοµένα και να εξαγάγει συµπεράσµατα. Το µέγεθος του πληθυσµού 

µπορεί να ποικίλει, αλλά τα ευρήµατα ισχύουν πάντα µόνο για τον συγκεκριµένο πληθυσµό, 

ο οποίος πρέπει να καθορίζεται µε ακρίβεια. Ουσιαστικά, καθορίζοντας τον πληθυσµό 

επιλέγεται το επίπεδο γενίκευσης των αποτελεσµάτων (Σιάρδος, 1997). 
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Ως πληθυσµός αναφοράς της παρούσας έρευνας θεωρούνται όλοι οι εν δυνάµει 

εργαζόµενοι στο υποκατάστηµα της ATEbank Αµπελοκήπων Θεσσαλονίκη. Η επιλογή των 

συγκεκριµένης οµάδας αποσκοπεί στην εξαγωγή συµπερασµάτων σχετικά µε την επίδραση 

που µπορεί να έχει το οικονοµικό και βιοτικό επίπεδο της περιοχής στην γνωστική βάση των 

εργαζοµένων σε θέµατα που αφορούν την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη καθώς και στην 

ευαισθητοποίησή τους για ανάληψη πρωτοβουλιών, ενεργή συµµετοχή και προώθηση των 

αρχών της, για βελτίωση της σχέσης των συναλλασσόµενων.  

 

6.2.2 Περιγραφή του τελικού δείγµατος  

Η επιλογή του δείγµατος έγινε για πρακτικούς, κυρίως, λόγους, καθώς στην περίπτωση 

συγκρότησης ενός ευρύτερου τυχαίου δείγµατος, θα έπρεπε να υπάρχουν στη διάθεσή µας οι 

κατάλογοι µε όλους τους εργαζόµενους, ώστε η επιλογή των υποκειµένων να γίνει µε κάποια 

µέθοδο τυχαίας δειγµατοληψίας. Ο συνολικός αριθµός των εργαζοµένων που 

ανταποκρίθηκαν στη συνέντευξη και συµµετέχουν στην έρευνα είναι 08. Όπως προκύπτει 

από τα συγκεντρωµένα στοιχεία σχετικά µε την κατανοµή συχνοτήτων των υποκειµένων 

κατά φύλο, από το σύνολο των υποκειµένων του δείγµατος, οι άντρες συµµετέχουν µε 

ποσοστό 12,5% και οι γυναίκες µε ποσοστό 87,5%. Όπως διαπιστώνεται, η συντριπτική 

πλειοψηφία του δείγµατος είναι γυναίκες.  

Τα ευρήµατα από την επεξεργασία των δεδοµένων ως προς την ηλικία φανερώνει ότι το 

12,5% του δείγµατος ανήκει στην κατηγορία 18-25 και άνω των 45 χρόνων. Οι ηλικίες 26-35 

και 36-45 αντίστοιχα συγκεντρώνουν το ίδιο ποσοστό των 37,5%.  Αναφορικά µε το επίπεδο 

γραµµατικών σπουδών το 75,0% παρουσιάζεται δίπλωµα που προέρχεται από ΑΕΙ, και το 

25,0% από ΤΕΙ. Στην καταγραφή «Άλλο Πτυχίο», παρατηρείται ότι στο σύνολο του 

δείγµατος το ποσοστό των ατόµων µε δίπλωµα µεταπτυχιακών σπουδών ανέρχεται σε 25,0%. 

Σε ό,τι αφορά τα έτη υπηρεσίας, συγκεντρώνουν το µεγαλύτερο ποσοστό (37,5%) οι 

εργαζόµενοι µε 8-15 έτη, ακολουθούν µε σχετικά µικρή διαφορά (ποσοστό 32,4%) µε 1-7, 

και µικρό ποσοστό της τάξεως του 12,5% δηλώνει ότι εργάζεται πάνω από 26 χρόνια.  

 
6.2.3 Η ερευνητική µέθοδος και η τεχνική συλλογής δεδοµένων 

Λαµβάνοντας υπόψη τον καθορισµό του προβλήµατος, το θεωρητικό πλαίσιο και τον 

καθορισµό των ερωτηµάτων και των στόχων της έρευνας, ακολουθείται η µέθοδος που θα 

δώσει σε ικανοποιητικό βαθµό απαντήσεις στις ερωτήσεις του προβλήµατος και περιγράφεται 

παρακάτω:  
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Επιχειρείται η σύνταξη των ερωτήσεων της συνέντευξης ως µέσου συλλογής δεδοµένων 

της έρευνας. Καθορίζεται ο πληθυσµός αναφοράς της έρευνας, που είναι οι εργαζόµενοι του 

υποκαταστήµατος της ATEbank Αµπελοκήπων Θεσσαλονίκης. Γίνεται η επιλογή των 

υποκειµένων που συµµετέχουν στην έρευνα, όπως έχει αναφερθεί παραπάνω. Στη συνέχεια 

κωδικοποιούνται οι ερωτήσεις ανοιχτού τύπου και καταχωρούνται µαζί µε τα υπόλοιπα 

δεδοµένα για στατιστική επεξεργασία µέσω του στατιστικού πακέτου SPSS. Η περιγραφή 

των αποτελεσµάτων της έρευνας και τα στατιστικά κριτήρια για τη µελέτη των διερευνητικών 

ερωτηµάτων συντελούν στη δυνατότητα συζήτησης, ερµηνείας και διατύπωσης γενικών 

συµπερασµάτων και προτάσεων.  

 

6.2.4 Μέσα συλλογής των ερευνητικών δεδοµένων 

Για τις ανάγκες τις έρευνας χρησιµοποιήθηκε  η ηµιδοµηµένη συνέντευξη ως το 

καταλληλότερο µέσο για την συλλογή δεδοµένων. Παρέχει τη δυνατότητα συγκέντρωσης 

πολλών διαφορετικών πληροφοριών σε σύντοµο χρονικό διάστηµα (Bell, 1997) και 

µετατρέπει τις πληροφορίες που δίνει ένα πρόσωπο σε δεδοµένα χρήσιµα για ανάλυση και 

εξαγωγή συµπερασµάτων (Παπαναστασίου, 1996). Επιδιώκει να εξαγάγει τρία, κυρίως, είδη 

πληροφοριών: τις γνώσεις και πληροφορίες, τις αξίες και προτιµήσεις, τις απόψεις και 

πιστεύω. Στο πλαίσιο των παραπάνω, διαµορφώθηκαν οι ερωτήσεις, λαµβάνοντας κυρίως 

υπόψη συγκεκριµένες οδηγίες που αναφέρονται στη βιβλιογραφία (Βάµβουκας, 1998). 

Κατά τη διαµόρφωση των ερωτήσεων δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στο είδος, τον τύπο, τη 

συντακτική πλοκή, την έκταση και την παρουσίασή των ερωτηµάτων, καθώς, αυτά τα σηµεία 

έχουν τεράστια σηµασία για τα αποτελέσµατα της έρευνας εξουδετερώνοντας τις µετέπειτα 

πιθανές αδυναµίες ελέγχου των απαντήσεων.  

 

6.2.5 Η δοµή των ερωτήσεων της συνέντευξης 

Η τελική µορφή των ερωτήσεων όπως χρησιµοποιήθηκε παρατίθεται στο Παράρτηµα. Η 

διαδικασία συλλογής των δεδοµένων της έρευνας πραγµατοποιήθηκε στις αρχές Αυγούστου 

του 2012 µε προσωπική συνέντευξη από την ερευνήτρια.  

Πριν την συνέντευξη ενηµερώθηκαν οι ερωτώµενοι για το σκοπό και το τίτλο της έρευνας 

καθώς και προτροπή να εκφραστούν µε ειλικρίνεια και σαφήνεια, ώστε η έρευνα να είναι 

έγκυρη και τα αποτελέσµατα αξιόπιστα.  

Κατά την διαµόρφωση των δεδοµένων της συνέντευξης επιδιώχθηκε να συµπεριληφθούν 

ανοιχτές και κλειστές ερωτήσεις, ώστε να αξιοποιηθούν τα πλεονεκτήµατα και από τις δύο 

κατηγορίες.  Οι ερωτήσεις κλειστού τύπου έχουν σηµαντικό πλεονέκτηµα ως προς την 
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ευκολότερη απάντηση, κωδικοποίηση και ανάλυσή τους και εξασφαλίζουν σε µεγάλο βαθµό 

την αντικειµενικότητα. Από την άλλη, όµως, δεν είναι δυνατό να καλύπτουν όλο το φάσµα 

των πιθανών απαντήσεων περιορίζοντας την ελευθερία των υποκειµένων να παρέχουν 

χρήσιµες πληροφορίες (Βάµβουκας, 2002). Οι ανοιχτές ερωτήσεις έχουν το πλεονέκτηµα να 

προσφέρουν ένα ευρύ πλαίσιο αναφοράς και µεγαλύτερο βάθος που αποκαλύπτει τις απόψεις 

και τον τρόπο σκέψης των υποκειµένων. Το µειονέκτηµα, όµως, είναι ότι απαιτούν πολύ 

χρόνο για την απάντησή τους από τους ερωτώµενους και µεγαλύτερη δυσκολία για την 

κωδικοποίησή τους, γεγονός που ενδέχεται να επηρεάσει την αξιοπιστία των αποτελεσµάτων.   

Οι ανοικτές ερωτήσεις διατυπώθηκαν προσεκτικά, ώστε να ανιχνευτούν οι αυθόρµητες 

σκέψεις των υποκειµένων. Όσον αφορά τις κλειστές ερωτήσεις χρησιµοποιήθηκε και η 

πενταβάθµια κλίµακα µέτρησης Likert. Σηµειώνεται ότι η µέθοδος των αθροιστικών 

µετρήσεων Likert συµβάλει στη διατύπωση του βαθµού συµφωνίας µε µια σειρά από θετικές 

και αρνητικές προτάσεις/ απόψεις. Η µέτρηση αυτή γίνεται συνήθως µε πενταβάθµιες 

διπολικές κλίµακες, µε άκρα από απόλυτη συµφωνία  έως απόλυτη διαφωνία. Το διάστηµα 

µεταξύ των άκρων θεωρείται ότι είναι συνεχές. Έτσι, στην έρευνα αυτή οι ερωτώµενοι 

καλούνται να δηλώσουν το βαθµό συµφωνίας τους, βαθµό σηµαντικότητας ή να 

αξιολογήσουν κάθε µια από τις απαντήσεις ή δηλώσεις που συγκροτούν την ερώτηση. 

 

6.2.6 Μέθοδος στατιστικής επεξεργασίας δεδοµένων 

Για την καλύτερη κατανόηση της επεξεργασίας δεδοµένων αναφέρεται ότι η 

κωδικοποίηση αφορά στη διαδικασία µε την οποία τα δεδοµένα ταξινοµούνται σε κατηγορίες. 

