
Το Ταμείο αναγνωρίζει την αξία που μπορεί 
να επιφέρει η βελτιωμένη επίδοση σε 
θέματα ESG (Περιβάλλον, Κοινωνία και 
Διακυβέρνηση) και βιώσιμης ανάπτυξης 
στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα και 
ειδικότερα στις ελληνικές συστημικές 
Τράπεζες. Για το λόγο αυτό, το ΤΧΣ 
συνεργάζεται με τα ενδιαφερόμενα μέρη 
του με σκοπό αφενός να ενισχύσει  
περαιτέρω την τεχνογνωσία του  στα 
θέματα αυτά και, αφετέρου, να συμβάλει 
στην ενδυνάμωση  των επιδόσεων των 
ελληνικών συστημικών Τραπεζών σε 
θέματα ESG, καθώς και των προκλήσεων 
που προέρχονται από την κλιματική 
αλλαγή. 

Η προσέγγισή μας για
τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

ΕΚΘΕΣΗ
ΒΙΩΣΙΜΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ



Μέσω των δραστηριοτήτων μας, υποστηρίζουμε τους ακόλουθους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης:

Η κλιματική αλλαγή αποτελεί έναν 
αδιαμφισβήτητο συστημικό κίνδυνο 
τον οποίο το ΤΧΣ αναγνωρίζει και για το 
λόγο αυτό ενθαρρύνει τις ελληνικές 
συστημικές Τράπεζες να λάβουν τα 
κατάλληλα μέτρα. Σε αυτό το πλαίσιο, 
το ΤΧΣ συνιστά στις Τράπεζες να 
θέσουν στόχους για την προώθηση της 
Πράσινης Χρηματοδότησης (Green 
Finance) και την αντιμετώπιση των 
κινδύνων που σχετίζονται με το κλίμα, 
μέσω αντίστοιχων δραστηριοτήτων 
που στόχο έχουν να μετριάσουν και να 
προσαρμόσουν τη στρατηγική και το 
επιχειρηματικό τους μοντέλο.

Η Πρόκληση της
Κλιματικής Αλλαγής

Από το 2018 το ΤΧΣ ανέλαβε την πρωτοβουλία να 
προτείνει στις τέσσερις συστημικές Τράπεζες τη 
σύσταση Επιτροπής Δεοντολογίας και Βιωσιμότητας 
σε επίπεδο Διοικητικού Συμβουλίου (Board Ethics & 
Sustainability Committee), υπεύθυνη για την εποπτεία 
της αποτελεσματικής εφαρμογής θεμάτων 
επιχειρηματικής δεοντολογίας, περιβαλλοντικής και 
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, καθώς και βιώσιμης 
επιχειρηματικότητας.

Διοργανώσαμε την 1η διαδικτυακή συζήτηση με θέμα 
«Τραπεζικές Πρακτικές για το Περιβάλλον, την 
Κοινωνία και την Εταιρική Διακυβέρνηση» με 
ομιλητές από τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

Πρωτοβουλία ΤΧΣ: Επιτροπή 
Δεοντολογίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης
σε επίπεδο Διοικητικού Συμβουλίου στις 
συστημικές Τράπεζες

Το ΤΧΣ ολοκλήρωσε την επισκόπηση 
των πρακτικών ESG των τεσσάρων 
ελληνικών συστημικών Τραπεζών για 
την περίοδο 2018-2019, προκειμένου 
να καταγράψει την επίδοσή τους σε 
θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και να 
εντοπίσει προτάσεις για περαιτέρω 
βελτίωση.

Επισκόπηση των πρακτικών 
ESG των τεσσάρων ελληνικών 
συστημικών Τραπεζών

Αναδεικνύοντας τα ζητήματα 
ESG

Στηρίζουμε τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ

Ενίσχυση των ESG κριτηρίων που 
επικεντρώνονται στα θέματα Διακυ-
βέρνησης, μέσω των ανανεωμένων 
Αρχών Εταιρικής Διακυβέρνησης 
του Ταμείου, συμβάλλοντας σε ένα 
αποτελεσματικό Πλαίσιο Διακυβέρνη-
σης των Τραπεζών.

Αξιοποιώντας τη θέση μας για
την προώθηση ατζέντας σε
θέματα βιώσιμης ανάπτυξης/ESG:

1. ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ

4. ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ 
     ΜΕΡΗ

5. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ
    ΘΕΣΠΙΣΗ ΣΤΟΧΩΝ

6. ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ
    ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ

2. ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ 3. ΠΕΛΑΤΕΣ

Εναρμόνιση της επιχειρηματικής στρατηγικής 
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. Επικέντρωση 
ενεργειών στα σημεία όπου υπάρχει πιο 
σημαντική επίδραση. 

Συνεχής αύξηση των θετικών επιδράσεων, 
με ταυτόχρονη μείωση των αρνητικών 
επιπτώσεων και διαχείριση των κινδύνων 
προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον, που 
προέρχονται από τις δραστηριότητες, τα 
προϊόντα και τις υπηρεσίες. 

Υπεύθυνη εργασία με τους πελάτες για την 
ενθάρρυνση βιώσιμων πρακτικών και την 
προώθηση οικονομικών δραστηριοτήτων 
που δημιουργούν ευημερία τόσο για τις 
σημερινές όσο και για τις μελλοντικές 
γενιές.

Έγκαιρη και υπεύθυνη συμβουλευτική και 
συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη για 
την επίτευξη των στόχων της κοινωνίας.

Υλοποίηση της δέσμευσης σε αυτές τις 
Αρχές μέσω αποτελεσματικής 
διακυβέρνησης και ανάπτυξης 
κουλτούρας υπεύθυνης τραπεζικής, 
δείχνοντας αποφασιστικότητα με τη 
θέσπιση δημοσιοποιούμενων στόχων για 
τις σημαντικότερες επιδράσεις.

Επανεξέταση κατά περιόδους της εταιρικής 
και συλλογικής εφαρμογής των Αρχών 
αυτών, με έμφαση στη διαφάνεια και τη 
λογοδοσία για τις θετικές και αρνητικές 
επιδράσεις και για τη συνεισφορά στους 
στόχους της κοινωνίας.

Το Μάρτιο του 2020, το Ταμείο προσυπέγραψε τις έξι Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής όπως παρουσιάζονται παρακάτω:

Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής των Ηνωμένων Εθνών (UNEP-FI)

Υπουργείο Υγείας:
Δωρεά 3 σύγχρονων, πλήρως 
εξοπλισμένων Μονάδων Εντατικής 
Θεραπείας (102.900 ευρώ)

Make A Wish Greece:
Δωρεά (3.000 ευρώ)

Η κοινωνική μας συνεισφορά κατά τη διάρκεια του 2020

Οι τρείς βασικοί πυλώνες της αποστολής του ΤΧΣ 
επικεντρώνονται τόσο στην παροχή ενός βιώσιμου 
χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος, όσο και στη 
διασφάλιση της σταθερότητας του ελληνικού τραπεζικού 
συστήματος, προς χάριν του δημοσίου συμφέροντος, 
μέσω της:

Αποστολή του ΤΧΣ: Τραπεζική 
Σταθερότητα, Ευημερία, Κερδοφορία: 

μείωσης κινδύνων στους ισολογισμούς

επίτευξης βιώσιμης κερδοφορίας

διασφάλισης εφαρμογής βέλτιστων πρακτικών ESG

ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ
ME MIA MATIA

Ενσωμάτωση κριτηρίων ESG στις 
νέες Πολιτικές Μετοχικής Επιμέλειας 
και Ενάσκησης Δικαιωμάτων Ψήφου 
του Ταμείου, ενθαρρύνοντας τα 
Διοικητικά Συμβούλια των Τραπεζών 
να ενσωματώσουν αρχές ESG στη 
λειτουργία τους.
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ΕΠΙΣΚΌΠΉΣΉ ΘΕΜΑΤΩΝ 
ΒΙΩΣΙΜΉΣ ΑΝΑΠΤΥΞΉΣ

ΜΕΘΌΔΌΛΌΓΙΑ ΕΚΘΕΣΉΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ GRI

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΉ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 
ESG ΣΤΌΝ ΠΥΡΉΝΑ ΤΩΝ 
ΔΡΑΣΤΉΡΙΌΤΉΤΩΝ ΜΑΣ

Μήνυμα από τον Πρόεδρο και το 
Διευθύνοντα Σύμβουλο

Το ΤΧΣ 8-9

10-11

18-23

24-25

26-27

28-29

30-35

36-39

40-41

42-43

12-13

14-17

6-7

4-5

Βιώσιμη Ανάπτυξη

Υποστήριξη της ενσωμάτωσης θεμάτων ESG
από τις ελληνικές συστημικές Τράπεζες

Κλιματική Αλλαγή & Προκλήσεις 

Ανάπτυξη Τεχνογνωσίας, Συνεργασιών και 
Πρωτοβουλιών σε θέματα ESG

Βιώσιμη χρηματοδότηση - Υποστήριξη των Αρχών 
Υπεύθυνης Τραπεζικής του UNEP FI

Δεοντολογία και Διακυβέρνηση

Μέριμνα για τους Ανθρώπους μας

Κοινωνική Συνεισφορά

Περιβαλλοντική Ανασκόπηση

Αξιολόγηση Ουσιαστικών Θεμάτων 

Σχετικά με την Έκθεση

Διαβούλευση με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη

ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ

8-9

4-7

10-17

18-43

44-45

46-51
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Μήνυμα από τον
Πρόεδρο και το 
Διευθύνοντα Σύμβουλο

Ανδρέας Βερύκιος
Πρόεδρος Γενικού 
Συμβουλίου

Ηλίας Ε. Ξηρουχάκης
Διευθύνων Σύμβουλος 

Αγαπητοί Συνεργάτες και Φίλοι,

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας είναι 
στην ευχάριστη θέση να δημοσιεύσει την πρώτη 
του Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η Έκθεση αυτή, 
προϊόν συλλογικής προσπάθειας, παρουσιάζει 
τα κύρια σημεία της αποστολής και των στόχων 
του Ταμείου, αναφορικά με τη Βιώσιμη Ανάπτυξη 
επισημαίνοντας τη σημασία των θεμάτων 
αναφορικά με το Περιβάλλον, την Κοινωνία και την 
Εταιρική Διακυβέρνηση (ESG) που αποτελούν τους 
τρεις βασικούς παράγοντες για τη μέτρηση της 
βιωσιμότητας και του κοινωνικού αντίκτυπου μιας 
επένδυσης σε οποιοδήποτε οργανισμό.

Στο πλαίσιο αυτό, το ΤΧΣ, έχοντας το ίδιο δώσει 
έμφαση σε κριτήρια ESG αναφορικά με τη 
λειτουργία του, συνεργάζεται με τις ελληνικές 
συστημικές Τράπεζες με στόχο την ενίσχυση 
της αξιολόγησης και αντιμετώπισης των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων 
τους, την αύξηση της δανειοδότησης που στηρίζει 
κοινωνικά και περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές 
δραστηριότητες και τη βελτίωση της εταιρικής 
τους διακυβέρνησης.  Απώτερο στόχο αποτελεί η 
δημιουργία ενός τραπεζικού συστήματος που θα 
υποστηρίζει την αειφόρο ανάπτυξη, αναδεικνύοντας 
έτσι τη θετική συνεισφορά του κλάδου στο ευρύτερο 
κοινωνικό σύνολο.

Το 2018, το Ταμείο εισήγαγε στις ελληνικές 
Τράπεζες τη σύσταση Επιτροπής Δεοντολογίας 
και Βιωσιμότητας σε επίπεδο Διοικητικού 
Συμβουλίου (Board Ethics & Sustainability 
Committee), υπεύθυνη για την εποπτεία 
της αποτελεσματικής εφαρμογής θεμάτων 
επιχειρηματικής δεοντολογίας, περιβαλλοντικής 
και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, καθώς και 
βιώσιμης επιχειρηματικότητας. Επιπρόσθετα, το 
ΤΧΣ προχώρησε στην ανασκόπηση των πρακτικών 
ESG των τεσσάρων συστημικών Τραπεζών κατά 
το 2018-2019, ώστε να κατανοήσει τις επιδόσεις 
τους ως προς την αειφορία και να είναι σε θέση να 
διατυπώσει προτάσεις για περαιτέρω βελτίωση. 

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας 
εστιάζει ολοένα και περισσότερο στη Βιώσιμη 
Ανάπτυξη και αναγνωρίζει την πρόοδο που έχει 
επιτευχθεί από τον τραπεζικό τομέα στο σύνολό 
του. Ωστόσο, υπάρχουν περιθώρια περαιτέρω 
βελτίωσης των βιώσιμων τραπεζικών πρακτικών, 
ειδικότερα στη χρηματοδότηση έργων χαμηλών 
εκπομπών άνθρακα και κλιματικής αλλαγής. Στο 
πλαίσιο αυτό, το Ταμείο συνιστά στις Τράπεζες, 
αρχικά, να θέσουν στόχους για την προώθηση 
της Πράσινης Χρηματοδότησης με σκοπό να 
μειωθούν οι επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής 
και παράλληλα, να προχωρήσουν στην κατάλληλη 
αξιολόγηση και διαχείριση των κινδύνων που 
προέρχονται από την κλιματική αλλαγή στα 
χαρτοφυλάκια και περιουσιακά στοιχεία των 
πελατών τους.

Το ΤΧΣ, από την πρώτη στιγμή, υπήρξε 
αρωγός και υποστηρικτής του Προγράμματος 
των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον-
Πρωτοβουλία για τα Χρηματοοικονομικά (UNEP-
FI). Συγκεκριμένα, το Σεπτέμβριο του 2020, με 

αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους από την 
έκδοση των «Αρχών Υπεύθυνης Τραπεζικής», 
το Ταμείο διοργάνωσε την 1η Διαδικτυακή 
Συζήτηση με θέμα «Τραπεζικές Πρακτικές για 
το Περιβάλλον, την Κοινωνία και την Εταιρική 
Διακυβέρνηση».

Σκοπός της συζήτησης ήταν η επέκταση του 
διαλόγου μεταξύ του χρηματοπιστωτικού 
τομέα και διακεκριμένων αναπτυξιακών 
φορέων, προκειμένου να αναδειχθούν και να 
εφαρμοστούν ιδέες και λύσεις που προωθούν τη 
βιώσιμη τραπεζική και την αειφόρο ανάπτυξη. 
Στη συζήτηση έλαβαν μέρος στελέχη από 
τραπεζικούς οργανισμούς και φορείς, όπως 
η Ελληνική Ένωση Τραπεζών, η Τράπεζα της 
Ελλάδος, η AIPHORIA Consulting και η Sumitomo 
Mitsui Banking Corporation Europe.

Παρά τις πρωτοφανείς και αντίξοες συνθήκες 
που προέκυψαν από την πανδημία, το 
Ταμείο παραμένει προσηλωμένο στο όραμα 
και την αποστολή του, διασφαλίζοντας τη 
χρηματοπιστωτική σταθερότητα στο πλαίσιο 
του δημοσίου συμφέροντος και  ενισχύοντας τη 
δυναμική των συστημικών Τραπεζών προκειμένου 
να λειτουργήσουν ως μοχλός ανάκαμψης της 
ελληνικής οικονομίας.
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Σχετικά με 
την Έκθεση
Η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2020 του Ταμείου 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας αποτυπώνει την 
προσέγγιση και τις προσπάθειές μας αναφορικά 
με τα τρέχοντα θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και 
ESG, καθώς και τη συμβολή μας στην προώθηση 
της βιώσιμης χρηματοδότησης και πρακτικών 
βιωσιμότητας στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα.

Η έκθεση αυτή αποτελεί την πρώτη 
Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ταμείου 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («το Ταμείο» 
ή «ΤΧΣ»), και παρουσιάζει την προσέγγιση του 
Ταμείου  σε θέματα σχετικά με το περιβάλλον, την 
κοινωνία και την εταιρική διακυβέρνηση (ESG), 
τα οποία έχουν σημαντικό αντίκτυπο στο Ταμείο 
καθώς και τους στρατηγικούς μας εταίρους 
(τις τέσσερις ελληνικές συστημικές Τράπεζες). 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, 
πραγματοποιήθηκε άσκηση αξιολόγησης 
ουσιαστικότητας (“materiality assessment”) με 
σκοπό τον προσδιορισμό των πιο ουσιαστικών 
ESG θεμάτων για το ΤΧΣ.

Η έκθεση παρέχει μια επισκόπηση του τρόπου με 
τον οποίο οι πρωτοβουλίες, η διακυβέρνηση, οι 
επιδόσεις και οι προοπτικές μας δημιουργούν αξία 
για τους ανθρώπους και τα ενδιαφερόμενα μέρη 
μας, τις Τράπεζες στις οποίες έχουμε επενδύσει 
και της κοινωνίας ευρύτερα. Επικεντρώνεται σε 
ουσιαστικά θέματα και περιλαμβάνει λεπτομέρειες 
σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο υποστηρίζουμε 
την ενσωμάτωση των ESG θεμάτων με σκοπό 
την ενίσχυση της βιωσιμότητας στο τραπεζικό 
σύστημα, τόσο από οικονομική άποψη, όσο και 
σε σχέση με το περιβάλλον και την κοινωνία. 

Ως στρατηγικός μέτοχος των ελληνικών 
συστημικών Τραπεζών, έχουμε σημαντικό ρόλο 
στην προσπάθεια διατήρησης της σταθερότητας 
του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, ενώ, 
παράλληλα, θεωρούμε επίσης ως καίριας 
σημασίας προτεραιότητα να διαδραματίσουμε 
ηγετικό ρόλο στη διαδικασία μετάβασης σε μια 
πιο βιώσιμη τραπεζική.

