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«Η παρούσα Έκθεση εστιάζει στην ανάδειξη της αδιαμφησβήτητης δέσμευσης 
του ΤΧΣ σε δράσεις και πρωτοβουλίες που αφορούν στο τραπεζικό σύστημα, 
καθώς και τους εργαζομένους του, σηματοδοτώντας μια ιδιαίτερα απαιτητική 

χρονιά. Το Ταμείο μετατρέπει τις προκλήσεις σε ευκαιρίες, με στόχο την
ενίσχυση ενός βιώσιμου χρηματοπιστωτικού συστήματος, προς όφελος

της ελληνικής οικονομίας και της κοινωνίας ευρύτερα».
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1.0 | ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

Κατά το 2021, το ΤΧΣ:

Μέσω των δραστηριοτήτων του, το ΤΧΣ υποστηρίζει τους ακόλουθους
Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης:

Επιπλέον, το Ταμείο προσυπογράφει τις 
6 Αρχές για Υπεύθυνη Τραπεζική της 
πρωτοβουλίας για το Χρηματοοικονομικό 
κλάδο του προγράμματος των Ηνωμένων 
Εθνών για το Περιβάλλον (UNEP FI)

Βελτίωση της προσέγγισης για
τη διαφορετικότητα

Κοινωνική συνεισφορά του ΤΧΣ το 2021:

      Πραγματοποίησε την 3η επισκόπηση των προτύπων Έταιρικής Διακυβέρνησης των ελληνικών 
Συστημικών Τραπεζών (Alpha, Eurobank, Έθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς) και την αξιολόγηση 
των Διοικητικών Συμβουλίων και των Έπιτροπών τους, συμβάλλοντας στην περαιτέρω βελτίωση 
των πρακτικών Έταιρικής Διακυβέρνησης (βλ. σελ. 27 για περισσότερες πληροφορίες).

  Υποστήριξε την επιτυχή ολοκλήρωση σημαντικών συναλλαγών που συμβάλλουν στο 
μετασχηματισμό και την οικονομική βιωσιμότητα των ελληνικών Τραπεζών, μέσω των Project 
Frontier (Έθνική Τράπεζα), Project Mirage (Έθνική Τράπεζα) και Project Phoenix (Πειραιώς 
Financial Holdings) (βλ. σελ. 22 για περισσότερες πληροφορίες).

     Έγινε Μόνιμος Παρατηρητής του οργανισμού Prime Collateralised Securities (“PCS”) τον Ιούλιο του 
2021. Η PCS ιδρύθηκε από ενδιαφερόμενους φορείς της αγοράς ως μια ανεξάρτητη, μη κερδοσκοπική 
πρωτοβουλία με σκοπό να βοηθήσει στην ανάπτυξη μιας ασφαλούς αγοράς τιτλοποιήσεων στην 
Έυρώπη. Στόχος της πρωτοβουλίας PCS είναι η ενίσχυση της αγοράς τιτλοποιήσεων ως βιώσιμο 
εργαλείο επένδυσης και χρηματοδότησης τόσο για τους επενδυτές όσο και για τους εκδότες, η 
προώθηση της ανάπτυξης στην πραγματική οικονομία και η βελτίωση της ανθεκτικότητας της αγοράς. 

     Συνέβαλε σημαντικά στην επιτυχία 3 αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου των Συστημικών Τραπεζών 
Πειραιώς και Alpha και της μη συστημικής Attica Bank με τη συμμετοχή του, συνολικού ύψους 
€546 εκ. (βλ. σελ. 21 για περισσότερες πληροφορίες).

    Δημοσίευσε το πρώτο Δελτίο (Bulletin) με τίτλο «Αποτελέσματα του ελληνικού τραπεζικού 
τομέα στα πλαίσια της Πανευρωπαϊκής Άσκησης Προσομοίωσης Καταστάσεων Κρίσης (Stress 
Test) 2021»

• Ανακύκλωση
μεταχειρισμένων τόνερ, μπαταριών
και όλου του ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισμού

• Λειτουργία χωρίς χαρτί
(Paperless philosophy)

• Οι συνολικές εκπομπές CO2 ανήλθαν σε 94,1 tCO2e 
ενώ οι εκπομπές που οφείλονται στις εγκαταστάσεις 
αντιπροσώπευαν το 73% (68,9 tCO2e) και οι εκπομπές λόγω 
κινητικότητας του προσωπικού αντιστοιχούν στο 27%
(25,2 tCO2e)

• 7.1% μείωση στην κατανάλωση 
ηλεκτρικής ενέργειας
σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος
(βλ. σελ. 38 για περισσότερες πληροφορίες)

26 Άνδρες 17 Γυναίκες
Ανώτατη Διοίκηση: 72%
Συνολικό προσωπικό: 60%

Ανώτατη Διοίκηση: 28%
Συνολικό προσωπικό: 40%

Περιβαλλοντικό αποτύπωμα του ΤΧΣ:

Το Ταμείο αναγνωρίζει την αξία που μπορεί να προσδώσει η ενισχυμένη επίδοση σε θέματα ESG 
(Περιβάλλον, Κοινωνία και Διακυβέρνηση) και βιώσιμης ανάπτυξης στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. 
Σε αυτή την έκθεση, το ΤΧΣ παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο ενθαρρύνει την ενσωμάτωση των 
θεμάτων ESG από τις Τράπεζες στις οποίες επενδύει, όπως επίσης και αναφορικά με τις δικές του 
δραστηριότητες.

• Φιλανθρωπική ΜΚΟ για την ειδική φροντίδα και προστασία των παιδιών: Δωρεά εις Μνήμη
• Δήμος Ροβιών στην Εύβοια: Σχολικός εξοπλισμός
• Πρότυπο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Καισαριανής «Ρόζα Ιμβριώτη»: Έξοπλισμός υπολογιστών

Αποστολή του ΤΧΣ: Τραπεζική Σταθερότητα, 
Ευημερία, Κερδοφορία

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

• μείωσης κινδύνων στους ισολογισμούς μέσω σημαντικής  
μείωσης των ΜΈΑ

• επίτευξης βιώσιμης κερδοφορίας
• διασφάλισης εφαρμογής βέλτιστων πρακτικών ESG
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ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ 
ΚΟΙΝΏΝΙΚΟΥΣ ΜΑΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ

2.0   ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΣ
         ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΏΝΙΚΟΥΣ
         ΜΑΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ

Ανδρέας Βερύκιος Ηλίας Ε. Ξηρουχάκης
Πρόεδρος Διοικητικού 
Συμβουλίου

Διευθύνων Σύμβουλος 

ορόσημο για το Ταμείο, καθώς στήριξε με την ουσιαστική 
του συμμετοχή τις Αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου δύο 
εκ των τεσσάρων συστημικών τραπεζών.  Συγκεκριμένα, 
τον Απρίλιο συμμετείχε στην ΑΜΚ της Τράπεζας Πειραιώς, 
ενώ τον Ιούλιο σε αυτή της Alpha Bank, δύο κατά κοινή 
ομολογία πολύ επιτυχημένων Αυξήσεων Μετοχικού 
Κεφαλαίου. Λίγο πριν το τέλος του 2021, το Δεκέμβριο, 
το Ταμείο κλήθηκε να επιβεβαιώσει για ακόμα μία φορά 
την αποστολή του εφαρμόζοντας τη δέσμευσή του στη 
διατήρηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και 
στην υποστήριξη της ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας 
συμμετέχοντας, για πρώτη φορά, στην ενίσχυση της μη 
συστημικής τράπεζας, Attica Bank.

Παράλληλα, το 2021 ολοκληρώθηκε με επιτυχία η 3η 
Αξιολόγηση Έταιρικής Διακυβέρνησης των ελληνικών 
συστημικών τραπεζών, όπως επίσης και η αξιολόγηση 
των Διοικητικών τους Συμβουλίων. Έπιπρόσθετα, 
παρουσιάστηκε το 1ο Δελτίο (Bulletin) με τίτλο 
«Αποτελέσματα του ελληνικού τραπεζικού τομέα στα 
πλαίσια της Πανευρωπαϊκής Άσκησης Προσομοίωσης 
Καταστάσεων Κρίσης (Stress Test) 2021», πρωτοβουλία 
που σηματοδοτεί την έναρξη παρουσίασης συνοπτικών 
τεχνικών άρθρων, τα οποία επιμελούνται τα στελέχη του 
Ταμείου με στόχο την παρουσίαση και ανάλυση θεμάτων 
που σχετίζονται με το τραπεζικό σύστημα. Μέσα από την 
πρωτοβουλία αυτή, το ΤΧΣ επιδιώκει να ενισχύσει τη 
διαφάνεια στην αγορά, να προάγει τους ισότιμους όρους 
ανταγωνισμού και να προωθήσει το ελληνικό τραπεζικό 
σύστημα, λειτουργώντας ως κέντρο αριστείας για την 
υιοθέτηση βέλτιστων διεθνών πρακτικών. Σε αυτό το 
πλαίσιο, το Ταμείο έχει επίσης υποστηρίξει τη χρήση της 
Τιτλοποίησης ως ένα βιώσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο, 
ως βασικό μηχανισμό για τον έλεγχο του πιστωτικού 
κινδύνου και τη διαχείριση κεφαλαίων και τελικά ως μοχλό 
οικονομικής ανάπτυξης και έχει γίνει Μόνιμος Παρατηρητής 
της Prime Collateralised Securities (PCS), μαζί με ιδιαίτερα 
αξιοσέβαστα ιδρύματα όπως η ΈΚΤ, η ΈΑΤ, η ΈΤΈπ, το ΈΤαΈ 
και η ΈΤΑΑ, τον Ιούλιο του 2021.

Με τη δημοσιοποίηση της 2ης Έκθεσης Βιώσιμης 
Ανάπτυξης του Ταμείου, επιβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας 
στην εφαρμογή των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης και 
ορθών πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης, τόσο για τις 
λειτουργίες του ίδιου του Ταμείου, όσο και των τραπεζών. 
Έιδικότερα, το ΤΧΣ υποστηρίζει ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, 
συμφωνίες, οδηγίες (όπως Έυρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, 
Συμφωνία του Παρισιού, EBA Sustainable Finance, 
TCFD, κ.λπ.), τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης που 
περιλαμβάνονται στην Ατζέντα 2030 των Ηνωμένων 
Έθνών και τις 6 Αρχές για την Υπεύθυνη Τραπεζική του 
Περιβαλλοντικού Προγράμματος των Ηνωμένων Έθνών – 
Πρωτοβουλία για τον Χρηματοοικονομικό κλάδο (UNEP FI) 
που συνολικά αποτελούν βασικές αρχές αειφορίας/ESG.

Με αίσθημα ευθύνης, το Ταμείο έχει επιπλέον αναπτύξει 
μία σειρά από πρωτοβουλίες και πολιτικές ως προς τις 

Αγαπητοί Συνεργάτες και Φίλοι,

Το 2021 καταφέραμε όλοι μας να συνεχίσουμε με τον ίδιο 
ζήλο και αφοσίωση τις προσπάθειές μας να επιτύχουμε 
τους στόχους μας και, κυρίως, να διατηρήσουμε το όραμά 
μας για ένα αειφόρο τραπεζικό σύστημα. Με την 2η Έκθεση 
Βιώσιμης Ανάπτυξης που παρουσιάζει το Ταμείο, διαφαίνεται 
η δέσμευσή μας σε θέματα αειφόρου ανάπτυξης και 
αποτυπώνονται οι δράσεις μας τόσο ως προς τις Τράπεζες 
στις οποίες συμμετέχουμε, όσο και προς την εσωτερική μας 
λειτουργία, με απώτερο στόχο να αφήσουμε έτσι θετικό 
αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία και κοινωνία.

Το ΤΧΣ, έχοντας συμπληρώσει δεκαετή και πλέον παρουσία 
στο ελληνικό χρηματοοικονομικό περιβάλλον, διατηρώντας 
πάντοτε μια σταθερή και υπεύθυνη στάση, κατάφερε να 
ανταπεξέλθει με επιτυχία στις προκλήσεις και τις δυσκολίες 
που κλήθηκε να διαχειριστεί. Άλλωστε, από την αρχή της 
ίδρυσής του κλήθηκε να αναλάβει έναν καίριο ρόλο, αυτόν 
της διασφάλισης της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας 
προς χάριν του δημόσιου συμφέροντος και της στήριξης και 
ενίσχυσης των ελληνικών συστημικών Τραπεζών, ένα ρόλο 
που επιτέλεσε στο ακέραιο και συνεχίζει να υπηρετεί με 
μέγιστη αποτελεσματικότητα.

Μέσα από τη σημαντική τεχνογνωσία που διαθέτει και 
βρισκόμενο σε διαρκή εγρήγορση, το Ταμείο στάθηκε 
αρωγός στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα συνεισφέροντας 
στη βιώσιμη ανάπτυξη και εξέλιξή του, με σκοπό να 
λειτουργήσει ως βασικός μοχλός ανάκαμψης της ελληνικής 
οικονομίας.  Έχοντας πετύχει  απευθείας και ειλικρινή 
δίαυλο επικοινωνίας με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, το 
ΤΧΣ αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, στοχευμένες δράσεις, 
διαβούλευση και υλοποίηση. Το 2021 αποτέλεσε χρονιά 

Τράπεζες, στις οποίες είναι μέτοχος, με στόχο την υιοθέτηση 
από την πλευρά τους διεθνών προτύπων και βέλτιστων 
πρακτικών αναφορικά με Έταιρική Διακυβέρνηση και 
θέματα ESG, όπως υποστήριξη ενσωμάτωσης θεμάτων και 
πρακτικών ESG, συγκρότηση Έπιτροπής Δ.Σ. Δεοντολογίας 
& Βιώσιμης Ανάπτυξης, υιοθέτηση των Αρχών του UNEP FI 
για Υπεύθυνη Τραπεζική, Αρχές Έταιρικής Διακυβέρνησης 
του ΤΧΣ, ανάπτυξη τεχνογνωσίας, πρόταση για εισαγωγή 
κριτηρίων ESG στο Πλαίσιο Διαχείρισης και Διάθεσης 
Ανάληψης Κινδύνων των Τραπεζών, και εισαγωγή 
κριτηρίων ESG στις Πολιτικές Μετοχικής Έπιμέλειας και 
Ένάσκησης Δικαιωμάτων Ψήφου. Μέσα από την ουσιαστική 
επικοινωνία και συνεργασία του με τις τράπεζες, το Ταμείο 
ενθαρρύνει την εφαρμογή της βιώσιμης τραπεζικής, τόσο 
για τις εσωτερικές τους λειτουργίες και δραστηριότητες, 
όσο και για την αλληλεπίδρασή τους με τους βασικούς 
κοινωνικούς τους εταίρους.

Έξίσου σημαντικό ρόλο για το Ταμείο, έχουν οι άνθρωποί 
του, χάρη στους οποίους υλοποιείται με επιτυχία η αποστολή 
του αναφορικά με την χρηματοπιστωτική σταθερότητα.  
Μεταξύ άλλων, η διασφάλιση της υγείας και ασφάλειας 
των εργαζομένων μέσα από στοχευμένες ενέργειες, όπως 
τηλεργασία, διεξαγωγή συχνών διαγνωστικών ελέγχων, 
απολυμάνσεις των κτιριακών του εγκαταστάσεων και 
διάθεση του απαραίτητου υγειονομικού υλικού, ενισχύουν 
το στόχο του Ταμείου για την αρμονική συνύπαρξη 
επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.

Σε συνέχεια της αναθεώρησης του ιδρυτικού του νόμου 
που τέθηκε σε ισχύ κατά τη διάρκεια του 2022, το Ταμείο 
συνεχίζει να είναι πιστό στο όραμά του, τη δημιουργία αξίας 
προς όλα τα εμπλεκόμενα μέρη σύμφωνα με το θεσμικό 
πλαίσιο λειτουργίας του, έτσι όπως αυτό διαμορφώνεται 
βάσει των αναγκών που επιτάσσει το χρηματοπιστωτικό 
σύστημα με γνώμονα την ευημερία της ελληνικής 
οικονομίας και του κοινωνικού συνόλου ευρύτερα.

Ατενίζουμε το Μέλλον με αισιοδοξία, στηρίζοντας την 
κοινωνία μέσα από την βιώσιμη ανάπτυξη και την υπεύθυνη 
τραπεζική με στόχο ένα καλύτερο αύριο! 

GRI 102-14 | GRI  102-15
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ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) 
ιδρύθηκε το 2010 (βάσει του Ν. 3864/2010) ως νομικό 
πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Έχει διοικητική και 
οικονομική αυτοτέλεια, λειτουργεί αμιγώς  σύμφωνα με 
τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και διέπεται από 
τις διατάξεις του ιδρυτικού νόμου όπως ισχύει. Έχοντας 
ως ευρύτερη αρμοδιότητα να αναλαμβάνει στρατηγικές 
συστημικές πρωτοβουλίες, με σκοπό την ενίσχυση της 
βιώσιμης ανάπτυξης του τραπεζικού συστήματος, το ΤΧΣ 
επιβλέπει 5 Τράπεζες, 4 συστημικές και τη μη συστημική 
Attica Bank όπως ορίζεται στις αντίστοιχες Συμφωνίες 
Πλαισίου Συνεργασίας. Έπιπρόσθετα, το Ταμείο είναι επί 

Κύριος σκοπός του Ταμείου είναι να συμβάλει στη διατήρηση της σταθερότητας του ελληνικού τραπεζικού 
συστήματος, προς χάριν του δημοσίου συμφέροντος.

του παρόντος ο μεγαλύτερος μέτοχος σε τρεις από τις 
τέσσερις συστημικές Τράπεζες.

Μετά την τροποποίηση του Ν. 3864/2010 με τον Ν. 
4941/2022, μεταξύ των στόχων του ΤΧΣ συγκαταλέγεται 
και η αποτελεσματική διάθεση των μετοχών ή άλλων 
χρηματοπιστωτικών μέσων που κατέχει σε πιστωτικά 
ιδρύματα, βάσει της στρατηγικής αποεπένδυσής του.

3.0   ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
         ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

Το ΤΧΣ στοχεύει σε μια στενή συνεργασία με τις Τράπεζες για τον καθορισμό προτεραιοτήτων και στόχων για την επίτευξη των 
σκοπών προς αυτή την κατεύθυνση. Μια διαφανής και συνεπής συνεργασία στοχεύει στην ενίσχυση της αξίας στο τραπεζικό 
σύστημα και στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, μέσω ενός συνεχούς στρατηγικού διαλόγου με τις Συστημικές Τράπεζες.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Φάση ανάπτυξης Έπιστασία

Ένοποίηση του κλάδου Ανακεφαλαιοποίηση Μέτοχος

Αποεπένδυση
Ανάπτυξη σχήματος 

και διαδικασιών 
ανακεφαλαιοποίησης με την 

υποστήριξη της ελληνικής 
Κυβέρνησης και 3i

Παρακολούθηση εφαρμογής 
σχεδίων αναδιάρθρωσης, 
συμμόρφωση με RFA και 

εκπλήρωση προσδοκιών 4i/ΥπΟικ

Καθοδήγηση και διαχείριση σημαντικών 
συναλλαγών για την σταθεροποίηση του 
κλάδου με επίκεντρο  τις τέσσερεις τράπεζες 
σε συνεργασία με Κυβέρνηση/ΤτΈ/3i

Έκτέλεση συναλλαγών 
ανακεφαλαιοποίησης, 
καθορισμός λειτουργικού 
πλαισίου (RFA, Έκπρόσωποι 
Δ.Σ., PMs, κλπ), σε συνάρτηση 
με το νόμο Ν3864 & επίσημες 
συμφωνίες (MFAFA)

Κατά κύριο λόγο δομικές δράσεις εντός του επίσημα δομημένου πλαισίου κανόνων, 
καθορισμένου από επίσημο κλάδο, ελάχιστες εμπορικές αποφάσεις

Κατά κύριο λόγο εμπορικές αποφάσεις σχετικά με τη 
δημιουργία αξίας & το δημόσιο συμφέρον

Προώθηση συνθηκών 
για αποεπένδυση
Έπιδίωξη ανάκαμψης 
Τραπεζών και ανάκαμψη 
απόδοσης

Έκτέλεση συναλλαγών 
αποεπένδυσης με 

εμπορικούς όρους

ΦΑΣΗ 1 ΦΑΣΗ 2 ΦΑΣΗ 3

GRI 102-1 | GRI 102-2 | GRI 102-3 | GRI 102-4 | GRI 102-5  | GRI 102-6  | GRI 102-7

Αποστολή και Στρατηγική

και να διευκολύνουν την επιστροφή τους στην ιδιωτική 
ιδιοκτησία.

Οι βασικές δραστηριότητες και εργαλεία του ΤΧΣ 
περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
• Παροχή Κεφαλαιακής Υποστήριξης σε πιστωτικά ιδρύματα
• Υποστήριξη και συνεργασία με τις Έλληνικές Τράπεζες 

αναφορικά με τα Έπιχειρηματικά τους Σχέδια 
• Διασφάλιση της τήρησης των βασικών αρχών Έταιρικής 

Διακυβέρνησης από τα πιστωτικά ιδρύματα
• Συμμετοχή στα Διοικητικά Συμβούλια των εν λόγω 

πιστωτικών ιδρυμάτων
• Ένίσχυση της διαχείρισης των ΜΈΔ των Τραπεζών
• Ένίσχυση του πλαισίου διαχείρισης κινδύνων των 

Τραπεζών
• Συμμετοχή σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου των 

συστημικών τραπεζών, έχοντας στη διάθεσή του τα 
δικαιώματα που έχει ένας κάτοχος κοινών μετοχών 
και σε κάθε περίπτωση τη δυνατότητα να μπορεί να 
λειτουργεί με όρους αγοράς.

Η ανωτέρω δυνατότητα εξυπηρετεί τόσο τη 
μακροπρόθεσμη διασφάλιση της επένδυσής του, όσο 
και τη διευκόλυνση της σταδιακής απεμπλοκής του 
από τις τράπεζες, που στα πλαίσια της στρατηγικής 
αποεπένδυσης είναι και ο τελικός στόχος του και αποτελεί 
πλέον και μέρος του σκοπού του Ταμείου σύμφωνα με 
την τελευταία τροποποίηση του ιδρυτικού του νόμου 
3864/2010 με το νόμο 4941/2022.

Η εστίαση του ρόλου του ΤΧΣ εξελίσσεται κατά μήκος των φάσεων της αποστολής του

Μετά τη σταθεροποίηση του τραπεζικού τομέα και την επιτυχή εφαρμογή των σχεδίων αναδιάρθρωσης (φάση 2 στο 
διάγραμμα που παρουσιάζεται παρακάτω), το ΤΧΣ εισήλθε στην τελική φάση (φάση 3) προχωρώντας σε σταδιακή 
αποεπένδυση.

Στο πλαίσιο της αλλαγής της εστίασης του ΤΧΣ, το Ταμείο ανέλαβε έναν πιο ενεργό μετοχικό ρόλο, με το όραμα να 
υλοποιήσει το σχέδιο αποεπένδυσής του. Το ΤΧΣ επιδιώκει να αναπτύξει έναν οδικό χάρτη για την ενίσχυση της 
κερδοφορίας και της αξίας των μετόχων, διασφαλίζοντας παράλληλα τη συνεχή χρηματοοικονομική σταθερότητα για 
τις Συστημικές Τράπεζες.

Στόχος αυτής της προσπάθειας είναι η διαμόρφωση συγκεκριμένων δράσεων ή πρωτοβουλιών, που θα μπορούσαν να 
αναλάβουν οι Τράπεζες, σε συνδυασμό με τον ρόλο του ΤΧΣ, προκειμένου να αυξηθεί η αξία τους και να διαμορφωθεί 
ένα βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο

3.1

Κατά τη διάρκεια της 10ετούς πορείας του, το Ταμείο 
συνέβαλε σημαντικά στη διάσωση και αναδιάρθρωση 
των συστημικών Τραπεζών, ενεργώντας καταλυτικά ως 
πρός τη σταθερότητα και τον μετασχηματισμό τους και 
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.

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

• μείωσης κινδύνων στους ισολογισμούς μέσω σημαντικής 
μείωσης των ΜΈΑ

• επίτευξης βιώσιμης κερδοφορίας
• διασφάλισης εφαρμογής βέλτιστων πρακτικών ESG.

Προς αυτή την κατεύθυνση, το Ταμείο ενθαρρύνει 
και υποστηρίζει τις Τράπεζες στο να βελτιώσουν την 
αποτελεσματικότητά τους και να επιταχύνουν τυχόν 
αναγκαίες αλλαγές, να διατηρήσουν κεφαλαιακή επάρκεια 

GRI 102-15
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ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ € 2019 2020 2021

Συνολικά έσοδα (έσοδα από
τόκους & έσοδα από CoCos) 

Λειτουργικά και άλλα έξοδα

Κοινωνική Συνεισφορά (δωρεές)

Απομείωση απαιτήσεων από 
Τράπεζες υπό εκκαθάριση

Κέρδη/(Ζημίες) περιόδου

Πληρωμή φόρων

Δαπάνες προσωπικού (4)(4)

(5) (7)

25 18

(14)

(4)

(393)

(758)

0,10 0

(2.080)

0,4 0,7

(78)(74)

195

1.403

0,2

Το Ταμείο διαχειρίζεται το κεφάλαιο και τα περιουσιακά 
του στοιχεία και ασκεί τα απορρέοντα από την 
ιδιότητά του ως μετόχου δικαιώματα, κατά τρόπο 
που προστατεύει την αξία των περιουσιακών του 
στοιχείων, ελαχιστοποιεί τους κινδύνους για τον 
Έλληνα πολίτη χωρίς να εμποδίζει ούτε να στρεβλώνει 
τον ανταγωνισμό στο τραπεζικό σύστημα.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα βασικά 
στοιχεία της οικονομικής του επίδοσης:

Οικονομική Επισκόπηση3.3

Υπεύθυνη Τραπεζική

Βιώσιμη χρηματοδότηση - Υποστήριξη 
των Αρχών Υπεύθυνης Τραπεζικής του 
UNEP FI

Από το Μάρτιο του 2020, το Ταμείο έχει προσυπογράψει 
τις Αρχές του UNEP FI για την Υπεύθυνη Τραπεζική 
(PRB). Οι 6 Αρχές για Υπεύθυνη Τραπεζική, που 
παρουσιάζονται παρακάτω, αντιπροσωπεύουν ένα 
μοναδικό πλαίσιο για τη διασφάλιση ότι η στρατηγική 
και η πρακτική των Τραπεζών ευθυγραμμίζονται με το 
όραμα που έχει θέσει η κοινωνία για το μέλλον της. 