Το πρώτο βήµα είναι ο καθορισµός των κατηγοριών των απαντήσεων. Όσον αφορά, ειδικά, 

στις ανοιχτές ερωτήσεις ο καθορισµός των κατηγοριών µπορεί να αποδειχθεί µια επίπονη 

διαδικασία. Η κωδικοποίηση µπορεί να προετοιµασθεί στη φάση του σχεδιασµού µε βάση τις 

προβλεπόµενες απαντήσεις. Άλλος τρόπος είναι οι απαντήσεις να οµαδοποιηθούν σε 

κατηγορίες εκ των υστέρων σύµφωνα µε τις απαντήσεις που δίνονται από τα υποκείµενα. Στη 

συνέχεια πρέπει να δοθεί αριθµητική τιµή σε κάθε κατηγορία. Είναι σηµαντικό να υπάρχουν 

κατηγορίες για κάθε πιθανή απάντηση. Επίσης, σε κάποιες περιπτώσεις είναι απαραίτητη η 

δηµιουργία µιας ξεχωριστής κατηγορίας µε επισήµανση «άλλο» η οποία λαµβάνει την 

επόµενη διαθέσιµη αριθµητική τιµή.  

Η επεξεργασία των αποτελεσµάτων στην παρούσα µεταπτυχιακή πτυχιακή εργασία έγινε 

µε την χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS, σε συνδυασµό µε το πρόγραµµα Excel των 

Windows XP. Αναλυτικότερα, µετά τη συγκέντρωση των απαντήσεων του δείγµατος, 

πραγµατοποιήθηκε η ανάλυση περιεχοµένου και η κατηγοριοποίηση των ανοιχτών 
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ερωτήσεων. Στη συνέχεια κωδικοποιήθηκαν οι απαντήσεις των υποκειµένων στις ανοιχτές 

και στις κλειστές ερωτήσεις µε αριθµητική τιµή από το 1 έως το 9. Το SPSS 

χρησιµοποιήθηκε για τη δηµιουργία διµεταβλητών πινάκων µεταξύ των µεταβλητών, που 

µπορούν να εκφραστούν σε απόλυτους αριθµούς και σε ποσοστά οριζοντίως, κάθετα και 

συνολικά, καθώς και την παρουσίαση γραφηµάτων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI Ι 

 

Περιγραφή των αποτελεσµάτων της Έρευνας 

Στο παρόν κεφάλαιο περιγράφονται µε αναλυτικό τρόπο τα αποτελέσµατα από 

τη στατιστική επεξεργασία των δεδοµένων που προέκυψαν από τις απαντήσεις του 

υπό έρευνα δείγµατος. Η σειρά παρουσίασης των αποτελεσµάτων συµβαδίζει µε τη 

σειρά εµφάνισης των ερωτηµάτων στην συνέντευξη.  

Ο σκοπός της παρουσίασης των αποτελεσµάτων είναι η αναλυτική περιγραφή 

των απαντήσεων των υποκειµένων του δείγµατος για την ανίχνευση των γνώσεων 

τους απέναντι στα θέµατα που αφορούν την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Τα 

αποτελέσµατα παρουσιάζονται σε γραφήµατα 

 

Ερώτηση 1: «Γνωρίζεται την έννοια της ΕΚΕ;» 

Η ερώτηση 1 διερευνά τις γνώσεις των εργαζοµένων σχετικά µε την έννοια της 

ΕΚΕ. Από το Γράφηµα 1, γίνεται φανερό ότι το σύνολο του δείγµατος µε ποσοστό 

100% δηλώνει ότι γνωρίζει την έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. 

 

   Γράφηµα 1:   

Κατανοµή των απαντήσεων σχετικά µε την γνώση του δείγµατος για την έννοια της ΕΚΕ  
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Ερώτηση 2: «Ποια είναι τα ενδιαφερόµενα µέρη  της επιχείρησης, στα οποία µπορεί 

να εφαρµόσει την ΕΚΕ;» 

Η ερώτηση αυτή επιχειρεί να ανιχνεύσει τις γνώσεις του δείγµατος σε ότι αφορά 

τα ενδιαφερόµενα µέρη  της επιχείρησης, στα οποία µπορεί να εφαρµόσει τις αρχές 

της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.  

Από την στατιστική ανάλυση των δεδοµένων, όπως αποτυπώνεται στο γράφηµα 

2, παρατηρείται ότι το σύνολο του υπό έρευνα δείγµατος µε ποσοστό 100% δηλώνει 

τους πελάτες, το 87,5% τους µετόχους, το 75,0% τους εργαζόµενους, το 62,5% το 

κοινωνικό σύνολο και µε µικρότερο ποσοστό (37,5%), τους προµηθευτές αντίστοιχα. 

 

Γράφηµα 2:   

Κατανοµή των απαντήσεων σχετικά µε την γνώση του δείγµατος για τα ενδιαφερόµενα µέρη της 

επιχείρησης που µπορεί να εφαρµόσει την ΕΚΕ 
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Ερώτηση 3: «Γνωρίζετε αν υπάρχει συγκεκριµένο Τµήµα στην επιχείρηση που να 

ασχολείται µε την ΕΚΕ ;» 

Η ερώτηση αυτή εντάσσεται και αυτή στην κατηγορία των ερωτηµάτων 

ανίχνευσης γνώσεων του υπό έρευνα δείγµατος σε θέµατα που αφορούν την 

λειτουργία της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην τράπεζα.  

Στο γράφηµα 3 αποτυπώνονται οι απαντήσεις των εργαζοµένων όπου 

παρατηρείται ότι και σε αυτή την περίπτωση το σύνολο του δείγµατος παρουσιάζεται 

να γνωρίζει την ύπαρξη συγκεκριµένου τµήµατος της ΑΤΕbank που ασχολείται µε 

την µέριµνα για εφαρµογή της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. 

 

Γράφηµα 3:   

Κατανοµή των απαντήσεων σχετικά µε την γνώση του δείγµατος για πιθανό τµήµα στην τράπεζα που 

να ασχολείται µε την ΕΚΕ. 
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Ερώτηση 3α: «Ποιο έτος ξεκίνησε η λειτουργία του Τµήµατος που ασχολείται µε 

την ΕΚΕ ;» 

Η συγκεκριµένη υποερώτηση εντάσσεται στην κατηγορία των ερωτηµάτων 

ανίχνευσης γνώσεων του υπό έρευνα δείγµατος σε θέµατα που αφορούν την 

λειτουργία του Τµήµατος της ΕΚΕ στην τράπεζα. Πιο συγκεκριµένα, αναφέρεται στο 

έτος λειτουργίας του Τµήµατος ΕΚΕ. Από το γράφηµα 4, γίνεται φανερό ότι το 75% 

του δείγµατος γνωρίζει το έτος που ξεκίνησε η λειτουργία του Τµήµατος ΕΚΕ, ενώ το 

25% αγνοεί το έτος αυτό. 

 

Γράφηµα 4:   

Κατανοµή των απαντήσεων σχετικά µε την γνώση του δείγµατος για το έτος λειτουργίας του τµήµατος 

που ασχολείται µε την ΕΚΕ. 
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Ερώτηση 3β: «Σε ποια Υποδιεύθυνση Υπάγεται το Τµήµα της ΕΚΕ;» 

Η συγκεκριµένη υποερώτηση εντάσσεται και αυτή στην κατηγορία των 

ερωτηµάτων ανίχνευσης γνώσεων του υπό έρευνα δείγµατος σε θέµατα που αφορούν 

την λειτουργία του Τµήµατος της ΕΚΕ στην τράπεζα και πιο συγκεκριµένα, 

αναφέρεται υποδιεύθυνση που υπάγεται το Τµήµα της ΕΚΕ.  

Σύµφωνα µε το παρακάτω Γράφηµα 5, µόνο το 62,5% του δείγµατος γνωρίζει 

σωστά ότι το Τµήµα της ΕΚΕ της Τράπεζας υπάγεται στην Υποδιεύθυνση 

Επικοινωνίας, ενώ το 37,5% δηλώνει άγνοια. 

 

Γράφηµα 5:   

Κατανοµή των απαντήσεων σχετικά µε την γνώση του δείγµατος για την Υποδιεύθυνση στην οποία 

υπάγεται το Τµήµα ΕΚΕ. 
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Ερώτηση 3γ: «Ποιες είναι οι αρµοδιότητες του Τµήµατος ΕΚΕ;» 

Όσον αφορά τις αρµοδιότητες του Τµήµατος ΕΚΕ από το Γράφηµα 6 ανιχνεύεται 

ότι το 75% του δείγµατος πιστεύει ότι αρµοδιότητες του Τµήµατος αυτού είναι  η 

ευθύνη για θέµατα ΕΚΕ, µε στόχο την ανάληψη πρωτοβουλιών και δράσεων για την 

ανάδειξη του κοινωνικού προσώπου της Τράπεζας και του Οµίλου καθώς και η 

συστηµατική προβολή του κοινωνικού έργου της Τράπεζας.  

Το 50% του δείγµατος λανθασµένα υποστηρίζει ότι αρµοδιότητες του Τµήµατος 

ΕΚΕ είναι η τήρηση αναλυτικού αρχείου παραπόνων/ καταγγελιών πελατείας που 

εξετάζονται και η ενηµέρωση των εποπτικών αρχών και φορέων σχετικά µε την 

τήρηση των διαδικασιών ενηµέρωσης των συναλλασσοµένων και του κοινού της 

Τράπεζας, αρµοδιότητες που αφορούν το Τµήµα ∆ιαχείρισης Παραπόνων της ΑΤΕ. 

Ενώ µόνο το 37,5% πιστεύει ότι αρµοδιότητα του Τµήµατος ΕΚΕ είναι η 

κατάρτιση και αξιολόγηση προγραµµάτων και δραστηριοτήτων ΕΚΕ. Αντίστοιχο 

ποσοστό, δηλαδή το 37,5% υποστηρίζει λανθασµένα ότι αρµοδιότητα του εν λόγο 

τµήµατος είναι η παραλαβή εγγράφων, προφορικών και ηλεκτρονικών καταγγελιών 

και παραπόνων των πελατών κατά τη συνεργασία τους µε την Τράπεζα, αρµοδιότητα 

που και αυτή αφορά το Τµήµα ∆ιαχείρισης Παραπόνων της ΑΤΕ. 

 

Γράφηµα 6:   

Κατανοµή των απαντήσεων σχετικά µε την γνώση του δείγµατος για τις αρµοδιότητες του τµήµατος 

που ασχολείται µε την ΕΚΕ. 
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Ερώτηση 4: «Γνωρίζεται εάν η ΑΤΕbank είναι µέλος του Ελληνικού ∆ικτύου για την 

ΕΚΕ;» 

Η ερώτηση 4 διερευνά τις γνώσεις των εργαζοµένων σχετικά µε το εάν η 

ATEbank είναι µέλος του Ελληνικού ∆ικτύου για την ΕΚΕ. Από το Γράφηµα 7, 

γίνεται φανερό ότι το 75% του συνόλου του δείγµατος γνωρίζει ότι η Τράπεζα είναι 

µέλος του εν λόγο δικτύου, ενώ το 25% δηλώνει άγνοια. 