Η έκθεση συμμορφώνεται με τα 
υψηλότερα πρότυπα δημοσιοποίησης 
στοιχείων βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς 
έχει αναπτυχθεί βάσει των διεθνών 
προτύπων του οργανισμού Global 
Reporting Initiative (GRI Standards).
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ΤΌΥ ΤΑΜΕΙΌΥ

Οι βασικές δραστηριότητες και εργαλεία, 
του ΤΧΣ περιλαμβάνουν:

Παροχή  κεφαλαιακής υποστήριξης στα 
πιστωτικά ιδρύματα.

Καθορισμό  του πλαισίου για το σχεδιασμό 
Επιχειρηματικής Πολιτικής.

Επιβεβαίωση της τήρησης των βασικών 
αρχών Εταιρικής Διακυβέρνησης από τα 
πιστωτικά ιδρύματα.

Συνεισφορά στη Διοίκηση των εν λόγω 
πιστωτικών ιδρυμάτων.

Διευκόλυνση της διαχείρισης των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων των Τραπεζών.

Ενίσχυση  του πλαισίου διαχείρισης κινδύνων 
των Τραπεζών.

To ΤΧΣ
Κύριος σκοπός του Ταμείου είναι η συμβο-
λή στη διατήρηση της σταθερότητας του 
ελληνικού τραπεζικού συστήματος, προς 
όφελος του δημοσίου συμφέροντος.

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής 
Σταθερότητας (ΤΧΣ) ιδρύθηκε το 
2010 (βάσει του Ν. 3864/2010) ως 
νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου 
και επομένως δεν αποτελεί μέρος του 
δημόσιου τομέα. Έχει διοικητική και 
οικονομική αυτοτέλεια, λειτουργεί 
αμιγώς κατά τους κανόνες της ιδιωτικής 
οικονομίας και διέπεται από τις διατάξεις 
του ιδρυτικού νόμου όπως ισχύει.

Το ΤΧΣ έχει την ευρύτερη αρμοδιότητα 
να αναλαμβάνει στρατηγικές συστημικές 
πρωτοβουλίες, με σκοπό την ενίσχυση 
της βιώσιμης ανάπτυξης του τραπεζικού 
συστήματος. Επιπλέον, εποπτεύει τις 4 
συστημικές Τράπεζες, όπως ορίζεται 
στη Συμφωνία - Πλαίσιο Συνεργασίας 
με καθεμία από τις Τράπεζες, και επί του 
παρόντος είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος 
σε δύο από τις τέσσερις συστημικές 
Τράπεζες.

Αποστολή και Στρατηγική

Οικονομική Επισκόπηση

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ € 2018 2019 2020

Συνολικά έσοδα (έσοδα από 
τόκους & έσοδα από CoCos)
Γενικά διοικητικά και λοιπά 
λειτουργικά έξοδα

Δαπάνες προσωπικού

Κοινωνική Συνεισφορά 
(δωρεές)

Κέρδη/(Ζημίες) περιόδου

Απομείωση απαιτήσεων από 
Τράπεζες υπό εκκαθάριση

34

(4)

(4) (4)

(5) (7)

(3)

0

(1.370)

-

25

0,1

(2.080)

(78)

195

0

1.403

(74)

Το Ταμείο διαχειρίζεται το κεφάλαιο και 
την εν γένει περιουσία του και ασκεί τα 
απορρέοντα από την ιδιότητά του ως 
μετόχου δικαιώματα, κατά τρόπο που 
προστατεύει την αξία της περιουσίας 
αυτής, ελαχιστοποιεί τους κινδύνους για τον 
Έλληνα πολίτη χωρίς να εμποδίζει ούτε να 
στρεβλώνει τον ανταγωνισμό στο τραπεζικό 
σύστημα. 

Το Ταμείο κατά τη διάρκεια της 10ετούς 
πορείας του και εν μέσω της εσωτερικής 
οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, 
κατάφερε να εκπληρώσει αποτελεσματικά 
το στόχο του ενεργώντας καταλυτικά στη 
σταθερότητα και στο μετασχηματισμό των 
συστημικών Τραπεζών εστιάζοντας στην 
αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητά 
τους για την επίτευξη συνεχούς και βιώσιμης 
ανάπτυξης.

Με τη στήριξη και την καθοδήγηση του ΤΧΣ, 
οι πολιτικές δανειοδότησης των συστημικών 
Τραπεζών επηρεάζουν την πραγματική 
οικονομία βελτιώνοντας τις προοπτικές 
ανάπτυξής της.

Η στρατηγική του ΤΧΣ επικεντρώνεται σε 
τρεις πυλώνες: ενίσχυση της σταθερότητας, 
ευημερία και κερδοφορία των Τραπεζών, 
προς χάριν του δημοσίου συμφέροντος. 
Το Ταμείο έχοντας ως προτεραιότητα τη 
στήριξη, κερδοφορία, προώθηση αναγκαίων 
αλλαγών, επιτάχυνση λύσεων και βελτίωση 
της αποδοτικότητας των Τραπεζών , παρέχει 
σε αυτές επαρκή κεφαλαιακή ενίσχυση 
και διευκολύνει την επιστροφή τους στον 
ιδιωτικό τομέα.

Δομή Διακυβέρνησης
Τα όργανα διοίκησης του Ταμείου, 
καθοδηγούν τις δραστηριότητές του 
επιδιώκοντας τα υψηλότερα επίπεδα ορθής 
διακυβέρνησης.

Τα όργανα διοίκησης του Ταμείου, το 
Γενικό Συμβούλιο και η Εκτελεστική 
Επιτροπή, θέτουν υψηλά πρότυπα για την 
αποτελεσματική διακυβέρνηση του ΤΧΣ, ενώ 
η δομή και σύνθεση των οργάνων αυτών είναι 
απαραίτητη για την αποτελεσματικότητά του.

Τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου και της 
Εκτελεστικής Επιτροπής έχουν ως κοινό 
τους στόχο την επίτευξη του σκοπού του 
Ταμείου, συμβάλλοντας στη διατήρηση της 
σταθερότητας του ελληνικού τραπεζικού 
συστήματος προς χάριν του δημοσίου 
συμφέροντος. 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δομή 
διακυβέρνησης παρέχονται στην ιστοσελίδα 
του ΤΧΣ στην ενότητα “Οι άνθρωποι”. 
https://hfsf.gr/who-we-are/
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Βιώσιμη 
Ανάπτυξη
Το Ταμείο αναγνωρίζει την αξία που 
μπορεί να επιφέρει η ενισχυμένη 
επίδοση σε θέματα περιβάλλοντος, 
κοινωνίας και διακυβέρνησης (ESG) 
στις τέσσερις συστημικές Τράπεζες, 
καθώς θεωρεί ότι αυτό μπορεί να 
συμβάλει στην τόνωση της βιώσιμης 
ανάπτυξης και επομένως να είναι 
επωφελές τόσο για την οικονομία, 
όσο και για την κοινωνία.

Η ευημερία και η οικονομική ανάπτυξη μιας 
χώρας υποστηρίζονται σε μεγάλο βαθμό από 
τον τραπεζικό τομέα, με συνέπεια οι Τράπεζες 
να έχουν σημαντικό αντίκτυπο και ευθύνη στη 
διαμόρφωση μιας βιώσιμης κοινωνίας και 
περιβάλλοντος, με στόχο ένα καλύτερο μέλλον 
για τις επόμενες γενιές.

Το Ταμείο ενθαρρύνει τις Τράπεζες να 
εφαρμόζουν ολοένα και περισσότερο τη βιώσιμη 
τραπεζική τόσο στις εσωτερικές καθημερινές 
τους δραστηριότητες όσον αφορά τον 
τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται το δίκτυο 
καταστημάτων και τις εγκαταστάσεις τους, το 
ανθρώπινο δυναμικό, τα κόστη, τις ευκαιρίες, όσο 
και στις δραστηριότητές τους που σχετίζονται 
με εξωτερικές αλληλεπιδράσεις με τους πελάτες 
τους και τα είδη των επενδυτικών σχεδίων 
που χρηματοδοτούν.  Το ΤΧΣ παροτρύνει τις 
Τράπεζες να δραστηριοποιηθούν πέραν από την 
έμφαση στη διαχείριση των περιβαλλοντικών 
και κοινωνικών τους κινδύνων στην ενεργή 
αναζήτηση νέων ευκαιριών που παρουσιάζονται 
μέσω των αρχών της βιώσιμης τραπεζικής με 
σκοπό να διαφοροποιηθούν στην αγορά.

Ενσωματώνοντας τις αρχές της βιώσιμης 
τραπεζικής στη στρατηγική τους, στις 
χρηματοδοτήσεις τους και στις διαδικασίες 
σχεδιασμού των προϊόντων και υπηρεσιών 
τους, οι Τράπεζες μπορούν να διαδραματίσουν 
σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη και προώθηση 
περιβαλλοντικών ή / και κοινωνικά υπεύθυνων 
έργων και επιχειρήσεων. Καινοτόμα προϊόντα 
και υπηρεσίες που στοχεύουν σε συγκεκριμένα 
κοινά ή που ενθαρρύνουν την αγορά πράσινων 
προϊόντων συμβάλλουν σημαντικά στην 
προώθηση βιώσιμων πρακτικών.

Για τους προαναφερθέντες λόγους ο στόχος του 
Ταμείου είναι να διασφαλίσει ότι καθεμία από 
τις Τράπεζες είναι οικονομικά σταθερή, έχει ένα 
βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο, παρουσιάζει 
υψηλά πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης και 
σέβεται τα δικαιώματα των μετόχων. Όσον 
αφορά στη βιωσιμότητα, το Ταμείο συνιστά την 
ενσωμάτωση ουσιαστικών περιβαλλοντικών 
και κοινωνικών παραμέτρων στη στρατηγική, 
το επιχειρηματικό μοντέλο και το σύστημα 
διαχείρισης κινδύνων των Τραπεζών, οι οποίες 
πρέπει να καταγράφονται στις δημόσιες 
γνωστοποιήσεις τους.

Το ΤΧΣ επικοινωνεί τις θέσεις του στις Τράπεζες 
και έχει συμπεριλάβει μια σειρά από παραμέτρους 
αναφορικά με θέματα ESG τόσο στις Αρχές 
Εταιρικής Διακυβέρνησης (HFSF’s Corporate 
Governance Objectives & Standards) που έχει 
αναπτύξει, όσο και στην Πολιτική Ενάσκησης 
Δικαιωμάτων Ψήφου, περιγράφοντας τα 
πρότυπα και τις βέλτιστες πρακτικές που 
αναμένεται από τις Τράπεζες να ακολουθούν, με 
στόχο να αυξάνεται η αξία τους.

Στόχος του ΤΧΣ είναι η χρήση αυτών των 
βέλτιστων πρακτικών στο πλαίσιο διαβούλευσης 
με τις Τράπεζες.
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Διαβούλευση με τα 
Ενδιαφερόμενα Μέρη
Η αποτελεσματική συνεργασία και 
διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα 
μέρη μας, διαδραματίζει σημαντικό 
ρόλο στις στρατηγικές μας αποφάσεις 
και στις προσπάθειές μας αναφορικά 
με τη βιώσιμη ανάπτυξη, στοχεύοντας 
στη δημιουργία αξίας τόσο για τα 
ενδιαφερόμενα μέρη, όσο και για την 
κοινωνία στο σύνολό της.

Το Ταμείο μέσω των Πολιτικών Ενάσκησης 
Δικαιωμάτων Ψήφου και Μετοχικής Επιμέλειας 
προωθεί το σεβασμό, την ίση μεταχείριση και την 
προστασία των δικαιωμάτων των μετόχων των 
Τραπεζών, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος 
ψήφου για βασικές αποφάσεις ή συναλλαγές που 
επηρεάζουν τα συμφέροντά τους στην εταιρεία.

Οι μέτοχοι των Τραπεζών έχουν το δικαίωμα 
να εγκρίνουν τροποποιήσεις στα καταστατικά 
έγγραφα της εταιρείας, στην επαναγορά μετοχών 
της εταιρείας, στην έκδοση πρόσθετων μετοχών 
για τις οποίες δεν προσφέρονται δικαιώματα 
προτίμησης, στα μέτρα απόκρουσης προσπαθειών 
εξαγοράς (poison pills), στις προτάσεις αλλαγής 
των δικαιωμάτων ψήφου διαφορετικών σειρών και 
κατηγοριών μετοχών, καθώς και σε ουσιαστικές 
και σημαντικές συναλλαγές, όπως συγχωνεύσεις 
και εξαγορές.

Το Ταμείο μπορεί να καταψηφίσει οποιοδήποτε 
ψήφισμα σχετικά με τις μετοχικές συνθέσεις 
ή τα δικαιώματα των μετόχων που δεν 
εξυπηρετούν το μακροπρόθεσμο συμφέρον τους, 
αντικατοπτρίζοντας παράλληλα το ειδικό καθεστώς 
του Ταμείου ως μέτοχος και τη σταθερότητα του 
ελληνικού τραπεζικού συστήματος προς χάριν του 
δημοσίου συμφέροντος.
 
Το ΤΧΣ είναι πρόθυμο να συνεργαστεί με άλλους 
μετόχους που μοιράζονται τη μακροπρόθεσμη 
προοπτική του, στις περιπτώσεις που πιστεύει 
ότι αυτό θα οδηγήσει σε μια πιο αποτελεσματική 
δέσμευση και θα αυξήσει την πιθανότητα το 
πιστωτικό ίδρυμα  να ανταποκριθεί θετικά στις 
ανησυχίες των μετόχων και να λάβει μέτρα για 
την αντιμετώπισή τους. Αυτό θα μπορούσε να 
περιλαμβάνει και από κοινού ψηφίσματα αναλόγως 
των ειδικών περιστάσεων.

Στα ενδιαφερόμενα μέρη του Ταμείου περιλαμβάνονται, οι εργαζόμενοί του και οι οργανισμοί 
που σχετίζονται με το σκοπό, τη στρατηγική και τις δραστηριότητές του. Το ΤΧΣ αποσκοπεί σε 
ανοικτή και ειλικρινή επικοινωνία με τις κύριες ομάδες ενδιαφερομένων μερών, προκειμένου να 
κατανοήσει τις ανησυχίες τους και να βοηθήσει στη λήψη αποφάσεων.

ΤΑΜΕΙΟ 
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ 

ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ

Γενικό
Συμβούλιο

ΤΧΣ
EE

EΚΤ
ΕΜΣ

Ελληνική
Ένωση

Τραπεζών
ΜΜΕ

Κύριοι
Τραπεζικοί
Επενδυτές

Επιτροπή
Επιλογής

ΤΧΣ

Εργαζόμενοι
ΤΧΣ

Εκτελεστική
Επιτροπή

ΤΧΣ

Υπουργείο
Οικονομικών

Τράπεζα της
Ελλάδος

Το ΤΧΣ εφαρμόζει ένα πρόγραμμα ενεργούς 
συμμετοχικής δράσης με την επενδυτική 
κοινότητα1 , με στόχο την αύξηση της συμμετοχής, 
την οικοδόμηση και διατήρηση ενός αμφίδρομου 
διαλόγου, όπως προκύπτει από τις παρατηρήσεις 
και τις αντιλήψεις της επενδυτικής κοινότητας. 

Το Πρόγραμμα Επενδυτικών Σχέσεων του ΤΧΣ, 
το οποίο λειτουργεί διττά έχοντας ενεργητικό 
χαρακτήρα, αλλά και  ως απόρροια των εξελίξεων, 
έχει ως στόχο την παροχή διάφανων και περιεκτικών 
πληροφοριών προς την επενδυτική κοινότητα, 
καθώς και οργανισμούς και Μέσα Ενημέρωσης με 
τον κατάλληλο, έγκαιρο και σωστό τρόπο σύμφωνα 
με τους ισχύοντες κανονισμούς.

Πρόγραμμα και Πολιτική Επενδυτικών Σχέσεων 
Το ΤΧΣ επικοινωνεί συχνά με την επενδυτική 
κοινότητα μέσω του Διευθύνοντος Συμβούλου, 
των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής, του 
Προέδρου του Γενικού Συμβουλίου, του Διευθυντή 
Επενδύσεων και του Υπευθύνου Επενδυτικών 
Σχέσεων.

Κύριος στόχος της εμπλοκής του ΤΧΣ με τους 
συμμετέχοντες στην αγορά είναι να εξηγήσει 
με σαφήνεια την επιχειρησιακή στρατηγική και 
αποστολή του ΤΧΣ και να απαντήσει σε τυχόν 
ερωτήσεις σχετικά με τις διαθέσιμες στο κοινό 
πληροφορίες. Στις συναντήσεις αυτές, καμία 
εμπιστευτική πληροφορία δεν κοινοποιείται 
στους συμμετέχοντες από την αγορά. Επιπλέον, 
όλα τα αιτήματα για συναντήσεις ελέγχονται 
προκαταρκτικά και αντιμετωπίζονται κατά 
περίπτωση.

1Η επενδυτική κοινότητα περιλαμβάνει επενδυτές, επενδυτικές Τράπεζες, επενδυτικούς αναλυτές (από την πλευρά της 
πώλησης και της αγοράς), οργανισμούς αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας, τμήματα επενδυτικών σχέσεων 
των Τραπεζών και οποιοδήποτε άλλο αρμόδιο πρόσωπο που έχει οριστεί από κάποια επενδυτική λειτουργία.

Η Πολιτική Σχέσεων με Επενδυτές του Ταμείου περιγράφει τις αρχές και τις διαδικασίες βάσει των 
οποίων το ΤΧΣ εφαρμόζει το Πρόγραμμα Επενδυτικών Σχέσεων. Ισχύει για όλους τους εργαζομένους 
του ΤΧΣ και είναι συμπληρωματική του Κώδικα Δεοντολογίας του και άλλων εσωτερικών πολιτικών και 
διαδικασιών του, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής για τους κανόνες εσωτερικής αλληλεπίδρασης 
πριν τη συνεργασία με την επενδυτική κοινότητα και τη στρατηγική επικοινωνίας-δέσμευσης  προς την 
επενδυτική κοινότητα. Η Πολιτική αυτή υπόκειται σε ετήσια αναθεώρηση και έγκριση από τα αρμόδια 
διοικητικά όργανα του ΤΧΣ, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεχής αποτελεσματικότητά της.
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Αξιολόγηση 
Ουσιαστικών
Θεμάτων
Το ΤΧΣ έχει καθορίσει τα ουσιαστικά 
θέματα που σχετίζονται τόσο με την 
εσωτερική του λειτουργία, όσο και με 
το ρόλο του στο ελληνικό τραπεζικό 
σύστημα.