Οι αρχές προσδίδουν ιδιαίτερη σημασία στη διαφάνεια 
αναφορικά με τον τρόπο  που τα προϊόντα και οι 
υπηρεσίες των Τραπεζών 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 συμπεριελήφθη 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.

Μεταξύ των αρχών στις οποίες δίνει ιδιαίτερη έμφαση 
το ΤΧΣ είναι η επικοινωνία με όλα τα ενδιαφερόμενα 
μέρη, καθώς και η αυξημένη εστίαση στη λογοδοσία 
και τη διαφάνεια. Για το λόγο αυτό, το ΤΧΣ έχει 
συμπεριλάβει τα ενδιαφερόμενα μέρη στην αξιολόγηση 
ουσιαστικότητας που πραγματοποιήθηκε, στο πλαίσιο 
της διαδικασίας αναφοράς των ESG θεμάτων του, η 
οποία περιγράφεται στην επόμενη ενότητα (Ένότητα 4 
Διαβούλευση με τα Ένδιαφερόμενα Μέρη & Αξιολόγηση 
Ουσιαστικών Θεμάτων). 

Το ΤΧΣ πιστεύει ότι η βελτιωμένη απόδοση σε θέματα 
ESG και βιωσιμότητας θα προσδώσει αξία στο ελληνικό 
τραπεζικό σύστημα και ως εκ τούτου προωθεί την 
ενσωμάτωση των θεμάτων βιώσιμης ανάπτυξης από τις 
ελληνικές τράπεζες, το οποίο αποτελεί έναν από τους 3 
βασικούς πυλώνες της αποστολής του. Προς αυτή την 
κατεύθυνση, υποστηρίζει εξωτερικές πρωτοβουλίες 
που προάγουν την ενσωμάτωση των θεμάτων βιώσιμης 
ανάπτυξης και συμβάλλει ενεργά στο δημόσιο διάλογο 
για αυτά τα θέματα μέσω άρθρων, συζητήσεων και 
συνεργασιών.

Έιδικότερα, το Ταμείο είναι ενεργός υποστηρικτής των 
ακόλουθων Αρχών ESG/Βιώσιμης Ανάπτυξης:

• Οι σχετικές ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, συμφωνίες, 
πολιτική, οδηγίες και συστάσεις/πλαίσια (όπως η 
Έυρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, η Συμφωνία του 
Παρισιού, οι συστάσεις της ΈΑΤ (ΈΒΑ) για τις Βιώσιμες 
Χρηματοδοτήσεις, οι συστάσεις του TCFD κ.λπ.)

• Οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης, που περιλαμβάνονται 
στην Ατζέντα 2030 των Ηνωμένων Έθνών

• Οι 10 Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου των 
Ηνωμένων Έθνών

• Οι 6 Αρχές για Υπεύθυνη Τραπεζική του Περιβαλλοντικού 
Προγράμματος των Ηνωμένων Έθνών – πρωτοβουλία για 
τον Χρηματοοικονομικό κλάδο (UNEP FI): Έναρμόνιση, 
Έπιδράσεις & Θέσπιση Στόχων, Ένδιαφερόμενα Μέρη, 
Διαφάνεια & Λογοδοσία, Διακυβέρνηση & Κουλτούρα, 
Πελάτες.

3.4

GRI 102-11 | GRI 102-12

GRI 201-1

*Το μηδέν σε αυτή την κατηγορία εμφανίζεται έτσι λόγω στρογγυλοποίησης - το πραγματικό ποσό δεν είναι μηδενικό. 

Σημαντικοί Σταθμοί
Στη συνέχεια παρουσιάζονται μερικοί από τους σημαντικότερους σταθμούς του Ταμείου:

• Ανακεφαλαιοποίηση της ΈΤΈ και της Τράπεζας Πειραιώς 
από το ΤΧΣ

• Το ΤΧΣ και οι τέσσερις συστημικές Τράπεζες υπογράφουν 
τις τροποποιημένες Συμφωνίες Πλαισίου Συνεργασίας

Οι τέσσερις συστημικές Τράπεζες ολοκλήρωσαν τις 
αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου και υπέγραψαν τις 
Συμφωνίες Πλαισίου Συνεργασίας

• 1η Έπισκόπηση της Έταιρικής Διακυβέρνησης των Έλληνικών 
Συστημικών Τραπεζών και Αξιολόγηση των Διοικητικών 
Συμβουλίων και των Έπιτροπών τους

• Παρουσίαση του σχεδίου δράσης του ΤΧΣ για τη Διαχείριση 
των Μη Έξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων στο πλαίσιο 
ενίσχυσης του συντονισμού των συστημικών Τραπεζών για 
την αναδιάρθρωση του χρέους των μεγάλων εταιρειών

• To Ταμείο δημοσιεύει την Έπικαιροποιημένη Ανάλυση Μη 
Κανονιστικών  Περιορισμών & Έμποδίων για την ανάπτυξη 
αγοράς ΜΈΔ στην Έλλάδα

2η Έπισκόπηση της Έταιρικής Διακυβέρνησης των Τραπεζών 
και της Αξιολόγησης των Διοικητικών Συμβουλίων και 
Έπιτροπών τους

• Υποβολή πρότασης από το ΤΧΣ για το Έλληνικό Σχήμα 
Προστασίας Ένεργητικού «Ηρακλής» στο Υπουργείο 
Οικονομικών

• Δημοσίευση των κατευθυντήριων γραμμών του ΤΧΣ για τη 
διαδικασία επιλογής και διορισμού των μελών του Δ.Σ. των 
ελληνικών συστημικών Τραπεζών

• Το ΤΧΣ δημοσιεύει τις Αρχές για την Αμοιβή των Μη-
Έκτελεστικών Μελών (NEDs) 

• Κατάθεση και έγκριση του Νομοσχεδίου «Ηρακλής», Σχήμα 
Προστασίας Ένεργητικού, από το Έλληνικό Κοινοβούλιο

• Σύσταση Έπιτροπής Δεοντολογίας σε επίπεδο Διοικητικού 
Συμβουλίου σε δύο συστημικές Tράπεζες

• Το ΤΧΣ προσυπογράφει τις Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής 
(UNEP FI)

• Το ΤΧΣ δημοσιοποιεί τις Αρχές Έταιρικής Διακυβέρνησης 
και τις Πολιτικές Μετοχικής Έπιμέλειας και Ένάσκησης 
Δικαιωμάτων Ψήφου

• Στήριξη των Αυξήσεων Μετοχικού Κεφαλαίου:
Τράπεζα Πειραιώς (04/2021)
Alpha Bank (07/2021)
Attica Bank (12/2021)

• Ολοκλήρωση 3ης αξιολόγησης της Έταιρικής Διακυβέρνησης 
των Έλληνικών συστημικών Τραπεζών και της αξιολόγησης 
των Διοικητικών τους Συμβουλίων

• To TXΣ δημοσιεύει την 1ης Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2020
• Το ΤΧΣ παρουσιάζει το 1ο Δελτίο (Αποτελέσματα του 

Έλληνικού τραπεζικού τομέα στο πλαίσιο της Πανευρωπαϊκής 
Άσκησης Προσομοίωσης Καταστάσεων Κρίσης 2021)

2015
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3.2

Αρχές για την 
Υπεύθυνη 
Τραπεζική
(UNEP FI)

Εναρμόνιση

Πελάτες Επιδράσεις
& Θέσπιση

Στόχων

Διακυβέρνηση
& Κουλτούρα

Διαφάνεια
& Λογοδοσία

Ενδιαφερόμενα
Μέρη

3.0   ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
         ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

https://hfsf.gr/%ce%b5%cf%84%ce%ae%cf%83%ce%b9%ce%b1-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%ad%ce%ba%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7-%ce%b4%cf%89%ce%b4%ce%b5%ce%ba-4/
https://hfsf.gr/%ce%b5%cf%84%ce%ae%cf%83%ce%b9%ce%b1-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%ad%ce%ba%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7-%ce%b4%cf%89%ce%b4%ce%b5%ce%ba-4/
https://hfsf.gr/%ce%b5%cf%84%ce%ae%cf%83%ce%b9%ce%b1-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%ad%ce%ba%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7-%ce%b4%cf%89%ce%b4%ce%b5%ce%ba-4/
https://hfsf.gr/%ce%b5%cf%84%ce%ae%cf%83%ce%b9%ce%b1-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%ad%ce%ba%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7-%ce%b4%cf%89%ce%b4%ce%b5%ce%ba-4/
https://hfsf.gr/%cf%80%ce%bb%ce%b1%ce%af%cf%83%ce%b9%ce%bf-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b1%cf%82-relationship-framework-agreements-rfas-%ce%b1%ce%bd%ce%ac%cf%81%cf%84%ce%b7%cf%83/
https://hfsf.gr/%cf%80%ce%bb%ce%b1%ce%af%cf%83%ce%b9%ce%bf-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b1%cf%82-relationship-framework-agreements-rfas-%ce%b1%ce%bd%ce%ac%cf%81%cf%84%ce%b7%cf%83/
https://hfsf.gr/%cf%80%ce%bb%ce%b1%ce%af%cf%83%ce%b9%ce%bf-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b1%cf%82-relationship-framework-agreements-rfas-%ce%b1%ce%bd%ce%ac%cf%81%cf%84%ce%b7%cf%83/
https://hfsf.gr/%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b9%cf%81%ce%af%ce%b1-spencer-stuart-%ce%b8%ce%b1-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%b8%ce%ad%cf%83%ce%b5%ce%b9-%cf%84%ce%bf-%cf%84%cf%87%cf%83-%cf%84%ce%bf-%ce%ad/
https://hfsf.gr/%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b9%cf%81%ce%af%ce%b1-spencer-stuart-%ce%b8%ce%b1-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%b8%ce%ad%cf%83%ce%b5%ce%b9-%cf%84%ce%bf-%cf%84%cf%87%cf%83-%cf%84%ce%bf-%ce%ad/
https://hfsf.gr/%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b9%cf%81%ce%af%ce%b1-spencer-stuart-%ce%b8%ce%b1-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%b8%ce%ad%cf%83%ce%b5%ce%b9-%cf%84%ce%bf-%cf%84%cf%87%cf%83-%cf%84%ce%bf-%ce%ad/
https://hfsf.gr/%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%ce%b4%cf%81%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%ce%bf%cf%84%ce%ae%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%84%ce%b1%ce%bc%ce%b5-6/
https://hfsf.gr/%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%ce%b4%cf%81%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%ce%bf%cf%84%ce%ae%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%84%ce%b1%ce%bc%ce%b5-6/
https://hfsf.gr/%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%ce%b4%cf%81%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%ce%bf%cf%84%ce%ae%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%84%ce%b1%ce%bc%ce%b5-6/
https://hfsf.gr/%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%ce%b4%cf%81%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%ce%bf%cf%84%ce%ae%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%84%ce%b1%ce%bc%ce%b5-6/
https://hfsf.gr/%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%ce%b4%cf%81%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%ce%bf%cf%84%ce%ae%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%84%ce%b1%ce%bc%ce%b5-6/
https://hfsf.gr/%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%ce%b4%cf%81%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%ce%bf%cf%84%ce%ae%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%84%ce%b1%ce%bc%ce%b5-6/
https://hfsf.gr/%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%ce%b4%cf%81%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%ce%bf%cf%84%ce%ae%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%84%ce%b1%ce%bc%ce%b5-6/
https://hfsf.gr/%cf%84%ce%bf-%cf%84%cf%87%cf%83-%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%ba%ce%bb%ce%ae%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b5-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%83%ce%ba%cf%8c%cf%80%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b1/
https://hfsf.gr/%cf%84%ce%bf-%cf%84%cf%87%cf%83-%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%ba%ce%bb%ce%ae%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b5-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%83%ce%ba%cf%8c%cf%80%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b1/
https://hfsf.gr/%cf%84%ce%bf-%cf%84%cf%87%cf%83-%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%ba%ce%bb%ce%ae%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b5-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%83%ce%ba%cf%8c%cf%80%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b1/
https://hfsf.gr/npls-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%b1/
https://hfsf.gr/npls-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%b1/
https://hfsf.gr/npls-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%b1/
https://hfsf.gr/wp-content/uploads/2020/10/HFSF-Guidelines-BoD-Selection-Process1.pdf
https://hfsf.gr/wp-content/uploads/2020/10/HFSF-Guidelines-BoD-Selection-Process1.pdf
https://hfsf.gr/wp-content/uploads/2020/10/HFSF-Guidelines-BoD-Selection-Process1.pdf
https://hfsf.gr/wp-content/uploads/2020/11/NEDs-Remuneration_el.pdf
https://hfsf.gr/wp-content/uploads/2020/11/NEDs-Remuneration_el.pdf
https://hfsf.gr/npls-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%b1/
https://hfsf.gr/npls-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%b1/
https://hfsf.gr/what-we-do/sustainable-environment/
https://hfsf.gr/what-we-do/sustainable-environment/
https://hfsf.gr/%cf%84%ce%bf-%cf%84%cf%87%cf%83-%ce%b1%cf%81%cf%89%ce%b3%cf%8c%cf%82-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b4%ce%b9%ce%b5%ce%b8%ce%bd%cf%8e%ce%bd-%ce%b1%cf%81%cf%87%cf%8e%ce%bd-%cf%85%cf%80%ce%b5%cf%8d/
https://hfsf.gr/%cf%84%ce%bf-%cf%84%cf%87%cf%83-%ce%b1%cf%81%cf%89%ce%b3%cf%8c%cf%82-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b4%ce%b9%ce%b5%ce%b8%ce%bd%cf%8e%ce%bd-%ce%b1%cf%81%cf%87%cf%8e%ce%bd-%cf%85%cf%80%ce%b5%cf%8d/
https://hfsf.gr/our-portfolio/our-policy/corporate-governance-principles/
https://hfsf.gr/our-portfolio/our-policy/corporate-governance-principles/
https://hfsf.gr/our-portfolio/our-policy/corporate-governance-principles/
https://hfsf.gr/wp-content/uploads/2021/04/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%A4%CE%A7%CE%A3-%CE%91%CE%9C%CE%9A-%CE%A0%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CF%82-v2.pdf
https://hfsf.gr/wp-content/uploads/2021/07/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%A4%CE%A7%CE%A3-%CE%91%CE%9C%CE%9A-Alpha-29_06-FINAL-ok-by-Chairman-EB-1.pdf
https://hfsf.gr/wp-content/uploads/2021/12/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%A4%CE%A7%CE%A3-_-Attica-Bank-15_12_21_legal_v2-KP-15_12-v6-with-IX-comments.pdf
https://hfsf.gr/wp-content/uploads/2021/11/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%88%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%92%CE%B9%CF%8E%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%B7%CF%82-%CE%91%CE%BD%CE%AC%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B7%CF%82-26_11_21-1.pdf
https://hfsf.gr/hfsf-bulletin-1-greek-banking-sectors-2021-eu-wide-stress-test-results/
https://hfsf.gr/hfsf-bulletin-1-greek-banking-sectors-2021-eu-wide-stress-test-results/
https://hfsf.gr/hfsf-bulletin-1-greek-banking-sectors-2021-eu-wide-stress-test-results/


14 15

4.0   ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΜΕ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ 
         ΜΕΡΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΏΝ 
         ΘΕΜΑΤΏΝ

Η αποτελεσματική συνεργασία και διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη μας, διαδραματίζει 
σημαντικό ρόλο στις στρατηγικές μας αποφάσεις και τις προσπάθειές μας για δημιουργία αξίας τόσο 
για τα ενδιαφερόμενα μέρη, όσο και για την κοινωνία στο σύνολό της. Στις ενότητες που ακολουθούν, 
παρουσιάζεται η προσέγγιση του ΤΧΣ σχετικά με τη διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη και την 
αξιολόγηση των ουσιαστικών θεμάτων.

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΜΕ ΤΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ & 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΏΝ ΘΕΜΑΤΏΝ

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. 

Το ΤΧΣ, λόγω της φύσης του θεσμικού του ρόλου, 
βρίσκεται σε στενή και συνεχή συνεργασία με τα 
κύρια ενδιαφερόμενα μέρη του, με κύριο σκοπό 
να συμβάλει στη διατήρηση της σταθερότητας στο 
ελληνικό τραπεζικό Σύστημα. Οι στόχοι του Ταμείου 
βασίζονται σε μια ολοκληρωμένη στρατηγική που 
αναπτύχθηκε από το ΤΧΣ, την Τράπεζα της Έλλάδος 
(ΤτΈ) και το Υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία 
με την Έυρωπαϊκή Έπιτροπή (ΈΈ) και τον Έυρωπαϊκό 
Μηχανισμό Σταθερότητας (ΈΜΣ). Ως αποτέλεσμα, 
το Ταμείο πραγματοποιεί τακτικές συνεδριάσεις 
προόδου και υποβάλλει εκθέσεις δραστηριοτήτων 
στο Υπουργείο Οικονομικών κάθε δύο μήνες. Ομοίως, 
πραγματοποιείται συνάντηση με εκπροσώπους της 
ΈΈ, της Έυρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΈΚΤ) και του 
Έυρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΈΜΣ) κάθε 
δύο ή τρεις μήνες. 

Έπιπρόσθετα, το Ταμείο επικοινωνεί συχνά και με 
την Έλληνική Ένωση Τραπεζών (ΈΈΤ), σημαντικούς 
Τραπεζικούς Έπενδυτές, τα Μέσα Ένημέρωσης και 
άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, όταν απαιτείται, αναφορικά 
με σημαντικά θέματα και εξελίξεις σχετικά με την 
ενίσχυση της σταθερότητας του ελληνικού τραπεζικού 
Συστήματος.

Διαβούλευση με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη4.1
GRI 102-13 | GRI 102-21 | GRI 102-40 | GRI 102-42
GRI 102-43 | GRI 102-44

Το ΤΧΣ σε συνεργασία με τα κύρια ενδιαφερόμενα μέρη του 
συγκέντρωσε και ενσωμάτωσε τις απόψεις τους σχετικά 
με τα πιο σημαντικά θέματα βιώσιμης ανάπτυξης που 
σχετίζονται με τις δραστηριότητες του Ταμείου, μέσω ενός 
δομημένου ερωτηματολογίου, ως μέρος της διαδικασίας 
αξιολόγησης ουσιαστικότητας που πραγματοποιήθηκε, η 
οποία παρουσιάζεται αναλυτικότερα στην ενότητα που 
ακολουθεί. 

Η αξιολόγηση ουσιαστικών θεμάτων είναι η διαδικασία 
για τον εντοπισμό και την ιεράρχηση των θεμάτων 
που είναι πιο σημαντικά για έναν οργανισμό και τα 
ενδιαφερόμενα μέρη του, σύμφωνα με τα διεθνή 
πρότυπα.

Με στόχο τον προσδιορισμό των σημαντικών θεμάτων 
ESG και βιώσιμης ανάπτυξης του Ταμείου τόσο σε σχέση 
με την εσωτερική του λειτουργία, όσο και αναφορικά 
με το ρόλο του στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, 
διενεργήθηκε σχετική άσκηση ουσιαστικότητας 
βασισμένη σε τέσσερα βήματα:

α) προσδιορισμός θεμάτων
β) ευθυγράμμιση με τα διεθνή πρότυπα
γ) προτεραιοποίηση και
δ) επαλήθευση.

Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, εκπρόσωποι από 
τις βασικές ομάδες ενδιαφερομένων μερών του ΤΧΣ 
έλαβαν μέρος σε αυτήν την ανάλυση ουσιαστικότητας 
παραθέτοντας τις απόψεις τους σχετικά με τη σημασία 
των διαφόρων θεμάτων ESG που σχετίζονται με τη 
λειτουργία του ΤΧΣ. Συγκεκριμένα, ακολουθήθηκε μια 
τυπική διαδικασία σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα 
(GRI Standards), όπου ζητήθηκε από τα ενδιαφερόμενα 
μέρη να εκφράσουν τις απόψεις τους μέσω κατάλληλα 
διαμορφωμένου ειδικού ερωτηματολογίου.

Αυτή η ανάλυση μας επέτρεψε να επιλέξουμε μια σειρά 
ουσιαστικών θεμάτων ESG, τα οποία κατηγοριοποιήθηκαν 
σε τρεις βασικές κατηγορίες:

α) Οικονομία/Αγορά
β) Περιβάλλον & Κοινωνία και
γ) Έργαζόμενοι. 

Τα περισσότερα από αυτά τα θέματα σχετίζονται με το 
ρόλο του Ταμείου στο Έλληνικό Τραπεζικό Σύστημα, ενώ 
ορισμένα από αυτά ισχύουν μόνο για τις πρακτικές ESG που 
ακολουθεί εσωτερικά το Ταμείο.

Όλα τα ουσιαστικά θέματα που παρουσιάζονται στον 
πίνακα ουσιαστικότητας ταξινομούνται 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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ΕΝΩΣΗ

ΤΡΑΠΕΖΩΝΚΥΡΙΟΙ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ
ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ

ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΕ
ΕΚΤ
ΕΜΣ

MME

Αξιολόγηση Ουσιαστικών Θεμάτων4.2
GRI 102-12 | GRI 102-46 | GRI 102-47
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Τα πιο ουσιαστικά θέματα ESG και βιώσιμης ανάπτυξης που σχετίζονται με τη λειτουργία του ΤΧΣ παρουσιάζονται στον 
πίνακα ουσιαστικότητας που ακολουθεί.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα ουσιαστικά θέματα του Ταμείου μαζί με τις βασικές δράσεις και πρωτοβουλίες 
που υλοποιεί το Ταμείο, καθώς και τους σχετικούς SDGs1. Περαιτέρω ανάλυση παρέχεται στις σχετικές ενότητες της έκθεσης, 
όπως φαίνεται παρακάτω.

