
 
 

ΑΡΧΕΣ ΥΠΕΥΘYΝΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ 

 

Γενικές πληροφορίες:  

• Οι Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών υιοθετήθηκαν από 130 
τράπεζες από 49 χώρες σε ειδική τελετή στα Ηνωμένα Έθνη, στη Νέα Υόρκη τον Σεπτέμβριο του 
2019.  

• Έως και σήμερα, περισσότεροι από 170 φορείς έχουν υπογράψει τις Αρχές Υπεύθυνης 
Τραπεζικής.  

• Ο ΟΗΕ έχει συνάψει ένα Έγγραφο Οδηγιών για να βοηθήσει τις τράπεζες στην εφαρμογή των 
Αρχών.  

• Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής επισκεφτείτε: 
https://www.unepfi.org/banking/bankingprinciples/  

 

Οι 6 Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής  

1. Εναρμόνιση: Θα εναρμονίσουμε την επιχειρηματική μας στρατηγική προκειμένου να 
συμφωνεί και να συνεισφέρει στις ανάγκες των ατόμων και στους στόχους της κοινωνίας, 
όπως αποτυπώνονται στους παγκόσμιους Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, στη 
Συμφωνία του Παρισιού για το Κλίμα,  καθώς και σε άλλα συναφή εθνικά και περιφερειακά 
πλαίσια.  
 

2. Επιδράσεις: Θα αυξάνουμε συνεχώς τις θετικές επιδράσεις μας, ενώ θα μειώνουμε τις  
αρνητικές μας επιπτώσεις και θα διαχειριζόμαστε τους κινδύνους προς τον άνθρωπο και 
το περιβάλλον, που προέρχονται  από τις δραστηριότητες, τα προϊόντα και  τις υπηρεσίες 
μας. Για το σκοπό αυτό, θα θεσπίσουμε και θα δημοσιεύσουμε στόχους που θα έχουν την 
πιο σημαντική επίδραση.  
 

3. Πελάτες: Θα εργαζόμαστε υπεύθυνα με τους πελάτες για να ενθαρρύνουμε αειφόρες 
πρακτικές και να προωθούμε οικονομικές  δραστηριότητες που δημιουργούν ευημερία 
τόσο για τις σημερινές όσο και για τις μελλοντικές γενεές.   
 

4. Ενδιαφερόμενα Μέρη: Θα συμβουλευόμαστε και θα συνεργαζόμαστε έγκαιρα και 
υπεύθυνα με τα ενδιαφερόμενα μέρη για την επίτευξη των στόχων της κοινωνίας.  

  

5. Διακυβέρνηση και Κουλτούρα:  Θα υλοποιήσουμε τη δέσμευσή μας σε αυτές τις Αρχές 
μέσω αποτελεσματικής διακυβέρνησης και ανάπτυξης κουλτούρας υπεύθυνης τραπεζικής.    

 

6. Διαφάνεια και Λογοδοσία: Θα επανεξετάζουμε κατά περιόδους την εταιρική και 
συλλογική εφαρμογή των Αρχών αυτών, και θα είμαστε διαφανείς και υπόλογοι για τις 
θετικές και αρνητικές επιδράσεις και για τη συνεισφορά μας στους στόχους της κοινωνίας.    

 

https://www.unepfi.org/banking/bankingprinciples/