 

Γράφηµα 7:   

Κατανοµή των απαντήσεων σχετικά µε την γνώση του δείγµατος σχετικά µε το εάν η ATEbank είναι 

µέλος του Ελληνικού ∆ικτύου για την ΕΚΕ. 
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Ερώτηση 4α: «Ποιος είναι ο κύριος στόχος του ∆ικτύου;» 

Η συγκεκριµένη υποερώτηση εντάσσεται στην κατηγορία των ερωτηµάτων 

ανίχνευσης γνώσεων του υπό έρευνα δείγµατος σε θέµατα που αφορούν το Ελληνικό 

∆ίκτυο για την ΕΚΕ. Από την στατιστική ανάλυση των δεδοµένων, όπως 

αποτυπώνεται στο γράφηµα 8, παρατηρείται ότι το 75% του υπό έρευνα δείγµατος 

υποστηρίζει ότι κύριος στόχος του ∆ικτύου είναι η προώθηση της έννοιας της ΕΚΕ 

µε απώτερο στόχο την ισόρροπη επίτευξη κερδοφορίας και βιώσιµης ανάπτυξης, ενώ 

το 37,5% υποστηρίζει ότι κύριο στόχος του ∆ικτύου είναι µόνο η ισόρροπη επίτευξη 

κερδοφορίας των µετόχων και πελατών της επιχείρησης. Τέλος το 25% πιστεύει ότι 

κυριότερος στόχος του ∆ικτύου είναι µόνο η ισόρροπη επίτευξη κερδοφορίας της 

διοίκησης και των εργαζοµένων της επιχείρησης. 

 

Γράφηµα 8:   

Κατανοµή των απαντήσεων σχετικά µε την γνώση του δείγµατος για τον κύριο στόχο λειτουργίας του 

∆ικτύου. 
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Ερώτηση 5: «Γνωρίζεται την έννοια της Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης;» 

Η ερώτηση 5 διερευνά τις γνώσεις των εργαζοµένων σχετικά µε την έννοια της 

Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης. Από το Γράφηµα 9, γίνεται φανερό ότι µόλις το 75% του 

υπό έρευνα δείγµατος δηλώνει ότι γνωρίζει την έννοια της Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης, 

ενώ το 25% δηλώνει άγνοια της έννοιας αυτής. 

 

Γράφηµα 9:   

Κατανοµή των απαντήσεων σχετικά µε την γνώση του δείγµατος για την έννοια της Εταιρικής 

∆ιακυβέρνησης. 
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Ερώτηση 6: «Γνωρίζεται εάν η ΑΤΕbank έχει Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης;» 

Η συγκεκριµένη ερώτηση εντάσσεται στην κατηγορία των ερωτηµάτων 

ανίχνευσης γνώσεων του υπό έρευνα δείγµατος σε θέµατα που αφορούν την Εταιρική 

∆ιακυβέρνηση. Από την στατιστική ανάλυση των δεδοµένων, όπως αποτυπώνεται 

στο γράφηµα 10, παρατηρείται ότι το 63% του υπό έρευνα δείγµατος γνωρίζει ότι η 

ATEbank έχει Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης, ενώ το 38% το αγνοεί. 

 

Γράφηµα 10:   

Κατανοµή των απαντήσεων σχετικά µε την γνώση του δείγµατος για το εάν η ATEbank έχει κώδικα 

Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης. 
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Ερώτηση 6α: «Ποιο έτος θεµελιώθηκε ο Κώδικας Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης της 

ΑΤΕbank;» 

Η υποερώτηση 6α διερευνά τις γνώσεις των εργαζοµένων σχετικά µε την έννοια 

το έτος θεµελίωσης του Κώδικα της Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης της Τράπεζας. Από το 

Γράφηµα 11, γίνεται φανερό ότι το µεγάλο µέρος του συνόλου του δείγµατος που 

γνωρίζει την ύπαρξη Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης της Τράπεζας, αγνοεί το έτος 

θεµελίωσής του µε ποσοστό 75%. Ενώ µόνο το 25% δηλώνει ότι γνωρίζει την έννοια 

ποιο είναι το έτος αυτό. 

 

Γράφηµα 11:   

Κατανοµή των απαντήσεων σχετικά µε την γνώση του δείγµατος για το έτος θεµελίωσης του Κώδικα 

Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης της ATEbank. 
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Ερώτηση 7: «Γνωρίζεται εάν η αρχή της ΕΚΕ στην ΑΤΕbank δρα συµπληρωµατικά 

προς τις αρχές της Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης;» 

Η ερώτηση αυτή εντάσσεται και αυτή στην κατηγορία των ερωτηµάτων 

ανίχνευσης γνώσεων του υπό έρευνα δείγµατος σε θέµατα που αφορούν την έννοια 

της ΕΚΕ και της Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης στην τράπεζα.  

Στο γράφηµα 12 αποτυπώνονται οι απαντήσεις των εργαζοµένων όπου 

παρατηρείται ότι και σε αυτή την περίπτωση το 75% του δείγµατος παρουσιάζεται να 

γνωρίζει ότι οι αρχές τις ΕΚΕ δρουν συµπληρωµατικά προς τις αρχές της Εταιρικής 

∆ιακυβέρνησης, ενώ µόλις ένα 25% δηλώνει άγνοια της σχέσης αυτής. 

 

Γράφηµα 12:   

Κατανοµή των απαντήσεων σχετικά µε την γνώση του δείγµατος για κατά πόσο η Αρχή της ΕΚΕ δρα 

συµπληρωµατικά προς τις αρχές της Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης 
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Ερώτηση 8: «Πιστεύεται ότι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, η ανώτατη ∆ιοίκηση, οι 

Εσωτερικοί και Εξωτερικοί Ελεγκτές της ΑΤΕbank αποτελούν θεσµούς πάνω στους 

οποίους στηρίζεται η Εταιρική ∆ιακυβέρνηση;» 

Η ερώτηση 8 διερευνά τις γνώσεις των εργαζοµένων σχετικά µε το κατά πόσο οι 

θεσµοί της ΑΤΕbank όπως το ∆Σ, η Ανώτατη ∆ιοίκηση και οι Εσωτερικοί και 

Εξωτερικοί Ελεγκτές της Τράπεζας, στηρίζονται στον Κώδικα της Εταιρικής της 

∆ιακυβέρνησης. Από το Γράφηµα 13, ανιχνεύεται ότι το 87,5% του συνόλου του 

δείγµατος ανταποκρίνεται θετικά στην ερώτηση αυτή, ενώ µόλις το 12,5% του 

συνόλου του δείγµατος απάντησε αρνητικά. 

 

Γράφηµα 13:   

Κατανοµή των απαντήσεων σχετικά µε την γνώση του δείγµατος για το κατά πόσο η ATEbank έχει 

θεσµούς στους οποίους στηρίζεται η Εταιρική ∆ιακυβέρνηση. 

 

 

 

 

 

 

Ερώτηση 9: «Πιστεύεται ότι οι ενέργειες των εργαζοµένων της ΑΤΕbank, που 

στηρίζονται στις Αρχές της ΕΚΕ και της Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης: 

- Αντανακλούν το ήθος της εταιρίας. 

- Ενισχύουν τις σχέσεις εµπιστοσύνης µε το ανθρώπινο δυναµικό της. 

- Συµβάλλουν στην ενίσχυση της εικόνας της εταιρίας προς τους συνεργάτες της. 

- Συµβάλλουν στην ενίσχυση της εικόνας της εταιρίας προς τους συναλλασσόµενους 

µε αυτήν και την κοινή γνώµη. 
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- Αποφέρουν µακροπρόθεσµα οφέλη σε όλες τις πλευρές. 

-Άλλο, ποιο;» 

Η ερώτηση αυτή επιχειρεί να ανιχνεύσει τις γνώσεις του δείγµατος το κατά πόσο 

οι ενέργειες των εργαζοµένων στηρίζονται στις Αρχές της ΕΚΕ και της Εταιρικής 

∆ιακυβέρνησης.  

Από την στατιστική ανάλυση των δεδοµένων, όπως αποτυπώνεται στο γράφηµα 

14, παρατηρείται ότι το 50% του συνόλου του υπό έρευνα δείγµατος δηλώνει ότι οι 

ενέργειες αυτές αντανακλούν το ήθος της εταιρίας, ενισχύουν τις σχέσεις 

εµπιστοσύνης µε το ανθρώπινο δυναµικό της, συµβάλλουν στην ενίσχυση της εικόνας 

της εταιρίας προς τους συναλλασσόµενους µε αυτήν και την κοινή γνώµη και τέλος 

αποφέρουν µακροπρόθεσµα οφέλη σε όλες τις πλευρές της. Ενώ µόνο το 37,5% 

πιστεύει ότι οι ενέργειες αυτές των εργαζοµένων συµβάλλουν στην ενίσχυση της 

εικόνας της εταιρίας προς τους συνεργάτες της. 

 
Γράφηµα 14:   

Κατανοµή των απαντήσεων σχετικά µε την γνώση του δείγµατος για το κατά πόσο οι ενέργειες των 

εργαζοµένων της επιχείρησης, στηρίζονται στις αρχές της  ΕΚΕ και της Ε∆. 
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Ερώτηση 10: «Γνωρίζεται εάν υπάρχει Εταιρικός Κοινωνικός Απολογισµός της 

Επιχείρησης;» 

Η ερώτηση 10 διερευνά τις γνώσεις των εργαζοµένων σχετικά µε την ύπαρξη 

Εταιρικού Κοινωνικού Απολογισµού στην ATEbank. Από το Γράφηµα 15, αναδύεται 

ότι από το σύνολο του δείγµατος, το 62,5% δηλώνει ότι γνωρίζει την ύπαρξη 

Εταιρικού Κοινωνικού Απολογισµού στην επιχείρηση, ενώ το 37,5% δηλώνει άγνοια. 

 

Γράφηµα 15:   

Κατανοµή των απαντήσεων σχετικά µε την γνώση του δείγµατος για την ύπαρξη Εταιρικού 

Κοινωνικού Απολογισµού. 
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Ερώτηση 10α: «Ποια χρονιά δηµοσιεύτηκε ο Εταιρικός Κοινωνικός Απολογισµός 

της Επιχείρησης;» 

Η συγκεκριµένη  υποερώτηση εντάσσεται στην κατηγορία των ερωτηµάτων 

ανίχνευσης γνώσεων του υπό έρευνα δείγµατος σε θέµατα που αφορούν τον Εταιρικό 

Κοινωνικό Απολογισµό της τράπεζας. Πιο συγκεκριµένα, αναφέρεται στο έτος 

δηµοσίευσης του για πρώτη φορά. Από το γράφηµα16, ανιχνεύεται ότι µόνο το 62,5% 

του δείγµατος που απάντησε θετικά στην ύπαρξή του (Ερώτηση 10) γνωρίζει το έτος 

δηµοσίευσής του, ενώ το 25% το αγνοεί. 

 

Γράφηµα 16:   

Κατανοµή των απαντήσεων σχετικά µε την γνώση του δείγµατος για το έτος δηµοσίευσης του 

Εταιρικού Κοινωνικού Απολογισµού. 