Κατάταξη
Στόχοι Βιώσιμης 

Ανάπτυξης 
(SDGs)

Κύριες δράσεις και πρωτοβουλίες 

Οικονομία/Αγορά

Περιβάλλον & Κοινωνία

Εργαζόμενοι

Πίνακας ουσιαστικών θεμάτων ΤΧΣ 2021

Διαφορετικότητα & 
ίσες ευκαιρίες

Υγεία & 
Ασφάλεια

Εκπαίδευση

Προστασία απορρήτου 
δεδομένων

4,0
4,0

5,0

5,0

6,0

6,0

7,0

7,0

8,0

8,0

9,0

9,0

10,0

10,0

ΥΨΗΛΗ

Υ
Ψ

Η
Λ

Η

ΜΕΣΑΙΑ

Μ
Ε

Σ
Α

ΙΑ

Υποστήριξη των 
δικαιωμάτων των μετόχων 

των Τραπεζών

Ενσωμάτωση πρακτικών ESG 
στα Διοικητικά Συμβούλια των 

Τραπεζών και τις λειτουργίες τους
Συνεισφορά στη 

διαχείριση κινδύνων 
των Τραπεζών

Ενίσχυση των προτύπων 
Εταιρικής Διακυβέρνησης

των Τραπεζών

Συμμόρφωση με νόμους
και κανονισμούς

Ενίσχυση της  χρηματοοικονομικής 
ευρωστίας και απόδοσης

των Τραπεζών

Συνεισφορά στη σταθερότητα του 
ελληνικού τραπεζικού συστήματος

Διαφάνεια και λογοδοσία

Δεοντολογία και ακεραιότητα

Ενσωμάτωση θεμάτων ESG
στη στρατηγική του ΤΧΣ

Σημαντικότητα των οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων του ΤΧΣ
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Ένίσχυση της 
χρηματοοικονομικής 
ευρωστίας και 
απόδοσης των 
Τραπεζών

4

4

Συνεισφορά στη 
σταθερότητα του 
ελληνικού τραπεζικού 
συστήματος

Ένίσχυση των 
προτύπων Έταιρικής 
Διακυβέρνησης
των Τραπεζών

Διαφάνεια και 
λογοδοσία

• Αποστολή και Στρατηγική – Ένότητα 3.1 (σελ. 11)
• Δημιουργία Αξίας στις Συστημικές Τράπεζες - Ένότητα 5.1 (σελ.  19)
• Υποστήριξη των Αυξήσεων Μετοχικού Κεφαλαίου των Τραπεζών – Ένότητα 5.3.1 (σελ. 21)
• Υποστήριξη Σημαντικών Συναλλαγών των Τραπεζών - Ένότητα 5.3.2 (σελ. 22)
• Σκοποί και Πρότυπα Έταιρικής Διακυβέρνησης του ΤΧΣ, Πολιτική Μετοχικής Έπιμέλειας και Πολιτικής 

Ένάσκησης Δικαιωμάτων Ψήφου του ΤΧΣ: Αρχές Έταιρικής Διακυβέρνησης - Ένότητα 5.4.1 (σελ. 24)
• Υποστήριξη Διοικητικών Συμβουλίων των Τραπεζών και Έπιτροπών τους - Ένότητα 5.4.2  (σελ.  26)
• Διευκόλυνση του μετασχηματισμού της Έταιρικής Δομής των Τραπεζών (Hive downs) - Ένότητα 5.4.3 (σελ. 27)
• Διενέργεια Έπισκοπήσεων Έταιρικής Διακυβέρνησης - Ένότητα 5.4.4 (σελ. 27)
• Πλαίσιο Διαχείρισης & Διάθεσης Ανάληψης Κινδύνων ελληνικών Τραπεζών - Ένότητα 5.5.1 (σελ. 28)
• Διαχείριση ΜΈΑ - Ένότητα 5.5.2 (σελ. 28)
• Κλιματικοί και περιβαλλοντικοί κίνδυνοι - Ένότητα 5.5.3 (σελ. 29)

• Έπισκόπηση του ΤΧΣ - Ένότητα 3 (σελ. 10)
• Υποστήριξη των Αυξήσεων Μετοχικού Κεφαλαίου των Τραπεζών - Ένότητα 5.3.1 (σελ. 21)
• Διαχείριση ΜΈΑ - Ένότητα 5.5.2 (σελ. 28)

• Αρχές Έταιρικής Διακυβέρνησης του ΤΧΣ - Ένότητα 5.4.1 (σελ. 24)
• Έπιτροπής Δεοντολογίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης στις συστημικές Τράπεζες, Προδιαγραφές Ανώτερου 

Ανεξάρτητου Διευθυντή (SID), Υποστήριξη Διοικητικών Συμβουλίων των Τραπεζών και Έπιτροπών τους - 
Ένότητα 5.4.2 (σελ. 35)

• Διευκόλυνση του μετασχηματισμού της Έταιρικής Δομής των Τραπεζών (Hive downs) - Ένότητα 5.4.3 (σελ. 26)
• Διενέργεια Έπισκοπήσεων Έταιρικής Διακυβέρνησης - Ένότητα 5.4.4 (σελ.  27)

• Σύστημα Έσωτερικού Έλέγχου Ηθικής Συμπεριφοράς (Internal Control over Ethical Standards - ICES), Νόμος 
του ΤΧΣ και Έσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας και Οργανωτική Δομή, Κώδικας Δεοντολογίας, Πολιτική 
Καταπολέμησης της Απάτης, Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων: Διαφάνεια και Λογοδοσία - Ένότητα 6.1.1 
(σελ. 31)
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*τα ουσιαστικά θέματα που 
παρουσιάζονται με έντονη 
και πλάγια γραμματοσειρά 
σχετίζονται με τον ρόλο του 
Ταμείου στο Ελληνικό Τραπεζικό 
Σύστημα

Έπιπλέον, με βάση τα προαναφερθέντα ουσιαστικά ζητήματα, 
ένα σύνολο πρόσθετων δεικτών από τα πρότυπα SASB και τις 
συστάσεις TCFD λήφθηκαν υπόψη κατά τη διάρκεια αυτού 
του έτους αναφοράς. Η χαρτογράφησή τους απεικονίζεται στο 
Παράρτημα 8.3. 

Στα κεφάλαια 5 και 6 παρουσιάζονται οι βασικές δράσεις και 
πρωτοβουλίες που πραγματοποιήθηκαν από το Ταμείο κατά 
το 2021. Αυτές οι ενέργειες και πρωτοβουλίες απεικονίζουν 
την ανταπόκριση του Ταμείου σε σχέση με τα καθορισμένα 
σημαντικά ζητήματα και παρέχουν επαρκείς πληροφορίες 
στους χρήστες της έκθεσης προκειμένου να κατανοήσουν την 
προσέγγιση του Ταμείου αναφορικά με τη διαχείριση των πιο 
ουσιαστικών θεμάτων και των επιδράσεών τους.

1 Οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) είναι μια συλλογή αλληλένδετων παγκόσμιων στόχων που ορίστηκαν το 2015 από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών και έχουν σχεδιαστεί ως ένα 
«σχέδιο για την επίτευξη ενός καλύτερου και πιο βιώσιμου μέλλοντος για όλους», με την επίτευξή τους να ορίζεται έως το 2030. Οι 17 ΣΒΑ στοχεύουν στην αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων

που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα παγκοσμίως, όπως η φτώχεια, η κλιματική αλλαγή, η προστασία του περιβάλλοντος, η ισότητα των φύλων, η πείνα, η παροχή εκπαίδευσης κ.λπ.

Συμμόρφωση 
με νόμους και 
κανονισμούς

Συνεισφορά στη 
διαχείριση 
κινδύνων των
Τραπεζών

Ένσωμάτωση 
πρακτικών ESG 
στα Διοικητικά 
Συμβούλια των 
Τραπεζών και 
τις λειτουργίες 
τους     

Ένσωμάτωση 
θεμάτων ESG 
στη στρατηγική 
του ΤΧΣ

Υποστήριξη των 
δικαιωμάτων
των μετόχων 
των Τραπεζών

Διαφορετικότητα 
& ίσες ευκαιρίες

Προστασία
απορρήτου
δεδομένων

Υγεία &
Ασφάλεια

Έκπαίδευση

Δεοντολογία και 
ακεραιότητα

5

6

9

11

12

13

14

• Κώδικας Δεοντολογίας - Ένότητα 6.2.1 (σελ. 33)

• Συμμόρφωση με νόμους και κανονισμούς - Ένότητα 6.1.2 (σελ. 32)
• Νόμος του ΤΧΣ, Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων: Πολιτικές κατά της Διαφθοράς & του Αθέμιτου 
• Ανταγωνισμού - Ένότητα 6.2.2 (σελ. 34)

• Risk Appetite Statements (RAS): Πλαίσιο Διαχείρισης & Διάθεσης Ανάληψης Κινδύνων ελληνικών 
Τραπεζών - Ένότητα 5.5.1 (σελ. 28)

• Διαχείριση ΜΈΑ, Έλληνικό Σχέδιο Προστασίας Περιουσιακών Στοιχείων (πρωτοβουλία «Ηρακλής») - 
Ένότητα 5.5.2 (σελ. 28)

• Κλιματικοί και περιβαλλοντικοί κίνδυνοι - Ένότητα 5.5.3  (σελ. 29)

• Υπεύθυνη Τραπεζική – Ένότητα 3.4  (σελ. 13)
• Αρχές Έταιρικής Διακυβέρνησης – Ένότητα 5.4.1 (σελ. 24)
• Κλιματικοί και περιβαλλοντικοί κίνδυνοι - Ένότητα 5.5.3 (σελ.  29)

Διαφορετικότητα και Ίσες ευκαιρίες - Ένότητα 6.3.3 (σελ. 36)

Πολιτικές, Διαδικασίες και Συμμόρφωση με GDPR: Προστασία απορρήτου δεδομένων - Ένότητα 6.2.3 
(σελ. 34)

Υγεία και Ασφάλεια- Ένότητα 6.3.4 (σελ. 37)

Έκπαίδευση και κατάρτιση – Ένότητα 6.3.2 (σελ. 36)

• Αποστολή και Στρατηγική – Ένότητα 3.1 (σελ. 11)
• Υπεύθυνη Τραπεζική – Ένότητα 3.4 (σελ. 13)
• Αρχές Έταιρικής Διακυβέρνησης – Ένότητα 5.4.1 (σελ. 24)
• Κλιματικοί και περιβαλλοντικοί κίνδυνοι – Ένότητα 5.5.3 (σελ.  29)

• Πολιτική Μετοχικής Έπιμέλειας και Πολιτικής Ένάσκησης Δικαιωμάτων Ψήφου του ΤΧΣ: Αρχές Έταιρικής 
Διακυβέρνησης - Ένότητα 5.4.1 (σελ.  24)

• Προδιαγραφές Ανώτερου Ανεξάρτητου Διευθυντή (SID), Υποστήριξη Διοικητικών Συμβουλίων των 
Τραπεζών και Έπιτροπών τους- Ένότητα 5.4.2 (σελ. 26)

• Διενέργεια Έπισκοπήσεων Έταιρικής Διακυβέρνησης - Ένότητα 5.4.4 (σελ. 27)
• Πρόγραμμα και Πολιτική Έπενδυτικών Σχέσεων – Ένότητα 6.1.3 (σελ. 32)

8

7
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4.0   ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΜΕ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ 
         ΜΕΡΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΏΝ 
         ΘΕΜΑΤΏΝ
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Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΤΧΣ ΣΤΗ 
ΒΙΏΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΏΝ ΤΡΑΠΕΖΏΝ

5.0   Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΤΧΣ 
          ΣΤΗ ΒΙΏΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
          ΤΏΝ ΤΡΑΠΕΖΏΝ

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.

Κατά συνέπεια, το Ταμείο παροτρύνει 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, τους κινδύνους, 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 ενθαρρύνει 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.

Οι τρόποι με τους οποίους το ΤΧΣ συμβάλλει στη 
χρηματοοικονομική βιωσιμότητα των Τραπεζών στις οποίες 
επενδύει, στη διαχείριση κινδύνων, στην ενίσχυση της 
Έταιρικής Διακυβέρνησης, καθώς και στην ενσωμάτωση 
των πρακτικών ESG στα Διοικητικά Συμβούλια και τις 
λειτουργίες των Τραπεζών, παρουσιάζονται στις ενότητες 
που ακολουθούν.

Στην ενότητα 5 παρουσιάζονται οι βασικές ενέργειες και πρωτοβουλίες του Ταμείου όπως επίσης και ο τρόπος με τον οποίο 
διαχειρίζεται τα παρακάτω ουσιαστικά θέματα ως προς τις τράπεζες στις οποίες έχει επενδύσει:

• Ένσωμάτωση πρακτικών ESG στα Διοικητικά Συμβούλια 
και τις λειτουργίες των Τραπεζών

• Υποστήριξη των δικαιωμάτων των μετόχων των 
Τραπεζών

• Ένίσχυση της οικονομικής ευρωστίας και απόδοσης των Τραπεζών
• Συμβολή στη σταθερότητα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος
• Ένίσχυση προτύπων Έταιρικής Διακυβέρνησης των Τραπεζών
• Συμβολή στη διαχείριση κινδύνων των Τραπεζών

     Δημιουργία Αξίας στις
Συστημικές Τράπεζες

Στο πλαίσιο του στρατηγικού του στόχου για ενίσχυση 
του ελληνικού τραπεζικού συστήματος προς χάριν του 
δημοσίου συμφέροντος, το ΤΧΣ ανέλαβε το 2021 μια 
σειρά πρωτοβουλιών προκειμένου να συνεισφέρει 
στη δημιουργία αξίας για τις ελληνικές Συστημικές 
Τράπεζες. Στις ακόλουθες ενότητες παρουσιάζονται τα 
βήματα που ακολούθησε το ΤΧΣ για την υποστήριξη της 
δημιουργίας αξίας στις ελληνικές Συστημικές Τράπεζες, 
καθώς και πληροφορίες αναφορικά με σχετικές 
σημαντικές συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν προς 
αυτή την κατεύθυνση.

Η στρατηγική του ΤΧΣ αναπτύσσει σαφείς και 
συγκεκριμένες προσδοκίες του μετόχου, οι οποίες 
συμφωνούνται από κοινού με τις διοικήσεις των 
Τραπεζών. Έίναι σημαντικό οι προσδοκίες αυτές να 
ευθυγραμμιστούν πλήρως με τον καθορισμό στόχων 
και τις πιθανές βασικές στρατηγικές πρωτοβουλίες 
για τη βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων και των 
σταθμισμένων για κίνδυνο αποδόσεων, τις αποφάσεις 
για στρατηγικές δράσεις και την ολοκληρωμένη 
παρακολούθηση της επιχειρησιακής εκτέλεσης, 
όλες υπό σαφή και αποτελεσματική διακυβέρνηση, 
καθοδηγούμενη από τα Διοικητικά Συμβούλια.

Το ΤΧΣ στοχεύει στη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης 
βιωσιμότητας σε μια απαιτητική αγορά με υψηλή 
συγκέντρωση. Ως εκ τούτου, πέραν της ευθυγράμμισης με 
τους στόχους που αφορούν δείκτες Προσαρμοσμένης για 
Κίνδυνο Απόδοσης Κεφαλαίου (RAROC) Προστιθέμενης 
Οικονομικής Αξίας (Economic Value Added), Απόδοσης 
Ιδίων Κεφαλαίων (Return On Equity) και κερδοφορία, 
με βάση τη βελτιστοποίηση και την απλοποίηση των 
λειτουργικών μοντέλων των Τραπεζών, τη μείωση των 
Μη Έξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (Non Performing 
Exposures) και τη διατήρηση της κοστολογικής βάσης, 
το ΤΧΣ επιδιώκει να διασφαλίσει ότι η υφιστάμενη 
στρατηγική των Τραπεζών βασίζεται σε σαφείς, 
στοχευμένες μοναδικές προτάσεις αξίας (unique value 
propositions), σύμφωνα με τη στρατηγική διαχείρισης 
και ανάληψης κινδύνων και τους υφιστάμενους ή 
αναδυόμενους τομείς ανταγωνιστικού πλεονεκτήματός 
τους.

Το ΤΧΣ θέτει σαφείς προσδοκίες για την απόδοση, 
διασφαλίζοντας παράλληλα τη βιώσιμη ανάπτυξη

Στόχος είναι η δημιουργία κερδοφορίας και η απόδοση 
μερισμάτων στους μετόχους μακροπρόθεσμα…

…αλλά επίσης και η διασφάλιση ομαλής αποεπένδυσης

Ισχυρό αφήγημα 
μετοχικής απόδοσης

Δίκαιη και
αποδεκτή αξία

Κατάλληλος
χρονισμός

€

Κριτήρια Βιωσιμότητας

Προστιθέμενη 
Οικονομική

Αξία

Συνολική 
Απόδοση των 
Μετόχων (%)

Απόδοση
Ιδίων 

Κεφαλαίων
(%)

Το ΤΧΣ εστιάζει σε βασικούς παράγοντες δημιουργίας αξίας για 
την αξιολόγηση της βιωσιμότητας του επιχειρηματικού μοντέλου

Το πλαίσιο του ΤΧΣ στοχεύει σε συγκεκριμένους στρατηγικούς 
μοχλούς και εστιάζει σε μια λίστα βασικών δεικτών απόδοσης 
(KPIs), σε συνέχεια της αξιολόγησης των επιχειρηματικών 
σχεδίων και στρατηγικής κινδύνων και κεφαλαίων των 
Τραπεζών.

Έξυγίανση ισολογισμών

ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΞΙΑΣ

Αξιοποίηση ευκαιριών 
προσαρμοσμένου κινδύνου

Διαφοροποίηση ροής εσόδων

Έξορθολογισμός της οργάνωσης

Διασφάλιση επαρκούς, 
διαφοροποιημένης ρευστότητας

Προστασία της δομής διακυβέρνησης

Κεφαλαιακή επίδραση 
της  μεταφοράς των MEA

Κόστος προς 
σταθμισμένο για

κίνδυνο ενεργητικό

Κόστος για τα 
περιουσιακά στοιχεία

Κουλτούρα
κινδύνου

Διακυβέρνηση

Ποσοστό διατμηματικών 
πωλήσεων

Ποσοστό Μη 
Έξυπηρετούμενων 
Ανοιγμάτων (MEA)

Διάθεση Ανάληψης 
Κινδύνου

Κόστος
Κινδύνου

RRF risk-
adjusted usage

Συνεισφορά 
προμηθειών

Χρεώσεις εκτός 
δανείων

RAROC/EVA NII/EL

Κόστος στο 
εισόδημα

NSFR LCR MREL

1

2

3

4

5

6

5.1

GRI 201-1

ΜΟΝΑΔΕΣ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
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     Συνεργατικότητα για την
Ενίσχυση της Αξίας

Tο ΤΧΣ αποβλέπει σε συνεργασία με τις Τράπεζες για τον 
καθορισμό προτεραιοτήτων και στόχων για την επίτευξη 
των σκοπών προς αυτή την κατεύθυνση. Μια διαφανής και 
συνεπής συνεργασία οδηγεί στην ενίσχυση της αξίας του 
τραπεζικού συστήματος και στην ανάπτυξη της ελληνικής 
οικονομίας, μέσω συνεχούς  στρατηγικού διαλόγου με τις 
Συστημικές Τράπεζες.

μείωση του κόστους και η αντιμετώπισή τους απαιτεί 
συνεργατικές πρωτοβουλίες.

Αφού αξιολόγησε και εξέτασε μια ευρεία ποικιλία 
τραπεζικών πρωτοβουλιών, που στοχεύουν 
στη βελτιστοποίηση της κερδοφορίας και της 
αποτελεσματικότητας των Τραπεζών, και λαμβάνοντας 
υπόψη τις βέλτιστες πρακτικές από άλλες χώρες, την 
κρίση των ειδικών και τα δεδομένα τόσο από εσωτερικές 
όσο και εξωτερικές πηγές, το ΤΧΣ δημιούργησε μια 
τελική συνοπτική λίστα πρωτοβουλιών.

Η τελική λίστα κοινοποιήθηκε προς αξιολόγηση στις 
συστημικές Τράπεζες και στους άλλους αρμόδιους 
φορείς με απώτερο στόχο να μπουν σε φάση εφαρμογής 
οι πρωτοβουλίες που θα προσδώσουν τη μεγαλύτερη 
αξία και απαιτούν τη μικρότερη προσπάθεια εφαρμογής.

Η δημιουργία μίας υπηρεσίας κοινής ωφέλειας για τον 
κλάδο μπορεί να γίνει πηγή για τη δημιουργία αξίας για τις 
Τράπεζες, τους πελάτες και την ευρύτερη κοινωνία.

Το ΤΧΣ εντόπισε και αξιολόγησε έναν μακρύ κατάλογο 
συστημικών πρωτοβουλιών που θα μπορούσαν να 
εφαρμοστούν στις τέσσερις Συστημικές Τράπεζες σε 
εθελοντική βάση, με βάση τα πιθανά οφέλη για τη 
βελτίωση της κερδοφορίας και της αποδοτικότητας των 
Τραπεζών σε συνδυασμό με τα οφέλη για τους πελάτες 
και την ευρύτερη κοινωνία.

Μετά την εμφάνιση της πανδημίας και τις σημαντικές 
επιπτώσεις της στο οικονομικό πεδίο, το ΤΧΣ 
προσάρμοσε τις αρχικές συστημικές πρωτοβουλίες στο 
μετά πανδημίας επιχειρηματικό περιβάλλον.

Η συνεργασία του ΤΧΣ με τις Τράπεζες βασίζεται σε 
σαφείς και συγκεκριμένους στόχους, οδηγώντας τελικά 
στη δημιουργία εμπιστοσύνης για τη βιωσιμότητα 
του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, πάντοτε 
συνυπολογίζοντας τους σχετικούς κινδύνους.

Το ΤΧΣ δεσμεύεται να στηρίξει τις Τράπεζες σε αυτή την 
προσπάθεια μέσω της διερεύνησης και υποστήριξης 
κοινών συστημικών πρωτοβουλιών

Μετά την εστίαση της αποστολής του ΤΧΣ προς έναν 
πιο ενεργό ρόλο, μία από τις βασικές στρατηγικές 
πρωτοβουλίες του, είναι να γίνει αρωγός στην ενίσχυση 
της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών τραπεζών 
μέσω της υλοποίησης συστημικών πρωτοβουλιών.

Το ΤΧΣ στοχεύει στην ενίσχυση των προσπαθειών 
των Τραπεζών να υλοποιήσουν το μετασχηματισμό 
των επιχειρηματικών τους μοντέλων, αναδεικνύοντας 
σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης μέσω στρατηγικών 
πρωτοβουλιών που θα στοχεύσουν στην ενίσχυση του
ισολογισμού τους και της ανταγωνιστικότητά τους.

Η ανάλυση από το ΤΧΣ των επιχειρησιακών πλάνων των 
συστημικών Τραπεζών, κατέδειξε ότι οι τράπεζες είναι 
αντιμέτωπες με τις ίδιες προκλήσεις όσον αφορά την 
βελτίωση των επιχειρηματικών τους μοντέλων και τη 

Συλλογική 
Προσπάθεια

Πραγματοποιηθέντα οφέλη

Διαχείριση των 
πυλώνων των 
Τραπεζών

Διαμόρφωση μίας συνεπούς άποψης για την 
πορεία προς την «επενδυσιμότητα»

Στενή συνεργασία με τις Τράπεζες για έναν δίκαιο 
και διαφανή τρόπο καθορισμού φιλόδοξων, αλλά 
παράλληλα εφικτών στόχων

Από κοινού ανάπτυξη στρατηγικής κατεύθυνσης 
και προσδοκιών για την απόδοση, στη βάση 
σαφούς αιτιολόγησης

Καθορισμός των προσδοκιών των μετόχων 
σύμφωνα με τον ρόλο του ΤΧΣ και τις βέλτιστες
πρακτικές

Ανάπτυξη εμπιστοσύνης αναφορικά με τη βιωσιμότητα 
του τραπεζικού συστήματος

1

2

3

4
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Πρόταση και
προώθηση κοινών

πρωτοβουλιών

Διευκόλυνση πρόσβασης
σε επενδυτικές κοινότητες

και προώθηση των
ελληνικών Τραπεζών

Ένεργή διαβούλευση με
ευρωπαϊκούς και τοπικούς

εμπλεκόμενους φορείς
(ΈΜΣ, ΈΚΤ, ΤτΈ κ.λπ.)

Μείωση κόστους, λόγω τυποποίησης, κοινών υποδομών και 
οικονομιών κλίμακας

Πελάτες, άριστη εμπειρία εξυπηρέτησης, και ενεργοποίηση νέων 
προϊόντων, υπηρεσιών και επιχειρηματικώνμοντέλων

Ευρύτερο οικοσύστημα, προώθηση της καινοτομίας και βελτίωση 
της προσαρμοστικότητας λόγω των καινοτόμων υποδομών

Κοινωνία, ενσωμάτωση βέλτιστων πρακτικών και δημιουργία 
οικονομικής ανάπτυξης και απασχόλησης

Συνολική βελτίωση του κλάδου χρηματοοικονομικών υπηρεσιών 
μέσω συγκεντρωτικών επενδύσεων καινοτομίας

Ευκαιρία αποεπένδυσης: Οι επενδύσεις σε τραπεζικές υπηρεσίες 
που ωριμάζουν, μπορούν να ολοκληρωθούν δίνοντας μεγαλύτερες 
αποδόσεις σε σχέση με άλλες τραπεζικές επενδύσεις

Δημιουργία αξίας για τις Τράπεζες

Πρόσθετα οφέλη

5.2

5.0   Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΤΧΣ 
          ΣΤΗ ΒΙΏΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
          ΤΏΝ ΤΡΑΠΕΖΏΝ

Πέρα από τα βήματα για τη δημιουργία αξίας που 
αναφέρθηκαν στην προηγούμενη ενότητα, το Ταμείο 
βοήθησε επίσης τις Τράπεζες μέσω σημαντικής συμμετοχής 
σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου και της υποστήριξης 
μεγάλων συναλλαγών, οι οποίες εξυπηρετούσαν τον κοινό
στόχο της ενίσχυσης της οικονομικής τους απόδοσης.

Οι αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου είναι συναλλαγές 
ανεύρεσης οικονομικών πόρων για την ενίσχυση 
της κεφαλαιακής θέσης των Τραπεζών, οι οποίες 
υποστηρίζονται ενεργά από το Ταμείο και 
περιλαμβάνουν τη συμμετοχή τοπικών και ξένων 
θεσμικών επενδυτών, εκτελούνται δε με όρους 
αγοράς. Σκοπός τους είναι να εξασφαλίσουν μια ισχυρή 
κεφαλαιακή βάση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε 
ισχυρή κερδοφορία για την Τράπεζα και στη συνέχεια 
στην επιστροφή της ελληνικής οικονομίας σε μια τροχιά 
βιώσιμης ανάπτυξης.

Οι τροποποιήσεις του νόμου του ΤΧΣ που θεσπίστηκαν 
τον Μάρτιο του 2021 επέτρεψαν στο Ταμείο να 
ενεργεί ως ιδιώτης επενδυτής και να διαχειρίζεται τα 
περιουσιακά του στοιχεία με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο. Με αυτό τον τρόπο, το ΤΧΣ μπόρεσε να 
συμμετάσχει σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) 
με όρους αγοράς, μαζί με άλλους ιδιώτες επενδυτές 
και υπό την προϋπόθεση ότι το ΤΧΣ θα διατηρήσει ή 
βελτιώσει την αξία του ενεργητικού του σύμφωνα με 
τον επικαιροποιημένο Νόμο του ΤΧΣ.

ΑΜΚ Τράπεζας Πειραιώς

Η πετυχημένη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της 
Πειραιώς Χρηματοοικονομικών Συμμετοχών Α.Έ. 
αποτελεί ένα ορόσημο τόσο για το ταξίδι του Ομίλου 
Πειραιώς προς την ισχυρή κερδοφορία όσο και για 
την επιστροφή της ελληνικής οικονομίας σε τροχιά 
βιώσιμης ανάπτυξης.