Στο πλαίσιο της έκθεσης βιώσιμης ανάπτυξης 
του Ταμείου, πραγματοποιήθηκε άσκηση 
αξιολόγησης ουσιαστικότητας για τον 
προσδιορισμό των ουσιαστικών θεμάτων σχετικά 
με τις δραστηριότητές του, με τη συμμετοχή 
των ενδιαφερομένων μερών. Συγκεκριμένα, 
33 εκπρόσωποι από τις βασικές ομάδες 
ενδιαφερομένων μερών του ΤΧΣ συμμετείχαν 
στη διαδικασία ανάλυσης ουσιαστικότητας, η 
οποία διεξήχθη βάσει των προτύπων GRI (GRI 
Standards).

Η ποιοτική και ποσοτική ανάλυση, σε συνδυασμό 
με την ανάλυση της δέσμευσής μας με τα κύρια 
ενδιαφερόμενα μέρη, μας επέτρεψε να επιλέξουμε 
έναν αριθμό ουσιαστικών θεμάτων ESG, τα οποία 
κατηγοριοποιήθηκαν σε τρεις βασικούς πυλώνες: 
Οικονομία/Αγορά, Περιβάλλον & Κοινωνία και 
Εργαζόμενοι.

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των 
ουσιαστικών θεμάτων για την περίοδο αναφοράς 
παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα, με 
βάση τη σημαντικότητά τους, όπως αυτή έγινε 
αντιληπτή, για τις οικονομικές, περιβαλλοντικές 
και κοινωνικές επιπτώσεις του Ταμείου, καθώς 
και την επίδραση αυτών των θεμάτων στις 
αποφάσεις των ενδιαφερομένων μερών.
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Σημαντικότητα των οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων του ΤΧΣ

Επ
ίδ

ρα
ση

 σ
τις

 α
ξι

ολ
ογ

ήσ
εις

 &
 τ

ις
 α

πο
φ

άσ
εις

 τ
ω

ν 
εν

δι
αφ

ερ
ομ

έν
ω

ν 
με

ρώ
ν

Μ
ΕΣ

ΑΙ
Α

ΜΕΣΑΙΑ

ΥΨ
Η

ΛΗ

ΥΨΗΛΗ

G

H

I JK
LM

N
O

P

A B

C

D

E

F

F

B

G

D

C

E

J

I

A

H

K

O

L

M

N

P

Q

S

R

Q

R
S

ΘΕΜΑΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ενίσχυση της χρηματοοικονομικής βιωσιμότητας και επίδοσης των Τραπεζών

Συνεισφορά στη σταθερότητα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος

Ενίσχυση των προτύπων Εταιρικής Διακυβέρνησης των Τραπεζών

Διαφάνεια και λογοδοσία

Δεοντολογία και ακεραιότητα

Συμμόρφωση ως προς τους νόμους και κανονισμούς

Πολιτικές κατά της διαφθοράς και του αθέμιτου ανταγωνισμού

Συνεισφορά στη διαχείριση κινδύνων των Τραπεζών

Ο ρόλος των Διοικητικών Συμβουλίων των Τραπεζών στη διαχείριση θεμάτων ESG

Πολιτική Ενάσκησης Δικαιωμάτων Ψήφου

Ενσωμάτωση θεμάτων ESG στη στρατηγική

Κλιματικοί και περιβαλλοντικοί κίνδυνοι των Τραπεζών

Αντιληπτός ρόλος-διατήρηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας

Εκθέσεις Βιώσιμης Ανάπτυξης/ESG Τραπεζών

Υποστήριξη των δικαιωμάτων των μετόχων των Τραπεζών

Υγεία & Ασφάλεια

Υποστήριξη παγκόσμιων πρωτοβουλιών

Διαφορετικότητα & ίσες ευκαιρίες

Προστασία απορρήτου δεδομένων

1

5

9

3

7

4

8

2

6

10
11

12
13
14
15
16
17
18
19

Πίνακας ουσιαστικών θεμάτων ΤΧΣ
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ΕΠΙΣΚΌΠΗΣΗ ΘΕΜΆΤΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΆΝΆΠΤΥΞΗΣΕΠΙΣΚΌΠΗΣΗ ΘΕΜΆΤΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΆΝΆΠΤΥΞΗΣ

Οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs), επίσης 
γνωστοί ως Παγκόσμιοι Στόχοι, υιοθετήθηκαν 
από όλα τα κράτη-μέλη των Ηνωμένων Εθνών 
το 2015 ως παγκόσμια έκκληση για δράση για 
τον τερματισμό της ανέχειας, την προστασία 
του πλανήτη, αλλά και τη διασφάλιση ότι όλοι οι 
άνθρωποι θα απολαμβάνουν την ειρήνη και την 
ευημερία έως το 2030. Οι 17 Στόχοι Βιώσιμης 
Ανάπτυξης είναι διασυνδεδεμένοι μεταξύ τους, 
δηλαδή, αναγνωρίζουν ότι η δράση σε έναν τομέα 
θα επηρεάσει τα αποτελέσματα σε άλλους και ότι 
η ανάπτυξη πρέπει να εξισορροπεί την κοινωνική, 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τη συμβολή μας στην επίτευξη των στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των 
Ηνωμένων Εθνών, μέσω της λειτουργίας μας.

οικονομική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Ως 
αποτέλεσμα, στόχος τους είναι να αντιμετωπίσουν 
τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η 
ανθρωπότητα παγκοσμίως, όπως φτώχεια, 
κλιματική αλλαγή, προστασία του περιβάλλοντος, 
ισότητα των φύλων, πείνα, παροχή εκπαίδευσης, 
κ.λπ. Το ΤΧΣ υποστηρίζει ενεργά την υιοθέτηση 
των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης μέσω της 
λειτουργίας του αλλά και μέσω της ενθάρρυνσης 
των τεσσάρων συστημικών Τράπεζων να 
συμβάλουν  στην επίτευξη τους.

Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης

Ουσιαστικά θέματα βιώσιμης ανάπτυξης του ΤΧΣ

Ουσιαστικά θέματα βιώσιμης ανάπτυξης του ΤΧΣ

Οικονομία/Αγορά

Αντιληπτός ρόλος - διατήρηση χρηματοπιστωτικής σταθερότητας
Ο ρόλος μας είναι να διατηρήσουμε τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα 
προς χάριν του δημοσίου συμφέροντος.

Συνεισφορά στη σταθερότητα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος
Συμβάλλουμε στη σταθερότητα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος 
εστιάζοντας στη διακυβέρνηση, την κεφαλαιακή θέση, τη διαχείριση κινδύνων 
και τις λειτουργικές επιδόσεις των Τραπεζών.

Συμμόρφωση με νόμους και κανονισμούς
Καθορίζουμε διαδικασίες και συμμορφωνόμαστε με διεθνείς και εθνικούς 
νόμους και κανονισμούς.

Διαφάνεια και λογοδοσία
Οι ενέργειές μας χαρακτηρίζονται από διαφάνεια και λογοδοσία.

Πολιτικές κατά της διαφθοράς και του αθέμιτου ανταγωνισμού
Υποστηρίζουμε και εφαρμόζουμε πολιτικές και διαδικασίες κατά της 
διαφθοράς και του αθέμιτου ανταγωνισμού.

Ενίσχυση της χρηματοοικονομικής βιωσιμότητας και της
επίδοσης των Τραπεζών
Επιτηρούμε ότι τα πιστωτικά ιδρύματα έχουν μια σταθερή κεφαλαιακή βάση 
και ένα ισχυρό επιχειρηματικό μοντέλο, με στόχο τη βελτιωμένη τους επίδοση.

Ενίσχυση των προτύπων Εταιρικής Διακυβέρνησης των Τραπεζών
Προωθούμε τις βέλτιστες πρακτικές, καθοδηγώντας τη δημιουργία μιας 
κατάλληλης, διαφανούς και υπεύθυνης «Κουλτούρας Διακυβέρνησης».

Υποστήριξη των δικαιωμάτων των μετόχων των Τραπεζών
Υποστηρίζουμε τα δικαιώματα των μετόχων των Τραπεζών, ενθαρρύνουμε 
τις Τράπεζες να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις ανησυχίες τους και να 
λαμβάνουν μέτρα για την αντιμετώπιση αυτών των ανησυχιών.

Πολιτική Ενάσκησης Δικαιωμάτων Ψήφου
Παρέχουμε συνεπείς και με πλήρη επεξήγηση αποφάσεις ψηφοφορίας 
βασισμένες στους στόχους και τα πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης του 
Ταμείου.
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Συνεισφορά στη διαχείριση κινδύνων των Τραπεζών
Συνεισφέρουμε στην εφαρμογή αποτελεσματικής διαχείρισης συστημικών 
κινδύνων.

Ενσωμάτωση θεμάτων ESG στη στρατηγική
Αναγνωρίζουμε τη σημασία των θεμάτων που αφορούν στο Περιβάλλον, την 
Κοινωνία και τη Διακυβέρνηση (ESG) και τα ενσωματώνουμε στη στρατηγική, τους 
στόχους και τα πρότυπά μας.

Κλιματικοί και περιβαλλοντικοί κίνδυνοι των Τραπεζών
Επιδιώκουμε την ενσωμάτωση κλιματικών και περιβαλλοντικών κινδύνων στο 
σύστημα διαχείρισης κινδύνων των Τραπεζών.

Εκθέσεις Βιώσιμης Ανάπτυξης/ESG των Τραπεζών
Ενθαρρύνουμε τις Τράπεζες να δημιουργήσουν τις ετήσιες εκθέσεις Βιώσιμης 
Ανάπτυξης/ESG σύμφωνα με τις απαιτήσεις δημοσιοποίησης των διεθνών 
προτύπων, συμπεριλαμβανομένων των συστάσεων του TCFD.

Ο ρόλος των Διοικητικών Συμβουλίων των Τραπεζών
στη διαχείριση θεμάτων ESG
Ενθαρρύνουμε τα Διοικητικά Συμβούλια των Τραπεζών να ενσωματώσουν 
σημαντικά περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα στη στρατηγική, το επιχειρηματικό 
μοντέλο και το σύστημα διαχείρισης των Τραπεζών.

Υποστήριξη παγκόσμιων πρωτοβουλιών
Ενθαρρύνουμε τις Τράπεζες να επιδεικνύουν τη θετική τους συμβολή στην κοινωνία 
υιοθετώντας παγκόσμια πρότυπα, πρωτοβουλίες και αρχές (π.χ., τις αρχές του 
UNEP FI για Υπεύθυνη Τραπεζική).

Δεοντολογία και ακεραιότητα
Οι εργαζόμενοί μας λειτουργούν με τα υψηλότερα πρότυπα δεοντολογίας, 
ακεραιότητας και αμεροληψίας και αποφεύγουν οποιαδήποτε σύγκρουση 
συμφερόντων.

Διαφορετικότητα & ίσες ευκαιρίες
Υποστηρίζουμε τη διαφορετικότητα και τις ίσες ευκαιρίες και αποφεύγουμε κάθε 
είδους διάκριση.

Υγεία & Ασφάλεια
Διασφαλίζουμε την προστασία της υγείας και ασφάλειας του προσωπικού μας.

Προστασία απορρήτου δεδομένων
Λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουμε το 
απόρρητο των προσωπικών δεδομένων.

Περιβάλλον & Κοινωνία

Εργαζόμενοι
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ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ESG ΣΤΟΝ ΠΥΡΗΝΑ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΜΑΣ
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ΕΝΣΩΜΆΤΩΣΗ ΘΕΜΆΤΩΝ 
ESG ΣΤΟΝ ΠΥΡΗΝΆ ΤΩΝ 
ΔΡΆΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΜΆΣ

Υποστήριξη της 
ενσωμάτωσης θεμάτων 
ESG από τις ελληνικές 
συστημικές Τράπεζες
Αντιλαμβανόμαστε τη σημασία των 
θεμάτων που αφορούν το Περιβάλλον, 
την Κοινωνία και τη Διακυβέρνηση 
(ESG) και ενθαρρύνουμε τις ελληνικές 
Τράπεζες να τα ενσωματώσουν στη 
στρατηγική, στο επιχειρηματικό τους 
μοντέλο και στα συστήματα διαχείρισής 
τους, για την οικοδόμηση ενός 
καλύτερου μέλλοντος για τους πελάτες, 
το προσωπικό τους, τους μετόχους και 
την ευρύτερη κοινότητα.

Επιπρόσθετα, η υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών 
στην εταιρική διακυβέρνηση και τη βιώσιμη 
ανάπτυξη έχει αποδειχθεί ότι αυξάνει την απόδοση, 
καθιστώντας τις εταιρείες πιο ελκυστικές για τους 
διεθνείς επενδυτές, οι οποίοι συμπεριλαμβάνουν 
ESG κριτήρια στις επενδυτικές τους αποφάσεις. 
Επομένως, το ΤΧΣ αναμένει ότι μακροπρόθεσμα 
η εφαρμογή τους θα αυξήσει την κερδοφορία και 
την ελκυστικότητα των Τραπεζών, στηρίζοντας 
την αξία των μετοχών τους και ως εκ τούτου θα 
αποτελέσει μια ολοένα και πιο ελκυστική επένδυση 
που θα διευκολύνει την επιτυχή αποεπένδυση του 
Ταμείου από τις Τράπεζες.

Λαμβάνοντας υπόψιν τα παραπάνω, το ΤΧΣ 
υποστηρίζει ότι η ενσωμάτωση των θεμάτων ESG 
από τις συστημικές Τράπεζες θα μπορούσε να 
ακολουθήσει τα παρακάτω βήματα:

Αναγνώριση των ESG κινδύνων και ευκαιριών
α. Εκτίμηση των επιπτώσεων των κινδύνων 
από την κλιματική αλλαγή και της ετοιμότητας 
συμμόρφωσης ως προς τους κανονισμούς
β. Εκτίμηση του υφιστάμενου επιπέδου 
ωριμότητας σε θέματα ESG ολόκληρου του 
οργανισμού
γ. Συγκριτική αξιολόγηση με άλλες Τράπεζες και 
Ευρωπαϊκές βέλτιστες πρακτικές
δ. Κατανόηση των προσδοκιών των 
ενδιαφερομένων μερών
ε. Καθορισμός των επιχειρηματικών ευκαιριών ανά 
κατηγορία πελατών και προϊόντων.

Ανάπτυξη στρατηγικής προσέγγισης για θέματα 
ESG και πλάνου εφαρμογής τους
α. Προσδιορισμός αρχών και προτεραιοτήτων
β. Ανανέωση του Επιχειρηματικού Σχεδίου και 
καθορισμός σκοπών και στόχων
γ.  Ανάπτυξη ενός υλοποιήσιμου πλάνου εφαρμογής.

Εφαρμογή υπεύθυνης τραπεζικής στο σύνολο των 
μονάδων του Οργανισμού
α. Ενσωμάτωση των θεμάτων ESG στη διαχείριση 
κινδύνων και παρακολούθηση των κινδύνων 
που απορρέουν από θέματα ESG σε δάνεια και 
επενδύσεις
β.      Ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών
γ. Ανάπτυξη εσωτερικών ικανοτήτων και 
υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών ESG
δ. Παρουσίαση του αντίκτυπου της υπεύθυνης 
τραπεζικής.

Ανασκόπηση και υποβολή εκθέσεων για την 
εφαρμογή θεμάτων ESG
α.  Στόχοι της επιχείρησης και απόδοση
β. Διαχείριση κινδύνων και stress testing 
χαρτοφυλακίων
γ. Διαδικασίες και επίτευξη στόχων.

Το ΤΧΣ, ως ένα από τα στρατηγικά 
ενδιαφερόμενα μέρη των τεσσάρων 
συστημικών Τραπεζών στην Ελλάδα, 
έχει πάντα ως στόχο την προώθηση, και 
όπου χρειάζεται και τη μεταρρύθμιση των 
θεμάτων Εταιρικής Διακυβέρνησης και ESG, 
λαμβάνοντας συγκεκριμένες πρωτοβουλίες.

Ο βασικός αυτός στρατηγικός στόχος της 
αποστολής του ΤΧΣ, δηλ. της  βελτίωσης 
του πλαισίου Εταιρικής Διακυβέρνησης και 
των θεμάτων ESG, επιδιώχθηκε μέσω της 
συνεργασίας με τις Τράπεζες, της προώθησης 
της ευαισθητοποίησης για τα συστημικά 
ζητήματα, καθώς επίσης και της διαμόρφωσης 
μιας κατάλληλης, διαφανούς και υπεύθυνης 
«Κουλτούρας Διακυβέρνησης».

Η έμφαση αυτή σε μια αποτελεσματική 
Κουλτούρα Διακυβέρνησης, παράλληλα με 
τη Διαφάνεια και τη Λογοδοσία, δύο από τις 
έξι βασικές αρχές των Ηνωμένων Εθνών για 
την Υπεύθυνη Τραπεζική, έχει συμβάλλει στη 
δημιουργία μιας νέας χρηματοοικονομικής 
σταθερότητας και βιώσιμης ανάπτυξης 
των Τραπεζών, δημιουργώντας μια 
μακροπρόθεσμη αξία για την οικονομία, τους 
πελάτες τους, το προσωπικό τους και τους 
μετόχους, μετά την ανακεφαλαιοποίησή 
τους και ως μέρος των προσπαθειών 
αναδιάρθρωσής τους.