 

 

 

 

 

Ερώτηση 11: «Ποιες είναι οι πολιτικές της Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης που εφαρµόζει 

η ΑΤΕbank;» 

Η ερώτηση αυτή επιχειρεί να ανιχνεύσει τις γνώσεις του δείγµατος σε ότι αφορά 

τις πολιτικές της Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης που εφαρµόζουν καθηµερινά στην πράξη 

τους οι εργαζόµενοι της επιχείρησης.  

Από την στατιστική ανάλυση των δεδοµένων, όπως αποτυπώνεται στο 

γράφηµα17, παρατηρείται ότι το σύνολο του υπό έρευνα δείγµατος µε ποσοστό 100% 

δηλώνει ότι γνωρίζει την εφαρµογή του Κώδικα Ηθικής Συµπεριφοράς και 

∆εοντολογίας της Τράπεζας, το 75% δηλώνει αντίστοιχα την εφαρµογή επιπλέον της 
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Πολιτικής σύγκρουσης συµφερόντων και προσωπικές συναλλαγές σύµφωνα µε το 

Ν.3606/2007 (Οδηγία MiFID), την Πολιτική για την καταπολέµηση νοµιµοποίησης 

εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας, 

καθώς και την Πολιτική φύλαξης περιουσιακών στοιχείων των πελατών. Το 62,5%  

δηλώνει ότι γνωρίζει ότι η ATEbank εφαρµόζει την Πολιτική Ασφάλειας 

Πληροφοριακών Συστηµάτων και µόλις το 50% γνωρίζει την εφαρµογή της 

Πολιτικής διαχείρισης παραπόνων και καταγγελιών. 

 

Γράφηµα 17:   

Κατανοµή των απαντήσεων σχετικά µε την γνώση του δείγµατος για τις Πολιτικές της Εταιρικής 

∆ιακυβέρνησης που εφαρµόζει η Επιχείρηση. 
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Ερώτηση 12: «Γνωρίζεται σε τι αποσκοπεί το Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου της 

ΑΤΕbank;» 

Η ερώτηση 12 διερευνά τις γνώσεις των εργαζοµένων σχετικά µε το που 

αποσκοπεί το Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου της Τράπεζας. Από το Γράφηµα 18, 

γίνεται φανερό ότι το 87,5% του συνόλου του δείγµατος δηλώνει ότι το Σύστηµα 

Εσωτερικού Ελέγχου συντελεί στη συµµόρφωση µε τους εφαρµοστέους νόµους και 

κανονισµούς της Τράπεζας, το 75% του συνόλου του δείγµατος πιστεύει επιπλέον ότι 

συντελεί στη διασφάλιση της αποδοτικότητας των εταιρικών εργασιών, ενώ το 62,5% 

του συνόλου του δείγµατος πιστεύει ότι συµβάλλει στην αξιοπιστία της 

χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης της επιχείρησης και στη διασφάλιση της 

αποτελεσµατικότητας των εταιρικών εργασιών. 

 

Γράφηµα 18:   

Κατανοµή των απαντήσεων σχετικά µε την γνώση του δείγµατος για το που αποσκοπεί το Σύστηµα 

Εσωτερικού Ελέγχου της  ATEbank. 
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Ερώτηση 13: «Ποιος πιστεύεται ότι είναι ο σκοπός των ελεγκτικών διαδικασιών;» 

Η ερώτηση 13 διερευνά τις γνώσεις των εργαζοµένων σχετικά µε σκοπό των 

ελεγκτικών διαδικασιών. Από το Γράφηµα 19, γίνεται φανερό ότι το σύνολο του 

δείγµατος µε ποσοστό 100% δηλώνει ότι η διασφάλιση της τήρησης των εσωτερικών 

και εξωτερικών κανόνων αποτελεί τον κύριο σκοπό των ελεγκτικών διαδικασιών. Το 

87,5% του συνόλου του δείγµατος ανταποκρίθηκε ότι κύριος σκοπός είναι η 

αξιολόγηση της ποιότητας και αποδοτικότητας της οργάνωσης των ∆ιευθύνσεών, των 

Καταστηµάτων και των Θυγατρικών της Τράπεζας, ενώ το 75% του συνόλου του 

δείγµατος πιστεύει ότι η αξιολόγηση του επιπέδου επιχειρησιακής ασφάλειας 

αποτελεί σηµαντικό σκοπό των ελεγκτικών διαδικασιών. Αντίστοιχα το 62,5% του 

συνόλου του δείγµατος πιστεύει ότι κύριο σκοπό αποτελεί η αξιολόγηση του βαθµού 

περιορισµού των κινδύνων. 

 

Γράφηµα 19:   

Κατανοµή των απαντήσεων σχετικά µε την γνώση του δείγµατος για το σκοπό των ελεγκτικών 

διαδικασιών. 
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Ερώτηση 14: «Γνωρίζεται εάν έχει εµπλακεί κάποιο από τα στελέχη της Τράπεζας 

σε ανέντιµες επιχειρηµατικές πρακτικές, όπως διαφθορά;» 

Η ερώτηση 14 διερευνά τις γνώσεις των εργαζοµένων σχετικά µε εµπλοκή των 

στελεχών της επιχείρησης σε ανέντιµες επιχειρηµατικές πρακτικές. Από το Γράφηµα 

20, γίνεται φανερό ότι το 63% του συνόλου του δείγµατος ανταποκρίθηκε θετικά 

στην παραπάνω ερώτηση, ενώ  το 38% του συνόλου του δείγµατος δήλωσε άγνοια. 

 

Γράφηµα 20:   

Κατανοµή των απαντήσεων σχετικά µε την γνώση του δείγµατος για την εµπλοκή στελεχών της 

επιχείρησης σε ανέντιµες επιχειρηµατικές πρακτικές. 
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Ερώτηση 15: «Ποιος πιστεύεται ότι είναι ο βαθµός δέσµευσης της Τράπεζας για την 

υποκίνηση των εργαζοµένων για την επίτευξη της ποιότητας;» 

Η ερώτηση αυτή επιχειρεί να ανιχνεύσει τις γνώσεις του δείγµατος σε ότι αφορά 

τον βαθµό δέσµευσης της Τράπεζας στην υποκίνηση των εργαζοµένων για την 

επίτευξη ποιότητας.  

Από την στατιστική ανάλυση των δεδοµένων, όπως αποτυπώνεται στο γράφηµα 

21, παρατηρείται ότι το 60% του υπό έρευνα δείγµατος δηλώνει έναν µέτριο βαθµό 

υποκίνησης των εργαζοµένων από την Τράπεζα, το 20% του υπό έρευνα δείγµατος 

πιστεύει ότι ο βαθµός δέσµευσης της εταιρίας είναι πολύ µεγάλος, ενώ το υπόλοιπο 

20% του συνόλου του υπό έρευνα δείγµατος ότι είναι αντίθετα µικρός. 

 

Γράφηµα 21:   

Κατανοµή των απαντήσεων σχετικά µε την γνώση του δείγµατος για το βαθµό δέσµευσης της 

Τράπεζας στην υποκίνηση των εργαζοµένων για επίτευξη ποιότητας . 
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Ερώτηση 15α: «Για ποια από τα παρακάτω πιστεύεται ότι δεσµεύεται η Πολιτική 

Ποιότητας της ΑΤΕbank: 

- Την παροχή αξιόπιστων Υπηρεσιών. 

- Την τήρηση των Νοµοθετικών της Υποχρεώσεων. 

- Την ανάπτυξη κλίµατος εµπιστοσύνης µεταξύ Τράπεζας και της πελατείας της. 

- Την διάθεση της παρούσας πολιτικής ποιότητας σε κάθε ενδιαφερόµενο. 

- Άλλο, ποιο;» 

Η συγκεκριµένη υποερώτηση εντάσσεται στην κατηγορία των ερωτηµάτων 

ανίχνευσης γνώσεων του υπό έρευνα δείγµατος σε θέµατα που αφορούν την 

δέσµευση της Πολιτικής Ποιότητας της Τράπεζας. Από το γράφηµα 22, γίνεται 

φανερό ότι το 100% του συνόλου του δείγµατος πιστεύει στην ανάπτυξη κλίµατος 

εµπιστοσύνης µεταξύ της Τράπεζας και της πελατείας της, ενώ αντίστοιχα το 50% 

του συνόλου του δείγµατος αναφέρεται στην παροχή αξιόπιστων Υπηρεσιών, στην 

τήρηση των Νοµοθετικών της Υποχρεώσεων και στην διάθεση της παρούσας 

πολιτικής ποιότητας σε κάθε ενδιαφερόµενο. . 

 

Γράφηµα 22:   

Κατανοµή των απαντήσεων σχετικά µε την γνώση του δείγµατος για την δέσµευση της επιχείρησης 

στην Πολιτική Ποιότητας. 
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Ερώτηση 16: «Γνωρίζεται εάν η Τράπεζα στο πλαίσιο της ορθής, επαρκούς και 

σαφούς πληροφόρησης των επενδυτών της έχει συστήσει Τµήµα Εταιρικών 

Ανακοινώσεων και Εξυπηρέτησης Μετόχων;» 

Η ερώτηση 16 διερευνά τις γνώσεις των εργαζοµένων σχετικά µε την σύσταση 

Τµήµατος Εταιρικών Ανακοινώσεων και Εξυπηρέτησης των Μετόχων. Από το 

Γράφηµα 23, γίνεται φανερό ότι το 50% του συνόλου του δείγµατος δηλώνει ότι 

γνωρίζει την σύσταση του τµήµατος αυτού, ενώ το υπόλοιπο 50% την αγνοεί. 

 

Γράφηµα 23:   

Κατανοµή των απαντήσεων σχετικά µε την γνώση του δείγµατος για το έτος λειτουργίας του τµήµατος 

που ασχολείται µε την ΕΚΕ. 

 

 

 

 



 101 

 

Ερώτηση 16α: «Σε ποια ∆ιεύθυνση ανήκει οργανωτικά το Τµήµα Εταιρικών 

Ανακοινώσεων και Εξυπηρέτησης Μετόχων;» 

Η συγκεκριµένη υποερώτηση εντάσσεται στην κατηγορία των ερωτηµάτων 

ανίχνευσης γνώσεων του υπό έρευνα δείγµατος σε θέµατα που αφορούν την 

λειτουργία του Τµήµατος Εταιρικών Ανακοινώσεων και Εξυπηρέτησης Μετόχων 

στην τράπεζα. Πιο συγκεκριµένα αναφέρεται στη διεύθυνση που ανήκει οργανωτικά 

το εν λόγο τµήµα. Από το γράφηµα 24, γίνεται φανερό ότι µόνο το 25% του συνόλου 

του δείγµατος, που απάντησε θετικά στην ύπαρξη του τµήµατος αυτού, γνωρίζει ότι 

ανήκει οργανωτικά στην ∆ιεύθυνση ∆ιοίκησης, ενώ το 75% το αγνοεί. 

 

Γράφηµα 24:   

Κατανοµή των απαντήσεων σχετικά µε την γνώση του δείγµατος για την διεύθυνση που οργανωτικά 

ανήκει το Τµήµα Εταιρικών Ανακοινώσεων και Εξυπηρέτησης Μετόχων. 