Equity story / Σχέδιο ανάκαμψης: «Εμπροσθοβαρής 
μείωση κινδύνου που ενεργοποιήθηκε από τις Ενέργειες 
Ενίσχυσης Κεφαλαίου και σε συνδυασμό με ένα ισχυρό 
πρόγραμμα Μετασχηματισμού θα οδηγήσει σε ισχυρές 
αποδόσεις για τους μετόχους»

Κύρια σημεία:

• Η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή συναλλαγή ECM (Equity Capital 
Market) που πραγματοποιήθηκε από Τράπεζα από το 2017 
και η μεγαλύτερη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στην Έλλάδα 
από το 2015

• Ορόσημο για το σχέδιο μετασχηματισμού και την εξυγίανση 
της Τράπεζας Πειραιώς

• Δομή Πλήρους Προσφοράς Αγοράς («FMO») χωρίς 
δικαιώματα προτίμησης και εύρος τιμών, με την ύπαρξη 
βασικών επενδυτών που έχουν εγγυημένη κατανομή

• Ισχυρή ζήτηση από επενδυτές που αποδεικνύεται από 
τη συνολική Υπερκάλυψη του βιβλίου κατά 3,56 φορές, 
ενώ προτεραιότητα δίνεται μόνο σε μακροπρόθεσμους 
επενδυτές (περίπου 63% της θεσμικής προσφοράς)

• Απίσχναση του ποσοστού ιδιοκτησίας (dilution) του 
ΤΧΣ προκειμένου θεσμικοί ιδιώτες επενδυτές να 
εισέλθουν στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας και να το 
επανιδιωτικοποιήσουν

ΑΜΚ Alpha Bank

Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού 
κεφαλαίου της Alpha Services and Holdings S.A. 
αποτελεί την αρχή μιας νέας περιόδου για την Τράπεζα, 
η οποία έχει ως κύριο στόχο την επιπλέον επέκταση 
της πιστωτικής της ανάπτυξης, την εκμετάλλευση των 
πλεονεκτημάτων της, τη βελτίωση των αποδόσεων για 
τους μετόχους της, καθώς και την ευρύτερη συμβολή 
στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.

Equity story / Σχέδιο ανάκαμψης: «Αξιοποίηση της 
σημαντικής ευκαιρίας ανάπτυξης στον ελληνικό τραπεζικό 
τομέα, σε σχέση με τα Ταμεία Επόμενης Γενιάς της ΕΕ, 
και υποστήριξη των βασικών πυλώνων του Σχεδίου 
Μετασχηματισμού της Τράπεζας, ανοίγοντας το δρόμο για 
την αμοιβή των μετόχων»

Κύρια σημεία:
• Πρώτη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στην Έλλάδα από τον 

Ιανουάριο του 2011
• Δομή Πλήρους Προσφοράς Αγοράς (“FMO”) με ισχύοντα 

δικαιώματα προτίμησης και μέγιστη τιμή που ορίζεται από 
την Τράπεζα

• Ισχυρή ζήτηση από επενδυτές που αποδεικνύεται από 
τη συνολική Υπερκάλυψη του βιβλίου κατά 1,9 φορές, 
ενώ προτεραιότητα δίνεται μόνο σε μακροπρόθεσμους 
επενδυτές (περίπου 77% της συνολικής κατανομής)

• Έλαφρά απίσχναση του ποσοστού ιδιοκτησίας του ΤΧΣ 
προκειμένου θεσμικοί ιδιωτικοί επενδυτές να εισέλθουν στο 
μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας

     Έργα Βελτίωσης της
Οικονομικής Απόδοσης
5.3

        Υποστήριξη των Αυξήσεων 
Μετοχικού Κεφαλαίου των Τραπεζών
5.3.1

Συνολικό ποσό Αύξησης Μετοχικού 
Κεφαλαίου

Συνολικό ποσό Αύξησης Μετοχικού 
Κεφαλαίου

Συμμετοχή του ΤΧΣ

Συμμετοχή του ΤΧΣ

Μερίδιο του ΤΧΣ πριν και μετά την 
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

Μερίδιο του ΤΧΣ πριν και μετά την 
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

Κατανομή των 10 κορυφαίων 
επενδυτών της συνολικής ΑΜΚ

Κατανομή των 10 κορυφαίων 
επενδυτών της συνολικής ΑΜΚ

€1,380εκ.

€353εκ.

61.4% -> 27.0%

85%

€800εκ.

€42εκ.

10.9% -> 9.0%

50%
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ΑΜΚ Attica Bank

Το Ταμείο ολοκλήρωσε με επιτυχία τις αποκλειστικές του 
διαπραγματεύσεις με τους ιδιώτες επενδυτές ΤΜΈΔΈ 
και Ellington Solutions S.A., οι οποίοι συμφώνησαν 
να συμμετάσχουν στην προγραμματισμένη αύξηση 
μετοχικού κεφαλαίου της μη συστημικής Attica Bank 
μαζί με το ΤΧΣ. Η συνεργασία με τους ιδιώτες επενδυτές 
στοχεύει στην από κοινού ανάπτυξη της Attica Bank 
στη βάση ενός νέου επιχειρηματικού σχεδίου ικανού 
να δημιουργήσει αξία για την επένδυση του Ταμείου. 
Το ΤΧΣ, στην περίπτωση της μη συστημικής, Attica 
Bank, επιβεβαίωσε τη δέσμευσή του να θωρακίσει τη 
βιωσιμότητα του τραπεζικού συστήματος προς όφελος 
της ελληνικής οικονομίας.

Equity story / Σχέδιο ανάκαμψης: «Στόχος για τον δείκτη 
MEA κάτω από 5% και εφαρμογή ενός σχεδίου ανάκαμψης 
που θα επιτρέψει την ανάκαμψη της Τράπεζας εντός 
των επόμενων ετών. Συνολική δέσμευση από ιδιώτες 
επενδυτές στη Συναλλαγή τριών σταδίων ίση με €180 εκ.»

Κύρια σημεία:
• Βασικός ρόλος του ΤΧΣ στην υποστήριξη της δομής μιας 

βιώσιμης και βέλτιστης δομής Συναλλαγών τριών βημάτων, 
η οποία φιλοδοξεί την ανάκαμψη της Τράπεζας και μια 
σαφή πορεία προς την εκ νέου ιδιωτικοποίηση (Full Market 
Offering, “FMO”), με μία δομή που περιλαμβάνει ήπια 
δικαιώματα προτιμήσεως και μία ανώτατη τιμή που τίθεται 
από την Τράπεζα

• Σημαντική δέσμευση ιδιωτών επενδυτών στο σύνολο 
της Συναλλαγής και συμμετοχή στην αύξηση μετοχικού 
κεφαλαίου για την αποφυγή τυχόν ζητημάτων Κρατικής 
ενίσχυσης

• Στρατηγική συνεργασία του ΤΧΣ με ιδιώτες Έπενδυτές 
με μακρόχρονη εμπειρία και εξειδίκευση σε περιπτώσεις 
ανάκαμψης που θα συμβάλουν στην επιτυχή εκτέλεση του 
επιχειρηματικού σχεδίου της Τράπεζας

• Ένα από τα πιο απαιτητικά και πολύπλοκα έργα μέχρι 
σήμερα για τον ελληνικό τραπεζικό τομέα με πολλούς 
εμπλεκόμενους. Έπιπλέον, με την ολοκλήρωση του έργου, 
το ελληνικό τραπεζικό σύστημα θα αποφύγει ένα δυσμενές 
σενάριο αφερέγγυας Τράπεζας που μπορεί να επηρεάσει 
τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας άλλων συστημικών 
Τραπεζών

Project Frontier (ΕΤΕ)

«Τιτλοποίηση χαρτοφυλακίου δανείων (περίπου 6 δισ. 
ευρώ μεικτής λογιστικής αξίας) ενός μείγματος μη 
εξυπηρετούμενων στεγαστικών, εταιρικών και δανείων 
λιανικής, που προβλέπει τη διάθεση του 95% των χαμηλής 
διαβάθμισης χρεογράφων (mezzanine and junior notes) 
σε κοινοπραξία επενδυτών».

Κυριότερα σημεία της συναλλαγής:
• Πρώτη τιτλοποίηση με το πρόγραμμα «Ηρακλής» (HAPS) για 

την Τράπεζα
• Πρώτη συναλλαγή HAPS που έλαβε δύο αξιολογήσεις από 

την S&P και την DBRS
• Σημαντική μείωση ΜΈΑ για την Τράπεζα, με αποτέλεσμα 

χαμηλότερο διψήφιο δείκτη ΜΈΑ

Υποστηρικτικός ρόλος του ΤΧΣ:
• Συνεχής και στενή παρακολούθηση της διαδικασίας από το 

ΤΧΣ λόγω της σημασίας της Συναλλαγής στο σχέδιο μείωσης 
ΜΈΑ της Τράπεζας

• Έκτενείς συζητήσεις μεταξύ των στελεχών του ΤΧΣ και της 
Τράπεζας, ακόμη και σε επίπεδο ΔΣ, για σαφή διαφάνεια σε 
όλες τις στρατηγικές αποφάσεις

Όφελος για την Τράπεζα:
• Μετά από μακρές διαπραγματεύσεις, οι οποίες διατήρησαν 

συνεχή ανταγωνιστική ένταση καθ’ όλη τη διάρκεια της 
διαδικασίας, η Τράπεζα μπόρεσε να λάβει μια τελική 
πρόταση με σημαντικά αυξημένη τιμολόγηση

Πέραν των αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου, το Ταμείο 
προχώρησε επίσης στην υποστήριξη μιας σειράς 
σημαντικών συναλλαγών που αφορούν στην Έθνική 
Τράπεζα και την Piraeus Financial Holdings, δύο από τις 
συστημικές Τράπεζες, μέσω τριών διακριτών έργων, 
που περιγράφονται στην ενότητα που ακολουθεί.

        Υποστήριξη Σημαντικών Συναλλαγών 
των Τραπεζών
Έκτός από τη σημαντική συμμετοχή του ΤΧΣ στις 
Αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου των Τραπεζών, το 
Ταμείο υποστήριξε την επιτυχή υλοποίηση άλλων 
πρωτοβουλιών των Τραπεζών που επηρεάζουν την 
κεφαλαιακή τους βάση. Συγκεκριμένα, μετά την 
επιτυχή ολοκλήρωση των συναλλαγών του 2020, το 
2021 πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες τρεις μεγάλες 
συναλλαγές, συμβάλλοντας στο μετασχηματισμό 
και την οικονομική βιωσιμότητα των ελληνικών 
Τραπεζών. Περαιτέρω λεπτομέρειες, βασικά στοιχεία 
και τα σχετικά οφέλη για τις Τράπεζες παρουσιάζονται 
παρακάτω (με αλφαβητική σειρά).

5.3.2

5.0   Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΤΧΣ 
          ΣΤΗ ΒΙΏΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
          ΤΏΝ ΤΡΑΠΕΖΏΝ

Project Mirage (ΕΤΕ)

«Απόσπαση και συνεισφορά της πλατφόρμας εξαγοράς 
συναλλαγών εμπόρων της Τράπεζας σε νέο νομικό 
πρόσωπο και επακόλουθη πώληση πλειοψηφικού πακέτου 
σε διεθνή πάροχο υπηρεσιών πληρωμών»

Κυριότερα σημεία της συναλλαγής:
• Πώληση πλειοψηφικού πακέτου της πλατφόρμας εξαγοράς 

εμπόρων της Τράπεζας, μέσω συνεργασίας με έναν 
παγκοσμίως κορυφαίο εμπορικό αγοραστή

• Διατήρηση του 49% του Merchant Acquiring Business 
από την Τράπεζα με προοπτική εκμετάλλευσης ανοδικών 
δυνατοτήτων της επιχείρησης

• Συμφωνία για μια μακροπρόθεσμη εταιρική σχέση για το 
προϊόν και τη διανομής που διέπει τη μελλοντική σχέση 
και συνεργασία μεταξύ της Τράπεζας, του επενδυτή και της 
νεοσύστατης οντότητας

Υποστηρικτικός ρόλος του ΤΧΣ:
• Συνεχής και στενή παρακολούθηση της διαδικασίας από 

στελέχη του ΤΧΣ
• Έκτενείς συζητήσεις μεταξύ των στελεχών του ΤΧΣ και 

της Τράπεζας σχετικά με το αντίτιμο αγοράς που ελήφθη 
στη φάση της Μη Δεσμευτικής Προσφοράς (NBO), αφού 
εξέτασαν παρόμοιες συναλλαγές σε άλλες Τράπεζες, 
ενθαρρύνοντας τα στελέχη της ΈΤΈ να διαπραγματευτούν 
μια ουσιαστικά υψηλότερη τιμή

Όφελος για την Τράπεζα:
• Μετά από μακρές διαπραγματεύσεις, η Τράπεζα πέτυχε 

σημαντικά υψηλότερο αντίτιμο αγοράς σε σύγκριση με αυτό 
που έλαβε στη φάση της μη δεσμευτικής προσφοράς

Project Phoenix (Piraeus Financial Holdings)

«Τιτλοποίηση χαρτοφυλακίου δανείων (περίπου 2 δισ. 
ευρώ GBV) μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων λιανικής, 
που αποτελούνται κυρίως από στεγαστικά δάνεια, που 
προβλέπει τη διάθεση του 30% (mezzanine) και 50% 
(junior) των χαμηλής διαβάθμισης χρεογράφων σε 
επενδυτή».

Κυριότερα σημεία της συναλλαγής:
• Πρώτη συναλλαγή με το πρόγραμμα «Ηρακλής» (HAPS) για 

την Τράπεζα, παράλληλα με την συναλλαγή «Vega»
• Έπίτευξη σημαντικής απομείωσης των ΜΈΔ για την Τράπεζα

Υποστηρικτικός ρόλος του ΤΧΣ:
• Συνεχής και στενή παρακολούθηση της διαδικασίας από 

στελέχη του ΤΧΣ, αφού ξεκίνησε η διαδικασία κατά την 
έναρξη της πανδημίας λόγω Covid-19

• Ένθάρρυνση και σύσταση του ΤΧΣ προς την Τράπεζα 
προκειμένου να διεξαχθεί μια άσκηση εξυγίανσης έρευνας 
της αγοράς πριν αποδεχτεί οποιαδήποτε Δεσμευτική 
Προσφορά

Όφελος για την Τράπεζα:
• Η διαβεβαίωση για την Τράπεζα ότι η Δεσμευτική Προσφορά 

(ΔΠ) που έλαβε από τον προτιμώμενο Έπενδυτή ήταν η 
καλύτερη δυνατή έκβαση για τη Συναλλαγή, καθώς όλοι οι 
άλλοι Έπενδυτές βρήκαν τη δομή και το χρονοδιάγραμμα 
των συναλλαγών δυσμενή για να προχωρήσουν σε μια 
προσφορά

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

Έχοντας ως βασικό στρατηγικό στόχο τη βελτίωση του 
πλαισίου Έταιρικής Διακυβέρνησης και των επιδόσεων 
του Διοικητικού Συμβουλίου των Τραπεζών, το Ταμείο 
συνεργάζεται με τις Τράπεζες για την ευαισθητοποίηση 
σχετικά με συστημικά ζητήματα και την καθιέρωση 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 
Έθνών για την Υπεύθυνη Τραπεζική, έχει συμβάλλει 
στη δημιουργία μιας νέας εποχής 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.

Αυτή η πρωτοβουλία έχει αντλήσει γνώσεις από 
διεθνείς βέλτιστες πρακτικές και στοχεύει στην 
ενίσχυση της σύνθεσης και της λειτουργίας του 
Διοικητικού Συμβουλίου των Τραπεζών, προκειμένου 
να υποστηρίξει την προστιθέμενη αξία της λήψης 
αποφάσεων στο υψηλότερο επίπεδο.

Μετά την τελευταία τροποποίηση του Ν. 3864/2010 
με τον Ν. 4941/2022 και σε ό,τι αφορά στην εταιρική 
διακυβέρνηση των Τραπεζών, καταργήθηκαν αρκετά 
ειδικά δικαιώματα του ΤΧΣ, ιδίως αυτά που σχετίζονται 
με τα κριτήρια επιλεξιμότητας και την αξιολόγηση των 
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των Τραπεζών. 
Ωστόσο, το ΤΧΣ αναμένεται να συνεχίσει να συμμετέχει 
ως ενεργός και υπεύθυνος μέτοχος στην εταιρική 
διακυβέρνηση των Τραπεζών συνεισφέροντας 
μέσω της εμπειρίας και της τεχνογνωσίας του στη 
συμμόρφωση των Τραπεζών με τις βέλτιστες διεθνείς 
πρακτικές.

5.4

Συνολικό ποσό Αύξησης Μετοχικού 
Κεφαλαίου

Συμμετοχή του ΤΧΣ

Μερίδιο του ΤΧΣ πριν και μετά την 
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

€240εκ.

€151εκ.

68.2% -> 62.9%



24 25

Αρχές Έταιρικής Διακυβέρνησης

Μέσω της υποστήριξής του και της συμμετοχής του 
ως ενεργού μετόχου, το ΤΧΣ βοηθά τις Τράπεζες 
στις οποίες συμμετέχει, να προωθήσουν και, όπου 
χρειάζεται, να ξεκινήσουν μεταρρυθμίσεις με τη 
μορφή προοδευτικών πρωτοβουλιών Εταιρικής 
Διακυβέρνησης και ESG. Το Ταμείο έχει αναπτύξει 
τους ακόλουθους κώδικες και πολιτικές, με 
επίκεντρο τις Τράπεζες, σύμφωνα με την αποστολή 
του να καθοδηγεί την υιοθέτηση διεθνών βέλτιστων 
πρακτικών Εταιρικής Διακυβέρνησης και ESG και 
προτύπων δεοντολογίας:

Σκοποί και Πρότυπα Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΤΧΣ

Μία από τις πρωτοβουλίες σε θέματα Έταιρικής 
Διακυβέρνησης ήταν η ανάπτυξη των Αρχών Έταιρικής 
Διακυβέρνησης του Ταμείου, που βασίζονται σε διεθνείς 
βέλτιστες πρακτικές.

Έπιπλέον, 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 και συνεισφορά 
στους στόχους της κοινωνίας.

Τα πρότυπα Έταιρικής Διακυβέρνησης – συγκεκριμένες 
πρακτικές που συμβάλλουν στην προστασία των 
συμφερόντων του Ταμείου και των άλλων μετόχων 
– ομαδοποιούνται στους εξής δέκα στόχους 
διακυβέρνησης: 

Πολιτική Μετοχικής Επιμέλειας 
(Stewardship Policy) 
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. Ένισχύει τη 
συνολική χρηματοπιστωτική σταθερότητα και την 
οικονομική ανάπτυξη και συνδέεται άμεσα με βιώσιμα 
οφέλη για την οικονομία και την κοινωνία.

Η Πολιτική Μετοχικής Έπιμέλειας του Ταμείου περιγράφει 
τις τρέχουσες δραστηριότητες παρακολούθησης 
και συνεργασίας του Ταμείου με τα ενδιαφερόμενα 
μέρη και συγχρόνως υποστηρίζει τη «φάση μετοχικής 
επιμέλειας» της Πολιτικής Αποεπένδυσης 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 ενίσχυση της αξίας των μετοχών της και της 
διαφάνειας και σαφήνειας 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 
ΈΈ και των κρατών-μελών, καθώς επίσης και με τους 
υφιστάμενους και πιθανούς μελλοντικούς μετόχους. 
Η ανάπτυξη και δημοσίευση της Πολιτικής Μετοχικής 
Έπιμέλειας αποτελεί μέρος αυτής της διαδικασίας.

Έπιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την Πολιτική 
Μετοχικής Έπιμέλειας του Ταμείου παρατίθενται στον 
ακόλουθο σύνδεσμο:
https://hfsf.gr/our-portfolio/our-policy/stewardship-policy/ 

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου και Έπιτροπών

Απόδοση και διορισμός Διοικητικού Συμβουλίου

Έταιρική κουλτούρα

Διαχείριση κινδύνου

Λογιστική, εσωτερικός έλεγχος
και κανονιστική συμμόρφωση

Αποδοχές μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Συναλλαγές συνδεδεμένων μερών

Δικαιώματα μετόχων

Έταιρική δομή

Περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα

1

2

3

4
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5.4.1

Έπιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις Αρχές Έταιρικής 
Διακυβέρνησης του Ταμείου παρατίθενται στον ακόλουθο 
σύνδεσμο:
https://hfsf.gr/our-portfolio/our-policy/corporate-governance-
principles/

5.0   Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΤΧΣ 
          ΣΤΗ ΒΙΏΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
          ΤΏΝ ΤΡΑΠΕΖΏΝ

Οι παραπάνω στόχοι περιγράφουν τα πρότυπα που 
διέπουν τις αποφάσεις του Ταμείου και την Πολιτική 
Ένάσκησης 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 Έπιτροπής 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.

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

Πολιτική Ενάσκησης 
Δικαιωμάτων Ψήφου 
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 στα κριτήρια ESG.

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

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

• Έπαρκείς 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

• 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

https://hfsf.gr/our-portfolio/our-policy/stewardship-policy/
https://hfsf.gr/en/our-portfolio/principles-policies/stewardship-policy/
https://hfsf.gr/our-portfolio/our-policy/corporate-governance-principles/
https://hfsf.gr/our-portfolio/our-policy/corporate-governance-principles/
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        Υποστήριξη Διοικητικών Συμβουλίων 
των Τραπεζών και Έπιτροπών τους

Σύμφωνα με τις διατάξεις των Συμφωνιών Πλαισίου - 
Συνεργασίας (RFA - Relationship Framework Agreement) 
με τις Τράπεζες, το Ταμείο παρακολουθεί τις εργασίες 
της Τράπεζας μέσω της συμμετοχής του στο Διοικητικό 
Συμβούλιο και στις Έπιτροπές του.

Το 2021, το ΤΧΣ συμμετείχε σε 473 Έπιτροπές 
Διοικητικού Συμβουλίου συνολικά, όπως φαίνεται 
στον ακόλουθο πίνακα, παρέχοντας την καθοδήγηση 
και την υποστήριξή του σε θέματα ελέγχου, κινδύνου, 
συμμόρφωσης, υποψηφιοτήτων, αμοιβών, ESG, 
στρατηγικής και μετασχηματισμού.
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το 2021

Αριθμός συνεδριάσεων
το 2021

Πειραιώς Χρηματοοικονομικών 
Συμμετοχών & Τράπεζα Πειραιώς

Alpha Συμμετοχών
& Alpha Bank

Eurobank Συμμετοχών
& Eurobank

Έλεγκτική Έπιτροπή
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Έλεγκτική Έπιτροπή

Έπιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων

Έπιτροπή Υποψηφιοτήτων

Έπιτροπή Ανάδειξης Υποψήφιων Μελών Δ.Σ.

Έπιτροπή Στρατηγικής

Έπιτροπή Δεοντολογίας και θεμάτων ESG

Έπιτροπή Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών

Σύνολο
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Σύνολο

Έπιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων

Έπιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων

Έπιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων

Έλεγκτική Έπιτροπή

Έπιτροπή Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών

Έπιτροπή Αποδοχών

Έπιτροπή Αποδοχών

Έπιτροπή Έταιρικής Διακυβέρνησης,
Βιωσιμότητας και Ανάδειξης Υποψηφίων

Έπιτροπή Έταιρικής Διακυβέρνησης

Έπιτροπή Συμμόρφωσης, Δεοντολογίας και
Έταιρικής Κουλτούρας

Έπιτροπή Ψηφιοποίησης και Μετασχηματισμού

Έπιτροπή Στρατηγικής και Μετασχηματισμού

5.4.2 Επιτροπή Δεοντολογίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης
στις συστημικές Τράπεζες

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 Έπιτροπών ΔΣ 
Δεοντολογίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης καθώς τις 
συμπεριέλαβε ως μέρος των συστάσεων Έταιρικής 
Διακυβέρνησης προς τις Τράπεζες, αλλά και μέσω 
παρουσιάσεων στα Διοικητικά Συμβούλια των τεσσάρων 
ελληνικών συστημικών Τραπεζών.

Ήδη, η Έθνική Τράπεζα και η Τράπεζα Πειραιώς 
έχουν συστήσει Έπιτροπή Δεοντολογίας και Βιώσιμης 
Ανάπτυξης σε επίπεδο Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ 
στην Alpha Bank αποφασίστηκε η ενσωμάτωση των 
σχετικών αρμοδιοτήτων σε υφιστάμενες Έπιτροπές του 
Διοικητικού Συμβουλίου και στην Eurobank είναι επί του 
παρόντος σε εκτελεστικό επίπεδο.

Έπιπρόσθετα, 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.

5.0   Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΤΧΣ 
          ΣΤΗ ΒΙΏΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
          ΤΏΝ ΤΡΑΠΕΖΏΝ

        Διενέργεια Έπισκοπήσεων Έταιρικής 
Διακυβέρνησης
5.4.4

Το Ταμείο, προκειμένου να συμβάλει στην επιτυχή 
εφαρμογή όλων των πρακτικών και πολιτικών που 
προαναφέρθηκαν και να διασφαλίσει την υιοθέτηση 
διεθνών βέλτιστων πρακτικών, προχώρησε σε 
επισκόπηση των προτύπων Έταιρικής Διακυβέρνησης 
κάθε συστημικής Τράπεζας, αξιολογώντας ταυτόχρονα τα 
Διοικητικά Συμβούλια και τις Έπιτροπές του Διοικητικού 
Συμβουλίου.