Λαμβάνοντας υπόψιν τα παραπάνω, το Ταμείο 
έχει αναπτύξει τους ακόλουθους κώδικες, 
πολιτικές και πρωτοβουλίες, εστιάζοντας 
στις Τράπεζες, σε απόλυτη ταύτιση με την 
αποστολή του, δηλ. να προωθήσει την 
υιοθέτηση διεθνών βέλτιστων πρακτικών 
Εταιρικής Διακυβέρνησης και ESG, καθώς και 
πρότυπα δεοντολογίας:

Αρχές ΤΧΣ Εταιρικής Διακυβέρνησης

Πολιτική ΤΧΣ Μετοχικής Επιμέλειας

Πολιτική ΤΧΣ Ενάσκησης Δικαιωμάτων 
Ψήφου

Επιτροπή Δεοντολογίας & Βιώσιμης 
Ανάπτυξης στις συστημικές Τράπεζες

Βιώσιμη χρηματοδότηση - Υποστήριξη 
των Αρχών UNEP FI για Υπεύθυνη 
Τραπεζική

Υποστήριξη της ενσωμάτωσης ESG 
κριτηρίων από τις συστημικές Τράπεζες.

Ενίσχυση των πρακτικών 
Εταιρικής Διακυβέρνησης 
και ESG στις Τράπεζες

Επιπρόσθετα, οι προκλήσεις που σχετίζονται με 
την κλιματική αλλαγή σε συνάρτηση με το νέο 
ρυθμιστικό πλαίσιο και τον προσανατολισμό 
της αγοράς προς μια πιο βιώσιμη ανάπτυξη, 
αποτελούν νέους παράγοντες κινδύνου 
και ταυτόχρονα σημαντικές ευκαιρίες για 
τις ελληνικές συστημικές Τράπεζες. Για 
παράδειγμα, καθυστερημένη προσαρμογή 
σε αυτό το νέο περιβάλλον και τις τάσεις της 
αγοράς θα επηρεάσουν αρνητικά τις Τράπεζες, 
καθώς οι νέοι κίνδυνοι ESG συνεπάγονται 
χρηματοοικονομικό αντίκτυπο, ενώ, παράλληλα, 
εμφανίζονται νέες ευκαιρίες που σχετίζονται με 
νέα προϊόντα και υπηρεσίες που μπορούν να 
διατεθούν στην αγορά, συμπεριλαμβανομένων 
ευκαιριών για διαφοροποιημένη τιμολόγηση 
ανάλογα με το προφίλ του κάθε πελάτη και 
τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει στη βιώσιμη 
ανάπτυξη (π.χ. εκπομπές GHG ή επιπτώσεις στη 
βιοποικιλότητα).
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Μία από τις πρωτοβουλίες του Ταμείου σε 
θέματα Εταιρικής Διακυβέρνησης ήταν η 
ανάπτυξη των Αρχών Εταιρικής Διακυβέρνησης, 
που βασίζονται σε βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, 
ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο τη σύνθεση 
και τη λειτουργία των Διοικητικών Συμβουλίων 
των Τραπεζών και προσδίδοντας έτσι αξία στη 
διακυβέρνησή τους.

Επιπλέον, το Ταμείο εξετάζει συνεχώς την 
εφαρμογή ενός πλαισίου βέλτιστων πρακτικών 
διακυβέρνησης των Τραπεζών, μαζί με 
συγκεκριμένες προτάσεις για περαιτέρω 
βελτίωση, δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο 
μια κουλτούρα αξιολόγησης και πειθαρχίας προς 
όφελος όλων των ενδιαφερομένων μερών και 
διασφαλίζοντας έτσι τις αρχές της διαφάνειας 
και λογοδοσίας.

Τα πρότυπα Εταιρικής Διακυβέρνησης – 
συγκεκριμένες πρακτικές που συμβάλλουν στην 
προστασία των συμφερόντων του Ταμείου 
και των άλλων μετόχων – ομαδοποιούνται 
στους κάτωθι δέκα στόχους διακυβέρνησης.  
Η πρόθεση του Ταμείου σχετικά με το αν οι 
ρυθμίσεις διακυβέρνησης μιας Τράπεζας ήταν 
αρκούντως απαιτητικές ώστε να εκποιήσει 
με ασφάλεια θα βασίζεται όχι μόνο στο αν 
επιτεύχθηκαν αυτοί οι στόχοι, αλλά στο αν 
ακολουθούνται οι συγκεκριμένες πρακτικές:

Επιπρόσθετα, το Ταμείο, σύμφωνα με τους 
στόχους του, ξεκίνησε την 3η επισκόπηση 
Εταιρικής Διακυβέρνησης των ελληνικών 
συστημικών Τραπεζών το Δεκέμβριο του 2020 
με τη βοήθεια ανεξάρτητου συμβούλου, όπως 
ορίζεται στο Νόμο του ΤΧΣ. Ακολουθώντας τη 
συμφωνημένη μεθοδολογία για τη διενέργεια 
αξιολογήσεων των Διοικητικών Συμβουλίων για 
τις τέσσερις συστημικές Τράπεζες, διεξήχθησαν 
σε βάθος συνεντεύξεις με την υποστήριξη 
στοχευμένων ερωτηματολογίων με αποτέλεσμα 
οι εκθέσεις αξιολόγησης των Τραπεζών να 
ολοκληρωθούν στα τέλη Φεβρουαρίου 2021, 
όπως είχε προγραμματιστεί. Οι προτάσεις 
βελτίωσης που προέκυψαν από την 3η 
επισκόπηση Εταιρικής Διακυβέρνησης καθώς και 
η παρακολούθηση της διαδικασίας υλοποίησής 
τους, θα παρουσιαστούν στην Έκθεση Βιώσιμης 
Ανάπτυξης του επόμενου έτους (2021).

Επιπρόσθετη πληροφορία σχετικά με τις Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ταμείου μπορείτε να βρείτε στον 
ακόλουθο σύνδεσμο:https://hfsf.gr/en/our-portfolio/principles-policies/corporate-governance-principles/

Η μετοχική επιμέλεια αναφέρεται στην ενεργό 
συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη 
για προώθηση πρακτικών στρατηγικής και 
εταιρικής διακυβέρνησης που συνάδουν με την 
ενθάρρυνση της μακροπρόθεσμης δημιουργίας 
αξίας για τους μετόχους. Ενισχύει τη συνολική 
σταθερότητα της χρηματοπιστωτικής αγοράς 
και την οικονομική ανάπτυξη και συνδέεται 
άμεσα με βιώσιμα οφέλη για την οικονομία και 
την κοινωνία.

Η Πολιτική Μετοχικής Επιμέλειας του Ταμείου 
περιγράφει τις τρέχουσες δραστηριότητες 
παρακολούθησης και συνεργασίας του Ταμείου 
με τα ενδιαφερόμενα μέρη και συγχρόνως 
υποστηρίζει τη «φάση μετοχικής επιμέλειας» 
της Πολιτικής Εκποίησης του Ταμείου και 
ευθυγραμμίζει και ενισχύει τη θέση του ΤΧΣ 
με τις πρακτικές της διεθνούς επενδυτικής 
κοινότητας.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την 
τελική εκποίηση των συμμετοχών του, το 
ΤΧΣ αναγνωρίζει την ανάγκη για διαφάνεια 
και σαφήνεια σχετικά με τις εξουσίες, τους 
στόχους και τις ενέργειές του. Αυτό απαιτεί 
ενεργή συνεργασία εκ μέρους του Ταμείου με 
τα Διοικητικά Συμβούλια των Τραπεζών, τα 
τραπεζικά όργανα, τις ρυθμιστικές Αρχές και 
τους εποπτικούς φορείς της ΕΕ και των κρατών-
μελών, καθώς επίσης  και με τους υφιστάμενους 
και πιθανούς μελλοντικούς μετόχους. Η 
ανάπτυξη και δημοσίευση της Πολιτικής 
Μετοχικής Επιμέλειας αποτελεί μέρος αυτής της 
διαδικασίας.

Πολιτική Μετοχικής Επιμέλειας 
(Stewardship Policy)

Επιπρόσθετη πληροφορία σχετικά με την Πολιτική Μετοχικής Επιμέλειας του Ταμείου μπορείτε να βρείτε 
στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://hfsf.gr/en/our-portfolio/principles-policies/stewardship-policy/

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου 
και Επιτροπών

Απόδοση και διορισμός 
Διοικητικού Συμβουλίου

Εταιρική κουλτούρα

Διαχείριση κινδύνου

Λογιστική, εσωτερικός έλεγχος 
και κανονιστική συμμόρφωση

Εταιρική δομή

Αποδοχές μελών Διοικητικού 
Συμβουλίου

Περιβαλλοντικά και κοινωνικά 
θέματα

Συναλλαγές συνδεδεμένων μερών

Δικαιώματα μετόχων

Αρχές Εταιρικής 
Διακυβέρνησης
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Προώθηση υψηλών προτύπων δεοντολογίας 
και επαγγελματισμού και διασφάλιση ότι αυτά 
τα πρότυπα κοινοποιούνται και εφαρμόζονται 
σε όλη την Τράπεζα.

Διαμόρφωση της διάθεσης ανάληψης κινδύνου 
και της σχετικής κουλτούρας, ενώ, παράλληλα, 
θα πρέπει να εφαρμόζονται πολιτικές και 
διαδικασίες που θα επιτρέπουν στις Τράπεζες 
να εγκρίνουν και να επιβλέπουν την προσέγγιση 
διαχείρισης κινδύνων και να επανεξετάζουν 
τακτικά την αποτελεσματικότητά της. 
Η ετήσια έκθεση πρέπει να περιγράφει 
τους κύριους χρηματοοικονομικούς και 
μη χρηματοοικονομικούς κινδύνους που 
αντιμετωπίζει η κάθε Τράπεζα και να εξηγεί πώς 
παρακολουθούνται και μετριάζονται.

Τo Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να διασφαλίζει 
ότι τα σημαντικά περιβαλλοντικά και κοινωνικά 
ζητήματα ενσωματώνονται στη στρατηγική, 
το επιχειρηματικό μοντέλο και το σύστημα 
διαχείρισης κινδύνων της εταιρείας και 
δημοσιοποιούνται κατάλληλα.

Το 2018, το Ταμείο ανέλαβε την 
πρωτοβουλία υιοθέτησης και σύστασης 
Επιτροπής Δεοντολογίας και Βιώσιμης 
Ανάπτυξης σε επίπεδο Διοικητικού 
Συμβουλίου από τις ελληνικές Τράπεζες, η 
οποία θα είναι υπεύθυνη για την εποπτεία 
της αποτελεσματικής λειτουργίας σε 
θέματα επιχειρηματικής δεοντολογίας, 
περιβαλλοντικής και κοινωνικής ευθύνης και 
βιώσιμης ανάπτυξης. Με αυτόν τον τρόπο 
τα Διοικητικά Συμβούλια των Τραπεζών 
μπορούν να διασφαλίσουν την τακτική 
παρακολούθηση των εξελίξεων σε θέματα 
δεοντολογίας και βιώσιμης ανάπτυξης των 
οργανισμών τους.

Το ΤΧΣ υποστήριξε τη θέσπιση Επιτροπών 
ΔΣ Δεοντολογίας και Βιωσιμότητας και τις 
συμπεριέλαβε ως μέρος των συστάσεων 
Εταιρικής Διακυβέρνησης προς τις 
Τράπεζες, καθώς και μέσω παρουσιάσεων 
στα Διοικητικά Συμβούλια των τεσσάρων 
ελληνικών συστημικών Τραπεζών.

Ήδη, η Εθνική Τράπεζα και η Τράπεζα Πειραιώς 
έχουν συστήσει Επιτροπή Δεοντολογίας 
και Βιώσιμης Ανάπτυξης σε επίπεδο 
Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ στην Alpha Bank 
αποφασίστηκε η ενσωμάτωση των σχετικών 
αρμοδιοτήτων σε υφιστάμενες Επιτροπές του 
Διοικητικού Συμβουλίου και στην Eurobank 
είναι επί του παρόντος σε Εκτελεστικό επίπεδο 
και υπό-εξέταση η ένταξή τους σε επίπεδο 
Διοικητικού Συμβουλίου.

Επιπρόσθετα, το Ταμείο βοήθησε στην 
ιεράρχηση μιας σειράς ευρύτερων θεμάτων 
κοινωνικού ενδιαφέροντος, στα οποία οι 
Τράπεζες ήδη δραστηριοποιούνται ολοένα 
και περισσότερο, όπως η κλιματική αλλαγή, 
η κοινωνική συνοχή και άλλες επίκαιρες 
προκλήσεις.

Πρωτοβουλία ΤΧΣ: Επιτροπή 
Δεοντολογίας και Βιώσιμης 
Ανάπτυξης στις Συστημικές 
Τράπεζες

Επισκόπηση των 
πρακτικών ESG των 
τεσσάρων ελληνικών 
συστημικών Τραπεζών
Μια άλλη πρωτοβουλία που ανέλαβε το 
ΤΧΣ με σκοπό να συμβάλει στην περαιτέρω 
ενσωμάτωση των ESG πρακτικών από 
τις ελληνικές συστημικές Τράπεζες, 
ήταν η ανασκόπηση των πρακτικών ESG 
των τεσσάρων ελληνικών συστημικών 
Τραπεζών για την περίοδο 2018-2019, 
προκειμένου να καταγράψει τις επιδόσεις 
τους σε θέματα βιωσιμότητας και να 
παρέχει τις προτάσεις του για περαιτέρω 
βελτίωση. Οι Τράπεζες βρίσκονται στη 
διαδικασία ενσωμάτωσης των προτάσεων 
του ΤΧΣ στη συνολική στρατηγική και τις 
εκθέσεις τους.

Μέσω της διαδικασίας ανασκόπησης, το 
Ταμείο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι 
όλες οι Τράπεζες έχουν σημειώσει πρόοδο 
στην προσέγγισή τους για τα θέματα 
ESG. Ωστόσο, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει 
ακόμα περιθώριο για περαιτέρω βελτίωση, 
ιδίως όσον αφορά στη διαχείριση των 
θεμάτων της κλιματικής αλλαγής, στην 
υποβολή εκθέσεων και στη θέσπιση 
στόχων για να επεκτείνουν την «πράσινη» 
επιχειρηματικότητά τους, την ενίσχυση 
της εποπτείας του Διοικητικού Συμβουλίου 
και της λογοδοσίας αναφορικά με τη 
διακυβέρνηση των θεμάτων ESG, την 
προώθηση της εκπαίδευσης των μελών 
του Διοικητικού Συμβουλίου σε θέματα 
ESG, τη σύνδεση των στόχων ESG με την 
αμοιβή των στελεχών και την ενίσχυση 
του διαλόγου και της δέσμευσης με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη.

Στο πλαίσιο αυτό, το Ταμείο βρίσκεται στη 
διαδικασία επανεξέτασης των εκθέσεων 
για το 2020 καθώς αυτές δημοσιεύονται, 
προκειμένου να παρακολουθήσει την 
απόδοσή τους σε θέματα βιωσιμότητας, 
ώστε να παρέχει προτάσεις για περαιτέρω 
βελτίωση.

Το ΤΧΣ επιδιώκει να δημιουργήσει μια 
υποστηρικτική και εποικοδομητική σχέση 
με τα Διοικητικά Συμβούλια των Τραπεζών 
στις οποίες επενδύει. Μέσω της Πολιτικής 
Ενάσκησης Δικαιωμάτων Ψήφου, το Ταμείο 
στοχεύει να συμβάλει στη διαμόρφωση 
ενός αποτελεσματικού Πλαισίου Εταιρικής 
Διακυβέρνησης για τις Τράπεζες, καθώς και να 
συμβάλει στην εξέλιξη της απόδοσής τους όσον 
αφορά, τα κριτήρια ESG.

Για το σκοπό αυτό, το ΤΧΣ έχει συμπεριλάβει 
σχετικές διατάξεις στο Πλαίσιο Εταιρικής 
Διακυβέρνησης και στην Πολιτική Ενάσκησης 
Δικαιωμάτων Ψήφου του.

Σύμφωνα με το Πλαίσιο Εταιρικής Διακυβέρνησης 
και την Πολιτική Ενάσκησης Δικαιωμάτων 
Ψήφου του Ταμείου, τα Διοικητικά Συμβούλια 
των Τραπεζών πρέπει να ενσωματώνουν στα 
καθήκοντά τους, τους ακόλουθους στόχους:

Αξιοποιώντας τη θέση μας για την προώθηση των θεμάτων 
ESG & βιώσιμης ανάπτυξης: Εισαγωγή κριτηρίων ESG στην 
Πολιτική Ενάσκησης Δικαιωμάτων Ψήφου του ΤΧΣ

Επαρκείς γνώσεις, εμπειρία στον κλάδο, 
ανεξαρτησία, ικανότητα και ποικιλομορφία 
προοπτικών ώστε να μπορεί να ασκεί 
αποτελεσματική εποπτεία και να λαμβάνει 
αντικειμενικές αποφάσεις προς όφελος των 
μακροπρόθεσμων συμφερόντων της Τράπεζας, 
των μετόχων της και άλλων ενδιαφερομένων 
μερών.

Λειτουργία επιτροπών υπεύθυνων για τη 
στρατηγική, δεοντολογία και βιώσιμη ανάπτυξη, 
σύμφωνα με τον Τραπεζικό Νόμο 4261/2014 και 
τακτική αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας 
των επιτροπών και των μεμονωμένων μελών του 
και ανανέωση της σύνθεσης όπως απαιτείται, 
προκειμένου να διασφαλιστεί η ικανότητα να 
αντιμετωπίζονται μελλοντικές προκλήσεις και 
ευκαιρίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
σχετίζονται με το περιβάλλον, την  κοινωνία και 
τη διακυβέρνηση.