 

 

 
 
 
Ερώτηση 17: «Γνωρίζεται µε ποιες από τις ακόλουθες πολιτικές δεσµεύεται η 

Τράπεζα έναντι των πελατών της? 

- Πολιτική Αποδοχής Πελατών. 

- Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών. 

- Payment Services Directive (PSD). 

- ∆ιαφάνεια στις Επενδυτικές Υπηρεσίες MiFID. 

- Σεβασµός των αρχών που διέπουν την διαφηµιστική προβολή. 

- Ενιαίος Χώρος Πληρωµών σε Ευρώ (Single Euro Payments Area, SEPA). 
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- Άλλο, ποιο;» 

Η ερώτηση αυτή επιχειρεί να ανιχνεύσει τις γνώσεις του δείγµατος σε ότι αφορά 

τις πολιτικές δέσµευσης της Τράπεζας έναντι των πελατών της.  

Από την στατιστική ανάλυση των δεδοµένων, όπως αποτυπώνεται στο γράφηµα 

25, παρατηρείται ότι το σύνολο του υπό έρευνα δείγµατος µε ποσοστό 100% δηλώνει 

ότι κύρια πολιτική δέσµευσης της Τράπεζας είναι ο Ενιαίος Χώρος Πληρωµών σε 

Ευρώ (SEPA), το 87,5% του συνόλου του δείγµατος πιστεύει ότι µία από τις 

πολιτικές δέσµευσης της Τράπεζας είναι η διαφάνεια στις Επενδυτικές Υπηρεσίες 

MiFID, το 75,0% πιστεύει στην υπηρεσία Payment Services Directive (PSD), ενώ το 

62,5% του συνόλου του δείγµατος υποστηρίζει ότι η Τράπεζα δεσµεύεται έναντι των 

πελατών της µέσω της Πολιτικής αποδοχής των Πελατών της, της Πολιτικής 

Εκτέλεσης Εντολών και τον Σεβασµό των αρχών που διέπουν την διαφηµιστική 

προβολή. 

 

Γράφηµα 25:   

Κατανοµή των απαντήσεων σχετικά µε την γνώση του δείγµατος για τις σχετικές πολιτικές τις οποίες 

δεσµεύεται η Τράπεζα έναντι των πελατών της. 
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Ερώτηση 18: «Γνωρίζεται εάν στη διαδικασία αξιολόγησης των προµηθευτών της 

Τράπεζας, έχουν ενσωµατωθεί οικολογικά κριτήρια που αφορούν όλη την 

προµηθευτική αλυσίδα (χαρτί, ηλεκτρονικός εξοπλισµός, ανακυκλώσιµα προϊόντα 

κτλ.);» 

Η ερώτηση 18 διερευνά τις γνώσεις των εργαζοµένων σχετικά µε τα οικολογικά 

κριτήρια της διαδικασίας αξιολόγησης των προµηθευτών της εταιρίας. Από το 

Γράφηµα 26, γίνεται φανερό το υπό έρευνα δείγµα µε ποσοστό 50% δηλώνει ότι 

γνωρίζει την τέτοιων κριτηρίων, ενώ το υπόλοιπο 50% του υπό έρευνα δείγµατος 

δηλώνει άγνοια. 

 

Γράφηµα 26:   

Κατανοµή των απαντήσεων σχετικά µε την γνώση του δείγµατος για την ενσωµάτωση οικολογικών 

κριτηρίων στην διαδικασία αξιολόγησης των προµηθευτών της. 
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Ερώτηση 19: «Γνωρίζεται ποια “Πράσινα Προϊόντα” προσφέρει η ΑΤΕbank στους 

πελάτες της;» 

Η ερώτηση αυτή επιχειρεί να ανιχνεύσει τις γνώσεις του δείγµατος σε ότι αφορά 

τα “Πράσινα Προϊόντα” της επιχείρησης, τα οποία προσφέρει στους πελάτες της.  

Από την στατιστική ανάλυση των δεδοµένων, όπως αποτυπώνεται στο γράφηµα 

27, παρατηρείται ότι το 87,5% του συνόλου του υπό έρευνα δείγµατος γνωρίζει την 

χρηµατοδότηση Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων, το 75,0% γνωρίζει το Χρηµατοδοτικό 

Πρόγραµµα Πράσινης Ενεργειακής Αναβάθµισης Κατοικίας, το 62,5% αναγνωρίζει 

την Ενίσχυση των Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων µέσω των Προγραµµάτων του 

ΕΣΠΑ και το 50% απάντησε θετικά στο Χρηµατοδοτικό Πρόγραµµα Βιολογική 

Γεωργία.  

Αντίστοιχα το 37,5% του συνόλου του υπό έρευνα δείγµατος αναγνωρίζει ότι η 

ATEbank προσφέρει στους πελάτες της ∆άνειο Παραγωγής Ενέργειας και µόλις το 

25% απάντησε θετικά στο Χρηµατοδοτικό Πρόγραµµα Πράσινης Ενεργειακής 

Αναβάθµισης Κατοικίας. 

 

Γράφηµα 27:   

Κατανοµή των απαντήσεων σχετικά µε την γνώση του δείγµατος για τα “πράσινα προϊόντα” της 

επιχείρησης. 
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Ερώτηση 20: «Γνωρίζεται εάν έχει θεσπιστεί Κανονισµός Πιστοδοτήσεων στην 

Τράπεζα, όπου κωδικοποιούνται οι αρχές, οι κανόνες και οι διαδικασίες 

πιστοδοτήσεων;» 

Η ερώτηση 20 διερευνά τις γνώσεις των εργαζοµένων σχετικά µε την θέσπιση του 

Κανονισµού Πιστοδοτήσεων στην ATEbank. Από το Γράφηµα 28, προκύπτει ότι 

87,5% του συνόλου του δείγµατος, γνωρίζει την ύπαρξη ενός τέτοιου Κανονισµού, 

ενώ µόλις το 12,5% του συνόλου του δείγµατος αγνοεί την ύπαρξή του. 

 

Γράφηµα 28:   

Κατανοµή των απαντήσεων σχετικά µε την γνώση του δείγµατος τον Κανονισµό Πιστοδοτήσεων της 

επιχείρησης. 
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Ερώτηση 20α: «Γνωρίζεται ποιες είναι οι Βασικές αρχές των πιστοδοτήσεων στην 

Τράπεζα;» 

Η συγκεκριµένη υποερώτηση εντάσσεται στην κατηγορία των ερωτηµάτων 

ανίχνευσης γνώσεων του υπό έρευνα δείγµατος σε θέµατα που αφορούν τον 

Κανονισµό Πιστοδοτήσεων στην τράπεζα. Πιο συγκεκριµένα αναφέρεται στις 

βασικές αρχές των πιστοδοτήσεων. Από το γράφηµα 29, γίνεται φανερό ότι το 75% 

του δείγµατος που γνωρίζει την θέσπιση του συγκεκριµένου κανονισµού,  

υποστηρίζει ότι βασική αρχή είναι η συµµετοχή και η προώθηση της Τράπεζας σε 

χρηµατοδοτικά σχήµατα κοινοτικών και εθνικών προγραµµάτων που ενισχύουν την 

επιχειρηµατικότητα. Το 67,5% αναγνωρίζει ότι δεν χρηµατοδοτεί δραστηριότητες 

που απαγορεύονται από τους κανονισµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνών 

οργανισµών, ενώ το 37,5% πιστεύει ότι η Τράπεζα δίνει προτεραιότητα σε 

χορηγήσεις για φιλικές προς το περιβάλλον επενδύσεις και επενδύσεις σε 

ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Παράλληλα, το 25,0% του υπό έρευνα δείγµατος, 

θεωρεί ότι αποφεύγει τη χρηµατοδότηση επιχειρήσεων που εκτίθενται σε 

περιβαλλοντικούς κινδύνους, λόγω της φύσης της δραστηριότητάς τους. 
 

Γράφηµα 29:   

Κατανοµή των απαντήσεων σχετικά µε την γνώση του δείγµατος για τις Βασικές αρχές πιστοδοτήσεων 

της επιχείρησης. 
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Ερώτηση 21: «Ποιους φορείς, γνωρίζεται ότι στηρίζει η ΑΤΕbank µε την κοινωνική 

της προσφορά;» 

Η ερώτηση αυτή επιχειρεί να ανιχνεύσει τις γνώσεις του δείγµατος σε ότι αφορά 

την κοινωνική προσφορά της Τράπεζας σε κάποιους φορείς.  

Από την στατιστική ανάλυση των δεδοµένων, όπως αποτυπώνεται στο γράφηµα 

30, παρατηρείται ότι το 87,5% του συνόλου του υπό έρευνα δείγµατος γνωρίζει την 

συµβολή της Τράπεζας στην “Αποστολή Ζωής” της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, το 

50,0% του συνόλου του υπό έρευνα δείγµατος απαντά θετικά στην “Στέγη 

Κατάκοιτων Γερόντων” της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, καθώς και στο Λύρειο 

Παιδικό Ίδρυµα. Ενώ το 37,5% αναγνωρίζει αντίστοιχα το Κέντρο προστασίας του 

παιδιού “Η µητέρα” και το Ορφανοτροφείο Θηλέων “Η Μέλισσα”. Τέλος το 25,0% 

του υπό έρευνα δείγµατος γνωρίζει την συµβολή της Τράπεζας στο Παιδικό Χωριό 

SOS Βάρης και µόνο 12,5% αναφέρεται σε άλλους φορείς όπως το Κέντρο Στήριξης 

Οικογένειας. 

 

Γράφηµα 30:   

Κατανοµή των απαντήσεων σχετικά µε την γνώση του δείγµατος για τους φορείς που στηρίζει η 

επιχείρηση µε την κοινωνική της προσφορά. 

 

 

 

 



 108 

 

Ερώτηση 22: «Γνωρίζεται εάν υπάρχει προτροπή- πρόσκληση από την ΑΤΕbank 

προς τους εργαζοµένους να συµβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος 

αλλάζοντας τις καθηµερινές τους συνήθειες στο γραφείο και το σπίτι (Think Green, 

Think Smart);» 

Η ερώτηση 1 διερευνά τις γνώσεις των εργαζοµένων σχετικά µε την προτροπή της 

Τράπεζας προς τους εργαζοµένους να συµβάλλουν στην προστασία του 

περιβάλλοντος. Από το Γράφηµα 31, γίνεται φανερό ότι το 62,5% του συνόλου του 

δείγµατος αναγνωρίζει την πρόσκληση αυτή της Τράπεζας µε την καµπάνια “Think 

Green, Think Smart”, ενώ το 37,5% του συνόλου του υπό έρευνα δείγµατος δηλώνει 

άγνοια αυτής.. 

 

Γράφηµα 31:   

Κατανοµή των απαντήσεων σχετικά µε την γνώση του δείγµατος για την προτροπή της Τράπεζας προς 

στους εργαζοµένους να συµβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος. 
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Ερώτηση 23: «Με ποιες ενέργειες πιστεύεται ότι η ΑΤΕbank προωθεί τον 

περιορισµό της κατανάλωσης φωτοτυπικού χαρτιού;» 

Η ερώτηση αυτή εντάσσεται στην κατηγορία των ερωτηµάτων ανίχνευσης 

γνώσεων του υπό έρευνα δείγµατος σε θέµατα που αφορούν τις ενέργειες της 

Τράπεζας για την προστασία του περιβάλλοντος.  