Προς αυτή την κατεύθυνση, το 2021 το Ταμείο 
πραγματοποίησε την 3η Έπισκόπηση Έταιρικής 
Διακυβέρνησης των ελληνικών συστημικών 
Τραπεζών καθώς και την Αξιολόγηση των Διοικητικών 
Συμβουλίων και των Έπιτροπών τους. Τα υψηλά 
πρότυπα Έταιρικής Διακυβέρνησης υπήρξαν 
καθοριστικά για την προσέλκυση χρηματοοικονομικών 
επενδυτών και την αύξηση της αγοραίας αποτίμησης 
των Τραπεζών, κάτι που συνάδει με τον στόχο του ΤΧΣ 
να μειώσει τις Συμμετοχές του. Συνεπώς, η ενίσχυση της 
αποτελεσματικότητας του Διοικητικού Συμβουλίου των 
Τραπεζών, καθώς και της ικανότητάς του να καθοδηγεί 
την Τράπεζα στο επόμενο στάδιο του μετασχηματισμού 
και της στρατηγικής της, είναι υψίστης σημασίας.

Η επισκόπηση έλαβε υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία:

• Έπισκόπηση των πρακτικών Έταιρικής Διακυβέρνησης 
σε σχέση με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές και τις 
αρχές του ΤΧΣ, της αποτελεσματικότητά τους και της 
ποιότητα εφαρμογής

• Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου και Έπιτροπών Δ.Σ
• Λειτουργία, διαδικασίες και οργάνωση Διοικητικού 

Συμβουλίου
• Αποτελεσματικότητα του Διοικητικού Συμβουλίου, 

εκτίμηση της απόδοσής του και σχεδιασμός διαδοχής

• Δυναμική, αλληλεπίδραση και συνεργασία μεταξύ των 
Ανεξάρτητων Μη εκτελεστικών Μελών και Στελεχών

• Έπίβλεψη και παρακολούθηση των βασικών 
Στρατηγικών και σχεδίων Μετασχηματισμού της 
Τράπεζας από το Διοικητικό Συμβούλιο

Το αποτέλεσμα της επισκόπησης παρουσιάστηκε 
στο Διοικητικό Συμβούλιο κάθε Τράπεζας και το ΤΧΣ 
αναγνώρισε με μεγάλη εκτίμηση τη σημαντική πρόοδο 
που σημειώθηκε στην Έταιρική Διακυβέρνηση από κάθε 
Διοικητικό Συμβούλιο και την Έκτελεστική ομάδα σε σχέση 
με τη 2η Έπισκόπηση Έταιρικής Διακυβέρνησης (του ΤΧΣ).

Έπιπλέον, με βάση αυτό το επίτευγμα, εντοπίστηκαν 
πρόσθετες ευκαιρίες για περαιτέρω βελτίωση ενώ 
συμφωνήθηκε και ξεκίνησε από κοινού ένα σχέδιο δράσης 
υλοποίησης, του οποίου η πρόοδος παρακολουθείται και 
συζητείται περιοδικά.

Το Ταμείο παραμένει πρόθυμο να υποστηρίξει και 
να συνεργαστεί με τις Τράπεζες στο πλαίσιο των 
προσπαθειών τους να εφαρμόσουν αυτές τις συστάσεις, 
προκειμένου να ενισχύσουν περαιτέρω τις πρακτικές 
εταιρικής διακυβέρνησης και την αποτελεσματικότητα του
Διοικητικού Συμβουλίου στις συστημικές Τράπεζες.

Προδιαγραφές Ανώτερου Ανεξάρτητου Διευθυντή

Το Ταμείο, ακολουθώντας ευρωπαϊκές και διεθνείς 
βέλτιστες πρακτικές σχετικά με την αποτελεσματικότητα 
του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει αναπτύξει σχετικές 
προδιαγραφές για το ρόλο και τις αρμοδιότητες του 
Ανώτερου Ανεξάρτητου Διευθυντή (SID - Senior 
Independent Director), ο οποίος διαδραματίζει βασικό 
ρόλο στην παροχή καλής διακυβέρνησης: καθιερώνει 
μια κουλτούρα εμπιστοσύνης και συνεργασίας, επιτρέπει 
στο Διοικητικό Συμβούλιο να εκπληρώσει τα καθήκοντά 
του και καθοδηγεί τις Τράπεζες στην επόμενη κρίσιμη 
φάση της στρατηγικής τους ανάπτυξης.

Ως εκ τούτου, οι βασικές προτεραιότητες του Ανώτερου 
Ανεξάρτητου Διευθυντή περιλαμβάνουν:

• Προώθηση της συνοχής του Διοικητικού Συμβουλίου
• Ένίσχυση της εμπλοκής των μετόχων και των λοιπών 

ενδιαφερόμενων μερών
• Ένθάρρυνση της εξωστρεφούς και στραμμένης προς 

το μέλλον συμπεριφοράς του Διοικητικού Συμβουλίου

Κατά το 2021, δύο (2) Τράπεζες (ΈΤΈ και Τράπεζα 
Πειραιώς) καθιέρωσαν τη θέση του Ανώτερου 
Ανεξάρτητου Διευθυντή προκειμένου να παράσχουν 
ένα αντηχείο για τον Πρόεδρο, να λειτουργήσουν ως 
ενδιάμεσοι για τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. όταν αυτό είναι 
απαραίτητο και να αποτελέσουν εναλλακτική βασική 
επαφή για μετόχους σε ορισμένες περιπτώσεις.

        Διευκόλυνση του μετασχηματισμού της 
Έταιρικής Δομής των Τραπεζών (Hive downs)
5.4.3

      Ενίσχυση του Πλαισίου Διαχείρισης 
Κινδύνων των Τραπεζών
5.5

Το ΤΧΣ διασφάλισε την ορθή εκτέλεση των 
μετασχηματισμών (Hive downs) σε συστημικές 
Τράπεζες και την εφαρμογή των δικαιωμάτων του 
με αποτελεσματικό τρόπο, χωρίς να επηρεάζεται 
η διαδικασία λήψης αποφάσεων των Διοικητικών 
Συμβουλίων.

Κατά την περίοδο 2020-2021, τρεις (3) συστημικές 
Τράπεζες (Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank και Eurobank) 
προχώρησαν σε εταιρικό μετασχηματισμό της οντότητάς 
τους, και ειδικότερα στη διάσπαση μέσω της απόσχισης 
της τραπεζικής τους δραστηριότητας και της μεταφοράς
της σε μια νέα οντότητα.

Αυτοί οι εταιρικοί μετασχηματισμοί αποτελούν εφαρμογή 
της επιχειρηματικής στρατηγικής των Τραπεζών και 
πρόκειται να οδηγήσουν στη βελτιστοποίηση της 
οργανωτικής και κεφαλαιακής τους δομής, που αποτελεί 
προϋπόθεση για την επίτευξη των στρατηγικών τους 
στόχων. Έπιπλέον, μπορεί να επιτρέψει τη διατήρηση 
όχι μόνο κεφαλαίων, αλλά και ανθρώπινων και υλικών 
πόρων, οι οποίοι μπορούν να ανακατανεμηθούν 
εντός του Ομίλου σε πιο αποτελεσματικές τραπεζικές 
δραστηριότητες, μετά από μια σταδιακή αλλαγή στο 
επιχειρηματικό τους μοντέλο και την ενίσχυση της 
ψηφιακής τραπεζικής, μέσω της υιοθέτησης νέων 
τεχνολογιών και προϊόντων.

Η ενδυνάμωση του Πλαισίου Διαχείρισης Κινδύνων 
(ΠΔΚ) των Τραπεζών αποτελεί τον ακρογωνιαίο 
λίθο για την διασφάλιση της χρηματοοικονομικής 
σταθερότητας και βιώσιμης κερδοφορίας δεδομένου 
ότι, η αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων δεν δύναται 
να υποκατασταθεί από αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου 
για την απορρόφηση τυχόν ζημιών. Το ΤΧΣ είχε σε 
πρώιμο στάδιο, κατά την πρώτη ανακεφαλαιοποιήση 
των ελληνικών τραπεζών, επισημάνει οτι η βελτίωση 
της λειτουργίας διαχείρισης κινδύνων των τραπέζων 
αποτελεί πρώτη προτεραιότητά του.
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        Διαχείριση Μη Έξυπηρετούμενων 
Ανοιγμάτων (ΜΈΑ)
5.5.2

Tο ΤΧΣ συνεργάζεται στενά με τις Τράπεζες και τις αρχές 
προκειμένου να διευκολύνει τη διαχείριση των ΜΕΑ, ενώ 
σύμφωνα με τις διατάξεις της Συμφωνίας-Πλαίσιο (RFA), 
το ΤΧΣ παρέχει τη συγκατάθεσή του για την έγκριση των 
Στρατηγικών και Επιχειρησιακών Στόχων των Τραπεζών 
για διαχείριση των ΜΕΑ τους, που υποβάλλονται στην ΕΚΤ 
και τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό.

Έχοντας αναπτύξει ένα ισχυρό εργαλείο διαχείρισης 
και αναφοράς δεδομένων ΜΈΑ για την ανάλυση και τη 
συγκριτική αξιολόγηση της απόδοσης των Τραπεζών στο 
μέτωπο της μείωσης των ΜΈΑ, το ΤΧΣ πραγματοποιεί 
τακτικές συναντήσεις με τις Τράπεζες από τον Μάιο του 
2014 για να συζητήσει τις τελευταίες εξελίξεις και να 
προτείνει πιθανούς τομείς βελτίωσης.

Η ανοιχτή και συχνή επικοινωνία με τις Τράπεζες είναι 
υψίστης σημασίας και πραγματοποιείται επίσης μέσω της 
Έλληνικής Ένωσης Τραπεζών, όπου το Ταμείο συμμετέχει
ως παρατηρητής στην Έπιτροπή Συντονισμού ΜΈΑ. To 
Ταμείο έχει συνεισφέρει και σε άλλες διατραπεζικές 
πρωτοβουλίες όπως το Φόρουμ σχετικά με τα ΜΈΑ, 
που συστήθηκε το 2016 σε συνέχεια σχετικής πρότασης 
του ΤΧΣ για ένα «Σχέδιο δράσης για εξυγίανση των ΜΈΑ 
για ενίσχυση του συντονισμού μεταξύ των Τραπεζών 
και επιτάχυνση της αναδιάρθρωσης των Μεγάλων 
Έταιρικών ΜΈΑ».

Η εξειδικευμένη Διεύθυνση του Ταμείου, στοχεύει 
να λειτουργήσει ως κέντρο αριστείας, έρευνας και 
ανάπτυξης, για την προώθηση διεθνών βέλτιστων 

        Πλαίσιο Διαχείρισης & Διάθεσης 
Ανάληψης Κινδύνων ελληνικών Τραπεζών
5.5.1

Τα Πλαίσια Συνεργασίας (RFA) που υπογράφηκαν το 2013 
με τις συστημικές Τράπεζες προέβλεπαν τη δημιουργία, 
για πρώτη φορά, της Στρατηγικής Διαχείρισης Κινδύνων 
και Κεφαλαίων (Risk and Capital Strategy) καθώς και 
των δεικτών και ορίων που προσδιορίζουν τη Διάθεση 
Ανάληψης Κινδύνων (Risk Appetite) των ελληνικών 
Τραπεζών. Η έγκριση των ανωτέρω – και τυχόν 
τροποποιήσεων τους – απαιτεί τη συναίνεση του Ταμείου, 
τουλάχιστον, σε ετήσια βάση. Ωστόσο, επισημαίνεται 
ότι, αρκετά πριν ακόμη οι έννοιες αυτές αποτελέσουν 
σημείο αναφοράς για την Έυρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 
και τον Ένιαίο Έποπτικό Μηχανισμό, το Ταμείο είχε ήδη 
προωθήσει στις Τράπεζες τις απαραίτητες οδηγίες για 
τη διαμόρφωσή τους. Στο πλαίσιο δημιουργίας ενός 
βιώσιμου επιχειρηματικού μοντέλου, η ουσιαστική 
κατανόηση εκ μέρους των ελληνικών συστημικών 
Τραπεζών της στενής σχέσης μεταξύ των δεικτών 
και ορίων που προσδιορίζουν τη Διάθεση Ανάληψης 
Κινδύνων και του επιχειρηματικού σχεδιασμού τους, 
είναι υψίστης σημασίας.

Το ΤΧΣ εξακολουθεί να επικεντρώνεται, στενά, στην 
περαιτέρω ενδυνάμωση του Πλαισίου Διαχείρισης 
Κινδύνων των Τραπεζών, αξιοποιώντας τις σχετικές 
διατάξεις των Πλαισίων συνεργασίας, που περιγράφουν 
τη διακυβέρνηση των τραπεζικών κινδύνων καθώς 
και την ενδυνάμωση του ρόλου και των αρμοδιοτήτων 
του Έπικεφαλής Διαχείρισης Κινδύνων (CRO) (λ.χ. 
η συμμετοχή του CRO ως μέλος της Έκτελεστικής 
Έπιτροπής).

Έπιπροσθέτως, αξιοποιώντας τη συσσωρευμένη γνώση 
η οποία αποκτήθηκε μέσω της αναλυτικής επισκόπησης 
του υλικού που σχετίζεται με τα Συμβούλια και τις 
Έπιτροπές Διαχείρισης Κινδύνων των Τραπεζών καθώς 
και με τις περιοχές οι οποίες, χρήζουν βελτίωσης, 
σύμφωνα με την δεύτερη επισκόπηση της Έταιρικής 
Διακυβέρνησης των Δ.Σ. των Τραπεζών, το ΤΧΣ παρείχε 
αναλυτικές προτάσεις. Οι προτάσεις αυτές σχετίζονται 
– μεταξύ άλλων – με την ενδυνάμωση της κουλτούρας 
διαχειρισης κινδύνων, το πλαίσιο διάθεσης ανάληψης 
κινδύνων και της διακυβέρνησης διαχείρισης των 
κινδύνων στις Τράπεζες. Έπιπλέον, οι προτάσεις του 
Ταμείου αποσκοπούσαν στη βελτιστοποίηση της 
λειτουργίας και της αποδοτικότητας των Έπιτροπών 
Διαχείρισης Κινδύνων των Δ.Σ., μέσω της αξιοποίησης 
έμπειρων, εξειδικευμένων και ανεξάρτητων, μη 
εκτελεστικών μελών ευθυγραμμίζοντας τη στρατηγική 
και τη διάθεση ανάληψης κινδύνων με τα επιχειρηματικά 
σχέδια και τους προϋπολογισμούς, καθώς και στη 
βελτίωση της ποιότητας του υλικού των Έπιτροπών.

5.0   Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΤΧΣ 
          ΣΤΗ ΒΙΏΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
          ΤΏΝ ΤΡΑΠΕΖΏΝ
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Κλιματικοί και περιβαλλοντικοί κίνδυνοι5.5.3

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

Για το λόγο αυτό, 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.

Έπιπλέον, το ΤΧΣ υποστηρίζει τις προσπάθειες που 
χρειάζεται να γίνουν για την αξιολόγηση και διαχείριση 
των κινδύνων από την κλιματική αλλαγή στα περιουσιακά 
στοιχεία και στα χαρτοφυλάκια των Τραπεζών, καθώς και 
την ανάπτυξη των απαραίτητων πολιτικών για τη μετατροπή 
της έκθεσης του κλιματικού κινδύνου σε πιστωτικό κίνδυνο, 
κίνδυνο αγοράς και λειτουργικό κίνδυνο.

Κατά τη διάρκεια της ετήσιας ανασκόπησης της Στρατηγικής 
Κινδύνων και Κεφαλαίων για το 2021, το ΤΧΣ πρότεινε στις 
Τράπεζες να εξετάσουν το ενδεχόμενο να συμπεριλάβουν 
στις επικείμενες ανασκοπήσεις των Δηλώσεων Ανάληψης 
Κινδύνων, τις ακόλουθες παραμέτρους που σχετίζονται με 
το κλίμα και το περιβάλλον:
 
1. Αναλογία Πράσινων Περιουσιακών Στοιχείων (Green 
     Asset Ratio) (όπως ορίζεται από την EAΤ) 
2. % όριο για έκθεση ή επενδύσεις σε κλάδους με υψηλό 
     κίνδυνο μετάβασης κλιματική αλλαγή 
3. % όριο για έκθεση ή επενδύσεις σε κλάδους με υψηλό 
     φυσικό κίνδυνο κλιματική αλλαγή 
     % όριο για έκθεση ή επενδύσεις σε κλάδους υψηλής 
    έντασης CO2 
     Κίνδυνος άνθρακα περιουσιακών στοιχείων του 
     χαρτοφυλακίου (δηλαδή εκπομπές άνθρακα / έσοδα)
4. Αποτύπωμα εκπομπών άνθρακα (όπως ορίζεται στο GHG 
     Protocol ή στο πρότυπο ISO 14064-1:2018) 
5. Πιθανή αύξηση των Αναμενόμενων ζημιών ή 
     σταθμισμένου έναντι του ενεργητικού κινδύνου 
      («RWA») του χαρτοφυλακίου εάν η θερμοκρασία αυξηθεί 
     κατά X⁰C

πρακτικών και την παροχή κατευθυντήριων γραμμών 
για τη διασφάλιση ομοιομορφίας λύσεων, επιτάχυνση 
της διαδικασίας και ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε 
συγκεκριμένους τομείς εστίασης της διαχείρισης ΜΈΑ σε 
συνεργασία με εγχώριες και διεθνείς ενώσεις και με τη 
βοήθεια εξωτερικών εμπειρογνωμόνων (ανάλογα με τις 
ανάγκες).

Ελληνικό Σχέδιο Προστασίας Περιουσιακών Στοιχείων 
(πρωτοβουλία «Ηρακλής»)

Μεταξύ των υψηλότερων προτεραιοτήτων του ΤΧΣ 
είναι η άμεση μείωση (με λογικά αποδεκτό κόστος) των 
ΜΈΑ των Τραπεζών, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη 
μιας ενεργού αγοράς ΜΈΑ. Σε αυτό το πλαίσιο, το 
Ταμείο συνεργάστηκε στενά με τα σημαντικότερα 
ενδιαφερόμενα μέρη που εμπλέκονται στο έργο της 
μείωσης των ΜΈΑ, συμπεριλαμβανομένης της Τράπεζας 
της Έλλάδος, διεθνών Τραπεζών και συμβούλων, 
καθώς και με τις ελληνικές συστημικές Τράπεζες, για 
το σχεδιασμό και την εφαρμογή της απαραίτητης 
συστημικής δομικής λύσης για μείωση των ΜΈΑ.

Το Έλληνικό Σχέδιο Προστασίας Περιουσιακών 
Στοιχείων (μετονομάσθηκε Σχέδιο «Ηρακλής») [Hellenic 
Asset Protection Scheme – HAPS] ήταν μια στρατηγική 
πρωτοβουλία του ΤΧΣ, που υλοποιήθηκε από το 
Υπουργείο Οικονομικών, με στόχο να βοηθήσει τις 
Τράπεζες να τιτλοποιήσουν τα ΜΈΑ τους ώστε αυτά να 
αφαιρεθούν από τον ισολογισμό τους. Κατά την πρώτη 
φάση του Σχεδίου («Ηρακλής Ι») οι τέσσερις συστημικές 
Τράπεζες έχουν υποβάλλει τις σχετικές αιτήσεις ώστε 
να χρησιμοποιήσουν το Σχέδιο για να τιτλοποιήσουν 
ΜΈΑ €31.3 δισ. (σε μεικτή λογιστική αξία) προκειμένου 
να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα για χρηματοδότηση 
νοικοκυριών και εταιρειών.

Το Νοέμβριο του 2018, το ΤΧΣ έστειλε ολοκληρωμένη 
μελέτη στο Υπουργείο Οικονομικών για την ανάπτυξη 
του Έλληνικού Σχεδίου Προστασίας Περιουσιακών 
Στοιχείων. Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2019, το ΤΧΣ 
συνέχισε να συνεργάζεται στενά με τις Τράπεζες και άλλα
εμπλεκόμενα μέρη στην πρωτοβουλία HAPS, 
συμμετέχοντας επίσης στην ομάδα που είχε την ευθύνη 
σύνταξης του σχετικού Νόμου. Η Βουλή θέσπισε το 
Νόμο το Δεκέμβριο του 2019. Η επιτυχία του Σχεδίου 
επιβεβαιώνεται με την επέκταση του τον Απρίλιο του 
2021 κατά 18 μήνες, με το «Ηρακλής ΙΙ» το οποίο έληξε 
τον Οκτώβριο του 2022.
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ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΒΙΏΣΙΜΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟ ΤΧΣ

6.0   ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΒΙΏΣΙΜΗΣ 
          ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟ ΤΧΣ

Στο ΤΧΣ δεσμευόμαστε να βελτιώνουμε τις περιβαλλοντικές 
μας επιδόσεις, να ευαισθητοποιούμε και να προωθούμε 
τη βιώσιμη ανάπτυξη. Το ΤΧΣ υιοθετεί και εφαρμόζει 
βέλτιστες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης και 
λειτουργίας, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές και διεθνείς 
βέλτιστες πρακτικές, προωθώντας τη διαφάνεια σε όλες τις 
διαδικασίες και δημοσιοποιώντας χρηματοοικονομικές και 
μη-χρηματοοικονομικές πληροφορίες.

Σε ότι αφορά στα κοινωνικά θέματα, το ΤΧΣ υιοθετεί τις 
βέλτιστες πρακτικές στο χώρο εργασίας και προωθεί μια 

κουλτούρα υπευθυνότητας για την αντιμετώπιση κοινωνικών 
αναγκών. Δεσμευόμαστε να έχουμε ενεργό ρόλο, με δράσεις 
για την ευημερία των εργαζομένων μας και της κοινωνίας.

Έπιπλέον, αν και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από 
τις δραστηριότητες του ΤΧΣ θεωρούνται ελάχιστες, το 
Ταμείο στοχεύει στην περαιτέρω μείωσή τους, όπου 
αυτό είναι εφικτό. Προς αυτή την κατεύθυνση, το Ταμείο 
διερευνά συνεχώς τρόπους μείωσης της κατανάλωσης 
ενέργειας που πραγματοποιεί και αντίστοιχα των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου (GHG) που εκλύονται.

Η Ένότητα 6 αναλύει τις βασικές ενέργειες και πρωτοβουλίες του 
Ταμείου σχετικά με τη λειτουργία του και τον τρόπο με τον οποίο 
διαχειρίζεται τα πλέον ουσιαστικά θέματα όπως:

• Ηθική και Ακεραιότητα
• Διαφάνεια και Λογοδοσία
• Συμμόρφωση με νόμους και κανονισμούς
• Ένσωμάτωση πρακτικών ESG στη στρατηγική του ΤΧΣ

Έπιπλέον, το Ταμείο θεωρεί σημαντικό να παρέχει σχετικές 
πληροφορίες αναφορικά με τα παρακάτω θέματα, παρότι δεν 
αναγνωρίστηκαν ως τα πλέον ουσιαστικά:

• Πρακτικές απασχόλησης
• Έκπαίδευση & ανάπτυξη
• Διαφορετικότητα & ίσες ευκαιρίες
• Ιδιωτικότητα δεδομένων

Διαφάνεια και Λογοδοσία6.1.1

Η Διαφάνεια και η Λογοδοσία υπήρξαν από την αρχή 
βασικά στοιχεία της ταυτότητας του Ταμείου. Για 
το λόγο αυτό, τo ΤΧΣ λειτουργεί βάσει αυστηρών 
κανόνων εμπιστευτικότητας, διασφαλίζοντας έτσι την 
ανεξαρτησία του προσωπικού του. Για να το επιτύχει αυτό 
έχει διαμορφώσει ένα σύστημα Έσωτερικού Έλέγχου 
Ηθικής Συμπεριφοράς (Internal Control over Ethical 
Standards, “ICES”), το οποίο περιλαμβάνει σχετικές 
πολιτικές, διαδικασίες και εγχειρίδια.

Το σύστημα Έσωτερικού Έλέγχου 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 Έσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 
και Οργανωτική Δομή, αναπτύσσουν τους στόχους, την 
οργανωτική δομή και τη λειτουργία του Ταμείου.

Έπιπλέον, καθώς 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 ο Κώδικας 
Συμπεριφοράς και η Πολιτική Καταπολέμησης της Απάτης 
του Ταμείου, παρέχουν την απαιτούμενη καθοδήγηση 
και καθορίζουν τα ηθικά πρότυπα και σημεία αναφοράς. 
Έπιπρόσθετα, 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. Έίναι 
σημαντικό να αναφερθεί ότι η Πολιτική Προμηθειών πριν 
από την έγκρισή της από το Γενικό Συμβούλιο και πριν από 
οποιαδήποτε τροποποίηση, υποβάλλεται στην Ένιαία 
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Έ.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 ώστε να ευθυγραμμιστούν με 
αυτές τις απαιτήσεις.

Δομή και Αρχές Διακυβέρνησης6.1

Η δομή διακυβέρνησης του Ταμείου, αναθεωρήθηκε 
τον Ιούνιο του 2022 ως μέρος του επικαιροποιημένου 
Νόμου του ΤΧΣ, και προβλέπει ότι, από τις 16 Ιουλίου, το 
Διοικητικό Συμβούλιο ως διοικητικό όργανο του Ταμείου 
θα αντικαταστήσει τα υπάρχοντα διοικητικά όργανα 
(Γενικό Συμβούλιο και Έκτελεστικό Συμβούλιο). Ως εκ 
τούτου, από δομή διακυβέρνησης δύο βαθμίδων (Γενικό 
Συμβούλιο και Έκτελεστικό Συμβούλιο) το Ταμείο πλέον 
εφαρμόζει μια πιο απλή δομή μίας βαθμίδας (Διοικητικό 
Συμβούλιο). Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται 
από εννέα (9) μέλη, εκ των οποίων έξι (6) είναι μη 
εκτελεστικά και τρία (3) εκτελεστικά. Τέσσερα (4) από 
τα μη εκτελεστικά μέλη του, συμπεριλαμβανομένου του 
Προέδρου του, επιλέγονται μεταξύ προσώπων με διεθνή 
εμπειρία σε τραπεζικά θέματα. Τις θέσεις των υπολοίπων 
δύο (2) μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου καταλαμβάνουν ένας εκπρόσωπος του 
Υπουργείου Οικονομικών και ένας εκπρόσωπος της 
Τράπεζας της Έλλάδος.

Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται 
να συμμετέχουν ένας (1) εκπρόσωπος της Έυρωπαϊκής 
Έπιτροπής, ένας (1) εκπρόσωπος της Έυρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας και ένας (1) εκπρόσωπος 
του Έυρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας ή οι 
αναπληρωτές τους ως Παρατηρητές και χωρίς δικαίωμα 
ψήφου.

Περισσότερες πληροφορίες για τη νέα δομή 
διακυβέρνησης, παρέχεται στην ιστοσελίδα του ΤΧΣ, 
ενότητα:

“Σχετικά με εμάς”

https://hfsf.gr/who-we-are/
και https://hfsf.gr/who-weare/οργανόγραμμα/

GRI 102-18 | GRI 102-22 | GRI 102-23  | GRI 419-1

• Υγεία και Ασφάλεια
• Κοινωνική προσφορά
• Περιβαλλοντικό  
   αποτύπωμα

https://hfsf.gr/who-we-are/
https://hfsf.gr/who-we-are/οργανόγραμμα/
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        Συμμόρφωση με νόμους και 
κανονισμούς
Το Ταμείο λειτουργεί πάντα σε πλήρη συμμόρφωση 
με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Η 
πλήρης κοινωνικοοικονομική συμμόρφωση με τους 
ευρωπαϊκούς, εθνικούςκαι κλαδικούς νόμους και 
κανονισμούς αποτελεί την ελάχιστη προϋπόθεση 
λειτουργίας του Ταμείου.

Έπιπρόσθετα, το Ταμείο λειτουργεί σύμφωνα με τη 
νομοθεσία της Έυρωπαϊκής Ένωσης για τις κρατικές 
ενισχύσεις και τις σχετικές πρακτικές της Έυρωπαϊκής 
Έπιτροπής (κατευθυντήριες γραμμές της ΈΑΚΑΑ[ESMA] 
και της ΈΑΤ[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. Οι συνολικές 
ευθύνες και τα δικαιώματά του σε σχέση με τις Τράπεζες 
στις οποίες επενδύει, καθώς και τις ρυθμίσεις της 
δικής του διακυβέρνησης, καθορίζονται από τον Νόμο 
3864/2010. Το Ταμείο έχει επίσης συνάψει επίσημες 
Συμφωνίες Πλαίσιο - Συνεργασίας (RFA) με κάθε μια 
από τις Τράπεζες στις οποίες έχει επενδύσει. 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.

Κατά τη διάρκεια του 2021 δεν εντοπίστηκαν 
περιπτώσεις μη συμμόρφωσης του Ταμείου 
με νόμους ή/και κανονισμούς αναφορικά με 
οικονομικά και κοινωνικά θέματα.

Το ΤΧΣ εφαρμόζει ένα πρόγραμμα ενεργούς 
συνεργασίας με την επενδυτική κοινότητα, με στόχο την 
αύξηση της συμμετοχής, την οικοδόμηση και διατήρηση 
ενός αμφίδρομου διαλόγου, όπως προκύπτει από 
τις παρατηρήσεις και τις αντιλήψεις της επενδυτικής 
κοινότητας2.

Το Πρόγραμμα Έπενδυτικών 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 Ένημέρωσης με τον κατάλληλο, έγκαιρο και 
σωστό τρόπο σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.
Το ΤΧΣ επικοινωνεί συχνά με την επενδυτική κοινότητα 
μέσω του Διευθύνοντος Συμβούλου, των μελών 
της Έκτελεστικής Έπιτροπής, του Προέδρου του 
Γενικού Συμβουλίου, του Διευθυντή Έπενδύσεων και 
Στρατηγικής καθώς και του Υπεύθυνου Έπενδυτικών 
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. 
Έπιπλέον, όλα τα αιτήματα για συναντήσεις ελέγχονται 
προκαταρκτικά και αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση.

Η Πολιτική Σχέσεων με Έπενδυτές του Ταμείου 
περιγράφει τις αρχές και τις διαδικασίες βάσει των 
οποίων το ΤΧΣ εφαρμόζει το Πρόγραμμα Έπενδυτικών 
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.

6.1.2

        Πρόγραμμα και Πολιτική 
Έπενδυτικών Σχέσεων
6.1.3

2 Η 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.

Πλαίσιο Ηθικής6.2

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.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας του ΤΧΣ αποβλέπει στη 
δημιουργία ενός περιβάλλοντος, 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. Tο 2021 ξεκίνησε ως μέρος της Πολιτικής 
Έπικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων του ΤΧΣ ένα 
σύνολο κατευθυντήριων γραμμών που πρέπει 
να ακολουθούνται και να εφαρμόζονται για την 
αντιμετώπιση των μέσων ενημέρωσης και τους 
διάφορους ενδιαφερόμενους φορείς.

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.

6.2.1

GRI 102-16 | GRI 102-17 | GRI 102-25  |
GRI 205-3 | GRI 418-1 | GRI 419-1
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        Πολιτικές κατά της Διαφθοράς &
του Αθέμιτου Ανταγωνισμού

Προστασία απορρήτου δεδομένων

Ακολουθώντας την προσέγγιση μηδενικής ανοχής στη 
διαφθορά, το Ταμείο υποστηρίζει και εφαρμόζει πολιτικές 
και διαδικασίες κατά της διαφθοράς και του αθέμιτου 
ανταγωνισμού σύμφωνα με τους εθνικούς και διεθνείς 
νόμους και κανονισμούς.

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. Κατά τον ίδιο τρόπο, θα πρέπει να 
αποφεύγουν καταστάσεις που ενδέχεται να προκαλέσουν 
συγκρούσεις συμφερόντων ενημερώνοντας εκ των 
προτέρων το Τμήμα Κανονιστικής Συμμόρφωσης και 
Προστασίας Δεδομένων (DPO).

Το προσωπικό του ΤΧΣ ενημερώνει τον Υπεύθυνο 
Κανονιστικής Συμμόρφωσης καθώς και τον Υπεύθυνο 
Έπικοινωνίας & Δημόσιων Σχέσεων 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 ίδιο ισχύει, για 
προσκλήσεις από δημόσιες αρχές, κεντρικές Τράπεζες 
ή διεθνείς οργανισμούς, με την επιφύλαξη της 
αρχής της ανεξαρτησίας και της αμεροληψίας όπως 
προαναφέρθηκε.

Κατά το 2021 δεν εντοπίστηκαν περιπτώσεις διαφθοράς 
στο ΤΧΣ.

Το Ταμείο δεσμεύεται να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες κανονισμούς, νομοθεσία και άλλες υποχρεώσεις 
σχετικά με την ιδιωτικότητα και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία ευαίσθητων 
δεδομένων.

Έπίσης, 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.

Έπιπλέον, προκειμένου να συμμορφωθεί με τις αυξημένες απαιτήσεις του νόμου για την προστασία δεδομένων και να 
ελαχιστοποιήσει τους πιθανούς κινδύνους, το Ταμείο έχει λάβει πρόσθετα μέτρα προκειμένου να επισκοπεί, αναθεωρεί 
και δημιουργεί όπου αυτό απαιτείται, τις απαραίτητες πολιτικές και διαδικασίες (SOPs) για να διασφαλίσει το απαιτούμενο 
επίπεδο προστασίας δεδομένων καθώς και της γενικότερης συμμόρφωσης με το GDPR. Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει 
όλες τις πολιτικές και τις διαδικασίες που αναπτύχθηκαν για τη διασφάλιση του απορρήτου όλων των δεδομένων που 
χειρίζεται το Ταμείο:

Δεν σημειώθηκαν τεκμηριωμένες καταγγελίες ή περιπτώσεις παραβίασης δεδομένων του απορρήτου των πελατών και 
απώλειας δεδομένων πελατών το 2021.

Πολιτικές Διαδικασίες Συμμόρφωση GDPR

Έκτίμηση Έπιπτώσεων της Προστασίας Δεδομένων 
στους εργαζόμενους
Έρωτηματολόγια για θέματα Νομικά, Οικονομικά, 
Ανθρώπινου Δυναμικού, Κανονιστικής
Συμμόρφωσης, Κινδύνων, Παρατηρητών στα ΔΣ,
Έπενδύσεων, Έσωτερικού Έλέγχου 
Πιστοποιητικά Παρακολούθησης Έκπαίδευσης 
σχετικά με το (Γενικό Κανονισμό Προστασίας 
Δεδομένων) GDPR
Έκτίμηση Έπιπτώσεων Προστασίας Δεδομένων από 
CCTV

Αρχείο των Δραστηριοτήτων Έπεξεργασίας
Μελέτη Αποκλίσεων και Σχέδιο Συμμόρφωσης
Τυποποιημένες dιαδικασίες λειτουργίας (SOP) 
απομακρυσμένης εργασίας του ΤΧΣ
SOP Πιστοποιητικό Covid-19 του ΤΧΣ
Έντυπο Δικαιωμάτων Υποκειμένου των Δεδομένων 
και ΤΔΛ
SOP παρακολούθησης του Τμήματος Κανονιστικής
Συμμόρφωσης και Προστασίας Δεδομένων (DPO) 
για τη διασφάλιση της αποτελεσματικότερης 
συμμετοχής και παρακολούθησης των
δραστηριοτήτων επεξεργασίας δεδομένων
που διαχειρίζεται

Έγχειρίδιο Διαχείρισης Δεδομένων
Προστασία Δεδομένων του Συστήματος
Διαχείρισης Πληροφοριών
Πολιτική απορρήτου του HFSF.gr & Πολιτική cookies
Προσθήκη Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων
Έργαζομένων και σύμβασης εργαζομένων
Πολιτική Έμπιστευτικότητας Έργαζομένων-Δήλωση
Πολιτική Aποδεκτής Xρήσης
Πολιτική Πρόσβασης
Πολιτική προστασίας ερευνητικών δεδομένων
Πολιτική διατήρησης δεδομένων
Πολιτική Προσλήψεων και SOP
Πολιτική & Διαδικασία κατά της Παρενόχλησης του
νόμου 4808/2021

6.2.3

6.2.2 Οι άνθρωποί μας & η κοινωνία6.3

Πρακτικές απασχόλησης6.3.1

Το ΤΧΣ με βάση τις αξίες του εστιάζει τις δράσεις και τις προσπάθειές του στη διατήρηση ενός καλού εργασιακού 
περιβάλλοντος, στην υποστήριξη του προσωπικού του και στη διασφάλιση της παροχής ίσων ευκαιριών και του σεβασμού 
της διαφορετικότητας

Το προσωπικό του ΤΧΣ παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα ανά φύλο και τύπο απασχόλησης/σύμβασης για τα τελευταία 
δύο χρόνια.

26 Άνδρες43 17 Γυναίκες 73%
Διοίκηση: 72%

Συνολικό προσωπικό: 60%
Διοίκηση: 28%

Συνολικό προσωπικό: 40%
του προσωπικού του ΤΧΣ 

κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα
Σύνολο

εργαζομένων

Πλήρους απασχόλησης

Τύπος απασχόλησης/
Σύμβασης ΑΝΔΡΕΣ ΑΝΔΡΕΣ

ΑΝΔΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

Αορίστου χρόνου

Σύνολο Εργαζομένων

Μερικής απασχόλησης

Ορισμένου χρόνου

22

0

21

1

22 17 39 26 17 43

26

0

25

1

17

0

16

1

17

0

15

2

39

0

37

2

43

0

40

3

Αριθμός εργαζομένων

2020 2021

GRI 102-7 | GRI 102-8 | GRI 102-41 | GRI 403-1 | GRI 403-2 | GRI 403-3 | GRI 403-4 | GRI 403-5 | GRI 403-6 | GRI 403-7 | GRI 403-8 | GRI 403-9 
GRI 403-10 | GRI 404-1 | GRI 404-2 | GRI 404-3 | GRI 405-1

Το σύνολο του προσωπικού του Ταμείου (100%) 
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 (Έθνική Γενική Σύμβαση Έργασίας). Σύμφωνα 
με το άρθρο 5 του Ν. 3864/2010, υπάρχουν τρεις τύποι 
εργασιακής απασχόλησης:

• συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου

• συμβάσεις έμμισθης εντολής για δικηγόρους
• 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 
Έλλάδος.

Όργανα διακυβέρνησης

Κατηγορία/Βαθμίδα προσωπικού

Στελέχη

Διοικητικοί
Σύνολο

Διευθυντές

Έπικεφαλής

26 4317

2 20

3 52

8 3

712 19

11

1 65

Σύνολο προσωπικού ανά βαθμίδα και φύλο (2021)
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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 Έκτελεστικής Έπιτροπής κατόπιν 
πρόσκλησης ενδιαφέροντος και αξιολόγησης των προσόντων των υποψηφίων.

Όλοι 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 πλειονότητα (73%) του προσωπικού κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα.

Οι αποδοχές του προσωπικού καθορίζονται με απόφαση της Έκτελεστικής Έπιτροπής 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.

Αξιολόγηση απόδοσης

Η αξιολόγηση της απόδοσης πραγματοποιείται σε ετήσια βάση για όλους τους εργαζόμενους, σύμφωνα με το Σύστημα 
Διαχείρισης Απόδοσης του Ταμείου.

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.

Κατά το 2021, όλοι οι εργαζόμενοι του ΤΧΣ έλαβαν αξιολόγηση της απόδοσης και εξέλιξης της σταδιοδρομίας.

Έκπαίδευση και κατάρτιση Διαφορετικότητα και Ίσες Έυκαιρίες
Το Ταμείο παρέχει ευκαιρίες κατάρτισης και ανάπτυξης 
στο προσωπικό του σύμφωνα με τις ανάγκες του 
κάθε ρόλου. Η παροχή ευκαιριών κατάρτισης και 
επαγγελματικής εξέλιξης στους εργαζομένους του 
αποτελεί σημαντική παράμετρο 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.

Κατά τη διάρκεια του 2021 πραγματοποιήθηκαν 41 
σεμινάρια, εκ των οποίων ένα για την τιτλοποίηση, σε 
συνεργασία με την PCS (Prime Collateralized Securities).

Απόδειξη της επιτυχημένης προσέγγισης του Ταμείου 
στην παροχή ευκαιριών κατάρτισης και ανάπτυξης είναι 
ο αυξημένος βαθμός ικανοποίησης, που καταγράφεται 
στη σχετική έρευνα.

Το ΤΧΣ προωθεί ένα εργασιακό περιβάλλον σεβασμού 
για τη διαφορετικότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα. 
Το Ταμείο εκτιμά τη διαφορετικότητα, προάγει την 
ένταξη και προωθεί μiα κουλτούρα συνεργασίας και 
ίσων ευκαιριών ανεξάρτητα από το φύλο ή οποιαδήποτε 
άλλη παράμετρο διαφορετικότητας.

Το ΤΧΣ διατηρεί μια ισορροπημένη εκπροσώπηση 
μεταξύ ανδρών και γυναικών στο ανθρώπινο 
δυναμικό του, καθώς το 40% του προσωπικού του 
είναι γυναίκες.

Έπιπλέον, η ηλικιακή κατανομή του προσωπικού του 
ΤΧΣ παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα.

6.3.2 6.3.3

Έκτελεστική Έπιτροπή

Κατηγορία/
Βαθμίδα προσωπικού

Στελέχη

Διοικητικοί

Σύνολο

Διευθυντές

Έπικεφαλής

- - - - -

-

-

-

- -

-

-

-

1

181 1 11 7 5 43

1

1

1

1

1 1

3

4

5

2

2

2

2

2

2

6

6

10 19

11

3

Κατανομή προσωπικού του ΤΧΣ ανά ηλικία και φύλο (31/12/2021)

<30 50+30-50

Υγεία και Ασφάλεια6.3.4

Το ΤΧΣ προστατεύει την υγεία και την ασφάλεια 
του προσωπικού του λαμβάνοντας όλα τα 
κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσει έναν 
ασφαλή χώρο εργασίας.

Το Ταμείο πραγματοποιεί κάθε χρόνο μια άσκηση 
αξιολόγησης επιχειρηματικού κινδύνου, η οποία 
περιλαμβάνει επίσης θέματα υγείας και ασφάλειας. Στην 
άσκηση αυτή προσδιορίζονται σε εγγενές επίπεδο οι 
εταιρικοί κίνδυνοι ενώ στη συνέχεια καταγράφονται οι 
υφιστάμενοι τρόποι ελέγχου καθώς και ο βαθμός στον 
οποίο μετριάζουν τους κινδύνους που έχουν εντοπιστεί.

Το Ταμείο λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την 
εξάλειψη των κινδύνων που σχετίζονται με την υγεία και 
την ασφάλεια του προσωπικού και των επισκεπτών του, 
ενώ επίσης o τεχνικός ασφάλειας αξιολογεί τα τρέχοντα 
μέτρα, προτείνει βελτιώσεις και συντονίζει καιεπιβλέπει 
όλες τις σχετικές απαραίτητες ενέργειες. Έπιπλέον, οι 
εργαζόμενοι του HFSF μπορούν να αναφέρουν στον 
τεχνικό ασφαλείας τυχόν κινδύνους που σχετίζονται με 
την εργασία και επικίνδυνες καταστάσεις που μπορεί να 
προκύψουν.

Σε περίπτωση οποιουδήποτε συμβάντος υγείας και 
ασφάλειας στην εργασία, το ΤΧΣ εντοπίζει και αξιολογεί 
τους κινδύνους που σχετίζονται με το συμβάν και 
καθορίζει διορθωτικές ενέργειες για την εξάλειψη 
αυτών των κινδύνων, και σχεδιάζει τις απαραίτητες 
βελτιώσεις στην προσέγγισή του για την υγεία και την 
ασφάλεια στην εργασία.

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. Έπιπρόσθετα, παρέχεται 
κατάλληλη εκπαίδευση και πραγματοποιούνται δοκιμές 

σε τακτά χρονικά διαστήματα. Διαθέτει επίσης στις 
εγκαταστάσεις του έναν αυτόματο εξωτερικό απινιδωτή 
(AED) στη χρήση του οποίου έχουν εκπαιδευτεί 
κατάλληλα μια σειρά στελεχών (6) για να παρέχουν 
την κατάλληλη βοήθεια στους συναδέλφους τους σε 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Κατά τη διάρκεια των προηγούμενων δύο ετών 
δεν καταγράφηκαν τραυματισμοί ή θανατηφόρα 
ατυχήματα.

Covid-19

Ως απάντηση στο ξέσπασμα του Covid-19 και με 
στόχο την προστασία της υγείας και της ασφάλειας 
του προσωπικού του, διασφαλίζοντας παράλληλα 
την επιχειρηματική συνέχεια, το Ταμείο ανέπτυξε και 
εφάρμοσε με επιτυχία ένα Σχέδιο Έπιχειρηματικής 
Συνέχειας. Ως αποτέλεσμα των μέτρων που ελήφθησαν, 
το ξέσπασμα του Covid-19 δεν επηρέασε άμεσα τις 
δραστηριότητες του ΤΧΣ.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Σχέδιο 
Έπιχειρηματικής Συνέχειας του Ταμείου, όλοι οι 
εργαζόμενοι του ΤΧΣ ξεκίνησαν να εργάζονται εξ 
αποστάσεως χρησιμοποιώντας ένα ευέλικτο σύστημα 
που δημιουργήθηκε για τον σκοπό αυτό. Έπιπλέον, 
συστάθηκε και μια Συντονιστική Έπιτροπή Covid-19, 
η οποία συνεδρίαζε συχνά για να παρακολουθεί τις 
εξελίξεις και τις επίσημες κατευθυντήριες γραμμές/
νομοθεσία με στόχο τον σχεδιασμό και τον συντονισμό
όλων των απαραίτητων ενεργειών. Το τελευταίο 
περιλάμβανε τη διευθέτηση πολλαπλών 
συνεδριών τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά 
πραγματοποιούμενων PCR και ταχέων τεστ, καθώς 
και διανομή προστατευτικών μασκών προσώπου και 
εβδομαδιαίες απολυμάνσεις των χώρων. Έπιπρόσθετα, 
προσλήφθηκε πνευμονολόγος, προκειμένου να 
καθοδηγήσει και να βοηθήσει τους εργαζόμενους κατά 
τη διάρκεια της πανδημίας.

Κοινωνική Συνεισφορά6.3.5

Εκτός από τον πρωταρχικό του σκοπό, ο οποίος είναι να συμβάλει στη διατήρηση της σταθερότητας του 
ελληνικού τραπεζικού συστήματος προς χάριν του δημοσίου συμφέροντος, το ΤΧΣ αποτελεί αναπόσπαστο 
κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας και ως εκ τούτου στηρίζει διάφορους οργανισμούς και πρωτοβουλίες με 
στόχο να συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων.
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 
υποστήριξης μη κερδοσκοπικών οργανισμών και άλλων πρωτοβουλιών ή ιδρυμάτων, που φέτος αφορούσε μια δωρεά στην 
Φιλανθρωπική ΜΚΟ για την ειδική φροντίδα και προστασία των παιδιών, έναν φιλανθρωπικό οργανισμό με το πολύτιμο 
έργο του. Ακόμα, το 2021 το Ταμείο προσέφερε σχολικό εξοπλισμό στο Δήμο Ροβιών Έυβοίας καθώς και υπολογιστικό 
εξοπλισμό στο «Πρότυπο Έιδικό Δημοτικό Σχολείο Ρόζα Ιμβριώτη Καισαριανής» στην Αθήνα

Έπιπλέον, το Ταμείο κάλυψε το κόστος εγγραφής και τα μπλουζάκια για τη συμμετοχή μελών του προσωπικού του στον 
Μαραθώνιο της Αθήνας για το 2021.

Οι συνεισφορές που περιγράφονται παραπάνω ήταν οι ακόλουθες:

Έίδος
συνεισφοράς

Υπολογιστές
Σχολικός 

εξοπλισμός
Δωρεές στη

μνήμη
Κόστος 

εγγραφής και 
μπλουζάκια

Δικαιούχος
Δήμος Ροβιών

Ευβοίας

Φιλανθρωπική ΜΚΟ για 
την ειδική φροντίδα και 
προστασία των παιδιών

Δημοτικό Σχολείο
Καισαριανής

«Ρόζα Ιμβριώτη»

Μαραθώνιος
της Αθήνας
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Περιβαλλοντικό Αποτύπωμα6.4

Η Έυρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της έχουν θέσει 
ως προτεραιότητα τη μετατροπή της ΈΈ σε μια σύγχρονη, 
αποδοτική από πλευράς πόρων και ανταγωνιστική 
οικονομία, προστατεύοντας το φυσικό περιβάλλον, 
αντιμετωπίζοντας την κλιματική αλλαγή καθώς και 
καθιστώντας την Έυρώπη ανθρακικά ουδέτερη και 
αποδοτική ως προς τους πόρους έως το 2050.

Λόγω της φύσης των δραστηριοτήτων του, οι άμεσες 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις του Ταμείου θεωρούνται 
ελάχιστες, παρόλα αυτά λαμβάνουμε όλα τα 
απαραίτητα μέτρα για τον περαιτέρω μετριασμό τους, 
κατά περίπτωση.

          Κατανάλωση Ένέργειας και
Κλιματική Αλλαγή
6.4.1

Ομοίως, όταν προκύπτει η ανάγκη για προμήθεια 
ηλεκτρικού/ηλεκτρονικού εξοπλισμού, το ΤΧΣ δίνει 
την απαιτούμενη προσοχή στα χαρακτηριστικά 
εξοικονόμησης ενέργειας ή παρόμοια, φιλικά προς το 
περιβάλλον χαρακτηριστικά.

Μια άλλη περιβαλλοντική πρωτοβουλία του Ταμείου 
είναι η προώθηση της χρήσης των Μέσων Μαζικής 
Μεταφοράς για το προσωπικό του, στο πλαίσιο της 
μετακίνησης τους προς και από την εργασία. Ωστόσο, 

Με στόχο να ελαχιστοποιήσει το περιβαλλοντικό του 
αποτύπωμα και να συμβάλει στην καταπολέμηση της 
κλιματικής αλλαγής, το ΤΧΣ διερευνά τρόπους μείωσης 
της κατανάλωσης ενέργειας και κατά συνέπεια των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (GHG) του. Μέρος 
αυτής της διαδικασίας ξεκινά με την παρακολούθηση 
της κατανάλωσης ενέργειας με στόχο τη βελτίωση της 
περιβαλλοντικής του απόδοσης, παρόλο που ο άμεσος 
αντίκτυπος των λειτουργιών του δεν είναι σημαντικός. 
Σε αυτό συνεισφέρει και η επιλογή της υιοθέτησης 
ενεργειακά αποδοτικών τεχνολογιών στο κτήριό του, 
όπως έχει κάνει στο παρελθόν, μέσω ανακαινίσεων που 
έχουν πραγματοποιηθεί.

Ένδεικτικό 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 (περίπου 
10.560 kWh ετησίως) όπως επίσης και αντίστοιχη 
μείωση του κόστους της. Έπιπρόσθετα, αρκετές μονάδες 
κλιματισμού στους ορόφους που καταλαμβάνει το ΤΧΣ 
έχουν αντικατασταθεί με νεότερες μονάδες καλύτερης 
ενεργειακής απόδοσης.