Το Ταμείο θα εξετάσει επίσης 
το ενδεχόμενο να ψηφίσει κατά 
της επανεκλογής του Προέδρου 
της επιτροπής αποδοχών, εάν 
οι σχετικοί περιβαλλοντικοί 
και κοινωνικοί στόχοι δεν 
αντικατοπτρίζονται επαρκώς στην 
πολιτική αποδοχών.

Οι παραπάνω στόχοι περιγράφουν τα πρότυπα 
που διέπουν τις αποφάσεις του Ταμείου και 
την Πολιτική Ενάσκησης Δικαιωμάτων Ψήφου 
που εφαρμόζει. Για κάθε στόχο έχει οριστεί 
ένα συγκεκριμένο σύνολο δεικτών, για να 
αποσαφηνιστεί περαιτέρω ο βαθμός επίτευξής 
του, προκειμένου να επικοινωνηθούν οι προθέσεις 
ψήφου του Ταμείου.

Για παράδειγμα, σχετικά με τον τελευταίο στόχο 
για τα σημαντικά ESG θέματα, όπως αναφέρονται 
παραπάνω, το Ταμείο θα εξετάσει το ενδεχόμενο 
να καταψηφίσει την επανεκλογή του Προέδρου 
της Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου 
που είναι υπεύθυνη για τη βιώσιμη ανάπτυξη 
και άλλων σχετικών μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου όταν οι ουσιαστικοί περιβαλλοντικοί 
και κοινωνικοί κίνδυνοι ή επιπτώσεις δεν έχουν 
αντιμετωπιστεί επαρκώς.
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Κλιματική Αλλαγή 
& Προκλήσεις

Το ΤΧΣ ενθαρρύνει τις Τράπεζες να θέσουν στόχους 
για την προώθηση της Πράσινης Χρηματοδότησης, 
αναπτύσσοντας και ενισχύοντας περαιτέρω τα 
πράσινα χρηματοοικονομικά προϊόντα,  μέσω 
δραστηριοτήτων μετριασμού και προσαρμογής 
στην κλιματική αλλαγή, συμβάλλοντας έτσι στη 
μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών 
άνθρακα και επιτυγχάνοντας τους στόχους 
αύξησης της χρηματοδότησης.

Επιπλέον, προσπάθειες χρειάζονται να γίνουν για 
την αξιολόγηση και διαχείριση των κινδύνων από 
την κλιματική αλλαγή στα περιουσιακά στοιχεία και 
στα χαρτοφυλάκια των Τραπεζών, ενώ επίσης οι 
Τράπεζες χρειάζεται να ξεκινήσουν την ανάπτυξη 
των απαραίτητων πολιτικών για τη διαχείριση της 
έκθεσης του κλιματικού κινδύνου σε πιστωτικό 
κίνδυνο, κίνδυνο αγοράς και λειτουργικό κίνδυνο, με 
παράλληλη βελτίωση των δημοσιοποιήσεών τους 
σε θέματα ESG στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσής 
τους, παρέχοντας σχετικούς δείκτες και στόχους.

Μέσω υψηλών προτύπων εταιρικής διακυβέρνησης, 
το ΤΧΣ συμβουλεύει τις Τράπεζες να συμπεριλάβουν 
στις ετήσιες εκθέσεις τους πληροφορίες για 
χρηματοοικονομικούς κινδύνους και ευκαιρίες 
που σχετίζονται με το κλίμα, σύμφωνα με τις 
συστάσεις του TCFD, με στόχο την προώθηση μιας 
βαθύτερης κατανόησης των κλιματικών κινδύνων 
και των ευκαιριών, από τους επενδυτές και άλλα 
ενδιαφερόμενα μέρη.

Αναγνωρίζουμε την κλιματική αλλαγή 
ως συστημικό κίνδυνο μεγάλης 
σημασίας για τον τραπεζικό τομέα 
και την ανάγκη λήψης κατάλληλων 
μέτρων για την αντιμετώπιση των 
αρνητικών επιπτώσεών της.

Ακολουθώντας τις συστάσεις του TCFD, οι 
Τράπεζες μπορούν να δημοσιοποιήσουν τις 
πρακτικές διακυβέρνησης που εφαρμόζουν 
αναφορικά με τους κλιματικούς κινδύνους και 
ευκαιρίες,  τις πιθανές επιπτώσεις τους στις 
δραστηριότητές τους, τη στρατηγική και το 
χρηματοοικονομικό σχεδιασμό, να τους εντοπίσουν, 
να τους αξιολογήσουν και να τους διαχειριστούν  
και, τέλος, να παρέχουν δείκτες και στόχους για την 
αξιολόγηση και διαχείριση των κλιματικών κινδύνων 
και των ευκαιριών.

Επομένως, αναπτύσσοντας μία διαδικασία 
ανάλυσης και ανταπόκρισης στους κλιματικούς 
κινδύνους και στις ευκαιρίες, οι Τράπεζες μπορούν 
να υποστηρίξουν καλύτερα τις διαδικασίες λήψεως 
αποφάσεων, επιτρέποντας με αυτόν τον τρόπο στα 
ενδιαφερόμενα μέρη να κατανοήσουν καλύτερα  το 
προφίλ εκπομπών άνθρακα των χορηγήσεών τους 
και την έκθεσή τους σε κλιματικούς κινδύνους.
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Το ΤΧΣ αναγνωρίζει την αξία 
που μπορεί να προσφέρει η 
βελτιωμένη επίδοση σε θέματα 
ESG στο ελληνικό τραπεζικό 
σύστημα και ειδικότερα στις 
ελληνικές συστημικές Τράπεζες. 
Για αυτό το σκοπό, συνεργάζεται 
με τα ενδιαφερόμενα μέρη του 
προκειμένου να προωθήσει τόσο 
την τεχνογνωσία του σε αυτά τα 
θέματα αλλά και να συμβάλει στην 
βελτιωμένη επίδοση των ελληνικών 
συστημικών Τραπεζών σε θέματα 
ESG και δράσεων για το κλίμα.

Ανάπτυξη Τεχνογνωσίας, 
Συνεργασιών και 
Πρωτοβουλιών σε
θέματα ESG

Η πρωτοβουλία «Πράσινη Χρηματοδότηση», 
συμπεριλαμβανομένης της βιώσιμης ανάπτυξης 
και των συνολικών βέλτιστων πρακτικών ESG 
στις ελληνικές Τράπεζες, ενεργοποιήθηκε και 
πραγματοποιήθηκαν συζητήσεις σχεδιασμού με 
τους επικεφαλής των σχετικών πρωτοβουλιών 
της Τράπεζας της Ελλάδος και της Ελληνικής 
Ένωσης Τραπεζών. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια 
του 2020, το ΤΧΣ επεδίωξε και αναδείχθηκε 
επίσημα σε «Stakeholder/Endorser» του UNEP-FI.

Το Ταμείο, αναγνωρίζοντας τη σημασία που έχει 
η βελτιωμένη απόδοση σε ζητήματα ESG για 
κάθε επιχείρηση και ιδιαίτερα η προστιθέμενη 
αξία για τις ελληνικές Τράπεζες, διοργάνωσε 
μία διαδικτυακή συζήτηση προκειμένου 
να επικοινωνήσει αποτελεσματικά στα 
ενδιαφερόμενα μέρη του την κρίσιμη επίδραση 
αυτών των θεμάτων στο ελληνικό τραπεζικό 
σύστημα και να συμβάλει στη βελτίωση της 
εμπειρίας και της κατανόησης του ελληνικού 
τραπεζικού τομέα σε αυτά τα θέματα.

Η διαδικτυακή συζήτηση με θέμα «Πρακτικές 
για το Περιβάλλον, την Κοινωνία και τη 
Διακυβέρνηση (ESG) στον Τραπεζικό Τομέα», 
πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 
2020 και διεξήχθη με αφορμή την 1η επέτειο 
από την υπογραφή των Αρχών UNEP-FI για 
την Υπεύθυνη Τραπεζική. Βασικοί ομιλητές 
της πρωτοποριακής αυτής διαδικτυακής 
συζήτησης, την οποία παρακολούθησαν πάνω 
από 85 συμμετέχοντες, ήταν εκπρόσωποι της 
Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, της Τράπεζας 
της Ελλάδος, της AIPHORIA Consulting και της 
SMBCE. Περισσότερες πληροφορίες, καθώς και 
μαγνητοσκόπηση του διαδικτυακού σεμιναρίου 
είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο του Ταμείου 

(https://hfsf.gr/organized-and-facilitated-hfsf-
webinar-on-environment-society-governance/).

Στο ίδιο πλαίσιο, στα τέλη Σεπτεμβρίου 2020, 
το Ταμείο προχώρησε σε ειδικό ολοσέλιδο 
αφιέρωμα στην εφημερίδα Καθημερινή 
σχετικά με τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και τις αρχές 
της Υπεύθυνης Τραπεζικής. Περιελάμβανε 
άρθρα από τους Διευθύνοντες Συμβούλους και 
ανώτερα στελέχη των τεσσάρων συστημικών 
Τραπεζών, καθώς και τον Διοικητή της 
Τράπεζας της Ελλάδος και τους Προέδρους 
της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και του ΤΧΣ. 
Ο Πρόεδρος του ΤΧΣ κ. Ανδρέας Βερύκιος, 
ανέλυσε την στήριξη και δέσμευση του ΤΧΣ 
για την Χρηματοοικονομική Πρωτοβουλία του 
Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το 
Περιβάλλον (UNEP-FI).

Πρωτοβουλία για την 
πράσινη χρηματοδότηση

1η Διαδικτυακή Συζήτηση με 
θέμα «Τραπεζικές Πρακτικές 
για το Περιβάλλον, την 
Κοινωνία και την Εταιρική 
Διακυβέρνηση»
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Βιώσιμη χρηματοδότηση 
- Υποστήριξη των Αρχών 
Υπεύθυνης Τραπεζικής 
του UNEP-FI
Το ΤΧΣ ενθαρρύνει τις Τράπεζες 
να παρουσιάζουν τη θετική τους 
συνεισφορά στη κοινωνία υιοθετώντας 
παγκόσμια πρότυπα, πρωτοβουλίες 
και αρχές. Επιπλέον, το ίδιο το Ταμείο, 
υποστηρίζει  εξωτερικές πρωτοβουλίες 
που προωθούν την ενσωμάτωση των 
θεμάτων βιώσιμης ανάπτυξης στο 
τραπεζικό σύστημα, καθώς πιστεύει ότι η 
βελτιωμένη απόδοση σε θέματα ESG και 
βιώσιμης ανάπτυξης θα προσφέρει αξία 
στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα.

Το Ταμείο αναγνωρίζει την πρόοδο που έχει σημειωθεί 
από τον τραπεζικό τομέα στο σύνολό του όσο αφορά 
στη βιώσιμη ανάπτυξη. Ωστόσο, εξακολουθούν να 
υπάρχουν ευκαιρίες για περαιτέρω βελτίωση των 
τραπεζικών πρακτικών βιώσιμης ανάπτυξης, ειδικά 
στη χρηματοδότηση έργων χαμηλών εκπομπών 
άνθρακα και αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, 
καθώς και στην ενσωμάτωση στρατηγικών βιώσιμης 
ανάπτυξης στο σύνολο των επιχειρηματικών τους 
σχεδίων.

Για το λόγο αυτό, το Μάρτιο του 2020 το Ταμείο 
προσυπέγραψε τις Αρχές για την Υπεύθυνη Τραπεζική 
(UNEP-FI), με στόχο να ενθαρρύνει τις Τράπεζες να:

προωθήσουν τη χρηματοδότηση της 
βιώσιμης ανάπτυξης και ιδίως έργων και νέων 
τεχνολογιών που έχουν θετικό αντίκτυπο στο 
περιβάλλον, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις 
κοινωνικές ανάγκες και προτεραιότητες, όπως 
αντικατοπτρίζονται στους Στόχους Βιώσιμης 
Ανάπτυξης και στη Συμφωνία του Παρισιού για το 
Κλίμα.

επικοινωνούν με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, 
όπως μετόχους, πελάτες, υπαλλήλους και τοπικές 
κοινότητες, καθώς επίσης συμβουλεύουν και 
συνεργάζονται για την επίλυση των συνεχώς 
εξελισσόμενων στόχων της κοινωνίας για ένα 
βιώσιμο μέλλον κοινωνικά και επιχειρηματικά 
υπεύθυνο.

συνεχίσουν την εφαρμογή και συνεχή βελτίωση 
μιας ορθής και αποτελεσματικής εταιρικής 
διακυβέρνησης εφαρμόζοντας διεθνείς βέλτιστες 
πρακτικές, καθώς και υπεύθυνη τραπεζική με 
διαφάνεια και λογοδοσία.

Αρχές για την 
Υπεύθυνη 
Τραπεζική 
(UNEP-FI)

Εναρμόνιση

Πελάτες

Επιδράσεις
& Θέσπιση

Στόχων

Ενδιαφερόμενα
Μέρη

Διαφάνεια
&Λογοδοσία

Διακυβέρνηση
& Κουλτούρα

Οι 6 αυτές αρχές αποτυπώνονται στο παρακάτω σχήμα:

To Σεπτέμβριο του 2019 και κατά τη διάρκεια 
της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων 
Εθνών στη Νέα Υόρκη, στις ΗΠΑ, 130 Τράπεζες 
από 49 διαφορετικές χώρες συνυπέγραψαν τις 
έξι Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής, στο πλαίσιο της 
πρωτοβουλίας για το Χρηματοοικονομικό κλάδο 
του προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το 
Περιβάλλον, ενώ μέχρι σήμερα ο αριθμός των 
Τραπεζών που έχουν συνυπογράψει τις Αρχές 
ανέρχεται σε περισσότερες από 180.

Οι συνυπογράφουσες Τράπεζες δεσμεύονται 
να ευθυγραμμιστούν με τους Στόχους για 
τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Ηνωμένων Εθνών  
καθορίζοντας δράσεις με συγκεκριμένο χρονικό 
ορίζοντα υλοποίησης που θα άπτονται των 
στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού για την 
κλιματική αλλαγή, με κοινωνική ευαισθησία και 
υπευθυνότητα, συνεργασία με τους πελάτες, 
αξιολόγηση του αντίκτυπου των δραστηριοτήτων 
τους στο περιβάλλον και την κοινωνία, καθορισμό 
στόχων βελτίωσης, και προώθηση της εταιρικής 
διακυβέρνησης, διαφάνειας και υπευθυνότητας.

Ο κύριος στόχος των Αρχών Υπεύθυνης 
Τραπεζικής των Ηνωμένων Εθνών είναι η 
εναρμόνιση των επιχειρηματικών αποφάσεων 
των Tραπεζών με τους στόχους και τις ανάγκες 
της κοινωνίας. Οι Αρχές προσδίδουν ιδιαίτερη 
σημασία στη διαφάνεια αναφορικά με τον τρόπο 
που τα προϊόντα και οι υπηρεσίες των Tραπεζών 
δημιουργούν αξία για τους πελάτες, τους 
επενδυτές, καθώς και την ευρύτερη κοινωνία, 
και ταυτόχρονα έχουν θετικό αντίκτυπο στο 
περιβάλλον.

Το ΤΧΣ, ως στρατηγικός μέτοχος των τεσσάρων 
συστημικών Τραπεζών, με την υιοθέτηση αυτών 
των αρχών συμπιερελήφθη στη λίστα με τους 
170+ φορείς που τις έχουν συνυπογράψει μέχρι 
σήμερα, επιβεβαιώνοντας, έμπρακτα την ενεργό 
στήριξή του προς τις ελληνικές συστημικές 
Τράπεζες για την εφαρμογή των συγκεκριμένων 
Αρχών.

Το ΤΧΣ, ως προσυπογράφων και υποστηρικτής 
αυτής της σημαντικής πρωτοβουλίας, 
συνεργάζεται με τις ελληνικές συστημικές Τράπεζες 
προκειμένου να βελτιώσουν την αξιολόγηση και την 
ανταπόκριση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
των δραστηριοτήτων τους, να επεκτείνουν 
τις χρηματοδοτήσεις τους που υποστηρίζουν 
κοινωνικά και περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές 
δραστηριότητες και να ενισχύσουν την εταιρική 
τους διακυβέρνηση.



ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ESG ΣΤΟΝ ΠΥΡΗΝΑ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΜΑΣ

30 31

ΕΝΣΩΜΆΤΩΣΗ ΘΕΜΆΤΩΝ 
ESG ΣΤΟΝ ΠΥΡΗΝΆ ΤΩΝ 
ΔΡΆΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΜΆΣ

Δεοντολογία και 
Διακυβέρνηση

To ΤΧΣ  λειτουργεί  βάσει αυστηρών κανόνων  
εμπιστευτικότητας, διασφαλίζοντας έτσι την 
ανεξαρτησία του προσωπικού του.  Για να το 
επιτύχει αυτό έχει διαμορφώσει ένα σύστημα 
Εσωτερικού Ελέγχου Ηθικής Συμπεριφοράς 
(Internal Control over Ethical Standards, 
“ICES”), το οποίο περιλαμβάνει σχετικές 
πολιτικές, διαδικασίες και εγχειρίδια.

Το σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου απαιτεί 
από τους εργαζόμενους  του Ταμείου 
να  ενεργούν ατομικώς και σε σχέση με 
τα καθήκοντά τους στο Ταμείο βάσει 
των υψηλότερων προτύπων ηθικής και 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Το 
Ταμείο, προκειμένου να αντιμετωπίσει 
θέματα σχετικά με τη διακυβέρνηση, 
έχει θεσπίσει μια σειρά από βασικές 
πολιτικές, κώδικες και κανονισμούς, που 
προάγουν ισχυρή λογοδοσία, διαφάνεια 
και ακεραιότητα τόσο προς τους μετόχους 
του, όσο και προς τα ενδιαφερόμενα 
μέρη του. Ο Νόμος του ΤΧΣ, καθώς και ο 
Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας και 
Οργανωτική Δομή (Ε.Κ.Ο.Δ.), αναπτύσσουν 
τους στόχους, την οργανωτική δομή και τη 
λειτουργία του Ταμείου.