Στο γράφηµα 32 αποτυπώνονται οι απαντήσεις των εργαζοµένων όπου 

παρατηρείται ότι και σε αυτή την περίπτωση το 75,0% του συνόλου του δείγµατος 

παρουσιάζεται να γνωρίζει την καθιέρωση της διπλής εκτύπωσης (µπρος- πίσω), το 

62,5% παρουσιάζεται να γνωρίζει τον περιορισµό των Εγκυκλίων ή και την 

διαβίβασή τους µε ηλεκτρονικά µέσα. Αντίστοιχα το 37,5% του υπό έρευνα 

δείγµατος αναγνωρίζει την καµπάνια για την υποκίνηση του προσωπικού της 

Τράπεζας να αποφεύγει την άσκοπη χρήση του χαρτιού (Think before you print), ενώ  

το 50% του συνόλου του δείγµατος θεωρεί ότι όλες οι παραπάνω ενέργειες 

προωθούνται από την Τράπεζα για την προστασία του περιβάλλοντος. 

 

Γράφηµα 32:   

Κατανοµή των απαντήσεων σχετικά µε την γνώση του δείγµατος για τις ενέργειες προώθησης του 

περιορισµού κατανάλωσης φωτοτυπικού χαρτιού. 
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Ερώτηση 24: «Ποιους φορείς πιστεύεται ότι υποστηρίζει η ΑΤΕbank;» 

Η ερώτηση 24 διερευνά τις γνώσεις των εργαζοµένων σχετικά µε τους φορείς που 

υποστηρίζει η επιχείρηση. Από το Γράφηµα 33, γίνεται φανερό ότι το 50,0% του 

συνόλου του δείγµατος δηλώνει άγνοια για οποιονδήποτε φορέα στήριξης. Το 37,5% 

του υπό έρευνα δείγµατος γνωρίζει την στήριξη της Τράπεζας στην δράση της 

Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας “Αρχιπέλαγος” και την Υπηρεσία του 

∆ιπλωµατικού Ιστορικού Αρχείου του Υπουργείου Εξωτερικών. Ενώ το 25,0% του 

δείγµατος αναγνωρίζει τη στήριξη της δράσης του Μη Κερδοσκοπικού Σωµατείου 

“∆ιάζωµα”. 

 

Γράφηµα 33:   

Κατανοµή των απαντήσεων σχετικά µε την γνώση του δείγµατος για τους φορείς στήριξης της 

επιχείρησης . 
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Ερώτηση 25: «Ποιοι πιστεύεται ότι είναι οι κύριοι στόχοι της πολιτικής 

Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Επιµόρφωσης της Τράπεζας;» 

Η ερώτηση αυτή επιχειρεί να ανιχνεύσει τις γνώσεις του δείγµατος σε ότι αφορά 

τους στόχους της πολιτικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Επιµόρφωσης της 

Τράπεζας.  

Από την στατιστική ανάλυση των δεδοµένων, όπως αποτυπώνεται στο γράφηµα 

2, παρατηρείται ότι το 87,5% του συνόλου του υπό έρευνα δείγµατος δηλώνει σαν 

κύριους στόχους την συνεχή διεύρυνση των επαγγελµατικών γνώσεων και ιδιοτήτων, 

ώστε οι εργαζόµενοι να µπορούν να ανταποκρίνονται µε επιτυχία στις απαιτήσεις των 

θέσεων εργασίας τους, καθώς και την ενίσχυση της διαδικασίας του σχεδιασµού, 

προγραµµατισµού και οργάνωσης των προγραµµάτων εκπαίδευσης ώστε να 

ανταποκρίνονται στους στρατηγικούς στόχους και στις επιχειρησιακές ανάγκες και 

προτεραιότητες της Τράπεζας. Το 62.5% του υπό έρευνα δείγµατος θεωρεί σαν κύριο 

στόχο της πολιτικής αυτής την έµφαση στην υποστήριξη ενός συστήµατος δια βίου 

επαγγελµατικής εκπαίδευσης των εργαζοµένων της Τράπεζας. 

 

Γράφηµα 34:   

Κατανοµή των απαντήσεων σχετικά µε την γνώση του δείγµατος για τους κύριους στόχους της 

πολιτικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Επιµόρφωσης της Τράπεζας. 

 

 



 112 

 
 

 

Ερώτηση 25α: «Πιστεύεται ότι τα εκπαιδευτικά προγράµµατα µε µορφή e-learning 

συµβάλλουν στους παραπάνω στόχους;» 

Η συγκεκριµένη υποερώτηση εντάσσεται στην κατηγορία των ερωτηµάτων 

ανίχνευσης γνώσεων του υπό έρευνα δείγµατος σε θέµατα που αφορούν την 

εκπαίδευση των εργαζοµένων στην τράπεζα. Από το γράφηµα 35, γίνεται φανερό ότι 

το σύνολο του δείγµατος µε ποσοστό 100% πιστεύει ότι τα εκπαιδευτικά 

προγράµµατα µε µορφή e-learning συµβάλλουν στους παραπάνω στόχους της 

πολιτικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Επιµόρφωσης της Τράπεζας. 

 

Γράφηµα 35:   

Κατανοµή των απαντήσεων σχετικά µε την γνώση του δείγµατος για τα εκπαιδευτικά προγράµµατα e-

learning. 
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Ερώτηση 26: «Γνωρίζεται εάν η Εκπαίδευση και Επιµόρφωση των εργαζοµένων 

εντάσσεται στο συνολικό Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας της Τράπεζας ISO 

9001/2008;» 

Η ερώτηση αυτή εντάσσεται και αυτή στην κατηγορία των ερωτηµάτων 

ανίχνευσης γνώσεων του υπό έρευνα δείγµατος σε θέµατα που αφορούν την 

Εκπαίδευση και Επιµόρφωση των εργαζοµένων της Τράπεζας.  

Στο γράφηµα 36 αποτυπώνονται οι απαντήσεις των εργαζοµένων όπου 

παρατηρείται ότι σε αυτή την περίπτωση το 62,5% του συνόλου του δείγµατος 

παρουσιάζεται να γνωρίζει την ένταξη των προγραµµάτων αυτών στο Σύστηµα 

∆ιαχείρισης Ποιότητας της Τράπεζας ISO 9001/2008, ενώ το 37,5% του συνόλου του 

υπό έρευνα δείγµατος δηλώνει άγνοια για το Σύστηµα αυτό. 

 

Γράφηµα 36:   

Κατανοµή των απαντήσεων σχετικά µε την γνώση του δείγµατος για το κατά πόσο η εκπαίδευση των 

εργαζοµένων εντάσσεται στο Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας ISO 9001/2008. 
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Ερώτηση 27: «Πιστεύεται ότι το Σύστηµα Αξιολόγησης και Ανάπτυξης των 

εργαζοµένων διασφαλίζει την ίση µεταχείριση, την ισότητα των ευκαιριών και την 

διαφάνεια;» 

Η ερώτηση 27 διερευνά τις απόψεις των εργαζοµένων σχετικά µε το Σύστηµα 

Αξιολόγησης και Ανάπτυξης της Τράπεζας. Από το Γράφηµα 37, γίνεται φανερό ότι 

το 75,0% του συνόλου του δείγµατος πιστεύει ότι στο Σύστηµα αυτό διασφαλίζεται η 

ίση µεταχείριση, η ισότητα των ευκαιριών και η διαφάνεια, ενώ το 25,0% του υπό 

έρευνα δείγµατος απάντησε αρνητικά. 

 

Γράφηµα 37:   

Κατανοµή των απαντήσεων σχετικά µε την γνώση του δείγµατος για κατά πόσο το Σύστηµα 

Αξιολόγησης και Ανάπτυξης των εργαζοµένων διασφαλίζει ίση µεταχείρηση-ισότητα-διαφάνεια. 
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Ερώτηση 27α: «Πιστεύεται ότι συντελεί στην εξοικονόµηση φυσικών και 

οικονοµικών πόρων;» 

Η συγκεκριµένη υποερώτηση εντάσσεται στην κατηγορία των ερωτηµάτων 

ανίχνευσης γνώσεων του υπό έρευνα δείγµατος σε θέµατα που αφορούν την 

λειτουργία του Τµήµατος της ΕΚΕ στην τράπεζα. Πιο συγκεκριµένα αναφέρεται στο 

έτος λειτουργίας του Τµήµατος ΕΚΕ. Από το γράφηµα 4, γίνεται φανερό ότι το 75% 

του δείγµατος γνωρίζει το έτος που ξεκίνησε η λειτουργία του Τµήµατος ΕΚΕ, ενώ το 

25% αγνοεί το έτος αυτό. 

 

Γράφηµα 38:   

Κατανοµή των απαντήσεων σχετικά µε την γνώση του δείγµατος για το κατά πόσο το Σύστηµα 

Αξιολόγησης και Ανάπτυξης των εργαζοµένων συντελεί στην εξοικονόµηση φυσικών – οικονοµικών 

πόρων. 
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Ερώτηση 28: «Γνωρίζεται εάν υπάρχει Κανονισµός Ασφαλείας στην ΑΤΕbank;» 

Η ερώτηση 28 διερευνά τις γνώσεις των εργαζοµένων σχετικά µε τον Κανονισµό 

Ασφαλείας της επιχείρησης. Από το Γράφηµα 39, γίνεται φανερό ότι το σύνολο του 

δείγµατος µε ποσοστό 100% δηλώνει ότι γνωρίζει και έχει ενηµερωθεί για τον 

Κανονισµό αυτό της Τράπεζας. Στα πλαίσια µάλιστα αυτού, έχει οριστεί από την 

Τράπεζα και υπεύθυνος ασφαλείας ανά κατάστηµα. 

 

Γράφηµα 39:   

Κατανοµή των απαντήσεων σχετικά µε την γνώση του δείγµατος για την ύπαρξη κανονισµού 

ασφαλείας. 
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Ερώτηση 28α: «Γνωρίζεται ότι το Σύστηµα Υγιεινής και Ασφάλειας που εφαρµόζει 

η Τράπεζα ακολουθεί τις προδιαγραφές του Προτύπου ISO 9001/2008;» 

Η συγκεκριµένη υποερώτηση εντάσσεται στην κατηγορία των ερωτηµάτων 

ανίχνευσης γνώσεων του υπό έρευνα δείγµατος σε θέµατα που αφορούν την Υγιεινή 

και την Ασφάλεια των εργαζοµένων στην Τράπεζα. Από το γράφηµα 40, γίνεται 

φανερό ότι το 62,5% του δείγµατος γνωρίζει ότι η Τράπεζα ακολουθεί τις 

προδιαγραφές του Προτύπου ISO 9001/2008, ενώ το 37,5% το αγνοεί. 