*1 kWh = 3.6 megajoules (MJ)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΚΑΤΑΝΑΛΏΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

2019 2020 2021

Ηλεκτρική ενέργεια
(kWh)

Ηλεκτρική ενέργεια 
(MJ)

151.819 125.250 116.381

546.548 450.900 418.971

το συγκεκριμένο μέτρο ανεστάλη προσωρινά, 
ακολουθώντας τις εξελίξεις σχετικά με την πανδημία 
COVID-19, καθώς οι εργαζόμενοι του ΤΧΣ ξεκίνησαν να 
εργάζονται με τηλεργασία, γεγονός που, ως παράπλευρο 
όφελος, οδήγησε σε περαιτέρω μείωση των 
μετακινήσεων από/προς την εργασία και ως εκ τούτου 
στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του 
Ταμείου κατά τη διάρκεια του 2021. Έπιπλέον, σε γενικές
γραμμές ενθαρρύνονται οι ψηφιακές συναντήσεις, οι 
οποίες λόγω της πανδημίας του Covid-19 προωθήθηκαν 
ακόμα περισσότερο.

Εκπομπές Άνθρακα του ΤΧΣ

Το ΤΧΣ, στο πλαίσιο της εταιρικής του ευθύνης, προχώρησε 
για πρώτη φορά στον υπολογισμό των εκπομπών άνθρακα 
που προέκυψαν ως αποτέλεσμα των εργασιών του κατά 
την περίοδο 01.01.2021-31.12.2021. Ως επόμενο βήμα, το 
ΤΧΣ στοχεύει στον εντοπισμό τρόπων μείωσής τους.

Ο υπολογισμός διενεργήθηκε σύμφωνα με τη 
μεθοδολογία του Greenhouse Gas Protocol (GHG 
Protocol) και το ISO 14064-1 Greenhouse gases — 
Part 1 και αφορά τις άμεσες εκπομπές (Scope 1) που 
προκύπτουν από τη λειτουργία του Ταμείου και λόγω 
της καύσης ορυκτών καυσίμων, καθώς και έμμεσες 
εκπομπές (Scope 2) οι οποίες προέκυψαν από τη χρήση 
ηλεκτρικής ενέργειας και τις σχετικές ενεργειακές 
απώλειες. Έπιπλέον, υπολογίστηκαν άλλες έμμεσες 
εκπομπές (Scope 3) που προέκυψαν από τη μετακίνηση 
των εργαζομένων προς/από την εργασία, τη χρήση 
χαρτιού/γραφίτη κ.λπ.

Τα αποτελέσματα συνοψίζονται στον πίνακα που 
ακολουθεί:

Ροή πηγής Σύνολο εκπομπών
(tCO2e) % / Scope % /

σύνολο

Σύνολο Scope 1

Σύνολο Scope 2

Σύνολο Scope 3

Βενζίνη κίνησης

Κατανάλωση ηλεκτρικής 
ενέργειας

Έπιχειρηματικά ταξίδια

Μετακινήσεις  εργαζομένων

Αλληλογραφία

Χρήση χαρτιού

Χρήση toner εκτυπωτή

Χρήση νερού

7,74

15,61

0,01

0,49

0,11

15,97

19,38%

39,10%

0,02%

1,24%

0,26%

40,00%

8,22%

16,58%

0,01%

0,52%

0,11%

16,97%

1,86

52,36

52,36

39,93

1,86

100%

100%

100%

100%

100%

1,98%

55,61%

55,61%

1,98%

Scope 1

Scope 2

Scope 3

Σύνολο εκπομπών
(Scope 1, 2 & 3)

94,15 - 100%

42,41%

GRI 102-11 | GRI 302-1 | GRI 305-1 | GRI 305-2
GRI 305-3 | GRI 305-4

Διαχείριση Αποβλήτων6.4.2

Παρά το γεγονός ότι τα απόβλητα που παράγονται ως 
αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων του Ταμείου δεν 
είναι σημαντικά, λαμβάνουμε όλα τα δυνατά μέτρα για 
την αποτελεσματική τους διαχείριση και την πρόληψη 
των επιπτώσεών τους στο περιβάλλον.

Στο πλαίσιο αυτό, λαμβάνονται μια σειρά από μέτρα:

• η κατανάλωση χαρτιού παρακολουθείται στις 
εγκαταστάσεις του Ταμείου, ενώ ενθαρρύνεται η 
φιλοσοφία για τη μη χρήση του όπου είναι δυνατόν

• τα χρησιμοποιημένα τόνερ ανακυκλώνονται
• οι μπαταρίες συλλέγονται μέσω εγκατεστημένης 

στήλης ανακύκλωσης μπαταριών το οποίο αδειάζει 
εξειδικευμένη εταιρεία ανακύκλωσης

• όλος ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός 
ανακυκλώνεται μέσω κατάλληλης εταιρείας 
ανακύκλωσης

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω μέτρων, το 2021 
ανακυκλώθηκαν οι ποσότητες που παρουσιάζονται στη 
συνέχεια:

Έπιπρόσθετα, η ένταση εκπομπών ανέρχεται σε 2,19 
tCO2e/εργαζόμενο.

Με βάση τα αποτελέσματα του υπολογισμού εκπομπών 
άνθρακα, το HFSF θα αξιολογήσει τη δυνατότητα λήψης 
μέτρων για την περαιτέρω μείωση τους στο μέτρο 
του δυνατού. Προς αυτή την κατεύθυνση το Ταμείο 
σχεδιάζει να λάβει τα ακόλουθα βήματα:
• Προσδιορισμό των διαδικασιών και πόρων που 

συμβάλλουν περισσότερο στο ανθρακικό αποτύπωμά 
του,

• Διερεύνηση της δυνατότητας για περαιτέρω μείωσή 
του,

• Ανεύρεση πιθανών μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας 
και βελτιώσεων ενεργειακής απόδοσης,

• Αύξηση της περιβαλλοντικής συνείδησης του 
προσωπικού του.

Τα περισσότερα από τα υλικά που παρουσιάζονται στον 
παραπάνω πίνακα ανακυκλώθηκαν με ορθό τρόπο από 
το ΤΧΣ.

3Ο υπολογισμός βασίζεται σε 210 πακέτα χαρτιού Α4, που περιέχουν 500 
φύλλα το καθένα, και έχουν βάρος 80g/m2

Παραγωγή στερεών αποβλήτων (2021)

Χαρτί (kg)

Τόνερ (νούμερο)

5243

15

Όπως δείχνει ο παραπάνω πίνακας, από το σύνολο 
των 94,15 tCO2e που εκπέμπονται, το 1,98% (1,86 
tCO2e) αντιστοιχεί στο Scope 1, ενώ η πλειονότητα 
των εκπομπών άνθρακα αντιστοιχεί στο Scope 2 που 
ανέρχεται στο 55,61% (52,36 tCO2e) των συνολικών 
εκπομπών. Το υπόλοιπο 42,41% (39,93 tCO2e) 
αντιστοιχεί στις εκπομπές Scope 3.

Έπιπλέον, οι εκπομπές που οφείλονται στις 
εγκαταστάσεις αντιπροσωπεύουν το 73,22% (68,93 
tCO2e), ενώ οι εκπομπές λόγω κινητικότητας του 
προσωπικού αντιστοιχούν στο 26,8% (25,21 tCO2e).
Η κατανομή παρουσιάζεται στο παρακάτω διάγραμμα.

Scope 2
55.61%

Scope 1
1.98%Scope 3

42.41%

Σύνολο εκπομπών CO2 - Scope 1, 2 & 3

Κτήρια

Κινητικότητα

Κατανομή εκπμπών CO2 για
Κτήρια και Κινητικότητα προσωπικού

27%

73%

6.0   ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΒΙΏΣΙΜΗΣ 
          ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟ ΤΧΣ
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
ΕΚΘΕΣΗΣ

7.0   ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
         ΕΚΘΕΣΗΣ

Μέσω της Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («το Ταμείο» 
ή «ΤΧΣ») κοινοποιεί τις ενέργειές του σε θέματα ESG και βιώσιμης ανάπτυξης που σχετίζονται με τη 
λειτουργία του, καθώς και τη συμβολή του στην προώθηση της βιώσιμης τραπεζικής και των πρακτικών 
βιώσιμης ανάπτυξης για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα.

Πρότυπα Αναφοράς και Μεθοδολογία

Στοιχεία επικοινωνίας

7.1

7.2

Η 2η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ταμείου, η οποία 
καλύπτει τις δραστηριότητές του για την περίοδο 
1/1/2021 - 31/12/2021, παρουσιάζει την άποψη και 
την πρόοδο του ΤΧΣ σε περιβαλλοντικά, κοινωνικά και 
θέματα διακυβέρνησης (ESG) που έχουν σημαντικό 
αντίκτυπο στο Ταμείο, καθώς και τις Τράπεζες στις οποίες 
επενδύει. Μια αρχική αξιολόγηση ουσιαστικότητας 
(materiality assessment) για τον εντοπισμό των πιο 
ουσιαστικών θεμάτων ESG του ΤΧΣ πραγματοποιήθηκε 
κατά την προηγούμενη περίοδο και ενημερώθηκε 
φέτος, προκειμένου να ευθυγραμμιστεί περαιτέρω με τη 
λειτουργία του Ταμείου.

Ο σκοπός της παρούσας έκθεσης είναι να 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 την κοινωνία ευρύτερα. Για το 
σκοπό αυτό 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 αυτή έχει συνταχθεί με βάση τα GRI Standards: 
«Βασική επιλογή» (Core option).

Έπιπρόσθετα, έχουν ληφθεί υπόψη και άλλα πρότυπα και 
συστάσεις αναφοράς για την προετοιμασία της έκθεσης, 
όπως τα πρότυπα SASB και οι συστάσεις TCFD. Ο κύκλος 
αναφοράς του Ταμείου είναι ετήσιος.

Για τον καθορισμό του περιεχομένου της έκθεσης 
εφαρμόστηκαν οι ακόλουθες αρχές GRI:

• Ένσωμάτωση των ενδιαφερομένων μερών
• Πλαίσιο Βιωσιμότητας
• Ουσιαστικότητα
• Πληρότητα

Έπιπλέον, για τον καθορισμό του περιεχομένου της 
έκθεσης και της ανάλυσης ουσιαστικότητας που 
διεξήχθη από το Ταμείο, ελήφθησαν υπόψη οι απόψεις 
των ενδιαφερόμενων μερών του. Περισσότερες 
πληροφορίες και τα αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας 
παρέχονται στη σχετική ενότητα αυτής της έκθεσης 
(«Αξιολόγηση Ουσιαστικότητας»).

Σε περίπτωση που έχετε οποιαδήποτε ερώτηση αναφορικά 
με τα θέματα ESG, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί 
μας.

Διεύθυνση:
Λεωφόρος Έλ. Βενιζέλου 10, ΤΚ 106 71, Αθήνα, Έλλάδα
Tηλ.: +30 215 5606 900
Email: info@hfsf.gr
Ιστοσελίδα: www.hfsf.gr

GRI 102-50 | GRI 102-52 | GRI 102-54

GRI 102-3 | GRI 102-53

mailto:%20info%40hfsf.gr?subject=
https://www.hfsf.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

8.0   Παράρτημα

Γλωσσάρι8.1

Κλειστό κύκλωμα τηλεόρασηςCCTV

ΤτΈ

LCR

ΔΣ

ΔΠ

ΔΣ

NFCI

CRO

NII

DPO

ΑΖ

ΜΈΑ

EVA

ΜΈΔ

ESG

ΈΑΤ

ΈΚΤ

ΈΚ

EΈ

FMO

ΠΔΚ

GDPR

GRI

Τ.Μ.Έ.Δ.Έ.

ΑΜΚ

GHG

STS

GBV

ΈΈΜ

HAPS

ΤΔΛ

ΣΒΑ

TCFD

ICES

ICGN

UNEPFI

Τράπεζα της Έλλάδας

Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας

Διοικητικό Συμβούλιο

Δεσμευτική Προσφορά

Διευθύνων Σύμβουλος

Καθαρά έσοδα από τέλη και προμήθειες

Έπικεφαλής Διαχείρισης Κινδύνων

Καθαρά έσοδα από τόκους

Τμήμα Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Προστασίας 
Δεδομένων

Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Έθνών – 
Πρωτοβουλία για τον Χρηματοοικονομικό κλάδο

Αναμενόμενη ζημιά

Μη εξυπηρετούμενo άνοιγμα

Οικονομική Προστιθέμενη Αξία

Μη εξυπηρετούμενο δάνειο

Περιβαλλοντικά, Κοινωνικά, Διακυβέρνησης

Έυρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών  

Έυρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Έυρωπαϊκή Κοινότητα

Έυρωπαϊκή Ένωση

Δομή Πλήρους Προσφοράς Αγοράς

Πλαίσιο Διαχείρισης Κινδύνων

Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων

Global Reporting Initiative

Ταμείο Μηχανικών Έργοληπτών Δημοσίων Έργων

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

Eκπομπές Αερίων Θερμοκηπίου

Απλή, Διαφανής και Τυποποιημένη

Μεικτή λογιστική αξία

Ένιαίος Έποπτικός Μηχανισμός

Έλληνικό Σχέδιο Προστασίας Περιουσιακών Στοιχείων

Τυποποιημένη Διαδικασία Λειτουργίας

Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης

MREL

NBO

PC

PCR

PCS

PRB

RAROC

RFA

RAS

RWA

SID ΤΧΣ

SASB

Έ.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

NSFR Δείκτης καθαρής σταθερής χρηματοδότησης

Έλάχιστη απαίτηση ιδίων κεφαλαίων και
επιλέξιμων υποχρεώσεων

Μη δεσμευτική προσφορά

Προσωπικός υπολογιστής

Aλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης

Prime Collateralised Securities

Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής

Απόδοση κεφαλαίου σταθμισμένου κινδύνου

Συμφωνία Πλαίσιο Συνεργασίας

Διάθεση Ανάληψης Κινδύνoυ

Ένεργητικό σταθμισμένο ως προς τον κίνδυνο

Ανώτερος Ανεξάρτητος Διευθυντής Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

Sustainability Accounting Standards Board

Ένιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων

Task Force on Climate-Related Financial Disclosures

(Σύστημα) Έσωτερικού Έλέγχου Ηθικής Συμπεριφοράς

ΈΤΈ

ETAA

ΈΤΈπ

ΈΤαΈ

ΈΜΣ

ΗΈ

Έθνική Τράπεζα της Έλλάδας

Έυρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης

Έυρωπαϊκή Τράπεζα Έπενδύσεων

Έυρωπαϊκό Ταμείο Έπενδύσεων

Έυρωπαϊκός Μηχανισμός Στήριξης

IMN Δίκτυο Διαχείρισης Πληροφοριών

Ηνωμένα Έθνη

International Corporate Governance Network

Πίνακας GRI8.2

GRI 102: Γενικές Δημοσιοποιήσεις (2016)

Έπωνυμία

Δραστηριότητες, μάρκες, προϊόντα 
ή/και υπηρεσίες

Στοιχεία ανθρώπινου δυναμικού

Σημαντικές αλλαγές στον οργανισμό 
και την εφοδιαστική του αλυσίδα

Δήλωση από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και
τον Πρόεδρο του Δ.Σ.

Μηχανισμοί για συστάσεις και προβληματισμούς 
σχετικά με την ηθική

Περιγραφή των κύριων επιδράσεων, κινδύνων
και ευκαιριών

Αξίες, αρχές, πρότυπα και κώδικες συμπεριφοράς

Έφαρμογή της αρχής της πρόληψης

Συμμετοχές σε επιχειρηματικές ενώσεις,
σωματεία και οργανώσεις

Τοποθεσία έδρας

Χώρες δραστηριοποίησης

Καθεστώς ιδιοκτησίας και νομική μορφή

Αγορές που εξυπηρετούνται

Μεγέθη του οργανισμού

Έφοδιαστική αλυσίδα

Έξωτερικές πρωτοβουλίες

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

Δεν υπήρξαν σχετικές μεταβολές κατά τη 
διάρκεια του 2021.

102-1

102-2

102-3

102-4

102-5

102-6

102-7

102-8

102-9

102-10

102-11

102-12

102-13

102-14

102-15

102-16

102-17

102-18

102-21

Σελίδα 10

Σελίδες 10-11

Σελίδες 10-11

Σελίδες 10-11

Σελίδα 41

Σελίδες 10-11, 41

Σελίδες 10-11, 12, 35

Σελίδα 35

Σελίδα 13

Σελίδες 13, 15

Σελίδα 15

Σελίδες 8-9

Σελίδες 8-9, 11

Σελίδες 31-34

Σελίδα 33

Σελίδα 31

Σελίδες 14-16

ΠΡΟΤΥΠΑ
GRI

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΑΣ /

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ / ΣΧΟΛΙΟ
ΕΞΏΤΕΡΙΚΗ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ

Προφίλ Οργανισμού

Στρατηγική

Ηθική και Ακεραιότητα

Διακυβέρνηση

GRI 102-9 | GRI 102-10 | GRI 102-45 | GRI 102-48 | GRI 102-49 | GRI 102-51 | GRI 102-55

Δομή Διακυβέρνησης

Διαβούλευση ενδιαφερόμενων μερών για θέματα 
οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά
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GRI 102: Γενικές Δημοσιοποιήσεις (2016)

102-22

102-23

102-25

102-40

102-41

102-42

102-43

102-44

102-45

102-46

102-47

102-48

102-49

102-50

102-51

102-52

102-53

102-54

102-55

102-56

Σελίδα 31
Έπιπρόσθετες πληροφορίες: https://hfsf.gr/en/who-weare/

Σελίδα 31
Έπιπρόσθετες πληροφορίες: https://hfsf.gr/en/who-weare/

Σελίδες  31, 33-34

Σελίδα 15

Σελίδα 35

Σελίδες  14-15

Σελίδες  14-15

Σελίδες  15-17

Σελίδες 14-17, 41

Σελίδα 16

Σελίδες  16, 41

Σελίδα 41

Σελίδα 41

Σελίδα 41

Σελίδα 43

Σελίδα 50

Διακυβέρνηση

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

Δεν υπάρχουν αναθεωρήσεις

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2020

Έτήσιος

Ο συνολικός αριθμός των ουσιαστικών θεμάτων από 19 διαμορφώθηκε σε 14, καθώς 
ομοειδή θέματα συγχωνεύτηκαν σε ευρύτερες ενότητες. Πιο συγκεκριμένα, το θέμα 
Πιο συγκεκριμένα, τα θέματα «Ο ρόλος των Διοικητικών Συμβουλίων των Τραπεζών 
στη διαχείριση θεμάτων ESG» και «Έκθέσεις Βιώσιμης Ανάπτυξης/ESG Τραπεζών» 
ομαδοποιήθηκαν στο «Ένσωμάτωση πρακτικών ESG στα Διοικητικά Συμβούλια των 
Τραπεζών και τις λειτουργίες τους», το θέμα «Κλιματικοί και περιβαλλοντικοί κίνδυνοι 
των Τραπεζών» ενσωματώθηκε στο «Συνεισφορά στη διαχείριση κινδύνων των 
Τραπεζών», το θέμα «Υποστήριξη παγκόσμιων πρωτοβουλιών» ενσωματώθηκε στο 
«Ένσωμάτωση θεμάτων ESG στη στρατηγική του ΤΧΣ», το θέμα «Πολιτικές κατά της 
διαφθοράς και του αθέμιτου ανταγωνισμού» ενσωματώθηκε στα «Συμμόρφωση 
με νόμους και κανονισμούς» και «Δεοντολογία και ακεραιότητα», το θέμα «Πολιτική 
Ένάσκησης Δικαιωμάτων Ψήφου» ενσωματώθηκε στα «Ένσωμάτωση θεμάτων 
ESG στη στρατηγική του ΤΧΣ» και «Συνεισφορά στη διαχείριση κινδύνων των 
Τραπεζών» και τέλος, το θέμα «Αντιληπτός ρόλος-διατήρηση της χρηματοπιστωτικής 
σταθερότητας» ενσωματώθηκε στα «Ένίσχυση της χρηματοοικονομικής ευρωστίας 
και απόδοσης των Τραπεζών» και «Συνεισφορά στη σταθερότητα του ελληνικού 
τραπεζικού συστήματος».

Σύνθεση του ανώτατου φορέα διακυβέρνησης
και των επιτροπών του

Κατάλογος των ομάδων ενδιαφερομένων μερών

Κατάλογος ουσιαστικών θεμάτων

Αναθεωρήσεις πληροφοριών

Σημαντικές αλλαγές σε σχέση με
προηγούμενες εκθέσεις στα ουσιαστικά
θέματα και την οριοθέτησή τους

Συλλογικές συμβάσεις εργασίας

Προσδιορισμός και επιλογή των
ενδιαφερομένων μερών

Προσέγγιση για τη διαβούλευση με
τα ενδιαφερόμενα μέρη

Βασικά θέματα και προβληματισμοί των
ενδιαφερόμενων μερών

Οντότητες που συμπεριλαμβάνονται στις
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις

Διαδικασία καθορισμού του περιεχομένου του
απολογισμού - Έφαρμογή των Αρχών GRI

Πρόεδρος του ανώτατου φορέα διακυβέρνησης

Συγκρούσεις συμφερόντων

Περίοδος έκθεσης

Ημερομηνία της πιο πρόσφατης έκθεσης

Κύκλος έκθεσης

Σημείο επικοινωνίας για ερωτήσεις σχετικά με
την έκθεση

Αναφορά στη χρήση προτύπων GRI

Πίνακας περιεχομένων GRI

Έξωτερική διασφάλιση

Συμμετοχή ενδιαφερόμενων μερών

Προφίλ απολογισμού

Ουσιαστικά θέματα

Έπεξήγηση του ουσιαστικού θέματος
και του ορίου του

Έπεξήγηση του ουσιαστικού θέματος
και του ορίου του

Έπεξήγηση του ουσιαστικού θέματος
και του ορίου του

Έπιβεβαιωμένα περιστατικά
διαφθοράς και μέτρα που λήφθηκαν

Μη συμμόρφωση με νόμους και κανονισμούς 
στον κοινωνικό και οικονομικό τομέα

Μη συμμόρφωση με νόμους και κανονισμούς 
στον κοινωνικό και οικονομικό τομέα

103-1

103-1

103-2

103-2

103-3

103-3

205-3

419-1

Ενίσχυση της οικονομικής βιωσιμότητας και της επίδοσης των Τραπεζών

Έπεξήγηση του ουσιαστικού θέματος
και του ορίου του

Διοικητική προσέγγιση και τα
επιμέρους στοιχεία της

Διοικητική προσέγγιση και τα
επιμέρους στοιχεία της

Διοικητική προσέγγιση και τα
επιμέρους στοιχεία της

Διοικητική προσέγγιση και τα
επιμέρους στοιχεία της

Αξιολόγηση της διοικητικής
προσέγγισης

Αξιολόγηση της διοικητικής
προσέγγισης

Αξιολόγηση της διοικητικής
προσέγγισης

Αξιολόγηση της διοικητικής
προσέγγισης

Άμεση οικονομική αξία που
δημιουργείται και διανέμεται

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 201:
Οικονομική
Επίδοση 
(2016)

GRI 205: 
Καταπολέμηση
Διαφθοράς
(2016)

GRI 409: 
Κοινωνικο-
οικονομική
συμμόρφωση 
(2016)

Σελίδες 10-11, 12, 16, 19, 21-23, 24-25, 
26-29

Σελίδες 10-11, 12, 18-24, 24-25, 26-29

Σελίδες 15, 18-23, 24-25, 26-29

Σελίδα 12

Σελίδες 17, 30-34

Σελίδες 30-34

Σελίδες 30-34

Σελίδα 34

Σελίδες 16, 31-32

Σελίδες 31-32

Σελίδες 31-32

Σελίδα 32

Σελίδες 17, 32, 34

Σελίδες 32, 34

Σελίδες 32, 34

Σελίδα 32

103-1

103-2

103-3

419-1

GRI 419:
Κοινωνικο-
οικονομική
συμμόρφωση 
(2016)

Δεοντολογία και ακεραιότητα

Διαφάνεια και λογοδοσία

Συμμόρφωση με νόμους και κανονισμούς

8.0   Παράρτημα

ΠΡΟΤΥΠΑ
GRI

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΑΣ /

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ / ΣΧΟΛΙΟ
ΕΞΏΤΕΡΙΚΗ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΠΡΟΤΥΠΑ

GRI
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΑΣ /
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ / ΣΧΟΛΙΟ

ΕΞΏΤΕΡΙΚΗ
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ
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Ουσιαστικά θέματα

103-1

103-1

103-1

103-2

103-2

103-2

103-3

103-3

103-3

Ενίσχυση των προτύπων Εταιρικής Διακυβέρνησης των Τραπεζών

103-1

103-2

103-3

Σελίδες 16, 23-27

Σελίδες 23-27

Σελίδες 15, 23-27

Σελίδες 10-11, 16, 18-29

Σελίδες 10-11, 18-29

Σελίδες 15, 18-29

Σελίδες 11, 13, 17, 24-26, 29

Σελίδες 6, 11, 17, 25-29

Σελίδες 11, 13, 24-26, 29

Σελίδες 11, 24-29

Σελίδες 11, 15, 24-26, 29

Σελίδες 15, 24-29

Σελίδες 11, 13, 17, 24-25, 29

Σελίδες 17, 24-25, 26, 27, 32

Σελίδες 11, 13, 17, 24-25, 29

Σελίδες 24-25, 26, 27, 32

Σελίδες 11, 15, 24-25

Σελίδες 15, 24-25, 26, 27, 32

103-1

103-1

103-2

103-2

103-3

103-3

Συνεισφορά στη σταθερότητα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος

Ενσωμάτωση ESG πρακτικών στα Διοικητικά Συμβούλια των Τραπεζών και τις λειτουργίες

Συνεισφορά στη διαχείριση κινδύνων των Τραπεζών

Ενσωμάτωση θεμάτων ESG στη στρατηγική του ΤΧΣ

Υποστήριξη των δικαιωμάτων των μετόχων των Τραπεζών

Άλλα Θέματα

Διαφορετικότητα & ίσες ευκαιρίες

103-1

103-2

103-3

Σελίδες 17, 35-36

Σελίδες 35-36, 48

Σελίδες 35-36, 48

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

103-1

103-2

103-3

418-1

Διαφορετικότητα των οργάνων διακυβέρνησης 
και των εργαζομένων405-1

GRI 405:
Διαφορετικότητα
και ίσες ευκαιρίες
(2016)

GRI 418: 
Απόρρητο
Καταναλωτών
(2016)

Σελίδες 35-36, 48

Σελίδες 17, 34

Σελίδα 34

Σελίδα 34

Σελίδα 34

Προστασία απορρήτου δεδομένων

Υγεία & Ασφάλεια

103-1

103-2

103-3

Σελίδα 17

Σελίδα 37

Σελίδα 37

Σελίδα 37

Σελίδα 37

Σελίδα 37

Σελίδα 37

Σελίδα 37

Σελίδα 37

Σελίδα 37

Σελίδα 37

Σύστημα διαχείρισης υγείας και
ασφάλειας των εργαζομένων

Συμμετοχή, διαβούλευση και επικοινωνία με 
τους εργαζόμενους σχετικά με την υγεία και 
ασφάλεια

Προσδιορισμός επικινδυνότητας, αξιολόγηση 
κινδύνου και διερεύνηση συμβάντων/
περιστατικών

Έργαζόμενοι που καλύπτονται από ένα σύστημα 
διαχείρισης υγείας και ασφάλειας

Πρόληψη και περιορισμός των επιπτώσεων στην 
υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων, οι οποίες 
συνδέονται άμεσα με τις επιχειρηματικές σχέσεις

403-1

403-5

403-2

403-3

403-4

403-8

403-7

Έκπαίδευση εργαζομένων σχετικά με την υγεία 
και ασφάλεια

Προαγωγή της υγείας των εργαζομένων

Έργασιακά ατυχήματα

Ασθένειες που σχετίζονται με την εργασία

Υπηρεσίες υγείας στους εργαζόμενους

403-6

403-9

403-10

GRI 403:
Υγεία και
Ασφάλεια 
στην
εργασία 
(2018)

Σελίδα 37
Παρότι δεν έχει αναπτυχθεί ειδικό σύστημα διαχείρισης 
Υ&Α, όλα τα σχετικά θέματα διαχειρίζονται κατάλληλα 
σύμφωνα με τις εσωτερικές διαδικασίες του ΤΧΣ.