Επιπλέον, ο Κώδικας Συμπεριφοράς και 
η Πολιτική Καταπολέμησης της Απάτης 
του Ταμείου, παρέχουν την απαιτούμενη 
καθοδήγηση και καθορίζουν τα ηθικά 
πρότυπα και σημεία αναφοράς. Το 
προσωπικό του ΤΧΣ σε όλα τα επίπεδα, 
έχει την ευθύνη να συμβάλει στη σωστή 
διακυβέρνηση του Ταμείου και να διατηρεί 
τη φήμη του, για διαφάνεια, ακεραιότητα 
και αμεροληψία. Επιπλέον, η Πολιτική 
Σύγκρουσης Συμφερόντων του Ταμείου, 
προωθεί μια κουλτούρα όπου ενδεχόμενες 
συγκρούσεις συμφερόντων εντοπίζονται 
και επιλύονται με τον κατάλληλα διαφανή 
και έγκαιρο τρόπο. Τέλος, το Ταμείο έχει 
επίσης εφαρμόσει ένα σύνολο πολιτικών, 
όπως Πολιτική Αμοιβών, Πολιτική Διαχείρισης Κινδύνων και Πολιτική 

Προμηθειών που διασφαλίζουν ένα 
σταθερό περιβάλλον εσωτερικού ελέγχου. 
Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η 
Πολιτική Προμηθειών πριν από την έγκρισή 
της από το Γενικό Συμβούλιο και πριν από 
οποιαδήποτε τροποποίηση, υποβάλλεται 
στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) για τη σύμφωνη 
γνώμη της.

Σύμφωνα με τις διαδικασίες του 
Ταμείου, όλοι οι νεοπροσληφθέντες 
στο ΤΧΣ λαμβάνουν αντίγραφο των 
προαναφερθέντων Πολιτικών κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας ένταξής τους.
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Κώδικας Δεοντολογίας

Ο Κώδικας Δεοντολογίας ισχύει για όλο το 
προσωπικό του ΤΧΣ και σε συνάρτηση με 
την Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων, 
την Πολιτική Ατομικών Συναλλαγών, την 
πολιτική για Προνομιακή Πληροφόρηση 
και τη Διαδικασία Καταγγελιών, 
(Whistleblowing) συγκροτούν τις πολιτικές 
συμμόρφωσης του Ταμείου.

Μέσα από τις αρχές του Κώδικα 
Δεοντολογίας του ΤΧΣ δημιουργείται ένα 
περιβάλλον, όπου οι εργαζόμενοι μπορούν 
να ολοκληρώσουν το βέλτιστο  έργο τους, 
στοχεύοντας στη διατήρηση της φήμης 
του Ταμείου, μέσω ενός αποτελεσματικού 
πλαισίου διακυβέρνησης. Με βάση τον 
Κώδικα Δεοντολογίας, το προσωπικό του 
ΤΧΣ ενεργεί με ειλικρίνεια, ακεραιότητα, 
ανεξαρτησία, αμεροληψία, διακριτικότητα 
και χωρίς να προκρίνει το προσωπικό του 
συμφέρον, αποφεύγοντας κάθε περίπτωση 
κατά την οποία μπορεί να προκύψει 
προσωπική σύγκρουση συμφερόντων.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας του 
Ταμείου προάγει επίσης την αυστηρή 
εμπιστευτικότητα και το επαγγελματικό 
απόρρητο, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Νόμου για το ΤΧΣ. Το προσωπικό του 
οφείλει να μην αποκαλύπτει πληροφορίες 
σχετικά με τις υποθέσεις και τις πράξεις 
του Ταμείου που αποκτώνται κατά την 
εκτέλεση των καθηκόντων τους σε 
ιδιωτικές συζητήσεις, δημόσιες ομιλίες 
ή δηλώσεις και σε σχέσεις με τα Μέσα 
Ενημέρωσης και να μην συζητά με τρίτους, 
διοικητικές αποφάσεις που δεν έχουν 
δημοσιευθεί επίσημα. Επιπλέον, η Πολιτική 
Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων του 
ΤΧΣ, η οποία ξεκίνησε να εφαρμόζεται 
το 2021, καθορίζει τις κατευθυντήριες 
γραμμές που πρέπει να ακολουθούνται 
και να εφαρμόζονται σε σχέση με τα 
Μέσα Ενημέρωσης και τα διάφορα 
ενδιαφερόμενα μέρη.

Από την άλλη πλευρά, το Ταμείο σέβεται 
το απόρρητο του προσωπικού του και 
λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για 

την προστασία του. Ωστόσο, η εργασία 
στο ΤΧΣ φέρει ορισμένες υποχρεώσεις 
όσον αφορά στη συμπεριφορά, τόσο 
στην εργασία όσο και εκτός αυτής. Το 
ΤΧΣ αποδίδει μεγάλη σημασία στην 
τήρηση των νόμων από το προσωπικό 
του, καθώς και στην αποφυγή ενεργειών 
που θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως 
κατάχρηση των προνομίων και ασυλιών 
που παρέχονται στο ΤΧΣ και στο 
προσωπικό του, καθώς κάθε αποτυχία 
να πράξει τα δέοντα θα είχε αρνητικό 
αντίκτυπο στη φήμη του.

Το ΤΧΣ έχει επίσης υιοθετήσει την Πολιτική 
Σύγκρουσης Συμφερόντων και σύμφωνα 
με το Νόμο που το διέπει, οι εργαζόμενοί 
του θα πρέπει να αποφεύγουν 
οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων 
που προκύπτει μεταξύ των προσωπικών 
τους  συμφερόντων και της εκτέλεσης 
των επίσημων καθηκόντων τους.

Οι επαγγελματικές αλληλεπιδράσεις 
μεταξύ του προσωπικού του 
Ταμείου και ενδιαφερομένων μερών/
τρίτων, όπως σύμβουλοι, στελέχη 
υποστηριζόμενων Τραπεζών, εποπτικά 
όργανα, κυβερνητικοί φορείς και 
επενδυτές, διέπονται από την εφαρμογή 
βέλτιστων πρακτικών για τη συμμετοχή 
σε τέτοιες εκδηλώσεις, καταγράφοντας, 
αναφέροντας και αρχειοθετώντας τις 
πληροφορίες που ανταλλάσσονται.

Συμμόρφωση με τους 
ισχύοντες νόμους και 
κανονισμούς

Επιπρόσθετα, το Ταμείο λειτουργεί σύμφωνα 
με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για τις κρατικές ενισχύσεις και τις σχετικές 
πρακτικές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
(κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΚΑΑ[ESMA] 
και της ΕΑΤ[EBA]), καθώς και τις διεθνείς 
βέλτιστες πρακτικές όπως ορίζονται στις 
Παγκόσμιες Αρχές Διακυβέρνησης του 
ICGN (International Corporate Governance 
Network).

Παρόλο που έχει συσταθεί με βάση τον 
ιδρυτικό του νόμο, το ΤΧΣ είναι νομικό 
πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που διαθέτει 
διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια από 
το κράτος. Ο Νόμος 3864/2010 καθορίζει 
τις συνολικές ευθύνες και τα δικαιώματά 
του σε σχέση με τις Τράπεζες στις οποίες 
επενδύει, καθώς και τις ρυθμίσεις της 
δικής του διακυβέρνησης. Το Ταμείο έχει 

επίσης συνάψει επίσημες Συμφωνίες Πλαίσιο 
- Συνεργασίας (RFA) με κάθε ίδρυμα. Τα RFAs 
χρησιμοποιούνται για να δώσουν ισχύ στο Νόμο 
3864/2010 και να παραχωρήσουν στο ΤΧΣ 
ορισμένα δικαιώματα.

Ο πρώτος και πιο σημαντικός κανόνας για 
την επίτευξη του στόχου του (η συμβολή στη 
διατήρηση της σταθερότητας του ελληνικού 
τραπεζικού συστήματος προς χάριν του δημοσίου 
συμφέροντος) είναι η διαφάνεια και ο σεβασμός 
στους νόμους. Το ΤΧΣ ενεργεί σύμφωνα με τις 
σχετικές δεσμεύσεις των Επιστολών Πρόθεσης 
στις 25.3.2012 και 19.8.2015 και σε συμμόρφωση 
με τις δεσμεύσεις που απορρέουν από την Κύρια 
Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης (Master 
Financial Assistance Facility Agreement) που 
υπογράφηκε την 15/03/2012 και τη νέα Σύμβαση 
Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης που υπογράφηκε 
την 19/08/2015. 

Έτσι, είναι εξουσιοδοτημένο να λαμβάνει όλα τα 
απαραίτητα μέτρα για την πλήρη συμμόρφωση 
και εφαρμογή αυτών των δεσμεύσεων. Αξίζει 
να σημειωθεί ότι οι αποφάσεις που λαμβάνει το 
ΤΧΣ κατά καιρούς, εμπίπτουν σε διαφορετικά 
τμήματα, ανάλογα με τη φύση της σχετικής 
απόφασης.

Το Ταμείο λειτουργεί πά-
ντα σε πλήρη συμμόρφω-
ση με όλους τους ισχύοντες 
νόμους και κανονισμούς. Η 
πλήρης κοινωνικοοικονομι-
κή συμμόρφωση με τους 
ευρωπαϊκούς, εθνικούς και 
κλαδικούς νόμους και κανο-
νισμούς αποτελεί την ελάχι-
στη προϋπόθεση λειτουργί-
ας του Ταμείου.

Κατά τη διάρκεια του 2020 δεν εντοπίστηκαν 
περιπτώσεις μη συμμόρφωσης του Ταμείου.
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Πολιτικές κατά της διαφθοράς 
και του αθέμιτου ανταγωνισμού

Το προσωπικό του Ταμείου διατηρεί το υψηλότερο 
επίπεδο ακεραιότητας και αποτελεσματικότητας 
σε όλες τις δραστηριότητες. Σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Νόμου που διέπουν το Ταμείο, το 
προσωπικό του δεν μπορεί να λαμβάνει δώρα ή 
παροχές που υπερβαίνουν ένα σύνηθες ποσό και 
υπόκειται επίσης, όσον αφορά στην επενδυτική του 
συμπεριφορά, στους ισχύοντες κανόνες και αρχές 
που διέπουν την απαγόρευση εκμετάλλευσης 
εμπιστευτικών πληροφοριών.

Το προσωπικό του ΤΧΣ ενημερώνει τον 
Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης για τυχόν 
προσκλήσεις σε εκδηλώσεις (επιστημονικές, 
επαγγελματικές, πολιτιστικές, κοινωνικές 
κ.λπ.) που σχετίζονται με την εκτέλεση των 
καθηκόντων τους, σύμφωνα με την Πολιτική 
Σύγκρουσης Συμφερόντων. Οι εργαζόμενοι 
του Ταμείου μπορούν να δεχτούν προσκλήσεις 
που σχετίζονται με την επίσημη ιδιότητά τους, 
συμπεριλαμβανομένης της πληρωμής των 
σχετικών εξόδων ταξιδιού και διαμονής, υπό 
τον όρο ότι τηρούν την αρχή της ανεξαρτησίας, 
αποφεύγοντας καταστάσεις που ενδέχεται να 
προκαλέσουν συγκρούσεις συμφερόντων και 
ενημερώνουν εκ των προτέρων τον Υπεύθυνο 
Κανονιστικής Συμμόρφωσης.

Το προσωπικό του ΤΧΣ μπορεί να δέχεται, 
κατ’ αρχήν, προσκλήσεις από δημόσιες αρχές, 
κεντρικές Τράπεζες ή διεθνείς οργανισμούς, με 
την επιφύλαξη της αρχής της ανεξαρτησίας και 
της αμεροληψίας όπως προαναφέρθηκε.

Κατά το 2020 δεν εντοπίστηκαν περιπτώσεις 
διαφθοράς στο ΤΧΣ.

Το Ταμείο ακολουθεί την 
προσέγγιση μηδενικής ανοχής 
στη διαφθορά. Αυτό σημαίνει 
ότι υποστηρίζει και εφαρμόζει 
πολιτικές και διαδικασίες κατά 
της διαφθοράς και του αθέμιτου 
ανταγωνισμού σύμφωνα με 
τους εθνικούς και διεθνείς 
νόμους και κανονισμούς.

Το ΤΧΣ δεσμεύεται να συμ-
μορφώνεται με τους ισχύο-
ντες κανονισμούς, νομοθεσία 
και άλλες υποχρεώσεις σχε-
τικά με την ιδιωτικότητα και 
λαμβάνει όλα τα απαραίτητα 
μέτρα για την προστασία
ευαίσθητων δεδομένων.
Επίσης, το Ταμείο σέβεται τα δικαιώματα 
απορρήτου των Τραπεζών και λαμβάνει 
αυτή την ευθύνη εξαιρετικά σοβαρά 
διαχειριζόμενο τις πληροφορίες τους με 
απόλυτη εμπιστευτικότητα. Για το λόγο 
αυτό, δεσμεύεται ισχυρά να προστατεύει 
τις πληροφορίες των Τραπεζών, καθώς 
οποιαδήποτε αποτυχία σε αυτό, μπορεί να 

οδηγήσει σε πρόστιμα, νομικές συνέπειες 
και απώλεια εσόδων.

Κατά τη περίοδο 2018-2020, το ΤΧΣ 
κατέγραψε ένα περιστατικό παραβίασης 
προσωπικών δεδομένων. Αυτό το 
περιστατικό αναφέρθηκε στην Ελληνική 
Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 
και στους άμεσα εμπλεκόμενους που 
επηρεάστηκαν από το συγκεκριμένο 
περιστατικό. Επιπλέον, προκειμένου να 
ελαχιστοποιήσει τους πιθανούς κινδύνους 
και να αποφύγει την επανάληψη τέτοιων 
συμβάντων, το Ταμείο έλαβε αμέσως 
διορθωτικά μέτρα για τη βελτίωση και 
την ενίσχυση των υφιστάμενων τεχνικών 
και οργανωτικών πολιτικών, διαδικασιών, 
καθώς και του συνολικού πλαισίου 
συμμόρφωσης με το GDPR. Οι ισχύουσες 
πολιτικές και διαδικασίες είναι:

Προστασία απορρήτου 
δεδομένων

Πολιτικές Συμμόρφωση 
GDPR

Εγχειρίδιο Διαχείρισης Δεδομένων

Προστασία Δεδομένων του 

Συστήματος Διαχείρισης 

Πληροφοριών

Αρχείο των Δραστηριοτήτων 

Επεξεργασίας

Μελέτη Αποκλίσεων και Σχέδιο 

Συμμόρφωσης

Εκτίμηση Επιπτώσεων της 

Προστασίας Δεδομένων στους 

εργαζόμενους

Ερωτηματολόγια για θέματα Νομικά, 

Οικονομικά, Ανθρώπινου Δυναμικού, 

Κανονιστικής Συμμόρφωσης, 

Κινδύνων, Παρατηρητών στα ΔΣ, 

Επενδύσεων, Εσωτερικού Ελέγχου

Πιστοποιητικά Παρακολούθησης 

Εκπαίδευσης σχετικά με το

(Γενικό Κανονισμό Προστασίας 

Δεδομένων) GDPR

Διαδικασίες
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Μέριμνα για τους 
Ανθρώπους μας
Το ΤΧΣ είναι εργοδότης ίσων 
ευκαιριών και υποστηρίζει τη 
διαφορετικότητα στο χώρο 
εργασίας.

73% του προσωπικού κατέχει 
μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών

Σύνολο εργαζομένων 39

22 Άνδρες

(56%) (44%)
17 Γυναίκες

Απασχόληση
Το ΤΧΣ θεωρεί τους εργαζομένους του ως 
το σημαντικότερο περιουσιακό του στοιχείο 
και επικεντρώνει συνεπώς τις ενέργειες και τις 
προσπάθειές του για τη δημιουργία ενός καλού 
εργασιακού περιβάλλοντος βασισμένου στις Αξίες 
του Ταμείου, οι οποίες αποτελούν τη βάση της 
λειτουργίας του.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η κατανομή 
των εργαζομένων σε άνδρες και γυναίκες για την 
περίοδο αναφοράς:

Το σύνολο του προσωπικού του Ταμείου έχει 
σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου πλήρους 
απασχόλησης, εκτός των δικηγόρων που έχουν 
σύμβαση έμμισθης εντολής. Όλοι οι εργαζόμενοι 
του Ταμείου καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις 
εργασίας (Εθνική Γενική Σύμβαση Εργασίας). 
Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3864/2010, υπάρχουν 
τρεις τύποι εργασιακής απασχόλησης:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 2020

ΑΝΔΡΕΣ

ΑΝΔΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

Πλήρους απασχόλησης

Μερικής απασχόλησης

Ορισμένου χρόνου

Σύνολο εργαζομένων

Αορίστου χρόνου

22 17 39

21 16 37

22 17 39

0 0 0

1 1 2

συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου,

συμβάσεις έμμισθης εντολής για δικηγόρους, 
και

συμφωνίες απόσπασης, οι οποίες είναι δυνατές 
για υπαλλήλους του δημόσιου τομέα, δημόσια 
νομικά πρόσωπα, ιδιωτικά νομικά πρόσωπα του 
δημόσιου τομέα, καθώς και υπαλλήλους από 
την Τράπεζα της Ελλάδος.

Η διαδικασία πρόσληψης σύμφωνα με το Νόμο 
3864/2010, απαιτεί από το Γενικό Συμβούλιο να 
εγκρίνει το διορισμό της Ανώτατης Διοίκησης του 
Ταμείου καθώς και των γενικών όρων απασχόλησης 
του Ταμείου, συμπεριλαμβανομένης της Πολιτικής 

Αποδοχών. Το προσωπικό του Ταμείου προσλαμβάνεται 
με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής κατόπιν 
πρόσκλησης ενδιαφέροντος και αξιολόγησης των 
προσόντων των υποψηφίων.