 

Γράφηµα 40:   

Κατανοµή των απαντήσεων σχετικά µε την γνώση του δείγµατος για το εάν το Σύστηµα Υγιεινής και 

Ασφάλειας που εφαρµόζει η Τράπεζα ακολουθεί το Προτύπου ISO 9001/2008. 
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Συζήτηση - Συµπεράσµατα 

 

Σε µία συνεχώς µεταβαλλόµενη κοινωνία µε ραγδαία τεχνολογική και 

επιστηµονική ανάπτυξη και επιταχυνόµενο ρυθµό κοινωνικής αλλαγής, είναι 

επιτακτική η ανάγκη προσαρµογής των ανθρώπων στα νέα δεδοµένα. Η συµβολή της  

δια βίου µάθησης για απόκτηση απαραίτητων εφοδίων στο πλαίσιο αυτό, θεωρείται 

αναγκαία, από το γεγονός ότι δίνει την ευκαιρία στα άτοµα να αποκτήσουν γνώσεις, 

να ευαισθητοποιηθούν απέναντι στα τρέχοντα ζητήµατα και να διαµορφώσουν 

εκείνες τις συµπεριφορές που να συνάδουν µε το ρεύµα της εποχής.  

Η διαδικασία αυτή µπορεί να συµβάλλει  στην ανάπτυξη  κριτικής και 

δηµιουργικής σκέψης καθώς και δεξιοτήτων για τη διερεύνηση, ανάλυση και 

αντιµετώπιση δυσµενών λειτουργικών καταστάσεων στο εργασιακό χώρο των 

επιχειρήσεων. Με τη απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και προσόντων τα άτοµα 

µπορούν να επιβιώσουν και να αναπτυχθούν µέσα στις ραγδαίες αυτές αλλαγές. 

Απαιτείται, συνεπώς, η συνεχής ενηµέρωση για εµπλουτισµό των γνώσεων και 

η επιµόρφωση τίθεται ως βασικό αίτηµα των σύγχρονων κοινωνιών και ειδικότερα 

των εργαζοµένων στις χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες, οι οποίοι οφείλουν λόγω 

της φύσης της εργασίας τους, ως κεντρικός άξονας της οικονοµικής ανάπτυξης, να 

είναι διαρκώς ενηµερωµένοι σχετικά µε τις εξελίξεις της επιστήµης, της κοινωνίας 

των ιδεών κ.α. 

 Σε αυτό το τοµέα, η επιµόρφωση των στελεχών της τραπεζικής κοινότητας,  

συµβάλλει προκειµένου αυτή η οµάδα εργαζοµένων  να ανταποκριθεί µε το καλύτερο 

δυνατόν τρόπο στις νέες οικονοµικές, επιστηµονικές, πολιτικές, πολιτιστικές και 

κοινωνικές, ανάγκες της εποχής. Η διαδικασία αυτή αποτελεί το µοχλό απόκτησης 

γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων και υιοθέτησης στάσεων που θα επιτρέψουν στους 

εργαζόµενους να αξιοποιούν ποιοτικά την γνώση, ώστε να ανταποκριθούν µε επιτυχία 

στις προκλήσεις της κοινωνίας και τις απαιτήσεις των επιχειρήσεων, για βιωσιµότητα 

και ανάπτυξη. Η όλη αυτή διαδικασία της επιµόρφωσης, σκοπός έχει να ενισχύσει 

την αποτελεσµατικότητα του τόσου σηµαντικού έργου που επιτελούν οι εργαζόµενοι 

στο τραπεζικό κλάδο και στην περίπτωση της έρευνάς µας, της ATEbank στο πλαίσιο 

της προσωπικής και επαγγελµατικής τους ανάπτυξης. 

Η παρούσα έρευνα ασχολείται σε θέµατα που αφορούν την Κοινωνική Εταιρική 

Ευθύνη, σε µια περίοδο, η οποία στιγµατίζεται από την οικονοµική κρίση και ύφεση 

που πλήττουν τόσο την παγκόσµια, όσο και την ελληνική οικονοµία και επιβάλλουν 
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δραστική µείωση των δαπανών και επενδύσεων των εταιριών. Υπάρχουν όµως 

πολλοί σηµαντικοί λόγοι που συνηγορούν στην συνέχιση και ενίσχυση των 

προγραµµάτων ΕΚΕ από τις εταιρίες, εφόσον όµως κατανοήσουν ότι οι ενέργειες 

αυτές αποτελούν επένδυση και όχι έξοδα. 

Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται θέµατα ηθικής πραγµατικότητας. Πολλές φορές, 

καθηµερινά βρισκόµαστε µπροστά σε ηθικά διλήµµατα όπου χρειάζεται να πάρουµε 

σωστές και γρήγορες αποφάσεις. Για να αντεπεξέλθουµε στις δύσκολες αυτές 

καταστάσεις, χρησιµοποιούµε συχνά θεµιτά µέσα προκειµένου να καταφέρουµε τους 

στόχους µας. Σύµφωνα µε τον Μακρυδηµήτρης (2006): «Ηθικά διλήµµατα, 

πλεονάζουν σε όλες τις σύγχρονες νεωτερικές κοινωνίες και είναι αναγκαίο να 

αντιµετωπίζονται µε στόχο την ανάπτυξη της επιχειρηµατικής δράσης».  

«Για να αναπτυχθεί η επιχειρηµατική ηθική προτείνεται, µεταξύ άλλων η 

ύπαρξη οράµατος από όλους τους ενδιαφεροµένους, το περιεχόµενο των ενεργειών 

της ΕΚΕ να είναι προσθετικός παράγοντας στην επιχείρηση και βέβαια η εισαγωγή 

σύγχρονων τεχνολογιών στις επιχειρήσεις να µειώνει και όχι να µεγαλώνει τα 

προβλήµατα της ηθικής συµπεριφοράς στο χώρο της εργασίας. Η ηθική οφείλει να 

συνδέεται µε τη συµπεριφορά στους χώρους εργασίας και να διαµορφώνει µια 

ευρύτερη στρατηγική» (Ασπρίδης,2010). 

 Στο κοινωνικό και περιβαλλοντικό τοµέα γίνεται φανερό ότι στοιχεία που 

έχουν σχέση µε αυτής της µορφής θέµατα, αποδεικνύονται στη σύγχρονη εποχή 

εξίσου σηµαντικά για µια επιχείρηση µε τα οικονοµικά ή άλλα στοιχεία, που 

παλαιότερα αποτελούσαν τα αποκλειστικά µέσα αξιολόγησής της. ∆εν πρέπει να 

ξεχνάµε ότι για µια επιχείρηση, η συµµόρφωσή της µε την Εταιρική Κοινωνική 

Ευθύνη αποτελεί ένα τρόπο θωράκισης των δραστηριοτήτων της σε τυχόν κινδύνους 

που ενδέχεται να αντιµετωπίσει.  

Σήµερα οι επιχειρήσεις επιδιώκουν µέσα από µια σειρά δηλώσεων και 

κοινοποιηµένων στοιχείων, να ισχυροποιήσουν τη θέση τους και την απήχηση του 

ονόµατός τους στην αγορά, προκειµένου να προσελκύσουν αλλά και να 

ικανοποιήσουν το ενδιαφέρον όλων των εµπλεκοµένων µε αυτή µερών. Αυτό 

κάλλιστα µπορούν να το πετύχουν, έχοντας στραµµένη την προσοχή τους στην 

εφαρµογή της ΕΚΕ σε όλους τους τοµείς των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Σε 

αυτή την οπτική στο άµεσο µέλλον, αναµένεται οι εταιρίες που αναλαµβάνουν 

δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, να φροντίζουν για την καλύτερη επιλογή και 

στόχευση των δράσεων αυτών, µέσω µια ολοκληρωµένης στρατηγικής. Εξάλλου την 
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ενσωµάτωση της εταιρίας στην  ΕΚΕ στη επιχειρησιακή στρατηγική, “επιβάλλει” ο 

συνεχώς εντεινόµενος ανταγωνισµός 

Τα δεδοµένα της έρευνας, παρουσιάζουν περιορισµένη γνώση και κατανόηση 

γύρω από την έννοια της ΕΚΕ. Τα στοιχεία αυτά αποτελούν σοβαρή ένδειξη ότι δεν 

παρέχεται στους ερωτώµενους ουσιαστική γνώση και κίνητρα µέσα από τις διάφορες 

πηγές ενηµέρωσης και πληροφόρησης. Οι πηγές αυτές δεν φαίνεται να λειτουργούν 

αποτελεσµατικά εκπληρώνοντας το ρόλο τους. Πολλοί παράγοντες µπορεί να έχουν 

συµβάλει στη ελλιπή ενηµέρωση που παρατηρείται σε µεγάλο ποσοστό του 

δείγµατος.  

Είναι πιθανό να µην προωθήθηκαν επαρκώς τα θέµατα που αφορούν τα οφέλη 

από την εφαρµογή των αρχών της Κοινωνικής Εταιρικής Ευθύνης ή γενικότερα, να 

µην υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον του θέµατος στο υπό έρευνα δείγµα. Επίσης 

ενδέχεται να   υπάρχει σηµαντική επίδραση από το σύγχρονο τρόπο ζωής που 

προωθεί άλλου είδους πληροφόρηση και στέφει την προσοχή των ατόµων προς άλλες 

κατευθύνσεις. Σε κάθε περίπτωση, η αιτιολογία δεν είναι προφανής και θα πρέπει να 

αναζητηθεί βαθύτερα, πιθανότατα προς την κατεύθυνση του κοινωνικού συστήµατος 

αξιών πάνω στο οποίο στηρίζεται ο άνθρωπος σήµερα. 

Με δεδοµένο ότι το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων αυξάνει σηµαντικά καθώς 

συµφιλιώνονται σταδιακά µε τις αρχές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, και 

διερευνούν ζητήµατα που αφορούν το περιβάλλον, το ανθρώπινο δυναµικό και την 

κοινωνία στο σύνολό της, το παράδειγµα των µεγάλων επιχειρήσεων, καθώς και η 

υποστήριξη από την πλευρά του Ελληνικού ∆ηµοσίου, θα βοηθήσει σε µία 

µελλοντική, περισσότερο κοινωνικά υπεύθυνη συµπεριφορά τους. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

 

Για την ολοκλήρωση των σπουδών µου, µεταπτυχιακός τίτλος στο Πανεπιστήµιο 

Μακεδονίας, Τµήµα Χρηµατοοικονοµικής και Λογιστικής, απαραίτητη είναι η 

κατάθεση της διπλωµατικής µου εργασίας. 

Σκοπός της διπλωµατικής µου µε θέµα  «∆ιερεύνηση της εφαρµογής της ΕΚΕ στο 

Υποκατάστηµα της ΑΤΕbank Αµπελοκήπων Θεσσαλονίκης», είναι η καταγραφή της 

άποψης των υπαλλήλων της τράπεζας για την εφαρµογή της ΕΚΕ στο συγκεκριµένο 

υποκατάστηµα, τους εναλλακτικούς τρόπους πραγµατοποίησης της ΕΚΕ και 

γενικότερα τα νέα δεδοµένα, οφέλη, προβλήµατα που προκύπτουν από την εφαρµογή 

της στην πράξη. 