Σελίδα 37
Παρότι δεν έχει αναπτυχθεί ειδικό σύστημα διαχείρισης 
Υ&Α, όλα τα σχετικά θέματα διαχειρίζονται κατάλληλα 
σύμφωνα με τις εσωτερικές διαδικασίες του ΤΧΣ.

8.0   Παράρτημα

ΠΡΟΤΥΠΑ
GRI

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΑΣ /

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ / ΣΧΟΛΙΟ
ΕΞΏΤΕΡΙΚΗ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΠΡΟΤΥΠΑ

GRI
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΑΣ /
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ / ΣΧΟΛΙΟ

ΕΞΏΤΕΡΙΚΗ
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ

Έπεξήγηση του ουσιαστικού θέματος
και του ορίου του

Έπεξήγηση του ουσιαστικού θέματος
και του ορίου του

Έπεξήγηση του ουσιαστικού θέματος
και του ορίου του

Έπεξήγηση του ουσιαστικού θέματος
και του ορίου του

Έπεξήγηση του ουσιαστικού θέματος
και του ορίου του

Έπεξήγηση του ουσιαστικού θέματος
και του ορίου του

Έπεξήγηση του ουσιαστικού θέματος
και του ορίου του

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)

Έπεξήγηση του ουσιαστικού θέματος
και του ορίου του

Έπεξήγηση του ουσιαστικού θέματος
και του ορίου του

Διαχειριστική προσέγγιση και τα
επιμέρους στοιχεία της

Διαχειριστική προσέγγιση και τα
επιμέρους στοιχεία της

Αξιολόγηση της διαχειριστικής
προσέγγισης

Αξιολόγηση της διαχειριστικής
προσέγγισης

GRI 103: 
Διοικητική
Προσέγγιση 
(2016)

GRI 103: 
Διοικητική
Προσέγγιση 
(2016)

Διοικητική προσέγγιση και τα
επιμέρους στοιχεία της

Διοικητική προσέγγιση και τα
επιμέρους στοιχεία της

Διοικητική προσέγγιση και τα
επιμέρους στοιχεία της

Διοικητική προσέγγιση και τα
επιμέρους στοιχεία της

Διοικητική προσέγγιση και τα
επιμέρους στοιχεία της

Διοικητική προσέγγιση και τα
επιμέρους στοιχεία της

Διοικητική προσέγγιση και τα
επιμέρους στοιχεία της

Αξιολόγηση της διοικητικής
προσέγγισης

Αξιολόγηση της διοικητικής
προσέγγισης

Αξιολόγηση της διοικητικής
προσέγγισης

Αξιολόγηση της διοικητικής
προσέγγισης

Αξιολόγηση της διοικητικής
προσέγγισης

Αξιολόγηση της διοικητικής
προσέγγισης

Αξιολόγηση της διοικητικής
προσέγγισης
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Εκπαίδευση

Προγράμματα αναβάθμισης των δεξιοτήτων 
των εργαζομένων και προγράμματα μετάβασης

Ποσοστό εργαζομένων που λαμβάνουν τακτικές 
αξιολογήσεις απόδοσης και εξέλιξης της
σταδιοδρομίας τους

103-1

103-2

103-3

404-2

404-3

GRI 404:
Εκπαίδευση 
και κατάρτιση
(2016)

Σελίδες 17, 36

Σελίδα 36

Σελίδα 36

Σελίδα 36

Σελίδα 36

(1) Αριθμός και (2) ποσοστό
εργαζομένων με ιστορικό 
έρευνας αναφορικά με 
επενδύσεις, παράπονα 
προερχόμενα από καταναλωτές, 
ιδιωτικές δικαστικές υποθέσεις ή 
άλλες   ρυθμιστικές διαδικασίες

Ποσοστό εκπροσώπησης βάσει 
φύλου και φυλής/εθνικότητας 
για (1) εκτελεστική διοίκηση, (2) 
μη μη-εκτελεστική διοίκηση, (3) 
επαγγελματίες και (4) λοιπούς 
εργαζόμενους

(1) Φύλο: άνδρες 71%, 
γυναίκες 29%, Φυλή/
εθνικότητα: 100% λευκοί
(2) Φύλο: άνδρες 73%, 
γυναίκες 27%, Φυλή/
εθνικότητα: 100% λευκοί
(3) Φύλο: άνδρες 63%, 
γυναίκες 37%, Φυλή/
εθνικότητα: 100% λευκοί
(4) Φύλο: άνδρες 17%, 
γυναίκες 83%, Φυλή/
εθνικότητα: 100% λευκοί
σελ. 36-37

Συνολικό ποσό οικονομικών 
ζημιών ως αποτέλεσμα νομικών 
διαδικασιών που σχετίζονται 
με το μάρκετινγκ και την 
επικοινωνία πληροφοριών 
χρηματοπιστωτικών προϊόντων 
σε νέους και επιστρέφοντες 
πελάτες

Περιγραφή της προσέγγισης για 
την ενημέρωση πελατών για 
προϊόντα και υπηρεσίες

FN-AC-270a.1

FN-AC-330a.1

FN-AC-270a.2

FN-AC-270a.3

Ποσοτικός

Ποσοτικός

Ποσοτικός

Ποσοτικός

Ποσοτικός

Ποσοτικός

Συζήτηση
και
ανάλυση

Ποσοτικός

Αριθμός,
Ποσοστό

(%)

Ποσοστό (%)

€

€

€

€

€

Δεν υπήρξαν τέτοιες 
περιπτώσεις

Μη σχετικό με τις 
δραστηριότητες

του ΤΧΣ

Μη σχετικό με τις 
δραστηριότητες

του ΤΧΣ

0

Διαφορετικότητα 
Εργαζομένων και 
Συμπερίληψη

Διαφανής 
Πληροφόρηση 
και Δίκαιη 
Υποστήριξη 
Πελατών

Πίνακες SASB και TCFD8.3

Το ΤΧΣ στοχεύει στη συνεχή βελτίωση των γνωστοποιήσεων ESG και βιωσιμότητας. Για το λόγο αυτό σε εθελοντική βάση 
γνωστοποιεί τους δείκτες απόδοσης των προτύπων SASB και TCFD που σχετίζονται με τη δραστηριότητα του Ταμείου και 
οι οποίοι παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. Τα στοιχεία αντικατοπτρίζουν την επίδοση του ΤΧΣ σε ετήσια βάση όπως 
καταγράφηκε στο τέλος του 2021.

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΕΙΚΤΗ ΚΏΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Πίνακας SASB Standards

Λογιστικοί Δείκτες

Συνολικό ποσό οικονομικών ζημιών ως 
αποτέλεσμα νομικών διαδικασιών που 
σχετίζονται με απάτη, εκµετάλλευση 
εµπιστευτικών πληροφοριών, 
αντιμονοπωλιακή πρακτική, 
αντιανταγωνιστική συμπεριφορά, 
χειραγώγηση της αγοράς, κακή 
πρακτική ή άλλους νόμους ή 
κανονισμούς που σχετίζονται με το 
χρηματοπιστωτικό κλάδο

(1) Σύνολο καταχωρημένων και (2) 
μη καταχωρημένων περιουσιακών 
στοιχείων υπό διαχείριση (AUM)

Δείκτες και Στόχοι που χρησιμοποιούνται για την 
αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων που 
συνδέονται με το κλίμα, για τις περιπτώσεις για τις 
οποίες οι πληροφορίες αυτές είναι ουσιαστικής 
σημασίας

Έκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (GHG) 
Scope 1, Scope 2 και, ενδεχομένως, Scope 3, 
καθώς και σχετικοί κίνδυνοι.

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 
υπό επιμέλεια και επιτήρηση

Περιγραφή πολιτικών και διαδικασιών 
καταγγελίας

Ποσό περιουσιακών στοιχείων υπό 
διαχείριση, ανά κατηγορία περιουσιακoύ 
στοιχείου για τα οποία εφαρμόζεται 
(1) ενσωμάτωση περιβαλλοντικών, 
κοινωνικών κριτηρίων και κριτηρίων 
διακυβέρνησης (ESG), (2) επενδύσεις με 
θέμα τη βιωσιμότητα και (3) έλεγχος

Περιγραφή της προσέγγισης για την 
ενσωμάτωση περιβαλλοντικών και 
κοινωνικών κριτηρίων και κριτηρίων 
διακυβέρνησης (ESG) στην επενδυτική 
τραπεζική και τις χρηματομεσιτικές 
υπηρεσίες

Περιγραφή της ψηφοφορίας μέσω 
πληρεξουσίου και πολιτικές και 
διαδικασίες διαβούλευσης με επενδυτές

FN-AC-410a.1

FN-AC-410a.1

FN-AC-410a.1

FN-AC-510a.1

FN-AC-510a.1

FN-AC-410a.2

FN-AC-410a.3

€1,937mn

Σελ. 39

Συζήτηση
και ανάλυση

Συζήτηση
και ανάλυση

Συζήτηση
και ανάλυση

-

-

-

-

(1) Μη σχετικό με τις
δραστηριότητες του ΤΧΣ

(2) Μη σχετικό με τις 
δραστηριότητες του ΤΧΣ

€ 0 

www.hfsf.gr Ένότητα: Σχετικά με
εμάς / Πως λειτουργούμε /

Κώδικας Δεοντολογίας

σελ. 18-23, 24-25

σελ. 24-27

Ενσωμάτωση 
Περιβαλλοντικών, 
Κοινωνικών, και 
Διακυβέρνητικών 
Παραγόντων 
στις Τραπεζικές 
Επενδύσεις και 
Χρηματομεσιτικές 
Yπηρεσίες

Επιχειρηματική 
Ηθική

Περιγραφή 
Δεικτών 
Δραστηριότητας

Λογιστικοί δείκτες

Δείκτες Δραστηριότητας

ΔΕΙΚΤΕΣ & ΣΤΟΧΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Πίνακας TCFD

8.0   Παράρτημα

ΠΡΟΤΥΠΑ
GRI

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΑΣ /
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Εξωτερική Διασφάλιση

Έκθεση διασφάλισης Ανεξάρτητου 
Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Ευθύνη της Διοίκησης

Η δική μας ευθύνη

8.4

GRI 102-56

Έχουμε αναλάβει από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής 
Σταθερότητας (εφεξής «ΤΧΣ») τη διενέργεια ενός 
έργου περιορισμένης διασφάλισης όπως ορίζεται από 
Διεθνή Πρότυπα Έργασιών Διασφάλισης (εφεξής «το 
Έργο»), με σκοπό να εκφράσουμε συμπέρασμα επί 
των δημοσιοποιήσεων επιλεγμένων στοιχείων της 
Αγγλικής έκδοσης της Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης 
2021» (εφεξής «η Έκθεση») του ΤΧΣ για την περίοδο 1 
Ιανουάριου έως 31 Δεκεμβρίου 2021.

Τα επιλεγμένα στοιχεία της έκθεσης που καλύπτονται 
από την ανάθεση περιορισμένης διασφάλισης είναι τα 
ακόλουθα, και δεν εκφράζουμε κανένα συμπέρασμα 
για τις υπόλοιπες πληροφορίες:

Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την προετοιμασία και 
σύνταξη της Έκθεσης σύμφωνα με τα κριτήρια των 
Προτύπων GRI, όπως αναφέρεται στην έκθεση και τις 
πληροφορίες που περιέχονται εκεί.

Η ευθύνη αυτή συμπεριλαμβάνει τη δημιουργία 
και διατήρηση εσωτερικών δικλείδων ασφαλείας, 
τη διατήρηση επαρκών αρχείων και τη διενέργεια 
εκτιμήσεων που είναι σχετικές με την προετοιμασία 
του Αντικειμένου του Έργου, τέτοιων που να είναι 
απαλλαγμένο από ουσιώδη ανακρίβεια, είτε λόγω 
απάτης είτε λάθους.

Η Διοίκηση του ΤΧΣ έχει την ευθύνη για την πρόληψη 
και τον εντοπισμό απάτης και για τον εντοπισμό και 
τη διασφάλιση της συμμόρφωσης του ΤΧΣ με τους 
νόμους και τους κανονισμούς που ισχύουν για τις 
δραστηριότητές του.

Δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε συμπέρασμα 
περιορισμένης εξασφάλισης πάνω στην προετοιμασία 
και σύνταξη των κριτηρίων όπως ορίζονται παραπάνω.

Η εργασία μας διενεργήθηκε σύμφωνα με το Διεθνές 
Πρότυπο Αναθέσεων Διασφάλισης 3000, «Αναθέσεις 
Διασφάλισης εκτός από Έλέγχους και Έπισκοπήσεις 
Ιστορικών Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών» (ΔΠΑΈ 
3000) όπως εκδόθηκε από το Διεθνές Συμβούλιο 
Προτύπων Έλέγχου και Διασφάλισης.

Η KPMG εφαρμόζει το Διεθνές Πρότυπο Ποιοτικού 
Έλέγχου No. 1 και με βάση αυτό διατηρεί ένα 
ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου ποιότητας, 
συμπεριλαμβανομένων καταγεγραμμένων πολιτικών 
και διαδικασιών αναφορικά με τη συμμόρφωσή μας με 
ηθικές απαιτήσεις, επαγγελματικά πρότυπα καθώς και 
τις σχετικές νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις.

Έχουμε συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις ανεξαρτησίας 
και τις άλλες απαιτήσεις δεοντολογίας σύμφωνα 
με τον Κώδικα δεοντολογίας για Έπαγγελματίες 
Λογιστές (συμπεριλαμβανομένου των Διεθνών 
Προτύπων Ανεξαρτησίας) του Συμβουλίου Διεθνών 
Προτύπων Δεοντολογίας Λογιστών, ο οποίος 
βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές της ακεραιότητας, 
αντικειμενικότητας, επαγγελματικής επάρκειας, 
εμπιστευτικότητας και επαγγελματικής συμπεριφοράς.

• Οι Γενικές Δημοσιοποιήσεις GRI Standard 102 για την 
επιστολή «Core» στο «GRI Content Index» της έκθεσης^Ι 
102-2, GRI 102-4,GRI 102-5 GRI 102-6, GRI 102-7, GRI 
102-8, GRI 102-9, GRI 102-10, GRI 102-12, GRI 102-14, 
GRI 102-16, GRI 102-18, GRI 102-23, GRI 102-40, GRI 102-
41, GRI 102-42, GRI 102-45, GRI 102-46, GRI 102-47, GRI 
102-49, GRI 102-50, GRI 102-51, GRI 102-52, GRI 102-54, 
GRI 102-55.

• Όλες τις διαθέσιμες δημοσιοποιήσεις που αφορούν στην 
Διοικητική Προσέγγιση των ουσιαστικών θεμάτων (GRI 
Standard 103), για τα ακόλουθα «Ουσιαστικά Θέματα» 
(«Material Topics»), όπως αναγνωρίστηκαν από το ΤΧΣ και 
τα ενδιαφερόμενο μέρη του

• Τα ποσοτικά στοιχεία των ακόλουθων επιλεγμένων 
«Έιδικών Θεματικών Γνωστοποιήσεων» (“Topic-Specific 
Disclosures”): GRI 201-1, GRI 419-1

Διαβάθμιση Ουσιαστικά θέματα κατά το ΤΧΣ

1 Ένίσχυση της χρηματοοικονομικής ευρωστίας και απόδοσης
των Τραπεζών

Συνεισφορά στη σταθερότητα του ελληνικού τραπεζικού 
συστήματος

Ένσωμάτωση πρακτικών ESG στα Διοικητικά Συμβούλια των 
Τραπεζών και τις λειτουργίες τους

Ένίσχυση των προτύπων Έταιρικής Διακυβέρνησης των Τραπεζών

Διαφάνεια και λογοδοσία

Δεοντολογία και ακεραιότητα

Συμμόρφωση με νόμους και κανονισμούς

Συνεισφορά στη διαχείριση κινδύνων των Τραπεζών

Ένσωμάτωση θεμάτων ESG στη στρατηγική του ΤΧΣ

Υποστήριξη των δικαιωμάτων των μετόχων των Τραπεζών

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Περιγραφή των διαδικασιών που 
διενεργήθηκαν

Εγγενείς περιορισμοί

Συμπέρασμα

Περιορισμένη χρήση

Οι διαδικασίες που διενεργούνται σε ένα έργο 
περιορισμένης διασφάλισης διαφέρουν ως προς τη 
φύση και το χρονικό διάστημα από, και είναι λιγότερο 
εκτενείς από ένα έργο εύλογης διασφάλισης. Έπομένως 
το επίπεδο διασφάλισης που αποκτήθηκε σε ένα 
έργο περιορισμένης διασφάλισης είναι ουσιαστικά 
χαμηλότερο από τη διασφάλιση που θα είχε αποκτηθεί 
εάν ένα έργο εύλογης διασφάλισης είχε διενεργηθεί. Οι 
διαδικασίες μας σχεδιάστηκαν για την απόκτηση ενός 
περιορισμένου επιπέδου διασφάλισης επί του οποίου 
να βασίσουμε το συμπέρασμα μας και δεν παρέχουν 
όλα τα τεκμήρια που θα απαιτούνταν για την παροχή 
μιας εύλογου επιπέδου διασφάλισης.

Αν και λάβαμε υπόψη την αποτελεσματικότητα των 
εσωτερικών δικλείδων ασφαλείας της διοίκησης για 
τον καθορισμό της φύσης και του χρονικού διαστήματος 
των διαδικασιών μας, το έργο διασφάλισης δεν 
σχεδιάστηκε για να παρέχει διασφάλιση σε 
εσωτερικές δικλείδες ασφαλείας. Οι διαδικασίες μας 
δεν περιέλαβαν τον έλεγχο δικλείδων ασφαλείας ή 
τη διενέργεια διαδικασιών που σχετίζονται με τον 
έλεγχο συγκέντρωσης ή υπολογισμού δεδομένων 
εντός πληροφοριακών (IT) συστημάτων. Ένα έργο 
περιορισμένης διασφάλισης περιλαμβάνει την 
πραγματοποίηση ερωτήσεων, κυρίως προς το 
προσωπικό που είναι υπεύθυνο για την προετοιμασία 
του Έργου και σχετικών πληροφοριών και την εφαρμογή 
αναλυτικών και άλλων κατάλληλων διαδικασιών.
 
Οι διαδικασίες που διενεργήσαμε ήταν οι ακόλουθες:
1. Πραγματοποιήσαμε συνεντεύξεις με ορισμένα 
στελέχη του ΤΧΣ για την κατανόηση της τρέχουσας 
κατάστασης των δραστηριοτήτων και διαδικασιών 
βιώσιμης ανάπτυξης κατά την περίοδο αναφοράς.
2. Έπισκοπήσαμε τις διαδικασίες του ΤΧΣ για 
τον καθορισμό των ουσιαστικών θεμάτων που 
συμπεριλήφθηκαν στην Έκθεση, καθώς και την κάλυψη 
αυτών εντός της Έκθεσης.
3.  Πραγματοποιήσαμε συνεντεύξεις με τους υπεύθυνους 
για τη διαχείριση, τη συλλογή και την επανεξέταση 
δεδομένων βιώσιμης ανάπτυξης, που συνδέονται με τα 
Γενικές και Έιδικές Δημοσιοποιήσεις GRI στο πλαίσιο της 
δέσμευσής μας για τη διασφάλιση (που υποδεικνύεται 
στη στήλη διασφάλισης του πίνακα περιεχομένων GRI 
Content Index της Έκθεσης).
4. Έπισκοπήσαμε την Έκθεση για την κατάλληλη 
μεταφορά και παρουσίαση των δεδομένων 
βιώσιμης ανάπτυξης που συνδέονται με τις Γενικές 
και Έιδικές Δημοσιοποιήσεις GRI υπό το εύρος 
του έργου διασφάλισης(που υποδεικνύεται στη 
στήλη διασφάλισης του πίνακα περιεχομένων GRI 
Content Index της Έκθεσης), συμπεριλαμβανομένων 
περιορισμών και υποθέσεων σχετικά με τον τρόπο 
με τον οποίο παρουσιάζονται αυτά τα δεδομένα στην 
Έκθεση.
5. Διαβάσαμε πληροφορίες ή εξηγήσεις για την 
τεκμηρίωση των βασικών δεδομένων, δηλώσεων και 
ισχυρισμών σχετικά με τις δημοσιοποιήσεις στο πλαίσιο 
της δέσμευσής μας για τη διασφάλιση.

Έπίσης διενεργήσαμε άλλες διαδικασίες που κρίνουμε 
απαραίτητες στο πλαίσιο του Έργου.

Λόγω των εγγενών περιορισμών οποιοσδήποτε δομής 
εσωτερικού ελέγχου, είναι πιθανό να προκόψουν 
σφάλματα ή παραλήψεις στις πληροφορίες που 
περιέχονται στην Έκθεση και να μην εντοπιστούν. Το 
έργο μας περιορίζεται στα στοιχεία που εμπεριέχονται 
στην έκθεση και αναφέρονται παραπάνω και δεν έχει 
σχεδιαστεί για να ανιχνεύει όλες τις αδυναμίες των 
εσωτερικών ελεγκτικών μηχανισμών σχετικά με την 
προετοιμασία και την παρουσίαση των στοιχείων αυτών, 
καθώς δεν εκτελείται καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου 
αναφοράς και οι διαδικασίες που πραγματοποιήθηκαν 
είναι σε δειγματοληπτική βάση

Οι διαδικασίες μας δεν συμπεριέλαβαν δραστηριότητες 
τρίτων μερών ή έλεγχο πληροφοριακών συστημάτων (IT & 
Τ ή άλλο), συμμετοχή σε διαβουλεύσεις με ενδιαφερόμενα 
μέρη ή επισκέψεις σε εγκαταστάσεις της Έταιρείας εκτός 
Έλλάδας. Τέλος, οι διαδικασίες μας δεν συμπεριέλαβαν τη 
διασφάλιση οικονομικών δεδομένων.

Με βάση τη διενεργηθείσα εργασία και τα τεκμήρια 
που αποκτήθηκαν, δεν έχουν περιέλθει στην αντίληψη 
μας ουσιώδεις προσαρμογές που θα έπρεπε να γίνουν 
επί του Αντικειμένου του Έργου ώστε να βρίσκεται σε 
συμφωνία με τα Κριτήρια

Η παρούσα έκθεση διασφάλισης προορίζεται 
αποκλειστικά για την ενημέρωση και χρήση του 
ΤΧΣ σύμφωνα με τους όρους εντολής που έχουν 
συμφωνηθεί μεταξύ μας και δεν προορίζεται και δεν 
πρέπει να χρησιμοποιείται από κανέναν άλλο εκτός από 
το ΤΧΣ.

Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2022

Χαράλαμπος Συρούνης, Ορκωτός 
Έλεγκτής Λογιστής

AM ΣΟΈΛ 19071

KPMG Ορκωτοί Έλεγκτές Α.Έ.
AM ΣΟΈΛ 114
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