Οι εργαζόμενοι του ΤΧΣ διαθέτουν τουλάχιστον 
8ετή επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενό 
τους και χαρακτηρίζονται από ανεξαρτησία, 
αντικειμενικότητα, ελευθερία από εξωτερικές 
επιρροές, ακεραιότητα, συνέπεια, διαφάνεια στη 
συμπεριφορά και τη λήψη αποφάσεων. Το προσωπικό 
πληροί την ελάχιστη προαπαιτούμενη ολοκληρωμένη 
εκπαίδευση σε επίπεδο πανεπιστημιακού πτυχίου, ενώ 
η μεγάλη πλειοψηφία (73%) του προσωπικού κατέχει 
μεταπτυχιακό δίπλωμα.

Οι αποδοχές του προσωπικού καθορίζονται με 
απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής σύμφωνα 
με την Πολιτική Αποδοχών που έχει εγκριθεί. Η 
πολιτική ευθυγραμμίζεται με τη στρατηγική του 
ΤΧΣ και τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα ως 
μέτοχος των ελληνικών συστημικών Τραπεζών με 
συγκεκριμένη αποστολή να συμβάλει στη βελτίωση 
της σταθερότητας του ελληνικού τραπεζικού τομέα 
προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος.

Επιπρόσθετα, σε ετήσια βάση το ΤΧΣ αξιολογεί το 
προσωπικό του σύμφωνα με το ισχύον Σύστημα 
Διαχείρισης Απόδοσης. Κάθε χρόνο, πραγματοποιείται 
σχετική διαδικασία αξιολόγησης (καθορισμός στόχων 
στην αρχή του έτους, επανεξέταση στα μέσα του 
έτους, ετήσια αξιολόγηση), η οποία αποτελεί επίσης τη 
βάση για προαγωγές και αυξήσεις μισθών. Με αυτόν 
τον τρόπο διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση με βάση 
την απόδοση για όλο το προσωπικό του ΤΧΣ.

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2020

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ ΒΑΘΜΙΔΑ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΤΥΠΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Εκτελεστική Επιτροπή

Διευθυντές

Επικεφαλής

Διοικητικοί

Σύνολο

Στελέχη

2 1 3

7 3 10

- 4

22 17

4

39

3 2 5

10 7 17
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Το Ταμείο προστατεύει την υγεία και την 
ασφάλεια του προσωπικού του και λαμβάνει 
όλα τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσει 
έναν υγιή και ασφαλή χώρο εργασίας, με 
στόχο την πρόληψη τυχόν τραυματισμών και 
επαγγελματικών κινδύνων.

Αναφορικά με την πανδημία του COVID-19, 
πρέπει να σημειωθεί ότι δεν επηρέασε άμεσα 
τις δραστηριότητες του ΤΧΣ. Πιο συγκεκριμένα, 
σύμφωνα με την επιτυχημένη εφαρμογή του 
Σχεδίου Επιχειρηματικής Συνέχειας του Ταμείου, 
όλοι οι υπάλληλοι του ΤΧΣ ξεκίνησαν να εργάζονται 
εξ’ αποστάσεως για την περίοδο που απαιτήθηκε 
από την ελληνική κυβέρνηση. Τον Μάρτιο του 
2020, συστάθηκε μια ειδική Επιτροπή Συντονισμού 
(για αντιμετώπιση του COVID-19) προκειμένου να 
σχεδιάσει και να συντονίσει όλες τις απαραίτητες 
ενέργειες. Στις ενέργειες αυτές συμπεριλαμβάνεται 
η διεξαγωγή πολλών μοριακών (PCR) ελέγχων και 
ταχέων διαγνωστικών ελέγχων, εβδομαδιαίων 
απολυμάνσεων των χώρων, καθώς και η διανομή 

μασκών προσώπου. Επιπλέον, δημιουργήθηκε ένα 
ευέλικτο σύστημα τηλεργασίας από το σπίτι.

Το Ταμείο, στο πλαίσιο της ετοιμότητάς του για 
αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, 
διαθέτει εξόδους κινδύνου σε κάθε όροφο 
εξοπλισμένες με σύστημα διαφυγής ελικοειδούς 
ολίσθησης, προκειμένου να παρέχει γρήγορη και 
ασφαλή εκκένωση σε όλο το προσωπικό του. 
Επιπρόσθετα, παρέχεται κατάλληλη εκπαίδευση 
και πραγματοποιούνται δοκιμές σε τακτά 
χρονικά διαστήματα. Το ΤΧΣ διαθέτει επίσης 
έναν αυτόματο εξωτερικό απινιδωτή (AED) στη 
χρήση του οποίου έχουν εκπαιδευτεί κατάλληλα 
μια σειρά στελεχών (έντεκα) για να παρέχουν την 
κατάλληλη βοήθεια στους συναδέλφους τους 
σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Επιπλέον, 
έχουν πραγματοποιηθεί δύο εκπαιδεύσεις 
πρώτων βοηθειών, δύο εκπαιδεύσεις στη χρήση 
του απινιδωτή, μία εκπαίδευση για εκκένωση 
έκτακτης ανάγκης και μία εκπαίδευση σε θέματα 
πυρασφάλειας.

Υγεία και ΑσφάλειαΔιαφορετικότητα και ίσες
ευκαιρίες

Το Ταμείο σέβεται τη διαφορετικότητα 
και παρέχει ίσες ευκαιρίες σε όλους τους 
εργαζομένους του. Συγκεκριμένα, το ΤΧΣ 
εκτιμά τη διαφορετικότητα, προάγει την ένταξη 
και προωθεί μια κουλτούρα συνεργασίας 
ανεξάρτητα από το φύλο ή οποιαδήποτε άλλη 
παράμετρο διαφορετικότητας.

Στο ΤΧΣ το 44% του προσωπικού αποτελείται 
από γυναίκες, παρουσιάζοντας έτσι μια 
ισορροπία μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Επιπρόσθετα, η πλειοψηφία του προσωπικού 
του ΤΧΣ ανήκει στην ηλικιακή ομάδα 30-50 
ετών.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑ 
ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΦΥΛΟ (31/12/2020)

ΑΝΔΡΕΣ ΑΝΔΡΕΣ ΑΝΔΡΕΣΓΥΝΑΙΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

<30 ετών 50+ ετών30-50 ετών
ΣΥΝΟΛΟ

Εκτελεστική Επιτροπή

Διευθυντές

Επικεφαλής

Διοικητικοί

Σύνολο

Στελέχη 

- - - - 2 1 3

- - 6 13 - 10

- - - -4 -

- - 16 613 4

4
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- - 2 11 1 5

- - 8 25 2 17

ΣΥΜΒΑΝΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ 2019 2020

Τραυματισμοί

Θανατηφόρα ατυχήματα

Xρόνιες ασθένειες

Σύνολο περιστατικών

0 0

2 2

0 0

2 2

Τέλος, όπως αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα, τα τελευταία δύο χρόνια, δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί 
ή θανατηφόρα ατυχήματα. Ωστόσο, καταγράφηκαν τέσσερα περιστατικά χρόνιων ασθενειών, δύο για το 
2019, και άλλα δύο για το 2020.

Εκπαίδευση και
κατάρτιση

Η εκπαίδευση και η προσωπική ανάπτυξη 
των εργαζομένων μας είναι σημαντική για 
το παρόν και το μέλλον του Ταμείου. Η 
απόκτηση και η βελτίωση των γνώσεων 
και δεξιοτήτων στοχεύουν στην ενίσχυση 
της απόδοσης όλων των εργαζομένων, 
με απώτερο σκοπό τη διατήρηση και την 
περαιτέρω ανάπτυξη των ταλέντων τους.

Το ΤΧΣ επικεντρώνεται και επενδύει στην 
ανάπτυξη των ανθρώπων του μέσω 
προγραμμάτων κατάρτισης και εξέλιξης 
σταδιοδρομίας.
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ΕΝΣΩΜΆΤΩΣΗ ΘΕΜΆΤΩΝ 
ESG ΣΤΟΝ ΠΥΡΗΝΆ ΤΩΝ 
ΔΡΆΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΜΆΣ ΕΝΣΩΜΆΤΩΣΗ ΘΕΜΆΤΩΝ ESG ΣΤΟΝ ΠΥΡΗΝΆ ΤΩΝ ΔΡΆΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΜΆΣ

Στο πλαίσιο αυτό, το Ταμείο μέσω 
στοχευμένων δράσεων εταιρικής κοινωνικής 
ευθύνης, σε ταύτιση με το θεσμικό του 
ρόλο, συμβάλλει ενεργά στη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής ευπαθών κοινωνικών ομάδων. 
Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της προσπάθειας 
του Ταμείου αντιμετώπισης της πανδημίας 
και υποστήριξης του σημαντικού έργου του 
Ιδρύματος “Make a Wish”, καθώς και άλλων 
παρόμοιων μη κερδοσκοπικών οργανισμών. 
Κατά τη διάρκεια της Εορταστικής περιόδου 
στο τέλος του 2020, πραγματοποιήθηκε 
δωρεά στον οργανισμό “Make a Wish” και 
προσφέρθηκαν εορταστικές κάρτες σε όλους 
τους εργαζόμενους για να τις μοιραστούν με 
τους φίλους και τις οικογένειές τους.

Τον Απρίλιο του 2020, το Ταμείο, σε 
συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών, 
συμμετείχε ενεργά στην εθνική προσπάθεια 
για την αντιμετώπιση της κρίσης εξαιτίας 
της πανδημίας του κορωνοϊού, με απώτερο 
σκοπό την προστασία της υγείας των πολιτών 
και των εργαζομένων του. Ειδικότερα, 
αναγνωρίζοντας την ανεκτίμητη προσφορά 
του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού 
της χώρας μας, προς το ευρύτερο κοινωνικό 
σύνολο εν μέσω της πανδημίας του COVID-19, 
καθώς και την ανάγκη άμεσης αναβάθμισης 
του συστήματος περίθαλψης, προσφέρθηκαν 
τρεις υπερσύγχρονες, πλήρως εξοπλισμένες 
Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), 
στις οποίες περιλαμβάνονται κλίνες, 
αναπνευστήρες, ισάριθμες οθόνες (monitors) 
και λοιπός εξοπλισμός, για την ενίσχυση του 
Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Η κοινωνική συνεισφορά σε αριθμούς, όπως περιγράφεται παραπάνω ήταν η ακόλουθη:

Ποσό συνεισφοράς (€) Ποσό συνεισφοράς (€)

Είδος συνεισφοράς Είδος συνεισφοράς 

102.900 3.000

ΔΩΡΕΑ 3
ΜΕΘ

ΔΩΡΕΑ

Κοινωνική 
Συνεισφορά
Το Ταμείο εκτός από τον πρωταρχικό του σκοπό, 
ο οποίος είναι να συμβάλει στη διατήρηση 
της σταθερότητας του ελληνικού τραπεζικού 
συστήματος προς χάριν του δημοσίου 
συμφέροντος, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι 
της ελληνικής κοινωνίας και ως εκ τούτου 
στηρίζει και διενεργεί συγκεκριμένες ενέργειες 
για την ευημερία της.
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ΕΝΣΩΜΆΤΩΣΗ ΘΕΜΆΤΩΝ 
ESG ΣΤΟΝ ΠΥΡΗΝΆ ΤΩΝ 
ΔΡΆΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΜΆΣ

Περιβαλλοντική 
Ανασκόπηση
Παρόλο που οι δραστηριότη-
τες του ΤΧΣ παρουσιάζουν 
περιορισμένο περιβαλλοντικό 
αντίκτυπο, το Ταμείο στοχεύει 
πάντα στη συνεχή ελαχιστοποί-
ηση του περιβαλλοντικού του 
αποτυπώματος στο βαθμό που 
αυτό είναι εφικτό.

Κατανάλωση ενέργειας

Απόβλητα
Το Ταμείο παρακολουθεί την εσωτερική 
κατανάλωση χαρτιού που χρησιμοποιείται 
στα γραφεία του προκειμένου να μετριάσει τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις του και να μειώσει 
το αποτύπωμα άνθρακα που προκύπτει 
από τις δραστηριότητές του. Επιπλέον, τα 
χρησιμοποιημένα απορρίμματα χαρτιού του 
Ταμείου τεμαχίζονται και ανακυκλώνονται. 
Επιπρόσθετα, τα μελανοδοχεία εκτυπωτών 
ανακυκλώνονται σύμφωνα με τις οδηγίες 
του κατασκευαστή, ενώ υπάρχει επίσης 
εγκατεστημένη στήλη ανακύκλωσης 
μπαταριών σε συνεργασία με εταιρεία 
ανακύκλωσης. Τέλος, όλος ο ηλεκτρικός και 
ηλεκτρονικός εξοπλισμός ανακυκλώνεται 
μέσω εξειδικευμένης εταιρείας ανακύκλωσης.

Το Ταμείο λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την 
μείωση των περιβαλλοντικών του επιπτώσεων 
και επικεντρώνεται στην υιοθέτηση 
ενεργειακά αποδοτικών τεχνολογιών στο 
κτίριό του, μειώνοντας ταυτόχρονα την 
ενέργεια που καταναλώνει. Συγκεκριμένα, 
το Ταμείο παρακολουθεί την ενεργειακή 
του κατανάλωση  με στόχο τη βελτίωση της 
περιβαλλοντικής του απόδοσης, παρόλο που ο 
άμεσος αντίκτυπος των δραστηριοτήτων του 
δεν είναι σημαντικός.

Ενδεικτικό παράδειγμα μέτρων εξοικονόμησης 
ενέργειας που ενσωματώθηκαν ήδη είναι η 
αντικατάσταση 800 λαμπτήρων αλογόνου 
(στα φωτιστικά οροφής των γραφείων) με 
αντίστοιχους τύπου led. Η ανακαίνιση αυτή 
εκτιμάται ότι επέφερε σημαντική μείωση 
στη χρήση ενέργειας (εκτιμάται περίπου 
στα 10.560 kWh ετησίως) όπως επίσης 
και αντίστοιχη μείωση του κόστους της. 
Επιπρόσθετα, αρκετές μονάδες κλιματισμού 
στους ορόφους που καταλαμβάνει το ΤΧΣ 
έχουν αντικατασταθεί με νεότερες μονάδες 
καλύτερης ενεργειακής απόδοσης.

Σε αυτό το σημείο, πρέπει να σημειωθεί ότι όταν 
προκύπτει ανάγκη για προμήθεια ηλεκτρικού/
ηλεκτρονικού εξοπλισμού, το ΤΧΣ δίνει την 
απαιτούμενη προσοχή στα χαρακτηριστικά 
εξοικονόμησης ενέργειας ή σε παρόμοια, 
φιλικά προς το περιβάλλον χαρακτηριστικά.

Μια άλλη σημαντική περιβαλλοντική 
πρωτοβουλία του Ταμείου είναι η προώθηση 
της χρήσης των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς 
από το προσωπικό του, στο πλαίσιο της 
μετακίνησης τους προς και από την εργασία. 
Ωστόσο, το συγκεκριμένο μέτρο ανεστάλη 
προσωρινά, ακολουθώντας τις εξελίξεις 
σχετικά με την πανδημία COVID-19, καθώς οι 
εργαζόμενοι του ΤΧΣ ξεκίνησαν να εργάζονται 
με τηλεργασία.

*1 kWh = 3,6 megajoules (MJ)

2018 2019 2020
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ηλεκτρική Ενέργεια
(kWh)

Ηλεκτρική Ενέργεια 
(MJ)

129.279 151.819 125.250

465.404 546.548 450.900
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Μεθοδολογία 
Έκθεσης

Πρότυπα Έκθεσης

Μεθοδολογία και 
υπολογισμοί

Σημείο επικοινωνίας

Συντονισμός και ομάδα 
έργου

Εξωτερική διασφάλιση
Το περιεχόμενο και τα δεδομένα της 
παρούσας Έκθεσης καλύπτουν τις 
δραστηριότητες του Ταμείου για την 
περίοδο 1/1/2020-31/12/2020. Η Έκθεση 
έχει συνταχθεί βάσει των προτύπων GRI 
(GRI Standards): «Βασική επιλογή» (Core 
option).

Επιπρόσθετα, για την ανάπτυξη της 
Έκθεσης έχουν ληφθεί υπόψη και άλλα 
πρότυπα και συστάσεις αναφοράς, όπως 
τα SASB Standards και οι συστάσεις TCFD. 

Ο κύκλος αναφοράς του Ταμείου είναι 
ετήσιος.

Τα δεδομένα που παρατίθενται για την 
κατανάλωση ενέργειας (ηλεκτρική ενέργεια) 
έχουν προκύψει από τους λογαριασμούς 
ηλεκτρικής ενέργειας.

Σε περίπτωση που έχετε οποιαδήποτε 
ερώτηση, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε 
μαζί μας.

Διεύθυνση: Λεωφόρος Ελ. Βενιζέλου 10, ΤΚ 
106 71, Αθήνα, Ελλάδα

Tηλ.: +30 215 5606 900

Email: info@hfsf.gr

Ιστοσελίδα: www.hfsf.gr
Για την προετοιμασία της Έκθεσης, 
δημιουργήθηκε ειδική ομάδα, υπό την 
εποπτεία της Διοίκησης. Πρωταρχικό καθήκον 
της ομάδας ήταν να σχεδιάσει τη διαδικασία, 
να αναγνωρίσει τα ενδιαφερόμενα μέρη 
του ΤΧΣ, να διενεργήσει την άσκηση 
αξιολόγησης ουσιαστικότητας, να συντονίσει 
τις εμπλεκόμενες διευθύνσεις και να τις 
καθοδηγήσει στη συλλογή των απαραίτητων 
πληροφοριών σχετικά με τα θέματα ESG του 
Ταμείου.