Η διπλωµατική µου εργασία πέρα από το Θεωρητικό κοµµάτι που αφορά την 

ΕΚΕ και την εφαρµογή της σε όλη την ΑΤΕbank, περιέχει και το εµπειρικό κοµµάτι. 

Στο εµπειρικό κοµµάτι, µέσω της χρήσης της µεθόδου ‘ηµιδοµηµένης συνέντευξης’, 

τα οποία αφορούν τους εργαζοµένους του συγκεκριµένου υποκαταστήµατος, 

επιδιώκεται να δοθεί µε συγκεκριµένα αποτελέσµατα, κατά πόσο γίνεται εφαρµογή 

της ΕΚΕ ευθύνης στην πράξη από τους υπαλλήλους του εν λόγο υποκαταστήµατος, 

καθώς και τους τρόπους βελτίωσης της. 

Στην προσπάθεια αυτή, η δική σας συµβολή είναι πολύ σηµαντική. 
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ΗΜΙ∆ΟΜΗΜΕΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 

 

Ι. Μέρος 

 

Ι. Φύλλο:  

 

ΙΙ. Ηλικία:   

 

ΙΙΙ. Γραµµατικές Γνώσεις:   

 

IV.  Άλλο Πτυχίο:  

 

V. Χρόνια Προϋπηρεσίας:  

 

 

ΙΙ. Μέρος 

 

1. Γνωρίζεται την έννοια της ΕΚΕ?  

 

2. Ποια είναι τα ενδιαφερόµενα µέρη για την Τράπεζα, στα οποία µπορεί να 

εφαρµόσει την ΕΚΕ? 

 

3. Υπάρχει συγκεκριµένο Τµήµα στην ΑΤΕbank που να ασχολείται µε την ΕΚΕ?  

3α. Εάν ναι, ποιο έτος ξεκίνησε η λειτουργία του? 

3β. Σε ποια Υποδιεύθυνση Υπάγεται το συγκεκριµένο Τµήµα? 

3γ. Ποιες είναι οι αρµοδιότητες του Τµήµατος ΕΚΕ? 

 

4. Γνωρίζεται εάν η ΑΤΕbank είναι µέλος του Ελληνικού ∆ικτύου για την ΕΚΕ?     

4α. Εάν ναι, ποιος είναι ο κύριος στόχος του ∆ικτύου? 

 

5. Γνωρίζεται την έννοια της Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης?   

 

6. Γνωρίζεται εάν η ΑΤΕbank έχει Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης?  

6α. Εάν ναι, ποιο έτος θεµελιώθηκε?   
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7. Γνωρίζεται εάν η αρχή της ΕΚΕ στην ΑΤΕbank δρα συµπληρωµατικά προς τις 

αρχές της Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης?    

 

8. Πιστεύεται ότι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, η ανώτατη ∆ιοίκηση, οι Εσωτερικοί και 

Εξωτερικοί Ελεγκτές της ΑΤΕbank αποτελούν θεσµούς πάνω στους οποίους 

στηρίζεται η Εταιρική ∆ιακυβέρνηση? 

 

9. Πιστεύεται ότι οι ενέργειες των εργαζοµένων της ΑΤΕbank, που στηρίζονται στις 

Αρχές της ΕΚΕ και της Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης: 

- Αντανακλούν το ήθος της εταιρίας? 

- Ενισχύουν τις σχέσεις εµπιστοσύνης µε το ανθρώπινο δυναµικό της? 

- Συµβάλλουν στην ενίσχυση της εικόνας της εταιρίας προς τους συνεργάτες της? 

- Συµβάλλουν στην ενίσχυση της εικόνας της εταιρίας προς τους συναλλασσόµενους 

µε αυτήν και την κοινή γνώµη? 

- Αποφέρουν µακροπρόθεσµα οφέλη σε όλες τις πλευρές? 

-Άλλο, ποιο?  

 

10. Γνωρίζεται εάν υπάρχει Εταιρικός Κοινωνικός Απολογισµός της Επιχείρησης?  

10α. Εάν ναι, σε ποια χρονιά δηµοσιεύτηκε? 

 

11. Ποιες είναι οι πολιτικές της Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης που εφαρµόζει η 

ΑΤΕbank? 

 

12. Γνωρίζεται σε τι αποσκοπεί το Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου της ΑΤΕbank? 

 

13. Ποιος πιστεύεται ότι είναι ο σκοπός των ελεγκτικών διαδικασιών? 

 

14. Γνωρίζεται εάν έχει εµπλακεί κάποιο από τα στελέχη της Τράπεζας σε ανέντιµες 

επιχειρηµατικές πρακτικές, όπως διαφθορά?  

      14α. Εάν ναι, πόσο συχνά συµβαίνει αυτό? 

      14β. Πιστεύεται ότι τα µέτρα πρόληψης που λαµβάνει η Τράπεζα επαρκούν για 

την αντιµετώπιση και τον παραδειγµατισµό τέτοιων κρουσµάτων?  

 

15. Ποιος πιστεύεται ότι είναι ο βαθµός δέσµευσης της Τράπεζας για την υποκίνηση 

των εργαζοµένων για την επίτευξη της ποιότητας? 



 130 

15α. Για ποια από τα παρακάτω πιστεύεται ότι δεσµεύεται η Πολιτική Ποιότητας 

της ΑΤΕbank: 

- Την παροχή αξιόπιστων Υπηρεσιών. 

- Την τήρηση των Νοµοθετικών της Υποχρεώσεων. 

- Την ανάπτυξη κλίµατος εµπιστοσύνης µεταξύ Τράπεζας και της πελατείας της. 

- Την διάθεση της παρούσας πολιτικής ποιότητας σε κάθε ενδιαφερόµενο. 

- Άλλο, ποιο? 

 

16. Γνωρίζεται εάν η Τράπεζα στο πλαίσιο της ορθής, επαρκούς και σαφούς 

πληροφόρησης των επενδυτών της έχει συστήσει Τµήµα Εταιρικών Ανακοινώσεων 

και Εξυπηρέτησης Μετόχων?  

       16α. Εάν ναι, σε ποια ∆ιεύθυνση ανήκει οργανωτικά αυτό το Τµήµα? 

 

17. Γνωρίζεται µε ποιες από τις ακόλουθες πολιτικές δεσµεύεται η Τράπεζα έναντι 

των πελατών της? 

- Πολιτική Αποδοχής Πελατών. 

- Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών. 

- Payment Services Directive (PSD). 

- ∆ιαφάνεια στις Επενδυτικές Υπηρεσίες MiFID. 

- Σεβασµός των αρχών που διέπουν την διαφηµιστική προβολή. 

- Ενιαίος Χώρος Πληρωµών σε Ευρώ (Single Euro Payments Area, SEPA). 

- Άλλο, ποιο? 

 

18. Γνωρίζεται εάν στη διαδικασία αξιολόγησης των προµηθευτών της Τράπεζας, 

έχουν ενσωµατωθεί οικολογικά κριτήρια που αφορούν όλη την προµηθευτική 

αλυσίδα (χαρτί, ηλεκτρονικός εξοπλισµός, ανακυκλώσιµα προϊόντα κτλ.)? 

 

19. Γνωρίζεται ποια “Πράσινα Προϊόντα” προσφέρει η ΑΤΕbank στους πελάτες της? 

 

20. Γνωρίζεται εάν έχει θεσπιστεί Κανονισµός Πιστοδοτήσεων στην Τράπεζα, όπου 

κωδικοποιούνται οι αρχές, οι κανόνες και οι διαδικασίες πιστοδοτήσεων?  

20α. Εάν ναι, ποιες είναι οι Βασικές αρχές των πιστοδοτήσεων? 

 

21. Ποιους φορείς, γνωρίζεται ότι στηρίζει η ΑΤΕbank µε την κοινωνική της 

προσφορά? 
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22. Γνωρίζεται εάν υπάρχει προτροπή- πρόσκληση από την ΑΤΕbank προς τους 

εργαζοµένους να συµβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος αλλάζοντας τις 

καθηµερινές τους συνήθειες στο γραφείο και το σπίτι (Think Green, Think Smart)?  

 

23. Με ποιες ενέργειες πιστεύεται ότι η ΑΤΕbank προωθεί τον περιορισµό της 

κατανάλωσης φωτοτυπικού χαρτιού? 

 

24. Ποιους φορείς πιστεύεται ότι υποστηρίζει η ΑΤΕbank? 

 

25. Ποιοι πιστεύεται ότι είναι οι κύριοι στόχοι της πολιτικής Επαγγελµατικής 

Εκπαίδευσης και Επιµόρφωσης της Τράπεζας? 

 25α) Πιστεύεται ότι τα εκπαιδευτικά προγράµµατα µε µορφή e-learning 

συµβάλλουν στους παραπάνω στόχους?  

 

26. Γνωρίζεται εάν η Εκπαίδευση και Επιµόρφωση των εργαζοµένων εντάσσεται στο 

συνολικό Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας της Τράπεζας ISO 9001/2008?  

 

27. Πιστεύεται ότι το Σύστηµα Αξιολόγησης και Ανάπτυξης των εργαζοµένων 

διασφαλίζει την ίση µεταχείριση, την ισότητα των ευκαιριών και την διαφάνεια?  

    27α. Πιστεύεται ότι συντελεί στην εξοικονόµηση φυσικών και οικονοµικών 

πόρων?  

 

28. Γνωρίζεται εάν υπάρχει Κανονισµός Ασφαλείας στην ΑΤΕbank? 

      28α. Γνωρίζεται ότι το Σύστηµα Υγιεινής και Ασφάλειας που εφαρµόζει η 

Τράπεζα ακολουθεί τις προδιαγραφές του Προτύπου ISO 9001/2008?  

 

29. Πιστεύεται από την εµπειρία σας, ότι υπάρχει κάποια πλευρά της ΕΚΕ, την οποία 

δεν κάλυψε αυτή η συνέντευξη? Εάν Ναι ποιο? 

 

Σας ευχαριστώ, πολύ για τον χρόνο που αφιερώσατε. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI  

 

Μετά από αξιολόγηση από την εταιρία TÜV RHEINLAND HELLAS , ανεξάρτητο, 

διαπιστευµένο Φορέα Πιστοποίησης του TÜV RHEINLAND  διαπιστώθηκε η συµµόρφωση του 

συστήµατος Ταµειακής ∆ιαχείρισης και Μηχανογραφηµένων Πληρωµών Κοινοτικών Γεωργικών 

Ενισχύσεων προς Παραγωγούς – Τελικούς Αποδέκτες µε τις απαιτήσεις του προτύπου για 

τυποποιηµένη λειτουργία βάσει καταγεγραµµένων αρµοδιοτήτων και διαδικασιών. 

Το πρότυπο DIN EN ISO 9001:2000 επικεντρώνεται στη συνεχή βελτίωση της εταιρίας και στην 

απόλυτη ικανοποίηση του πελάτη από τις παρεχόµενες υπηρεσίες και αποτελεί εργαλείο στρατηγικής 

σηµασίας για την επίτευξη των επιχειρηµατικών στόχων της Τράπεζας. 
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