Ευχαριστούμε ιδιαίτερα όλους τους 
συμμετέχοντες στη διαδικασία ανάπτυξης της 
πρώτης Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης/ESG.

Αναγνωρίζουμε την προστιθέμενη 
αξία της εξωτερικής διασφάλισης των 
δημοσιοποιούμενων στοιχείων και των 
δεικτών επίδοσης (KPIs) που περιέχονται 
στις εκθέσεις μας και πιστεύουμε ότι αυτή η 
διαδικασία βελτιώνει την ποιότητα και την 
ακρίβεια των δημοσιοποιήσεών μας.

Παρόλο που σε αυτό το στάδιο η 
Έκθεση δεν έχει ελεγχθεί από εξωτερικό 
φορέα επαλήθευσης, η επαλήθευση των 
δεδομένων διενεργήθηκε ενδοεταιρικά 
για να διασφαλιστεί η εγκυρότητα των 
πληροφοριών που περιλαμβάνονται στην 
Έκθεση.

https://www.hfsf.gr
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Πίνακας GRI
ΔΕΙΚΤΗΣ GRI 
STANDARD ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

Στρατηγική

Προφίλ οργανισμού

Ηθική και Ακεραιότητα

Διακυβέρνηση

GRI 102: Γενικές Δημοσιοποιήσεις (2016)

Επωνυμία

Δραστηριότητες, μάρκες, προϊόντα
ή/και υπηρεσίες

Μήνυμα από τον Πρόεδρο και τον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο

Δομή Εταιρικής Διακυβέρνησης

Αξίες, αρχές, πρότυπα και κώδικες 
συμπεριφοράς

Περιγραφή των κύριων επιδράσεων, κινδύνων 
και ευκαιριών

Διαβούλευση ενδιαφερόμενων μερών για 
θέματα οικονομικά, περιβαλλοντικά και 
κοινωνικά

Λόγω της φύσης της δραστηριότητάς του, το 
ΤΧΣ δεν συμμετέχει σε καμία επιχειρηματική 
ένωση, σωματείο και οργάνωση.

Τοποθεσία έδρας

Χώρες δραστηριοποίησης 

Καθεστώς ιδιοκτησίας και νομική μορφή

Αγορές που εξυπηρετούνται

Μεγέθη του οργανισμού

Στοιχεία ανθρώπινου δυναμικού

Εφοδιαστική αλυσίδα

Σημαντικές αλλαγές στον οργανισμό και την 
εφοδιαστική του αλυσίδα

Εφαρμογή της αρχής της πρόληψης

Εξωτερικές πρωτοβουλίες

Συμμετοχές σε επιχειρηματικές ενώσεις, 
σωματεία και οργανώσεις 

Το ΤΧΣ λόγω της φύσης της 
δραστηριότητάς του δεν διαθέτει 
εφοδιαστική αλυσίδα.

Δεν υπήρξαν σχετικές μεταβολές κατά στη 
διάρκεια του 2020.

Σελ. 8-9, 33 
Με βάση στοιχεία του 4ου τριμήνου, το ΤΧΣ 
διατηρούσε τα ακόλουθα ποσοστά στη μετοχική 
σύνθεση σε καθεμία από τις τέσσερις συστημικές 
Τράπεζες: Alpha Bank*: 10,9% Eurobank: 1,4%. 
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας: 40,3% Τράπεζα 
Πειραιώς: 61,3%. Τα τρέχοντα ποσοστά 
παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα του ΤΧΣ, στην 
ενότητα “Το χαρτοφυλάκιό μας”.

102-1 Σελ. 8

Σελ. 45

Σελ. 8, 45

Σελ. 8, 33

Σελ. 8-9

Σελ. 8-9, 36

Σελ. 8-9, 36-38

Σελ. 11, 17, 19, 25, 31, 43

Σελ. 4-5

Σελ. 20, 21, 30-32

Σελ. 9

Σελ. 12-13

Σελ. 5, 9, 15-17, 18-19, 23,
25, 27, 35, 39

Σελ. 16-17, 27, 28-29

102-2

102-3

102-4

102-5

102-6

102-7

102-8

102-9

102-10

102-14

102-18

102-16

102-11

102-15

102-21

102-13

102-12

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΑΣ / 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ / ΣΧΟΛΙΟ

ΛΟΓΟΙ 
ΠΑΡΑΛΕΙΨΗΣ / 
ΜΗ ΚΑΛΥΨΗΣ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



ΠΙΝΑΚΑΣ GRIΠΙΝΑΚΑΣ GRI
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Το ΤΧΣ δεν ενοποιεί καμία άλλη 
νομική οντότητα στις οικονομικές 
του καταστάσεις. 

Δεν υπάρχουν αναθεωρήσεις 
καθώς πρόκειται για την 1η Έκθεση 
Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Αυτή αποτελεί την 1η  Έκθεση 
Βιώσιμης Ανάπτυξης. 

Δεν υπάρχουν αλλαγές καθώς πρόκειται 
για την 1η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης.

 Διακυβέρνηση

Συμμετοχή ενδιαφερόμενων μερών

Προφίλ Έκθεσης

GRI 102: Γενικές Δημοσιοποιήσεις (2016)

Σύνθεση ανώτατου φορέα διακυβέρνησης και
των επιτροπών του

Προσδιορισμός και επιλογή των
ενδιαφερομένων μερών

Προσέγγιση της διαβούλευσης με
τα ενδιαφερόμενα μέρη

Βασικά θέματα και προβληματισμοί των 
ενδιαφερόμενων μερών

Οντότητες που συμπεριλαμβάνονται στις 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις

Σημαντικές αλλαγές σε σχέση με προηγούμενες 
εκθέσεις

Διαδικασία καθορισμού του περιεχομένου
της Έκθεσης

Πρόεδρος του ανώτατου οργάνου διακυβέρνησης

Συγκρούσεις συμφερόντων

Συλλογικές συμβάσεις εργασίας

Λίστα ουσιαστικών θεμάτων 

Περίοδος Έκθεσης

Ημερομηνία της πιο πρόσφατης Έκθεσης

Κύκλος Έκθεσης

Σημείο επικοινωνίας για ερωτήσεις αναφορικά με 
την έκθεση

Αναφορά στη χρήση των GRI Standards

Πίνακας περιεχομένων GRI

Εξωτερική επαλήθευση

Αναθεωρήσεις πληροφοριών

Κατάλογος των ομάδων ενδιαφερομένων μερών 
του οργανισμού

102-22

102-23

102-41

102-25

102-45

102-46

102-48

102-42

102-43

102-44

102-40

102-47

102-49

102-50

102-51

102-52

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ουσιαστικά θέματα

102-53

102-54

102-55

103-1

103-1

103-2

103-2

103-3

103-3

205-3

203-2

 Ενίσχυση της οικονομικής βιωσιμότητας και της επίδοσης των Τραπεζών

Αντιληπτός ρόλος-διατήρηση οικονομικής σταθερότητας, Συνεισφορά στη σταθερότητα του 
ελληνικού τραπεζικού συστήματος    

Πολιτικές κατά της διαφθοράς και του αθέμιτου ανταγωνισμού, Δεοντολογία και ακεραιότητα

Υγεία & Ασφάλεια

Επεξήγηση του ουσιαστικού θέματος και του 
ορίου του

Επεξήγηση του ουσιαστικού θέματος και του 
ορίου του

Επεξήγηση του ουσιαστικού θέματος και του 
ορίου του

Επεξήγηση του ουσιαστικού θέματος και του 
ορίου του

Η διαχειριστική προσέγγιση και τα επιμέρους 
στοιχεία της

Η διαχειριστική προσέγγιση και τα επιμέρους 
στοιχεία της

Η διαχειριστική προσέγγιση και τα επιμέρους 
στοιχεία της

Η διαχειριστική προσέγγιση και τα επιμέρους 
στοιχεία της

Άμεση οικονομική αξία που παράγεται
και διανέμεται

Αξιολόγηση της διαχειριστικής προσέγγισης

Αξιολόγηση της διαχειριστικής προσέγγισης

Σημαντικές έμμεσες οικονομικές επιπτώσεις

Επιβεβαιωμένα περιστατικά διαφθοράς και 
μέτρα που λαμβάνονται

Αξιολόγηση της διαχειριστικής προσέγγισης

Αξιολόγηση της διαχειριστικής προσέγγισης

Εργασιακά ατυχήματα 

103-1

103-2

103-3

201-1

GRI 103: 
Διοικητική 
προσέγγιση
(2016)

GRI 103: 
Διοικητική 
προσέγγιση
(2016)

GRI 103: 
Διοικητική 
προσέγγιση
(2016)

GRI 103: 
Διοικητική 
προσέγγιση
(2016)

GRI 203: 
Έμμεσες 
Οικονομικές 
Επιπτώσεις 
(2016)

GRI 201: 
Οικονομική 
Επίδοση
(2016)

GRI 205: 
Καταπολέμηση 
Διαφθοράς
(2016)

102-56

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Σελ. 9

Σελ. 9

Σελ. 31-32, 34

Σελ. 13

Σελ. 37

Σελ. 12-13

Σελ. 12-13, 21, 27, 33

Σελ. 12-13, 14-17, 21, 27

Σελ. 14-15, 45

Σελ. 15-17

Σελ. 45

Σελ. 45

Σελ. 45

Σελ. 45

Σελ. 47

Σελ. 45

Σελ. 9, 15-16

Σελ. 4-5, 9

Σελ. 9, 37

Σελ. 9

Σελ. 15-16, 40-41

Σελ. 15-17

Σελ. 40-41

Σελ. 34

Σελ. 34

Σελ. 9, 21

Σελ. 9, 34

Σελ. 4-5, 8-9, 10-11, 13,
18-19, 22-25, 40-41

103-1

103-2

103-3

403-9

GRI 403: 
Υγεία & 
Ασφάλεια
(2018)

-

-

-

-

Σελ. 15, 17, 39

Σελ. 39

Σελ. 39

Σελ. 39

ΔΕΙΚΤΗΣ GRI 
STANDARD ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΑΣ / 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ / ΣΧΟΛΙΟ

ΛΟΓΟΙ 
ΠΑΡΑΛΕΙΨΗΣ / 
ΜΗ ΚΑΛΥΨΗΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ GRI 
STANDARD ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΑΣ / 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ / ΣΧΟΛΙΟ

ΛΟΓΟΙ 
ΠΑΡΑΛΕΙΨΗΣ / 
ΜΗ ΚΑΛΥΨΗΣ
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Ενίσχυση των προτύπων Εταιρικής Διακυβέρνησης των Τραπεζών

103-1

103-2

103-3

-

-

-

Συνεισφορά στη διαχείριση κινδύνων των Τραπεζών

Πολιτική Ενάσκησης Δικαιωμάτων Ψήφου   

Ενσωμάτωση θεμάτων ESG στη στρατηγική

Κλιματικοί και περιβαλλοντικοί κίνδυνοι των Τραπεζών

Εκθέσεις ESG/Βιώσιμης Ανάπτυξης των Τραπεζών

Υποστήριξη των δικαιωμάτων των μετόχων των Τραπεζών

Υποστήριξη παγκόσμιων πρωτοβουλιών

103-1

103-1

103-1

103-1

103-1

103-1

103-1

103-1

103-2

103-2

103-2

103-2

103-2

103-2

103-2

103-2

103-3

103-3

103-3

103-3

103-3

103-3

103-3

103-3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
-

Σελ. 4-5, 15-16

Σελ. 4-5, 9, 11, 19-23, 29

Σελ. 9, 20-21, 22-23, 29

Σελ. 15-16

Σελ. 15, 17

Σελ. 12, 15-16, 23

Σελ. 4, 7, 11, 15, 17

Σελ. 4-5, 15, 17, 22, 24-25

Σελ. 11, 15-16

Σελ. 15, 17, 25, 28-29

Σελ. 5, 11, 15, 17

Σελ. 4-5, 6-7, 16, 19-21,
23, 29, 31, 33

Σελ. 5, 9, 11, 17, 19-20,
23-25, 31

Σελ. 16, 23

Σελ. 11, 17, 18-23, 25

Σελ. 18-19, 22, 24-25, 29

Σελ. 11, 12-13, 16, 20

Σελ. 5, 16-17, 19, 25, 28-29

Σελ. 5, 11, 17, 19, 22, 25

Σελ. 9, 20, 29, 31

Σελ. 9, 11, 19-20, 23, 31

Σελ. 9, 23

Σελ. 9, 19-23, 29

Σελ. 20, 22-23, 25, 29

Σελ. 12-13, 21

Σελ. 19-20, 22, 25, 28-29

Σελ. 5, 19, 21-23

 
Διαφορετικότητα & ίσες ευκαιρίες

Προστασία απορρήτου δεδομένων   

Επεξήγηση του ουσιαστικού θέματος 
και του ορίου του

Επεξήγηση του ουσιαστικού θέματος και του ορίου του

Επεξήγηση του ουσιαστικού θέματος και του ορίου του

Επεξήγηση του ουσιαστικού θέματος και του ορίου του

Επεξήγηση του ουσιαστικού θέματος και του ορίου του

Επεξήγηση του ουσιαστικού θέματος και του ορίου του

Επεξήγηση του ουσιαστικού θέματος και του ορίου του

Επεξήγηση του ουσιαστικού θέματος και του ορίου του

Επεξήγηση του ουσιαστικού θέματος και του ορίου του

Επεξήγηση του ουσιαστικού θέματος 
και του ορίου του

Επεξήγηση του ουσιαστικού θέματος 
και του ορίου του

Επεξήγηση του ουσιαστικού θέματος 
και του ορίου του

Η διαχειριστική προσέγγιση και τα 
επιμέρους στοιχεία της

Η διαχειριστική προσέγγιση και τα επιμέρους 
στοιχεία της

Η διαχειριστική προσέγγιση και τα επιμέρους 
στοιχεία της

Η διαχειριστική προσέγγιση και τα επιμέρους 
στοιχεία της

Η διαχειριστική προσέγγιση και τα επιμέρους 
στοιχεία της

Η διαχειριστική προσέγγιση και τα επιμέρους 
στοιχεία της

Η διαχειριστική προσέγγιση και τα επιμέρους 
στοιχεία της

Η διαχειριστική προσέγγιση και τα επιμέρους 
στοιχεία της

Η διαχειριστική προσέγγιση και τα επιμέρους 
στοιχεία της

Η διαχειριστική προσέγγιση και τα 
επιμέρους στοιχεία της

Η διαχειριστική προσέγγιση και τα 
επιμέρους στοιχεία της

Η διαχειριστική προσέγγιση και τα 
επιμέρους στοιχεία της

Αξιολόγηση της διαχειριστικής 
προσέγγισης

Αξιολόγηση της διαχειριστικής προσέγγισης

Αξιολόγηση της διαχειριστικής προσέγγισης

Αξιολόγηση της διαχειριστικής προσέγγισης

Αξιολόγηση της διαχειριστικής προσέγγισης

Αξιολόγηση της διαχειριστικής προσέγγισης

Αξιολόγηση της διαχειριστικής προσέγγισης

Αξιολόγηση της διαχειριστικής προσέγγισης

Αξιολόγηση της διαχειριστικής προσέγγισης

Αξιολόγηση της διαχειριστικής 
προσέγγισης

Αξιολόγηση της διαχειριστικής 
προσέγγισης

Αξιολόγηση της διαχειριστικής 
προσέγγισης

103-1

103-1

103-2

103-2

103-3

103-3

GRI 103: 
Διοικητική 
προσέγγιση
(2016)

GRI 103: 
Διοικητική 
προσέγγιση
(2016)

GRI 103: 
Διοικητική 
προσέγγιση
(2016)

GRI 103: 
Διοικητική 
προσέγγιση
(2016)

-

-

-

-

-

-

-

-

Συμμόρφωση με νόμους και κανονισμούς

Μη συμμόρφωση με τους νόμους και 
τους κανονισμούς στον κοινωνικό και 
οικονομικό τομέα

103-1

103-2

103-3

419-1

GRI 419: 
Κοινωνικο-
οικονομική 
συμμόρφωση  
(2016)

-

-

-

-

Σελ. 15, 17, 36-38

Σελ. 36-38

Σελ. 32, 35

Σελ. 38

Σελ. 15, 17, 36-38

Σελ. 35

Σελ. 35

Σελ. 15, 16, 20, 32-35

Σελ. 32-35

Σελ. 20, 32-35

Σελ. 32-35

Σελ. 15, 17

Διαφορετικότητα των οργάνων 
διακυβέρνησης και των εργαζομένων

Τεκμηριωμένα παράπονα σχετικά 
με παραβιάσεις του απορρήτου και 
απώλειες των δεδομένων των πελατών

405-1

418-1

GRI 405:
Διαφορετικό-
τητα και ίσες 
ευκαιρίες
(2016)

GRI 418: 
Απόρρητο 
Καταναλωτών 
(2016)

Διαφάνεια και λογοδοσία    

ΔΕΙΚΤΗΣ GRI 
STANDARD ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΑΣ / 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ / ΣΧΟΛΙΟ

ΛΟΓΟΙ 
ΠΑΡΑΛΕΙΨΗΣ / 
ΜΗ ΚΑΛΥΨΗΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ GRI 
STANDARD ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΑΣ / 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ / ΣΧΟΛΙΟ

ΛΟΓΟΙ 
ΠΑΡΑΛΕΙΨΗΣ / 
ΜΗ ΚΑΛΥΨΗΣ

GRI 103: 
Διοικητική 
προσέγγιση
(2016)

GRI 103: 
Διοικητική 
προσέγγιση
(2016)

GRI 103: 
Διοικητική 
προσέγγιση
(2016)

GRI 103: 
Διοικητική 
προσέγγιση
(2016)

GRI 103: 
Διοικητική 
προσέγγιση
(2016)

GRI 103: 
Διοικητική 
προσέγγιση
(2016)

GRI 103: 
Διοικητική 
προσέγγιση
(2016)

GRI 103: 
Διοικητική 
προσέγγιση
(2016)
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